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 برگزاری نشست کارشناسی
 برای عملیاتی شدن  اینستکس 
نشس��ت کارشناس��ی هیأت های ایران، 3 کش��ور 
اروپایی و اتحادیه اروپا درباره عملیاتی ش��دن هر چه 

سریع تر »اینستکس« در تهران در جریان است.
در هیأت ایرانی غیر از بخش های مختلف وزارت 
امور خارجه، نمایندگان تعداد زیادی از دس��تگاه های 
دولت��ی مرتبط حضور دارن��د؛ از جمله بانک مرکزی، 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت، وزارت نفت، وزارت 
اقتص��اد و دارای��ی، وزارت جهاد کش��اورزی، وزارت 
بهداش��ت، درمان و آم��وزش پزش��کی، وزارت راه و 
شهرس��ازی، وزارت نیرو، سازمان بنادر و دریانوردی، 
شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و ایران ایر. 

 ف�ارس

 تاکید مقام آمریکایی 
برای اعمال تحریم  بیشتر علیه ایران 
نماین��ده ویژه ام��ور ای��ران در وزارت امور خارجه 
آمریکا ادعاهای بی اساسی علیه جمهوری اسالمی ایران 
مطرح کرد و مدعی شد که ایران به دنبال این است که 

عراق را به یکی از استان های خود تبدیل کند.
برایان هوک در گفت وگو با ش��بکه عربی الحره در 
پاسخ به این سوال که هم پیمانان عراقی شما از حسن 
روحانی، رئیس جمهور ایران استقبال کردند، نظر شما 
در این رابطه چیس��ت، گفت: عراقی ها باید در رابطه با 
انگیزه های س��فر رئیس جمهور ای��ران به بغداد از خود 
س��وال کنند، هیچ چیزی وجود ندارد که نش��ان دهد 
ملت ایران در اولویت های دولت باشد پس چرا روحانی 
باید رفاه ملت عراق را در اولویت های خود قرار دهد، اگر 
س��وال در رابطه با تقویت امنیت، حاکمیت عراق است 

ایران پاسخ خوبی برای آن نخواهد بود. ایسنا 

اخبار

 تهران و باکو
 به روابط راهبردی می اندیشند

سفر سابق ایران در جمهوری آذربایجان با تاکید 
بر این که س��فر وزیر امور خارجه آذربایجان به تهران 
نش��ان  داد که طرفین به روابط راهبردی می اندیشند،  
گف��ت: در صورت تمایل ارمنس��تان و آذربایجان، این 
آمادگ��ی در ایران وجود دارد که به مناقش��ه قره باغ 
ورود کرده و با حس��ن نیت و در جهت منافع ملی دو 

کشور به حل آن کمک کند.
محس��ن پاک آیین در ارزیابی خود از س��فر وزیر 
خارج��ه جمه��وری آذربایجان به ته��ران، اظهار کرد: 
آذربایج��ان یکی از همس��ایگان مهم ایران اس��ت که 
در چارچوب توس��عه سیاست های همسایگی و نگاه ما 
به ش��رق مورد توجه ایران در عرصه سیاست خارجی 
می باش��د. س��فرهای متعددی هم در ماه های گذشته 
بین دو کشور انجام شده و سفر وزیر خارجه این کشور 
با توجه به اش��رافی ک��ه به  تمام  ابع��اد روابط دارد، 
س��فری مهم بوده و نش��ان می دهد طرفین به روابط 

راهبردی می اندیشند.
وی با بیان این که  این س��فر در وهله نخست یک 
سفر سیاسی بود که نشان دهنده اعتماد متقابل باالی 
دو کشور اس��ت که در تمام ابعاد آمادگی همکاری با 
یکدیگر را دارند،  گفت:  از سوی دیگر طی هفته جاری 
نشس��ت کمیسیون مش��ترک همکاری های اقتصادی 
ایران و جمهوری آذربایجان در باکو برگزار می ش��ود، 
به ط��ور طبیعی محوره��ای این هم��کاری در دیدار 
وزرای ام��ور خارج��ه و دیگر مقام��ات ایرانی از جمله 
رئی��س جمهور با وزیر ام��ور خارجه آذربایجان مطرح 

