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آمریکا در برابر تقویت روابط ایران و عراق 
ناتوان است

به عقیده کارشناس��ان روس، سفر رئیس جمهوری 
ایران به بغداد نقطه اوج توس��عه روابط دوجانبه است 
و آمری��کا با وجود ت��اش زیاد نمی توان��د نفوذ ایران 
در عراق را کاهش دهد و از توس��عه روابط دو کش��ور 

همسایه جلوگیری کند.
روزنامه نیزاویسیمایا گازیه تا در تحلیلی می نویسد: 
حس��ن روحانی رئیس جمهوری ایران برای یک دیدار 
رس��می سه روزه به عراق س��فر کرده است. مهمترین 
موضوع مذاک��رات رئیس جمهوری ای��ران با مقامات 
بلندپایه عراق��ی، تقویت روابط دوجانبه در عرصه های 
سیاسی و اقتصادی، به رغم همه تحریم های اعمال شده 
از س��وی آمریکا علی��ه تهران اس��ت، در حقیقت این 
مذاک��رات نش��ان دهنده ناتوانی آمری��کا در برابر نفوذ 

ایران در عراق است.
در حال حاضر حجم مبادالت بازرگانی بین ایران 
و عراق 12 میلیارد دالر است و دو کشور همسایه قصد 
دارند تا این رقم را تا 20میلیارد دالر در سال افزایش 
دهند. به رغم اینکه ایاالت متحده به شدیدترین شکل 
ممکن ت��اش می کند تا روابط کش��ورهای منطقه  با 
جمهوری اس��امی ای��ران را محدود س��ازد، وضعیت 

روابط دو کشور همچنان در حال توسعه است.
"روس��ان مامیدوف" مس��ئول هماهنگی شورای 
رواب��ط بین الملل روس��یه در گفت وگو ب��ا این روزنامه 
یادآور شده که خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای 
با ایران و به دنبال آن اعمال تحریم های تمام عیار علیه 
تهران می تواند تأثیر منفی بر روابط اقتصادی دو کشور 
همسایه بگذارد، این در حالی است که روابط اقتصادی 
ب��ا ایران برای عراق، به خصوص در زمینه تأمین انرژی 
برق این کشور اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع ایران 
و عراق دارای روابط جدی و تمام عیاری بوده و دستور 

کار کامًا مشخص و خاص خود را دارند.
این کارش��ناس افزود: آمریکایی ها در تماس دائم 
با مقامات عراقی هستند و به خوبی از نارضایتی آشکار 
عراقی ها از سیاس��ت منطقه ای واشنگتن آگاه هستند. 
آنتون مارداس��وف کارش��ناس نظامی روس نیز یادآور 
ش��ده اس��ت: به رغم جنگ تحمیلی بین عراق و ایران 
در زمان "صدام حس��ین"، روابط دو کشور تنها جنبه 
همس��ایگی نداش��ته، بلکه با توجه ب��ه عقاید مذهبی 
ش��یعه به ش��دت به یکدیگر نزدیک ب��وده و وضعیت 
خاص��ی پیدا کرده اس��ت ک��ه نمی تواند تح��ت تأثیر 
سیاست های ضدایرانی آمریکا قرار بگیرد. به عقیده این 
کارش��ناس، مذاکرات کنونی رئیس جمهوری ایران با 
مقامات بلندپایه سیاس��ی و مذهبی عراقی، با توجه به 
این جهت گیری ها دارای اهمیت زیادی است و دولت 
آمریکا نخواهد توانس��ت مانعی برای توسعه روابط این 

دو کشور به وجود آورد.  تسنیم 

از نگاه دیگران 

مردم یمن، بیرحمانه قربانی تسلیحات اهدایی غربی ها می شوند
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه گفت: مردم یمن ه��ر روز با بیرحمانه ترین 
ش��کل ممکن، قربانی تس��لیحات اهدایی و فروخته شده برخی کشورهای غربی 

به متجاوزین هستند.
بهرام قاسمی با وحشیانه خواندن حمله جنگنده های متجاوز ائتاف سعودی به 

شهروندان یمنی در »طان« در بخش کشر در استان حجه که در نتیجه آن حداقل 
20 زن و کودک یمنی به شهادت رسیدند، این اقدام متجاوزین را شدیداً محکوم کرد.

