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تحریم های جدید، ایران را متحدتر کرد
روزنامه لبنانی االخبار نوش��ت: تحریم های آمریکا 
ملت و مس��ئوالن ایران را در رابط��ه با بی فایده بودن 
مذاکره با آمریکا متحدتر کرد. راهپیمایی اخیر نش��ان 
داد که دور جدی��د تحریم ها باعث افزایش وحدت در 
کش��ور ش��ده و ملت ایران این بار با برگه های قدرت 

بیشتری با این تحریم ها مواجه خواهند شد.
در همین رابطه حسین رویوران کارشناس مسائل 
سیاس��ی ایران در گفت وگو با روزنام��ه االخبار تأکید 
ک��رد: آمریکا چیزی نیس��ت که نت��وان آن را نادیده 
گرف��ت. بله، آمریکا طرح های خ��ود را دنبال می کند، 
ام��ا ایران نیز طرح های خود را در مورد نحوه پایداری 
در براب��ر تحریم ها دارد. وی افزود: امروز همبس��تگی 
اجتماعی گسترده ای وجود دارد مبنی بر اینکه تهران 

باید در برابر این تحریم ها مقابله کند.
رویوران تصریح کرد: 3 س��ال قبل از ما خواس��ته 
ش��د که با آمریکا گفت وگو کنیم. ای��ران در آن زمان 
وارد گفت وگوها ش��د و توافق هسته ای برجام به امضا 
رسید و ایران به این توافق عمل کرد اما، آمریکا آن را 
نقض کرد و به این ترتیب دیگر هیچ کس نیس��ت که 
موضوع گفت وگو ب��ا آمریکا را مطرح کند، چراکه این 
گزینه به پایان رسیده است. این همبستگی اجتماعی 
و رس��می در خص��وص نکته مذکور به عن��وان نقطه 

قدرت حاکمیت در ایران به شمار می رود.
االخبار در گزارش خود می افزاید؛ ایرانی ها حدود 
40 س��ال قبل و بعد از آن که از اطاعت آمریکا س��رباز 
زدند، تحریم ها را تجرب��ه کرده اند. آمریکا در آن زمان 
وارد می��دان جنگ ب��رای از بین بردن نظ��ام ایران و 
سیاس��ت های این کشور ش��د. آنها اقداماتی را دنبال 
می کردند که از دیدگاه واش��نگتن عالوه بر فروپاش��ی 
اقتصادی در این کش��ور، باعث فروپاش��ی اجتماعی و 
سیاسی می شود و نظام را از هم می پاشد.  تسنیم

از نگاه دیگران 

آنکارا از تحریم های آمریکا علیه ایران معاف می شود
وزیر دارایی ترکیه از معافیت آنکارا از تحریم های نفتی اعمال ش��ده از سوی 

آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران خبر داده است.
ب��رات البیرق افزود: آنکارا این مس��اله را ارزیابی می کند که چه اقداماتی را 
می تواند پس از اعالم رس��می آمریکا درباره کش��ورهایی که از تحریم های ایران 

معاف می شوند، اتخاذ کند.
دور جدید اعمال دوباره تحریم های برداش��ته شده براساس برجام از سوی دولت 

آمری��کا علیه ایران از دیروز آغاز ش��د. طب��ق تصمیم دولت آمریکا ب��رای اعمال دوباره 
تحریم های ضد ایرانی، بخش انرژی، کش��تیرانی و مالی ایران که ش��امل بیش از 700 
نهاد و ش��خص است، در فهرست تحریم های آمریکا قرار می گیرند و هرگونه تبادل مالی 
و تجاری با آن ها از نظر آمریکایی ها ممنوع می شود. بسیاری از این 700 نهاد و شخص 

مورد تحریم، پیشتر در دوران اوباما نیز تحت تحریم بوده اند.  ایسنا

درحاشیه 
ضرورت امکان قانونی برای مناسبات بازرگانی با ایران

سخنگوی دولت آلمان درپی اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران، گفت: باید 
امکان قانونی برای رابطه بازرگانی با ایران وجود داشته باشد.

