
برادر بزرگ تر یا تعامالت برابر؟

عربســتان ســعودی طی هفته های اخیر رویکرد 
تعامالتی را در حوزه سیاست خارجی به کار گرفته 
اســت. از یک سو وزیر خارجه عربستان از آمادگی 
ریــاض برای پایان دادن بــه اختالفات با قطر خبر 
داده است و از سوی دیگر عربستان  طی هفته های 
اخیر رویکرد تعاملی گســترده ای با عراق در پیش 
گرفته  اســت. حال این سوال مطرح است که چرا 
عربســتان از تعامل می گویــد؟ نگاهی بر تحوالت 
منطقه بیانگر آن است که سیاست تحریم و فشار با 
ناکامی مواجه شــده و نه قطر و نه عراق هیچ کدام 
تسلیم ســعودی نشــده اند بر این اساس است که 
سعودی با تغییر رویکرد از تهاجمی به واقع گرایی 
تدافعی به دنبال بهره گیری از سیاست دیپلماسی 
اســت. قدر مسلم سیاست عربســتان را نمی توان 
مســتقل از آمریکا تحلیل نمود. اکنون از یک سو 
ترامپ ســعی دارد تا خــود را فاتح بزرگ تحوالت 
مهم معرفی و بــا این عنوان خود را برای انتخابات 
2024 آماده ســازد و از ســوی دیگر بایدن نیز به 
دنبال رویکرد مدیریت جهان در لوای اجماع سازی 
اســت. با این شرایط عربســتان از یک سو رویکرد 
اجباری تعاملی با عراق و قطر را به خواست ترامپ 
اجرا می سازد و از سوی دیگر با رویکرد به دوحه و 
بغداد سعی دارد زمینه را برای بایدن مبنی بر فشار 
حداکثری بر ایران فراهم ســازد. در اصل عربستان 
نــه بدنبال رویکرد تعاملی با عــراق و قطر بلکه به 

دنبال اجرای دیدگاه برادر بزرگ تر است.

گزارشیادداشت 

مــردم ونزوئال نیــز مانند مــردم بولیوی بار 
دیگر رای به جبهه امپریالیسم دادند چنانکه 
شمارش 80 درصد از آراء انتخابات پارلمانی 
ونزوئــال حکایت از پیروزی ائتالف سیاســی 

رئیس جمهور این کشور دارد.
هنوز مدت زمان زیادی از پیروزی جریان ضد 
امپریالیسم در بولیوی نمی گذرد. انتخاباتی که 
در آن »لوئیس آرســِه« نامزد سوسیالیست ها 
با کســب اکثریت آرا پیروز انتخابات ریاســت 
جمهــوری این کشــور شــده اســت.  وی از 
نزدیــکان اوا مورالــس از محورهــای اصلی 
جبهه ضد امپریالیســم در آمریکای التین و از 
نزدیکان چاور و کاسترو رهبران فقید ونزوئال و 
کوبا است. اکنون انتخابات پارلمانی ونزوئال در 
حالی برگزار شد که نتیجه آن برخالف ادعاها 
محافل رسانه ای و سیاسی غربی و متحدانشان 
در آمریــکای التین، رای مــردم نه به جریان 
غرب گرا بلکه به ســمت جریان چپ گرا است.  
نتایج اولیه انتخابات پارلمانی روز ششم دسامبر 
)۱۶ آذرماه( ونزوئال حاکی از آن است که حزب 
»نیکالس مادورو« رئیس جمهور ونزوئال موسوم 
به حزب »سوسیالیست متحد ونزوئال« و احزاب 

متحد رئیس جمهور این کشور موفق به کسب 
۶۷ درصد از کرسی های پارلمانی شدند.

خبرگــزاری آسوشــیتدپرس در این خصوص 
گزارش کرد، »ایندیرا آلفونزو« رئیس شــورای 
انتخابات ملی ونزوئال اعالم کرد که حزب حزب 
سوسیالیســت متحد مادورو و احزاب متحد با 
رئیس جمهور ونزوئال موفق شدند ۶۷ درصد از 
کرسی های پارلمان را به خود اختصاص دهند.

