
برگزاری همایش دیپلماسی فرهنگی
همایش دیپلماسی فرهنگی )همایش شبکه نخبگانی  
دیپلماسی فرهنگی ،مهندسی و آینده پژوهی تمدنی( 

30 خردادماه در تهران بر گزار می شود.
به گــزارش روابــط عمومی مجمــع جهانی صلح 
اســامی، دکتر داود عامری دبیر کل این مجمع در 
حاشــیه برگزاری همایش گفت: دیپلماسی فرهنگی 
زیر ســاخت دیپلماســی در جهان کنونی می باشد. 
امروزه شاهد نو پدیده ی در حوزه ادراکی و ارتباطات 
بین المللی هســتیم و اساسا جهان در حال تغییرات 
بسیاری می باشد؛ لذا جمهوری اسامی ایران بایستی  
نــگاه آینده نگرانه به تقویت دیپلماســی عمومی به 
خصوص دیپلماســی فرهنگی داشته باشد .دبیر کل 
مجمع جهانی صلح اسامی افزود: دیپلماسی فرهنگی 
می تواند زمینه ارتباطات مســتحکمی را برای ایران 
در جهان فراهم سازد که این مقدمه اعتماد سازی و 
بستر سازی برای توسعه روابط بین الملل می باشد.

وی در پایان خاطر نشــان کرد همایش دیپلماســی 
فرهنگی به عنوان یک نشست نخبگی بستر های الزم 
را  بــرای جذب همکاری های همه جانبه نخبگی در 
برگزاری کنفرانس بین المللی فرهنگی تهران خواهد 
بود.کنفرانس بین المللــی فرهنگی تهران در بهمن 
ماه ســال جاری با حضور نخبگان داخلی و خارجی 
برگزار خواهد شــد . زمان برگزاری : )30( خردادماه 
ساعت 10مکان برگزاری : تهران .مرکز همایش های 

بین المللی اجاس سران.

توسعه مناسبات ترکمنستان و  ایران
وزیر امور خارجه در دیدار همتای ترکمنستانی، بر 
اهمیت باالی ســفر رئیس  جمهور ترکمنستان به 
تهران در ســی امین سالگرد برقراری روابط بین دو 

کشور تأکید کرد.
حســین امبرعبداللهیــان ضمــن تبریــک مجدد 
ریاســت   اخیــر  انتخابــات  موفــق  برگــزاری 
جمهــوری ترکمنســتان، بر اهمیت باالی ســفر 
امــروز رئیس  جمهور ترکمنســتان بــه تهران در 
 ســی امین ســالگرد برقراری روابط بین دو کشور 
تأکید کرد. وی با بیان اینکه زیربناهای گســترش 
روابط دو کشور به خوبی و با بنیان قوی گذاشته شده 
است، گفت: مجموعه توافقنامه ها و تقاهم نامه های 
جامعــی در  اختیــار داریــم که می بایســت در 
جهت اجــرای کامل آن حرکــت کرد.وزیر خارجه 
ترکمنســتان نیز بر ضرورت همکاری های دوجانبه 
و پنج جانبه برای آماده سازی مقدمات نشست سران 

کشورهای خزر در عشق آباد تأکید کرد.

اخبــــار گزارش

در ادامه تاش های ایران بر اســاس اصل مقاومت و مذاکره 
برای تحقق توافق خوب و قوی، وزیر امور خارجه جمهوری 
اســامی ایران با بیان این که مــا از گفت وگو و مذاکره فرار 
نخواهیم کرد و پکیج سیاسی جدیدی را روی میز گذاشتیم، 
گفت: ایران برای رســیدن به توافــق خوب، قوی و پایدار از 

