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 سیاست آمریکا 
درقبال ایران باید اصالح شود

روزنام��ه حریت، چاپ ترکیه در یادداش��ت خود 
با اش��اره به ارزیابی س��رویس های اطالعات��ی آمریکا 
از فعالیت های هس��ته ای ایران مبنی ب��ر اینکه ایران 
به توافق هس��ته ای پایبند اس��ت و س��الح هسته ای 
نمی س��ازد، آن را ی��ک خب��ر خوب ب��رای منطقه پر 
دردس��ر خاورمیانه توصیف کرد و نوشت: اگر به دنبال 
پیامدهای سیاس��ی کوتاه مدت هستید، اکنون زمان 
تعام��ل دوباره ب��ا ایران اس��ت. اروپایی ه��ا و به عالوه 
ترکیه درس��ت فکر می کردند و آمریکا و اس��رائیل در 

توصیه های سیاسی شان اشتباه می کردند.
ترام��پ کم��اکان در ی��ک دنیای دیگ��ر زندگی 
می کند و گواهی س��نا مس��ائل را پیچیده کرده است. 
تنه��ا یک نگاه ب��ه توئیت رئیس جمه��ور آمریکا پس 
از جلس��ه اس��تماع علنی )کمیته روابط خارجی سنا( 
بیندازید. وی در توئیتر خود نوشت: به نظر می آید که 
مقامات جامعه اطالعاتی وقتی پای تهدیدات ایران به 
میان می آید به شدت ساده لوح و منفعل هستند. آنها 

اشتباه می کنند. 
روزنامه حریت در ادامه نوش��ت: چیزی که اکنون 
با آن مواجهیم، وجود یک رئیس جمهور دمدمی مزاج 
است. همه ما متوجه شده ایم که آنچه این افراد به شدت 
از آن متنفرند این اس��ت ک��ه در انظار با آنها مخالفت 
ش��ود. ترامپ س��پس در توئیتر خود تصویری از سران 
جامعه اطالعاتی اش دور می��ز کار خود در اتاق بیضی 
منتشر کرد و نوش��ت که جلسه خوبی با آنها داشته و 
توضیحات آنها در جلسه استماع سنا از سوی رسانه ها 
به اش��تباه برداشت ش��ده بود.  او همچنین تاکید کرد 
که وی با جامعه اطالعاتی بر س��ر ایران، کره شمالی و 

داعش به میزان زیادی توافق دارند. ایسنا 

اخبار

همکاری اروپا با ایران ادامه خواهد یافت
وزی��ر خارجه اتریش با اش��اره به عملیاتی ش��دن کانال مال��ی اروپا و ایران 
اطمینان داد که همکاری س��ه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه با ایران همچنان 

ادامه خواهد داشت.
کارین کنایس��ل گفت: اکنون همکاری سه کش��ور اروپایی آلمان، انگلیس و 

فرانسه موسوم به سه گانه اروپایی در موضوع ایران عملی شده است و بر این باورم 
این همکاری همچنان ادامه خواهد یافت. وی در مورد حضور انگلیس در این سه گانه با 

وجود اختالفات سیاسی لندن با برلین و پاریس تاکید کرد: از نظر ژئوپلیتیکی انگلیسی ها 
همچنان در اروپا قراردارند، این یک امر ثابت است که در طول تاریخ همواره وجود داشته 
و درواقع لندن، پاریس و برلین سه قدرت تعیین کننده مسائل اروپا از قرن 19 بوده اند. 

وزیر خارجه اتریش پیش از این نیز طی س��خنانی از حضور ش��رکت های اروپایی و 
تسهیل روابط تجاری با ایران حمایت کرده است.  ایرنا 

درحاشیه 
هشدار آمانو درباره دخالت آمریکا و رژیم صهیونیستی 
دو دیپلمات حاضر در یک نشست غیرعلنی به بلومبرگ خبر دادند که یوکیو 
آمان��و مدیرکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی از مداخله آمریکا و اس��رائیل در 
فعالیت آژانس به خشم آمده و هشدار داد هرگونه تالش برای تضعیف استقالل 