بنا بر گفته این مقام ارشــد انتخاباتی ونزوئال، 
ائتــالف مخالفان ونزوئال تنها تنوانســتند ۱8 
درصد از کرســی های پارلمان را در انتخابات 
روز گذشــته به دست آورند.حدود 2۱ میلیون 
فرد واجد شــرایط رأی  دهی در انتخابات روز 
یکشنبه ۶ دســامبر )۱۶ آذرماه( برای تعیین 
سرنوشــت 2۷۷ کرســی پارلمان ونزوئال که 
قرار اســت در بین بازه زمانی 202۱ تا 202۶ 
هدایت پارلمان را برعهده داشته باشند، ثبت نام 
کرده  بودند.»خــوان گوایدو« رهبر مخالفان و 
رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال که در صدد 
کاهش اعتبار ایــن انتخابات پارلمانی بود، آن 
را بایکــوت کرد.با اینحال، مــادورو اوایل روز 
یکشــنبه به وقت محلــی رأی داد و از تمامی 

نیروهای سیاســی درخواســت کرد تا پس از 
انتخابات در گفت وگوی ملی فراگیر شــرکت 
کنند.رئیس جمهور ونزوئال پس از اعالم نتایج 
اولیــه انتخابــات پارلمانی کشــورش در یک 
سخنرانی که از تلویزیون ملی این کشور پخش 
می شــد، گفت: »ما مجمع ملــی را با اکثریت 
آراء مردم ونزوئال احیــا کردیم. قطعاً این یک 
پیروزی بزرگ برای دموکراســی است«.پیش 
از برگزاری انتخابــات، مادورو تأکید کرده بود 
که اگر در انتخابات پارلمانی، نیروهای مخالِف 
دولت، انتخابات را ببرند از ریاســت جمهوری 
کنار خواهد رفت. در همین حال در واکنش به 
دخالت های خارجی در امور ونزوئال، »خورخه 
آریــزا« وزیر امــور خارجه ونزوئــال »مایک 
پومپئــو« وزیر امور خارجه ایــاالت متحده را 
به دلیــل دخالت و ادعایش دربــاره انتخابات 
پارلمانی ونزوئال، »زامبی« توصیف کرد.پومپئو 
در پیامــی مداخله جویانه که در صفحه توییتر 
خود منتشــر کرد، صحت انتخابات پارلمانی 
ونزوئال را که روز گذشــته با حضــور ناظران 
بین المللی از کشورهای مختلف جهان برگزار 
شد، زیر ســؤال برد.پومپئو در این پیام مدعی 

شــد: »تقلب در انتخابات ونزوئال از قبل انجام 
گرفته اســت. نتایجی که رژیم غیرمشــروع 
مادورو اعالم خواهد کرد، بازتابی از اراده مردم 
ونزوئال نیســت. آنچه امروز در حال رخ دادن 
است، تقلب و تزویر است نه انتخابات«.آریزا نیز 
در پاســخ به ادعاهای پامپئو در صفحه توییتر 
خود نوشت که تالش های آمریکا برای اعمال 
نفوذ سیاسی در ونزوئال شکست خورده است. 
وی خطاب به پومپئو ادامه نوشت: »یک زامبی 
سخن گفته اســت! گرچه طبق گفته رئیست 
]دونالــد ترامــپ رئیس جمهور آمریــکا[، در 
انتخابات آمریکا تقلب رخ داده است. پامپئو، با 
آرامش و در حال استعفا حقیقت را بپذیر؛ در 
ونزوئال، شکست شما قطعی است. ما امیدواریم 
که بزودی دیپلماسی به وزارت خارجه آمریکا 

و کاخ سفید بازگردد«.
خبر دیگر آنکــه نامزد حزب »جنبش ما ونزوئال 
هســتیم«، ادعــای مخالفان نیــکالس مادورو 
رئیس جمهور درباره تحریــم انتخابات »مجمع 
ملی« )پارلمــان( ونزوئال را رد کــرد و از حضور 
نامزدهای مخالف مــادورو در این انتخابات خبر 
داد. به رغم ادعاهای مطرح شده در رسانه ها درباره 
تحریم انتخابات مجمع ملی ونزوئال توسط مخالفان 
رئیس جمهور این کشور و لفاظی های مداخله جویانه 
مقام های آمریکایی در این باره، احزاب مخالف در 
این انتخابات شرکت کردند.»ایندر رومرو« نامزد 
حزب »جنبش ما ونزوئال هستیم« ادعای مخالفان 
نیکالس مادورو رئیس جمهور این کشــور درباره 
تحریم انتخابات »مجمع ملی« )پارلمان( ونزوئال 

