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احضار کاردار لهستان به وزارت خارجه 
در اعت��راض ب��ه کنفرانس ضد ایرانی در ورش��و، 
کاردار لهس��تان در تهران به وزارت خارجه فراخوانده 
و به وی اعالم ش��د که در صورت ع��دم اقدام جبرانی 
فوری، تهران هم ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل است.

در این دیدار رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت 
امور خارجه مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسالمی 
ایران نس��بت به اقدام طرف لهس��تانی در همراهی با 
آمریکا برای برگزاری این کنفرانس را اعالم داش��ته و 
گفت: این یک حرکت خصمانه از س��وی آمریکا علیه 
جمهوری اسالمی ایران است و انتظار می رود لهستان 
از همراه��ی ب��ا آمریکا در برگ��زاری ای��ن کنفرانس 

خودداری کند.
کاردار لهس��تان در این دیدار ب��ا ارائه توضیحاتی 
در خصوص کنفرانس مذکور، بر ضد ایرانی نبودن آن 
و بیان اینکه مواضع لهس��تان با اظهارات اخیر مقامات 

آمریکایی متفاوت است، تاکید کرد.  مهر 

ناتوانی سخنرانی ضدایرانی پامپئو 
یک رسانه آمریکایی در گزارشی درباره سخنرانی 
مای��ک پامپئو وزیر خارجه این کش��ور علیه ایران در 
دانشگاه آمریکایی قاهره، بر ناکامی او برای ایجاد موج 
خبری در رسانه ها و شبکه های اجتماعی ایران تاکید 

کرده است.
پای��گاه آمریکایی المانیت��ور در گزارش��ی درباره 
س��خنرانی سراس��ر ضد ایرانی وزیر خارجه آمریکا در 
قاهره، بر ناکامی این سخنرانی برای ایجاد موج خبری 
در رسانه های ایرانی تاکید کرد. این رسانه آمریکایی با 
ناکام خواندن سخنرانی پامپئو افزود: البته این سخنرانی 
در ایجاد یک لحن تازه در برابر س��خنرانی سال ۲۰۰۹ 

اوباما در قاهره ناکام ماند.  صدا و سیما

اخبار

شرط آمریکا برای کمک به بازسازی سوریه
مقامات دولت آمریکا می گویند تنها در صورتی که ایران و هم پیمانان آن از 

سوریه خارج شوند، واشنگتن حاضر خواهد بود به بازسازی سوریه کمک کند.
برای��ان ه��وک می گوید: به آنها اج��اره نخواهی��م داد کاری را که در لبنان 
انجام دادند انجام دهند. کمک مالی برای بازس��ازی س��وریه را متوقف می کنیم، 

ابزارهای متعددی برای رس��یدن به این هدف خود داریم. سخنان هوک در حالی 
بیان می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ترامپ تصمیم گرفته است نیروهای 

آمریکایی را از سوریه خارج کند.
منتقدان تصمیم دونالد ترامپ برای خارج کردن نظامیان آمریکایی از سوریه بر این 
باور هس��تند که این امر تالش��های ایاالت متحده برای مقابله با نفوذ ایران در سوریه را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد. گفتنی است؛ آمریکا تالش می کند تا تهران را از معادالت 

منطقه ای حذف کند.  تسنیم

درحاشیه
اروپا نمی تواند از مسئولیت حمایت از تروریسم شانه خالی کند

سفیر ایران در دانمارک با بیان اینکه با رفتارهای متناقض و دوگانه، تروریسم 
نابود نمی ش��ود، عنوان کرد: اروپا با متهم کردن غی��ر واقعی ایران، نمی تواند از 

مسئولیت میزبانی و حمایت از تروریست ها شانه خالی کند.
مرتضی مرادیان نوش��ت: کش��ورهای اروپایی به زعم خ��ود در حال مبارزه 

با تروریس��م هس��تند. از یک طرف از گروه های مختلف تروریستی و تجزیه طلب 
میزبانی می کنند و از طرف دیگر قربانیان تروریسم را مورد تحریم قرار می دهند.

