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 ناکامی سنای آمریکا
 در تصویب تحریم  علیه ایران

س��ناتورهای دموکرات به خاط��ر مخالفت با ادامه 
تعطیل��ی دولت آمریکا، از تصوی��ب پیش نویس قانون 
پیش��نهادی جمهوری خواهان که اعم��ال تحریم های 
جدید علیه س��وریه، روس��یه و ایران را در نظر گرفته، 

خودداری کردند.
این س��ند تحت عنوان تقوی��ت امنیت آمریکا در 
خاورمیانه تنها از س��وی کمتر از دوس��وم تعداد کلی 
صد سناتور حاضر در نشست مورد حمایت قرار گرفت. 
نمایندگان دموکرات از ابتدا اعالم کرده بودند که از هر 
پیش نویس قانونی که در جهت توقف "تعطیلی دولت 
آمریکا" نباش��د، حمایت نخواهند کرد. در نهایت تنها 
56 س��ناتور از ادامه بررس��ی این پیش نویس حمایت 
کردند، در حالی که ب��رای تصویب آن نیاز به حداقل 
60 رأی مثب��ت بود. در پای��ان، "میچ مک کانل" رهبر 
جمهوری خواهان در مجلس س��نا این س��ند را برای 

بررسی مجدد به مجلس سنا ارائه داد. ایسنا 

11سال حبس برای وزیر سابق صهیونیست 
وزیر پیشین انرژی رژیم صهیونیستی که پیش از 
این متهم به جاسوس��ی برای ایران ش��ده بود از سوی 

دادگاه به 11 سال حبس محکوم شد.
گونن ِس��ِگو 6۲ س��اله را به برق��راری تماس های 
غیرقانون��ی با عوامل ایران، افش��ای اطالعات محرمانه 
درب��اره زیرس��اخت های نظام��ی و غیرنظام��ی رژیم 

صهیونیستی و جاسوسی متهم کرده بود.
جزئیات پرونده گونن سگو نشان می دهد وی زمانی 
که به عنوان پزشک در ابوجا فعالیت می کرده با منابع 
دیپلماتیک مختلف نیجریه ای، ایرانی و صهیونیس��تی 

ارتباط داشته است.  باشگاه خبرنگاران 

اخبار

تماس ایران با طالبان به نفع افغانستان است
رییس جمهور پیش��ین افغانس��تان تصریح کرد: گفت وگ��و و تماس ایران با 

طالبان به نفع افغانستان تمام خواهد شد.
حامد کرزای در ارزیابی خود از گفت وگوهای ایران با طالبان گفت: ایران با 
طالبان در تماس است و این تماس ایران با طالبان بدون شک به نفع افغانستان 

تمام می ش��ود. ط��ی هفته های اخیر، موضوع گفت وگوی ای��ران با طالبان پس از 
س��فر دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی به کابل مطرح شد و پس از آن نیز نمایندگانی 

از طالبان به تهران س��فر کرده و با عراقچی معاون وزیر امور خارجه کش��ورمان دیدار و 
گفت وگو کردند.

گفتنی اس��ت؛ اخیرا مقامات کشورمان با طالبان دیدار و رایزنی داشتند و این دیدار 
نیز به تایید مقامات افغانستانی نیز رسیده است.  ایسنا

معادله
اقدام ضدایرانی اروپا نشانه عدم صداقت آنها است

س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان نسبت به تحریم کش��ورمان از سوی 
اتحادیه اروپا واکنش نشان داد.

بهرام قاسمی ضمن محکومیت تصمیم غیرمنطقی و تعجب برانگیز اتحادیه 
اروپا، این اقدام را نش��انه عدم صداقت کش��ورهای اروپایی در مبارزه با تروریسم 

خوان��د و اف��زود: اتحادیه اروپا ب��ه جای ق��رار دادن نام گروه های تروریس��تی و 
جنایتکاری همچون منافقین و االحوازیه در فهرست تحریم خود، آنان را در اقدامات 

ضد انس��انی و تروریستی خود  آزاد گذارده و حتی تحت حمایت خود قرار می دهد؛ اما 
جمهوری اسالمی ایران را که پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و اروپا امنیت 

خود را مدیون آن است، مورد اتهام قرار می دهد.
قاس��می تصریح کرد: جمهوری اس��المی ایران در پاسخ به این اقدام و در چارچوب 

عمل متقابل اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.  صداوسیما 

سخنگو 
هندی ها برای گسترش همکاری در چابهار اراده جدی دارند 
س��فیر ایران در دهلی نو گفت: هندی ها برای گس��ترش همکاری ها در بندر 
چابه��ار اراده ج��دی دارن��د و برای س��رمایه گذاری در این بندر س��قفی تعیین 