شده است.
وی همچنین اظهار کرد:  منطقه مش��ترک انرژی 
در دریای خزر به نام البرز وجود دارد که سال گذشته 
ق��رارداد هم��کاری در این زمینه امضا ش��د و طرفین 
برای س��رمایه گذاری و ی��ا یافتن س��رمایه گذاران به 
منظور اکتش��اف در این منطقه که در آمدزا اس��ت با 

یکدیگر همکاری داشته باشند.
پاک آیین افزود:  توجه دو کشور به امنیت منطقه 
از جمل��ه مبارزه مش��ترک ب��ا تروریس��م و گروه های 
تکفیری و همچنین مبارزه مش��ترک ب��ا قاچاق مواد 
مخدر و قاچاق انسان در راستای همکاری های سیاسی 

وامنیتی می تواند مورد توجه قرار گرفته باشد.
وی در ادامه با اش��اره به مناقشه قره باغ نیز اظهار 
کرد:  بح��ث مناقش��ه قره باغ خیلی طوالنی ش��ده و 
گروهی که مس��ئول حل ای��ن موضوع بوده و از طرف 
ارمنس��تان و آذربایجان حدود 25 س��ال پیش تعیین 
شد، متاس��فانه اقدامات امیدوار کننده ای انجام نداده 
و موث��ر نبوده بنابراین باید راه حل این مناقش��ه را در 

منطقه جستجو کرد.
این دیپلمات پیشین کشورمان خاطرنشان کرد: با 
توجه به تحوالتی که در ارمنس��تان رخ داده و نخست 
وزیر این کش��ور تمایل بیش تری نسبت به قبل برای 
حل این مساله دارد، ایران هم این آمادگی را دارد که 
در صورت تمایل دو کش��ور در این موضوع ورود پیدا 

کند.  مهر

از نگاه دیگران 

بازگشایی مرز خسروی منوط به رفع دغدغه های امنیتی است
معاون سیاسی وزارت خارجه گفت: که بازگشایی مرز خسروی منوط به رفع 
یکسری دغدغه های امنیتی است و توسط نهادهای نظامی، امنیتی و اطالعاتی در 

حال بررسی می باشد و شورای عالی امنیت ملی هم تصمیم گیر نهایی است.
س��ید عباس عراقچی گف��ت: حضور بنده در این مرز برای این اس��ت که با 

مس��ائل و دغدغه های موجود آشنا بش��وم و وزارت خارجه بتواند سهم خود را در 
این زمینه ایفا کند. عراقچی عنوان کرد: ان ش��اءاهلل با بررس��ی هایی که در حال انجام 

اس��ت، امیدواریم تغییری در وضعیت موجود ایجاد ش��ود، ولی منوط به تصمیم شورای 
عالی امنیت ملی است. 

معاون سیاسی وزیر خارجه درباره بازگشایی مرز شوشمی و تردد مسافران نیز گفت: 
از جزییات آن مطلع نیستم، ولی تعامالت مرزی بین دو کشور موضوع حساسی است که 

با توجه به ابعاد امنیتی آن از حساسیت برخوردار است.  تسنیم

درحاشیه
واکنش قاسمی به اقدام انگلیس 
سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: اقدام دولت انگلیس در اعطای »حمایت 
دیپلماتی��ک« به نازنین زاغری هیچ وضعی��ت حقوقی جدیدی ایجاد نمی کند و 

خالف مواضع حقوقی این کشور در مراجع بین المللی است.
بهرام قاس��می عنوان کرد: در حال حاضر بخش های ذیربط در حال بررس��ی 

جنبه های حقوقی و سیاس��ی این یادداش��ت هس��تند و در زمان مقتضی در این 
خصوص پاسخ خواهیم داد.  قاسمی افزود: باید دانست که این اقدام دولت انگلستان به 

خودی خود هیچ وضعیت حقوقی جدیدی چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین المللی 
ایجاد نمی کند و صرفا منعکس کننده یک تصمیم سیاسی از سوی دولت انگلستان است 

که خالف حتی مواضع صریح حقوقی خود این کشور در مراجع بین المللی می باشد.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه اوال دولت انگلستان در این اقدام فاقد حسن 

نیت بوده و ثانیا این اقدام به هیچ عنوان سازنده و مثبت تلقی نمی شود.  ایرنا 

سخنگو
عربستان آینده اش را در تنش با ایران می بیند

وزیر امور خارجه کش��ورمان در گفت وگو با یک رسانه عربی به مساله سفر 
روحانی به بغداد، ارتباط سفر بشار اسد به تهران با استعفای وی، روابط ایران و 