وی افزود: این گونه رفتارهای متناقض و دوگانه نش��انگر استفاده ابزاری از تروریسم 
اس��ت. با این روش دوگانه تروریس��م نابود نمی شود. سفیر ایران در کپنهاگ خاطرنشان 
کرد: ایران برای جلوگیری از گس��ترش فعالیت های تروریستی و تسری جریانات افراطی 
تالش ه��ای زیادی انجام داده  اس��ت. این واقعیت غیرقابل انکار اس��ت که ایران در خط 

مقدم مبارزه با تروریسم قرار دارد.  باشگاه خبرنگاران  

دیپلمات 
دست از تسویه حساب با ایران در سوریه برنمی داریم

نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی با پذیرش مس��ئولیت حمله شنبه صبح به 
س��وریه، مدعی ش��د که انبار تس��لیحات ایران و حزب اهلل را در این حمله هدف 

قرار داده است.
بنیامین نتانیاهو گفت: این حمالت نش��ان می دهد ک��ه ما برای اقدام علیه 

ایران و سوریه تا چه حد مصمم هستیم. ما تنها در 36 ساعت گذشته این حمالت 
هوایی علیه اهدافی در سوریه را انجام دادیم و ثابت کردیم که دست از تسویه حساب 

با ایران در سوریه برنمی داریم. وی در ادامه مدعی شد که رژیم صهیونیستی در حمالت 
اخیر خود انبار تسلیحاتی متعلق به ایران در نزدیکی فرودگاه بین المللی دمشق را هدف 

قرار داده است.
خبرگزاری رس��می س��وریه اعالم کرد رژیم صهیونیستی موش��ک هایی را به سمت 

دمشق پرتاب کرد اما پدافند هوایی سوریه اغلب آنها را منهدم کرده است.  فارس
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تنه�ا پ�س از گذش�ت 4 روز از س�فر ظریف به 
هندوس�تان، دیروزوزی�ر ام�ور خارجه در صدر 
هیاتی سیاس�ی و اقتصادی، به بغداد سفر کرد، 
اه�داف و دالیل س�فر آقای ظریف ب�ه دهلی نو 
و بغ�داد، صبغه سیاس�ی و دیپلماتی�ک دارد یا 

صبغه اقتصادی؟
اگرچه در ظاهر می توان نقاط مش��ترک بسیار 
زیادی برای سفر ظریف به هندوستان و عراق پیدا 
کرد اما، به واس��طه اقتضائات خاص منطقه ای هر 
ک��دام از این کش��ورها، قطعا اه��داف وزارت امور 
خارجه در س��فر به این دو کشور قدری متفاوت از 
یکدیگر است. از این رو شاید بتوان گفت مناسبات 
اقتصادی و پیگیری روابط تجاری تهران و دهلی نو، 
کانون تالش های دیپلماتیک و برنامه اصلی س��فر 
ظریف به هندوس��تان بوده اس��ت، اما سفر رئیس 
دس��تگاه سیاست خارجی کشور به عراق در هر دو 
بُعد سیاس��ی - دیپلماتی��ک و اقتصادی - تجاری 

استوار است. 
چون سفر ظریف به عراق، اولین سفر یک مقام 
ایرانی به عراق در دولت جدید اس��ت؛ لذا این سفر 
ابعاد مهم سیاس��ی و دیپلماتیک برای گسترش و 
تعمی��ق روابط تهران – بغداد در دولت آقای عادل 

عبدالمهدی، نخست وزیر عراق دارد. 
مضاف��ا این که در این س��فر، ظری��ف برنامه 
مهمی چون ش��رکت در همایش تجاری مشترک 
تج��ار دو کش��ور در کربال و س��لیمانیه برای خود 
تعریف کرده اس��ت. مضافا این که مناسبات تهران 
و بغ��داد قدری متفاوت از روابط ما با هندوس��تان 
اس��ت، چراکه ایران و عراق برنام��ه های جاری و 
مداوم��ی را با هم دارند که از مس��ائل اقتصادی و 
تج��اری تا مس��ائل سیاس��ی، دیپلماتیک و حتی 
امنیتی را ش��امل می ش��ود که یقینا این میزان از 

