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 رویکرد اشتباه غرب
 در حمایت از گروهک تروریستی منافقین

ی��ک روزنامه سوئیس��ی با توجه ب��ه منفور بودن 
گروه��ک تروریس��تی منافقی��ن در بی��ن ایرانی ه��ا 
حمایت های غرب و ب��ه ویژه آمریکا از این گروه برای 
تغییر نظ��ام در ایران را از دیدگاه بس��یاری منتقدان 

راهی اشتباه و خطرناک دانست.
روزنام��ه سوئیس��ی نوی��ه زوریخه س��ایتونگ در 
مطلبی به حمایت های آمریکا از گروهک تروریس��تی 
منافقین برای مقابله با نظام جمهوری اس��امی ایران 
انتقاد وارد کرده و نوشت: سیاستمداران مهم در دولت 
آمریکا از س��ازمان مجاهدین خلق به عنوان جایگزین 
دموکراتیک��ی ب��رای نظ��ام جمهوری اس��امی ایران 
حمای��ت می کنند. منتقدان ای��ن را به عنوان یک راه 

غلط خطرناک ارزیابی می کنند.
این روزنامه سوئیس��ی در ادامه نوشت: تاریخچه 
س��ازمان منافقین ایران خونین، آش��فته و تراژیک و 
روش ه��ا و رویکردهای آن بحث برانگیز و ایدئولوژیش 
پ��ر از تناقضات اس��ت. هیچ گروه اپوزیس��یون ایرانی 
مانند این گروه دچار چند قطبی نشده و هیچ گروهی 
ت��ا این حد منتقد نداش��ته و البته هیچ گروهی هم تا 

این حد حامی مهم و معروف ندارد.
گروهک تروریس��تی منافقین مدت های مدیدی 
اس��ت که طرفداران قدرتمندی در غ��رب دارد؛ البته 
از زمان��ی که آن ها س��ه ه��وادار مهم در کاخ س��فید 
پی��دا کرده اند یعنی جان بولتون، مش��اور امنیت ملی 
کاخ س��فید، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا و 
رودی جولیانی، وکیل ترامپ این پرسش جدید مطرح 
اس��ت که آن ها چه نقشی را در سیاست واشنگتن در 
قب��ال ایران ایفا کرده و آیا واقعا متحد درس��تی برای 

واشنگتن هستند. تسنیم

گزارش

احضار سفیر ایران در انگلیس 
منابع رسانه ای انگلیسی اعام کردند که وزارت امورخارجه این کشور سفیر 

ایران در لندن را در ارتباط با پرونده نازنین زاغری احضار کرد.
جرم��ی هانت وزیر امورخارجه انگلیس س��فیر ای��ران در لندن را به وزارت 
امورخارج��ه احضار کرده ت��ا نگرانی ها درب��اره پرونده نازنین زاغری، ش��هروند 

دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی را به او اباغ کند.
نازنین زاغری در آوریل 2016 به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت شد و از آن 

زمان تاکنون در زندان به س��ر می برد. برخی رسانه های انگلیسی پیشتر ادعا کرده بودند 
ک��ه این محکوم امنیتی در اعتراض به وضعیت خود دس��ت به اعتصاب غذا زده اس��ت. 
زاغ��ری به دلیل ارتکاب به جرایم امنیتی در ایران محاکمه و به ۵ س��ال زندان محکوم 
شده او در خرداد ماه 1۳۹۵ هنگام خروج از ایران در فرودگاه امام خمینی )ره( بازداشت 

شده بود.  ایسنا 

درحاشیه 
تاکید عراق بر گسترش روابط دوجانبه با ایران

نخست وزیر عراق در جریان دیدار با وزیر خارجه کشورمان با اشاره به اینکه 
کشورش خواستار آینده ای بهتر در روابط دوجانبه با ایران است، از موفقیت آمیز 

بودن سفر رئیس جمهور عراق به تهران اظهار خشنودی کرد.
دفتر نخس��ت وزیری ع��راق در بیانیه ای اعام کرد؛ ع��ادل عبدالمهدی، در 

دیدار با وزیر خارجه ایران تاکید کرد: سیاس��ت عراق بر پایه ایجاد بهترین روابط 
با همسایگان است و این کشور خواستار آینده ای بهتر در روابط دوجانبه با جمهوری 

