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درحالی انتخابات امریکا سوم نوامبر برگزار 
می ش��ود که برخی کارشناس��ان سیاسی 
و محاف��ل بر این باورند ک��ه این انتخابات 
نقش بسیار مؤثری بر سیاست ها و فضای 
داخلی ایران داشته و برگزیدن هرکدام از 
کاندیداهای ای��ن انتخابات می تواند اثرات 
مختلفی بر ش��رایط فعلی و انتخابات آتی 

ریاست جمهوری در ایران بگذارد. 
حاال بح��ث بر س��ر دو نام��زد اصلی این 
انتخابات و تأثی��ر پیروزی هر کدام از آنها 
بر آینده ایران، بیش از هر زمانی داغ است 
و گروه��ی انتخاب دونالد ترامپ را موجب 
افزایش و ادامه فش��ارهای بیشتر بر مردم 
کش��ور می دانند و گروهی با اشاره به خط 
مش��ی دموکرات ها دل به پیروزی بایدن و 
ایجاد تغییری مثب��ت در زندگی و معاش 

ایرانیان بسته اند.
حت��ی کار ب��ه جایی رس��یده ک��ه برخی 
می گوین��د نتیجه انتخاب��ات امریکا چنان 
ب��رای ای��ران اهمیت دارد ک��ه گویا مردم 
ایران بیش از مردم امریکا حق شرکت در 

این انتخابات را دارند!
در حال��ی ک��ه تفاوتی می��ان دموکرات و 
جمهوری خواه وجود ندارد. برای پاسخ به 
این س��ئوال که رئیس جمهور وابس��ته به 
کدامی��ن حزب آمریکا ب��رای ایران بهتر و 
تحوالت سیاسی سرنوشت ساز در دهه های 
اخیر ایران عمدت��ا در دوران کدام  رئیس 
جمهور وابسته به کدام حزب آمریکا روی 
داده اس��ت؟ کافی است به گذشته نگاهی 

داشته باشیم . 
این نگاه احتماال به وعده هایی بر می گردد 
که دو نامزد انتخابات آمریکا در مورد ایران 
عنوان کرده اند. جو بایدن، نامزد دموکرات، 
برای ع��ده ای که ارتباط ق��وی میان این 
انتخابات بر ایران را مطرح می کنند، نماد 
تغییر وضع موجود است و دست برداشتن 
از سیاست فشار حداکثری است. از سوی 
دیگر برخی نیز دونالد ترامپ را نماد ادامه 
و حتی بدتر ش��دن وضع موجود دانس��ته 
و  ب��ر ای��ن باورند ک��ه مان��دن ترامپ در 
کاخ س��فید به معنای تنگ تر شدن حلقه 
تحریم ها، جهش بیش��تر نرخ ارز و بس��ته 

ماندن ارتباط اقتصاد ایران با دنیا است. 
در ۱۰ س��ال اخی��ر افت تن��ش میان دو 
کش��ور را تنه��ا در دوران کوت��اه امضای 
توافق هس��ته ای ایران با قدرتهای جهان، 
تا روی کار آم��دن دونالد ترامپ می توان 
دید. دورانی که بس��یاری از صاحبنظران 
سیاس��ی و اقتص��ادی پیش بین��ی کرده 
بودند با هماهنگی ایران و ۶ قدرت بزرگ 
جهان،  گشایش��ی در کار اقتصاد ناپایدار و 
درمانده کشور حاصل شود، اما این امر به  

نتیجه نرسید. 
در این می��ان اگر نگاهی به رابطۀ ایران با 
رؤس��ای جمهور امریکا  نیز داشته باشیم، 
این باور تقویت می ش��ود ک��ه گویا رابطه 
واش��نگتن با تهران در ادوار مختلف، فارغ 

از آنکه قدرت اجرایی آن کش��ور در دست 
چه حزبی بوده، همواره از یک خط مش��ی 
روش��ن پیروی می کرده ک��ه حفظ منافع 