گستردگی روابط با هندوستان وجود ندارد. 
 از طرف دیگر تالش تهران برای افزایش نفوذ 
اقتصادی خود به خصوص در بازس��ازی عراق بعد 

از جنگ ب��ا داعش می تواند یک��ی دیگر از اهداف 
اقتصادی ظریف در این س��فر تلقی شود. پس دو 
بال سیاس��ی واقتصادی در سفر ظریف به عراق به 
یک اندازه مهم هستند، اما در سفر به هندوستان، 
آن چه بیش از هم��ه خودنمایی می کرد، پیگیری 
اهداف اقتصادی و تجاری  تهران در دهلی نو بود.

تنها چهار روز پیش از س�فر آقای ظریف شاهد 
حضور مای�ک پمپئو، وزیر ام�ور خارجه ایاالت 
متح�ده در بغداد و اقلیم کردس�تان بودیم. آیا 
می توان عنوان داشت که سفر وزیر امور خارجه 
آمریکا برای تحت الش�عاع قرار دادن سفر وزیر 
امور خارجه کشورمان به عراق در ابعاد سیاسی 

و اقتصادی بوده است؟ 
آمریکا و ایران اکنون در یک تقابل و رویارویی 

تمام عیار قراردارند. لذا آمریکا برای شکست دادن 
ای��ران از هیچ مس��یر، ابزار، ظرفیت و پتانس��یلی 
دریغ نمی کند. ما اخیرا ش��اهد بوده ایم که آمریکا 
به دنبال برگزاری نشس��ت ضد ایرانی در لهستان 
است و این مضافا بر تمام فعالیت های دیپلماتیک 
و اقتصادی کاخ س��فید برای تحریم و فشار بیشتر 

بر ایران است.
 پس یقیناً س��فر مایک پمپئ��و تنها چند روز 
پیش از س��فر وزی��ر امور خارجه کش��ور به عراق 
می تواند در راستای تحت الشعاع قرار دادن اهداف 
تهران تلقی ش��ود اما، مس��ئله اینجاست که یقیناً 
سطح مناس��بات دو کشور ایران و عراق اجازه این 
سوء استفاده ها را به ایاالت متحده آمریکا نخواهد 

داد.

آیا دس�تگاه سیاس�ت خارجی کش�ور در سایه 
س�فر خود به هندوس�تان و نیز س�فر به کشور 
ع�راق به دنبال بدیل و آلترناتیوی برای س�از و 

کار ویژه مالی و اتحادیه اروپا است؟
چنان که پیشتر اشاره داشتم اکنون ما با ایاالت 
متح��ده آمریکا در یک جنگ تمام عیار قرار داریم 
که از مسائل سیاسی و دیپلماتیک تا ابعاد گسترده 
اقتصادی و تجاری را ش��امل می ش��ود. لذا همان 
طور که ای��االت متحده آمریکا از هر گونه بس��تر 
و ظرفیت��ی برای مقابله با ایران اس��تفاده می کند، 
تهران نیز باید تمام پتانسیل ها و ظرفیت های خود 
را برای تقابل با فش��ارهای ظالمان��ه و یک جانبه 

ایاالت متحده آمریکا به کار برد.

