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 طرح تسویه حساب
 با ایران شوی سیاسی نتانیاهو 
عضو فراکس��یون امید مجلس با اش��اره به اینکه 
رژی��م صهیونیس��تی از قدرت گرفت��ن محور مقاومت 
هراس دارد، گفت: طرح موضوع تسویه حساب با ایران 

شوی سیاسی و فرار رو به جلوی نتانیاهو است.
علی کاظمی باباحی��دری در واکنش به اظهارات 
ضدایرانی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، گفت: کابینه 
نتانیاهو امروزه بیش از هر زمان دیگری متزلزل ش��ده 
اس��ت و می توان به وضوح مش��اهده کرد که از تمام 

ظرفیت ها برای بقاء استفاده می کند.
نماینده مردم اردل و فارس��ان در مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به اینکه مقامات سوری بارها اعالم 
کرده ان��د ک��ه حضور نظامی��ان ایرانی در این کش��ور 
مستش��اری اس��ت، اظهار کرد: این مهم در حالیست 
که نظامیان کشورمان به دعوت رسمی دولت مرکزی 
س��وریه و برای مبارزه با تروریس��م و افراط گرایی به 

این کشور رفتند.
وی با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیس��تی از قدرت 
گرفت��ن مح��ور مقاومت ه��راس دارد و در این راس��تا 
ت��الش می کند جلوی نفوذ معنوی ای��ران در منطقه را 
بگیرد، ادامه داد: در واقع با اینکه نظامیان ایرانی حضور 
مستشاری در دمشق دارند اما اسرائیلی ها تالش می کنند 
در رسانه ها عنوان کنند که پایگاه های نظامی ایران و انبار 
مهمات کش��ورمان را مورد هدف قرار می دهند تا از این 
طریق اشراف اطالعاتی و البته سلطه قدرتشان را نشان 
دهند که البته همه آنها دروغ است.عضو فراکسیون امید 
خاطرنش��ان کرد: در واقع باید گفت نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی می خواهد با طرح چنین مسائلی همچنان 
برخی از کش��ورهای منطقه را به عنوان حامی در کنار 

خود حفظ کند.  خانه ملت 

اخبار

ادعای نتانیاهو درباره تالش ایران برای ممانعت از سفر او به چاد
در ادامه دروغ پردازی های نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره کشورمان، 
بنیامین نتانیاهو مدعی ش��د که ایران تالش کرده اس��ت مانع از سفر او به چاد 

شود.
بنیامین نتانیاهو پیش از فرود آمدن در چاد مدعی شد که ایران و تشکیالت 

خودگردان فلسطین تالش کرده اند مانع از سفر او به این کشور آفریقایی شوند اما 
موفق نشده اند. وی در این باره گفت: ایرانی ها و فلسطینی ها از این سفر ناراضی بودند 

و تالش کردند آن را متوقف کنند اما، شکس��ت خوردند. در آینده نیز سفرهای بیشتری 
به کشورهای مسلمان خواهم داشت.

به نوش��ته این روزنامه صهیونیس��تی، یک��ی از اهداف نتانیاهو در عرصه سیاس��ت 
خارج��ی برقراری روابط قوی با آفریقا اس��ت و از ژوئیه 2016 تاکنون این چهارمین بار 

است که او به این قاره سفر می کند.  ایسنا

درحاشیه 
نامه نماینده رژیم صهیونیستی به شورای امنیت 
دنی دنون، نماینده رژیم صهیونیس��تی در سازمان ملل در نامه ای به شورای 

امنیت این سازمان خواستار مقابله با برنامه موشکی ایران شد.
وی مدعی شده،  اقدام اخیر ایران در پرتاب ماهواره بر به فضا را نقض آشکار 

قطعنامه 22۳1 شورای امنیت بوده است.
دیپلمات صهیونیس��ت همچنین مدعی ش��ده اقدام ایران مرحله ای دیگر در 

حرکت این کشور به سمت ساخت موشک های قاره پیما است. رژیم صهیونیستی که 
تنها دارنده سالح اتمی در منطقه غرب آسیا است و اجازه بازرسی و نظارت سازمان های 
بین المللی را بر برنامه اتمی خود نمی دهد، نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل نوشته 

و بر لزوم مقابله با برنامه موشکی و فضایی ایران تاکید کرده است.
طبق گزارش روزنامه جروزالم پست، وی قصد دارد این موضوع را در نشست شورای 

امنیت درباره خاورمیانه )غرب آسیا( مطرح کند.  باشگاه خبرنگاران 

معادله
سفر برهم صالح به واشنگتن 
یک عضو کمیس��یون روابط خارجی پارلمان ع��راق احتمال داد که هیئتی 
دولت��ی ب��ه ریاس��ت  رئیس جمهور این کش��ور برای بررس��ی معافی��ت عراق از 

