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هیچ کشور مسلمانی به اندازه ایران 
مناسب رهبری خاورمیانه نیست

روزنامه نیویورک تایمز در یادداشتی درباره روابط 
ایران و آمریکا با تاکید بر اینکه هیچ کش��ور مسلمانی 
به اندازه ای��ران برای ایفای نق��ش رهبری در منطقه 
مناس��ب نیس��ت، نوش��ت: اگر رئیس جمهور ترامپ 
خواهان ثبات خاورمیانه اس��ت باید به جای خصومت 

ورزی، با ایران وارد تعامل شود.
ای��ن روزنامه آمریکایی می نویس��د: از زمان وقوع 
انقاب اس��امی در ایران در سال 1979 که ماه آینده 
)میادی( 40 س��اله می ش��ود، تاکنون روابط ایران و 
آمری��کا با خصوم��ت همراه بوده و در دوران ریاس��ت 

جمهوری ترامپ تنها بدتر شده است.
مایک پمپئ��و، وزیر امورخارجه آمری��کا به تازگی 
لفاظی هایش را ش��دیدتر و از جهان خواس��ته تا ایران 
را منزوی کنند و همچنین وعده داد که تمام نیروهای 
ایرانی را از سوریه بیرون کند. آمریکا و ایران به قدری با 
یکدیگر خصومت دارند که این سوال را به وجود می آورد 

که آیا آنها برای همیشه دشمن باقی خواهند ماند.
نیویورک تایمز در ادامه با اش��اره به اینکه دولت 
آمریکا افزایش فش��ار بر ایران را اصل کلیدی سیاست 
خارجی خود قرار داده اس��ت، نوش��ت: پمپئو و جان 
بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا که پیش از روی کار 
آم��دن در این دولت خواهان تغییر نظام و حمله علیه 
ایران بودند، در حال پیش��برد این رویکرد به ش��دت 

سخت هستند.
وی در این نشس��ت قصد دارد کش��ورها را علیه 
ایران متحد و با این کش��ور مقابله کند. ایران و آمریکا 
به قدری در این س��ال ها دش��من بوده اند که س��خت 
است بتوان زمانی را به یاد آورد که آنها پیش از انقاب 

روابط خوبی با یکدیگر داشتند.  ایسنا 

گزارش

نابود شدن منافع اروپا با حضور در نشست ضد ایرانی 
یک تحلیلگر ایرلندی گفته حضور کش��ورهای اروپایی در نشست ضدایرانی 
که قرار اس��ت در ورشو، پایتخت لهستان برگزار شود، می تواند منافع سیاسی و 

اقتصادی اتحادیه اروپا را نابود کند.
فین��ان کانینگهام، گفت: این نشس��ت جنگی- این نشس��ت مصداق همین 

اس��ت- کامًا منافع سیاس��ی و اقتصادی اروپا با ای��ران را نابود خواهد کرد. مثل 
شلیک به قایق خودی و فرستادن آن ته آب است. به عنوان یک نمونه، آلمان چیزی 

حدود ساالنه 4 میلیارد دالر تجارت ساالنه به ایران دارد. 
کانینگهام درباره  اهداف برگزاری نشست ضد ایرانی لهستان گفت: به نظر می رسد 
دول��ت ترامپ قصد دارد سیاس��ت ها و تاش ه��ای خصمانه خود را ص��رف تغییر نظام 
جمهوری اسامی ایران بکند. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته اعام کرد 

دولت این کشور قصد برگزاری نشستی در لهستان دارد.  تسنیم 

دیدگاه
 گاف پامپئو درباره ایران خبرساز شد

توییت تازه مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا علیه ایران خبرساز شده و اصرار 
او به اظهارنظرهای پیاپی و مس��تمر علیه ایران واکنش برخی رسانه های مطرح 

این کشور را به دنبال داشته است.
روزنامه واش��نگتن پُست با اش��اره به دو توییت آخر وزیر خارجه این کشور 

که علیه ایران منتش��ر شدند، به جنجال ها و خبرس��از شدن گاف او درباره ایران 
پرداخته است. این روزنامه نوشت: هیچ کشوری تاکنون به اندازه ایران در سخنرانی ها 

یا توییت های مایک پامپئو محکوم نش��ده است. اما روز یکشنبه پیام مد نظر او در میان 
م��وج واکنش های منفی به محاس��به غل��ط زمانی او درباره تاری��خ آزادی دیپلمات های 

گروگان گرفته شده در سفارت آمریکا در ایران، گم شد.
پامپئو نوش��ته بود: 40 س��ال قبل در چنین روزی، تندروه��ا در ایران ۵۲ گروگان 

آمریکایی را که 44 روز گروگان گرفته بودند، آزاد کردند.  فارس 

معادله
 واکنش قاسمی به خبر احضار کاردار ایران در آلمان

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان می گوید خبر احضار کاردار ایران به وزارت 
خارجه آلمان کذب اس��ت؛ کاردار ایران به منظور دیگری و با درخواست سفارت 

ایران به وارت خارجه آلمان رفته و اساساً بحث احضار از بنیان نادرست است.
بهرام قاس��می اظهار داشت: کاردار موقت جمهوری اسامی ایران به منظور 

دیگری و با درخواس��ت س��فارت ایران به وزارت امور خارجه آلمان رفته و اساساً 
بحث احضار از بنیان نادرست است.