نکرده اند.
عل��ی چگنی درباره روابط ای��ران و هند طی ماه های اخی��ر و بعد از اعمال 

تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا گفت: ما از هندی ها رفت��ار معقول و قابل تمجیدی 
در این زمینه دیدیم و آنها در روابطش��ان با ما مستقل عمل کردند و برای آینده هم 

نشانه یا سخن و مطلبی که نشان بدهد این ها نمی خواهند با ما همکاری داشته باشند و 
یا روابط را تغییر دهند، وجود ندارد، به عکس مقامات هندی همه به دنبال افزایش سطح 

روابط به خصوص افزایش روابط اقتصادی هستند.
وی یادآور ش��د: هندی ها در مذاکرات مختلف با کشورهای دیگر دارند از روابطشان 

با ما دفاع می کنند و این نکته قابل تحسین است.  تسنیم 
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آگهــى تغييرات شــركت صنعتــى شــيميايى بنيان پارســيان توس 
آمونياك شركت سهامى خاص به شماره ثبت 40928 و شناسه ملى 

 10380567677
بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/10/3 
تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : اقــاى عليرضــا رحمتى به شــماره ملى 
0938407198بســمت رئيس هيئــت مديره و مديــر عامل و خانم 
بهين امينى به شماره ملى 0043748597 بسمت نائب رئيس هيئت 
مديره خانم مريم رحمتى به شماره ملى 0062762850بسمت عضو 
هيئت مديره براى مدت 2 ســال انتخاب گرديــده اند. وكليه اوراق و 
اسناد بهادار و تعهدآور رسمى و بانكى با امضاء عليرضا رحمتى همراه با 

مهر شركت معتبر خواهد بود .
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (343703)

آگهى تغييرات شــركت بازرگانى عصر متين شــمال سهامى خاص به 
شماره ثبت 3194 و شناسه ملى 10760353622 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/8/29 تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : الف) انتخــاب مديران: 
نامبردگان ذيل بعنوان اعضاى هئيت مديره براى مدت دوسال انتخاب 
شدند. 1- آقاى رضا رستمى شماره ملى 4999491443 2-خانم مريم 
ابراهيمى ارمى شماره ملى4999651041 3- آقاى كيومرث مختارپور 
شــماره ملى5769653000 ب)در خصوص انتخاب بازرســين: آقاى 
ابوذر محروق بعنوان بازرس اصلى شماره ملى2181290563 وآقاى 
حسين ضامنى بعنوان بازرس على البدل شماره ملى2259725384 
براى مدت يكسال انتخاب شــدند. ج) روزنامه كثيراالنتشار سياست 

روز جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت
 شركت ها و موسسات غيرتجارى بهشهر (343974)

آگهى تغييرات شركت شيمى داروى پارسيان(با مسئوليت محدود)به شماره 
ثبت 4741 و شناسه ملى 10480114550 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/9/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محمد معمارى به شماره ملى 4609811219 
با پرداخت 40000000000 ريال به صندوق شــركت ســهم الشركه خود را 
بــه ميــزان 59600000000 ريال افزايش داد. در نتيجه ســرمايه شــركت 
از مبلغ20000000000ريــال بــه 60000000000ريــال افزايش و ماده 

اساسنامه بنحو مذكور اصالح مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سمنان (341190)

آگهى اصالحى شــركت پيشــتازان صنعت فوالد كوير سهامى خاص به شماره 
ثبت 7996 و شناسه ملى 14004130058 

به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/10/8 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــد : پيرو آگهى تاســيس مورخ 93/3/22 اين شــركت ، بدينوســيله 
روزنامه كثيراالنتشــار سياســت روز جهت نشــر آگهى هاى قانونى اين شركت 

اعالم ميگرددكه در آگهى فوق از قلم افتاده است. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سمنان (341189)

سازمان ثبت اسناد وامالك كشور،اداره كل ثبت اسناد وامالك استان تهران ،
اداره ثبت اسناد وامالك اسالمشهر

آگهى موضوع ماده3 قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى برابرراى شماره 139760301059001719/94/379 مورخ 97/09/01 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقردرواحد ثبتى اسالمشهرتصرفات مالكانه بال 
معارض متقاضى آقاى محســن حيدرى بابارود  فرزند مراد حاصل به شــماره شناســنامه 371 صادره از تهران به 
شــماره ملى 0051843978 نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 120 مترمربع به 
پالك 2862 فرعى از 8 اصلى مفروز ومجزى شده درقسمتى از پالك 73 فرعى ازاصلى مذكور واقع در قريه قاسم 
آباد خشكه بخش 12 تهران خريدارى ازمالك رسمى  اصغر دستمالچى محرز گرديده است .لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شــود درصورتى كه اشــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 2ماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اسناد و 
امالك اسالمشهرتسليم نموده وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض داد خواست خود را 
به مراجع قضائى تقديم وگواهى تقديم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهى اســت درصورت 
انقضاء مدت مذكوروعدم وصول اعتراض وياعدم گواهى تقديم دادخواســت طبق مقررات سند مالكيت متقاضى 
صادرخواهد شد.م الف 2132 تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/10/05 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/20
 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