را ادعایی عجیب خواند و رد کرد.
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ونزوئال یک شــنبه برگزار کننــده انتخابات 
پارلمانی بود که بر اساس آن 20 میلیون نفر 
حق شرکت در انتخابات را داشتند. انتخاباتی 
که نقشــی مهم در آینده این کشور و ساختار 
سیاسی آن دارد چرا که در یک سوی معادله 
جریان چپ گرای ضد امپریالیسم به رهبری 
مادورو رئیس جمهور کنونی این کشــور قرار 
داشته و در سوی دیگر آن جریان غرب گرا با 
محوریت گوایدو. اهمیت این انتخابات چنان 
بوده که نیــکالس مادورو« اعــالم کرده بود 
که اگر در انتخابــات پارلمانی مخالفان پیروز 
شــوند، وی آماده کناره گیری از قدرت است. 
نکته قابل توجه آنکه ایندیــرا آلفونزو رئیس 

شــورای انتخاباتی ونزوئال اعالم کرد: شمارش 
اولیــه آرای انتخابــات پارلمانــی، از پیروزی 
حزب چپگرای تحــت حمایت دولت حکایت 
دارد. حــزب »قطب بزرگ میهنی ســیمون 
بولیوار« با کســب ۶۷.۶ درصد آرای شمارش 
شــده، پیروز اصلی این رقابت هاست. با توجه 
به نتایج اعالم شــده می تــوان گفت که رای 
مردم ونزوئال به مادورو رای آنها به ادامه مسیر 
مقابله با امپریالیسم و مقاومت در برابر تحریم 
ها و تهدیدات آمریکا بوده که شکستی بزرگ 
برای آمریکا خواهد بــود. در باب چرایی رای 
مردم ونزوئال نیز چند امر قابل توجه اســت. 
نخست سیاست های مادورو در حل مشکالت 
اقتصادی و سیاسی بوده است. گوایدو و جریان 
غــرب گرا در حالی با ادعــای کمک به مردم 
خواســتار تحریم کشورشــان از سوی آمریکا 
و اروپــا بوده انــد که در نقطــه مقابل مادورو 
بــا رویکرد به ایران و روســیه از جمله انتقال 
چندین کشــتی نفت کش سوخت به ونزوئال 
اقتصادی  کاهش مشــکالت  برای  توانســت 
مردم گام های بسیاری بردارد. در همین حال 
مادورو بــه سیاســت های دوران چاوز یعنی 
مقابله با آمریکا و امپریالیســم ادامه داده که 
مورد رضایت مردم اســت. بر این اساس یکی 

از دالیل رویکرد مــردم به مادورو رو می توان 
رویکرد مردم این کشــور بــه جبهه مقاومت 
ضد آمریکایی دانســت. نکته مهم آن اســت 
که ایــن روند را می توان ادامــه روند رویکرد 
ضــد امپریالیســتی در کل آمریــکای التین 
دانست. در بولیوی به رغم کودتای آمریکایی 
در انتخابات مردم به »لوئیس آرســِه« نامزد 
سوسیالیســت ها و نزدیک بــه مورالس رای 
دادند. اقدامی که طرح آمریکا برای دگرگونی 
در ســاختار سیاســی بولیوی از جمله تبعید 
مورالــس را باناکامی همراه ســازد. بعد دیگر 
این حرکت را در شــیلی و اعتراضات مردمی 
به جریان راست گرای حاکم می توان مشاهده 
کرد که مشــکالت کشورشــان را برگرفته از 
حاکمیت جریان طرفدار آمریکا می دانند. در 
جمع بندی نهایی با توجه به آنچه ذکر شــد 
می توان گفت که رای مــردم به جریان چپ 
گرا در انتخابات ونزوئال رای آنها به جریان ضد 
امپریالیستی و مطالبه آنها برای نزدیکی بیشتر 
بــه جبهه مقاومت در جهان از جمله مقاومت 
در خاورمیانه است. روندی که نشانگر ناتوانی 
آمریــکا در تحقق اهدافش در آمریکای التین 
اســت که انزوای بیش از پیش تفکر سرمایه 

داران امپریالیسم را آشکار می سازد. 