منطق دیپلماسی و مذاکراتی فاصله نخواهد گرفت.
حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امور خارجــه جمهوری 
اســامی ایران پــس از دیدار و گفت وگو بــا »باول بوتو 
زرداری« همتای پاکستانی در جمع خبرنگاران به تشریح 
گفت وگوهایش پرداخت.رئیس دســتگاه دیپلماسی ضمن 
ابراز خرســندی از حضــور همتای پاکســتانی در تهران 
اظهار داشــت: روابط عمیق و ریشه دار جمهوری اسامی 
ایران و جمهوری اســامی پاکســتان، دو کشور بزرگ در 
دنیای اســام در طول ۷۵ سال گذشته سرشار از لحظات 
امیدبخش بوده اســت. ما در دولت جدید مناســبات را در 
مسیر توسعه هر چه بیشتر همکاری ها رقم زدیم. در دوره 
جدید و تحوالت سیاســی اخیر در داخل پاکستان، مفتخر 
هســتم که اولین وزیر خارجه ای بــودم که انتخاب همکار 
خوبم آقای زرداری را که بیشــتر در کشور ما به آقای بوتو 
هم معروف اســت، به ایشــان تبریک گفتم. وزیر خارجه 
همچنین بیان کــرد: در خصوص موضوعــات منطقه ای، 
آخرین تحوالت در افغانستان، اوکراین، یمن و فلسطین را 
مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم. ما مخالف تداوم جنگ 
در اوکراین هســتیم و بر راه حل سیاسی تأکید داریم و به 
عنوان جمهوری اسامی ایران بین اوکراین و روسیه تاش 
می کنیم هر چه ســریع تر بحران اوکراین در مسیر مذاکره 
و راه حل سیاســی به پیش برود با درک بانیان و ریشه های 

اصلی این بحران.
امیرعبداللهیان خاطرنشــان کرد: با صدای بلند بر تشکیل 
دولت فراگیر با مشــارکت همه اقوام در افغانســتان تأکید 
داریم. ما عاوه بر اینکه با هیأت حاکمه موقت افغانستان، 
یعنی طالبان، مناســبات الزم را به دلیل مرز مشــترک و 
همســایگی و موضوعات متنوعی که بیــن ما وجود دارد، 
حفظ کردیم، ارتباط علنی و آشــکار و رسمی خودمان را 
با همه طرف ها در افغانستان را همچنان پیگیری می کنیم 
و به صراحت به هیأت حاکمه موقت افغانســتان گفته ایم 
که تشــکیل دولت فراگیر با مشــارکت همه اقوام راه حل 
اساســی برون رفــت از چالش های موجود در افغانســتان 
است. امیدواریم افغانســتان هر چه زودتر در مسیر صلح، 
آرامش، رفــاه و ثبات قرار بگیرد.وی دربــاره بحران یمن 
نیز افزود: در مورد یمن، جمهوری اســامی ایران از ادامه 
برقراری آتــش بس در یمن حمایت کرد و ما بر لغو کامل 

محاصره انســانی در یمــن تأکید داریــم و گفت وگوهای 
یمنی - یمنی را تشویق می کنیم.امیرعبداللهیان همچنین 
گفت: فلسطین همچنان به عنوان موضوع اول جهان اسام 
در دســتور گفت وگوهای ما و وزیر خارجه پاکســتان قرار 
داشــت و ما نسبت به تشــکیل دولت واحد فلسطینی در 
سراســر سرزمین تاریخی فلســطین به پایتختی قدس در 
جمهوری اســامی ایران تأکید داریم و امیدواریم نســبت 
به اقدامات تحریک آمیز و خصمانه ای که رژیم نامشــروع 
اســرائیل علیه جهان اســام اتخاذ می کند از وحدت رویه 
قوی تری بین امت اسامی و جهان اسام برخوردار باشیم. 
وزیر خارجه به قطعنامه اخیر صادر شــده در شورای حکام 
آژانس نیز اشــاره کرد و اظهار داشت: از موضوعات دیگری 
که به عنوان دســتورکار مشترک ما در گفت وگوهای امروز 
قرار داشــت، چگونگی برخورد جمهوری اســامی ایران با 
قطعنامه صادره از ســوی آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
روند ادامه و یا توقف مذاکرات است.امیرعبداللهیان تصریح 
کرد: جمهوری اســامی ایران هیچ گاه از میز مذاکره فرار 
نکرده اســت و معتقدیم مذاکره و دیپلماســی بهترین راه 
برای رسیدن به نقطه پایانی توافق است. ما گام های مهمی 
را در ماه های گذشته در مذاکراتی که همکارم آقای باقری 
با آقای انریکه مورا و کشــورهای 1+۴ در وین داشــتند و 
همچنیــن تبادل پیام هایی که در ایــن مدت بین ایران و 
آمریکا انجام شــد، اثبات کردیم که اهل گفت وگو، منطق 
و رســیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار هستیم.وی ادامه 
داد: در روزهــای اخیر و در پنجشــنبه گذشــته علیرغم 
استمرار تبادل پیام های غیرمستقیم بین تهران و واشنگتن 