اش��تفان زایبرت با اشاره به اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران گفت: آلمان 
در حال بررس��ی این موضوع اس��ت که چطور ش��رکت ها را از پیامدهای اعمال 

مجدد تحریم های آمریکا در امان نگه دارد.
رئیس جمهور آمریکا در اردیبهش��ت ماه به طور یکجانب��ه و غیرقانونی از برجام 

خارج شد و اعالم کرد تحریم های سرسختانه علیه ایران را در دوره ۹0 و ۱۲0 روزه باز 
می گرداند. کش��ورهای اروپایی همچنین ضمن مخالفت با بازگرداندن تحریم هایی که به 
واس��طه برجام لغو شده بود، از ایجاد س��از و کاری ویژه در زمینه مبادالت مالی با ایران 
خبر دادند.گفتنی است؛ که آمریکا تمام تالش خود را به کار بسته است با فشار و تحریم 

شرایط اقتصادی ملت ایران را فلح کند.  فارس

معادله 
با همکاری چین و تروئیکای اروپایی برجام را ادامه می دهیم

نماینده روس��یه در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: مس��کو با همکاری 
چی��ن و تروئیکای اروپایی تمام تالش خود را ب��ه کار خواهد گرفت تا از اجرای 

برجام مطئمن شود.
میخائی��ل اولیانوف گفت: با در نظر گرفتن اجرای توافق هس��ته ای )برجام( 

کوچکترین علتی برای افزایش فش��ار اقتصادی به ای��ران وجود ندارد. وی افزود: 
روس��یه چش��م انداز منفی درباره تحریم های جدید آمریکا علیه ایران دارد؛ آمریکا با 

تحریم ها، باجگیری اقتصادی، تهدید و ترساندن را به کار گرفته است. 
وی گف��ت: تحریم ای آمریکا علیه ایران اثر منف��ی بر بازار جهانی مواد هیدروکربنی 
می گذارد. وی بیان داشت: روسیه با همکاری چین و تروئیکای اروپایی تمام تالش خود 
را ب��ه کار می گی��رد تا اطمینان از عملکرد پایدار و موثر برجام حاصل ش��ود. وی افزود، 

تحریم های آمریکا اجرای برجام را پیچیده تر می کند.  تسنیم

دیپلمات

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

برابر راى شماره 139760322003000602 مورخه 1397/3/8 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اسمعيل حسين زهى زمانى فرزند اميد بشماره شناسنامه 5949 صادره از خاش 
در يــك باب خانه به مســاحت 2000 مترمربع قســمتى از پالك 707 اصلى قطعه 1 واقــع در اراضى رودك كوچه 
منشعبه از جاده آسفالته به طرف كارخانه سيمان بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى الهى 
خدايجو محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: دوشنبه 1397/7/30- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/8/15- م الف/449
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003001038 مورخه 1397/5/2 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غفور اكبرى فرزند محمد حسين بشماره شناسنامه 6 صادره از اسديه در يك باب 
خانه به مساحت 220 مترمربع پالك 1541 فرعى از 697- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى حيدرآباد كوچه 8 مترى 
منشــعبه از خيابان 12 مترى بن بســت منشعبه از خيابان آزادى بخش 4 لوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك 
رسمى آقاى عباس درون پرور محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم 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: دوشنبه 

1397/7/30- تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/8/15- م الف/465
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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 139460322003002458 مورخــه 1394/9/10 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد نور يار محمد زهى فرزند در محمد بشماره شناسنامه 641 صادره 
از خاش در يك باب خانه به مســاحت 244 مترمربع قســمتى از پالك 695- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش خيابان 20 مترى منشعبه از خيابان قدس منشعبه از خيابان رودكى به طرف جاده پشتكوه بخش 4 بلوچستان 
شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى چوپان جمالزهى احد از ورثه آقاى بهارشاه جمالزهى محرز گرديده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور 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 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: دوشــنبه 1397/7/30- تاريخ انتشار نوبت دوم: سه 

شنبه 1397/8/15- م الف/469
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شماره 139760322003001272 مورخه 1397/5/22 ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحــد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم گلســتون جمالزهى فرزند خداداد 
بشــماره شناسنامه 225 صادره از خاش در يك باب خانه به مساحت 356 مترمربع قسمتى از پالك 698- اصلى 
قطعه 1 واقع در اراضى محمد آباد كوچه منشعبه از فلكه محمدآباد بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك 
رسمى آقاى خيراله جمالزهى مقدم محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم 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: دوشنبه 

1397/7/30- تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1397/8/15- م الف/468
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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 139760322003001274 مورخــه 1397/5/22 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قاسم مقدم فرزند حسن بشماره شناسنامه 3609 صادره از در خاش يك 
باب خانه به مساحت 249 مترمربع قسمتى از پالك 698- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى محمد آباد كوچه منشعبه 
از فلكه محمد آباد بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى خيراله جمالزهى مقدم محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: دوشــنبه 1397/7/30- تاريخ انتشار نوبت دوم: سه 