وی  افزود: زنان و کودکان بی گناه و بی پناه یمنی که پس از سال ها تحمل قحطی و 
آثار فاجعه انسانی ایجاد شده در این کشور، هر روز با بیرحمانه ترین شکل ممکن، قربانی 
تسلیحات اهدایی و فروخته شده برخی کشورهای غربی به متجاوزین هستند، تا زنده اند 
صدای مظلومیت شأن شنیده نمی ش��ود اما آنان با مرگ مظلومانه خود سند شرمساری 

مدعیان دروغین حقوق بشر را برای همیشه تاریخ امضا می کنند.  صداوسیما 

سخنگو
ابراز ناخرسندی بولتون از چهل سالگی انقالب اسالمی

مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید ضمن تاکید بر لزوم ادامه حضور آمریکا در 
سوریه و عراق، تلویحا از اینکه جمهوری اسامی ایران بعد از 40 سال همچنان 

پابرجا است، ابراز ناخرسندی کرد.
جان بولتون در مصاحبه با ش��بکه ای بی س��ی، ضمن پاسخ دادن به سواالت 

مجری برنامه درباره مواضع آمریکا درباره سیاس��ت های آمریکا در برابر مس��ائلی 
همچون برنامه هسته ای کره شمالی، بحران ونزوئا و وضعیت کنونی مبارزه با داعش، 

گفت که از بین بردن خافت داعش به معنای نابودی کامل آن نیس��ت چراکه تا زمانی 
که ایدئولوژی داعش باقی بماند، این به معنای آن است که مبارزه هنوز ادامه دارد.

وی گفت: به طور مثال، کس��انی که تهدید تروریستی ایران را مطرح می کردند و از 
سال 1۹۷۹ تاکنون که انقاب اسامی ایران به 40 سالگی خود رسیده است، می گفتند 

ایدئولوژی تندرو ایران از بین خواهد رفت  اشتباه می کردند. مهر

درحاشیه
نقطه عطف در روابط ایران و عراق 
سفیر پیشین ایران در بغداد، سفر رییس جمهوری به عراق را نقطه عطفی در 
روابط دو کشور دانست و گفت: همکاری های حداقل 15 سال اخیر بین ایران و 

عراق نشان داد که سطح همکاری های تهران - بغداد یک خط راهبردی است.
حسن کاظمی قمی درباره اهمیت سفر دکتر روحانی به عراق اظهار داشت: 

این س��فر در راس یک هیات عالی رتبه سیاس��ی و اقتصادی به عراق در شرایطی 
انجام می شود که ما شاهد تحوالت عظیمی در منطقه هستیم. وی افزود: از یک سو 

شاهد پیروزی های جبهه مقاومت در منطقه از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن هستیم 
ک��ه این پی��روزی مرهون حمایت ه��ا و همکاری های همه جانب��ه و مخلصانه جمهوری 

اسامی ایران با ملت ها و دولت های مستقل منطقه مانند عراق است. 
س��فیر پیش��ین ایران در عراق ادامه داد: از طرف دیگر ش��اهد ناکامی سیاست ها و 

طرح هایی با محوریت آمریکا از جمله ایجاد بی ثباتی در منطقه هستیم.  ایرنا 

دیدگاه

س
فار

روزنام��ه دیل��ی تایم��ز پاکس��تان در  رس�انه یادداش��تی با توجه به تنش های میان ب�ازي 
ایران و عربس��تان، ب��ر لزوم ایفای نقش��ی خنثی در روابط 

منطقه ای پاکستان با این دوکشور تاکید کرد.
به دنبال س��فر اخیر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی 
به پاکس��تان و حاصل شدن 20 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
خارجی در نتیجه آن، الزم اس��ت که دولت پاکستان نقشی 
ماحظه جویان��ه در برابر تهران ایفا کند. ایران و عربس��تان 
س��عودی از زمان انقاب اس��امی ایران درگیر جنگ سرد 