و علیرغم پیشــرفت هایی که در مسیر این گفت وگوها قرار 
داشــت، ولی به یکباره طرف آمریکایی برای اعمال فشــار 
سیاسی بر جمهوری اسامی ایران و البته اخذ امتیاز بیشتر 
در مذاکره غیرمستقیم، قطعنامه ای را در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی ارائه داد و علیرغم اینکه طرف آمریکایی به ما 
اعام کرد که این قطعنامه خالی از محتواســت، ولی نفس 
قطعنامه باعث شــد که ما طرف آمریکایی را از این کار بر 

حذر کنیم.
وی ادامه داد: ما یک پکیج سیاسی جدید و ابتکار جدید را 
روی میز قرار دادیم، طرف آمریکایی این ابتکار را پذیرفت، 
امــا بر تصویــب قطعنامه هــم تأکید داشــت. در نتیجه 
جمهوری اسامی ایران هم با افزایش فعالیت های هسته ای 
خود در حوزه هایی که از طریق سازمان انرژی اتمی اعام، 
اجرایی و عملی شــد و به صورت رسمی هم قبل از صدور 
قطعنامه به دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی اطاع 

داده شد، این اقدامات را انجام دادیم.
امیرعبداللهیان تصریح کــرد: اکنون نیز در کنار قطعنامه، 
اقدامات بیشتر هسته ای جمهوری اسامی ایران قرار دارد 
اما مــا از گفت وگو و مذاکره فــرار نخواهیم کرد و در این 
مســیر ارتباطات ما در عرصه هــای دیپلماتیک و پیام های 
ما از طریق آقایان مورا مذاکره کننده اتحادیه اروپا و بورل 
مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حال تبادل است. 
جمهوری اســامی ایران برای رسیدن به یک توافق خوب، 
قوی و پایدار از منطق دیپلماسی و منطق مذاکراتی فاصله 

نخواهد گرفت.
»باول بوتو زرداری« وزیر خارجه پاکستان نیز که به دعوت 

همتای ایرانی به تهران سفر کرده، با حضور در محل وزارت 
امور خارجه جمهوری اسامی ایران مورد استقبال حسین 
امیرعبداللهیان همتای ایرانی قرار گرفت و پس از گفت وگو 
با وزیــر امور خارجه جمهوری اســامی ایــران در جمع 
خبرنــگاران حضور یافت و به تشــریح گفت وگوهای انجام 
شده پرداخت.وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران 
گفت: من به خانه و موطن خود آمده ام. ملت پاکســتان و 
ایران علقه های تاریخی گســترده ای دارند. نه تنها همسایه 
هستیم بلکه برادر و خواهر هستیم و بی صبرانه عاقه مند 
هستم که با شــما همکاری کنم و مناسبات فیمابین را به 
قله های رفیع تر برســانیم.وزیر خارجه پاکستان ادامه داد: 
متعهد هستیم برق بیشــتری از ایران وارد کنیم از امکان 
تبــادل زندانیان صحبــت کردیم. از مهمان نــوازی ایران 
سپاسگزاریم. درباره شرایط مختلف به خصوص شکنندگی 
شــرایط موجود در افغاستان صحبت کردیم نگران ثبات و 
امنیت در افغانســتان هســتیم. برای چهار دهه میلیون ها 
آواره را میزبان بودیم و از استقرار صلح و ثبات و شکوفایی 
در افغانستان منافع داریم. مترصد روزی هستیم که برجام 
نهایی شــود و این حق مردم ایران اســت و باعث می شود 
شرایط و فضای مناسب تری برای تعامل با ایران ایجاد شود. 
در این میان اما در ادامه رفتارهای غیر ســازنده غرب وزیر 
امور خارجه کره جنوبی گفت: کشــورش در حال مذاکره 
با ایران و آمریکا برای آزادســازی دارایی های مسدودشده 
تهران اســت. حدود ۷ میلیارد دالر از درآمد نفتی ایران به 
خاطر تحریم های آمریکا در حســاب هایی در دو بانک کره 
جنوبی مسدود شده است.آنتونی بلینکن در یک کنفرانس 
خبری مشــترک با پارک جین، همتای کــره ای خود در 
پاســخ به ســوالی درباره احیای توافق هســته ای]برجام[ 
گفت:  کارهای زیادی  انجام شــد تــا ببینیم می توانیم به 
پایبندی دوجانبه به برجام بازگردیم یا نه. با اتحادیه اروپا، 
با شــرکای اروپایی و چین و روســیه در مدت یک ســال 
گذشــته همکاری کرده ایم. اساسا به ایران بستگی دارد که 
تصمیم بگیرد می خواهد در این توافق مشارکت کند یا نه، 
چون بیشتر کار ملحق شــدن دوباره به این توافق تکمیل 