آژانس نتیجه معکوس دارد.
در این خبر کانال 1۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا شد که ایران از توافق 

مهم هس��ته ای با قدرت های جهانی خارج ش��د و به زودی بازرسان را بیرون خواهد 
راند. س��کوت بر فضا حاکم ش��د و حاضران جمع چند صد نفری که بیشتر آن ها از میان 
مقامات س��ابق کشورهای فرانسه، آمریکا و روسیه بودند، گوشی های همراه خود را برای 

تأیید این خبر یا توضیحاتی درباره آن بیرون آوردند.
تقریباً ۲۵ دقیقه به طول انجامید تا همه متوجه شوند که این خبر یک خبر جعلی 

بوده است و اعضای هیئت تلویزیون از این موضوع با خبر بودند.  فارس 

دیپلمات
گفتمان مقاومت تبدیل به یک استراتژی مهم شده است

مس��عود گودرزی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
ضمن اش��اره به گفت وگوی اخیر سیدحسن نصراهلل در مورد قدرت بازدارندگی 
حزب اهلل و مقاومت گفت: گفتمان مقاومت االن تبدیل به یک اس��تراتژی مهم 

و مورد پذیرش شده است.
وی افزود: ما اس��تراتژی های متفاوتی داش��تیم؛ استراتژی های صدور انقالب 

اسالمی، اس��تراتژی حفظ ام القری و االن اس��تراتژی مقاومت یک استراتژی مهم و 
اتفاقاً بازدارندگی در دل این استراتژی است.

نماینده مردم ممس��نی و رستم در مجلس شورای اسالمی، مطرح کرد: اتفاقاتی که 
از س��ال ۲۰۰1 تا االن افتاد با متن و مفهوم مقاومت هم بود؛ نش��ان داد که دوره ای که 
بعضی از کش��ورها بخواهند اقداماتی را انجام بدهند و آن جنگ های اعراب و اس��رائیل 

دیگر تمام شده است.  خانه ملت 
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متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / اينجانبان مهدى ميرعبداله يانى مالك / مالكين 159/2 متر ســهم مشــاع از 
1008/65 متر ششــدانگ مشــاع پالك ثبتى 112/10 واقع در قريه حســين آباد به نشانى مراء موضوع سند / 
اسناد مالكيت شماره 902031 شماره ثبتى 51762 صادره به تاريخ 1373/2/24 متقاضى تعيين بستر و حريم 
رودخانه/ مسيل / نهر حسين آباد در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند 
بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل 
پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 
روز از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن 
ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات 
شركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه 

مى باشد. م الف/5772- تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/4- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/14
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760301058002619 مورخ 1397/10/02 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبى كردى فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه 3129 كدملى 0050110004 
صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر با بناى احداثى در آن به مساحت 500 مترمربع پالك 6122 
فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 2720 فرعى از 2 اصلى واقع در شــهر دماوند با حق اســتفاده آب طبق نحوه 
ملى شــدن آبهاى كشور از تمامى مالكيت مشــاعى و رسمى متقاضى 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. م 

الف/5752– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/30 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/14
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058002323 مورخ 1397/8/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد ايزدى دخرآبادى فرزند حســن بشــماره شناسنامه 70679 كد ملى شماره 
0033026203 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر با بناى احداثى در آن به مساحت 2000 
مترمربع با حق اســتفاده آب طبق نحوه ملى شــدن آبهاى كشــور پالك 17391 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 
1219 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد از تمامى مالكيت رســمى و مشــاعى متقاضى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/575/30– تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/30 و تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/11/14
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: 1فاطمه شــكرائى نيا ، مجهول المكان ،مشــخصات محكوم له: محمد رئيسى كيا به 
نشــانى راوند شــهرك قطب بلوار آزادى ساختمان سامان ط دوم، به موجب راى شماره 831/97 تاريخ 97/8/15 
حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
435/000 ريال بابت خســارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر 
مبنــاى نرخ تورم در حق محكوم له و پرداخت نيم عشــر اجرايى در حق دولت رعايت تبصــره 2 ماده 306 ق ا د م 
الزامى است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى على اكبر براهوئى ريگى باســتناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد 
رســمى شــماره 43 زاهدان رسيده مدعى است كه ســند مالكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل پالك 
22710/1186- اصلى به شماره چاپى 973021 واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان خيابان 10 مترى از 
بلوار دانشجو ذيل ثبت 72912 صفحه 313 دفتر 413 به علت جابجائى مفقود گرديده و درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آئين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تاچنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود معامله ســند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ نشر اين آگهى 
ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند 
واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود نسبت به 
صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار: 97/11/14- م الف/2074- شناسه 