آمریکا در منطقه بوده است.
 خوش بینی و ربط بی ربط 

در این میان می ت��وان خوش بینی پنهان 
برخی از چریان های سیاس��ی، مسئوالن و 
البته رسانه های وابس��ته به آنها را نسبت 
به شکس��ت ترامپ و پیروزی بایدن را در 
اظه��ار نظ��رات آنها دی��د. خیلی ها گمان 
می کنند که با پیروزی بایدن، مش��کالت 
حل خواهد شد.جالب آنجاست این ادعایی 
است که ترامپ هم با زیرکی آن را مطرح 
ک��رده و مدعی ش��ده بالفاصل��ه بعد از به 
ریاست جمهوری رسیدنش، ایران خواهان 

مذاکره با او خواهد شد. 
اما کافی است که اندکی با دقت به سخنان 
بایدن در رقابت های انتخاباتی توجه کنیم. 
اگرج��و بایدن از زم��ان ورودش به عرصه 
انتخابات ، از بازگش��ت به برجام سخن  به 
میان آورده اما از طرفی نیز همواره به این 
نکته تأکید دارد که بنا نیس��ت این برجام 
به معنای همان برجامی باشد که پیش از 

این در دوران اوباما به ثمر نشسته بود. 
برجام��ی که بایدن از آن س��خن می گوید 
حکایتی اس��ت که بر این نکته توجه دارد 
که راه سود بردن ایران از برجام مورد نظر 
بایدن، مذاکرات بع��دی و محدودیت های 
بیش��تر برای ایران است. عده ای دیگر نیز 
اینگونه مطرح می کنند که بازگشت بایدن 
به معنای قطع تحریمه��ای ظالمانه علیه 
کشورمان است. جالب اینجاست گویا این 
عده رفتار اوبامای دموکرات را درس��ت در 
زم��ان امض��ای برجام و تمدی��د تحریمها 
علیه ایران فرام��وش کرده اند.  درحقیقت 
امریکایی ها که با حیله گری در طی برجام 
موجب توقف صنعت صلح آمیز هس��ته ای 
کش��ورمان ش��دند، حاال نیز به دنبال آن 
هستند که با گفتگوهای تازه بر سر مسائل 
موش��کی که نامی از آنه��ا در هیچ کجای 
برجام برده نشده است، این بار توانمندی 
موشکی کش��ورمان را بر روی میز مذاکره 

قرار دهند. 
بنابراین سیاس��ت ترام��پ و بایدن هر دو 
اعمال فشار بر کشورمان و القای این است 
ک��ه اهداف ایران دس��تیابی به بمب اتمی 
است. چنین هدفی به این معناست که هر 
دو نمی توانند تهران را به حال خود و روند 
 کنونی برج��ام بگذارند و مجدداً ش��رایط 

برجام را قبول کنند. 
بای��دن مذاک��ره بیش��تری می خواه��د تا 
حرکت در مسیر متفاوت با برجام را هموار 
کند و بدون پیش ش��رط هرگ��ز به برجام 
برنمی گردد و س��عی می کند تا ایران را به 
تعهدات جدیدی وادارد. حال ممکن است 
ک��ه روش وی نرم ت��ر از ترامپ و به دور از 
هر تنش نظامی باش��د، اما نتیجه ای که او 
می خواهد در قبال ای��ران بگیرد با نتیجه 

ترامپ یکی است.
 کارشناسان چه می گویند 

در این میان نظ��رات متفاوتی نیز از 
سوی کارشناسان مطرح می شود. 
کارش��ناس  بیگدلی  عل��ی  دکتر 
مسائل سیاسی و استاد دانشگاه 

در این باره در گفتگو با سیاست روز گفت: 
از آنج��ا که امریکا قدرتی مطرح در جهان 
محس��وب می شود انتخابات امریکا نه تنها 
بر ایران بلکه بر تمام کشورهای دنیا مؤثر 
اس��ت و هر گونه تغییر و تحوالتی در این 
زمینه اثرات خود را در رابطه کش��ورها با 

امریکا به دنبال دارد.
وی اف��زود: در این میان از آنجا که ایران و 
امریکا با یکدیگر درگیر هس��تند، بنابراین 
انتخاب��ات آمریکا اثری همه جانبه بر روی 