 پس از تالش برای عملیاتی ش��دن س��ازوکار 
ویژه مالی تا پررنگ کردن مناس��بات اقتصادی با 
عراق، هند، روس��یه، چین و دیگر مناطق باید در 
دس��تور کار قرار گیرد. از طرف دیگر در ش��رایط 
حساس کنونی اساساا به دور از هر منطق سیاسی 
و دیپلماتیک اس��ت که جمهوری اس��المی ایران 

همه تخم مرغ های خود را در یک سبد بگذارد.
 لذا نباید تمام امید و آینده کشور، به خصوص 
در مسائل اقتصادی و معیشتی را به ساز و کار ویژه 
مالی مدنظر اتحادیه اروپ��ا گره بزنیم. چرا که اگر 
به هر دلیلی قاره س��بز موفق به انجام این مسئله 
نش��ود، یقیناً کش��ور دچار لطمات و خسارت های 
بس��یاری خواهد ش��د. پس منطقی آن اس��ت که 
ما در کنار پیگیری عملیاتی ش��دن سازوکار ویژه 
مالی، به دنبال اس��تفاده از دیگر ظرفیت های خود 
مانند عراق و هندوستان در خصوص پررنگ کردن 
مناس��بات تجاری خود باش��یم. اما در کل این که 
ما این طرز تلقی را داش��ته باشیم که سفر ظریف 
به هندوس��تان، عراق و دیگر کش��ورها را تالش��ی 
برای ایجاد یک بدیل و آلترناتیوی برای ساز و کار 
ویژه مدنظر اتحادیه اروپا قرار دهیم، قدری دور از 

واقعیت است. 
ب��ه عبارت دیگ��ر تهران از یک س��و به دنبال 
عملیات��ی کردن س��ازوکار وی��ژه مال��ی اتحادیه 
اروپاس��ت و از طرف دیگ��ر تالش های جدی خود 
را هم برای افزایش مناس��بات اقتصادی با شرکای 
مهم تجاریش در دس��تور کار دارد. این دو مسئله 

نافی همدیگر نیستند.
البته در راستای این سوال مهم شما باید نکته 
ای را یادآور شوم که اکنون جمهوری اسالمی ایران 
تمام ظرفیت و پتانس��یل خود را معطوف به آقای 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشور کرده 
است. این نوع نگاه ما بسیار اشتباه است و می تواند 
س��بب ایجاد انتظارات نابه جایی در مس��ئولین و 

حتی جامعه شود.   دبپلماسی ایرانی 

سفیر سابق ایران در انگلیس مطرح کرد؛

انتظار بیش از اندازه از ظریف نداشته باشیم

سیـد جـالل  گ���و گفت و
ن  تیا ا د سا
و  انگلیس  در  ایران  اسبق  سفیر 
بر  خاورمیانه  مسائل  کارشناس 
سیاسی  بال  دو  است؛  باور  این 
واقتصادی در سفر ظریف به عراق 
به یک اندازه مهم هستند اما، در 
سفر به هندوستان، آن چه بیش 
از همه خودنمایی می کرد، پیگیری 
تهران  تجاری  و  اقتصادی  اهداف 

در دهلی نو بود.

نمای نزدیک

آگهى تغييرات شركت مهندسى ومشاور توسعه صنعت آب خاورميانه 
شــركت با مسئوليت محدود به شــماره ثبت 29162 و شناسه ملى 

 10380444187
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/3/8 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : موارد ذيل به موضوع شركت الحاق يافت 
و ماده مربوطه در اساســنامه اصالح گرديد: تأسيسات و تجهيزات: در 
برگيرنده امور پيمانكارى مربوط به شبكه گازرسانى شهرى، تأسيسات 
مكانيكى و هيدرومكانيكى سدها و ساختمان، سيستم هاى سردكننده 
ســاختمان، تأسيسات و تجهيزات ســاختمان (آب، گاز، برق و فاضالب)
و انتقال زباله، تأسيســات و تجهيزات تصفيه خانه هاى آب و فاضالب 
كوچك، وســايل انتقال (آسانســور و پله برقى )سيســتم هاى خبر و 
هشــدار دهنده، تجهيزات آشپزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه، 
سيســتم هــاى ارتباطــى، شــبكه هــاى رايانه اى ســاختمان، ماســه 
پاشى(سندپالست)،حفاظت كاتودى، پوشش (الينيگ) و ايستگاههاى 
پمپاژ آب و فاضالب كوچك.آب : دربرگيرنده امور پيمانكارى مربوط به 
بندها،سدها و ساختمان نيروگاه آبى.سازه هاى هيدروليكى و تونل هاى 
آب،مخازن آب و شــبكه هاى توزيع آب،تاسيســات و تجهيزات تصفيه 
خانــه هاى آب و فاضالب بزرگ ،خطوط انتقال آب،ايســتگاه هاى پمپاژ 
آب و فاضالب بزرگ ، شــبكه هاى جمــع آورى و انتقال فاضالب،كانال 
هــاى انتقال آب و شــبكه هاى آبيارى و زهكشى،ســازه هاى دريايى و 
ســاحلى،احداث حوضچه ها و اســتخرهاى پرورش و تكثيــر آبزيان و 
عمليات ساختمانى (سيويل)تصفيه خانه هاى آب و فاضالب.پس از اخذ 
مجوزهــاى الزم، ثبت موضوع فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ صدور 

پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (346832)

آگهى تغييرات شــركت كشاورزى كشــاورزان شهرستان كاشمر شركت 
تعاونى به شماره ثبت 248 و شناسه ملى 10380042291 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/8/17 ونامه 
شــماره 2348/19/506 مــورخ 1397/10/11 اداره تعاون روســتائى 
شهرستان كاشمر تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى محمدحسين صادقى كد 
ملى 5729542259 و آقاى ابوالقاسم مالنياء كد ملى 5729531202 و 
محمدرضا صادق رزق آبادى كد ملى 0902022326 و على اكبر گرامى پور 
كد ملى 5729552221 و محمد ذاكرى شــهابى كد ملى 5729164971 
بســمت اعضــاى اصلــى هيئت مديره و ســيد حســن موســوى كــد ملى 
0900723671 و اكبر اســدى كد ملى 5729165633 بســمت اعضاى 
على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال مالى انتخاب گرديدند. آقاى 
عالء الدين جان محمدى كد ملى 5729101449 و آقاى محمد دولتخواه كد 
ملى 5729572239 به سمت بازرسين شركت براى مدت يكسال انتخاب 

گرديدند. صورتهاى مالى سال 1396 تصويب گرديد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى كاشمر (346836)

آگهى تغييرات شــركت مهندســى ومشــاور توســعه صنعــت آب خاورميانه 
شــركت بــا مســئوليت محــدود بــه شــماره ثبــت 29162 و شناســه ملى 

 10380444187
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/3/7 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاى على فرهمند به شماره ملى 0651806771 
به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم مريم محمودى به شماره ملى 
0931600812 به ســمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاى محمد فرهمند به 
شــماره ملى 0652426115 به سمت عضو هيئت مديره براى مدت نامحدود 

انتخاب گرديدند 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (346835)

آگهى تغييرات شركت مهندسى ومشاور توسعه صنعت آب خاورميانه 
شــركت با مسئوليت محدود به شــماره ثبت 29162 و شناسه ملى 

 10380444187
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/3/7 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : -آقاى على فرهمند به شماره ملى 0651806771 
به ســمت رئيس هيئت مديــره و مديرعامل 2-خانــم مريم محمودى 
به شــماره ملى0931600812 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره 
3-آقاى محمد فرهمند به شماره ملى 0652426115 به سمت عضو 
هيئــت مديره كليه اســنادومدارك و اوراق بهادار با امضا منفرد آقاى 
على فرهمند به ســمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه بامهر 

شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (346833)

آگهى تغييرات شركت روستايى جنت آباد تربت جام شركت تعاونى 
به شماره ثبت 5 و شناسه ملى 10380005851 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/4/24 ونامه 
شماره602مورخ 97/5/21 اداره تعاون روستائى تربت جام تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آدرس شركت از نشانى قبلى به آدرس جديد: استان 
خراسان رضوى - شهرستان تربت جام - بخش صالح آباد - دهستان 
جنت آباد - روستا جنت آباد-كوچه محل قنات-پالك 0-طبقه همكف- 