اسامی ایران است.
در این بیانیه آمده اس��ت که عادل عبدالمهدی از گفت وگوهای موفقیت آمیز برهم 
صالح، رئیس جمهور عراق در سفر اخیر به تهران اظهار خشنودی کرد و گفت: امیدواریم 
که این س��فرهای متقابل میان مس��والن ایرانی و عراق منجر به تقویت روابط دوجانبه 

شود. در ادامه بیانیه دفتر نخست وزیری عراق آمده است.  ایرنا

دیپلمات
اقدامات دیپلماتیک برای آزادی شهروندانمان در جریان است

وزیر امورخارجه آمریکا مدعی ش��د که ش��هروندان آمریکایی بازداشت شده 
در ایران به طور غیرقانونی زندانی شده اند و واشنگتن برای بازگرداندن آنها تمام 

تاش خود را به کار می گیرد.
مایک پمپئو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس جمهور ترامپ با خروج 

از س��وریه چگونه می خواهد ایران را از سوریه بیرون کند، مدعی شد که ماموریت 
آمریکا در خاورمیانه، از جمله شکست داعش و مقابله با ایران هنوز تمام نشده است.

وی ادامه داد: آمریکا می تواند از نقاط زیادی در دنیا قدرت نظامی اش را نشان دهد. 
نبود تنها دو هزار سرباز در سوریه به هیچ وجه ظرفیت آمریکا و نیروهای مسلح ما برای 
نمایش قدرت آمریکا در راس��تای رس��یدن به اهدافمان را کاهش نمی دهد. ما از حضور 
نظامی قدرتمند خود هرجا باش��د اس��تفاده خواهیم کرد. چه در س��وریه باشد و چه در 

صورت نیاز، ایران.  تسنیم 

معادله

رنا
ای

آگهى تغييرات شــركت آجر ســتاره شمس شاهرود سهامى خاص به 
شماره ثبت 1971 و شناسه ملى 

10480081952 به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديره مورخ 
1397/7/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى موسى شمس محمدپور 
به شــماره ملى 4580161807 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى 
امير شمس محمدپور به شــماره ملى 4591067793 به سمت نائب 
رئيــس هيئــت مديره و آقاى بهرام شــمس محمدپور به شــماره ملى 
4580161807 به ســمت مديرعامل و عضــو هيات مديره انتخاب و 
تعيين سمت گرديدند. كليه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چك ، ســفته ، بــروات ، قراردادها و عقوداســالمى با امضاى 
رئيــس هيات مديره يا نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل همراه با 
مهر شــركت و نامه هاى عادى وادارى با امضاء مديرعامل همراه با مهر 
شركت معتبر مى باشد. موارد ذيل از طرف هيات مديره به مديرعامل 
تفويــض گرديد: اقامــه هر گونه دعــوى و دفاع از هر گونــه دعوى يا 
تســليم به دعوى يا انصراف از آن اعم از حقوقى و كيفرى با داشــتن 
تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسى از حق پژوهش فرجام مصالحه، 
تعيين وكيل سازش ادعاى جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند 
تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلى استفاده از كليه حقوق و 
اجراى كليه تكاليف ناشيه از قانون داورى تعيين وكيل براى دادرسى 
و غيــره بــا يا بدون حــق و توكيل و وكيل در توكيــل و لو كرارا تعيين 
مصدق و كارشــناس اقرار خواه در ماهيت دعــوى و خواه به امرى كه 
كامال قاطع دعوى باشــد دعوى خســارت اســترداد دعوى جلب شخص 
ثالث و دفاع از دعواى ثالث اقدام به دعوى متقابل و دفاع از آن تامين 
مدعى به تقاضاى توقيف اشــخاص و اموال از دادگاههاى اعطاى مهلت 
براى پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ اجرائى و تعقيب 
اجرائــى و اخــذ محكوم چــه در دادگاه و چــه در ادارات و دو ائر ثبت 

اسناد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى شاهرود (347633)