وی پیش��تر به اتهام زنی های امنیتی برای تخریب روابط دیرینه ایران و اروپا اش��اره 
کرد و گفت که این اقدام های دشمنان و معاندان، تعجب برانگیز نیست.

قاسمی تصریح کرد: بارها گفته ایم روابط کهن و دیرینه ایران و بسیاری از کشورهای 
اروپایی به ویژه اعضای اروپایی برجام، دش��منان و معاندانی دارد که از هر کوشش، اتهام 

و ادعایی برای تیره کردن این روابط فروگذار نمی کنند.  صداوسیما 

سخنگو

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرســتان سنندج. تصرفات مالكانه  
بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وســيله مشــخصات امالك  در دو نوبت  به فاصله 15 روز جهت 
اطالع عموم در روزنامه كثيراالنتشار و محلى آگهى ميگردد. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف  مدت يك ماه از تاريخ  تسليم 
اعتراض دادخواست  خود را به مرجع  قضائى تقديم نموده و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض سند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بخش 3:

1-ششدانگ يك باب خانه بنام عبدالجبار احمدى كانى گلزار فرزند گل محمد شماره شناسنامه 4721 صادره 
سنندج كد ملى 3730454463 تحت پالك 3847 فرعى از 2757 اصلى بخش 3 به مساحت 61/69 متر مربع . 

به آدرس سنندج فرجه كوچه كوثر 4 پالك 10
تاريخ نوبت اول: 97/10/17 

تاريخ نوبت دوم: 97/11/2 
م/الف: 8590

بهنام قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج

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 139760301024001888 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى اسماعيل عبداللهى فرزند صفر بشماره شناسنامه 1101 صادره از ميانه در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى در آن به مســاحت 71/72 مترمربع پالك 204 اصلى واقع در بخش 12 تهران خريدارى مع الواســطه از 
مالك رسمى آقاى عباس همدانى نژاد 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: 

1397/11/2- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/17 - م الف/5692
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابــر راى شــماره 139760324001002974 مــورخ 97/10/17 هيات موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى هادى خلفى فرزند عباس صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب مغازه به 
مساحت 38/95 مترمربع در قسمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 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 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: 97/11/2- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/17 - م الف/764
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر راى شماره 139760324001002778 مورخ 97/9/28 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعــارض متقاضــى آقاى بهمن ترديده فرزند على كرم صادره از گناوه را نســبت به ششــدانگ يك باب خانه به 
مساحت 123/69 مترمربع در قسمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 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 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: 97/11/2- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/17 - م الف/767
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى اصالحى
در آگهى مندرج در روزنامه سياســت روز مورخ 97/11/1 آگهى بنام محســن آئين فرد صحيح است كه به 

اشتباه آئينى فرد درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد. 
امور آب دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زهرا غفارى به شــماره ملى 0439300509 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 96/4/629 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان فضل اهللا 
غفارى به شــماره ملى 0439299764 در تاريخ 1394/3/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت وى عبارتند از: 1- زهرا غفارى فرزند فضل اهللا به ش ملى 0439300509 صادره از دماوند دختر 
متوفــى 2- علــى غفارى فرزنــد فضل اهللا به ش ملــى 0439300932 صادره از دماوند پســر متوفى 3- مريم 
غفارى فرزند فضل اهللا به ش ملى 0439867010 صادره از دماوند دختر متوفى 4- مهديه غفارى فرزند فضل 
اهللا بــه ش ملى 0439630592 صادره از دماوند دختر متوفى 5- شــهين غفــارى فرزند فضل اهللا به ش ملى 
0439300924 صــادره از دماونــد دختر متوفى 6- نســا غفارى فرزند فضل اهللا بــه ش ملى 0439299845 
صادره از دماوند همســر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5761
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مجموعا ششــدانگ يك قطعه زمين با بنا بمســاحت 71/93 مترمربع بشــماره 238 فرعى از 
101 اصلى واقع در كاجان كه ذيل ثبت و صفحه 199-238 دفتر جلد 574 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 
802764-802765 بنام خانم زهرا پازكى و سكينه پازكى صادر و تسليم گرديده است. سپس مهرزاد يوسفى 
طبق وكالتنامه 32165-1397/7/11 دفترخانه 7 دماوند با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل 
آن بشــماره 001830-001832 و 001831-1397/10/20 بگواهى دفترخانه 7 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 ميشود چنانچه 
كسى 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/5760
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
نظر به اينكه خواهان ليال سلمانى دادخواستى به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقيف پالك ثبتى شماره 
3701 فرعى مفروز و مجزى از 6 دانگ باقى مانده شماره 51 فرعى از 34 اصلى به طرفيت وفا احمد حمد و غيره 
به دادگســترى كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه سوم دادگاه حقوقى به كالسه 971013 ثبت و براى روز 
97/12/6 ساعت 8/30 صبح  وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا 
به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ ميگردد 
كه در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا نامبردگان مى توانند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه نمايند. انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده 
و در صــورت عدم حضــور دادگاه تصميم مقتضى اتخاد خواهد كرد. در ضمن حضور شــما خانم وفا احمد حمد در 