شده است.
بلینکن افزود: اما آنچه شاهدش بوده ایم، این بوده که ایران 
به دخیل کردن مســائلی فراتر به این مذاکرات ادامه داده 
اســت و چنین چیزی در این موقعیــت هیچ جایی ندارد. 
بنابراین، آن ها اگر می خواهنــد با چیزی که مورد مذاکره 
قرار گرفته اســت پیش برویم، چیــزی که امکانش وجود 
دارد اگر ایران بخواهد، به ســرعت کارش پایان بگیرد، باید 

تصمیم بگیرند و باید سریع این کار را انجام دهند.
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در چارچوب سیاست مقاومت و مذاکره صورت می گیرد 

 بسته سیاسی جدید ایران روی میز وین

آگهی موضوع مــاده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای  شــماره ۱40۱۶0۳۲۹0۱۲00۱۵۳۶-۱40۱/۳/۱7 هیات  
اول /دوم موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای حســن خالقی به شــماره شناســنامه ۳کد ملی 
4۶0۹747۶۲۶صــادره از گرمســار فرزند لهراســب درششــدانگ یک قطعه  
زمیــن  مزروعــی با حقابه به مســاحت ۲07۱4.4۹متر مربع از پالک شــماره ۵ 
فرعی از ۱۹ اصلی واقع در روستای کهک  حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری مع 
الواســطه از آقاجان خالقی و لهراســب خالقی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــالع عمــوم مراتب در دو نوبت فاصله ۱۵ روز آگهی می شــود .در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد میتواند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی اســت در صورت صورت انقضای 
مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/۳/۲۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۱/4/۱۱

شناسه آگهی ۱۳۳۳۹۱۱
حسین چلوئی رئیس ثبت و اسناد و امالک گرمسار

آگهی فقدان سند مالکیت 
 خانم ســعیده نوائــی به اســتناد دو برگ استشــهاد محلی که به 
امضای شــهود و بــه گواهی دفترخانه شــماره یک گرمســار رســیده 
مدعی  می باشــد که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از ششدانگ پالک 
۱۵/۲۲۹۲ واقع در بخش گرمســار مورد ثبت-جلد-صفحه --- به 
علت جابجایی مفقود و مالک درخواست صدور سند مالکیت المثنی را 
نموده است لذا مراتب  باستناد ماده ۱۲0 آیین نامه قانون ثبت آگهی 
می شــود تا چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم 
یا وجود اســناد مالکیــت مذکور نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار 
ایــن آگهی ظــرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل ســند  
مالکیت به این اداره تســلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگی 
قــرار گیــرد و اال پس از انقضــای مدت مذکور و نرســیدن  واخواهی 
و در صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند 
مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شــد .""شماره چاپی سند   

0۱00۱4  ملک در رهن است.
 شناسه آگهی ۱۳۳۳۹87

حسین چلوئی 
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهــی تغییــرات شــرکت کشــاورزی مهــر یــک شهرســتان کیار 
شــهر گهــرو شــرکت تعاونی به شــماره ثبت ۵۲0 و شناســه ملی 

 ۱0۳40۱0۶۱۵۹
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطــور فوق العاده 
مــورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ منضــم بــه نامــه شــماره ۲۱۳0۳ مورخ 
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی اســتان چهار 
محال و بختیاری تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : ســرمایه شــرکت از 
مبلــغ ۱.۶00.000 ریال بــه مبلغ ۳.۲00.000 ریال منقســم به 
۳۲ ســهم ۱00.000 ریالی ) از طریق آورده نقدی ســهامداران ( 
افزایش یافت که تمام آن برابر گواهی شماره ۱80۵/۶۲۲ مورخ 
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ نزد بانک توســعه تعاون شــعبه آیت اله کا شانی 
شهرکرد به حساب شــرکت واریز و بدین نحو ماده مربوطه اصالح 
گردیــد. خانم کبری بســتانی اباتری به کد ملــی ۲۶4۹8۵۳۱4۱ 
بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای اصغــر شــهباز بــه کــد ملی 
۶۳۳۹۶۹۱۲0۱ به ســمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کیار )۱۳۳۵4۹7( 