سازمان ثبت اسناد وامالك كشور،اداره كل ثبت اسناد وامالك استان تهران ،
اداره ثبت اسناد وامالك اسالمشهر

آگهى موضوع ماده3 قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سند 
رســمى برابرراى شماره 139760301059001721/94/463 مورخ 97/09/01 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقردرواحد ثبتى اسالمشهرتصرفات مالكانه بال 
معارض متقاضى آقاى حســين حيدرى بابارود  فرزند مراد حاصل به شــماره شناسنامه 1383 صادره از تهران به 
شماره ملى 00644997049 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 120 مترمربع به 
پالك 2863 فرعى از 8  اصلى مفروز و مجزى شده درقسمتى از پالك 73 فرعى ازاصلى مذكور واقع درقريه قاسم 
آباد خشكه بخش 12 تهران خريدارى ازمالك رسمى  اصغر دستمالچى محرز گرديده است .لذا به منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شــود درصورتى كه اشــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 2ماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اسناد و 
امالك اسالمشهرتسليم نموده وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض داد خواست خود را 
به مراجع قضائى تقديم وگواهى تقديم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهى اســت درصورت 
انقضاء مدت مذكوروعدم وصول اعتراض وياعدم گواهى تقديم دادخواســت طبق مقررات سند مالكيت متقاضى 
صادرخواهد شد.م الف 2133 تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/10/05 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/20
 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

مزايده نوبت دوم
درپرونده كالسه 971204 شعبه اول احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس محكوم عليه 
قليــچ دردى خانقرق فرزند اراز قليچ محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ 69,000,000 ريال بابت اصل خواســته و 
پرداخــت مبلغ 1,870,000 ريال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 29,957,983 ريال بابت خســارت تاخير تاديه از 
تاريخ 1396/02/31 لغايت آبان ماه ســال 1397 درحق محكوم له محمد على رمضانى فرزند حســن، و همچنين 
پرداخــت مبلغ 5,041,399 ريال بابت نيم عشــر اجرائى درحــق دولت و درمجمــوع 105,869,382 ريال كه در 
راســتاى اجراى حكم اموال محكوم عليه قليح دردى خانقرق شــامل تعــداد 120 جفت كفش زنانه درحق محكوم 
له محمدعلى رمضانى توقيف و حســب نظريه كارشــناس درتاريخ 1397/07/20 تعــداد 120 جفت كفش زنانه 
هرعــدد 850,000 ريــال و در مجموع 102,000,000 ريال ارزيابى گرديده اســت كه جهت وصول محكوم به از 
طريق مزايده بفروش ميرســد:1-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشناس شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته 
ميشــود.2-موعد مزايده روز دوشــنبه مورخ 1397/11/14 ســاعت 09:00 الى 10:00 مى باشــد.3-مزايده 
براى جلســه دوم تشــكيل ميگردد 4-مكان مزايده شــعبه اول اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان 
گنبدكاووس ميباشد 5-متقاضيان مى توانند پنج روز قبل ازتاريخ مزايده از اموال مذكور بازديد نمايند.6-اين 
آگهى فقط دريك نوبت منتشر ميگردد7-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس 
بــه صندوق دادگســترى توديع و الباقــى آنرا در مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنــرا ارايه نمايد 
درغيراين صورت مبلغ واريزى از وى درحق دولت ضبط مى گردد 8-به همراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى 

متقاضيان الزامى است. 
 آناقلى-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