جلسه رسيدگى الزامى است
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه خانواده كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى اكبر اقا عباســى به شــماره شناسنامه 1551 به شــرح دادخواست به كالســه 208/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان موسى آقا عباسى  بشناسنامه 1162 در 
تاريخ 97/5/15در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اكبر 
آقا عباسى فرزند موسى به ش ش 1551 صادره از دماوند پسر متوفى 2- مرتضى آقا عباسى فرزند موسى به ش 
ش 1581 صادره از دماوند پسر متوفى 3- مصطفى آقا عباسى فرزند موسى به ش ش 1619 صادره از دماوند 
پسر متوفى 4- مجتبى آقاعباسى فرزند موسى به ش ش 1662 صادره از دماوند پسر متوفى 5- جميله آقا عباسى 
فرزند موســى به ش ش 1582 صادره از دماوند دختر متوفى 6- نرگس آقا عباســى فرزند ابراهيم به ش ش 5 
صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي 
مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك 

ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5762
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حســن حيدرى بشماره شناسنامه 893 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970650 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان بهجت عسگريان به 
شــماره شناســنامه 13 در تاريــخ 1396/2/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى حســن حيدرى فرزند محمد به ش ش 893 صادره از دماوند پســر متوفى 2- آقاى محمود 
حيدرى فرزند محمد به ش ش 4658 صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى حميدرضا حيدرى فرزند محمد به ش 
ش 5732 صادره از دماوند پسر متوفى 4- آقاى حسين حيدرى فرزند محمد به ش ش 5366 صادره از دماوند 
پسر متوفى 5- آقاى محمد حيدرى فرزند فيض اله به ش ش 19 صادر از دماوند همسر متوفى 6- خانم رضوان 
حيدرى فرزند محمد به ش ش 5134 صادره از دماوند دختر متوفى 7- خانم مژگان حيدرى فرزند محمد به ش ش 
241 صادره از دماوند دختر متوفى 8- خانم فرزانه حيدرى فرزند محمد به ش ش 2408 صادره از دماوند دختر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد 
و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5763
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد درويشــيان بشــماره شناسنامه 3201 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواستى به شماره 970656 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان ناصر درويشيان 
به شماره شناسنامه 33 در تاريخ 1397/5/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى محمد درويشيان فرزند ناصر به ش ش 3201 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آقاى منصور 
درويشــيان فرزند ناصر به ش ش 5805 صادره از دماوند پســر متوفى 3- خانم نيره درويشيان فرزند ناصر به 
ش ش 64 صادره از دماوند دختر متوفى 4- خانم زهره درويشــيان فرزند ناصر به ش ش 48 صادره از دماوند 
دختر متوفى 5- خانم نيره درويشــيان فرزند ناصر به ش ش 64 صادره از دماوند دختر متوفى 6- خانم فاطمه 
درويشيان فرزند ناصر به ش ش 16 صادره از دماوند دختر متوفى 7- خانم راضيه مشهدى غالمى فرزند فضل اله 
به ش ش 133 صادر از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5764
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى ثبتى
تاسيس شركت با مسئوليت محدود غزل خاتون ايالميان درتاريخ 1397/10/30 به شماره ثبت 7024 به 
شناسه ملى 14008093471 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع فعاليت: تامين نيروى انسانى ، نظافت ، حمل و دفع بى خطر سازى پسماندهاى و زباله هاى 
بيمارستانى (عفونى و غير عفونى) اعزام نيرو جهت نظافت خانه هاى شخصى و مكانهاى عمومى و ادارات ، مطب هاى 
پزشكان ، باشگاهها ، اعزام نيرو جهت حمل اثاث با نيسان و خاور و كارگرانى مخصوص حمل اثاث در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط . مدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود ، مركز اصلى: استان ايالم 
، شهرستان ايالم ، بخش مركزى ، شهر ايالم ، شماره يك ، خيابان معراج ، خيابان قائم ، پالك 0 ، مجتمع مشاغل آزاد 
، طبقه دوم ، كدپستى 6931395949 ، سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدى ، 
ميزان سهم الشركه هر يك از شركا: خانم زينب كلى وندى به شماره ملى 4490040660 دارنده 500000 ريال 
ســهم الشركه ، اقاى مهدى اقبال جو به شماره ملى 4490093977 دارنده 500000 ريال سهم الشركه ، اعضا 
هيئت مديره: خانم زينب كلى وندى به به شــماره ملى 4490040660 و به ســمت رئيس هيئت مديره به مدت 
نامحدود ، آقاى مهدى اقبال جو به شماره ملى 4490093977 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به 
سمت مديرعامل به مدت نامحدود ، دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شركت از قبيل چك ، 
سفته ، بروات، قراردادها ، عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت 
مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه ، روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت 