یادداشت

پیام هایی از آمریکای التین 

تخریب مساجد العوامیه در یورش 
نظامیان سعودی

منابع خبری اعالم کردند که نیرو های امنیتی عربســتان به مسجد امام 
حسین )ع( واقع در منطقه الزاره در جنوب شهرک العوامیه یورش برده و 

این مسجد را به محاصره خود درآوردند.
عادل الســعید، یک فعال عربستانی پیشــتر از تصمیم مقامات آل سعود 
برای تخریب مســجدی در منطقه شیعه نشین عوامیه خبر داده بود.او با 
اشاره به دستور صادر شده از سوی مقامات آل سعود برای تخریب مسجد 
امام حســین )ع( در شــهر عوامیه، افزود: از آنجا که شهید شیخ نمر باقر 
النمر، امام جماعت و خطیب این مســجد بود، مسجد امام حسین )ع( به 
یک نماد تبدیل شــده است.این فعال عربســتانی تاکید کرد: مقامات آل 
سعود جنگ وحشیانه ای را علیه شیعیان در منطقه القطیف به راه انداخته 
اند. آن ها می خواهند هر چیزی را که با شهید النمر مرتبط است ریشه کن 
و نابود کنند، اما هر کار هم کنند این شــهید حتی در مزار ناپیدای خود 
همچنان الهام بخش آزادگان خواهد بود. این اقدام ضد اســالمی در حالی 
صورت می گیرد که ســعودی در یمن همچنان به بحران سازی و جنایت 
ادامه مــی دهد. با وجود اینکه حمالت ائتالف ســعودی-اماراتی در نوار 
مرزی بین عربستان ســعودی و یمن افزایش یافته، ولی این حمالت در 
شهر راهبردی »مأرب« شاهد کاهش است.روزنامه العربی الجدید گزارش 
داد که این درگیری پس از مدتی رکود، بار دیگر در مناطق مرزی »شدا« 

و »باقم« واقع در مرز عربستان سعودی و یمن رخ داده است.

در این میان معاون دبیر کل جبهه مردمی فلســطین ضمن هشدار درباره 
تشــکیل محور خیانت ، تصریح کرد، تمام توطئه های ریاض در منطقه به 
نفع رژیم صهیونیســتی تمام شده اســت.»ابواحمد فؤاد« معاون دبیر کل 
گروه »جبهه مردمی فلســطین« به شــبکه »المسیره« یمن گفت، نقش 
عربستان سعودی در رابطه با دشمن اسرائیلی، به آمریکا مرتبط است و تمام 
توطئه هایی که رژیم ســعودی در منطقه انجام می دهد در راستای منافع 
رژیم صهیونیستی است.فؤاد گفت: آنچه در منطقه در حال رخ دادن است، 
عادی سازی روابط نیست بلکه ائتالف هایی است که با دشمن صهیونیستی 
بسته می شــود؛ رژیم سعودی زمان سختی را پشت سر می گذارد. خیانت 
سعودی به فلســطین در حالی صورت می گیرد که کمیته برنامه ریزی و 
ساخت و ساز کابینه رژیم صهیونیستی، ساخت ۹ هزار واحد مسکونی در 
شمال قدس اشغالی را تصویب کرد.به نوشته وبسایت فلسطین آنالین، این 
واحدهای مسکونی جدید قرار است در منطقه »عطاروت« در شمال قدس 
اشغالی ســاخته شود. اقدامی که از لحاظ حقوق بین الملل و سازمان ملل 

غیر قانونی و اشغالگری محسوب می شود.
خبر دیگر از فلســطین آنکه ســخنگوی حماس در ســومین سالگرد به 
رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت فلسطین اشغالی توسط آمریکا 
گفت، این یک ســیلی به حامیان مذاکرات سازش بود و رام اهلل نباید روی 
دولت جدید آمریکا حسابی باز کند. در این میان در ادامه بحران سیاسی 

در رژیم صهیونیستی 
یکی از اعضای حــزب وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در ائتالف کابینه 
تل آویو می گوید که این حزب خواســتار برگزاری هرچه سریعتر انتخابات 

سراسری در فلسطین اشغالی است.