1383307
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم طوبى حسنى به كدملى 0439466148 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شماره 970689 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم محمد حسنى به 
شــماره شناســنامه 7 در تاريخ 1340/12/15 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- طوبى حســنى فرزند محمد به ش ش 5 صادره از دماوند دختر متوفى 2- غالمرضا حســنى فرزند 
محمد به ش ش 8 صادره از دماوند پسر متوفى 3- بتول حسنى فرزند محمد به ش ش 3 صادره از دماوند دختر 
متوفى 4- ســكينه حســنى فرزند حســن به ش ش 10 صادره از دماوند همسر متوفى  ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

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

آگهى تغييرات شــركت خرم بناى مشهد شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
15169 و شناسه ملى 10380307983 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/10/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -مواردى به شــرح ذيل به موضوع شــركت الحاق 
گرديد: امور پيمانكارى مربوط به ساخت و احداث و مقاوم سازى ساختمان ها و 
ابنيه اعم چوبى ، آجرى، سنگى ، بتنى ، فلزى - امور پيمانكارى مربوط به خطوط 
انتقال ( آبـ  نفت و گاز ) شبكه گاز رسانى تاسيسات مكانيكى و هيدرومكانيكى 
، سيستمهاى سرد كننده و گرم كننده ساختمان تاسيسات و تجهيزات ساختمان 
( آب ، گاز ، برق و فاضالب ) و وســايل انتقال (آسانســور و پله برقى )ـ  ماســه 
پاشى ( سند پالست ) حفاظت كاتودى پوشش ( الينيگ)- تاسيسات و تجهيزات 
تصفيــه خانه هاى آب و فاضالب كوچك ،انتقال زباله- سيســتم هاى هشــدار 
دهنده و اطفاء حريق - مبلمان شهرى پس از اخذ مجوزهاى الزم و ثبت موضوع 
فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. - محل شركت 
به آدرس اســتان خراسان رضوى - شهرســتان مشهد - بخش مركزى - شهر 
مشهد-جانباز-خيابان شهيد صبورى 4 (شهيد احمدى 3)-خيابان شهيد صبورى 
(شــهيد غفارى 1 ) -پالك16-طبقه همكف-كدپستى 9197886946 تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذكور اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (367847)

آگهى تغييرات شــركت خرم بناى مشــهد شــركت ســهامى خاص به 

شماره ثبت 15169 و شناسه ملى 10380307983 

به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/10/10 

تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : آقــاى حســين نــژاد اكبــرى راورى 

كدملى0944126553 رئيس هيئت مديره و مديرعامل خانم فاطمه 

فاتحى عبدل آبادى كدملى:6519944890 نائب رئيس هيئت مديره 

آقاى مصطفــى زينليان بافنده كدملــى: 0934499950 عضو هيئت 

مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند . كليه اوراق و اسناد بهادار 

و تعهدآور شركت از قبيل : چك ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمى با 

امضاءمنفرد مديرعامل همراه مهر شركت معتبر خواهد بود . 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (367853)

آگهى تغييرات شــركت خرم بناى مشــهد شــركت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 15169 و شناسه ملى 10380307983 

به اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/10/13 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : بنا بر تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومى 
فوق العاده مورخ 1397/10/12 و با توجه به اظهار نامه تنظيمى و سند 
حسابدارى صادره مبنى بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات مذكور به 
حساب سرمايه شركت هيئت مديره شركت،افزايش سرمايه راعملى 
دانســته ،در نتيجه مبلغ 499000000ريال از حساب بدهى شركت 
كســر و به حساب سرمايه منظور گرديده است و ماده 5 اساسنامه به 
شــرح زيراصالح گرديد ماده 5: سرمايه شــركت مبلغ500000000 
ريال منقســم به 50000 سهم 10000ريالى با نام مى باشد كه تماماً 