درج آگهى شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم- اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ايالم

دادنامه
شــماره پرونده 516/97 ، شــماره دادنامه 779/97 ، تاريخ رسيدگى 97/7/12- بتاريخ ... در وقت فوق 
العاده جلسه شعبه ... شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه .... تحت 
نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم به شرح ذيل مبادرت به اتخاذ 
تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى آقاى هانى دهى فرزند اصغر به طرفيت آقاى قادر عليزاده 
فرزند عبدالغفور به خواسته مطالبه مبلغ 162066000 ريال طبق رسيد عادى / فاكتور مورخ 69/9/10 به بعد 
به انضمام خسارات قانونى و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و بقاى اصول مستندات در يد خواهان 
و اينكه خوانده على رغم ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و دفاعيات مستند و محكمه پسندى در مقام 
اعتراض نسبت به دعوى خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده و دليلى بر پرداخت دين يا برائت ذمه خويش ارائه 
ننموده لذا قاضى شــورا دعوى خواهان عليه خوانده را ثابت تشخيص داده توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم 
حل اختالف و مســتندا به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 162066000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه دادرسى وفق مقررات خسارت تاخير در تاديه 
از تاريخ تقديم دادخواست (97/5/3) تا زمان وصول كه بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين 
االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه مى باشد و پس از اتمام مهلت واخواهى ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم عمومى حقوقى كاشان است.
قاضى شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى مفقودى
پروانه حمل سالح شكارى ساچمه زنى تك لول ، دستكش ، ساخت ايران به شماره سريال 1174229 متعلق 
به اينجانب حســنعلى مرابى مهر فرزند عباس در مورخه .... در شهرستان كاشان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. كاشان

كارت هوشــمند راننده بين شــهرى پايه يكم به شــماره 120500  بنام محمد رضا رحيمى فرزند على داد 
متولد 1355 به شــماره گواهى نامه 210037151 9 با شــماره ملــى 2391375522 مفقود گرديده واز درجه 

اعتبار ساقط است. ياسوج

برگ سبز(شناسنامه) وسند كمپانى خودرو سوارى پژو405  مدل 1385 به شماره انتظامى 168 ج 62 ايران 
93 وشماره موتور 12485140453 وشماره شاسى 13244637 به نام عليرضا روشن ضمير مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط است. ياسوج

برگ كمپانى اتوموبيل پرايد ســوارى تيپ جى تى ايكس به شــماره موتور 00591439 و شــماره شاســى 
S1412282143998 و شــماره vin : IRPC831V33A143998 و شــماره انتظامــى 87-272ص12 بنــام 

اينجانب رقيه غفارى مفقود از درجه اعتبار ساقط است.(زنجان)

برگ سبزو سندكمپانى موتورسيكلت پيشروسيكلت فارس مدل1390 رنگ سفيد بشماره پالك ايران764-
12457بشــماره موتور 81571673 و شماره شاســىNCR***125H9082026  بنام محمد اديبان فرد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

شناســنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم ســايپا تيپ 131SE مدل 1396 برنگ سفيد بشماره موتور 
M13/5821236 و شماره شناسايى(VIN): NAS411100H3595554 و شماره پالك ايران 84-896 ج 48 

به نام اميد نقوى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ گمركى و شناسنامه(برگ سبز) و كارت خودرو ولستر هاچ بك مدل 2014 برنگ مشكى معمولى بشماره 
موتور G4FGDU529780 و شــماره شاســى KMHTC61C4EU187092 و شماره پالك ايران 84-615 س 