شرایط ایران دارد. 
با این حال این استاد دانشگاه تاکید کرد: 
اگر کاندیداهای ریاس��ت جمهوری امریکا 
سیاس��ت های متفاوتی دارند اما اگر ایران 
بخواه��د با هریک از آنها کن��ار بیاید باید 
اس��تراتژی های داخل��ی، بی��ن الملل��ی و 
منطقه ای خود را تغیی��ر دهد و اگر ایران 
ای��ن تغیی��رات را قبول کن��د دیگر فرقی 
ندارد ترامپ رئیس جمهور شود یا بایدن، 
ترامپ هم با روش خود برجام را می پذیرد 
. بیگدلی با یادآوری اینکه موضوعاتی چون 
حقوق بش��ر ، کنترل فعالیت های موشکی 
ای��ران و ... در میان این نوع تغییرات قرار 
دارد،  در ارتباط با انتخابات ایران و امریکا 
می گوید: با توجه به تحریمهای گس��ترده 
اقتصادی، ایران دچار گسس��تگی ش��ده و 
بعید به نظر می رس��د ک��ه امریکایی ها تا 
انتخابات کش��ورمان تن به مذاکره دهند. 
بنابراین، این دس��ته گل از گردن روحانی 
خ��ارج و اص��الح طلب��ان نم��ی توانند با 
استفاده از آن آرایی را به خود جلب کنند. 
از س��وی دیگر احمد بخشایش اردستانی 
کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه 
در گفتگو با روزنامه سیاس��ت روز در این 
باره نظرمتفاوتی دارد و بر این باور اس��ت 
که این دو انتخابات به هیچ وجه ربطی به 
هم ندارند.  وی گفت: مردم امریکا نسبت 
ب��ه درخواس��ت های خ��ود و بهتر ش��دن 

شرایطشان رأی می دهند. 
کارش��ناس مسائل سیاس��ی افزود: با این 
حال از آنجا که معامالت جهانی بر مبنای 
دالر صورت می گیرد، این تصور وجود که 

دموکرات ها طراح مذاکرات بودند و با روی 
کار آمدن بایدن،  مذاکره با امریکا استمرار 
خواهد یاف��ت و این امر موج��ب افزایش 
ارزش ریال و کاهش فش��ارهای اقتصادی 
خواهد ش��د. بخشایش اردس��تانی با بیان 
اینکه درحال حاضر فضای اقتصادی ایران 
رها ش��ده و سیاست فش��ار حداکثری بر 
کش��ورمان اعمال می ش��ود، افزود: با این 
حال حتی اگر ترامپ هم به پیروزی دست 
یاب��د، این سیاس��ت تنها یک س��ال دیگر 
دوام م��ی آورد و ترامپ هم مجبور اس��ت 
که از این سیاس��ت ناموفق دست بکشد و 
رو ب��ه مذاکره کند. وی با اش��اره به اینکه 
ش��اید انتخاب بایدن اندکی شانس اصالح 
طلبان را افزایش دهد، افزود: در انتخابات 
کشورمان بیش��تر فضا هیجانی بوده و اگر 
مردم به کاندیدایی احساس مثبت داشته 
باشند این فضا می تواند به برنده شدن وی 
در کش��ور کمک کند، اما این به ش��رطی 
است که کاندیداها بتوانند مشارکت مردم 
را جل��ب و با ایجاد  هیج��ان دو قطبی از 
فضای��ی که ایجاد می ش��ود ب��ه نفع خود 

استفاده کنند.  
 حفظ منافع حرف اول را می زند 

اولویت نخس��ت هر یک از رؤسای جمهور 
امری��کا فارغ از وابس��تگی حزبی او، منافع 
کشوراس��ت.  واقعیتی که ماهیت موضوع 
مطرح ش��ده را زیر سوال می برد. لذا روی 
کار آمدن دوباره دونالد ترامپ یا به قدرت 
قاعدت��ا دربرگیرنده  رس��یدن جوبای��دن 
چرخش صد و هشتاد درجه ای در سیاست 
خارج��ی امریکا نس��بت به ایران نیس��ت.  
شاید برخی  همه چیز را مشروط به نتیجه 
انتخاب��ات آمریکا می دانن��د، اما نتیجه این 
انتخاب��ات تنه��ا در کوتاه  م��دت روند بازار 
ارز، س��که و ط��ال و ب��ورس را تحت تأثیر 
قرار می دهد، اما در میان مدت و بلندمدت، 
تغییری در ش��رایط اقتصادی کشور ایجاد 
نمی کند. مش��کالت اقتصاد ایران از عوامل 
بس��یاری تأثیر می گیرد و انتخابات آمریکا 
در انتهای لیس��ت عوامل موثر قرار دارد و 

نه در صدر آن.