تحریم های اقتصادی علیه ایران راهی واشنگتن شود.
عامر الفایز تصریح کرد، دولت عراق درصدد اس��ت ی��ک هیئت بلندپایه به 

ریاس��ت »برهم صالح« رئیس جمهوری را به واشنگتن جهت بررسی معافیت  این 
کش��ور از تحریم های آمریکایی علیه تهران، اعزام کند. الفایز خاطرنش��ان کرد، عراق 

به دلیل داش��تن مرزهای طوالنی با ایران و نیز همکاری دوجانبه بین بغداد و تهران در 
بخش انرژی و تبادالت تجاری نمی تواند به تحریم های آمریکا علیه ایران پایبند باشد.

وی با بیان عدم تعهد عراق به تحریم های آمریکا علیه ایران اظهار داش��ت: بغداد در 
عی��ن حال تالش می کند که روابطش با تهران و واش��نگتن را حفظ کند و دولت عراق 

هرگز اجازه نخواهد داد وارد درگیری های منطقه ای یا بین المللی شود. فارس 
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ائين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر راى شــماره 139760319005000 مــورخ 1397/08/02 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهداد تصرفات مالكانه  
بالمعارض  متقاضى خانم رهبر اســكندرى فرزند عطااهللا به شماره شناسنامه 81  صادره از شهداد در ششدانگ 
يكبابخانه مشــتمل بر باغ به مســاحت 2584/75 متر مربع و ( پالكهاى 890 – اصلى و يكفرعى از 890 – اصلى و 
پــالك 891- اصلــى ) پالك 1 فرعى از 891- اصلى واقع در بخش 23 كرمان به آدرس شــهداد – خيابان طالقانى 
كوچه مســجد آيت اهللا بروجردى  خريدارى از مالك رســمى آقاى محمد صادق اكبر زاده خبيصى و محمود مالزاده 
محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 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 است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  م.الف : 1302
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/01

 ابراهيم سيدى ، رئيس ثبت اسناد و امالك شهداد

آگهى دعوت افراز
چون آقاى سيد عبداهللا داودى (وكالتا / اصالتا) – فرزند سيد محمد احدى از مالكين مشاعى پالك 1595- 
اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 17910 ز مورخ 97/10/16 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد 
به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 
آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى 
در ايــن ملــك دارنــد و يا تمايل به افــراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخه 
97/12/1 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 
مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: دوشنبه 

1397/11/1- م الف/1673
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى شيرعلى جان محمدى (وكالتا / اصالتا) تاج محمد فرزند - احدى از مالكين مشاعى پالك 1/869- 
اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 17940 ز مورخ 97/10/17 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به 
قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين 
نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين 
ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 97/11/27 در اين 
اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت 
پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: دوشنبه 1397/11/1- م 

الف/1671
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقــاى رضا مير (وكالتــا / اصالتا) – فرزنــد عباس احدى از مالكين مشــاعى پــالك 354 فرعى از يك 
اصلى- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شــماره 17886 ز مورخ 97/10/16 
طبق وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد 
به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش 
اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 
آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى 
در ايــن ملــك دارنــد و يا تمايل به افــراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخه 
97/12/1 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 
مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: دوشنبه 

1397/11/1- م الف/1667
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا پيركمالى نماينده واحد حقوقى شهردارى زابل طبق نامه شماره 32935-97/10/10 (وكالتا 
/ اصالتا) – فرزند - احدى از مالكين مشاعى پالك 1/197- اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق 
درخواست شماره 17917 ز مورخ 97/10/13 طبق وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى 
خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين 
اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس 
آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از 
سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا 
در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/12/8 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/11/1- م الف/1666
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا پير كمالى نماينده واحد حقوقى شهردارى زابل طبق نامه شماره 32928-97/10/10 (وكالتا 
/ اصالتا) – فرزند – احدى از مالكين مشاعى پالك 1/107- اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق 
درخواست شماره 17609 ز مورخ 97/10/13 طبق وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى 
خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين 
اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس 
آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از 
سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا 
در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/12/8 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/11/1- م الف/1663
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به پالك 144 فرعى از ســنگ 76 اصلى قريه زيارت 
كه بنام حسن ، رضا ، حسين ، ابوالفضل ، معصومه و ربابه كاشانى فرزندان مرحوم على محمد خانم سليمه خاتون 
گنجى فرزند عبداله ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده از طرفى مطابق 
مــاده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز دوشــنبه 
مــورخ 1397/11/15 ســاعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوســيله به اطالع اهالى و خصوصاً 
بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرســانند 
مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت 

پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:1397/11/1 - م الف/5418
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا پير كمالى نماينده واحد حقوقى شهردارى زابل طبق نامه شماره 32933-97/10/10 (وكالتا 
/ اصالتا) – فرزند – احدى از مالكين مشــاعى پالك 88/648- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل 
طبق درخواســت شماره 17613 ز مورخ 97/10/13 طبق وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز 
ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 
را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و 
آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد 
و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى 
ايد تا در ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخه 97/12/8 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام 

عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/11/1- م الف/1665
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا پير كمالى نماينده واحد حقوقى شهردارى زابل طبق نامه شماره 32936-97/10/10 (وكالتا 
/ اصالتا) – فرزند – احدى از مالكين مشــاعى پالك 1706/1- اصلى واقع در بخش 1 سيســتان شهرستان زابل 
طبق درخواســت شماره 17614 ز مورخ 97/10/13 طبق وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز 
ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 
را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و 
آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد 
و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى 
ايد تا در ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخه 97/12/8 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام 

عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/11/1- م الف/1661
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا پير كمالى نماينده واحد حقوقى شهردارى زابل طبق نامه شماره 32931-97/10/10 (وكالتا 
/ اصالتا) – فرزند – احدى از مالكين مشاعى پالك 1/688- اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق 
درخواست شماره 17618 ز مورخ 97/10/13 طبق وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى 
خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين 
اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس 
آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از 
سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا 
در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/12/8 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/11/1- م الف/1664
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رضا پير كمالى نماينده واحد حقوقى شهردارى زابل طبق نامه شماره 32930-97/10/10 (وكالتا 
/ اصالتا) – فرزند – احدى از مالكين مشاعى پالك 6/604- اصلى واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق 
درخواست شماره 17611 ز مورخ 97/10/13 طبق وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى 
خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين 
اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس 
آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از 
سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا 
در ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخه 97/12/8 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند 
تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز 

نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/11/1- م الف/1662
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم سكينه واثقى به شماره شناسنامه 1646 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شماره كالسه 1970/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان اسداله حسن فاميلى به 
شــماره شناسنامه 14 در تاريخ 1397/8/22 درگذشته اســت و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- يعقوب حسن 
فاميلى فرزند اســداله ش ش 18842 متولد 1354 صادره از تهران پســر متوفى 2- داود حسن فاميلى فرزند 
اسداله ش ش 21237 متولد 1353 صادره از تهران پسر متوفى 3- مهدى حسن فاميلى فرزند اسداله ش ش 
31 متولد 1361 صادره از آبسرد دماوند پسر متوفى 4- ميثم حسن فاميلى فرزند اسداله ش ش 2531 متولد 
1365 صادره از دماوند پسر متوفى 5- فاطمه حسن فاميلى فرزند اسداله ش ش 187 متولد 1358 صادره از 
دماوند دختر متوفى 6- سكينه واثقى فرزند ابوالحسن ش ش 1646 متولد 1333 صادره از وادان دماوند همسر 
متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير 

اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5755 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه اصالحى قانون ثبت
نظر به اينكه مالك پالك هاى 927 فرعى باقيمانده و پالك 4135 فرعى از ســنگ 2 اصلى واقع در دماوند 
نســبت به پالك هاى مذكور درخواست حذف بهاى ثمن اعيان در پالك مذكور را نموده است و بهاى عادالنه اعيانى 
دو پالك مذكور با لحاظ ماده 147 قانونى مدنى توسط كارشناس محترم دادگسترى تعيين شده است و به حساب 
سپرده اداره ثبت توديع شده است لذا مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار يك مرتبه اگهى تا ذينفع جهت 
اخذ سپرده مذكور به اداره مربوطه مراجعه نمايد و در صورتى كه مدعى تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس 
از رويت اخطار يا انتشار آگهى مى تواند به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به اداره ثبت محل ارائه 

دهد .م الف/5756
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغ فاقد مساحت مترمربع بشماره 26 فرعى از 77 اصلى واقع در ساران 
كه ذيل ثبت و صفحه 447 دفتر جلد 37 داراى ســند مالكيت فاقد چاپى بنام خانم منور پازكى  صادر و تســليم 
گرديده است. ســپس وكيل نامبرده به نام اكرم حاجى اشرفى طبق وكالتنامه 23574-1386/11/4 دفترخانه 
365 تهران با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 1397/11/23-8662-8663 
بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست 
صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين 
نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند 
مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده 
و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر 