پرداخت گرديده است. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (367863)

آگهى مفقودى
كارت هوشــمند راننده بشــماره 2538540 بنام آقاى ســيدمحمد رباط سرپوشــى فرزند 
سيدعباس شماره شناسنامه 793 شماره ملى 0790822334 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار)

اينجانــب حســن رحيمــى مقــدم مالــك خــودرو ســواري پــژو 206 هــاچ بــك به شــماره 
شــهرباني 146ن45-ايــران42 و شــماره بدنــه NAAP23FGXBJ164132 و شــماره موتور 
13589007815 به علت فقدان اســناد فروش خودرو تقاضاي رونوشــت المثني اسناد مذكور 
را نمــوده اســت لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكــور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقي ســازمان فروش شــركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

ســند مالكيــت (برگ ســبز) خــودروى تراكتــور كشــاورزى 285 تــك ديفرانســيل تيپ 
ITM 285 2WD-HYDROSTA شــماره ســرى J08800A1 مــدل 1390 بــه رنگ قرمز به 
شــماره موتور LFW00464X و شماره شاسى J13507  به شماره پالك 63-798 ج 12 متعلق 
به خالق ناروئى زاده  فرزند عبداهللا به شــماره ملــى 0819441139  مفقود گرديده و ازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد.گنبد

  27006*4 / HD ســند كمپانى ، سند مالكيت ، برگ سبز كمپرسى سيستم هيونداى تيپ
 vin: و شماره N3PTTB38EARMP0025 و شماره شاسى D6CBA195289 به شماره موتور
IRZ6905K134MP0025  و شماره انتظامى 87-487 ع 15 بنام اينجانب محمد جعفرى مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است. (زنجان)

 1600i شناســنامه(برگ ســبز) و ســند كمپانــى خــودرو وانــت سيســتم پيــكان تيــپ
و شــماره شاســى  موتــور 11487083423  بشــماره  مــدل 1388  برنــگ ســفيد-روغنى 
NAAA36AA89G821999 و شــماره پالك ايران 94-718 ق 17  به نام ميثم جاللى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ ســبز) و ســند كمپانــى و كارت خــودرو ســوارى سيســتم ســايپا تيــپ 
"131SL مدل 1390 برنگ نوكمدادى-متاليك بشــماره موتور 4048404 و شــماره شناســايى

S1412290749662 (VIN) و شــماره پــالك ايــران 94-822 ب 46 به نام كلپوره ســهرابى 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ سبز) خودرو وانت سيســتم مزدا تيپ 2000 مدل 1382 برنگ يشمى-
متاليك بشماره موتور 439326 و شماره شاسى 8220000287 و شماره پالك ايران 175-84 
الف 12 به نام سازمان آموزش و پرورش استان هرمزگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) و كارت خودرو وانت سيستم مزدا تيپ تك كابين 2000 مدل 1382 
برنگ سبز يشمى متاليك بشماره موتور 438183 و شماره شاسى 8220000292 و شماره پالك 
ايران 84-661 الف 11 به نام ســازمان آموزش و پرورش اســتان هرمزگان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند و فاكتور فروش(ســند كمپانى) و شناسنامه(برگ ســبز)و كارت خودرو كاميونت ون 
سيســتم نيســان تيپ 2400 مدل 1382 برنگ آبى بشــماره موتور 202000 و شماره شاسى 
D02153 و شماره بدنه 128331 و شماره پالك بندرعباس 899 ب 12 به نام اداره آموزش و 

پرورش شهرستان رودان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند ، برگ سبز(شناسنامه)و كارت خودرو ســوارى پژوROAمدل 87نقره اى آبى متاليك 
به شــماره انتظامى 422ب62ايران83 و به شــماره موتور 11686105981و شــماره شاســى 
NAAB21AA48H000160بــه نــام مهدى رحيمى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد . ياسوج