آگهى تغييرات شــركت آجر ســتاره شمس شاهرود سهامى خاص به 
شماره ثبت 1971 و شناسه ملى 10480081952 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/7/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاى هيات مديره عبارتند 
از آقايان: موســى شــمس محمدپور به شــماره ملــى 457861576، 
امير شمس محمدپور به شــماره ملى0046754849 و بهرام شمس 
محمدپور به شــماره ملى 0059981121 براى مدت دو سال انتخاب 
شدند. محمدحسين بسطامى به شماره ملى 4590975904 به سمت 
بازرس اصلى و مصطفى عليمرادى به شــماره ملى 4592271084به 

سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى شاهرود (347632)

آگهى تغييرات شركت آذين تدبير ماد ( با مسئوليت محدود) به شماره ثبت 
11912 و شناسه ملى 10570020257 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/10/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : شــركت مذكور از تاريخ فوق منحــل اعالم گرديد 
و انحــالل آن مــورد تصويــب مجمــع قــرار گرفــت وآقايعلى حيــدرى كد ملى 
4322775411 بعنــوان مدير تصفيــه براى مدت دو ســال انتخاب گرديد . 
نشــانى مدير تصفيه و محل تصفيه قزوين خيابانپادگان كوچه نظرپور پالك22 

كد پستى 3419655471 مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى قزوين (349458)

آگهى تغييرات شــركت تلدا(ســهامى خاص) به شماره ثبت1060 و 
شناسه ملى10100904687 

به موجب نامه شــماره 97/115108  مورخــه 1397/06/13 و 
به موجب صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/12/25 مركز اصلى 
شــركت تلدا(سهامى خاص) به شماره ثبت 45136 واحد ثبتى تهران 
به نشانى استان قزوين - شهرستان آبيك - بخش مركزى - دهستان 
كوهپايــه غربى - آبادى شــهرك صنعتى كاســپين 1-خيابان رودكى-
خيابان شهريار-پالك 146-طبقه همكف-كد پستى3445181179 
انتقــال يافــت. و ماده مربوطه دراساســنامه به شــرح مذكــور اصالح 
گرديدكه در اين اداره در تاريخ 1397/06/21 تحت شــماره 1060 

به ثبت رسيد و جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى آبيك (349457)

آگهى تغييرات شــركت شــيرين كامــان قزوين (ســهامى خاص) به 
شماره ثبت 13453 و شناسه ملى 14004522274 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1397/10/11 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : شــركت در تاريخ فوق 
منحل گرديد و انحالل آن بتصويب مجمع رســيد. و آقاى على حيدرى 
فرزند محمدحســين به شماره شناسنامه 857متولد 03/12/1347 
صادره از قزوين كدملى 4322775411 ساكن قزوين خيابان پادگان 
كوچه نظرپور پالك22 كدپستى 3419655471 بعنوان مدير تصفيه 
بــراى مدت دو ســال انتخاب گرديد. نشــانى محل تصفيه به نشــانى 
قزوين خيابان پادگان كوچه نظرپور پالك22 كدپستى 3419655471 

ميباشد .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى قزوين (349459)

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 139760301059001790/94/163 مورخ 97/09/10 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقردرواحد ثبتى اسالمشهرتصرفات مالكانه بال 
معارض متقاضى آقاى اباذر بابائى قينرجه  فرزند رحيم به شــماره شناســنامه 203 صادره ازهشــترود به شماره 
ملى 6369611891 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 160/57 مترمربع به پالك 
23711 فرعى از 46 اصلى مفروز ومجزى شده درقسمتى از پالك 5 فرعى ازاصلى مذكور واقع در قريه موسى آباد 
بخش 12 تهران خريدارى ازمالك رسمى  بنياد مستضعفان وجانبازان 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 دادخواست 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 2190 
تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/10/10 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/10/25

 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

آگهى حصر وراثت
خانم رقيه هادى نژاد تپه رودى ش ش 320 به شــرح دادخواســت به كالسه 15/1291/97 از اين شورا  
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ملوس فقيه زاده گرجى ش ش 10 در 
تاريخ 97/4/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-احمد 
ش ش 323   2-محمد ش ش 321   3-رقيه ش ش 320 هرسه هادى نژاد تپه رودى ف محمدكاظم –فرزندان 
متوفى اينك شــورا با 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 پانزدهم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده سماكوش