و تسليم خواهد شد. م الف/5757
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مفقودى
شناســنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك خودرو با شــماره پالك ايران 95- 134س82 و شماره موتور 
12490248956 و شــماره شاســى NAAM01CA1CE370584 بنام محمد امين عابدزاده مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

كارت سبز خودرو سوارى پژو ROA به شماره پالك 595ب65- ايران 19 به شماره موتور 11686093977 
به شماره شاسى 61386386 بنام مجتبى فاتحى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

اينجانب سعيد ابوالفتحى مالك خودروى وانت پيكان 1600OHV به شماره انتظانى  41/ 847 م 53 مدل 
1393 شــماره بدنه   NAAA36AA2EG716966  و شــماره موتور 118P0131789   به علت فقدان اســناد 
سازمان فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر شخص 
ادعايــى 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.

برگ ســبز (شــنا سنا مه ) خودرو سمند مدل 1386 به شماره انتظامى 912 ن 28 ايران 23 وشماره موتور 
1248626215139 وشماره شاسى 70713328 به نام مهرى خانى مفقود گرديده واز درجا اعتبار ساقط است. 

ياسوج

برگ سبز (شناسنامه ) خودرو پاترول دو درب مدل 1376 به شماره انتظامى 962 ص 18 ايران 58 وشماره 
موتور Z2404003Z وشــماره شاســى PNK15Z514099 به نام كبرى يكتا پرســت كشــكولى مفقود گرديده 

وازدرجه اعتبار ساقط است. ياسوج 

كارت هوشــمند به شماره 2502784 كاميون كشــنده  ولوومدل1390به شماره انتظامى439 ع 22 ايران 
49وشماره موتور D13266696A1A    وشماره شاسى NADAS02D8BT896809    به نام سيف اهللا آزاده 

مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط است. ياسوج 

مجوز حمل: (جواز حمل ســالح ) شــكارى ســاچمه زنى تك لول  كاليبر 12   ســاخت روســيه به شماره بدنه 
01019491  به نام حسين ناركى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.ياسوج

ســند كمپانى و برگ سبز(شناســنامه) و كارت شناســايى خودرو ســوارى پژو پارس مدل 1383 به شماره 
انتظامى  872 الف 14 ايران 22 و شــماره موتور  2228206948 و شــماره شاسى 0082807319 به نام ناصر 

غيورى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. ياسوج 

پروانــه بهــره بــردارى دامدارى پرورش گاو شــيرى به شــماره 38/4592 و كد بهداشــتى بهــره بردارى 
2040402080154 سازمان نظام دامپزشكى استان چهارمحال و بختيارى متعلق به آقاى محمد قائدامينى هارونى 

فرزند اسماعيل متولد 1326 صادره از شهركرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
 

پروانه بهره بردارى دامدارى به شــماره 16281چ/ن و كد شناســايى 2040403082279 ســازمان نظام 
مهندسى استان چهارمحال و بختيارى متعلق به آقاى محمد قائدامينى هارونى فرزند اسماعيل متولد 1326 صادره 

از شهركرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

برگ ســبز خودرو ســوارى پيكان 1600 مدل 1374  به شــماره انتظامى 768 س 28 ايران 54  و شــماره 
موتور 1127422101 و شــماره شاســى 74422257 بنام احمد غالمى توران پشــتى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.  يزد

برگ ســبز خودرو ســوارى پرايد سايپا 141 آى به رنگ نقره اى – متاليك مدل 1384 به شماره پالك 753 
ص 18 – ايران 65 و شــماره موتور 01350754 و شــماره شاسى S1482284135004 به  نام حسن بيت اله 
عبدل آبادى به شــماره شناسنامه 34362 با شــماره ملى 2990340718 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد . ( كرمان ) 

ســند كمپانى ماشــين وانت 1600پالك 82-146ن34 ش موتور 185817 به نام جابر جانى كشكا مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

گواهينامه موقت پايان  تحصيالت علمى كاربردى حسابدارى كارشناسى ناپيوسته دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
نور-مركز محمودآباد متعلق به اميد قبادى فر ف روح اله ش ملى 2143215851 متولد 1364 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم سارى

كليــه اســناد و مــدارك تيبــا مــدل 1396 پــالك72-599و58 ش موتــورM15/8392022 شاســى 
NAS811100H5737624 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشــى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

 0198NCV170368 رنگ قرمز گوجه اى مدل1394ش  موتور KM200 برگ ســبز موتور سيكلت كبير
ش تنه 200R9430054***NCV  پالك 55258-588 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