اتحادیه اروپا از نابینایی استراتژیک خالص شود
رئیس جمهور ترکیه می گوید اتحادیه اروپا چشم خود را به روی حقایق 
راهبردی بســته اســت حال آنکه با تهدید راه بــه جایی نمی برد و حل 
بلندمدت مناقشــه مدیترانه، در گرو توســل به دیپلماسی است. رجب 
طیب اردوغان در واکنش به بررســی زمینه های تحریم آنکارا از ســوی 
اتحادیه اروپا گفت: در برابر تهدیدها و باج گیری ها تســلیم نمی شــویم و 
توسعه طلبی امپریالیستی در ســطح دریا را برنمی تابیم.به گفته وی، ترکیه 
تســلیم طرح ها و نقشه هایی که هدفشــان محدود کردن این کشور به آب های 
فراســاحلی آنتالیا اســت؛ نخواهد شــد. او افزود: هر طرح و نقشه ای هم که به 
محرومیت ترکیه از حق خود در مدیترانه شرقی منجر شود؛ مردود است.اردوغان 
در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: راه حل بلندمدت مناقشه مدیترانه شرقی 

مستلزم آن است که به دیپلماسی فرصتی برای عرض اندام داده شود.

مخالفت آمریکا با حزب اهلل مانع تشکیل دولت لبنان
شــربل وهبه وزیر خارجه لبنان اعالم کرد اگر آمریکا حضور نداشــتن 
حزب اهلل را در دولت لبنان را شــرط کند، همان طرفی اســت که مانع 
تشکیل دولت جدید شده اســت. او گفت: نمی توان هیچ طرف لبنانی 
را از شــرکت در دولت منع کرد خصوصا اگر در پارلمان نماینده داشته 
باشد.وهبه تأکید کرد: میان تشکیل دولتی با کمک های )خارجی( بدون 
حزب اهلل و تشــکیل دولت بــا حزب اهلل ما گفتگو را انتخــاب می کنیم، اگر 
آمریکا شــرط حضور نداشتن حزب اهلل را برای دولت بگذارد پس این آمریکاست 
که ما را از تشــکیل دولت منع کرده اســت خصوصا آنکه حزب اهلل طیفی لبنانی 
اســت که در پارلمان نماینده دارد.او گفت: اجازه دهید با حزب اهلل گفتگو کنیم 
و اگر قانع شد که حضور نداشتنش در دولت به کشور خدمت می کند، خود این 

تصمیم را بگیرد.

محکومیت تحریم  مقامات چینی 
هوآ چونیینگ ســخنگوی وزارت امور خارجه چیــن اقدام آمریکا برای 
تحریم مقامات حــزب حاکم چین را قویاً محکوم کــرد. چونیینگ در 
نشستی خبری، تحریم های اعالم شــده از سوی »مایک پومپئو« وزیر 
امــور خارجه آمریکا علیه مقامات »حزب کمونیســت چین« را محکوم 
کرد. در همین حال این دیپلمات چینی گفت، کشــورش اقدامات الزم و 
قانونی را جهت حراست از حق حاکمیت، امنیت و توسعه خود اتخاذ می کند. 
الزم به ذکر است پامپئو در بیانیه ای در پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا 
اعالم کرد که واشــنگتن محدودیت صدور روادید برای مقامات حزب کمونیست 
چین و افرادی که در سازمان کار جبهه متحد مشغول هستند، اعمال خواهد کرد. 
وی مدعی اســت که این سازمان در فعالیت های مخربی دست دارد که قصد آن 

هدف قرار دادن کسانی است که با سیاست های پکن مخالف هستند.