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى پژمان رستمى فرزند ابراهيم مجهول¬المكان ابالغ مى¬گردد با توجه به كيفر خواست 
صادره از دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 970089 به اتهام سرقت جهت 
دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/12/6 ساعت 8 صبح در شعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه 

حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد شد. م الف/2060
رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى مفقودى
سند و برگ سبز( شناسنامه) خودرو وانت مزدا مدل 96به شماره انتظامى 541 ص 55ايران49و به شماره 
موتور E2J7A6643و به شماره شاسى NAGP2PC31HA 254767 به نام حسن عباسى ارخلو مفقود گرديده 

واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز(شناســنامه)  خودرو سوارى سيتروئن زانتيا SXمدل 88به شــماره انتظامى 241ص18ايران49 
به شماره موتور 87411و به شماره شاسى S1512288180438 به نام مهران محمدى آزاد مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

اينجانب پرويز حســنوند مالك خودروى ســمند LX XU7 به شــماره انتظانى  66/ 592 ى 85 مدل 1394 
شــماره بدنه   NAAC91CE5FF045594 و شــماره موتور 124K0753545  به علت فقدان اســناد سازمان 
فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشــت (المثنى) برگ ســبز مذكور را نموده اســت.لذا چنانچه هر شخص ادعايى 
در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان 
شــهر ساختمان ســمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به 

عمل خواهد آمد.

سند كمپانى و برگ سبز خودرو سوارى زانتيا SX رنگ نوك مدادى متاليك مدل 1384 ش موتور00413548 
شاسى S1512283122870 پالك ايران72-946و11 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

ســند مالكيت (برگ سبز)ســوارى ســايپا 141SXرنگ ســفيد-روغنى مدل 1389 به شــماره پالك ايران 
82–744د41 و شماره موتور3795759 شماره شاسى S3482289328288 بنام اسماعيل خوش دست مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز پرايد به شــماره پالك 152 ج 36 ايران 26 مدل 1375 بنام مريم ابراهيمى مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

كارت هوشــمند بشــماره 1951871 متعلق به كاميون كمپرســى مدل 1384 رنگ نارنجى روغنى بشماره 
پالك ايران42-197ع 74 شــماره موتور 33593210096473  و شماره شاسى 37435516606780 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

سند كمپانى و برگ سبز ( سند مالكيت) خودرو سوارى پرايد به رنگ سفيد مدل 1379 به شماره انتظامى 
ايران 51- 513 ب 33 و شــماره موتور 199032M13- شــماره شاســى S1412279671630 بعلت فقدان 
اسناد فروش(از جمله سند كمپانى و برگ سبز وكارت خودرو و بيمه نامه شخص ثالث)  تقاضاى رونوشت المثنى 
اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى 
ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكان شــهر ساختمان ســمند مراجعه نمايد . بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.   سنندج

برگ ســبز سوارى پژو آر دى آى 1600رنگ يشمى روغنى مدل 1384به شماره موتور 11784067164و 
شــماره شاســى 13469346و شــماره پــالك ايــران 54  331ص 41 مفقــود گرديــده و از درجه اعتبار ســاقط 

است./ف

پروانه اشتغال به كار مهندسى ( شخص حقيقى) به شماره پروانه 1347-300-37-0 تاريخ صدوراولين 
پروانه 1391/12/12  به شماره عضويت 02817-0-3-37 صادره از اداره كل راه و شهرسازى استان گلستان 
اينجانب امين قرشى كد ملى 2031774115 داراى دانشنامه كارشناسى رشته مهندسى عمران – عمران مفقود 

گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

آگهى مزايده مال غيرمنقول
درخصوص پرونده كالســه 970848 مدنى شــورا له پروانه قبادى عليه احمد على اكبرپور شــانى مبنى بر 
مطالبه مهريه كه مال غيرمنقول شخص ثالث حسين اكبرپور شانى واقع در بابلسر سه راه نيروى هوايى قريه اوكسر 
خ مسجد موسى ابن جعفر اولين چهارراه سمت راست با كدپستى 4741184961 به پالك ثبتى 4903 فرعى از 
4 اصلى بخش 12 حوزه ثبت ملك بابلســر به مساحت 150 مترمربع توقيف گرديد كه در طبيعت از شمال، شرق 
، غرب به ملك مجاور و از جنوب به خيابان موجود كه با ديوار بلوك سيمانى با درب فلزى تك لنگه در ضلع جنوب 
محدود است هم چنين در عرصه ملك موردنظر يك دستگاه ساختمان مسكونى با مصالح بنايى به صورت كف كرسى 
به مساحت حدود 80 مترمربع با بام شيروانى ، زيرسازى چوب و پوشش ورق آزبست سيمانى،پنجره ها آلومينيوم 
و با تراس مســقف ضلع جنوب و نماى اندود ماســه و سيمان رنگ آميزى شده مشــاهده گرديد و داراى امتيازات 
الزم مى باشد.مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و ارزش حق السهم مشاعى 
27,77 سهم مشاع از 150 سهم عرصه و اعيان ملك موصوف به مبلغ 123,000,000 ريال قيمت پايه ارزيابى كه 
در تاريخ 97/11/17 روز چهارشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى  
بابلسر به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده 
خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت 
نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به 

آنان ارائه گردد.ضمنا.هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى شورا دادگسترى بابلسر-بابازاده

دادنامه
پرونده 9609981954201110 تصميم نهايى 9709971955000702 شاكى: ابراهيم قاسمى ف عماد 
متهم:قربان توشمالى ف شمس اله اتهام: سرقت يك دستگاه تلفن همراه ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست 
شــماره 9710431618100412-97/5/15 دادســراى عمومــى و انقالب عباس آبادآقاى قربان توشــمالى ف 
شمس اله متهم است به سرقت يك دستگاه تلفن همراه ، نظر به مجموع محتويات پرونده،شكايت شاكى،استعالم 
مخابرات،عدم حضور متهم در دادســرا و دادگاه و دفاع خويش بزهكارى وى محرز و مســلم بوده دادگاه مســتندا 
بــه مــواد661و667 ق مجازات تعزيرات عالوه بر رد مال متهم را به تحمل چهارماه حبس تعزيرى و بيســت ضربه 
شــالق تعزيــرى محكوم مــى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيســت روز پــس از ابالغ قابل واخواهى ســپس قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مركز استان مى باشد.م/الف
دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهــى موضوع ماده3 قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى 

برابرراى شــماره 139760301059001789/94/131 مورخ 97/09/10 هيات موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مستقردرواحد ثبتى اسالمشــهرتصرفات مالكانه 
بال معارض متقاضى آقاى محمد قيامى فرزند عزيزاله به شــماره شناســنامه 10 صادره از رودســر به شــماره ملى 
6309796313 نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 108 مترمربع به پالك 23744 
فرعى از 46 اصلى مفروز ومجزى شــده درقســمتى از پالك 80 فرعى ازاصلى مذكور واقع در قريه موســى آباد 
بخش 12 تهران خريدارى ازمالكيت رسمى  غالمرضا رضائى محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند ازتاريخ انتشــاراولين آگهى به مدت 2ماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اســناد و امالك 
اسالمشهرتســليم نموده وپس ازاخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تســليم اعتراض داد خواست خود را به 
مراجــع قضائــى 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 2252 تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/10/25 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/10 
 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سادات حسينى

آگهى رونوشت حصر وراثت 
آقاى غالمرضا محســنى داراى شناسنامه شماره 109 به شرح دادخواست به كالســه 524/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نمود و چنين توضيح داده كه شادروان شنبه محسنى ناغانى به شناسنامه 1503 در 
تاريخ 1397/8/17 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- كفايت 
شفيعى ظلم آبادى (همسر دائمى متوفى) 2- غالمرضا محسنى (فرزند متوفى) 3- حميدرضا محسنى (فرزند متوفى) 
4- فرهاد محسنى (فرزند متوفى) 5- اميرحسين محسنى (فرزند) 6- شهال محسنى (فرزند متوفى) 7- عليرضا 
محســنى (فرزند متوفى) 8- زهرا محســنى (فرزند متوفى) 9- فريبا محسنى (فرزند متوفى) 10- مريم محسنى 
(فرزند متوفى) 11- كبرى محســنى (فرزند متوفى) 12- ساناز محسنى (فرزند متوفى). اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مذبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد يا وصيتنامه متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان – غالمرضا رحمانى