كدپستى9586131194 تغيير يافت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى صالح آباد (346834)

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 139760301053004114 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى عليرضا قربانى فرزند يداله بشــماره شناســنامه 4139 صادره از رى در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 14889/61 مترمربع پالك 44 فرعى از 178 اصلى خريدارى از مالك رسمى آقاى / خانم مجيد 
و مهرداد و مهناز الرجانيها 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: 97/10/9- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/24 - م الف/5368
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

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 139760322003001614 مورخــه 1397/7/21 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 خانم تلى خاتون شــهنوازى فرزند ميرزا بشــماره شناسنامه 662 در يك باب 
خانه به مساحت 354 مترمربع قسمتى از پالك 5 فرعى از 695- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى نصرت آباد كوچه 
منشعبه از جاده آسفالته به طرف كارخانه سيمنان بخش 1 بلوچستان شهرستان خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى 
خدارحم خاشى احد از ورثه آقاى نصرت خاشى 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

يك شنبه 1397/10/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1397/10/24- م الف/557
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

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

برابر راى شــماره 139760329012002243 مورخ 1397/8/1 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد صالحى نژاد فرزند جعفر به شماره شناسنامه 3 صادره از گرمسار در شش 
دانگ يك باب مغازه به مســاحت 20/06 مترمربع پالك 2552 فرعى از 10- اصلى مفروز و مجزا شــده از پالك 
2552 فرعى از 10 -اصلى واقع در گرمسارخريدارى از مالك رسمى آقاى محمود باقرى 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 اگهى به مدت دوماه 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 صادر خواهد شد. م الف: 946
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/10/24         
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهى تاسيس 
تاسيس شركت سهامى خاص فن آوران برتر هوشمند سورين شمال درتاريخ 
1397/10/20 به شماره ثبت 3508 به شناسه ملى 14008072020 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم 
آگهــى ميگردد. موضوع فعاليت :طراحى تابلوهــاى الكتريكى از قبيل تابلوهاى 
فشارقوى ضعيف متوسط، محاسبه و طراحى بانكهاى خازنى تابلوهاى plc و تابلو 
هــاى مربوطه تأمين قطعات الكترو نيكى و ديجيتالى و طراحى مدارات ديجيتال 
و ميكرو پرســورى سيســتم هاى سرد كننده ساختمان و انتقال زباله و تصفيه 
خانه هاى آب و فاضالب و وســايل وانتقال (آسانســور،پله برقى)سيستم هاى 
خبر هشــدار دهنده و سيستم هاى حرفه اى نور و صدا و تجهيزات آشپزخانه 
و سلف سرويس و رختشويخانه و سيستم هاى ارتباطى و شبكه هاى رايانه اى 
ساختمان و حفاظت كاتوديك و پو شش الينينگ و شبكه گاز رسانى و لوله كشى 
و تهويه مطبوع و تبريد امور پيمانكارى طراحى و نظارت و اجراى پروژه هاى برق 
ســاختمان – برق صنعتى (طرح و نصب انواع تابلوهــاى برق) طراحى و نصب و 
راه اندازى و تعمير نگهدارى و عيب يابى سيســتمهاى كنترل و فرمان و قدرت 
واتوماســيون كارخانجات، توربوژنراتورها، ديزل ژنراتورها، آسانسورها و پله 