پروانــه بهره بردارى واحد توليدى شــاليكوبى به شــماره جــواز تأســيس 24/1235-69/11/16 به نام 
حيمدرضا عباســى با ظرفيت ســاليانه 800 تن برنج در يك شــيفت واقع در محمودآباد-روســتاى زردآب مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

 543564Z-Z24 سند مالكيت و سند كمپانى نيسان مدل 1389 رنگ آبى پالك 62-554س62 ش موتور
شاسى NEZPL140TBN250479 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز خودرو پرايد مدل 1389 رنگ ســفيد پالك 82-712ط14 شاســى S1412289814195 ش 
موتور 3833594 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

00282661شاســى  موتــور  ش  متاليــك  اى  ســرمه  رنــگ   1380 مــدل  پرايــد  كمپانــى  ســند 
S1412280742489پالك 72-183س38 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم منيژه فاتحى به شــماره شناســنامه 9 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شــماره كالســه 1971/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشــته كه شادروان على فاتحى به شماره 
شناســنامه 6 در تاريخ 1397/4/27 درگذشــته اســت و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- حسين فاتحى فرزند 
على ش ش 11 متولد 1356 صادره از وادان دماوند پسر متوفى 2- عباس فاتحى فرزند على ش ش 18 متولد 
1359 صــادره از وادان دماوند پســر متوفى 3- مهدى فاتحى فرزند علــى ش ش 4701 متولد 1366 صادره از 
وادان دماوند پسر متوفى 4- اميد فاتحى فرزند على ش م 0430035500 متولد 1369 صادره از وادان دماوند 
پســر متوفى 5- منيژه فاتحى فرزند على ش ش 9 متولد 1350 صــادره از وادان دماوند دختر متوفى 6- مريم 
فاتحى فرزند على ش ش 502 متولد 1363 صادره از وادان دماوند دختر متوفى 7- مژگان فاتحى فرزند على ش 
ش 3 متولد 1354 صادره از وادان دماوند دختر متوفى 8- سكينه برهانى فرزندحاجى خان ش ش 1569 متولد 
1330 صادره از وادان دماوند همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5759 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

متن آگهى
بدينوسيله در پرونده كالسه 9609987715101024 داديارى شعبه سوم به آقاى فاخر خوشكالم فرزند 
حسن به شماره ملى اهل برازجان (فعال مجهول المكان) ابالغ مى گردد كه ظرف يكماه پس از درج آگهى در روزنامه 
جهت دفاع از خود موضوع اتهام خيانت در امانت نسبت به يك فقره موضوع شكايت آقاى فرشاد باقرپور در شعبه 
ســوم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان دشتســتان حاضر شويد در غير اينصورت اگهى باستناد ماده 

174 قانون آيين دادرسى كيفرى به منزله ابالغ رسمى است و قرار  جلب به دادرسى صادر خواهد شد.
داديار شعبه سوم دادسراى عمومى و انقالب دشتستان

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى منطقه 3 سارى
نظربه دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى منطقه 3 سارى 
مورد رســيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شــرح ذيل 

آگهى مى گردد،
امالك متقاضيان واقع  در پايين دزا پالك اصلى 143 بخش 3

مهناز سيار آهنگرى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمان به  مساحت 89,40 
مترمربع على اكبر عبدى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 84,60 مترمربع 
رســتم خوشيانى نســبت به شــش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين محصور مشتمل بر ساختمان به مساحت 
97,68 مترمربع  خسرو آهنگرى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 126,34 

مترمربع 
امالك متقاضيان واقع در قريه شريف آباد پالك 3428 اصلى بخش 1

شكوفه غالمى سامان نسبت به شش دانگ يك باب خانه به مساحت 242,70 مترمربع ، لذا به موجب ماده 
3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين 
آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر 
انتشار آگهى ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات 
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، 
گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و 
صدور سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه مذكور در مورد 
قســمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشــده،واحد ثبتى با رأى هيأت پس از تنظيم اظهارنامه حاورى 
تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت 
به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را با صورت اختصاصى منتشر مى 

نمايد .تاريخ انتشار نوبت اول 97/10/16 نوبت دوم 97/11/1 .م/الف5406/50/97
حسين روحانى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 3 سارى

اجراييه
محكوم له: زهرا خزايى محكوم عليه:مهناز كيانى بروجنى-مجهول المكان به  موجب رأى شــماره   شــعبه 3 
شوراى حل اختالف تنكابن كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است : الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمى 
و تنظيم و انتقال ســند رســمى اتومبيل ام.وى.ام به شماره پالك 818ل56ايران99 در حق محكوم له و پرداخت 
يكصدهزارريال هزينه دادرسى در حق محكوم له.استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد 
آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 3 شوراى حل اختالف تنكابن