آگهى دعوت مجمع عمومى (نوبت اول) 
شركت توليدى رفاه كاركنان دانشگاه علوم پزشكى و سازمان منطقه اى بهداشت و درمان استان چهارمحال 
و بختيارى   بدينوســيله به اطالع ميرســاند مجمع عمومى عادى شركت توليدى رفاه كاركنان دانشگاه علوم پزشكى 
و ســازمان منطقه اى بهداشــت و درمان اســتان چهارمحال و بختيارى به شــماره ثبت 1613 روز پنج شــنبه مورخ 
97/11/11 ساعت 15 در محل شهركرد- خيابان كاشانى- دانشگاه علوم پزشكى- طبقه همكف، نماز خانه ستاد 
تشــكيل مى گردد. لذا از كليه ســهامداران يا نمايندگان قانونى ايشــان دعوت مى گردد در اين جلسه حضور بهم 
رسانند.  دستورات جلسه: 1- ارائه ترازنامه مالى و عملكرد ساليانه شركت 2- انتخاب بازرسان شركت 3- تصميم 
گيرى جهت اخذ سند اراضى شركت از اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد  3- بررسى نيازهاى مالى و اخذ تصميمات 

الزم جهت ادامه فعاليت هاى شركت
 هيئت مديره شركت

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششــدانگ يكباب خانه به پالك 35- فرعــى از پالك 1598- اصلى واقع در 
مهديه به نام آقاى حيدر استكى باردئى فرزند رجب در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست مالك و با عنايت 
به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه 97/11/28 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور 
به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت 
متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت 

و به اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار: سه شنبه 97/10/25 

 رضا بشارتى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 921/97 شوراى حل اختالف 
خواهــان: رمضان رحيمى ريگى فرزند عزيزاهللا- ســاكن لردگان- ريگ- روســتاى كالر عليا- خوانده: اصغر 
يوسفى فرزند قاسم ساكن مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه چك به مبلغ 150/000/000 ريال.  وقت رسيدگى: 
97/11/30 ساعت 10. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/10/10 به طرفيت خوانده تقديم 
شــعبه ى پنجم شــوراى حل اختالف نموده كه به كالســه 921/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن 
خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه 

دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه پنجم لردگان

آگهى رونوشت حصر وراثت 
آقاى شــهريار نامدارپور داراى شناسنامه شــماره 4689387221 به شرح دادخواســت به كالسه 520/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نمود و چنين توضيح داده كه شــادروان سيده ليال افراز به شناسنامه 
4650118069 در تاريــخ 97/9/10 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- شهريار نامدارپور همسر متوفى 2- عليرضا نامدارپور فرزند ذكور متوفى 3-رستا نامدارپور فرزند اناث 
متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را يك مرنتبه آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد يا 

وصيتنامه متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان – رحمانى

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

برابر راى شماره 139760316014002125 مورخه 1397/9/12 هيات اول/ دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى جوهر بهرامى قلعه زنجيرى فرزند على ياور بشــماره شناســنامه 143 
صادره از اسالم آباد غرب در ششدانگ ساختمان به مساحت 102/92 مترمربع در قسمتى از پالك 20 اصلى واقع 
در بخش سه حومه كرمانشاه به آدرس كرمانشاه شهرك مهديه خيابان شهيد رجايى كوچه 17 شهريور خريدارى مع 
الواســطه از زارع صاحب كيومرث خنجرى دو گلى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز بنام مالك عرصه اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان كرمانشــاه آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/10- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/10/25- م الف/9783
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامهقانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139760301206002199 مورخ 1397/08/07 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى ســيد بشير هاشــمى نزاد فرزند ســيدعلى به ش ش 565 صادره از هشترود نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مساحت 3550 متر مربع در قسمتى از پالك 109 فرعى از 148 
اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارصستان خريدارى از مالك رسمى آقاى على اكبر قيدر محرز گرديده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از آن اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/10/10                           تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/10/25

م الف/2550
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهى ابالغ ثبت واقعه طالق
ش پ:2318 جناب آقاى مهرزاد خلخالى تيسه ، به اطالع مى رساند واقعه طالق بين شما و خانم سكينه امامى 
جوردهى از نوع بائن خلع در تاريخ 97/10/19 به شماره ترتيب 827 در دفترخانه ازدواج و طالق 18/5 رامسر به 