48 به نام فائزه صادقى پاسارى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســه بــرگ ســند كارخانــه ، خريــدار و راهــور موتورســيكلت ســحر مــدل 93 برنــگ آبــى بشــماره 
موتور0125N2G343265 و شــماره شاســىN2G***125S9312175  و شــماره پالك ايران 838-45568 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

مــدرك فــارغ التحصيلى اينجانب مهدى چوپانى فرزند على محمد به شناســنامه شــماره 835 صادره  گنبد 
درمقطع كاردانى رشــته مديريت بازرگانى صادره از دانشگاه على آباد كتول به شماره 0354108 مفقود گرديده 
و فاقد اعتبارمى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد على آباد كتول به 

نشانى:استان گلستان- على آباد كتول-جاده كرد آباد مجتمع دانشگاه آزاد اسالمى ارسال نمايد.گنبد

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

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

برابر رأى شــماره 139760306011005044 – 1397/09/28 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم عزت ســادات حســينى نژاد به شناسنامه شــماره 404 كدملى 0794679560 
صادره سبزوار فرزند سيدمرتضى در دودانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 171,35 مترمربع 
باقيمانده پالك شماره 3347- فرعى از6-اصلى وقسمتى از پالك3268-فرعى از6- اصلى واقع در اراضى كلوت 
بخش 3 حوزه ثبت ملك سبزوار كه تواما تشكيل يكباب منزل را ميدهد از محل مالكيت مالك رسمى خانم فاطمه 
كاركن و مالكيت رسمى خودش 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 سندمالكيت 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 سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1728)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/02

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

برابر رأى شــماره 139760306011005192 – 1397/10/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ســيداصغر حســينى حامد به شناسنامه شــماره 1002 كدملى 5739702690 صادره 
سبزوار فرزند سيدحسن در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 141,80 مترمربع قسمتى از پالك شماره 7 
فرعى از 2 اصلى واقع در اراضى عبدالرحمن بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى فريبرز ناوى 
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 سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1744)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/02

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

برابر رأى شــماره 139760306011005212 – 1397/10/04 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على اصغر كرابى به شناسنامه شماره 4891 كدملى 0068837798 صادره تهران 
فرزند اكبر در ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 102,55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 267 فرعى از 
5- اصلى واقع در بخش3ســبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى محمدعلى اميرى 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 
سندمالكيت 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 سندمالكيت 

صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1714)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/02

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

برابر رأى شــماره 139760306011005125 - 1397/09/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى حســن ركن آبادى به شناسنامه شــماره 29009 كدملى 0790287005 صادره سبزوار 
فرزند محمدعلى در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 63,60 مترمربع قسمتى از پالكهاى تجميعى 742 و 559 
باقيمانده فرعى از يك اصلى واقع در اراضى عميداباد بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى اعظم كرابى 
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 سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1700)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/02

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

برابر رأى شــماره 139760306011005187 - 1397/10/03 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى خانم رقيه نودهى به شناســنامه شماره 3336 كدملى 0791709965 صادره سبزوار فرزند 
حسين در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 149,30 مترمربع قسمتى از شماره 1112 فرعى از 78 فرعى از 
6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى خانم صديقه دانا 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 ســندمالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1676)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/11/02

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/11/17  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه اســپيلى ســنگ اصلى 1 بخش 16 گيالن 
پالك 721 مفروز از 86 در مالكيت خانم نســيبه عليزاده ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك باب انبارى به 
مساحت 500/29 مترمربع از مالكيت آقاى مرحوم قربانعلى فاتح . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و 
مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى 
صالحه دادخواســت تســليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت 
قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت 

اول: 97/11/2  تاريخ نوبت دوم: 97/11/16  
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مزايده نوبت اول
درپرونده اجرايى كالســه 970798 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرســتان گنبدكاووس، محكوم 
عليهــم حامد علوى و... محكوم اند به فروش ماترك مرحوم محمد علوى و تقســيم وجــوه حاصل از آن ميان وارث 
به نســبت ســهم هر يك مطابق با گواهى انحصار ورثــه و پرداخت مبلــغ -/1/800/000 ريال بابت هزينه اجرا 
در حق صندوق دولت: براين اســاس ماترك مذكوركه عبارت اســت از: 1-يك قطعه زمين زراعى ديم به مساحت 
10 هكتــار به پالك ثبتــى 81 فرعى از 7-اصلى واقع درگنبدكاووس–محدوده اراضى حاجى قوشــان به ارزش-