متن آگهى مزايده 
به موجب پرونده اجرائى كالسه بايگانى 9600105 عليه اوين محمودى و روژين محمودى و كاكومحمودى و 
مصطفى محمودى (وراث مرحوم كبرى محمودى معاذى برابر گواهى حصر وراثت و گواهى نامه واريز ماليات بر ارث 
ارائه شده از دفتر اسناد رسمى شماره 108 سقز) و هيوا فاتحى و له بانك ملت مركزى سقز در واحد اجراى مفاد 
اسناد رسمى ثبت سقز ششدانگ پالك ثبتى 606 فرعى از1729 اصلى مفروز و مجزى شده از 11 فرعى از اصلى 
مذكور بخش 1 سقز واقع در سقز خيابان سعدى كوچه پايينتر از خانه گستر به مالكيت مصطفى محمودى فرزند على 
و مرحوم كبرى محمودى معاذى فرزند محمد ســعيد به حدود شــماال: ديوار بديوار بطول بيست متر به خانه شماره 
607 فرعى از 1729 اصلى شرقا ديوار بديوار بطول 12/50 متر به خانه شماره 617 فرعى از 1729 اصلى جنوبا 
ديوار بديوار بطول 20 متر به خانه شماره 605 فرعى از 1729 اصلى غربا درب و ديوار بطول 12/50 متر به كوچه 
به عرض 10 متر؛ كه ملك در دفتر امالك ثبت  و سند مالكيت  آن صادر و مع الواسطه به مصطفى محمودى و مرحوم 
كبرى  محمودى معاذى سهم هر كدام سه دانگ مشاع از ششدانگ منتقل شده است، كه طبق سند رهنى شماره 
هاى 5630- 95/3/31 دفتر خانه اسناد رسمى شماره 108 سقز جمعا در قبال مبلغ 4/450/000/000 ريال ( 
چهار ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون ريال) در رهن بانك ملت شعبه بلوار كردستان شهرستان سقز قرار گرفته 
و طبق نظر كارشناسى رسمى دادگسترى به مبلغ 4/410/000/000 ريال( چهار ميليارد و چهارصد و ده ميليون 
ريال)  ارزيابى گرديده و در فرجه قانونى مصون از اعتراض باقى مانده و برابر توصيف اجمالى پالك فوق بشــرح  
گزارش كارشناس رسمى پالك مذكور داراى 250 متر مربع مساحت عرصه با كاربرى مسكونى و كه احداث آن در 
دو طبقه كه همكف آن در تصرف پسر بدهكار ( بدون عقد اجاره) و طبقه همكف در تصرف بدهكار ميباشد و سازه 
باربر مختلط تازه تعمير با سقف طاق ضربى و نماى خارجى مينرال با قدمت در حدود 18 سال بدون  حقوق ارتفاعى 
وانتفاعى و مســاحت اعيانى 358 متر مربع كه طبقه اول مســكونى 250 متر مربع و طبقه همكف 174 متر مربع و 
پاركينگ و خرپشته و انبارى 70 متر مربع ميباشد.  پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 1397/12/5  
در اداره ثبت اســناد و امالك واقع در ســقزـ  ســايت ادارى از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ( 
چهار ميليارد و چهارصد و ده ميليون ريال )  شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به 
ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه 
مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و عقب نشينى طرح هادى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده و يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاد� وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق 
مزايده نقدا وصول مى گردد. تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصا حساب دارايى و شهردارى و... خواهد بود؛ 
ضمنا چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى مصادف گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعات و مكان 
مقرر برگزار خواهد شد. طالبين و خريداران مى توانند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمينى بانك ملى به 

مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.
شماره مزايده:139704332049000015

تاريخ انتشار : 1397/10/20
تاريخ مزايده : 1397/12/5

م/ الف :1982
سيد اميد زمانى – مسئول اجراى اسناد رسمى سقز

آگهى مفقودى
برگ سبز سوارى سايپا تيپ تيبا رنگ سفيد روغنى مدل 1394به شماره موتور 8242747و شماره شاسى 

NAS811100F5865112و شماره پالك ايران 81  759د18مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط است./ف

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب الهه امينى فرزند محمد به شماره شناسنامه3252صادره از فارسان در مقطع 
كاردانى رشته گرافيك صادره از واحد دانشگاهى آزاد به شماره 900113164مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد فارسان به نشانى ميدان شير على 

مردان حد فاصل جاده فارسان ارسال نمايد./ف

بــرگ ســبز و ســند كمپانــى ســوارى پرايد صبــا (جى تــى ايكــس آى) مــدل 1387 به شــماره شاســى 
S1412287558970 و شماره موتور 2656599 و شماره انتظامى 41 / 438 م 33 به مالكيت احمد رضا طوسى 

مفقود گرديده و از درج اعتبار ساقط مى باشد.

شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى پرايد سيستم سايپا تيپ -131SE مدل 1392برنگ سفيد-روغنى 
بشماره موتور 5002456 و شماره شاسى NAS411100D1322459 و شماره پالك ايران 84-563 س 38 به 

نام سيد مهدى نعيم اصل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه (برگ سبز)و كارت خودرو سوارى وانت تيپ BARDOOHVمدل 1388 برنگ سفيد- بشماره 
موتور 11488032707 شماره شاسى NAAA36AA89G856543 و شماره پالك ايران 94-982 د 19به نام 

مقداد ساالرى جغين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند و فاكتور فروش خودروسوارى پژوتيپ405GLX-XU7مدل 1394برنگ نقره اى –متاليك به شماره 
شاسىNAAM01CV3FR204819وشــماره موتــور 124K0609759 بــه نام محمدذكريــا جهان ديده مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .بندر عباس