ائتالف مادورو پیروز انتخابات پارلمانی  شد 

رای دوباره به جبهه ضد امپریالیسم
ونزوئالیی ها نیز مانند مردم بولیوی به طرفداران آمریکا رای ندادند 
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مهسا شاه محمدی 

آگهی مفقودی
برگ سبز)شناســنامه(و کارت خودروی ســواری پراید تیپ صبا GTX ســبز یشمی 
متالیک مدل 1382،شماره انتظامی 178هـ 48 ایران 63 به شماره موتور 00538539 
وبه شماره شاسی S1412282995589  به نام مرضیه سلطانی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
*************************************************************

شناســنامه )برگ سبز( ســند کمپانی )کارخانه(خودرو سواری سیســتم سایپا تیپ  
131SLبرنگ ســفید روغنی مدل 1390 بشــماره موتور 4345822 و شــماره شاســی 
S3412290352840 و شــماره پــاک ایران 49-295ج19 به نام مســلم حســنی نژاد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*************************************************************

آگهی تغییرات شــرکت ســوالر باد انرژی ایرانیان شرکت ســهامی خاص به شماره 
ثبت 61743 و شناسه ملی 14006843386 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1399/6/31 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : نشــانی مرکز اصلی شــرکت از محل قبلــی به آدرس 
اســتان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد محله آزاد شهر 
خیابــان مــدرس ) فرهنــگ 5 - معلم8  ( بلــوار معلم پاک 0 طبقــه دوم واحد 1 
کدپســتی 9188883200 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فوق 

اصاح گردید. 
اداره کل ثبت اســناد و اماک استان خراســان رضوی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری مشهد )1057280(

آگهــی تغییرات شــرکت ســوالر باد انــرژی ایرانیان شــرکت 
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت 61743 و شناســه ملــی 

 14006843386
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/6/31 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : آقــای ایمان شــریعت به کدملی 
0921864817 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین 
ابوترابــی زارچی به کدملی 5519812772 به ســمت نایب 
رئیس و مدیر عامل و خانم مریم شــهرکی علی آباد به کد ملی 
0932117902 به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده 
انتخــاب  تاتاریــخ 04/04/1401  مــدت تصــدی مدیــران 
گردیدنــد. کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت 
همچنین کلیه نامه ها و اســناد عادی شــرکت بــه امضاء یکی 
از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)1057278(

آگهی اباغ به خوانده مجهول المکان)نوبت اول (
احتراما بدینوســیله به آقایان1-علیرضا2-محمودشــهرت همگی کسکنی فرزندان 
زیــن العابدین فعــا مجهول المکان ابــاغ می گردد،خانــم مهرانــه مهردادفرفرزند زین 
العابدین،دادخواســتی به خواســته تقاضای صدور حکم مبنی بر تعیین امین اموال غایب 
مفقود االثر، به طرفیت شــما و غیره به شــعبه اول دادگاه خانواده سبزوار تقدیم نموده 
است و به کاسه 9900473ثبت و در جریان رسیدگی می باشد،مراتب بنا به درخواست 
خواهان ودســتور دادگاه در اجرای مواد1023و1025قانون مدنی سه نوبت متوالی هر 
کدام به فاصله یک ماه در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شودشــما می توانید با ارائه 
آدرس جدیدخود به دفتر دادگاه)به نشــانی استان خراسان رضوی-شهرستان سبزوار-

خیابان اسدآبادی-چهارراه دادگستری-مجتمع شماره2دادگستری(مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست با ضمایم آن را دریافت نماییددرصورت عدم حضور غیابا رسیدگی و تصمیم 
مقتضی اخذ خواهد شــد.ضمنا چنانچه کســانی از افراد فوق الذکر خبر دارند مراتب را 

به این دادگاه اطاع دهند.
مدیردفتر شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان سبزوار-حسین قلعه نوئی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعــه زمین به مســاحت 300/55 مترمربع به 
پاک 1530 فرعی از ســنگ 90 اصلی قریه آیینه ورزان که بنام خانم ملوک قربانی دره 
گرگی فرزند قربان می باشــد در جریان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالک تا کنون انجام 
نگردیــده از طرفی مطابق ماده 15 قانــون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا بنابه تقاضای 
کتبی نامبرده تحدید پاک مذکور در روزســه شــنبه مورخ 1399/10/09 ســاعت 11 
صبح در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوســیله به اطاع اهالی و خصوصا به مالکین 
مجاور و یا نماینده قانونی آن ها اعام می دارد که در روز و ســاعت مقرر در محل مذکور 
حضور بهم رســانند. مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود 
و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رســیدگی خواهد شــد. تاریخ 