شنبه 1397/8/15- م الف/467
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر رأى شماره 139760324002000742 مورخه 1397/6/10 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض 
متقاضى خانم سكينه عبداله زاده فرزند خداكرم به شماره شناسنامه 1009 و كدملى 5329632781 صادره از 
دشتستان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 200 مترمربع پالك 2030 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبت 
ملك برازجان شهر براجزان با كاربرى مسكونى خريدارى شده از آقاى حسينقلى پاپرى مع الواسطه گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ اولين انتشار 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 نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شد. صدور سند مالكيت مانع مراجع متضرر به مراجع ذيصالح قانونى (دادگاه) نيست. - تاريخ 

انتشار نوبت اول 1397/7/30- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/8/15- م الف/388
 رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

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

برابر راى شــماره 139760315001002147 مــورخ 1397/7/2 هيات اول/ هيات دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد حسين تابه زر ، فرزند فريادرس ، به كدملى 5810020526 (ششدانگ) يك باب 
ســاختمان ، به مســاحت 449/94 مترمربع، پالك شــماره 10 فرعى از 1495 اصلى، واقع در ايالم – بلوار جنوبى 
امام، باالتر از ميدان ميوه و تره بار قديم ، خريدارى شده از عباس نيكبخت و منتسب به مالكيت صديقه و پرديس 
و منصور و صنمبر و لطيف و وحيد شهرت همگى منصورپور. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ى 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهى 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 

97/7/30- تاريخ انتشار نوبت دوم 97/8/15
صفرى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم

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 139760301206000763 مورخ 1397/03/23 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارستان تصرف 
مالكانه بالمعارض اقاى داود كشور دوست فرزند على بشماره شناسنامه 590 صادره از تهران در ششدانگ يك 
قطعه زمين محصور بابناى احداثى در آن به مساحت 1237/71 متر مربع در قسمتى از پالك 3589 فرعى از 142 
اصلى خريدارى از مالك رسمى اقاى پرويز قيدر محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ى 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين  آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در 

صورت انقضا مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/07/30    تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/08/15

م الف/1949
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002634-97/07/23 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سيده غنچه سيد 
مهدى زاده تكليمى فرزند سيد مهدى  در :1- ششدانگ يك قطعه زمين جهت الحاق به مساحت 13/41 مترمربع 
به شماره پالك 453 مجزى از 88 واقع در دارستان سنگ اصلى 3 بخش 20گيالن به ادرس واقع در رودبار پايين 
بازار محله دارستان خيابان شهيد ى جالل طالبى  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت 

اول: 30 /97/07 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/08/15 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002332-97/07/10 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات محمد محمدى 
ايليات او به فرزند محرمعلى  در :1- ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مســاحت 305/80 مترمربع به شماره 
پالك فرعى 608 مجزى از 36 واقع در توتكابن سنگ اصلى 43 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در توتكابن خيابان 
انقــالب كوچــه فاطميه 3    محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 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 ســند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 30 /97/07 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002632-97/07/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  عذرا شريفى گلورزى فرزند رضا 
در:1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 94/71 مترمربع به شماره پالك 1445 مجزى از 143- 144 
متصل بهم واقع در تكليم ســنگ اصلى 4 بخش 20گيالن به ادرس واقع در رودبار پايين بازار شــهرك وليعصر 
اســپرو8  محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشار نوبت اول: 30 /97/07 تاريخ انتشار 

نوبت دوم:97/08/15 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر آراى شماره 139760318004002548-97/07/21 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات عباس معينى 
گلديانى فرزند شــابابا  در :1- ششــدانگ يك قطعه باغ زيتون به مســاحت 2135 مترمربع به شماره پالك فرعى 
192 واقع در ويايه سنگ اصلى 3 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در رودبار- ويايه  محرز گرديده   است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت 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 مراجع 
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 30 /97/07 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/08/15 
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آگهى مفقودى
برگ سبز خودرو هاچ بك سوارى مدل 1396 رنگ آبى سير متاليك به شماره انتظامى 471ل85- ايران 19 
به شماره موتورM13/5821053  به شماره شاسى NAS431100H5708218 بنام آنيا عزيزيان فرزند پيمان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

ســند كمپانــى و برگ ســبز اتومبيل پرايد هاچ بك تيــپ 111 به رنگ نوك مدادى- متاليــك  مدل 1390  
پالك 62-197س15 شــماره موتور 4513495 شاسى S5430090081953 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد.سارى

مجوز حمل ســالح شــكارى اينجانب كمال رنجبر فرزند حجت اله به شــناره شناســنامه 3217 و شماره ملى 
0067108199 به شماره جواز 013229430095 و شماره سريال 1657321 و شماره سالح م 2384 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است. گرمسار