هاى برقى و كرينها و ترانسفورماتورهاى توزيع و قدرت و خازنهاى اصالح ضريب 
قدرت نصب و راه اندازى و تعمير نگهدارى و عيب يابى تأسيسات برق، ماشين 
آالت صنعتى و اجراى پست برق – شبكه خطوط انتقال نيرو و همچنين مدارات 
فرمــان و قدرت ابزار دقيق و PLC و DCS و سيســتمهاى كنترل و مدارات با 
سيستمهاى تغذيه پيوسته با باطرى (UPS) و عالئم راهبرى سيستم تأسيسات 
برقى،مخابراتى نصب و راه اندازى سيستم هاى حفاظتى ونظارتى و انواع درب 
اتوماتيــك و كنتــرل از ر اه دور نصب دوربين مدار بســته و دزدگير و آيفون 
تصويرى در بر گيرنده اجراء پروژه هاى مخابراتى از قبيل نصب و راه اندازى و 
نگهدارى و پشتيبانى مراكز پر ظرفيت و كم ظرفيت و تجهيزات مخابراتى ، اجراء 
پروژه هاى شبكه هاى كابل فيبر نورى ،تأمين تجهيزات مخابراتى ،اجراء و نصب 
پــروژه هاى موبايل و تجهيزات راديوئى مخابراتى مشــاوره، طراحى، محاســبه، 
مديريــت و اجراى امــور رايانه اى اعم از ســخت افزار، نرم افــزار، اينترنت، 
شــبكه، وب ســايت و طراحى ســايت و اجاره فضا به همراه تعمير و سرويس و 
نگهدارى آنها. برنامه نويســى بــراى ادارات دولتى و خصوصى، خريد و فروش 
قطعات و لوازم رايانه اى، ارائه سرويسهاى اينترنت و مشاوره در زمينه تجارت 
الكترونيــك و خدمات تايــپ، پرينت، كافى نت و نظاير آن صــادرات و واردات 
به همــراه خريد و فروش محصوالت مجاز بازرگانى و وســايل و لوازم مرتبط با 
موضوعات شــركت، انعقاد قرارداد با اشــخاص حقيقى و حقوقى، اخذ و اعطاى 
نمايندگى،شــركت در نمايشــگاههاى داخلى و خارجى،ايجاد شــعب در سراسر 
كشــور، شركت در مناقصات و مزايدات، اخذ وام و تسهيالت از سيستم بانكى 
و مؤسســات مالى و اعتبارى به همراه خريد و فروش و پشتيبانى انواع سرور. 
ثبــت موضوع فعاليت مذكور بــه منزله اخذو صدور پروانه فعاليت نميباشــد 
درصــورت لزوم پس از اخذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان مازندران ، شهرستان بهشهر 
، بخش مركزى ، شــهر بهشــهر، ميدان قدس ، كوچه نام آوران ، خيابان شــهيد 
ســراج ، پالك 0 ، طبقه همكف كدپســتى 4851693565 ســرمايه شخصيت 
حقوقى عبارت اســت از مبلغ 300000000 ريال نقدى منقسم به 100 سهم 
3000000 ريالى تعداد 100 ســهم آن با نام عادى مبلغ 105000000 ريال 
توســط موسسين طى گواهى بانكى شماره 44561603 مورخ 16/10/1397 
نزد بانك مسكن شعبه شهيد هاشمى نژاد بهشهر با كد 4456 پرداخت گرديده 
اســت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هيئت مديره خانم زينب 
امينى فوالدى به شــماره ملى 2080058509و به سمت رئيس هيئت مديره 
به مدت 2 سال آقاى محمد دماوندى به شماره ملى 2180412827و به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى يوسف دماوندى به شماره ملى 
2181763283و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور 
شركت از قبيل چك ،سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمى و همچنين كليه 
نامه هاى عادى وادارى با امضا منفرد مديرعامل آقاى يوسف دماوندى يا رئيس 
هئيــت مديره خانم زينب امينى فوالدى همراه با مهر شــركت معتبر ميباشــد 

اختيارات مدير عامل : طبق اساســنامه بازرســان آقاى عبداله باقرى خليلى به 
شماره ملى 2170278117 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى 
خانم بلقيس عمرانى اواردى به شــماره ملى 2180413092 به سمت بازرس 
اصلى به مدت يك سال مالى روزنامه كثير االنتشار سياست روز جهت درج آگهى 
هاى شــركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بهشهر (347365)

