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برطرف شدن مشکل لنج های ایرانی 
توقیف شده در کویت 
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در کویت اعالم کرد 
که مشکل لنج های ایرانی توقیف شده در بندر دوحه حل 

شده و این لنج ها کویت را به سمت ایران ترک کردند.
علیرضا عنایتی با اش��اره به اخبار منتش��ر ش��ده 
درب��اره توقیف یک لنج ایرانی در بن��در دوحه کویت، 
گفت: روز یکشنبه 20 خردادماه 1397 پس از 10 روز 
پیگیری ممتد همکاران در بخش کنسولی، لنج مذکور 
به همراه یک لنج توقیفی دیگر و سرنش��ینان آن بندر 
دوحه کویت را به سمت ایران ترک کردند، و در صورت 
اطالع بخش کنس��ولی، پیگیری ها می توانس��ت زودتر 

انجام شود تا هموطنان ما در سختی قرار نگیرند.
لنج ایرانی توقیف شده در بندر دوحه پیش از این 
از طریق ضبط ویدیو و ارسال در شبکه های اجتماعی 
پ��س از 50 روز توقی��ف، موفق ش��د پیام خ��ود را به 
اطالع س��فارت ایران در کویت برس��اند که با واکنش 
 س��ریع سفیر کشورمان مش��کل توقیف شان حل شد.  

 باشگاه خبرنگاران

گام های جدید اتحادیه اروپا در قبال برجام 
تارنمای اروپایی نیویوروپ نوش��ت: اتحادیه اروپا با 
به روزرس��انی »قانون انس��داد« و »مجوز وام خارجی«، 

سرمایه گذاری شرکت هایش را در ایران حفظ می کند.
این اقداِم کمیسیون، به دنبال نشست غیررسمی 
این اتحادیه در صوفیه و بیانیه های این کمیسیون در 
تاریخ 18 مه انجام شد. کمیسیون اروپا در یک بیانیه 
مطبوعاتی اعالم ک��رد: هدف از این اقدامات کمک به 
حفظ منافع شرکت های اتحادیه اروپا است و پایبندی 
این اتحادیه را به برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( 

را نشان می دهد. خبرگزاری صداوسیما  

اخبار

نتانیاهو "صهیونیست فاسد" است
وزیر خارجه کره ش��مالی ضمن انتقاد ش��دید از دولت رژیم صهیونیس��تی، 

بنیامین نتانیاهو را "صهیونیست فاسد" خواند.
"ری یونگ اظهار داشت: نتانیاهو "صهیونیست فاسدی" است که پیشنهاد ارائه 
آب به ایران را می دهد. او جنایتکار و دروغگو است چراکه تاکنون هیچ پیشنهادی 

در زمینه ارائه آب به غزه نداده بلکه به جای آن ساکنان غزه را می کشد.
وی گفت: ما برای اجالس رهبران آمریکا و کره ش��مالی آماده می ش��ویم اما من 

نمی توان��م ب��ه اظهارات نتانیاهو که تحریک به جنگ موج��ود دیگری در اروپا می کند و 
می خواهد ایران را منزوی کند، بی تفاوت باشم. اسرائیل برای به شکست کشاندن نشست 

سران دو کشور تالش می کند چراکه از کره شمالی بدش می آید.
 مدیرکل وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی افزود: اخباری خوب را در توئیتر دنبال 

می کنیم اما اخبار بد هم هستند که بدون هیچ دلیلی به ما توهین می کنند.  فارس

درحاشیه 
برجام باید با جدیت اجرا شود

 رئیس جمهور چین در دیدار با همتای ایرانی خود ضمن تأکید بر س��ودمند 
بودن توافق هس��ته ای ایران برای صلح و ثبات غرب آس��یا، گفت که برجام باید 

با جدیت اجرا شود.
بعد از نشس��ت دو روزه امنیت منطقه ای در شهر »چینگدائو« واقع در شرق 

چین که شامل روسیه و جمهوری های شوروی سابق می شد، دیدار دوجانبه ای را 
با روحانی انجام داد. خبرگزاری شینهوا درباره این دیدار گفت که رئیس جمهور چین، 

دیدار با روحانی را »یک نتیجه مهم چندجانبه« توصیف کرد و درخصوص توافق هسته ای 
ایران و 1+5 نیز اینگونه گفت که این توافق »برای صلح و ثبات در خاورمیانه )غرب آسیا( 

و نظام بین المللی عدم اشاعه سودمند است و همچنان باید به جدیت اجرا شود«.
روحان��ی نیز در این دیدار تصریح کرد که ایران انتظ��ار دارد که جامعه بین الملل از 

جمله چین، نقش مثبتی را در رسیدگی مناسب به مسائل مرتبط ایفا کنند.  فارس

دیپلمات
اگر ایرانی ها نبودند روس ها هیچ کاری نمی توانستند انجام دهند

رئیس حزب نیروهای لبنانی با بیان اینکه مرحله فش��ار بر ایران برای خروج 
آن از س��وریه آغاز شده است، مدعی شد: ایرانی ها در خاک سوریه حضور دارند 