برگ ســبز و سندكمپانى ســوارى پرايد مدل 1390 رنگ آبى سير متاليك بشماره پالك ايران36- 984 م 
31 بشــماره موتور 4031860 و شــماره شاسى S5430090051583 بنام احسان كيقبادى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

ســندكمپانى ســوارى دنــا مدل 1395 رنگ ســفيد بشــماره پــالك ايــران36-825م54 بشــماره موتور 
147H0188151  و شماره شاسى NAAW01HE1GE402096 بنام زيور مقدسى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

-NCR200 200 ش موتــورC9455022-NCR بــرگ ســبز  موتــور پيشــرو بــه شــماره شناســايى
92115936مدل 1394 پالك 581-91494 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســند كمپانى و برگ سبز اتومبيل سوارى وانت سيســتم پيكان تيپ 1600OHVمدل 1389 رنگ شيرى 
روغنى پالك 82-578ط12 ش موتور 11489029309 شاســى NAAA46AA4AG125755 مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز ســوارى پژو آر دى 1600  مدل 1381 به شــماره موتور 22328110036 و شــماره شاســى 
81709794 به مالكيت حســن ذوالفقارى و شماره پالك 41/ 714 ب 71 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. 

چون مســعود تابدار مالك خودرو پژو 206 تيپ TU5 شماره شهربانى ايران84-636 س 66 برنگ سفيد 
روغنى شــماره موتور 13389022058 و شماره شاسى NAAP13FE2BJ451257 بعلت فقدان اسناد فروش 
تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر كسى ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در شهرك غرب, اول خيابان زرافشان غربى 

مراجعه نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.بندرعباس

شناســنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى سيســتم پژو تيپ 405 جى ال آى برنگ نوك مدادى-روغنى مدل 
1383 بشماره موتور 12483119040 و شماره شاسى 83705036 و بشماره پالك ايران 94-354 ب 58 به 

نام رضا ذاكرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند كمپانى و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ دى ام هاچ بك برنگ قرمز روشن-
متاليك مدل 1385 بشماره موتور 1559933 و شماره شاسى S1442285179121 و بشماره پالك ايران 93-

348 ط 64 به نام هادى قدمى صدرآبادى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند و فاكتور فروش(سند كمپانى)و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ جى تى ايكس 
آى برنگ نقره اى-متاليك مدل 1385 بشماره موتور 1494173 و شماره شاسى S1412285829134 و بشماره 

پالك ايران 94-798 ب 17 به نام يعقوب رئيسى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند فروش خودرو كاميون كمپرســى 9 تن گازوييل به شــماره پالك ايران 85-479ع29 و شماره موتور 
10034741 و شــماره شاســى 16521977 متعلق بــه آقاى ملك محمد فاضلى لجى مفقــودى و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. 

اصل كارت هوشــمند كاميون بارى به شــماره پالك 91-494ع14 صادره اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى 
استان اردبيل به نام ناصر قلى نهر سوادوز مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

اصل كارت هوشــمند تريلى كشنده ولوو N10 به شــماره كارت 1909333 صادره اداره كل حمل و نقل و 
پايانه هاى استان اردبيل به نام جعفر اسدى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

اصل كارت هوشــمند خودروى سوارى مسافربرى بين شهرى سمند به شــماره پالك 91-245ع44 صادره 
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى اســتان اردبيل به نام شــهرام شكرى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. 

پارس آباد مغان

آگهى در اجراى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است. لذا مراتب از طريق انتشار آگهى به اطالع  عمومى ميرسد كه چنانچه كسى نسبت 
به صدور ســند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را 
كتبــاً بــه اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يك ماه با مراجعه به دادگســترى دماوند گواهى 

طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 
206- احمد و مرتضى و مصطفى فرزندان اكبر همگى مقصود اشرفى بالسويه نسبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين و بناى احداثى به مساحت 431/8 مترمربع قسمتى از پالك 75/74 كيالن از سهم على ولد مقصود
238- مژگان مشهدى جعفرى فرزند حسين ششدانگ يك قطعه زمين و بناى احداثى به مساحت 673/47 

مترمربع قسمتى از پالك 75/1977 از سهم حسين مشهدى جعفرى
237- فريده شــيخى فرزند محمد على ششــدانگ يك قطعه زمين و بنا به مساحت 62 مترمربع قسمتى از 