عربستان و همچنین روابط ایران و روسیه پرداخت.
محمد جواد ظری��ف گفت: منطقه خاورمیانه نیازمن��د همکاری میان تمام 

طرف ها است و ما راهبردی منطقه ای داریم و هدف آن منطقه ای قوی تر است نه 
کشوری قوی و یا مردانی قوی. وی افزود: ما به اندازه کافی مردان قوی داریم و اکنون 

نیازمند منطقه ای قوی هس��تیم. ما به دنبال اتخاذ موضع علیه هیچ کش��وری نیستیم و 
مواضع ما کاماًل واضح هستند، ما خواستار گفت وگو هستیم.

وی گفت: حس��ن روحانی، رئیس جمه��ور ایران این مرحله زمانی را برای س��فر به 
عراق انتخاب کرد تا با مس��ئوالن عراقی در رابطه با چگونگی انتقال از مرحله مبارزه با 

افراط گرایی به مرحله سازندگی در کنار هم بحث و گفت وگو کند.  ایسنا 
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آگهى مفقودى
ســند خــودرو ، برگ ســبز و كارت ماشــين پرايــد 141 اى مدل 1387 نقــره اى متاليك به شــماره موتور 
2595059 به شــماره شاســى S1482287268495 به شــماره انتظامى 171ل67- ايران 22 به نام شــركت 

سايبر صنعت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. م الف/5898- دماوند

برگ ســبز و كارت سوارى كيا  مدل 1394 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران 69- 495ص21 شماره 
موتور 550720 شــماره شاســى NAS621200F1003175 به نام حليم سرگل زائى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد.(سبزوار)

سند كمپانى سوارى مزدا مدل 1384 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران 32-457ج72 بشماره موتور 
688607  وشماره شاسى NAG84MBRD30158بنام محمدرضا استاجى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.(سبزوار) 

سند كمپانى،برگ سبز و كارت مشخصات وسيله نقليه كاميون ولوو كمپرسى ان 10(2*4) مدل 1975 سوئد 
 SEEP755K3S0006430   72شاســى 006430 ش موتور 069668 رنگ قرمز روغنى پالك 729ع38ايران

VIN مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم- سارى

سند كمپانى و برگ سبز سوارى رنو مگان L84F4R-A2000CC رنگ سفيدروغنى مدل 1391 ش موتور
C129063 شاســى NAPLM050E01025158 پالك 44-157ى37 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

 812D179511 برگ سبز و كارت خودرو مگان مدل 1387 به شماره شاسى 81000770 و شماره موتور
به شماره پالك 961/41 م 45 به مالكيت رضا قندى زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

ســند كمپانى خودرو سوارى سمند مدل 83 رنگ نقره اى به شماره انتظامى 254ج42ايران 49و به شماره 
موتور 12483092408و شماره شاسى 83229811 به نام طهمورث جناب مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 

مى باشد . ياسوج

كليه مدارك (ســند ، برگ سبز ،كارت)خودرو نيسان ماكسى ما مدل 83به شماره انتظامى 499ب 64ايران 
11 و به شماره موتور VQ30586794Bو شماره شاسى 306577به نام سعيد يزدانيان مفقود گرديده واز درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

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

برابــر رأى شــماره 139760306011006935 مورخــه 1397/11/6 هيــات 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 على اصغر نجم آبادى به شناســنامه شــماره 68 كدملــى 0795107048 صادره 
سبزوار فرزند حسن در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 133,75 مترمربع قسمتى از پالك شماره 12128 
فرعى از 6 اصلى واقع دراراضى كلوت بخش 3 حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت اقاى غالمرضا 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 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1839)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
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 139760306011006568 - 1397/10/29 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 ســيدمحمد حسينى نصر به شناسنامه شــماره 227 كدملى 0828373711 صادره شيروان 
فرزند ميرزامحمدعلى در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 107,90 مترمربع قسمتى از پالك شماره 4559- 
فرعى از 6- اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت مالكين رســمى مشاعى 
سعيدومهدى و مريم و على شهرت همگى قندى 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 سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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، دادخواســت 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 