ثبت رسيده است.م/الف97/220/66
سردفتر رسمى ثبت ازدواج 18 رامسر-رضا صائبى

گروه دیپلماسی  سخنگوی دستگاه دیپلماسی سخنــــگو
کش��ورمان گفت: وزارت خارجه در قبال هر اقدام 
اش��تباه و بی جا از س��وی هر کش��وری که باش��د 
اقدامات الزم، س��ریع و س��نجیده خ��ود را انجام 

می دهد و تاکنون هم این طور بوده است.
بهرام قاس��می در پاسخ به سوال سیاست روز 
مبن��ی بر اینکه با توجه به رفتارهای تند و مخرب 
اروپا از جمله لهس��تان، دانمارک، هلند و فرانس��ه 
علیه کش��ورمان، آی��ا وزارت خارج��ه نمی خواهد 
واکنش جدی تری نسبت این رفتارها داشته باشد، 
گفت: دستگاه دیپلماسی در قبال هر اقدام اشتباه 
و بی جا از سوی هر کشوری که باشد اقدامات الزم، 
سریع و س��نجیده خود را انجام می دهد و تاکنون 

هم این طور بوده است.
س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: در زمان 
الزم در خصوص نوع اقدامات بعدی خبرهای الزم 

را  اطاع رسانی خواهیم کرد.
قاس��می در خص��وص موضع دولت لهس��تان 
درباره برگزاری همایش ضد ایرانی در آن کش��ور، 
تصریح ک��رد: حاکم��ان ناپخته حاکم ب��ر آمریکا 
تحرکات خاصی را در سطح جهانی آغاز کردند که 

یکی از آنها خصومت با مردم ایران است.  
وی گف��ت: یکی از اقدام��ات آمریکا جلوگیری 
از ارتقای س��طح تعامات روابط خارج��ی ایران با 
کش��ورهای مختلف اس��ت و تا جایی که ما اطاع 
داریم احس��اس می شود که اقدامی ضد ایرانی را در 
این کنفرانس دنبال خواهند کرد و ما هم در واکنش 

به این مسئله، کاردار لهستان را احضار کردیم.

س��خنگوی وزارت امور خارجه ب��ا بیان اینکه 
م��ا هیچ گون��ه انفعالی در این خصوص نداش��تیم 
و آنچه که باید مطرح می ش��د به کاردار لهس��تان 
اطاع دادیم، افزود: اجازه نخواهیم داد که دیگران 
به بهانه ه��ای واهی تحت عناوین موجه در جهت 

تخریب وجهه ایران تاش کنند.  
قاس��می با بی��ان اینک��ه قطعا لهس��تان حق 
برگزاری هر کنفرانس��ی در کشور خود را دارد اما 
ح��ق این را ندارد که میزبانی کنفرانس ضد ایرانی 
را عهده دار شود، تصریح کرد: مردم ایران در جنگ 
جهانی دوم به آوارگان لهس��تانی به نشانه رافت و 
مهربانی آغ��وش خود را برای آنها باز کردند و این 
رفتار امروز لهس��تان قابل پذیرش نیست و ما هم 

تاش های خود را در این مسیر ادامه می دهیم.
وی پیرام��ون برخ��ی اظه��ارات در خصوص 
برنام��ه فضایی ایران، گفت: اظه��ارات آقای پمپئو 
اشتباه است، جمهوری اسامی ایران حق استفاده 
از هم��ه تکنولوژی های موجود را برای پیش��رفت 
دارد و در ای��ن مس��یر در انتظار نظر و خواس��ت 

دیگران نخواهد بود.
وی گفت: با یک کش��ور اروپایی تفاهم نامه ای 
داش��تیم ولی آن کش��ور به تعهدات خودش عمل 
نک��رد، ولی ای��ران، منتظر کس��ی نمی مان��د و با 
اس��تفاده از دانش بومی خود مس��یر پیش��رفت را 
دنب��ال می کند و امروز هم موفقیت های بس��یاری 

را در حوزه فضایی به دست آوردیم.
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه با بیان اینکه،  
این موض��وع منافاتی با قطعنام��ه 22۳1 ندارد و 
نقض کننده  این قطعنامه نیس��ت، اظهارداش��ت: 

ت��اش مذبوحان��ه برخی ب��رای ای��راد گرفتن از 
اقدامات فضایی ایران راه به جایی نمی برد.