پالك 75 اصلى كيالن از سهم مجهول. م الف/5685
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حســين قادرى با ارائه استشــهاد محلى مدعى اســت سند مالكيت 723 سهم مشــاع از 1253 سهم 
مشــاع از ششدانگ يك باب منزل پالك 1210/47- اصلى واقع در قطعه 1 بخش 16 بلوچستان به شماره چاپى 
789780ب85 كــه بنام نامبرده صادر گرديده بعلت جابجايى مفقود شــده و اينك نامبرده تقاضاى صدور ســند 
مالكيت المثنى را نموده لذا بدينوسيله مراتب به موجب تبصره 1 اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت آگهى 
ميشود كه هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد 
ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار  آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت و سند 
معامله تســليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرســيد و يا در صورت  اعتراض اصل سند مالكيت ارائه 
نشود اداره ثبت اسناد طبق مقررات مبادرت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى خواهد نمود. 

م الف/228
كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان چابهار

رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت عنبر زنگبارى فرزند كوالن به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709985457300330  از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
غالم زنگبارى در تاريخ 1397/7/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن منحصر است 
به: 1- غزل زنگبارى فرزند غالم به ش ملى 3640386002 متولد 1395/1/21 دختر متوفى 2- ســلمه ناســا 
فرزند سبيل به ش ملى 3651403890 متولد 1360/5/1 همسر متوفى 3- عنبر زنگبارى فرزند كوالن به ش 
ملى 3650487500 متولد 1317/1/2 پدر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يكماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/229
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم شــاهو بلوچى داراى شناسنامه شماره 5979464026 بشرح دادخواست به كالسه 155/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هوشنگ بلوچى بشناسنامه 
5970040551 در تاريخ 97/7/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته روثه حين الفوت ان مرحوم منحصر 
است به 1- ستايش بلوچى فرزند متوفى به شماره ملى 5970439789 – 2- سعيده بلوچى فرزند عبداهللا به 
ش ملى 59700138907 همســر متوفى 3- ماه خاتون بلوچى فرزند ســعيد به ش ملى 5979433600 مادر 
متوفى 4- شــاهو بلوچى فرزند پيرى به ش ملى 5979464026 پدر متوفى ، اين با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در ماهى يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد 
او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/150
رئيس شوراى حل اختالف نيكشهر

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم على جمال زهى  داراى شناسنامه شماره 597930513 بشرح دادخواست به كالسه 156/97 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبداهللا جمال زهى بشناسنامه 
5970144517 در تاريخ 97/7/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته روثه حين الفوت ان مرحوم منحصر 
است به 1- حورك رئيسى فرزند احمد به ش ملى 5979431691 مادر متوفى 2- على جمال زهى فرزند محمد 
به ش ملى 5979305130 پدر متوفى ، اين با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در ماهى يك مرتبه 
آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/149
رئيس شوراى حل اختالف نيكشهر

متن آگهى
شاكى اداره آب و فاضالب روستايى استان كرمانشاه شكايتى با طرفيت متهم فريدون صفرى طاويله فرزند 
داوود به اتهام نصب انشــعاب غير مجاز تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان 
دادگســترى كل ارجاع و به كالســه 970414 ثبت گرديد كه وقت رسيدگى آن 1397/8/27 تعيين شده است 
بــه علــت مجهول المكان بودن متهم فريدون صفرى طاويله و دســتور دادگاه مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 

كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/1676
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ اجرائيه
خانم طاهره محســنى پيرو آگهى هاى قبلى در خصوص دعوى بانك ملى بطرفيت شــما بدينوســيله ابالغ مى 
شــود كه پرونده كالســه 970030 منجر به صدور اجرائيه بر عليه شما بخواسته مطالبه وجه متضامنا به پرداخت 
مبلغ 109/000/000 ريال بابت اصل خواســته تا تاريخ 1397/1/6 محاســبه و پرداخت خســارت تاخير تاديه 
روزانه 2/47 ريال به ازاء هر 3000 ريال بر اساس ماده 13 قرداد از تاريخ 1397/1/7 تا يوم الوصول و مبلغ 
8/663/000 ريال بابت خســارات دادرســى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق دولت محكوم 
گرديده است لذا مراتب فوق مواد 9-118-119 قانونى اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى 
گردد اين اجرائيه ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذارده خواهد شــد پس از اين براى عمليات اجرائى ابالغ يا 

اخطار ديگرى به شما نخواهد شد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائيد. م.الف30073
تاريخ انتشار: 1397/08/15