(97/100/1896
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
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 139760306011007410 مورخــه 1397/11/16 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 اقاى جعفر گندمى باغخيراتى به شناســنامه شــماره 1 كدملى 0794533851 صادره 
ســبزوار فرزند محمدرضا در ششــدانگ يكباب مغازه به مساحت 59,75 مترمربع قســمتى از پالك 88 فرعى از 
3362 اصلى واقع در بخش 2 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى اسداله عباسى باداشيانى 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 97/100/1882)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / ناصر صالحى داراى شناسنامه شماره 1160 به شرح دادخواست به كالسه 113/1113/97ح از اين 
حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رسول صالحى به شناسنامه شماره 
7509 در تاريخ 97/12/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است 
بــه 1- ناصر صالحى ش ش 1160 پســر متوفى 2- ليــال صالحى ش ش 374 دختر متوفى 3- نرگس صالحى ش 
ش 4020216231 دختــر متوفــى 4- فائزه صالحى ش ش 4020331634 دختر متوفى 5- اعظم ميرزائى ش 
ش 28 همسر دائمى متوفى  ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى / متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/304
رئيس حوزه شماره 113 شوراى حل اختالف كبودرآهنگ

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

برابــر رأى شــماره 139760306011006740 مورخــه 1397/11/1 هيــات 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 فاطمه درقدمى به شناســنامه شماره 42 كدملى 0795202113 صادره سبزوار 
فرزند عباس در ششــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 93,55 مترمربع قسمتى از پالك شماره 506 فرعى از 5 
اصلى واقع در اراضى فتح آباد بخش 12 سبزوار از محل مالكيت رسمى آقاى على اصغر برازنده دولت آبادى 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1883)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
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 139760306011006429 مورخــه 1397/10/26 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 ســجاد مســكنى به شناســنامه شــماره 13959 كدملى 0794981089 صادره 
سبزوار فرزند ملك محمد در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 106,67 مترمربع قسمتى از پالك شماره 125 
فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 سبزوار از محل مالكيت رسمى مرادعلى كشكى 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 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 97/100/1866)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
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

برابــر رأى شــماره 139760306011005217 مورخــه 1397/10/4 هيــات 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 جواد شجاعى فرد به شناسنامه شماره 21 كدملى 0793830138 صادره سبزوار 
فرزند رضا در ششــدانگ يكباب ساختمان به مســاحت 118,31 مترمربع قسمتى از پالك 78 فرعى باقيمانده از 
6 اصلى واقع در اراضى كلوت بخش 3 ســبزوار از محل مالكيت خانم فرخ كوشــكى محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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 97/100/1860)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
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

شــماره  اصالحــى  راى  و   1397/10/12 مورخــه   139760306011005650 شــماره  رأى  برابــر 
139760306011007007 مورخه 1397/11/7هيات 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 ليلى دولت آبادى به شناســنامه شــماره 24785 كدملى 0790245604 صادره ســبزوار فرزند قربان در 
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 139,40 مترمربع قسمتى از پالك يك فرعى از 6 اصلى واقع در اراضى كلوت 
بخش 3 سبزوار از محل مالكيت على اكبر هراتى 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 سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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، دادخواســت 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 

(97/100/1855
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 

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 139760306011006430 مورخــه 1397/10/26 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 حســين كيوان منش به شناســنامه شــماره 47 كدملى 0795094841 صادره 
سبزوار فرزند ابراهيم در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 82,55 مترمربع قسمتى از پالك 837 فرعى از 5 
اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت رسمى مرادعلى قلعه نويى 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 سندمالكيت 
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 سندمالكيت صادر 

خواهد شد.(م الف 97/100/1848)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 

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

برابــر رأى شــماره 139760306011006924 مورخــه 1397/11/6 هيــات 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 عادلى فرد به شناســنامه شــماره 1287 كدملى 0791013170 صادره 
سبزوار فرزند عليرضا در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 120 مترمربع قسمتى از پالك شماره 136 فرعى 
از 5 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل 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 رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت 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 97/100/1909)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى تغييرات شركت شماره يكصد و سى و يك سنگ شكن چرداول شركت 
تعاونى به شماره ثبت 10 و شناسه ملى 10300001028 