و قوی ترین طرف در آنجا هستند.
س��میر جعجع، با بیان اینک��ه آمریکایی ها در مقابله با ایرانی های ش��وخی 

ندارن��د و من به این نظریه که می گوید آمریکایی ها از توس��عه طلبی ایرانی ها در 
منطقه چشم پوش��ی می کنند اعتقادی ندارم، گفت: تالش های آمریکایی عربی جدی 

برای مقابله با ایران نه تنها در سوریه بلکه در تمام منطقه وجود دارد.
وی در ادامه مدعی ش��د: مرحله فش��ار بر ایران برای خارج کردن آن از سوریه آغاز 
ش��ده است اما ایرانی ها در خاک س��وریه حضور دارند و قوی ترین طرف در آنجا هستند 
و اگر نیروهای ایرانی نبودند روس ها هیچ کاری نمی توانس��تند در س��وریه محقق کنند.  

ایران نقش مهمی در مبارزه با تروریسم دارد. ایسنا

معادله

آگهى مفقودى
كارت ماشــين ،گواهــى نامــه ســوارى پرايــد جــى تــى ايكــس آى مــدل 84 رنــگ ســرمه اى متاليك ش 
موتور01181906 شاســىS1412284540880 پالك ايران82-827ص61 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد.سارى

كارت سبز خودرو سمند مشكى متاليك ش موتور 32908113606 شاسى 81213031 پالك ايران44-
828ق44 مدل1381 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

مدرك فارغ التحصيلى اينجانبه سميرا ميرگل زاده فرزند غالمحسين به شناسنامه شماره 243 صادره  على 
آباد درمقطع كارشناسى رشته حسابدارى صادره از دانشگاه آزاد اسالمى واحد گنبدكاووس به شماره 0108025 
مفقود گرديده و فاقد اعتبارمى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
گنبدكاووس به نشانى:استان گلستان-گنبدكاووس–جنب بيمارستان تامين اجتماعى –انتهاى خيابان آتش نشانى 

ارسال نمايد. گنبد

كليه مدارك اعم از برگ ســبز و ســندكمپانى سوارى ســمندايكس7 مدل 1383 رنگ نقره اى آبى متاليك 
بشــماره پالك ايران42- 735ن66 به شماره موتور 12483026009 و شماره شاسى 83208562 بنام محمد 

دروديان فرزند على اكبر مفقود گردبده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كليه مدارك اعم از ســندكمپانى و برگ سبز سوارى پژو پارس مدل 1386 رنگ خاكسترى متاليك بشماره 
پالك ايران32- 462 ج 97 بشــماره موتور 12486184062 و شــماره شاسى 50505078 بنام على رازقندى 

فرزند حسين ش ش 32278  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســبز ســوارى دنــا مدل 1397 رنگ ســفيد بشــماره پــالك ايــران 32- 212 ج 48 بشــماره موتور 
147H0379453 و شماره شاسى NAAW01HE3JE074090 بنام محمد فسنقرى فرزند حسين ش ش 116 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

دادنامه
ف  مــرادى  شاكى:محســن  ادنامــه:9709971920900191  پرونــده:9609982010401242 
مصطفــى با وكالــت بهنام حاتميان ف محمد متهمين:1-فرزانه ناظمى ف ســلمان2-كوروش اســعدى ف على اكبر 
اتهام:كالهبردارى-انتقال مال غير ((رأى دادگاه)):درخصوص اتهام كوروش اســعدى ف على اكبر اهل و ســاكن 
تنكابن فعال متوارى داراى سابقه كيفرى2-فرزانه ناظمى ف سلمان 50ساله اهل و ساكن تهران فاقد سابقه كيفرى 
فعال متوارى داير به مشاركت درانتقال مال غير(يك قطعه زمين به مساحت 100مترمربع) موضوع فروشنامه مورخ 
96/9/14 دادگاه باتوجه به مفاد شــكايت شــاكى و مالحظه مفاد فروشنامه و رسيدهاى پرداختى و اسناد بانكى و 
شــهادت شــهود و اظهارات داود آقاجان نشتايى و متوارى بودن متهمان بزه انتســايى را محرز و مسلم دانسته با 
انطباق عمل ارتكابى متهمان با ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده 1 قانون راجع به تشديد مجازات 
مرتكبين ارتشاء واختالس و كالهبردارى و بند 4 ماده 19 قانون مجازات اسالمى و ماده 125 قانون مذكور هريك 
از متهمان موصوف را به تحمل سه سال حبس و رد مال مبلغ 490,000,000 ريال وجه نقد و سه فقره چك شماره 
0795151676663 و 079551676620 و 07955167664 و پرداخت 490,000,000 ريال جزاى نقدى در 
حق صندوق دولت محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى اســت ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو تنكابن-عبداله اقبالى