ایران کاالهای فرانسوی 
را تحریم کند

دولت فرانس��ه خ��ود را در 
جه��ان غ��رب س��ردمدار 
اسالم ستیزی کرده است. 
اهان��ت به پیامب��ران الهی 
در رژیم ه��ای غرب��ی ب��ه 
یک فرهنگ تبدیل ش��ده 
تا جایی که جنین اقدامات س��خیفی را آزادی بیان 
معرفی می کنند. فرانس��ه در این میان رهبری آن را 
بر عهده گرفته ت��ا جایی که امانوئل مکرون از اقدام 
نشریه پوچ و بی محتوای شارلی ابدو حمایت می کند 
و به این نشریه چراغ سبز نشان می دهد تا به اقدامات 
خود علیه مقدسات مسلمانان ادامه دهد. کشورهای 
اس��المی و مردم مس��لمان واکنش ه��ای گوناگونی 
را علی��ه دولت فرانس��ه آغاز کرده ان��د. در این میان 
مسلمانان باید هوشیار باشند تا دست به اقدام عملی 
علیه فرانس��ه نزنند چرا که بهانه ای می شود تا افکار 
عمومی جهان باورشان بر اسالم هراسی افزایش یابد. 
برخی از مردم کش��ورهای اس��المی اقدام به تحریم 
کاالها و محصوالت فرانسوی کرده اند. این اقدام باعث 
واکنش امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شده و 
خواستار آن گشته تا مسلمانان کاالهای فرانسوی را 
تحریم نکنند. قطعاً تحریم کاالهای فرانسوی ضربه 
به اقتصاد فرانسه خواهد زد. جمهوری اسالمی ایران 
نیز در این مقطع اقدام دولت فرانس��ه در حمایت از 
اهانت کنندگان به ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( 
را محکوم کرده اس��ت. وزارت خارجه، محمد جواد 
ظریف وزیر خارجه، مجلس شورای اسالمی و دیگر 
شخصیت ها و نهادهای کشور به اهانت کنندگان به 
مقدسات جهان اسالم واکنش نشان داده و خواستار 

عذرخواهی دولت فرانسه شده اند.
اما تنها، بیانیه و اظهار نظر کافی نیس��ت. جمهوری 
اس��المی ایران ک��ه رهبری جبه��ه مقاومت جهان 
اس��الم را بر عهده دارد باید در این زمینه پیش��قدم 
و پیشرو باشد. اهانت به مقدسات مسلمانان به ویژه 
حضرت رس��ول اکرم)ص( در چارچوب دیپلماسی و 
روابط سیاسی نمی گنجد و باید در چنین رفتارهایی 
اقدامات قاطع تری علیه دولت فرانس��ه صورت گیرد. 
در ای��ران نیز باید محصوالت و کاالهای فرانس��وی 

تحریم شود و سفیر این کشور اخراج شود.
چگونه اس��ت که کاالها و اقالم آرایش��ی فرانس��وی 
به وفور به ایران صادر می ش��ود اما همین کش��ور از 
ص��دور داروهای ویژه برای بیم��اران خاص به بهانه 