/4/500/000/000 ريال 2-يك قطعه زمين زراعى ديم به مســاحت 27/5 هكتار به پالك ثبتى 1514 فرعى 
از 33-اصلــى واقع درگنبدكاووس–محدوده اراضى مالعلى تپه به ارزش-/6/875/000/000 ريال 3-عرصه 
مسكونى به مساحت 297مترمربع به پالك ثبتى 6728 فرعى از يك اصلى واقع درگنبدكاووس–خ رودكى– نبش 
كوچه شــش- به ارزش-/5/940/000/000 ريال 4-عرصه مســكونى تجارى به مساحت 443/5 مترمربع به 
پالك ثبتى 5955 فرعى از يك اصلى واقع درگنبدكاووس–خ بعثت غربى–روبروى مسجد حاجى ابايى به ارزش-

/8/870/000/000 ريال 5-عرصه مسكونى تجارى به مساحت 203 مترمربع به پالك ثبتى 6435 فرعى از يك 
اصلى واقع درگنبدكاووس– خ بعثت  غربى– روبروى مسجد حاجى ابايى به ارزش-/4/466/000/000 ريال. از 
طريق مزايده حضورى به شرح ذيل به فروش مى رسد.1-مطابق نظريه كارشناس امالك مورد مزايده جمعا به مبلغ 
-/30/651/000/000 ريال ارزيابى گرديده است2-مزايده ازمبلغ پايه كارشناس شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى فروخته ميشود.3-مكان مزايده درشعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس مى 
باشد 4-موعد مزايده روز دوشنبه مورخه 1397/11/29 ساعت 10 الى 11 صبح ميباشد.5-متقاضيان شركت 
درجلسه ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از مال مورد مزايده ديدن نمايند6-مزايده مذكور براى نوبت اول 
تشــكيل ميگردد7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى است8-برنده مزايده مكلف است ده درصد 
مبلغ پيشنهادى خويش را فى المجلس و مابقى آنرا حداكثر ظرف مهلت يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش 

آن را ارايه نمايد. درغير اين صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.
بهارى-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهى مزايده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائى كالسه 971973 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد،فيمابين محكوم له آرزو وحدانى و 
محكوم عليه على وحدانى و با موضوع مطالبه مهريه كه با عنايت به توقيف ملك آقاى وحدانى و انجام كارشناسى ملك 
به مشــخصات ذيل الذكر: مشخصات زمين:1 – موقعيت زمين طبق جى پى اس 57/5552723/374150610 
مى باشــد.2 – ملك زمين خالصه بوده و مســاحت آن 280 متر مربع ميباشــد.3 – ملك از زمينهاى تفكيكى بنياد 
مســكن بوده و در طرح نمى باشــد.4 – ملك جز زمينهاى دولتى بوده كه به خوانده واگذار گرديده است و در حال 
حاضر ســند ششــدانگ ندارد پس از ساخت و ســاز و پايان كار صدور سند انجام ميگيرد و طبق قانون فقط بنياد 
مسكن ميتواند مدعى باشد چنانچه طبق توافق اقدام و ساخت نشود.و طى تماس تلفنى كارشناس با دهيار روستا 
ملك متعلق به خوانده ميباشد و در حال حاضر سند براى ملك ها مجاور نيز صادر نشده است توضيح اينكه طبق 
طرح هادى روستايى كه بنياد مسكن تهيه نموده مساحت 280 متر مربع است چون هنوز هيچگونه زير ساخت از 
قبيل آب و برق و گاز در محل فوق اجرا نگرديده و ملكهاى مجاور هيچگونه ساخت و سازى انجام نداده اند كه ارزش 
زمين توسط كارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 120/000/000 ريال ارزيابى گرديده است و اينكه پس از سير 
مراحل قانونى مقرر گرديده كل ملك مذكور در روز سه شنبه مورخ 1397/11/23 ساعت 11/00 الى 11/30 و 
از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد،بنابراين متقاضيان شركت 
در جلسه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در صورت 
تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند.بديهى است مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
واگذار خواهد شــد و ده درصد مبلغ پيشــنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه 
وصول خواهد شد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى پس از كسر هزينه 

مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد – محمد حسين ارغيانى

گروه دیپلماسی  پیرو دیدار سرزده دیپلمات های پرونـــــده
اروپایی با معاون سیاس��ی وزیرخارجه کش��ورمان و 
حواش��ی پیرامون آن، ناظران سیاس��ی بر این باورند 
که برخورد قاطعانه س��ید عباس عراقچی بخش��ی از 
انتظارات ملت ایران نس��بت به زی��اده خواهان غربی 
است اما، این سوال برای افکار عمومی و اصحاب رسانه 
که نگاهی ملی و فراجناحی دارند به وجود آمده است 
به چه دلیل گزارش این اقدام عالی و افتخار آفرین باید 
از طریق رسانه دشمن که سابقه بسیار خرابی نسبت 