برگ سبز پرايد 111SX  به شماره پالك 219 ج 47 ايران 26 مدل 1391 بنام داود دهش 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) موتور سيستم هيرمن به شماره پالك 823-11362 و شماره 
موتور 0125N2P204220 و شماره تنه N2P125C9437774 بنام مسعود جمال زهى كمال 

آبادى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان 

برگ ســبز و سند كمپانى خودروى ســوارى هاچ بك پژو 206TU5 رنگ سفيد روغنى مدل 
1394 به شــماره شاســى NAAP13FE0FJ314047 به شــماره موتور 163B0172039 به 
شــماره انتظامى 441ص28- ايران 99 به نام ســيد حسين موســوى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. م الف/5798- دماوند 

سند و فاكتور فروش خودرو كاميون كمپرسى 19 تن به شماره پالك ايران 85-695ع49 
و شــماره موتور 33592410117154 و شماره شاسى NAB37433316608193 بنام امير 

محمد كدخدازاده مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. سراوان 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت پالك كاميون كمپرسى 19 تن به شماره پالك ايران 85-
 NAB37433316608193 376ع58 و شماره موتور 33592410117154 و شماره شاسى

بنام شركت حمل  نقل درياى خروشان چابهار مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

كليه مدارك (سند ، كارت سبز ، كارت ماشين ، برگ كمپانى) خودروى سوارى پژو پارس ئى ال 
ايكس مدل 1384 به شماره انتظامى 339ج35- ايران 63 و به شماره موتور 12684000364 
و شماره شاسى 11300800 به مالكيت سيد عبدالحسين كريمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

كارت ملى آقاى ابوالفضل حقيقى فرزند كاظم به شــماره 0439024630 صادره از دماوند 
در تاريخ 1397/10/19 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. دماوند م الف/5794

 163B0194948رنگ سفيد مدل 1394 ش موتور SD V8 206برگ سبز و كارت ماشين پژو
شاسى NAAP41FE8FJ281794 پالك62-841س55 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

سارى

برگه هاى سهام عدالت مربوط به كارخانه سيمان تهران متعلق به رعنا احسانى ف  جعفر ت ت 
1329/5/3 كدملى 5010252090 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اينجانــب خديجــه بهرامى مالك خــودرو پــژو206 شــماره بدنــه 10815550 ش موتور 
1013084013059 پــالك ايــران62-972س25 بــه علــت فقدان اســناد فــروش تقاضاى 
رونوشــت المثنى ســند خودروى مذكور را نموده اســت . لذا چنانچه احــدى ادعايى درخصوص 
خودروى فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اى ســارى واقع در كيلومتر5 جاده ســارى 
به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.سارى

كليه اسناد و مدارك سوارى پرايد مدل 1383 پالك 72-159و46 ش موتور 00701744 
شاســى S1412283232063 مفقــود گرديــده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد 

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

كليه اســناد و مدارك ســوارى رنو لوگان L90 مدل 1390 پــالك82-322د81 ش موتور
W094198 شاســى NAPLSRALD01142097 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك 

متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

تاريــخ  اشــتغال 12-100-00749  شــماره  بــه  مهندســى  كار  بــه  اشــتغال  پروانــه 
صــدور1392/1/26 متعلق بــه على محمد صادقى ش ش 18 كدملــى 5010938731 داراى 
دانشــنامه كارشناسى ارشــد مهندسى معمارى از دانشــگاه آيت اله آملى مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز خودرو ســوراى پرايد تيپ صبا GTXi رنگ نقره اى متاليك پالك 72-847و26 
مدل 1388 ش موتور 3032360 شاســى S1412288295635 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشــف هرگونه فساد احتمالى را به 

عهده گيرد.سارى

ســند مالكيــت (بــرگ ســبز) و ســند كمپانى وانــت پيــكان 1600i رنگ ســفيد شــيرى 
شاســى   11490110212 موتــور  ش  77-299ل92  پــالك  مــدل1390  روغنــى 
NAAA36AAXCG283071بــه نام حميد حســن زاده قمى مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد.سارى