اينجانب حسين فرجى مالك خودروى سمند ال ايكس TU5 به شماره شهربانى 224س69 ايران 32وشماره 
شاســى  9F303211وبه شماره موتور 13987004191به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رو نوشت المثنى 
اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ ســبز پاترول دو درب به شــماره پالك 913 و 19 ايران 42 مدل 1371 بنام ليال نادرى مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت پالك و شناســنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت سوخت خودرو نيسان زامياد ايران 95-616س66 و 
شماره موتور 672429 و شماره شاسى NAZPL140TE0380348 متعلق به آقاى امام بخش دهانى مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

برگ ســبز و كليه اســناد و مدارك پژو405 مدل 1388 پالك72-783و26 ش موتور 12488104023 
شاســى NAAM01CA39K871079 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت 

ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

 S1412278605276 برگ سبز سوارى پرايد مدل 1378 رنگ مشكى متاليك ش موتور00129018 شاسى
پالك56-636ج24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اينجانــب علــى حالجيــان مالــك خــودرو ســمند LX شاســى NAACA1CB6AF211888 ش موتــور 
12488166729 به علت فقدان اســناد فروش خودرو تقاضاى صدور المثنى اســناد مذكور را نموده ام چنانچه 
هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 
جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.سارى

برگ ســبز خودرو ســوارى پرايد مدل 84 رنگ اطلســى به شــماره پالك 31ص162 ايران 92 ش موتور 
01191445 شاسى S1412284552748 به  نام محمدابراهيم انصارى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

سارى

كارت هوشمند بنام يوسف حسين پور نوا بشماره هوشمند 2901280 متعلق به اتوبوس بنز مدل 1386 
رنگ ســفيدمعمولى بشــماره پالك ايران25-692 ع 51 بشــماره موتور 457916U0851752 وشماره شاسى 

9BM6340116B479405 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ ســبز پژو آر دى مدل 1384 رنگ يشــمى روغنى بشــماره پالك ايران42-485ن91 بشــماره موتور 
11784075508  وشماره شاسى 13489284 بنام مجتبى مهرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار) 

كارت هوشمند بشماره 2670973 متعلق به كاميون كمپرسى آميكو مدل 1390 رنگ سفيد روغنى بشماره 
پالك ايران42- 831ع73 بشماره موتور 1510D015445 و شماره شاسى NA2F3LLD61A002973 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

متن آگهى
آقــاى محمد رضايى فرزند آقا على با كد ملى 3754536256 صادره از اروميه ســاكن اروميه خيابان خيام 
كوى ارك در خصوص رسيدگى به اعتراض واصله به عمليات اجرايى وارده به شماره 97/10/13 – 49001636 
شــهردارى سقز موضوع پرونده اجرائى كالســه 9400050 ، نظريه رئيس ثبت به شرح پيوست به شما ابالغ مى 
گردد. مقتضى است در صورتى كه به نظريه مذكور اعتراض داريد، ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ كتبا به شعبه 
/ اداره اجرا اعالم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.  راى: 
اصــوال حكم دادگاه اثر نســبى دارد؛ يعنى تنها بر طرفين و اصحاب دعوا – خواهــان و خوانده كه براى گرفتن حق 
خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه كرده اند – اثرگذار اســت و شــامل حال ديگران – اشــخاص ثالث- نمى 
شــود. و تسرى آن به اشــخاص ثالث الزمه طرح دعوى متناسب ورود / جلب شخص ثالث مى باشد و از آنجايى كه 
در صدر ماده 96 آيين نامه بيان گرديده « هرگاه شــخص ثالث نســبت به مال بازداشت شده.. اظهار حقى نمايد.. 
از مزايده خوددارى مى گردد» با لحاظ مفهوم ماده بنظر مى رســد فرض اطالع ذينفعان پرونده مد نظر واضع آئين 
نامه بوده است ، بنا عليهذا با عنايت به مراتب مذكور اعتراض بستانكار پرونده اجرايى مبنى بر عدم اطالع ايشان 
بعنوان دارنده حق تقدم ايجاد شده به اعتبار ثبت مراتب توقيف در دفتر امالك و عدم طرح دعوى عليه  معترض 
( بســتانكار پرونده اجرايى) در مرجع قضايى توســط طرفين پرونده قضايى در دادنامه صادره و اصل نسبى بودن 

آرا وارد به نظر مى رسد. 
م/الف:1996

سيد اميد زمانى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

آگهى احضار خوانده آقاى محمد حيدرى
بدين وســيله به شــما ابالغ مى گردد پوريا حسنلو فرزند على دادخواستى بطرفيت شما دائر بر مطالبه وجه 
مطرح نموده كه پس از ارجاع به حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند به كالســه 970592 ثبت و تحت رسيدگى 
است بنا به اعالم و درخواست خواهان به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى در 
امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع 
از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين حوزه حاضر شــويد ، ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع 