 مدير دفتر شعبه 20 دادگاه عمومى مشهد

آگهى ابالغ دادنامه
بدينوسيله به محكوم عليه محمد جاويد صالحى فرزند عبدالناصر فعال مجهول المكان كه به اتهام وارد كردن 
34 كيلو گرم هروئين فشرده به داخل كشور جمهورى اسالمى ايران در پرونده كالسه 901894شعبه پنجم دادگاه 
انقالب اسالمى مشهد ابالغ مى گردد كه طى حكم غيابى شماره 9709975150200876 مورخه 1397/07/26 
به تحمل ســى ســال حبس با احتســاب ايام بازداشــت قبلى و پرداخت دو ميليارد ريال جزاى نقدى در حق دولت 
محكوم شده است راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و رسيدگى در اين 
دادگاه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى تجديدنظر اســتان خراسان رضوى مى 

باشد. م.الف30074
تاريخ انتشار: 1397/08/14

مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوسيله به واخواهان ها 1- وحيد عراقى فرزند مير واحد2- مهدى ابراهيم پور فعال مجهول المكان به 
اتهام مشاركت در سرقت مسلحانه موضوع شكايت آقايان جالل شاله و على تفقدى و هادى محقق و حسين فردوس 
مشهدى و سيد حسين نقاش و محسن سيفى و مسعود صراف زاده و على اكبر عليزاده و احمد وحدتى و سيد محمد 
باقر اخالقى مصلح و احسان صمدى و پرويز صحرائى و محمود معبودى نژاد و محمدرضا هادى زاده و احمد خاتمى 
و ســعيد جمشــيدى و احمد پروانيا و مهدى آقايى و مهدى معبودى نژاد و احمد صراف زاده و حسين لعل محمدى 
و محمود معبودى نژاد و هادى فكور قاســمى و مجيد ياورى و حســين لعل محمدى و امير رمضانى مقدم ابالغ مى 
گردد در وقت مقرر مورخه 1397/09/21 ساعت حضور: 10:00 جهت رسيدگى به واخواهى شان از حكم غيابى 

9709975150200369 در اين شعبه حاضر شويد. م.الف30075
تاريخ انتشار: 1397/08/15

دادرس دفتر شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان/ شــاكى بانك قوامين دادخواســتى به طرفيت خوانده/ خانم آرزو مهماندوســت فرزند غالمعلى به 
خواســته مطالبه وجه چك و مطالبه خســارت دادرســى و مطالبه خســارت تاخير تاديه تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرســتان شهرستان مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 20 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى 
شهرســتان مشهد (47 حقوقى ســابق) واقع در استان خراسان رضوى – شهرســتان مشهد- ابتداى بلوار شهيد 
مدرس ارجاع و به كالســه 970624 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 97/09/21 ســاعت 8:30 تعيين شده 
است به علت مجهول المكان بودن خوانده/خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م.الف 30076
تاريخ انتشار 1397/08/15

 منشى دادگاه حقوقى شعبه 20 دادگاه حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

سخنگوی وزارت امور خارجه سخنــــگو گروه دیپلماسی 
ایران گفت: به زودی ساز و کارهای مالی و پولی با 
اروپا اعالم خواهد شد و اگر با ایجاد این نوع ساز و 
کارهای مالی در یکصد سال اخیر در عرصه جهانی 
آشنا باشید می بینید این نوع مکانیزم های پولی و 

مالی کار پیچیده ای است.
بهرام قاس��می دی��روز در نشس��ت خبری با 
خبرنگاران در پاسخ به سوال سیاست روز مبنی بر 
اینکه مهلت رئیس جمهور کش��ورمان به اروپایی ها 
ب��رای ارائه تضمین های الزم که از موعد زمانی آن 
شش ماه نیز گذشته است تا چه زمانی قابل تمدید 
اس��ت و آیا این همه منتظر مان��دن معنای کلمه 
ضرب االج��ل را از بین نمی ب��رد؟ گفت: نه، چنین 
اتفاقی نخواهد افتاد، ما در مسیر قبلی خودمان در 
حرکت هستیم، به نقاط خوبی رسیدیم، به زودی 
س��از و کارها اعالم خواهد ش��د و اگر با ایجاد این 
نوع س��از و کارهای مالی در یکصد س��ال اخیر در 
عرصه جهانی آش��نا باش��ید می بینید که این نوع 
مکانیزم ه��ای پولی و مالی حتم��ا کار پیچیده ای 
اس��ت به خصوص وقتی قرار است تعداد زیادی از 
کشورها مانند اعضای اتحادیه اروپا روی آن تفاهم 
کنن��د به طور حتم زمان بر اس��ت؛ م��ا هم از یک 
واقع بینی و درایت الزم پیروی می کنیم و به زودی 