به اســتناد صورتجلســه هيئت مديــره مــورخ 1397/11/10 تصميمات 
ذيــل اتخاذ شــد : 1 - ســمت اعضــاء هيئت مديره بمدت ســه ســال تا تاريخ 
1400/11/10 به قرار ذيل تعيين گرديدند: - آقاى محمد نجفى يان بشماره 
ملى 4539932144 به سمت رئيس هيئت مديره -آقاى على رضا خوش نظر 
بشماره ملى 3590069120 به سمت نائب رئيس هيئت مديره - آقاى/خانم 
هادى نجفييان بشــماره ملى 4539856324به سمت منشى هيئت مديره و- 
آقاى/خانم مهدى نجفى يان بشــماره ملى4539845020 به سمت مدير عامل 
شــركت تعاونى براى مدت 3 ســال تا تاريخ 13400/11/10 اانتخاب شدند 
2- كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهد آور بانكى از قبيل چك، سفته، برات 
و اوراق بهادار با امضاى آقا/خانم محمد نجفى يان به عنوان رئيس هيئت مديره 
و در غياب ايشــان آقا/خانم على رضا خــوش نظر به عنوان نائب رئيس هيئت 
مديره به اتفاق آقا/خانم مهدى نجفى يان مدير عامل و مهر شركت داراى اعتبار 
است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى آقا/خانم مهدى نجفى يان به عنوان مدير 
عامل و مهر شركت معتبر خواهد بود. رونوشت : اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى 

چرداول بازگشت به نامه 3257مورخ 24/11/1397 جهت اطالع. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى شيروان و چرداول (410694)

آگهى تغييرات شركت شماره يكصد و سى و يك سنگ شكن چرداول شركت 
تعاونى به شماره ثبت 10 و شناسه ملى 10300001028 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/11/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- اعضاء هيئت مديره بمدت سه 
ســال تا تاريخ 1400/11/10 به قرار ذيل انتخــاب گرديدند: - محمد نجفى 
يان بشــماره ملى 4539932144 عضو اصلى هيئت مديره - على رضا خوش 
نظر بشــماره ملى 3590069120 عضــو اصلى هيئت مديره - هادى نجفييان 
بشــماره ملــى 4539856324 عضو اصلى هيئت مديــره - نرگس نجفى يان 
بشماره ملى 4539929763 عضو على البدل هيئت مديره - مهدى نجفى يان 
عضو بشــماره ملى 4539845020 عضو على البدل هيئــت مديره 2- مريم 
جمشــيدزاده بشــماره ملى 4539892819 به ســمت بازرس اصلى و خاطره 
اقبالى بشماره ملى6160015311 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك 
ســال مالى انتخاب شدند. 3- بيالن مالى سال 96 قرائت و به تصويب رسيد. 
4- روزنامه سياســت روز به عنوان روزنامه كثيراالنتشار براى درج تصميمات 
و آگهى هاى تعاونى تعيين گرديد. رونوشــت : اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى 

چرداول بازگشت به نامه 3257مورخ 24/11/1397 جهت اطالع. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى شيروان و چرداول (410693)

آگهى تغييرات شركت رسالت صنعت پرشيا (با مسئوليت محدود) به شماره 
ثبت 1451 و شناسه ملى 10861470961

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/14 
تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : آقــاى ســجاد شــاه محمــدى بــه كــد ملــى 
4324223963شماره شناسنامه 10367نام پدر احمد متولد 1366/4/30 
آدرس شــهرك صنعتى ليا واحدهاى كارگاهى فاز 2واحد شماره 1به كد پستى 
3449133888 با پرداخت10000ريال به صندوق شــركت در زمره شــركاء 
درآمد. خانم ناهيد يوسف گمركچى به كد ملى 4324383006 شماره شناسنامه 
9531 نام پدر ناصر به آدرس شهرك صنعتى ليا واحدهاى كارگاهى فاز 2واحد 
شماره 1به كد پستى 3449133888 با پرداخت1990000ريال به صندوق 
شــركت در زمره شركاء درآمد. ســرمايه شــركت از مبلغ 2000000ريال به 
4000000ريــال افزايــش يافت. در نتيجه ماده 4 اساســنامه اصالح گرديد. 
ليســت سهم الشركه شــركاء بشرح ذيل مى باشــد: آقاى رضا شيردست مبلغ 
1000000ريــال ســهم الشــركه خانم ســيده صديقــه مرتضــوى اول مبلغ 
1000000ريال سهم الشركه آقاى سجاد شاه محمدى مبلغ 10000 ريال سهم 