آگهــی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یــک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانــون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون یاد 
شــده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر 
در اداره ثبــت اســناد و امالک بجنورد مورد رســیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو نشریه 
آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد: 

بخش دو بجنورد پالک۱۶8-اصلی اراضی امیریه
۱- ششدانگ یکباب ســاختمان از پالک شماره ۱۶8اصلی فوق 
به مساحت ۱۹۹/۱۲متر مربع ابتیاعی آقای ولی محمد تنها  از محل 
مالکیت رســمی مشــاعی متقاضی برابر رای شــماره ۱40۱-0۶۱۱ 

مورخه ۱40۱/0۳/0۱ - کالسه ۱400-0۳0۳
لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشــاعی و اشخاص 
ذینفع در آرای اعالم شــده ابالغ می گــردد چنانچه اعتراضی دارند 
بایــد از تاریخ انتشــار آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل 
تــا دو ماه اعتــراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم 
و رســید اخذ نماینــد معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض مبادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند 
در صورتــی که اعتــراض در مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره 
ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/0۳/۱0
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/0۳/۲۵

شناسه آگهی ۱۳۲۶4۵۱
اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم فاطمه غفاری فرزند محمد به شــماره ملی 007۲8۵40۲۲  بشرح دادخواست 
به کالســه 000۵۳4 از این شــورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است 
که شــادروان محمد غفــاری فرزند علی اکبر به شــماره ملــی 04۳۹۲۹۹۹۲۶ در تاریخ 
۱400/0۹/04 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی منحصراست 
به :۱. احمد غفاری فرزند محمد به شــماره ملی 007۲۶۵۹۹7۱  صادره از تهران )پسر 
متوفــی( ۲. حامد غفاری فرزند محمد به شــماره ملــی 0070۵۱۶۲4۳  صادره از تهران 
)پســر متوفی(۳. فاطمه غفاری فرزند محمد به شــماره ملی 007۲8۵40۲۲  صادره از 
تهران )دختر متوفی(4. بتول غفاری فرزند محمد به شماره ملی 00۵۹8۲0۱۶0  صادره 
از تهران )دختر متوفی( اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیم دارد در غیــر اینصورت گواهی 

صادر خواهد شد.740۳
 امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقــای احمد علــی محمــدی فرزند محمد به شــماره ملــی 04۳۹8۵۶08۶  بشــرح 
دادخواســت به کالســه ۱00۱0۹ از این شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده اســت که شــادروان نســاء نورالهی فرزند محمد به شــماره ملــی 04۳۹۳07۱04 
در تاریــخ ۱۳۹7/۱۲/۲۳ در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته و ورثــه حین الفوت وی 
منحصراســت بــه :۱. احمد علــی محمدی فرزند محمد به شــماره ملــی 04۳۹8۵۶08۶  
صــادره از دماونــد )پســر متوفــی( ۲. شمســعلی محمدی فرزنــد محمد به شــماره ملی 
04۳۹۵8۶۶۱۵  صــادره از دماونــد )پســر متوفی( اینک با انجام تشــریفات قانونی در 
خواســت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد 

در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.740۲
 امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم آمنه جهان تیغ دارای شــماره شناسنامه 488877۳874 به شرح دادخواست 
به کالســه 0۱00۲7۱ این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان  هاشم میر به شماره شناسنامه 488۹0۳۶۹8۹ درتاریخ  ۱40۱/۱/۹ 
اقامتگاه دائمی خود بدرود گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  ۱-سعید 
میر ش ش 4880۲۶۱۵۵۶ پســر متوفی۲-ســمیرا میر ش ش 4880404۳۳0 دختر 
متوفی۳-ســمانه میر ش ش 4880404۳4۹ دختــر متوفی4-آمنه جهان تیغ ذش ش 
488877۳874همســر متوفی۵-محمدحسن میر ش ش ۳۶7۱۳0۲۹7۶ پدر متوفی.  
پس از انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان پاکدشت

وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی با اشــاره به 
تاش این رژیم برای توســعه روابط با برخی 
کشورهای منطقه، خواســتار تشکیل ائتافی 