دادنامه
پرونده:9509981210400649 تصميم نهايى 9709971210401259 خواهان:محمدمهدى ســعادت 
اســكى ف حســن با وكالت حســين عســلى ف محمد خوانده:دادســراى عمومى  انقالب آمل خواسته: صدور حكم 
ورشكســتگى ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى محمدمهدى ســعادت اســكى ف حســن با وكالت حسين عسلى به 
طرفيت دادستان دادسراى عمومى و انقالب آمل به خواسته تقاضاى صدور حكم ورشكستگى و اعالم حكم توقف 
دادگاه با عنايت به محتويات پرونده،مالحظه دادخواست تقديمى خواهان كه به پيوست دادخواست ليست بدهكارى 
خود را اعالم نموده و موكل خود را به عنوان تاجر در فعاليت هاى بخش تهيه و توزيع و واردات لوازم خانگى معرفى 
نموده در تاريخ 95/9/17وكيل خواهان به موجب اليحه اى اســتعفاى خود را اعالم نموده اســت پس از تشــكيل 
اولين جلســه دادرســى دادگاه مبادرت به اســتعالم از بانك مركزى در خصوص ميزان وام مأخوذه خواهان و اين 
كه آيا معوقاتى دارد يا خير نموده است حسب پاسخ استعالمات نزد چند بانك بدهى هايى داشته كه مبالغ توسط 
بانك ها اعالم شــده در ادامه دادگاه پس از وصول پاســخ استعالمات از بانك هاى مختلف موضوع را به كارشناس 
مربوطه جهت تعيين ميزان ديون و بدهى و دارايى خواهان تعيين دقيق تاريخ توقف ارجاع نموده است .در اليحه 
اى كه توســط كارشــناس ارائه شده اعالم شده كه خواهان فاقد هرگونه دفاتر تجارى مى باشد كه به علت زندانى 
بــودن خواهان ارائه دفاتر و مدارك الزم به كارشــناس با تاخير انجام شــده و النهايه كارشــناس منتخب پس از 
مالحظه اســناد و مدارك خواهان و نســبت به ارائه نظريه كارشناســى خويش اقدام كه در نظريه كارشناس عدم 
تــوان مالــى و نقدينگى خواهان در پرداخت بدهى خويش به بانك ها اعالم شــده و دارايى  وى كفايت  ديونش را 
نمى نمايد و در ضمن نظريه كارشناســى تاريخ توقف تاجر نيز 90/12/29 اعالم شــده است كه نظريه كارشناس 
پس از ابالغ به طرفين و انقضاى مهلت مصون از هرگونه تعرض و اعتراض واقع شده و هرچند كه تاجر وفق ماده 
413 قانــون تجارت به وظيفه قانونى خويش در خصوص اعالم وقفــه در تاديه ديون خويش اقدام ننموده ولى با 
عنايت به محتويات پرونده،عدم كفايت دارايى و توانايى وى در پرداخت ديون براى دادگاه احراز شــده اســت لذا 
دادگاه دعوى مطروحه را وارد تشخيص و مستندا به مواد 413و414و415و416و417و418 قانون تجارت حكم 
بــه  ورشكســتگى خواهان با تاريخ توقف 90/12/29 صادر و اعــالم مى نمايد.حكم صادره به طور موقت قابليت 
اجرا دارد . رأى صادره ظرف ده روز از تاريخ اعالم حكم ورشكســتگى توســط تاجر و از طرف اشــخاص ذى نفع كه 
در ايران مقيم اند ظرف يك ماه از تاريخ اعالن و از طرف آن  هايى كه در خارج مقيم هستند ظرف دو ماه از تاريخ 
اعالن قابليت اعتراض دارد و نظر به تشــكيل اداره تصفيه امر تصفيه با اداره تصفيه امور ورشكســتگى اســتان 
مازندران مى باشــد.ضمنا رأى صادره ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران 