الشركه خانم ناهيد يوسف گمركچى مبلغ 1990000 ريال سهم الشركه. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى تاكستان (413053)

آگهى تغييرات شــركت گســترش كار آب(بامســئوليت محدود) به 
شماره ثبت15347 و شناسه ملى10100191684 

بــه موجب نامه شــماره 97/132378 مورخــه 1397/7/7 و به 
موجب صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/05/14 
مركــز اصلــى شــركت گســترش كار آب(بامســئوليت محــدود) بــه 
شــماره ثبت113915 واحد ثبتى تهران به نشــانى اســتان قزوين - 
شهرســتان قزوين - بخش مركزى - شهر قزوين-محله پونك-كوچه 
اميركبيريازدهم-كوچه شــاهديكم-پالك 24-طبقه دوم-كد پستى 
3414965343انتقــال يافت و مــاده مربوطه در اساســنامه اصالح 
گرديد. كه در اين اداره در تاريخ 1397/7/12 تحت شماره 15347 

به ثبت رسيد و جهت اطالع عموم آگهى مى گردد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى قزوين (413054)

آگهى تغييرات شركت رسالت صنعت پرشيا (با مسئوليت محدود) به شماره 
ثبت 1451 و شناسه ملى 10861470961

 به اســتناد صورتجلســه هيئت مديره مــورخ 1397/05/17 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : خانم ناهيد يوســف گمركچى به كد ملى 4324383006 به 
ســمت مدير عامل و عضو هيئت مديره آقاى ســجاد شــاه محمــدى به كد ملى 
4324223963به ســمت رئيس هيئت مديره شركت انتخاب گرديدند.كليه 
اســناد و مدارك و اوراق بهــاءدار و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدير عامل به 

تنهايى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبــت اســناد و امــالك اســتان قزويــن مرجع ثبت شــركت ها و 

موسسات غيرتجارى تاكستان (413052)

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 139760306011006564 - 1397/10/29 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 قاســم سخنور به شناسنامه شماره 838 كدملى 0791078647 صادره سبزوار فرزند احمد 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 107,49 مترمربع قسمتى از پالك شماره يك فرعى از 
6 اصلى واقع در بخش 3 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى سكينه يوسفى كالته ساداتى 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 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 97/100/1825)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
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 139760306011005188 - 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 سيمين كروژده به شناسنامه شــماره 612 كدملى 5739596955 صادره جوين فرزند 
حســين در ششــدانگ يكباب ساختمان به مساحت 30,85 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 9517 فرعى از411 
فرعى از يك اصلى واقع دراراضى عميدآباد بخش 12 سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى زهرا صفا 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1910)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/7

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/22 
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
ذبيــح اله گودرزى بــا وكالت از على عباس معظمى گودرزى برابر وكالتنامــه 74172 مورخه 93/8/5 دفتر 
اسناد رسمى شماره 1 بروجرد با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده 4767 مورخ 97/12/9 دفتر اسناد 
رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 3 فرعى از 189 اصلى واقع در بخش 2 
بروجرد ذيل ثبت 9411 صفحه 378 دفتر 67 به سند شماره 426575 بنام مشاراليه ثبت و سند ماليكت صادر 
و تسليم شده كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى مى شود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتباً پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تسليم نمايد در غير اينصورت 
پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان 

شريعتى مسير خيابان جنب كله پزى شعورى 
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

گروه دیپلماسی  چهلمی��ن نشس��ت ش��ورای پرون�����ده
حقوق بش��ر س��ازمان مل��ل در ژنو س��وئیس در 
حالی برگزار ش��د که گزارش��گر ویژه حقوق بشر 
این سازمان با اس��تناد به اطالعات منافقین، علیه 
ایران ادعاهایی واهی را مطرح کرد و بار دیگر ثابت 
شد که س��ازمان ملل نه در انتخاب گزارشگر خود 
از اس��تاندارهای الزم تعبی��ت می کند و نه تعریف 

درستی از حقوق بشر دارد. 
گزارش��گر ویژه حقوق بشر س��ازمان ملل در 
امور ایران با ارائه گزارش��ی در گفت وگوی تعاملی 
درباره وضعیت حقوق بش��ر در ای��ران به تاثیر بد 
تحریم های آمریکا بر وضعیت معیشت مردم ایران 