منطقه ای علیه ایران به رهبری آمریکا شد.
»بنی گانتز« وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی، 
در جریان مراســم اعطای جایزه موســوم به 
»امنیت اسرائیل« برای سال ۲0۲۲ خواستار 
تشــکیل ائتافی ضدایرانی به رهبری آمریکا 
شــد.بنابر گزارش پایگاه خبــری »الهدهد«، 
گانتز در این مراســم اظهار داشت: »شراکت 
و تقویت ارتباطات عمیق با شــرکا و متحدان 
آمریکایی مــان و همچنیــن روابطی که آن را 
ساختیم و در ســال های اخیر در حال توسعه 
آن با کشورهای منطقه  بوده ایم، عامل اساسی 
برتری اســرائیل در منطقه اســت. ما در این 
روزهــا به منظــور ایجاد شــراکت در زمینه 
اقتصــاد، محیط زنیســت و همچنین امنیت 
در حال توســعه این روابط، تقویت و تعمیق 
صلح با مصر، اردن، کشــورهای عضو توافقات 
هســتیم.«خبرگزاری  روابــط  عادی ســازی 
»رویتــرز« نیز با پوشــش بخــش دیگری از 
اظهــارات گانتز به نقــل از او گزارش داد که 
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی در این مراسم 

منطقه ای  ائتــاف  یک  تشــکیل  خواســتار 
علیه ایران به رهبری آمریکا شــده اســت که 
کشورهای عربی همسو با واشنگتن را نیز دربر 
می گیرد.از طرف دیگر، »اســحاق هرتزوگ« 
رئیس رژیم صهیونیستی نیز که در این مراسم 
حضور داشت، گفت: »در این روزها، دشمنان 
ما تســلیم نمی شوند و امنیت ما را در داخل و 
خارج تهدید می کنند. ما با چالش های امنیتی 
بسیاری دست و پنجه نرم می کنیم که برخی 
از آن ها شناخته شــده هستند و برخی دیگر 
برای مردم ناشناخته است.«هرتزوگ در ادامه 
ادعا کرد: »اسرائیل و سرویس های امنیتی آن 
همچنان با قاطعیت در برابر هر گونه تهدید و 
هر دشمنی خواهند ایستاد و بازوهای اسرائیل 
برای محافظت از شهرک نشینان به هر آنجایی 
که الزم اســت، خواهد رســید.«این اظهارات 
در حالی مطرح شــده است که روزنامه عبری 
»هاآرتص« نیز اخیــرا از تاش دولت آمریکا 
و متحــدان منطقه ای این کشــور برای ایجاد 

نظامی دفاعی در برابر ایران خبر داد.
در ایــن میــان در ناکامــی دیگــر بــرای 
صهیونیســت ها در قالب پروژه ایران هراسی، 
وزارت خارجه ترکیه برخی هشــدارها درباره 

ســفر به این کشــور را مرتبط با انگیزه های 
بین المللــی دانســته و گفت آنــکارا اقدامات 

امنیتی الزم را انجام می دهد.
در ایــن بیانیه آمده اســت: »هشــدار برخی 
کشورها به شــهروندان خود در خصوص سفر 
به ترکیه بــا تحــوالت و انگیزه های مختلف 
بین المللــی مرتبــط اســت«.وزارت خارجه 
ترکیه تاکید کرد: »مــا اقدامات امنیتی الزم 
را در چارچوب مکانیســم های همکاری خود 
در مبارزه با تروریســم انجــام می دهیم«.این 
بیانیــه اضافه می کند: »ترکیه کشــوری امن 
اســت و به مبارزه با تروریســم به مؤثرترین 
روش از طریــق عملیات داخلــی و فرامرزی 
ادامــه می دهد«.»تانجو بیلگیچ« ســخنگوی 
وزارت خارجه ترکیه در پاســخی مکتوب به 
ســوال رســانه ها درباره هشــدارهای تل آویو 
دربــاره خطری که اتباعش را در این کشــور 
تهدید می کند، توضیح داد: »در روزهای اخیر 
مشاهده شده اســت که برخی از کشورها در 
مورد اتباع خود در ترکیــه توصیه هایی برای 
ســفر صادر می کنند. این هشــدارهای سفر 
مربــوط به تحــوالت و انگیزه هــای مختلف 

بین المللی در نظر گرفته می شود.