آگهى دعوت مجمع عمومى (نوبت دوم)
شــركت توليدى رفاه كاركنان دانشــگاه علوم پزشكى و سازمان منطقه اى 

بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختيارى 
بدينوسيله به اطالع مى رساند بدليل عدم تحقق نصاب الزم جهت تشكيل 
جلسه مجمع عمومى عادى نوبت اول شركت توليدى رفاه كاركنان دانشگاه علوم 
پزشــكى و سازمان منطقه اى بهداشت و درمان استان چهارمحال و بختيارى به 
شــماره ثبت 1613 جلسه نوبت دوم روز چهارشنبه مورخ 97/11/24 ساعت 
15 در محل نمازخانه ستاد دانشگاه علوم پزشكى برگزار مى گردد لذا از كليه 
سهامداران محترم دعوت مى گردد در اين جلسه حضور بهم رسانند. دستورات 
جلســه: 1- ارائه ترازنامه مالى و عملكرد ساليانه شركت 2- انتخاب بازرسان 
شــركت 3- تصميم گيرى جهت اخذ سند اراضى شــركت از اداره ثبت اسناد 
و امالك شــهركرد 4- بررســى نيازهاى مالى و اخذ تصميمات الزم جهت ادامه 

فعاليتهاى شركت. 
 هيئت مديره شركت

متن آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى متهم محمد جواد غفارى فراگوزايل فرزند 
مهدى به شــماره ملــى 2755575026 در پرونــده كالســه 9709987413201030 در اين 
دادسرا به اتهام كالهبردارى از طريق توسل به وسايل متقلبانه و اميدوار نمودن شاكى به امور 
غير واقع و واهى و تحصيل مبلغ چهار ميليون پانصد هزار ريال موضوع شكايت آقاى على محمد 
دســترس ابالغ مى گردد ظرف يك ماه پس از تاريخ نشــر آگهى جهت دفاع از خود در شعبه دوم 
بازپرســى دادسراى عمومى و انقالب ياســوج حاضر و از خود دفاع نمايند واال عدم حضور موجب 

اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان ياسوج

آگهى در اجراى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رســيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور 
ســند مالكيت بنام افراد ذيل موافقت نموده اســت. لذا مراتب از طريق انتشــار آگهى به اطالع 
عمومى ميرسد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ 
انتشــار آگهى ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ 
اعتــراض ظرف مدت يك ماه با مراجعه به دادگســترى دماوند گواهى طــرح دعوى را  اخذ و ارائه 

نمائيد.
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انتقاليمساحتنوع ملکپالکنام پدرنام و نام خانوادگيکالسه

سيد علي قصابي و محمد ابراهيم٥٧٤/٠٨زمين محصور٧٥/٢٠٧رحمت اله سعيد گنجي کاشاني١٩٩

اسماعيل بصير کاظمي٩٣٧/٣٥زمين محصور٧٥/٧٥حسين محمود رضايي٢٥٦

سهم مجهول١١٣٥/٥٨زمين محصور٧٥ اصليعليسامان سجده٢٣٤

سهم مجهول٥٣٠/١زمين محصور٧٤ اصليسيد عباسمحترم رضوي نسب٢٤٨

گروه دیپلماسی  گام ب��ا تاخی��ر اروپ��ا ب��رای پرونـــــده
اجرای کانال س��ازوکار مالی ویژه در قبال تعهدات 
برج��ام درحالی روز پنج ش��نبه رونمایی ش��د که 
این س��ازوکار با نام اینس��تکس تنها روی نیازهای 
ضروری جمهوری اس��المی ایران تمرکز دارد و از 
طرف دیگر بحث اجرای اف.ای.تی.اف پیش شرط 
اروپ��ا برای ت��داوم و اجرای این کانال مالی ش��ده 

است.
گویا اروپا می خواهد با رونمایی از این سازوکار 
مالی، خواس��ته های خود را به ایران تحمیل کند و 
به بیان دیگر کاله گش��اد دیگری بر سر ملت ایران 
بگذارد و در واقع در ای��ران معامله به ایران بازهم 
نس��یه دهند. کارشناس��ان و تحلیلگ��ران در قبال 
موضوع ثبت اینستکس یا همان کانال مالی ایران 
و اروپ��ا، بر این باورند؛ این س��ازوکارمالی به نوعی 

امتیاز گرفتن از تهران محسوب می شود. 