اشاره کرد.
جاوید رحمان همچنین مسائلی همچون تورم 
رو به افزایش، شرایط بازار کار، دستمزدهای معوقه 
یا پرداخت  نشده، استانداردهای زندگی، دسترسی 
به کار، غذا، مراقبت های بهداشتی و آب را به عنوان 

بسیاری از نگرانی های مردم ایران مطرح کرد.
در گ��زارش جاوید رحمان ادعا ش��ده اس��ت، 
م��واردی همچون حق آزادی انجمن های صلح آمیز 
و ش��رکت در آن ها در متن این چالش های افزایش  
یافت��ه موجب افزایش نگرانی های مربوط به حقوق 
بش��ر می ش��د. آمار مربوط به اصالحات در زمینه 
قانون مربوط به قاچاق مواد مخدر مبنی بر تبدیل 
حکم اعدام به حداکثر حصر به مدت س��ی سال در 
مواردی ویژه، در این گزارش به عنوان یک پیشرفت 

در وضعیت حقوق بشر ایران یاد شده است.
در گ��زارش جاوید رحمان، آم��اری مربوط به 
اع��دام افراد زیر ۱۸ س��ال و مجرم��ان محکوم به 
کودک آزاری، ارائه شده و به وجود تبعیض قومیتی 

در ایران اشاره شده است.
این گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر از ایران 
خواس��ت تا با تعهد به بهبود وضعیت حقوق بش��ر 
در ایران در راس��تای مس��ائل مطرح شده در این 

گزارش، با وی همکاری کند.
حضوراعضای رده باالی س��ازمان منافقین در 
پنل تخصصی ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل 
نکته جالب توجه این دوره از نشست های ژنو بود.

س��ازمان تروریس��تی منافقین پس از سقوط 
ص��دام و روی کار آمدن حکومت مردمی در عراق، 
مجبور به ترک این کشور شده و در آلبانی مستقر 
ش��د. با این وج��ود آنها به دنبال یافت��ن حامیانی 
منطق��ه ای برای خ��ود هس��تند و ارتباطاتی را در 
همین راستا با مقامات عربستان سعودی گرفته اند.

البته این اولین بار نیس��ت که این گزارش��گر 
با چنین رویکردی ادعاه��ای ضد ایرانی در زمینه 
حق��وق بش��ر علیه ای��ران مطرح می کن��د و نکته 
قاب��ل تامل مصاحبه ه��ای او با رس��انه های معاند 
جمهوری اس��المی و همراهی و استناد گزارشات 
وی به اطالعاتی اس��ت منافقین ای��ن اطالعات را 
ارائ��ه می دهند، منافقینی ک��ه به خون ملت ایران 
تش��نه هس��تند و در تاریخ بعد از انقالب اسالمی 
۱7ه��زار ش��هید ترور از س��وی همی��ن منافقین 
رقم خورده اس��ت، البته ۱۱اسفندماه سال جاری 
نیز س��تاد حقوق بش��ر قوه قضائی��ه در واکنش به 
تخلفات گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق 
بش��ر ایران تاکید کرد: این تخلفات نش��ان دهنده 
اس��تاندارد دوگانه و فریبکاری سیاس��ی ش��ورای 

حقوق بشر سازمان ملل متحد است.
در متن بیانیه آمده ب��ود؛ مصاحبه های مکرر 
آق��ای جاوید رحمان تحت عنوان گزارش��گر ویژه 
جمهوری اس��المی ایران با رس��انه های مختلف به 
خصوص بی.بی.س��ی که در خصومت و دشمنی و 
دروغ پراکنی نس��بت به جمهوری اس��المی ایران 
ش��ناخته شده اس��ت، به نحو آش��کار و غیر قابل 
تسامح، تخلف از چارچوبی است که تحت آن برای 

گزارشگری انتخاب شده است.
بدون ش��ک فعالیت های تبلیغاتی ایش��ان که 
همراه با س��وء اس��تفاده از عنوان رسمی سازمان 

ملل اس��ت و ادعاهای بی اساس علیه ایران مطرح 
می کند، صالحیت ایش��ان به عنوان گزارش��گر را 