هستند. 
پاکستان در این درگیری باید نقشی خنثی داشته باشد، 

چراکه حدود 15 درصد جمعیت پاکس��تان شیعه است. اگر 
پاکس��تان با شدت زیادی به عربستان سعودی تکیه کرده و 
نتواند نقش��ی خنثی داشته باشد، عواقب آن می تواند بسیار 
بیشتر از چیزی که با هر مقدار سرمایه گذاری خارجی قابل 

حل شدن باشد، فاجعه بیافریند.
تم��اس تلفنی عمران خ��ان، با حس��ن روحانی، برای 
همکاری منطقه ای بیش��تر میان این دو کشور، پیش رفتی 
مثبت اس��ت. طبق بیانیه منتشر شده از دفتر عمران خان، 
توافق شده است تا وی در آینده ای نزدیک به ایران سفر کند 
و همچنین تاکید ش��ده است که باید همکاری نزدیک تری 

میان نهادهای اطاعاتی دو کشور انجام شود.  تسنیم 

دیلی تایمز:
پاکستان نقش خنثی در روابط با ایران و عربستان داشته باشد

هیئت ایرانی در نشست شورای حقوق  بش��ر س��ازمان ملل در ژنو با انتقاد از دوردس���ت
سیاس��ت های دوگانه رسانه ای کشورهای غربی عنوان کرد: 
متاس��فانه برخی رسانه ها در کش��ورهای غربی تریبون های 

خود را در اختیار تروریست ها قرار می دهند.
نماینده ایران در این نشست که موسسه آسیب دیدگان 
اجتماعی نام دارد، طی س��خنانی به انتقاد از سیاس��ت های 
غرب در موضوع حقوق بشر و در پیش گرفتن سیاست های 
دو گانه درباره کش��ورهای هدف پرداخت. در این س��خنان 
آمده اس��ت: تحوالت جامعه بین المللی در قرون گذش��ته و 
عصر حاضر این یافته غالب را در نظام حقوقی و سازوکارهای 

مرتبط با آن به دنبال داشته که تروریسم تهدیدی علیه صلح 
و امنیت بین المللی و حاکمیت قانون است.

در ای��ن زمینه، 14 کنوانس��یون بین الملل��ی همراه با 
مجموع��ه ای متع��دد از قطعنامه ه��ای بین المللی بر همین 
نقطه مش��ترک اس��توارند و از این رو پیشگیری و مقابله با 
آن را از ابع��اد و زاویه های مختلف مدنظر قرار داده، جامعه 
بین الملل��ی دولته��ا را ب��ه تعهدپذیری، قبول مس��ئولیت، 
مش��ارکت و همکاری در این زمین��ه فراخوانده اند. لیکن با 
وجود تاش مستمر همه دس��ت اندرکاران همچنان شاهد 
آن هستیم که گروه ها و جریانات تروریستی دست به کشتار 