آگهى ابالغ وقت دادرسى
درخواست كننده / شاكى: نظر على خمر حسين زاده ، موضوع: الزام به تنظيم سند، تاريخ 97/10/19 شماره 
پرونده 970347- خواهان: نظر على خمر حســين زاده فرزند – به نشــانى زابل خيابان طالقانى طالقانى 42 پالك 
20 ، خوانده: محمد على براهوئى مجهول المكان ، خواندگان: على رضا ملك رئيسى مجهول المكان ، خواسته: الزام 
به تنظيم سند خودرو پرونده كالسه 970347- نظر به اينكه خواهان دادخواستى به خواسته فوق به شوراى حل 
اختالف تقديم داشته و ضمن شرح خواسته خود خوانده را مجهول المكان معرفى و از شوراى حل اختالف تقاضاى 
رســيدگى نموده است لذا شــورا وقت رسيدگى به خواسته خواهان را روز چهارشنبه مورخه 97/11/24 تعيين 
و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى به درخواست خواهان مراتب 
را يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا بدين وسيله خوانده از وقت دادرسى اطالع و 
به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم آن را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر در شوراى حل اختالف شعبه چهارم زابل حاضر شود واال در صورت عدم حضور شورا غيابا رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.م الف/1686
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان زابل

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم مهدى مكملى جهرمى فرزند مصطفى داراى شناســنامه 867 به شــرح كالسه 854/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مصطفى مكملى جهرمى فرزند اسداله 
به شناســنامه 18524 در تاريــخ 86/2/22 در اقامتگاه (موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر 
اســت به: 1- غالمرضا مكملى جهرمى ش ش 815 پســر متوفى 2- احمدرضا مكملى جهرمى ش ش 857 پســر 
متوفى 3- اســداله مكملى جهرمى ش ش 222 پســر متوفى 4- مهدى مكملى جهرمى ش ش 867 پســر متوفى 
5- معصومه مكملى جهرمى ش ش 992 دختر متوفى 6-  فاطمه مكملى جهرمى ش ش 341 دختر متوفى 7- كبرى 
مكملــى جهرمــى ش ش 513 دختر متوفى 8- رقيه مكملى جهرمــى ش ش 1040 دختر متوفى 9- زهرا مكملى 
جهرمى ش ش 715 دختر متوفى 10- زينب مكملى جهرمى ش ش 805 دختر متوفى 11- عاليه زارعيان ش ش 
345 همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى حيدرى فرزند جعفر
خواهان آقاى / خانم زبيده بيات فرزند ابراهيم دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى مهدى حيدرى فرزند 
جعفر به خواســته توهين و ... مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322400685 
شــعبه 103 دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/11/27 
ســاعت 09/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المــكان بــودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/ 1161
(منشى دادگاه كيفرى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم نور ولى ميرزايى
به طرفيت شركت توزيع نيروى برق به خواسته استفاده غيرمجاز از برق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709988322300038 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/11/25 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/ 1167
(منشى دادگاه كيفرى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عرفان غالمى
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509988321400574 شعبه 103 دادگاه كيفرى 
دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/11/27 ساعت 10/00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/ 1165
(منشى دادگاه كيفرى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم بــه آقاى / خانم ميثم شــعبانى فرزند ، مســلم احمدى ، 
محسن واليى 

خواهان آقاى / خانم - دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم به خواسته - مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9709988322800029 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى 
ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/11/28 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/ 1164
(منشى دادگاه كيفرى شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى مهرداد قنبرى پشته ريزه فرزند امان اله
اوليــاء دم خانــم جواهــر نظــرى فرزند حســنعلى شــكايتى عليه مهــرداد قنبرى بســته ريزه فرزنــد امان 
اله دائر بر آدم ربايى مقتول ســجاد گجرى على آبادى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9409988340401843 شــعبه 2 دادگاه كيفرى يك اســتان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 98/1/20 
ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/2018
(مدير دفتر شعبه 2 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (2 كيفرى استان سابق