 اینستکس یک روش گرفتن امتیازات
بیشتر از ایران است

کارش��ناس مس��ائل بی��ن الملل با اش��اره به 
اینس��تکس از سوی اروپا و گره زدن آن به اف.ای.
تی.اف گفت: این یک روش گرفتن امتیازات بیشتر 
از ایران است یعنی امتیازاتی بیشتر از آنچه که در 

برجام دادیم.
ف��واد ای��زدی در گفت وگو با مه��ر در خصوص 
ترتیبات اخیر اروپا اینستکس در قالب تداوم همکاری 
های تجاری با ایران در قالب برجام اظهار داشت: هر 
چقدر از زمان خروج آمریکا از برجام بیشتر می گذرد 
این تحلیل قوت بیشتری پیدا می کند که آمریکا و 
اروپ��ا در یک بازی پلیس خوب-پلی��س بد با ایران 
رفتار می کنند که آمریکا نقش پلیس بد و اروپا نقش 

پلیس خوب را بازی می کنند.
وی گف��ت: اروپایی ه��ا می خواهن��د با تأخیر 
فراوان، یک س��ری امتی��ازات ضعی��ف را به ایران 

بدهند؛ البته این نظر آمریکا هم هست و همانطور  
که رهبر انقالب هم اش��اره داش��تند، آنها از برجام 
س��ود بردند، آنه��ا این ط��ور تص��ور می کنند که 
می توان در قالب برجام از ایران بیشتر امتیاز گرفت 
و از طرفی با فش��ار و تحریم بیش��تر حتی به فکر 
سرنگونی نظام هم هستند که این ها از جمله دالیل 

اصلی خروج آمریکا از برجام به حساب می آید.
ایزدی افزود: آمریکا می خواهد مطمئن ش��ود 
ک��ه ایران در برجام می ماند و این را از طریق اروپا 
انجام می دهد که هدفشان نگه داشتن ما در برجام 
و تداوم فش��ارها و تحریم ها روی ایران است تا در 

نهایت امتیازهای بیشتری را از ایران بگیرند.
این کارشناس مسائل بین الملل تصریح کرد: 
امروز ما ش��اهد عملیاتی شدن برنامه آمریکایی ها 
در قبال ایران هستیم، اگر تصور آمریکا این هست 

ک��ه ما از برجام خارج می ش��ویم رفت��ار برخی در 
داخ��ل این را به آنها اعالم می کند که تصورش��ان 
درس��ت اس��ت و اگر این ذهنیت وج��ود دارد که 
می توانن��د از ایران امتیازهای بیش��تری را بگیرند 
ما این تصور را هم تایید می کنیم. مخصوصا زمانی 
که ما م��داوم طرف مقابل را تهدی��د می کنیم اما 
کار خاصی انجام نمی دهیم. شش ماه پیش گفتیم 
زمان گذش��ته اس��ت و االن هم همی��ن حرف را 
می گوییم این مناس��ب نیست و باعث می شود در 
محاس��بات طرف مقابل این طور نشان داده شود 

که ما کار خاصی را صورت نخواهیم داد.
ای��زدی گفت: به اعتقاد م��ن امروز اروپا نقش 
خود را باز می کند، آمریکا هم نقش خود را عده ای 
هم در داخل با فعالیت هایی که انجام می دهند در 

تکمیل این پازل نقش دارند.

این کارش��ناس مس��ائل بین الملل با اشاره به 
طرح اینس��تکس از س��وی اروپایی ه��ا و گره زدن 
آن ب��ه اف.ای.ت��ی.اف تصریح ک��رد: این یک روش 
گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است، یعنی عالوه بر 
امتیازاتی که ما در برجام به آنها داده ایم، این موضوع 

هم می خواهند امتیازات دیگری از ما بگیرند.
وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: آنها در طرح 
اینس��تکس دارو و مواد غذایی را مطرح کردند، در 
حالی که هی��چ گاه این دو موض��وع مورد تحریم 
واقع نش��ده ب��وده و دور زدن این تحریم مس��ئله 
خاصی نیس��ت که بخواهند از ای��ران در قبال آن 

امتیاز بگیرند.