شكايت به طول كامل مطلع شويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى بعمل خواهد آمد. م الف/977
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان دماوند

آگهى حصر وراثت
خانم ظريفه ماجرى ف محمدعلى به شــرح درخواستى كه به شــماره 1227/97 /2 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان احمد عليارى نمين ف بابا ش ش 14 
صادره اردبيل در تاريخ 97/9/9 در شهرستان الهيجان بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1- مرتضى ش ش 15342   2-مريم ش ش 7143   3-معصومه ش ش 1260   4-شــهناز ش ش 
120   5-ســحر ش ش  6-مهناز ش ش 52  شــهرت فرزندان عليارى مى باشــد 7-ضريفه ماجرى همسر دائمى 
متوفى ش ش 6002  والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى اتابك اميرى ف ابراهيم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 1212/97 /2 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان ابراهيم اميرى ف فرج اله ش ش 244 
صادره املش در تاريخ 97/2/4  در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1- سياوش ش ش 0920455311   2-اتابك ش ش 0945143192   3-سيامك ش ش 16475   
4-بابك ش ش 13066  شــهرت همگى فرزندان اميرى 5-سمانه محمدى كيا كاليه املشى  ش ش 956 همسر 
دائمى متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى تاپدوقعلى دببرى ســامانلو ف عباس قلى به شــرح درخواستى كه به شماره 1196/97 /2 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمدرضا دببرى سامانلو ف 
تاپدوقعلى ش ش 2270020715 صادره رامسر در تاريخ 97/9/15در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- تاپدوقعلى ش ش 67 پدر متوفى2-شهناز روشن چشم ش ش 
190 مادر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقــاى دانيــال نظرى ف محمد به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/1201/97  اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمد نظرى ف صفرعلى ش ش 675 
صادره رامســر در تاريخ 97/5/3  در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1- دانيال نظرى ش ش 2270053753 پسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد 

ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى شايان رحيميان ف نصرت اهللا به شرح درخواستى كه به شماره 1215/97 /2 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان نصرت اهللا رحيميان ف على ش ش 
889 صادره رامســر در تاريخ 97/10/4  در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1- شايان ش ش 74   2-شبنم ش ش 30   3-شقايق ش ش 66 همگى رحيميان   4-خديجه 
احمديان مقدم ش ش 65 همســر دائمى متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى ارشــد محمدى ف محبت به شــرح درخواســتى كه به شــماره 1191/97 /2 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان محبت محمدى ف محمد ش ش 348 
صادره رامسر در تاريخ 96/10/14  در شهرستان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1- اعال ايمانى نصرآباد ش ش 3 همسر دائمى متوفى2-صحبت ش ش 5669598326    3-مهدى ش 
ش 2816   4-ارشــد ش ش 523   5-نارين گل ش ش 5669895002   6-ســرمه ش ش 5669599918   
7-خديجــه ش ش 5669601424 شــهرت همگــى محمدى-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

آگهى حصر وراثت
آقاى محمود پرتقالى ف حســين به شــرح درخواستى كه به شــماره 1240/97 /2 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان طلعت بخشيان ف مرحوم على ش ش 
195 صادره رامســر در تاريخ 97/7/29  در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت بــه :1- محمــود ش ش 3   2-عبــاس ش ش 8   3-صادقعلى ش ش 5   4-علــى نقى ش ش 2   
5-زهرا ش ش 5   6-فاطمه ش ش 6   7-بتول ش ش 208  8-صغرى ش ش 8 شهرت همگى پرتقالى والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

دادنامه
پرونده كالســه 9409981228800951 تصميم نهايى 9609971227500823 شــاكى: بهرام جعفرى 
پورناصرى ف هاشــم متهم:محمد روزبهانى ف حسن به نشانى پاكدشــت ارمرويه كوچه 4 انتهاى كوچه منزل آخر 
سمت چپ ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست صادره شماره 8200392-96/4/3 دادسراى عمومى وانقالب 
محمودآباد، محمد روزبهانى ف حسن متهم است به سرقت از داخل خودرو،ربودن كيف زنانه حاوى مدارك شناسايى 
و دو ميليون ريال وجه نقد و طال و چك، دادگاه با عنايت به شــكايت شــاكى خصوصى و نيز گزارش مرجع انتظامى 
و تحقيقــات بــه عمل آمده شــعبه اول داديارى و نظر به اين كه متهم با وصف ابالغ قانونــى در هيچ يك از مراحل 
تحقيقات مقدماتى و جلسه دادرسى حاضر نشده و اليحه اى نيز ارسال ننموده ارتكاب بزه انتسابى را محرز و مسلم 
تشخيص داده فلذا به استناد مواد 656و667 ق مجازات اسالمى سال 75 ضمن رد مال مسروقه به صاحبش نام 
برده را به تحمل هشت ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد. درخصوص اتهام ديگر وى مبنى بر مورد معامله قرار 
دادن چك مسروقه نظر به اين كه باتوجه به مفهوم ماده 662 ق مجازات اسالمى سال 75 ارتكاب بزه معنونه ناظر 
بر افراد غير از مرتكب بزه سرقت ميباشد و عنوان جزايى ديگر فاقد محمل قانونى است زيرا مورد معامله قرار 
دادن مال مسروقه توسط سارق از لوازم و توابع اين بزه مى باشد و مشمول فقط عنوان بزه انتسابى سرقت است 
لذا به استناد مواد 120و144 ق مجازات اسالمى سال 92 و با رعايت اصل 37 قانون اساسى در مورد بزه معامله 
قرار دادن مال مسروقه حكم به برائت صادر و اعالم مى مايد رأى صادره حضورى و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران(سارى) مى باشد . در خصوص محكوميت غيابى بوده ظرف مدت 

بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه محكمه مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-ولى اله اسالمى

به نظر شما اهداف سفر3 روزه وزیر امور خارجه 
کش�ورمان به هندوستان و س�فر آتی به عراق 

چیست؟
بدیهی اس��ت در ش��رایط کنونی و در س��ایه 
تحریم های اقتصادی آمری��کا که یقیناً یک جنگ 
اقتص��ادی تمام عیار را علیه ای��ران به راه انداخته 
اس��ت، تهران باید از همه فرصت ها و پتانسیل های 
خ��ود نهایت اس��تفاده را ببرد. در این راس��تا نیز 
مهمترین شرکای تجاری ما در اولویت تالش های 
تهران ب��رای تقابل با تحریم ه��ای ایاالت متحده 
آمریکا قرار دارند. با توجه به این نکات هندوستان 
و عراق در صدر لیس��ت قرار می گیرند، چرا که از 
یک س��و ما نزدیک به 10 میلی��ارد دالر صادرات 
نفت و میعانات گازی به هندوس��تان داریم و از آن 
طرف نیز مشابه همین رقم را به صادرات کاالها و 

خدمات به کشور عراق اختصاص داده ایم. 
از این رو بعد از س��فر آقای روحانی به ترکیه، 
یقیناً دس��تگاه سیاس��ت خارجی نیز برای محقق 
کردن ش��عاری که ش��خص وزیر آن را س��رلوحه 
کاری خ��ود در دور دوم وزارت امور خارجه عنوان 
کرده بود )دیپلماس��ی اقتص��ادی( به دنبال تحقق 

این شعار است.
از ط��رف دیگر بای��د این نکته را ه��م یادآور 
ش��د که فصل مش��ترک دو کش��ور هن��د و عراق 
ب��ه معافیت ه��ای تحریم��ی وزارت خزان��ه داری 
آمری��کا ب��رای بغداد و دهلی نو ب��از می گردد. این 
معافیت های تحریمی فرصت بس��یار مناس��بی را 
در اختیار جمهوری اس��المی و دس��تگاه سیاست 
خارجی کش��ور قرار داده اس��ت تا بتواند ذیل این 

معافیت ها هرچند موقت مناسبات اقتصادی خود 
را پیش ببرد چرا که کش��ور در یک شرایط بغرنج 
اقتصادی و تجاری قرار دارد و باید از همه فرصت ها 
و پتانس��یل ها نهایت استفاده را ببرد. از این رو دو 
کش��ور عراق و هندوستان به کانون سفرهای آقای 
ظریف بدل شده اس��ت. از آن سو وضعیت بودجه 
کش��ور چندان مساعد نیس��ت و چشم انداز بسیار 
روش��نی برای فروش ی��ک میلی��ون و 500 هزار 
بش��که ای نفت در س��ال پیش رو وجود ندارد، لذا 
باید دس��تگاه سیاس��ت خارجی کمک حال دولت 
در این ش��رایط باش��د و در زمینه فروش نفت به 
هندوس��تان که یکی از واردکنندگان مهم جهانی 
نفت خام به شمار می رود، اقداماتی را صورت دهد. 
اقداماتی که حداقل از افت ش��دید فروش با تدابیر 

خاص جلوگیری کند.
البته من پیشنهاد می کنم تنها به این دو کشور 
اکتفا نشود و دیگر همسایگان نیز مدنظر قرار گیرند. 
حت��ی معتقدم باید برنامه ریزی دقیقی برای تعریف 
کشورهای هدف جدید در دستگاه دیپلماسی شکل 
بگیرد.  از س��وی دیگر می��زان همراهی، هماهنگی 
و حمایت های دس��تگاه های اقتص��ادی و امنیتی با 
وزارت امور خارجه برای عبور از این ش��رایط سخت 
افزایش پیدا کند. در این راس��تا مهمترین بازیگر از 
نگاه من ش��رکت ها و بخش خصوصی اقتصاد ایران 
اس��ت که باید چابک ت��ر و فعال تر خود را در عرصه 