عقب نشینی جدید یونان در قبال اقتدار ایران 

رفع توقیف بار کشتی ایرانی
سازمان بنادر و دریانوردی اعام کرد: با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری 
اسامی ایران، حکم بازگرداندن بار کشتی توقیف شده در یونان به صاحب 

آن صادر شد.
سازمان بنادر و دریانوردی در بیانیه ای با اشاره به آخرین وضعیت توقیف 
بار یک فروند کشــتی تحت پرچم ایران از سوی دولت یونان، اعام کرد: 
با اقدام سریع و مقتدرانه جمهوری اســامی ایران، حکم بازگرداندن بار 
بــه صاحب آن صادر شــد و در حال حاضر مراحل اجرایی این دســتور 
در یونان در حال انجام اســت.در این بیانیه آمده اســت: با اقدام سریع و 
مقتدرانه جمهوری اســامی ایران و پیگیری ارگان های ذیربط و حمایت 
های وزیر راه و شهرســازی با وجود حکم آمریکایی ها مبنی بر نگهداری 
کشــتی و توقیف کاال به نفع این کشور و موافتنامه معاضدت حقوقی بین 
آمریکا و یونان، در نهایت حکم بازگرداندن بار به صاحب آن صادر و دولت 
یونان دســتور مربوطه را صادر کرد و اکنون شــاهد رفع توقیف کشتی و 
بازگرداندن بار به صاحب آن هســتیم. گفتنی است، دولت یونان چندی 
پیش از حرکت یک فروند کشتی تحت پرچم جمهوری اسامی ایران در 
سواحل این کشــور جلوگیری و بار آن با هماهنگی دولت آمریکا، توقیف 
شــد و درحالی که این کشتی به  منظور حفظ ایمنی پرسنل و کشتی به 

سواحل یونان پناه برده بود.
در همین حال در ادامه دســتاوردهای ایران در معادالت جهانی و ناتوانی 
آمریکا در برابر این اقتدار روزنامه الوطن به نقل از منابع ایرانی اعام کرد 
که ورود ۲ نفتکش ایرانی به ســوریه، نتیجه سفر رئیس جمهور سوریه به 

تهران بوده است.روزنامه الوطن در گزارشی به نقل از دو منبع آگاه ایرانی 
فاش کرد که دو نفتکشی که وارد سواحل سوریه شدند، اولین نشانه های 
فعال شــدن خطوط اعتباری جدید بین تهران و دمشــق بودند. پس از 
شروع نسخه جدید خط اعتباری بین دو کشور، ورود نفتکش ها به سواحل 
سوریه طبق جدول زمان بندی و بدون هیچ تاخیری ادامه خواهد داشت.
این منابع که نامشــان فاش نشــد، در گفتگو با الوطــن تاکید کردند که 
تاخیری که در ماه های گذشــته ایجاد شــده بود، به دلیل اصاحاتی در 
سازوکار خط اعتباری بین دو کشورپس از روی کار آمدن دولت جدید در 
ایران بود. یکی از موضوعات مورد بحث بشــار اسد، رئیس جمهور سوریه 
در جریان سفر خود به ایران تسریع در فعال سازی توافق ها و حل و فصل 
قرارداد های فنی به منظور تســریع در ارسال نفت به سوریه بود. ورود دو 
نفتکش ایرانی در روز گذشــته نیز از اولین ثمره این ســفر کاری هستند 
و میتوان شاهد همکاری های اقتصادی بیشتری بین تهران و دمشق بود.

در ادامه الوطن به نقــل از یک منبع در وزارت نفت اعام کرد که از روز 
چهارشنبه، ســوریه پس از ورود دو نفتکش حامل نزدیک به دو میلیون 
تن نفت خام به پاالیشــگاه بانیاس، در زمینه های مشتقات نفتی از جمله 
بنزین، گازوئیل و ســوخت شاهد پیشــرفت های چشمگیری خواهد بود. 
فرآیند پاالیش از فردا آغاز می شــود و مقادیر مورد نیاز مشتقات نفتی به 
صورت مداوم در تمام اســتان های سوریه توزیع می شود.سوریه در ده روز 
گذشته درگیر مشکات ناشــی از کمبود مواد نفتی به ویژه مازوت بوده 
اســت. این کمبود ناشی از تاخیر در رســیدن محموله های وارداتی است 
که باعث اختال در حمل و نقل داخلی ســوریه شده است. قرار است با 
آغاز توزیع سوخت به استانداری ها، این بحران تا چند روز آینده برطرف 
شود و ظرفیت تولید برق افزایش یابد و همچنین پیشرفت هایی در زمینه 

بنزین دیده شود.

صهیونیست ها همچنان در توهم ائتالف منطقه ای علیه ایران 