اشکاالت کانالی مالی اروپا با ایران
محمد جواد الریجانی دبیر س��تاد حقوق بشر 
کش��ورمان در مصاحبه با میزان، سه اِشکال عمده 
اقدام اروپا در ثبت کانال مالی با ایران را برش��مرد 
و اظهار کرد: آنچه توس��ط سه کش��ور اروپایی به 
عنوان ی��ک ترتیبات خاص مالی ب��رای دور زدن 
تحریم ها و ب��ه نحوی منفعت رس��انی به ایران از 
برج��ام، با بوق و کرنای فراوان اعالم ش��ده، دارای 

سه اشکال عمده است.
وی با اش��اره به اینکه این موضوع بس��یار دیر 
اعالم گردیده اس��ت، تاخیر فوق را حس��اب شده 
دانس��ت و گف��ت: اروپایی ها بنا بود ظرف دو س��ه 
هفته پاس��خ دهند، ولی به خیال خودش��ان عمدا 
ب��رای هماهنگی با آمریکا صب��ر کردند که اوضاع 

اقتصادی ایران هم آسیب ببیند.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در تبیین اشکال 
دوم تصریح کرد: این کانال مالی بسیار محدود است، 

اگر بنابود در رابطه با اقالم دارویی و غذایی حساس 
بحث کنیم که این منافع ما از برجام نیست؛ چرا که 
این موضوعات در قطعنامه های سازمان ملل استثنا 
شده اس��ت و در همه تحریم هایی که در دنیا برای 
کش��ور ها می گذارند غذا و دارو استثنا می شود، لذا 

این دیگر منت ندارد.
 وی با اشاره به اینکه در این سازوکار مالی در 
سیستم تقنینی کشورمان دخالت آشکار شده است، 
افزود: اروپایی ها این همکاری را به تصویب س��ریع 

لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف منوط کرده اند.
این تحلیلگر ارش��د در امور سیاس��ی با تاکید 
ب��ر اینکه به نظ��ر بنده دولت به هی��چ وجه نباید 
واقعا به طور نسیه معامله کند، گفت: ما در برجام 
یک نس��یه بزرگ معامله کردی��م و کالهی به این 
بزرگی س��رمان رفته اس��ت، این همه فعالیت های 
هس��ته ای خودمان را مح��دود و متوقف کردیم و 
تعه��دات را پذیرفتیم ک��ه در حال حاضر در خطر 
این هستیم که این تعهدات برای ما دائمی شود و 

هیچ دستاوردی هم نداشتیم.
وی معامله دوباره به طور نسیه را مصداق این 
موضوع دانست که مومن از یک سوراخ دوبار بلکه 
چندبار گزیده ش��ود و در بیان پیش��نهادات خود 
ب��ه رییس جمه��ور اظهار کرد: پیش��نهاد بنده به 
جناب دکتر روحانی این اس��ت که دولت بالفاصله 
از مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام تقاضا کند که 
بررسی الیحه پالرمو و همه لوایح مربوط به اف.ای.
ت��ی.اف به تاخی��ر بیفتد تا ترتیبات��ی که حضرات 
اع��الم کردند چند ماهی عملی ش��ود و بعد ببنیم 

که عملی می شود یا خیر.
محمدج��واد الریجانی با بیان اینکه باید نقش 
فش��ار خارجی در سیستم تقنینی کشورمان کامال 
از بین برود، گفت: باید به غربی ها بفهمانیم که اگر 
در کش��ور نهاد های ما تصمیم می گیرند با تصمیم 
س��ه کش��ور اروپایی آن را نهای��ی نمی کنند بلکه 

مصالح نظام را در نظر می گیرند.

"اینستکس" نسیه اروپا به ایران؟