انتشار: 1399/09/18- 6933
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک دماوند

رای دادگاه  
و   9609981778200590 شــماره  کاســه  هــای  درپرونــده 
9709981778200172 شــعبه 2 دادگاه عمومــی و حقوقی شهرســتان کاله تصمیم 
نهایی شــماره 9709971778200491 در خصوص دادخواســت آقای امان امانی قپان 
فرزند عاشــور به طرفیت دادســتان دادســرای عمومی و انقاب کاله به خواسته صدور 
حکم ورشکستگی به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده و همچنین دادخواست خواهان 
مذکور به طرفیت مدیریت بانک های کشــاورزی و ملی و دادستان کاله به خواسته جلب 
ثالــث بانک های کشــاورزی و ملی به دعوی موضوع پرونده اصلی )اعام ورشکســتگی (، 
درخصوص دعوی جلب ثالث مطروحه نظر به اســترداد دعوی از ســوی خواهان طی الیحه 
تقدیمی مثبوت به شــماره 245735 مورخه 97/04/19 مســتندا به بند ب ماده 107 
قانون آیین دادرســی مدنی قرار رد دعوی مذکور صادر و اعام  میگردد که قابل تجدید 
نظرخواهی ظرف بیست روز از تاریخ اباغ در محاکم محترم تجدید نظر استان گلستان می 
باشد و اما خواسته خواهان در پرونده اصلی وارد و ثابت است، چرا که اوال حسب اعام 
خواهــان و نتیجه اجرای قرارهای معاینه محل و تحقیق محلی و رونوشــت مصدق پروانه 
بهره برداری صادره از وزارت جهاد کشــاورزی ماحظه می شــود خواهان از ســال 1386 
در زمینه تولید و بســته بندی آجیل و خشــکبار  خرید و فروش آنها در ســطح گســترده 
و عمده فعالیت داشــته و دارای کارگاه بســته بندی آجیل و خشــکبار در شهرک صنعتی 
دهنه نیز بوده اســت و به موجب ماده یک و بند یک ماده دو قانون تجارت تاجر محســوب 
می شــود، ثانیا حسب نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که مطابق با اوضاع و احوال 
معلوم و محقق قضیه بوده و مصون از اعتراض مانده خواهان در زمان سررسید دو قسط 
وام بانک کشــاورزی بــه مبلغ جمعا 689.755.710 ریال درتاریخ 91/5/19 نتوانســته 
اقســاط مذکور را پرداخت نماید و عجز وی از پرداخت اقســاط مذکــور به صورت واقعی 
بوده و در تاریخ مذکور موجودی کل وجه نقد و حســاب های بانکی وی مبلغ 6.508.563 
ریال بوده که در مقایســه با بدهی ها و تعهدات ســر رســید شده وی کمتر از یک درصد 
بــوده و عما پرداخت بدهی ها غیر ممکن بوده اســت و در حال حاضــر نیز خواهان مبلغ 
6.138.038.700 ریــال بابــت اصل وام و ســود قرارداد و جرایم تاخیــر به بانک ملی و 
مبلغ 12.588.736.433 ریال به بانک کشــاورزی و مبلغ 146.022.191 ریال بابت حق 
بیمــه کارگران و جریمه دیرکرد به ســازمان تامین اجتماعی و مبلــغ 84.442.875 ریال 
بابــت اصل مالیات و جرایم به اداره امور مالیاتــی و مبلغ 673.133.800 ریال نیز بابت 
16 فقره چک برگشتی به اشخاص مقروض و عما نیز فعالیت تجاری وی متوقف و کارگاه 
تولیدی وی نیز تعطیل می باشد لذا نیتجتا ورشکستگی وی محرز و مسلم بوده و مستندا 
بــه مــواد 412 و 415و 427و 428و 440و 417و 418و 1و2 قانــون تجــارت حکم به 
ورشکســتگی خواهان با اعــام توقف وی درتاریــخ 91/5/19 از پرداخت دیون صادر و 
اعــام و آقــای احمد عطایــی قوجق به عنوان مدیــر تصفیه و آقای کامی بــه عنوان عضو 
ناظر تعیین می گردد تا به شــرح مقررات مندرج درقانون تجارت و ســایر قوانین مربوطه 
نسبت به انجام وظایف قانونی و عملیات تصفیه اقدام نمایند. همچنین دادگاه در راستای 
حفظ حقوق طلبکاران دســتور توقیف کلیه حســاب های بانکی و موسسات مالی و اعتباری 
و قرض الحســنه متعلق بــه خواهان و مهر و موم کلیه امــوال وی از جمله اموال موضوع 
نظریه کارشناسی را صادر و اعام می دارد و متذکر میشود خواهان از تاریخ صدرو حکم 
از هرگونه مداخله در اموال خود که درتادیه دیون موثر باشد ممنوع بوده و مدیر تصفیه 
قائم مقام وی می باشــد و از تاریخ مذکور هرکس نســبت به تاجر ورشکســته )خواهان( 
دعوایی از منقول و غیرمنقول داشته باشد به طرفیت مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او 
تعقیب کند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظرخواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر استان گلستان می باشد 
محمد صادق آتابای- رئیس شعبه دوم محاکم عمومی حقوقی شهرستان کاله