مردم بی گناه می زنند.  فارس 

در ادامه همراهی با تروریسم
انتقاد ایران به سیاست  دوگانه رسانه ای غرب 

آگهى تاسيس 
تاسيس شركت سهامى خاص يكتا چاشــت زاگرس درتاريخ 1397/12/14 
به شــماره ثبت 13303 به شناســه ملــى 14008199226 ثبــت و امضا ذيل 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد. 
موضــوع فعاليت :تامين نيــروى راننده و اداره امورنقليه و باربرى درون شــهرى 
، تعميــرو نگهدارى و وســايل ادارى خدمات فنى خودرو ،طبــغ و توزيع غذا،اداره 
رســتوران و بوفه ،تنظيفات ،نامه رســانى،پيش خدمتى،امــور ابدارخانه،خدمات 
پاســخگويى تلفنى ،خدمــات باغبانــى و نگهدارى فضــاى ســبز ، حروفچينى،غلط 
گيرى،خطاطى،كپى وتكثير و سايرامور فنى و كپى ،تعمير و نگهدارى و بهره بردارى 
از تاسيســات برودتى و حرارتى ، وصول مطالبات و تعويض كنتور و رفع نشــتى، 
گازبانى متمركز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ، نظارت تعميرات ، گازبانى ، نگهدارى 
خودروها، صــادرات و واردات كاالهاى مجاز بازرگانى. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــاى الزم از مراجــع ذيربط مــدت فعاليت : از تاريخ ثبــت به مدت نامحدود 
مركز اصلى : اســتان چهارمحال وبختيارى ، شهرســتان شــهركرد ، بخش مركزى ، 
شــهر شــهر كرد، منظريه 36 ، خيابان شهيد مجيد شــهريارى ، كوچه(( 13 شهيد 
شــهريار)) ، كوچه ((9 شهيد احمدى روشــن)) ، پالك 0 ، ساختمان ونوس ، طبقه 
پنجم ، واحد 22 كدپســتى 8813768671 ســرمايه شــخصيت حقوقى عبارت 
است از مبلغ 1000000 ريال نقدى منقسم به 100 سهم 10000 ريالى تعداد 
100 سهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ريال توسط موسسين طى گواهى بانكى 
شــماره75/28020/  مورخ 09/12/1397  نزد بانك تجارت شعبه شريعتى با 
كد 28020 پرداخت گرديده است والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا 
هيئت مديره آقاى جمال جمشــيدى به شــماره ملى 4621551639و به ســمت 
نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 ســال آقاى ســيد ســعيد شريفى دهنوى به 
شــماره ملــى 4689153515و به ســمت عضو هيئت مديره به مدت 2 ســال و 
به ســمت مديرعامل به مدت 2 سال خانم شهناز ســادات محمدى به شماره ملى 
4689398429و به ســمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 ســال دارندگان حق 
امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك ، سفته ، بروات 
، قراردادها عقود اســالمى و همچنين كليه نامه هاى عــادى و ادارى باامضاء مدير 
عامل همراه با مهر شــركت معتبر مى باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
بازرســان آقاى سيد ابراهيم محمدى دهنوى به شــماره ملى 4689398372 به 
سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى آقاى سيد اسماعيل محمدى دهنوى به 
شــماره ملى 4689866971 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى 
روزنامه كثير االنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت 

موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى اداره ثبت شركت 
ها و موسسات غيرتجارى شهركرد (410593)

آگهى تغييرات شــركت فراز ابنيه فردوس شــركت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 50251 و شناسه ملى 10380668562 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/11 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1- آقاى حامد رضائى صالح به شماره ملى0933788274 
به ســمت مديرعامل و رئيس هيئت مديــره 2- آقاى محمدرضا رضائى 
صالح به شماره ملى 0936274085 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
3- آقاى حسن حسينى فاميلى به شماره ملى 1062585798 به سمت 
عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديده اند. - كليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور رسمى و بانكى با امضاء منفرد حامد رضائى صالح 
( رئيــس هيئت مديره و مديرعامل )همراه با مهر شــركت معتبر خواهد 

بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (409969)

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالسه پرونده: 2/1167/97 رأى صادرشده براساس دادنامه شماره 1293-97/10/30 خواهان:محمداسمعيل 
كردى خوانده:محمد مرادى-مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور 
نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 1293-97/10/30 صادر نمود كه 
براســاس اين حكم خوانده محكوم است به پرداخت 19,356,300 تومان بابت اصل خواسته پرداخت كليه خسارات 
قانونى اعم از هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/5/2 لغايت اجراى حكم در حق خواهان 

صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالسه پرونده: 2/880/97 رأى صادرشده براساس دادنامه شماره 1297-97/10/30 خواهان:محمداسمعيل 
كردى خوانده:غضنفر لطفى-مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور 
نيافته و بر همين اســاس شورا حكم بر محكوميت خوانده براســاس دادنامه شماره 1297-97/10/30 صادر نمود 
كه براساس اين حكم خوانده محكوم است به پرداخت 2,432,850 تومان بابت اصل خواسته پرداخت كليه خسارات 
قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/7/16 لغايت اجراى حكم در حق خواهان 

صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالسه پرونده: 2/1168/97 رأى صادرشده براساس دادنامه شماره 1374-97/11/30 خواهان:محمداسمعيل 
كردى خوانده:محمد مرادى-مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رسيدگى به شعبه سوم شهرى شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور 
نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 1374-97/11/30 صادر گرديد 
كه بر اســاس اين حكم محكوم عليه محكوم اســت پرداخت 19,210,500 تومان بابت اصل خواســته پرداخت كليه 
خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/7/22 لغايت اجراى حكم در حق 

خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى تغييرات شــركت صنعت پخش مژده شركت سهامى خاص به شماره ثبت 
1353 و شناسه ملى 10320297319 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فوق العــاده مــورخ 1397/12/11 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- تغيير مركز فعاليت شركت : محل شركت از آدرس 
اســتان كردستان ، شهرستان سقز به آدرس اســتان تهران ، شهرستان تهران ، 
بخش مركزى ، شهر تهران، فردوس ، خيابان بيست مترى وليعصر ، خيابان شهيد 
ابوالفضل ظرافتى ، پالك 20 ، طبقه ششم ، واحد 23 با كد پستى : 1481787160 

تغيير يافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصالح مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (409588)

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف  
كالسه پرونده: 2/1169/97 رأى صادرشده براساس دادنامه شماره 1294-97/10/30 خواهان:محمداسمعيل 
كردى خوانده:محمد مرادى-مجهول المكان خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه دوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده، به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد و خوانده در وقت رسيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور 
نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 1294-97/10/30 صادر نمود كه 
براســاس اين حكم خوانده محكوم است به پرداخت 16,027,900 تومان بابت اصل خواسته پرداخت كليه خسارات 
قانونى اعم از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/9/19 لغايت اجراى حكم در حق خواهان 

صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المكان محمدعلى طالبى
كالســه پرونده: 2/563/97 رأى صادرشده براســاس دادنامه شــماره 978-97/9/21 خواهان:رضا امينى 
خوانده:محمدعلى طالبى خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى 
به شعبه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده و به 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى گرديد و خوانده در وقت رســيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس 
شــورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 978-97/9/21 صادر نمود كه براساس اين حكم خوانده 
محكوم است به پرداخت 6,600,000 تومان بابت اصل خواسته پرداخت كليه خسارات قانونى اعم از هزينه دادرسى و 

پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/3/5 لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المكان سجاد فرهنگى
كالسه پرونده: 2/562/97 رأى صادرشــده براساس دادنامه شماره 747-97/7/21 خواهان:رضا امينى ف 
عيســى خوانده:ســجاد فرهنگى خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى گرديد و خوانده در وقت رســيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر 
همين اساس شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 747-97/7/21 صادر نمود كه براساس اين 
حكم خوانده محكوم اســت به پرداخت 9,486,000تومان بابت اصل خواســته پرداخت كليه خســارات قانونى اعم از 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/5/14 لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم 

مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشده در شعبه دوم شوراى حل اختالف به خوانده مجهول المكان سجاد فرهنگى
كالســه پرونده: 2/556/97 رأى صادرشده براساس دادنامه شماره 745-97/7/21 خواهان:محمداسمعيل 
كردى ف رضا خوانده:ســجاد فرهنگى خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه سوم شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى گرديد و خوانده در وقت رســيدگى در جلسه شوراى حل اختالف حضور نيافته و 
بر همين اســاس شورا حكم بر محكوميت خوانده براساس دادنامه شماره 745-97/7/21 صادر نمود كه براساس 
اين حكم خوانده محكوم اســت به پرداخت 9,045,850تومان بابت اصل خواسته پرداخت كليه خسارات قانونى اعم 
از هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/3/5 لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم 

مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشــده در شــعبه دوم شــوراى حل اختــالف به خوانده مجهول المكان ســجاد 
فرهنگى

 97/7/21-746 شــماره  دادنامــه  براســاس  صادرشــده  رأى   2/558/97 پرونــده:  كالســه 
خواهان:محمداســمعيل كردى ف رضا خوانده:سجاد فرهنگى خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى 
تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شعبه سوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد 
و خوانده در وقت رســيدگى در جلســه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر 
محكوميت خوانده براســاس دادنامه شــماره 746-97/7/21 صادر نمود كه براساس اين حكم خوانده 
محكوم اســت به پرداخت 9,511,950تومان بابت اصل خواســته پرداخت كليه خســارات قانونى اعم از 
هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/5/14 لغايت اجراى حكم در حق خواهان 

صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

آگهى ابالغ دادنامه صادرشــده در شــعبه دوم شــوراى حل اختــالف به خوانده مجهول المكان ســجاد 
فرهنگى

 97/7/21-744 شــماره  دادنامــه  براســاس  صادرشــده  رأى   2/560/97 پرونــده:  كالســه 
خواهان:محمداســمعيل كردى ف رضا خوانده:سجاد فرهنگى خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى 
تســليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رســيدگى به شعبه سوم شــوراى حل اختالف ارجاع گرديده و 
وقت رسيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 
به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى گرديد 
و خوانده در وقت رســيدگى در جلســه شوراى حل اختالف حضور نيافته و بر همين اساس شورا حكم بر 
محكوميت خوانده براســاس دادنامه شــماره 744-97/7/21 صادر نمود كه براساس اين حكم خوانده 
محكوم اســت به پرداخت 9,190,740 تومان بابت اصل خواســته پرداخت كليه خســارات قانونى اعم از 
هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير و تاديه از تاريخ 97/5/15 لغايت اجراى حكم در حق خواهان 

صادر و اعالم مى نمايد. م/الف
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-پوربخشيان

دادنامه
پرونده:8/1337/97دادنامه:150-97/11/30 خواهان:حسن توكلى ف احمد-بابل چهارراه گله 
محله منزل توكلى خوانده: على اكبر يدالهى ف يدالهى جانعلى-چهارراه گله محله روبه روى قنادى پامچال 
جنب آشپزخانه نازخاتون منزل توكلى خواسته: حكم به تخليه ملك ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى 
خواهان حسن توكلى ف احمد به طرفيت خوانده على اكبر يدالهى ف يدالهى جانعلى داير بر تقاضاى صدور 
حكم بر تخليه ملك خواهان و پرداخت اجور معوقه به مبلغ 6,000,000 ريال حسب اظهارات جلسه مورخ 
97/11/29 با احتســاب هزينه دادرســى نظر به اين كه مالكيت خواهان بر ملك مورد اختالف و تصرف 
بالاذن خوانده در ملك موصوف از تاريخ اعالمى وى و وجود رابطه استيجارى قبلى در خصوص ملك موصوف 
حسب مستندات ابرازى و خواهان در جلسات شورا و ليواح دفاعى ايشان محرز بوده على هذا دادگاه توجها 
به مراتب فوق دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به  مواد 490 ق مدنى و مواد 519-515-198 
ق آ د م اوال حكــم بــر محكوميت خوانده بــه تخليه رقبه مختلف رقبه و ثانيا پراخت مبلــغ 60,000,000 
ريال بابت اجور معوقه و مبلغ 2,660,000 ريال بابت هزينه دادرسى له خواهان صادر و اعالم مى نمايد.
رأى صادره غيابى بوده ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع ســپس ظرف بيست 
روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى دادگســترى بابل مى 

باشد.م/الف
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف بابل- مصطفى ابرازه

گواهى حصر وراثت
آقاى فرامرز جاهدى ش  1373 به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 4/1421/97 كه تقديم اين دادگاه نموده، چنين اشــعار داشته شادروان مريم 
يونسى بيزكى ش ش 102 در تاريخ 97/9/26 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از:1- فرامرز جاهدى ف ســيد حســين و مريم ش ش 1373 متولد 1354   2-زهرا جاهدى ف 
على اكبر و مريم ش ش 1916 متولد1356   3-سيده معصومه حسين نسب ف سيد حسين و مريم ش 
ش 811متولد1366   4-ســيد مصطفى حسين نســب ف سيدحسين و مريم ش ش 943 متولد1361   
5-سيد مرتضى حسين نسب ف سيد حسين و مريم ش ش 586 متولد 1364   6-سيد موسى حسين 
نســب ف ســيد حســين و مريم ش ش 2050378130 متولــد 1371  همگى صــادره بابل-فرزندان 
متوفى7-سيد حسين حسين نسب ف سيد آقاجان و سيده ننه ش ش 3106 متولد 1333 صادره بابل-
همسر متوفيه .پس از تشريفات قانونى و انتشار يك نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحه 
يا اعتراض يا ارائه وصيت نامه سرى يا رسمى حسب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات 
بر ارث به شماره - سرانجام در تاريخ در وقت فوق العاده شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل به تصدى 
امضاكننده زير تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشته منحصر به اشخاص 
يادشده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه 