تحریم های اقتصادی ممانعت می کند؟!
مکرون اقدام اهانت آمیز نشریات فرانسوی را آزادی 
بیان می داند در حالی که در همین کش��ور کس��ی 
اجازه و حق ندارد درباره هلوکاست که یک داستان 
دروغ و تخیلی اس��ت س��خنی بگوید یا رد نشریه ای 
مقاله ای منتش��ر کند. نشریات فرانسوی حتی اجازه 
ندارند علیه جنایات رژیم صهیونیس��تی علیه مردم 
فلسطین گزارشی منتشر کنند. ازادی بیان در فرانسه 
دروغی بزرگ است، دروغی که با آرایش غلیظ بزک 
شده اس��ت. روژه گارودی نویس��نده و از چهره های 
فرهیخته فرانس��وی به خاطر نوش��تن کتاب درباره 
هلوکاس��ت و نفی آن دادگاه��ی، محاکمه و محکوم 
شد. دکتر روبرت فوریسون استاد دانشگاه فرانسه نیز 
به خاطر دروغ دانستن ماجرای هلو کاست محاکمه 
و محکوم ش��د، او بارهای از س��وی دولت فرانسه و 
صهیونیس��ت های تهدید به مرگ شد، در حالی که 
فوریس��ون بررس��ی های خود را درب��اره دروغ بودن 
هلوکاست منتشر کرده بود. اگر آزادی بیان این است 
که مکرون مدعی آن اس��ت،  پس باید فاتحه ازادی 
بیان را در فرانس��ه و غرب خواند. سکوت و کوتاهی 
مقابل اقدامات اسالم ستیزان کشورهای غربی چون 
فرانسه آنها را جری تر از قبل خواهد کرد و به دامنه 
سیاست های صد اسالمی نظام سلطه خواهد افزود. 
دولت و مجلس شورای اسالمی در نخستین واکنش 
محصوالت فرانسوی را تحریم و از ورود کاالهای غیر 

ضروری از این کشور به ایران جلوگیری کنند.

پیامبر اکرم )ص(: هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن ها 
مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

رحمانی فضلی: 
طرح جامع پدافند غیرعامل باید 

طراحی و تدوین شود
وزی��ر کش��ور گف��ت: طرح 
غیرعام��ل  پدافن��د  جام��ع 
باید طراحی و تدوین ش��ود. 
همان طور که س��اختن یک 
در  دارد،  الزاماتی  ساختمان 
هر موضوعی نیز باید الزامات 
پدافند غیرعامل دیده شود. 
عبدالرض��ا رحمانی فضلی وزیر کش��ور در نشس��ت 
ویدئوکنفرانس��ی کمیته پدافن��د غیرعامل وزارت 
کشور با استانداران و رؤسای شورای پدافند غیرعامل 
استان ها، افزود : هیچ کش��وری نیست که موضوع 
پدافند غیرعامل را نداشته باشد و روی این مسئله 
کار نکند. ما هم به عنوان کش��وری از حاکمیت های 
ملی جهانی وظیفه داریم از کش��ورمان در برابر هر 
نوع اق��دام و عملی که منافع ملی م��ان را به خطر 
بیندازد باید مجهز باش��یم و کش��ور را مصون نگه 
داریم و این از واجبات حاکمیتی اس��ت. هرچه قدر 
هم خدای ناکرده در عمل کوتاهی و س��هل انگاری 
کنیم، در مقابل خس��ارت های بسیار زیادی که به 
م��ا وارد خواهد آمد، نمی توانی��م در درگاه خداوند 
متعال و ملت ایران و ش��هدا و امام پاسخگو باشیم. 
وی اضافه کرد: پدافند غیرعامل نباید فقط به عنوان 
وظایف س��ازمانی مورد توجه ق��رار بگیرد بلکه این 
موض��وع حیاتی در هر کار و زمانی باید ملکه ذهن 
ما باش��د و ذهن خود را طوری تربیت کنیم که هر 
اقدامی که در کشور انجام می گیرد، جوانب پدافند 
غیرعامل مدنظر باش��د. تصور می ش��ود که پدافند 
غیرعامل فقط برای نیرو های مس��لح است؛ اما همه 
ملت ایران رکن قدرت اساسی هستند و نقش مردم 
باید در پدافند غیرعامل تعیین و مس��ئولیت ها نیز 
داده ش��ود. ما مس��ئوالن وظیفه آم��وزش و فراهم 
کردن زمینه ها داری��م ولی مردم نقش اصلی را در 