مى باشد.م/الف
قاضى-رييس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى آمل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى منصور ولى يار فرزند عبدالصمد به  شــماره  ملى 6469326919 به اســتناد استشــهاديه پيوســت 
پرونــده و گواهــى فوت شــماره 43076 مورخ 1395/7/7 و با ابراز مشــخصات ورثه ، درخواســتى به شــماره 
970347 تقديم اين شورا نموده و چنين اظهار داشته كه شادروان مرحوم خانم مرضيه نوارى فرزند عبدالحميد 
به شماره ملى 6469309454 صادره از سروآباد متولد 1313/8/2 در تاريخ 1395/07/02 در آويهنگ فوت 
نمــوده و ورثــه حين الفوت وى عبارتند از : 1. آقاى موســى ولــى يار فرزند عبدالصمد بــه ش.ش 2650 متولد 
1344/7/1 به ش.م 6469322433 صادره از سروآباد (فرزند متوفى) 2. آقاى ناصر ولى يار فرزند عبدالصمد 
به ش.ش 1833 متولد 1332/5/5 به ش.م 6469315372 صادره از سروآباد (فرزند متوفى) 3. آقاى ايوب 
ولــى يــار فرزند عبدالصمد به ش.ش 2651 متولــد 1348/8/9 به ش.م 6469322451 صادره از ســروآباد 
(فرزنــد متوفــى) 4. خانم كلثــوم ولى يار فرزنــد عبدالصمد بــه ش.ش 2649 متولــد 1339/6/10 به ش.م 
6469322417 صادره از ســروآباد (فرزند متوفى) 5. آقاى منصور ولى يار فرزند عبدالصمد به ش.ش 3004 
متولد 1352/3/1 به ش.م 6469326919 صادره از سروآباد (فرزند متوفى) 6. خانم پرشنگ ولى يار فرزند 
عبدالصمد به ش.ش 3306 متولد 1352/6/10 به ش. م 6469329942 صادره از سروآباد(فرزند متوفى). 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد تا چنانچه شخص يا اشخاصى 
اعتراض دارند و يا وصيتنامه از متوفى نزد آنها است. ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى به شورا تقديم نمايد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م/الف: 8710
 شريعتى- مدير دفتر شوراى حل اختالف بخش كالترزان

در حالی مس��ئول سیاس��ت  از پرونـــــده اروپ��ا  اتحادی��ه  خارج��ی 
حضور نیافتنش در نشست ضد ایرانی در لهستان 
خب��ر داده اس��ت، که انتظ��ار این بود ت��ا فدریکا 
موگرینی به عنوان مس��ئول سیاست خارجی این 
اتحادی��ه از برگزاری چنین نشس��ت غی��ر قانونی 
ممانع��ت به عمل می آورد و نقش فعال تر خود در 

این منصب به خوبی ایفا می کرد.
قرار اس��ت لهستان س��یزدهم و چهاردهم ماه 
آینده میالدی میزبان نشستی علیه ایران باشد که 
تدارکات آن را آمریکا عهده دار ش��ده است، مایک 
پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا که ده ها کش��ور از 
مناطق مختلف جهان برای حضور در این نشس��ت 
گرده��م می آین��د.  به گفته وی، در این نشس��ت 
نمایندگان کشورهای آس��یایی، آفریقایی و غربی 
و همچنی��ن منطقه خاورمیانه دعوت می ش��ود تا 
مس��ائل مربوط به ثبات و صل��ح در خاورمیانه، با 

توجه به اقدامات ایران را بررسی کنند.
گفته شده مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در کنفرانس ضد ایرانی که ماه آینده میالدی 
در لهس��تان برگزار می ش��ود، ش��رکت نمی کند.

همچنین فرانس��ه نیز از حضور نیافتن در اس��ین 
نشست خبر داده است. البته برگزاری این نشست 
ضدایرانی با واکنش های مختلفی روبرو شده است 
و بعضی کارشناس��ان آن را یک نشس��ت از پیش 

شکست خورده اعالم کرده اند. 
برخی دولت ها اعالم کردند که در این نشست 
حض��ور نخواهن��د یاف��ت، چناچنه دول��ت لبنان 

درخواس��ت آمریکا برای شرکت در کنفرانس ضد 
ایرانی ورشوی لهستان را رد کرده و قصد ندارد در 
این کنفرانس ش��رکت کند. فرانسه نیز اعالم کرده 
ک��ه هیچ کدام از دیپلمات های ارش��دش را به این 

نشست نمی فرستد.
از سوی دیگر سید عباس عراقچی نیز با انتشار 
تصوی��ری از قبرس��تان لهس��تانی ها در تهران در 
صفحه توئیترش این گونه نوشت: 1۸۹2 لهستانی 
از 1۹۴2 تاکنون در قبرس��تان لهستانی ها در قلب 
تهران آرمیده اند.بیش از یکصد هزار لهستانی پس 
از آزادی از اردوگاه های کار اجباری استالین از راه 
ایران بازگشتند.قبرستان ها در ایران بعداز ۳0 سال 
قابل جایگزینی هس��تند، اما مردم تهران ۷۷ سال 