مورد تردید جدی قرار می دهد.
ما ضمن اعتراض رس��می و جدی به کمیسر 
عالی حقوق بش��ر در مورد تخلفات صریح ایش��ان 
از دس��تورالعمل در امر گزارش��گر تأکید می کنیم: 
اوأل؛ رفتار تخلف آمیز جاوید رحمان یک بار دیگر 
نشان می دهد که نصب گزارشگر ویژه برای ایران 
فاقد هر گونه توجیه قانونی و منطقی بوده و صرفأ 
حکایت از اس��تاندارد دوگانه و فریبکاری سیاسی 
در رفتار شورای حقوق بشر دارد. ثانیأ؛ اگر کمیسر 
عالی نتواند ایش��ان را از تخلف��ات رفتاری بازدارد 

بدون شک همکاری های وسیع جمهوری اسالمی 
ایران با شورای حقوق بشر در زمینه این گزارشگر 

مورد بازنگری مجدد قرار می گیرد.
ادعاهای مطرح ش��ده از سوی جاوید رحمان 
در حال��ی اس��ت ک��ه اوال جمه��وری اس��المی با 
تجمعات قانونی مخالفتی ن��دارد، تنها در صورتی 
ک��ه این تجمعات ب��ه هرج و مرج تبدیل ش��ود و 
خ��الف قان��ون اقدام��ی ص��ورت گی��رد مانع آن 
خواهد ش��د، در فرانس��ه در تظارهرات موسوم به 
جلیقه زردهای فرانس��وی ده ها تن و کشته زخمی 
می ش��وند، نیروهای امنیتی و پلیس با بیش��ترین 
میزان خشونت با مردم کشورشان برخورد میکنند، 

اما هیچ گزارش��گری واکنش نشان نمی دهد حتی 
فرانسه را به نقض حقوق بشر متهم نمی کنند. 

سران س��عودی بیشترین فهرس��ت در نقض 
حقوق بش��ر را دارند اما حقوق بش��ر سازمان ملل 
ت��وان رویاروی��ی و واکنش به ای��ن ناقض حقوق 
بش��ر را ندارند، اما جمهوری اس��المی ایران را به 
بهانه های واهی با اهداف تعیین شده و مغرضانه به 

نقض حقوق بشر متهم می کنند.  
البته نماینده ایران در این جلسه موضوع بازده 
منفی برخی تصمیمات مخصوص به کشور در برابر 
فعالیت شورای حقوق بشر را رد کرده و معتقد بود 
که انتخاب گزارش��گر ویژه یک طرح ناعادالنه بوده 
و در پی تحرکات سیاسی انجام شده است. حمایت 
از حقوق بش��ر یکی از ویژگی های اساس��ی انقالب 
اس��المی ایران بوده است. نماینده ایران اظهار کرد 
که به تعامل صادقانه با دفتر کمیسیونر عالی حقوق 
بشر ادامه می دهد و به سفر معاون کمیسیونر عالی 

حقوق بشر و مأموریت تخصصی وی اشاره کرد.
نماین��ده ایران در این نشس��ت ب��ه انتقاد از 
سیاس��ت های غ��رب در موضوع حقوق بش��ر و در 
پیش گرفتن سیاست های دوگانه درباره کشورهای 

هدف پرداخت.
گ��روه  ای��ران  در   20۱۸ س��پتامبر   22 در 
تروریس��تی به نام »حرکة النض��ال العربی لتحریر 
االحواز« دس��ت به اق��دام تروریس��تی زد و چند 
ساعت بعد تلویزیون ایران اینترنشنال که از لندن 
پخش می ش��ود، با سخنگوی این گروه تروریستی 
صحب��ت ک��رد و به او فرص��ت داد تا مس��ئولیت 
جنایت��ش را به عهده بگی��رد، جنایتی که منجر به 
قربانی ش��دن 25 نفر اعم از زنان و کودکان ش��د. 
در واق��ع مصاحبه ها و برنامه های چندس��اعته در 
این ش��بکه، فرصتی برای تبلیغ و ترویج این گروه 
تروریس��تی فراهم آورد. بخش فارس��ی زبان شبکه 
بی بی سی نیز در سال 2009 با عبدالمالک ریگی، 

تروریست افراطی گرا مصاحبه کرد.

 وقتی گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل
در امور ایران به اطالعات منافقین استناد می کند 

نقض کدام حقوق بشر!