قاس��می تاکید کرد: ما برای پیشرفت کشور، 
نیاز به ای��ن تکنولوژی داری��م و امیدواریم که در 

مسیر صحیح خود طی طریق داشته باشیم.
وی اضاف��ه کرد: اگر قرار اس��ت در موضوعات 
منطق��ه ای در این کنفرانس س��خنی به میان آید، 
چرا از فلسطین نماینده ای در این کنفرانس حضور 
نخواهد داشت، چرا به فاجعه یمن نمی پردازند؟  

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در 
روزها و هفته های آینده ما در این خصوص وضعیت 
روشن تری را خواهیم داشت، ابراز امیدواری کرد، 
دولت مردان لهس��تان با واقع بین��ی دقیق از این 
جهتی که انتخاب کردند روی برگردانند و مس��یر 

صحیحی را پیش گیرند.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در خصوص 
برخ��ی اظهار نظرهای انتقادی از ایران به واس��طه 
مذاکره با طالبان، تصریح کرد: ما اخیرا شاهد برخی 
صداهای مختلف از سوی افغانستان نسبت به ایران 
بودی��م، مذاکرات ما با طالبان ب��ا هماهنگی دولت 
افغانس��تان بوده و ما عاقه مند ب��ه صلح، ثبات و 
امنیت در افغانس��تان هس��تیم و در گفت وگوهای 
خود با مقامات دولتی افغانس��تان آنها را در جریان 
موض��ع گیری های خ��ود قرار دادیم.   س��خنگوی 
وزارت ام��ور خارج��ه اضافه کرد: م��ا از روند صلح 
در افغانس��تان با جدیت حمایت می کنیم و پس از 
مذاکراتی که با طالبان داش��تیم با دولت افغانستان 
هم صحبت کردیم و هیچ گونه اقدامی را بدون در 
نظر داشتن محوریت دولت افغانستان نمی پذیریم.  

قاس��می با بیان اینکه تعجب می کنم از برخی 
اظهار نظراتی که از س��وی افغانستان در مورد ایران 
شده است، تاکید کرد: برای ما این مساله قابل درک 
نیس��ت، چرا که اوال با هماهنگی دولت آن کش��ور 
ب��وده و دوم اینکه ما تنها کش��وری نیس��تیم که با 

طالبان مذاکره کرده است.
قاس��می در خصوص وضعیت کانال مالی ویژه 
اروپا، افزود: برداشت ما این است که اروپا همچنان 
عاق��ه مند به تکمیل این س��ازوکار اس��ت و البته 
نشان دادند که ساختار الزم را هم برای تحقق این 
مکانیس��م جدید در اختیار ندارند و ش��دیدا تحت 
فشار آمریکا قرار دارند و آمریکا تاش می کند از هر 

طریق ممکن، مانع همکاری ایران و اروپا شود.  
وی با بیان اینکه در اعام کانال مالی اروپا تاخیر 

زیادی شده  است، گفت: ما منتظر آنها نخواهیم ماند 
و البته گایه های خود را هم به آنها گفته ایم، این 
موضوع برای اروپا یک آزمون جدی است ولی تاخیر 

زیادی که وجود دارد مناسب نیست.
پیرام��ون  ام��ور خارج��ه  س��خنگوی وزارت 
سیاس��ت های آمری��کا در منطق��ه و برنامه خروج 
نظام��ی از س��وریه، گفت: سیاس��ت کان آمریکا، 
تخریب زیرساخت کش��ورهای اسامی است ولی 
امروز آنها دچار س��رگیجه مزمن هستند به نحوی 
که باعث شده به بیان اظهارات متناقض بپردازند.

قاس��می با بیان اینکه آنچه مش��خص اس��ت 
اینکه آمریکا در منطقه دچار اش��تباه و س��رگیجه 
ش��ده اس��ت، افزود: آنها از ابتدا به منطقه، اشتباه 

آمدند و امروز هم باید خارج شوند.

قاسمی در پاسخ به سیاست روز 

وزارتخارجهدرقبالاقدامبیجایاروپااقداماتالزمراانجاممیدهد