نگرانی شما برطرف خواهد شد. 
پاس��خ س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان 
ب��ه س��وال خبرن��گار م��ا در حالی اس��ت که ۱8 
اردیبهشت حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان 
در س��خنرانی بعد از اعالم خ��روج آمریکا از برجام 
توس��ط ترامپ، گفت اروپا فرص��ت دارد تا منافع 

ایران را تضمین کند.
اکنون ش��ش ماه از آن فرصت گذشته و نه تنها 
هنوز سازو کار ارائه نش��ده بلکه به تحریم های ضد 
ایرانی آمریکا نیز رسیده ایم و با این وجود کشورهای 
اروپایی هنوز اق��دام جدی و عملی نکردند چناچنه 

آق��ای روحانی در یادداش��ت اخیر خ��ود در یکی از 
روزنامه های غربی از اروپا خواست هر چه زودتر بسته 
خود را ارائه دهد و نکته قابل تأمل تر اینکه اروپایی ها 
مطرح کردند که افتتاح این س��از و کار مالی فعال به 

صورت نمادین و سمبولیک خواهد بود. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه در ادامه نشس��ت 
خب��ری، انتخاب��ات میان دوره ای کنگ��ره آمریکا را 
موض��وع داخلی این کش��ور برش��مرد و افزود: این 
موضوع به آنها مربوط اس��ت. صداهایی که از درون 
آمریکا شنیده می شود نش��انگر این است که است 
بخش های��ی از جامعه روش��نفکری، فرهیختگان و 
گروه های مختلف اجتماع��ی نارضایتی های زیادی 
بخصوص در حوزه سیاس��ت خارجی دولت ترامپ 
دارن��د و انتق��ادات زیادی مطرح اس��ت. وی گفت: 
اینک��ه این انتخاب��ات با چه سرنوش��تی و حاصلی 

روبه رو بش��ود باید صبر کرد، زم��ان زیادی الزم 
نیس��ت و به زودی می توانیم از نتایج حاصله 

اطالع یابیم. 
این دیپلمات ارش��د کش��ورمان اضافه 

کرد: تجربه م��ا در قبال آمریکا طی 
دهه های گذشته نشان می دهد ما 

همواره با یک نوع ایران ستیزی 
توسط  که  ایران هراس��ی  و 
آمریکا دامن زده می ش��ده، 
روبه رو برودیم و امیدواریم 
در آینده تجارب گذش��ته 
موج��ب ش��ود خردگرایی 

و خردورزی به این کش��ور و 
حاکمیتش برگردد.

قاس��می در واکن��ش ب��ه اعمال بخ��ش دوم 
تحریم ه��ای علیه ایران، آن را خودتحریمی آمریکا 
و جنگ روانی خواند. وی با بیان اینکه تحریم های 
آمری��کا موضوع جدیدی نیس��ت و بع��د از انقالب 
شاهد تحریم های متعدد در حوزه های مختلف و به 
صورت کالن بودیم، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
نیز بعد از خروج غیرقانونی آمریکا در ماه می بخش 

دیگری از تحریم های آمریکا آغاز می شود. 
س��خنگوی وزارت خارج��ه اعم��ال تحریم را 
اعتی��اد و عادتی خواند که ب��ه خصوص در دولت 
جدید آمریکا ش��کل گرفته و اف��زود: چون عادت 
اس��ت ترک آن تا حدی برای ترامپ مشکل است 
و دست به این اقدامات بی ثمر و بی فایده با اعمال 

تحریم های اقتصادی می زند.
س��خنگوی وزارت خارجه گف��ت: در وضعیت 
کنون��ی جهان که اکثریت کش��ورها با این تحریم 
مخالف��ت کرده و ب��ه آن عالقه مندی نش��ان 
ندادند چه اروپا و چه کش��ورهایی مثل چین 
و روسیه و سایر کشورهای جهان، نهایتا این 
تحریم ه��ا چیزی جز ی��ک ایجاد جنگ 
روانی و تخریب ذهنی و ایران ستیزی 

تلقی نخواهد شد.
وی اف��زود: تص��ورم ای��ن 
است که با درایت، خردمندی و 
هوشمندی و صبوری راهبردی 
و متانتی ک��ه در این جا وجود 
دارد و بی��ن مردم ما هس��ت و 
تجرب��ه و تاریخ ای��ن واقعیت را به 
کرات نش��ان داده، این تحریم ها جز 

یک جنگ روانی چیزی نیست و با ساز و کارهایی 
که پیش بینی شده و همکاری که ایران می تواند با 
سایر کشورهای جهان داشته باشد، علی رغم همه 
تهدیدها و فشارهای آمریکا، این تحریم نتایجی را 
که ترامپ به دنبال آن است نصیب آمریکا نخواهد 
ک��رد و این تحریم  هم به تاریخ خواهد پیوس��ت و 
دی��ری نخواهد پایید که ای��ن دوران با ظفرمندی 
ایران و مردم ایران به پایان برس��د و از این مرحله 

عبور خواهیم کرد.