به ملت ایران دارد شنیده و گزارش شود؟! 
"یک روز پیش از آن که اتحادیه اروپا برای اولین 
بار یک نهاد اطاعاتی ایران را در فهرست گروه های 
تروریس��تی خود بگ��ذارد، چند دیپلم��ات اروپایی 
س��رزده وارد س��اختمان وزارت امور خارجه ایران 
شدند. این دیپلمات ها روز سه شنبه 1۸ دی )هشت 
ژانوی��ه( به دفت��ر عباس عراقچی، معاون سیاس��ی 
وزارت امور خارجه ایران رفتند تا با او در جلس��ه ای 
شرکت کنند که به روایت رسانه های ایران و خارج 
از ایران، کوتاه، پرتنش و ناکام بود. اما ش��اید همان 
چند دقیقه پر التهاب تصویری تمام عیار بود از آنچه 
اکنون میان ایران و اروپا می گذرد." این بخش��ی از 
روایتی بود که بنگاه خبرپراکنی بی.بی.سی فارسی 
و خبرگزاری رویت��رز  پیرامون دیدار دیپلمات های 

اروپایی با آقای عراقچی مطرح کردند. 
البت��ه روزنامه ایران روز یکش��نبه ۳0 دی در 
گزارش��ی با عنوان نشست ناتمام در وزارت خارجه 
نو ش��ت که در آن روز دیپلمات های چند کش��ور 
اروپای��ی بدون اعام قبل��ی در دفتر آقای عراقچی 
حضور پی��دا کردند. این دیدار س��ر زده در حالی 
ص��ورت گرفت که  یک��ی از دیپلمات های اروپایی 
حاضر در این نشس��ت قصد داشته بیانیه ای را که 
پیش تر با هدف محکوم کردن فعالیت های موشکی 

کشورمان نوشته شده بود، قرائت کند.
این اق��دام اروپایی ه��ا، عباس عراقچ��ی را تا 
حدی خشمگین می کند که مانع از ادامه خواندن 

بیانیه اروپایی ها می ش��ود و ب��ه آنها می گوید: فکر 
می کردیم آمده اید ت��ا از کم کاری های خود درباره 
برجام بگویید یا درباره تروریست هایی که در اروپا 

پناه داده اید، توضیح دهید و عذرخواهی کنید.
آق��ای عراقچی بعد از این اعتراض جلس��ه را 
نیمه کاره تمام می کند، از جلس��ه خارج می ش��ود، 
در را محک��م می بندد و می رود. بنا بر این گزارش 
بعد از این جلسه اروپایی ها تاش کردند یادداشت 
خ��ود را تحویل مقام های ایرانی دهند، اما از طرف 
ایرانی، هیچ کس آن را تحویل نگرفت و س��رانجام 

اروپایی ها دست خالی بازگشتند.
البته خبرگ��زاری رویترز ه��م روز جمعه 1۸ 
ژانوی��ه )۲۸ دی( به نق��ل از دیپلمات های اروپایی 

روایتی مشابه از این جلسه ارائه داده بود.
رویت��رز نوش��ت ک��ه در جری��ان نشس��ت با 
نماین��دگان اروپای��ی، مقام ه��ای ایران��ی با نقض 
غیرع��ادی پروتکل ناگه��ان برخاس��ته اند، از اتاق 
بیرون رفته اند و در را پش��ت سرش��ان بس��ته اند. 
دیپلمات هایی از فرانسه، بریتانیا، آلمان، دانمارک، 

هلند و بلژیک در این جلسه حاضر بوده اند.
پیام این دیپلمات ها مقام های ایران را عصبانی 

کرده اس��ت. آنها حامل این پی��ام بوده اند که اروپا 
بیش از این آزمایش های موشکی بالستیک ایران و 
نقش��ه های ترور این کشور در خاک اروپا را تحمل 

نخواهد کرد.
یک دیپلمات اروپایی که نامش برده نشده به 
رویترز گفته جلسه پرماجرایی بود، آنها خوشحال 
نبودند، اما ما فک��ر می کردیم که باید نگرانی های 
جدی  خود را ابراز کنیم ... این جلسه نشان داد که 

روابط دارد پرتنش تر می شود.
رویت��رز می نویس��د ک��ه این جلس��ه طوفانی 
نمون��ه ای آش��کار از چرخ��ش ناگهانی سیاس��ت 
خارج��ی اروپ��ا در قبال ایران اس��ت که از چندی 
پیش آغاز شده است. در این میان کشورهای شرق 
اروپا هم که روابط نزدیکی با آمریکا دارند به تنش 

میان روابط ایران و اتحادیه اروپا دامن زده اند.
لهستان از جمله کشورهایی است که تنش در 
روابطش با ایران در روزهای اخیر خبرس��از ش��ده 
است. این کش��ور قرار است میزبان نشست "صلح 
و امنیت خاورمیانه" باش��د که ایران آن را نشستی 
علیه خود می داند و به شدت از این اقدام لهستان 

خشمگین است.