آگهی برگزاری سومین  دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکای دادگستری استان ایام
بدینوسیله به اطاع کلیه وکای محترم پایه یک عضو کانون وکای دادگستری استان 
ایام می رساند ، در اجرای مقررات ماده 3 آیین نامه الیحه قانونی استقال کانون وکای 
دادگستری ، سومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکای دادگستری استان ایام به 
منظور انتخاب 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی البدل ، جلسه مجمع عمومی و برگزاری 
انتخابــات این دوره در روز پنجشــنبه مــورخ 99/10/11 از ســاعت 9 الی 17 در محل 
کانون وکا واقع در ایام ، بلوار آزادی ، خیابان آزادی 9 ، نبش کوچه شــادی تشکیل می 
گردد. بدیهی است برگزاری انتخابات در موعد تعیینی منوط به اخذ مجوز از ستاد کرونای 

استان به سبب شیوع بیماری واگیر کرونا می باشد. 
شرایط انتخاب کنندگان: 1- وکای پایه یک دادگستری که محکومیت انتظامی درجه 
4 به باال نداشــته باشــند. 2- در حال تعلیق از وکالت نباشند. 3- پروانه خود را  تمدید 

کرده باشند. 
شــرایط عمومی انتخابــات: 1- اخذرای به صــورت جمعی و مخفی انجــام می گیرد و 
رای دهنده باید رای خود را روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رســیده نوشــته شــود. 
2- رای دهنده پس از ارائه پروانه وکالت ، رای خود را در صندوق آراء می اندازد و در 
لیســت اسامی واجدین شرایط انتخاب کنندگان مقابل نام خود امضاء می نماید پروانه به 
مهر انتخابات ممهور خواهد شــد. 3- حق رای کســانی که تا پایان ساعت رای گیری برای 
رای دادن حاضر نشوند ساقط خواهد شد. 4- آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل 
اســت ، اسامی مکرر حساب نمی شود و اسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت 
نخواهد شــد. 5- از واجدین شرایط انتخاب شدن ، کسانی که دارای رای بیشتر هستند 
عضــو اصلی و کســانی که بعــد از اعضای اصلی بیش از ســایرین دارای رای می باشــند 
عضوعلــی البــدل خواهند بود. 6- اگر روز اخذ رای تعطیــل گردید روز پس از آن بدون 
نیــاز به دعوت مجــدد در همان مکان و زمان معین اخذ رای بــه عمل خواهد آمد. 7- در 
زمــان و مکان اخذ رای هــر گونه تبلیغ مبنی بر موافقت یا مخالفــت با داوطلبان عضویت 
هیات مدیره ممنوع می باشــد. پس از انقضای مدت رای گیری ، آرای ماخوذه قرائت می 
شود. 8- اســامی واجدین شرایط عضویت هیات مدیره که صاحیت آنان از طرف دادگاه 

انتظامی قضات تائید و اعام شده است در محل اخذ رای الصاق خواهد شد.
 آیت اله نظری - رئیس هیات نظارت بر سومین دوره انتخابات هیات مدیره