عالقه مند نیستیم با هیچ کشوری در منطقه 
دارای مسئله و مشکل باشیم 

س��خنگوی وزارت خارجه در پاس��خ به سؤال 
دیگ��ری درب��اره آمادگی عمران خان نخس��ت وزیر 
پاکس��تان برای میانجیگری بین ته��ران و ریاض و 
اینکه آیا در س��فر ظریف این موضوع مطرح ش��د؟ 
گفت: سفر اخیر وزیر خارجه به پاکستان در راستای 
تالش های مس��تمر جمه��وری اس��المی در حوزه 
دیپلماس��ی برای پیگیری موض��وع ربایش تعدادی 
از نیروه��ای نظام��ی و مرزبانی ای��ران در مرزهای 

پاکستان انجام شد و این سفر باید انجام می شد.
وی افزود: محور اصل��ی و موضوع مذاکرات و 
سفر با توجه به حساسیت وزارت خارجه نسبت به 
این موضوع��ات و ضرورت پیگیری تفاهمات قبلی 
با دولت پیشین پاکستان به منظور ایجاد مرزهای 
امن ت��ر و مطمئن تر و پایان یافتن این نوع اقدامات 
تروریس��تی، خشونت آمیز و خش��ن بود. امیدوارم 
این س��فر بتواند به راهکارهای مش��خص و آزادی 
تمامی نیروهای جان بر کف مرزبانی ما در اسارت 

نیروهای تروریستی هستند، بینجامد.
قاس��می در ادامه وضعیت یمن را اسف انگیز و 
فاجعه بار خواند و گفت: وضعیت به گونه ای است که 
امروز بیش از گذشته مجامع بین المللی، سازمان ها 
و س��ازمان های مردم نهاد آمارهای متعددی درباره 
فاجعه بش��ری در این کش��ور ارائ��ه می کنند و این 
نش��ان می دهد یمن در وضعی��ت نامطلوب تری از 

لحاظ بیماری، قحطی و گرسنگی و... قرار دارد.
قاسمی درباره دسیسه اخیر در دانمارک گفت: 
تعدادی از روس��ای نمایندگی های این کشورها به 
وزارت خارج��ه احض��ار و مواضع ایران بیان ش��د. 
م��ا این رفتار را محکوم و دسیس��ه و جنگ روانی 
می دانیم که معان��دان روابط ایران با اروپا و جهان 
پیگی��ری و تالش می کنند رواب��ط ایران با اروپا را 
دس��تخوش اختالل کنند. وی درب��اره بازگرداندن 
س��ی.اف.تی از س��وی ش��ورای نگهبان به مجلس 
و موض��ع وزارت خارج��ه درباره این کنوانس��یون 
ه��م گفت: وزارت خارجه بر این اعتقاد اس��ت این 
کنوانس��یون باید تصویب شود و تصویب آن برای 
کشور و مردم دارای سودمندی های بسیاری است 
و بدون پیوس��تن ب��ه این س��از و کار می توانیم با 

مشکالت عدیده ای در آینده روبه رو شویم.
قاس��می ادامه داد:  آن چی��زی که فعال وجود 
دارد ایراداتی است که شورای نگهبان اعالم کرده و 
امیدواریم و تالش می کنیم در جهتت رفع ابهامات 
و شبهات از لحاظ کارشناسی و تخصصی چه برای 
مجلس چه ش��ورای نگهبان مجددا مثل گذش��ته 
حضور فعالی داشته باشیم و امیدوارم این شبهات 
و ابهامات برای اعضای شورای نگهبان روشن شود 
و ما بتوانیم در این مس��یر درست که منافع کشور 
در آن نهفته اس��ت، گام برداریم و از این سازوکار 
به نحو احس��ن اس��تفاده کنیم.. وی درباره اینکه 
گفته می ش��ود ایران با بازگرداندن این کنوانسیون 
به دنبال خرید وقت از اروپاست را رد کرد و گفت: 

چنین تحلیلی را قبول ندارم.

سیاست روز: پس از گذشت 6 ماه از ضرب االجل رئیس جمهور به اروپا تا چه زمانی باید منتظر بمانیم؟

قاسمی: به نقاط خوبی رسیدیم، کار پیچیده است!