دیدگاه استعماری
دکتر س��ید رضا صدرالحس��ینی کارش��ناس 
مس��ائل سیاس��ت خارج��ی درخص��وص روای��ت 
رس��انه های غربی از دی��دار دیپلمات های اروپایی 
ب��ا معاون سیاس��ی وزیرخارجه کش��ورمان گفت: 
در چند روز گذش��ته رس��انه های بیگانه و معاند و 
باالخص رسانه مرتبط با وزارت خارجه انگلیس که 
همان بی. بی. س��ی فارسی است، اخباری مبنی بر 
اینکه تعدادی از سفرای اروپایی در ایران به وزارت 
خارجه مراجعه و در دیدار با معاون سیاس��ی این 
وزارت خانه مطالبی بیان نمودند که نشان دهنده 

دیدگاه استعماری و قرن نوزدهم آنان بوده است.
وی افزود: این کش��ورها شامل فرانسه، بریتانیا، 
آلمان، دانم��ارک، هلند و بلژیک بودن��د که انتظار 
از آن��ان این بود پس از گذش��ت بی��ش از 7 ماه از 
وعده های همکاری با دستگاه سیاست خارجی ایران 
و انجام تعهداتی که در هفته های اول مذاکره با آنان 
در موضوع برجام اروپایی شده بود اقدام عملی نمایند 
اما، متاس��فانه  این دیپلمات ها بر اساس گزارش بی. 
بی. سی فارسی و رویترز مطالبی را بیان نمودند که 
به هیچ عنوان نه وظیفه آنان بوده و نه می توانس��ته 

پاسخی برای عدم تعهدات آنان محسوب شود.
صدرالحس��ینی در ادام��ه گف��ت: در حقیقت 
برخ��ورد قاط��ع و منطق��ی معاون سیاس��ی وزیر 
خارجه انباش��تی از اراده ملت ایران نسبت به این 
کش��ورهای اروپای��ی بی تعهد بوده ک��ه به موقع و 

قاطعانه اعمال شده است. 
وی در ادام��ه تصریح کرد: تلویزیون فارس��ی 
بی. بی. س��ی اعام کرده که معاون سیاسی وزارت 
خارجه ایران پس از ش��نیدن بخش��ی از مطالبات 
غیر واقعی و نامعقول و غیر منصفانه حرف آنان را 
قطع کرده و با چند جمله معترضه از اتاق خارج و 

درب را به محکمی بسته است. 
این اس��تاد دانشگاه بیان داشت: این واقعیت که 
ملت ایران بخشی از انتظارات خود را نسبت به زیاده 
خواهان در این برخورد قاطعانه و عالمانه مشاهده کردند 
شکی نیست وملت انتظار دارد در همه گفت وگوهای 
سیاسی اگر به منافع ملی شخصیت ملت ایران، سابقه 
تمدنی آن و مطالبات به حق آنان از طرف نمایندگان 
سیاسی هر کش��ور کم توجهی شود برخورد قاطعی 
که معاون سیاس��ی وزیر امور خارجه در جلسه مورد 

گزارش بی. بی.سی بوده است انجام دهند. 
وی اظهارداش��ت: اما این س��وال ب��رای افکار 
عموم��ی و اصح��اب رس��انه ک��ه نگاه��ی ملی و 
فراجناح��ی دارند به وجود آمده اس��ت که به چه 
دلیل گزارش این اقدام عالی و افتخار آفرین باید از 
طریق رسانه دشمن که سابقه بسیار خرابی نسبت 

به ملت ایران دارد شنیده و گزارش شود؟! 
وی خاطرنش��ان ک��رد: به نظر می رس��د اگر 
این اقدام مناس��ب از طریق س��خنگوی دس��تگاه 
دیپلماس��ی به س��مع و نظر مردم می رسید بسیار 
خوش��حال کنن��ده بود و مل��ت ایران در آس��تانه 
چهلمین س��الگرد پی��روزی انقاب اس��امی که 
استقال سیاس��ی به آنان اعطا شده است به خود 
می بالیدند که مس��ئولین دس��تگاه وزارت خارجه 
هنوز به سه مولفه اصلی استقال، ازادی، جمهوری 

اسامی عمل می نمایند.  

یم
سن
ت

روایت وارونه
رسانه های معاند

ازحواشی یک دیدار
انتظار این بود برخورد قاطعانه عراقچی با دیپلمات های اروپایی

از سوی سخنگوی دستگاه دیپلماسی رسانه ای می شد  