است که احترام میهمانان خودرا نگاه داشته اند.
در همی��ن راس��تا و یک روز بع��د از اظهارات 
پامپئ��و ویچ��خ اونل��ت کاردار لهس��تان در تهران 
ب��ه وزارت ام��ور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
فراخوانده شد. در این دیدار که روز شنبه 22 دی 
ماه انجام شد، رئیس اداره اول شرق اروپای وزارت 
ام��ور خارجه مرات��ب اعتراض رس��می جمهوری 
اس��المی ایران نس��بت به اقدام طرف لهستانی در 
همراهی با آمری��کا برای برگزاری این کنفرانس را 
اعالم داش��ته و گفت: این یک حرکت خصمانه از 
س��وی آمریکا علیه جمهوری اس��المی ایران است 
و انتظ��ار می رود لهس��تان از همراهی با آمریکا در 

برگزاری این کنفرانس خودداری کند.
کاردار لهستان در این دیدار با 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. 

در همین زمینه وزارت امور خارجه لهس��تان 
روز دوش��نبه 2۴ دی ماه از دیدار س��فیر ایران در 
ورشو با ماچی پرز میسالوالنگ معاون وزیر خارجه 
لهس��تان خبر داد و اعالم کرد: در این دیدار که به 
درخواست طرف لهستانی برگزار شده، طرفین در 
مورد نگرانی های ایران در ارتباط با کنفرانس ایجاد 

صلح و ثبات در خاورمیانه، بحث کرده اند.
مسعود ادریس��ی کرمانشاهی سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در ورشو در این دیدار نگرانی جدی 
جمهوری اسالمی ایران از برگزاری این کنفرانس را 
ابراز و اعالم کرد که جمهوری اسالمی ایران چنین 

کنفرانس��ی را بر خالف امنیت ملی خود دانس��ته 
و آن را ی��ک رفتار خصمانه ک��ه می تواند بر روابط 
دیرینه دو کش��ور تاثیر بس��یار منفی داشته باشد، 
می داند. از دیگر تحوالت این دوران، انتشار خبری 
در رسانه های لهستان در تاریخ 26 دی ماه ۹۷ بود 
مبنی بر اینکه ایران صدور روادید گردشگری برای 
اتباع لهس��تانی به منظور س��فر به ایران را متوقف 
کرده اس��ت، البته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
خارج��ه ایران در گفت وگو ب��ا خبرنگار فارس این 

خبر را تأیید نکرد. 
حال این پرس��ش مطرح می شود که علیرغم 
س��ابقه روابطی بیش از پنج قرن لهس��تان با ایران 
و مهمان نوازی فراموش نشدنی ایرانی ها در دوران 

جن��گ جهان��ی دوم از 120 هزار لهس��تانی، چرا 
ورش��و همس��و و هم جه��ت با واش��نگتن حرکت 
می کند؟ اینکه مقامات لهستانی در این برهه دچار 
آلزایمر شده و تاریخچه روابط را فراموش کرده اند، 

ناشی از چیست؟
این چرخش در مواضع لهستان در قبال ایران 
را می  توان با روی کار آمدن ترامپ در کاخ سفید به 
عینه مشاهده کرد. در همین زمینه مهمان پرست 
سفیر سابق ایران در ورشو می گوید: با آمدن ترامپ 
یک دفعه وضع روابط ایران و لهستان دچار تحول 
جدی ش��د. ترامپ علنا علیه ما موضع می گرفت و 
اولین سفر اروپایی  را با لهستان شروع کرد و نیمی 

از سخنرانی اش نیز علیه ایران بود.
حال علی رغم هم��ه تالش ها و دعوتنامه هایی 
که ب��رای کش��ورهای مختلف به منظور ش��رکت 
در نشس��ت ضد ایرانی در ورش��و ارسال شده که 
بر اساس گزارش های غیررس��می، تاکنون وزرای 
خارجه حدود ۷0 کش��ور، از جمل��ه همه اعضای 
اتحادیه اروپا، به ش��رکت در این نشس��ت دعوت 
ش��ده اند، ول��ی به نظر می رس��د که این نشس��ت 

آنچنان که مورد انتظار آمریکا و لهستان بود.
در حالی ورش��و خ��ود را برای برگ��زاری این 
نشس��ت آماده می کن��د که به نظر می رس��د این 
نشس��ت هم به سرنوش��تی چون نشست های بی 
حاصل دیگری چون کنفرانس مهر ماه اتحاد علیه 
ایران هسته ای دچار خواهد شد و انتظارات آمریکا 
در راستای منزوی و گوشه رینگ قرار دادن ایران 

و ترویج ایران هراسی محقق نخواهد شد.

انتظار قاطعیت بیشتر از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
فدریکا موگرینی می توانست نقش فعال تری ایفا و از برگزاری نشست ضد ایرانی در ورشو ممانعت کند 