بر تركه تعلق مى گيرد . اعتبار قانونى اين گواهى نامه از حيث مبلغ نامحدود مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

گروه دیپلماسی  مبانی فکری و عملی سیاست پرون�����ده
خارج��ی جمهوری اس��امی ای��ران  در چارچوب 
اصل نه ش��رقی، نه غربی منبع��ث از اصل توحید 
و نف��ی قدرت های غیر الهی اس��ت و این اصل در 
طول 40سال گذشته منجر به شکل گیری نهضت 
بیداری اس��امی بر اساس الگوی مقاومت در برابر 
هرگونه س��لطه طلبی ش��ده اس��ت، تارومار شدن 
تروریس��ت های تکفیری- وهابی درسوریه و عراق 
مصداق آنچه مقاومت و بیداری اسامی جمهوری 

اسامی بر آن تاکید دارد، به شمار می رود.
از طرفی هرگونه مذاکره با رژیم های استکباری 
و فریبکار و بدعه��د از جمله آمریکا را نفی می داند 
به صراحت می توان بیان داش��ت که رمز پیروزی و 
پابرجا بودن انقاب اس��امی که بر مبنای استقال 
طلبی و آزادی خواهی تمرکز دارد نیز همین است.  
رهبر کبیر انقاب اس��امی در بیانیه گام دوم 
انقاب خطاب ب��ه ملت ایران نکات مهمی را ایراد 
فرمودند که در این میان عرصه سیاس��ت خارجی 
و روابط بین المل��ل از منظر معظم له مورد توجه 
ویژه قرار گرفته اس��ت؛ چناچنه درچارچوب عّزت 
ملّی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن فرمودند؛ 
این هر س��ه، شاخه هایی از اصِل »عّزت، حکمت، و 
مصلحت« در روابط بین المللی اند. صحنه ی جهانی، 
امروز شاهد پدیده هایی است که تحّقق یافته یا در 
آس��تانه  ی ظهورند: تحّرک جدی��د نهضت بیداری 
اس��امی بر اس��اس الگوی مقاومت در برابر سلطه  
آمریکا و صهیونیسم؛ شکست سیاست های آمریکا 

در منطقه ی غرب آسیا و زمین گیر شدن همکاران 
خائن آنها در منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه  
سیاس��ی جمهوری اسامی در غرب آسیا و بازتاب 

وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخشی از مظاهر عّزت جمهوری اسامی 
است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی 
به دست نمی آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ 
پیش��نهادهای آنها عموماً ش��امل فریب و خدعه و 
دروغ اس��ت. امروز ملّت ایران ع��اوه  بر آمریکای 
جنای��ت کار، تع��دادی از دولت ه��ای اروپای��ی را 
نی��ز خدعه گ��ر و غیر قابل اعتم��اد می داند. دولت 
جمهوری اس��امی باید مرزبندی خ��ود را با آنها 
با دّقت حف��ظ کند؛ از ارزش ه��ای انقابی و ملّی 

خود، یک گام هم عقب نشینی نکند؛ از تهدیدهای 
پ��وچ آنان نهراس��د و در همه حال، عّزت کش��ور و 
ملّ��ت خود را در نظر داش��ته باش��د و حکیمانه و 
مصلحت جویانه و البته از موضع انقابی، مشکات 
قاب��ل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا 
حل هیچ مشکلی متصّور نیست و مذاکره با آن جز 

زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت.
به بیان دیگر آنچه مد نظر رهبر معظم انقاب 
اسامی است و باید س��رلوحه دستگاه دیپلماسی 
برای توسعه مناس��بات بین المللی قرار گیرد این 
اس��ت که هرگونه سلطه گری و س��لطه پذیری و 
دوری از مناس��بات مبتنی بر سلطه در روابط بین 
الملل��ی طرد ش��ود و این امر در راس��تای ایجاد و 

افزایش عزت و احت��رام ملت ایران در عرصه نظام 
بین المللی تبیین و طراحی شده است.  