این باره ایفا می کنند.
وزیر کش��ور گفت: همانطور که در مدیریت بحران 
جل��وه زیبایی از همکاری دس��تگاه های مختلف را 
دیدیم، در این موضوع هم باید بتوانیم با هماهنگی، 

این همکاری را داشته باشیم.  تسنیم

بیانیه سپاه در محکومیت اقدام مکرون در 
حمایت از توهین به پیامبر)ص(؛

اسالم ستیزی، شتاب دهنده افول 
امریکا و رژیم صهیونیستی است

س��پاه در بیانیه ای با محکومیت شدید اقدام رئیس 
جمهور فرانسه در حمایت از توهین به پیامبر)ص(؛ 
اس��الم س��تیزی را پ��روژه شکس��ت خ��ورده، اما 
ش��تاب دهنده به افول گریزناپذی��ر امریکا و رژیم 

صهیونیستی دانست.
در بخش��ی از ای��ن بیانیه آمده اس��ت: س��ناریوی 
ش��یطانی اسالم س��تیزی که اخیراً با اقدام موهن و 
دوباره مجله ش��ارلی ابدو در انتشار کاریکاتورهای 
قبیحانه علیه پیامبر گرامی اس��الم )ص( و متعاقباً 
حمایت رئیس جمهور بی خرد و ماجراجوی فرانسه 
وارد مرحله جدیدی شده است، بیانگر تناقض بزرگ 
در غرب به ویژه پرچمدار به اصطالح آزادی بیان در 
اروپا است که برای سرپوش گذاردن به ناکامی های 
خود در عرصه جلوگیری از توسعه اسالم و گرایش 
ش��هروندان غربی به دین مبین اسالم و آموزه های 

پیامبر اعظم )ص( صورت می پذیرد.
این بیانیه می افزاید: دامن زدن به اس��الم هراس��ی 
توس��ط مکرون و طرح ادعاهای نگی��ن و دروغین 
مبن��ی بر تالش اس��الم گرایان ب��رای تغییر قانون 
اساس��ی فرانسه ، نه تنها خدشه ای به چهره نورانی 
رس��ول مکرم اس��الم )ص( وارد نمی کن��د ، بلکه 
آزم��ون پلید و خفت بار دیگری بر کارنامه اس��الم 