سیاست خارجی نشان دهند. 
یعنی اهدافی مانند ش�رکت در نشس�ت ساالنه 
ریس�ینا را نمی توان از دالی�ل حضور ظریف در 

دهلی نو دانست؟

خیر. چون این نشست یک نشست رسمی بین 
المللی نیست، بلکه نشستی است که از سوی یک 
اندیشکده هندی برای مسائل و چالش های جهانی 
برگزار می ش��ود، لذا حضور ما و یا عدم حضور ما 
در این شرایط، نمی تواند از اهداف و دالیل حضور 
رئیس دستگاه خارجی کشور در هندوستان باشد، 
اگرچ��ه این مس��ئله ب��ه عنوان هدف س��فر آقای 
ظریف عنوان شده است. اما یقیناً مسائل اقتصادی 
و پیگیری مناسبات تجاری بین ایران و هند اکنون 
بیش از همه چیز به هدف سفر ظریف و حضور در 

دهلی نو بدل شده است.
از نگاه شما عرصه دیپلماسی و تحرک سیاست 
خارجی تهران با سفر به عراق و هند چه کمکی 
می تواند به بهبود مناسبات تجاری ما و تقابل با 

تحریم های آمریکا بکند؟
قبل از هر چیز باید این مس��ئله را هم یادآور 
شد که اکنون تالش های جمهوری اسالمی ایران 
و دس��تگاه سیاس��ت خارجی برای عملیاتی شدن 
سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا  تاکنون بی نتیجه 
ب��وده اس��ت، ل��ذا ته��ران س��عی دارد همزمان با 
پیگی��ری این تالش ها، دیگر راه حل ها را هم مورد 
بررس��ی قرار ده��د، چنان که ام��روز آقای ظریف 
هم اشاره داش��ت تهران به همکاری با  اروپا برای 
همکاری درباره SPV ادامه می دهد، اما کشور را 
در شرایط تحریم منتظر اقدام قاره سبز نمی گذارد 
و با ش��رکای سنتی خود مثل هند، چین و روسیه 
در راس��تای توسعه مناس��بات اقتصادی همکاری 
می کن��د. با ای��ن وصف و در س��ایه همین تحرک 

دیپلماتی��ک اکنون گفت وگو های مثبتی در مورد 
رشد و توس��عه همکاری های دهلی نو و تهران در 
قبال بندر چابهار مانند سرمایه گذاری هندی ها در 

حوزه پتروشیمی صورت گرفته است.
آیا دس�تگاه سیاس�ت خارجی کش�ور در سایه 
سفر خود به هندوستان و نیز سفر آتی به کشور 
عراق به دنبال تبدیل و آلترناتیوی برای س�از و 

کار ویژه مالی و اتحادیه اروپا است؟
خیر. نمی توان به صراح��ت گفت که اتحادیه 
اروپ��ا و س��از و کار وی��ژه مالی می توان��د  بدیل و 
آلترناتیوی پیدا کند. همانطور که اش��اره داش��تم 
جمهوری اس��المی ایران در دو جبهه فعالیت خود 
را ادام��ه می دهد. از یک س��و تالش هایش را برای 
حفظ مناسبات خود با قاره سبز و عملیاتی کردن 
س��ازوکار ویژه مالی ادامه می دهد و از طرف دیگر 
تمام پتانس��یل ها و ظرفیت های در اختیار خود را 
مانند کش��ورعراق، هندوستان، ترکیه، قطر و دیگر 
همس��ایگان نیز برای تقابل ب��ا تحریم های ایاالت 

متحده آمریکا به کار می گیرد. 
از ط��رف دیگ��ر ای��ن نکت��ه را هم بای��د باید 
یادآور ش��د عل��ی رغم این که هندوس��تان تمایل 
جدی به گس��ترش مناس��بات با ایران دارد، اما به 
واسطه ش��رایط تحریمی، اکنون دهلی نو یک نوع 
رفتار دس��ت به عصا را در قبال تهران پیش گرفته 
اس��ت. پس اگر س��ازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا 
ش��کل نگیرد، یقیناً هندی ها هم در تعیین سقف 
مناسبات تجاری با ایران تجدیدنظر خواهند کرد. 
از این رو آلترناتیوی برای اتحادیه اروپا و سازوکار 

ویژه مالی وجود ندارد.  دیپلماسی ایرانی 

استاد دانشگاه مطرح کرد:

عراق و هند کانون تالش های دیپلماسی اقتصادی ایران