از س��وی دیگر صلح طلبی و رفتار مس��المت 
آمی��ز با همه کش��ورها و ملت ه��ای دیگر و تاش 
برای برقراری ثبات و صلح منطقه ای و بین المللی 
از دیگر مواردی است که بیش از گذشته باید مورد 

توجه سردمداران قرار گیرد.
در همی��ن رابطه حمیدرضا آصف��ی در برنامه 
»ای��ن.ج.ا« با اش��اره به بیانیه رهب��ر معظم انقاب 
با عنوان گام دوم، اظهار داش��ت: ایش��ان فرمودند 
اس��تقال و آزادی به معنی آزادی ملت و حکومت 
از تحمیل و زورگویی قدرت های س��لطه گر جهانی 
اس��ت. همچنین در جایی دیگری اش��اره دارند که 
اس��تقال نباید به معنی این باش��د ک��ه به معنی 
سیاس��ت کشور زندانی ش��ود. اینها برای کاری که 
دستگاه سیاسی می خواهد با اروپا و غیر اروپا انجام 
دهد راه گشا است. وی افزود: در جایی دیگر رهبری 
در این پیام می فرمایند عزت ملی، روابط خارجی و 
مرزبندی دش��من شاخه هایی از اصل عزت، حکمت 
و مصلح��ت در روابط بین المللی اس��ت. شکس��ت 
سیاست های آمریکا در منطقه شرق آسیا و زمین گیر 
شدن همکاران خائن آنها در منطقه، گسترش حضور 
قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسامی در غرب آسیا 
و بازتاب وس��یع آن در سراسر جهان سلطه از دیگر 
موارد اشاره ش��ده در پیام رهبری است. سخنگوی 
اس��بق وزارت خارجه ادامه داد: ای��ن پیام به نوعی 
مانیفس��ت ما باید باش��د و البته هست آن هم برای 
سال های آینده، به نظر من این موضوع به ما کمک 

می کند تا بفهمیم وضعیت ما و وضعیت دنیا چگونه 
است و در آینده چگونه خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنش��ان کرد: با نگاه به چهل 
سال گذشته جمهوری اسامی ایران می فهمیم که 
در شرایط سخت و دش��واری بودیم و نسل جوان 
و آنهای��ی که جنگ را ندیده اند باید به تاریخ توجه 

کنند که ما از کجا به کجا رسیدیم.
آصفی بر همین اساس اضافه کرد: ما در زمانی 
شرایط مان به گونه ای بود که اروپا دو شقه شد اروپای 
شرقی و اروپای غربی، وقتی دوره پیمان ورشو و ناتو 
ب��ود و از طرف��ی اتحادیه اروپا بود، م��ا در آن زمان 
ش��رایط تنگی برای نفس کشیدن داشتیم و شرایط 
جمهوری اسامی بسیار س��خت بود، بعضی ها فکر 
می کنند اکنون شرایط ما سخت است در حالی که 
ما در روابط خارجی در دوره ماه عس��ل هستیم. در 
زمانی به ویژه اوایل انقاب نمایندگان ما را اصًا راه 
نمی دادند و به آن معنا اصًا مراوده ای وجود نداشت، 
لذا شرایط سختی برای جنگ به وجود آمده بود اما 
جمهوری اس��امی روی پای خود ایستاد و آن نهال 

نازک به شجره طیبه تناور تبدیل شد.
وی خاطرنش��ان کرد: ما با اروپا از یک شرایط 
س��خت به اینجا رسیدیم و تجربیات بسیار سختی 
را با اروپایی ها در زمینه های مختلف تجربه کردیم، 
هم عیار ما دس��ت آنها آمده اس��ت و هم عیار آنها 
دست ما آمده است و به قول معروف صابون آنها به 
تن ما خورده است و آنها می دانند که با جمهوری 
اسامی نمی شود از موضع باال، قدرت و به صورت 

استکباری برخورد کرد.

بیانیه گام دوم انقالب برمبنای »عّزت، حکمت و مصلحت« در روابط بین المللی 

عزت ایران اسالمی با مرزبندی میان دوست و دشمن 