ستیزان می افزاید.  سپاه نیوز 

گزارشخبر

آیا برنده شدن دموکرات ها در انتخابات امریکا برای ایران سود بخش است؟ 
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آگهى مزایده
شــماره مزایده 139904310359000060 شــش دانگ پالك به شــماره 45 
فرعــى از 1919 اصلــى واقع در بخش 01 حوزه ثبت ملک آمل اســتان مازندران به 
مساحت 21,3 مترمربع با مالکیت فتح اله فتح اله پور فرزند حبیب اله به عنوان مالک 
شش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت المثنى به شماره چاپى 455174 سرى 
ج سال 94 با شماره دفتر الکترونیکى الکترونیک 139520310005009259 ثبت 
گردیده و به موجب دستور شماره 359010070 مورخ 98/11/16 صادره از شعبه 
اجراى ثبت اســناد و امالك آمل به میزان شــش دانگ عرصه و اعیان به نفع احســان 
خاکزاد شاهاندشــتى بازداشــت مى باشــد به نشــانى : آمل -خیابان امام رضا پاساژ 
داوودى طبقه اول ســمت راســت -کدپســتى 4614915316 . حدود و مشخصات 
پالك فوق بدین شــرح اعالم مى گردد: شماال به طول 6,75 متردیوار مشترك با واحد 
مجاور شــرقا: به طول 3,20 متر درب و دیوارى اســت به راهرو جنوبا : به طول هاى 
5,45 و 1,30 متــر دیــوارى اســت به راهرو و ســرویس غربا: به طــول هاى 0,90 و 
2,30 متــر دیــوار و پنجره به ملک مجاور و نورگیر . به شــرح نظریه کارشــناس مورخ 
99/04/28 کارشناسان رسمى دادگسترى: یک باب واحد تجارى که محل موردنظر با 
ورودى درب شیشه سکوریت ، دیوار و سقف پى وى سى مى باشد .- ملک موردنظر با 
سند صادره مطابقت دارد -پالك مذکور با کاربرى تجارى و داراى امتیاز برق(جداگانه) 
آب و گاز (مشــترك) مى باشــد -مدارکى دال بر پوشــش بیمه اى موردنظر مشاهده 
نگردیده اســت -در زمان بازدیــد پالك موردنظر به عنوان دفتر حسابرســى در حال 
بهــره بردارى مى باشــد  لذا شــش انگ پالك به شــماره 45 فرعــى از 1919 اصلى 
واقع در بخش 01 حوزه ثبت ملک آمل استان مازندران به مساحت 21,3 مترمربع با 
مالکیت فتح اله فتح اله پور ، که طبق نظر کارشناس نظر به مبلغ  3,800,000,000 ( 
ســه میلیارد و هشتصد میلیون ریال) ارزیابى گردیده، به انضمام کلیه مستحدثات و 
منضمات و متعلقات شرعیه و عرفیه ملکى، پرونده اجراى 9801247 مورد بازداشت 
احســان خاکزاد شاهاندشتى از طریق مزایده به فروش مى رسد .مزایده از ساعت 9 
الى 12 روز دوشــنبه مورخ 1399/08/19 در محل واحد اجراى اسناد رسمى اداره 
ثبت اســناد و امالك آمــل از مبلغ  ارزیابى آغاز و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقدا 
فروخته مى شود.(ده درصد در روز مزایده قبل از شروع چوب زنى به حساب سپرده 
ثبتى واریز و در صورت برنده شدن در مزایده الباقى طى پنج روز باید تسویه شود) 
.الزم به ذکر است پرداخت بدهى هاى آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراك 
و مصــرف در صورتــى که مورد مزایده داراى آن ها باشــد و نیز بدهى هاى مالیاتى و 
عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعى آن معلوم شده یا 
نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختى 
بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و 
حق مزایده نقدا دریافت مى گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمى 

غیرمترقبــه گردد،مزایده روز ادارى بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام مى 
شود و حقوق دولتى و حق مزایده طبق مقررات وصول خواهد شد. 

تاریخ انتشار مزایده: سه شنبه مورخ 1399/08/06
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران- آمل- دایره اجرا

 
آگهى حصر وراثت

آقــاى جعفــر گــت بابایى لهه شــماره شناســنامه 410 به شــرح دادخواســت به 
کالســه 5/9900710 از این شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان فرح ناز قنبرعلى اخوان شــماره شناسنامه 327  در تاریخ 
87/8/7  در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به:1-متقاضى فوق  با کدملى 2062225687 متولد 1342 شــوهر 
متوفى2-محمدجــواد گت بابایى لهه کدملــى 49101648155 متولد 1367 فرزند 
متوفى  3-عارف گت بابایــى لهه کدملى4980125077 متولد 1371 فرزند متوفى  
4-فاطمــه گــت بابایى لهــه کدملــى 4980228976 متولــد 1375  فرزنــد متوفى 
5-ایران فتحــى خامنه کدملــى 1729302424 متولد 1317 فرزنــد متوفى اینک 
شــورا با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبــور را یک نوبت آگهــى مى نماید 
تاهرکــس اعتراضــى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاریخ نشــر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف بابلسر-قلى پور علمدارى

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى ابراهیم طالشى با ارائه استشهادیه شماره 28343  مورخ 1399/08/04 
تنظیمــى دفترخانــه 238 آمل طــى درخواســت شــماره 99/08/01-99/33005 
تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى 812769 شش دانگ پالك شماره 5382 فرعى 
از 41 اصلــى واقــع در بخش 9 ثبت آمــل که در صفحه - جلد - ذیل شــماره- ثبت 
گردیده و در اثر جابه جایى مفقود شــده را نموده اســت  و طى ســند رهنى شماره - 
دفترخانــه- در رهن بانــک -  قرار دارد که در اجراى  مــاده 120اصالحى آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهى در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار مى گردد، 
چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــند ظرف 
مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت 
یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنى به 

نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

mafi.katayoon@gmail.com
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