آگهى حصر وراثت
خانم بهناز لتكه چى ف محمدابراهيم به شــرح درخواستى كه به شــماره 970232 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محمدابراهيم لتكه چى ف محمدحسين 
ش ش 36136 صادره بندرانزلى در تاريخ 97/3/1 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-زهرا خرم كيش ف اســماعيل ش م 2649515139  همسر متوفى 2-بهناز ش 
م 4989792017   3-فاطمه ش م 4989604271   4-على ش م 4989714520 همگى لتكه چى   نام پدر: 
محمدابراهيم-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

             
آگهى حصر وراثت

آقــاى مهــدى گل آقايى ف رجبعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970269 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان رجبعلى گل آقايى سرخى ف على گدا 
ش ش 524 صادره بابلسر در تاريخ 97/3/5 در تهران  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :1-رقيه خدادادى سرخى ف رحيم ش م 4989112016 همسر متوفى2-حسين گل آقايى سرخى ش م 
2060343674   3-حسن گل آقايى سرخى ش م 2060343682   4-مهدى گل آقايى ش م 4988796299   
5-ريحانه گل آقايى ش م 4988796280 جملگى نام پدر:رجبعلى-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى حصر وراثت
آقاى قاسم خان بابايى مقرى ف نبى اله به شرح درخواستى كه به شماره 970248 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان شهريانو قاسم نژاد مقرى ف محمدباقر 
ش ش 21 صــادره بابلســر در تاريــخ 95/1/12 در شهرســتان بابلســر  بدرود زندگى گفتــه، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-قاســم ش م4989010469   2-ســكينه ش م 4989456671   3-صديقه 
ش م 4989012984   4-رجــب ش م 4989492730   5-نقــى ش م 4989012994   6-كاظــم ش م 
4989011546  همگــى خــان بابايى مقرى   نام پدر:نبى اله-فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

دادنامه
پرونده:9609982062100227 خواهان:فرهاد احترامى اله حقى ف على مدد با وكالت حسن عباسى عالئى 
ف على محمد خوانده:يحيى حيدرزاده-مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه چك ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص 
دعوى فرهاد احترامى با وكالت حسن عباسى به طرفيت يحيى حيدرزاده به خواسته مطالبه 23,650,000 ريال به 
انضمام هزينه دادرسى و حق الوكاله و تاخير تاديه باتوجه به محتويات پرونده نظر به اين كه مستند دعوى خواهان 
يك فقره چك به شماره 303131-83/11/27 بوده و خوانده در جلسه حاضر نگرديده و ايراد و تكذيب يا دفاعى 
به دعوى به عمل نياورده و دليلى كه بيانگر پرداخت دين و برائت ذمه خود باشــد ارائه و اقامه نگرديد على هذا 
دعوى خواهان ثابت تشــخيص مســتندا به مواد 198-519-522 ق آ د م حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
23,650,000 ريال اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى و تاخير تاديه برمبناى شاخص نرخ تورم بانك مركزى 
كه از ناحيه اجراى احكام محاسبه مى گردد و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.

رأى صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس از رويت قابل اعتراض در اين شورا و با انقضاى مهلت مذكور ظرف 
بيست روز قابل اعتراض در محاكم عمومى بابلسر مى باشد.م/الف

قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابلسر-پرويز بهمن نژاد تهمتن

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760327001000098 مورخ97/3/13هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يعقوب محرمى فرزند محمد حســين بشــماره شناســنامه 229صادره از 
زنجان در ششــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 120 متر مربع پالك8627 فرعى  از42اصلى واقع در بخش7 
زنجان خريدارى از مالك آقاى خيبر على محمدى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
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 تسليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند .بديهى است در 

صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :97/3/22

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/4/6
مجتبى محمدلو- رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدابراهيم نازك تبار ش ش 84 به شرح دادخواست به كالسه 8/406/97 از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبداله نازك تبار ش ش 7 در تاريخ 96/10/6 در 
اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-بهزاد ش ش 559   
2-قاســم ش ش 182   3-محمدابراهيــم ش ش 84   4-ياســر ش ش 5680034883   5-ســميه ش ش 
5680019000 همگــى نازك تبار  ف  عبداله و فاطمه –فرزندان متوفى6-محمدابراهيم نازك تبار ف فضل اله 
و صنم بر ش ش 28-پدر متوفى  اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف بابل-حميد حيدرنتاج

آگهى ابالغ وقت دادرسى  ايمان شفيع پور
كالســه پ: 12/123/97نظر به اين كه خواهان حســينعلى حســن پور بابلى ف محمدكاظم دادخواستى به 
خواســته مطالبه وجه به طرفيت ايمان شــفيع پور  در اين شــعبه تســليم نموده كه پس از انجام مقدمات قانونى 
به كالســه 12/123/97 ثبت و براى 97/4/26 ســاعت 10 صبح تعيين وقت گرديده است ، لذا به لحاظ مجهول 
المكان بودن خوانده، به تقاضاى خواهان و به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى ،مراتب يك نوبت در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج و به خوانده ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى در شعبه 12 حاضر و قبل از 
آن جهت دريافت نســخه دوم دادخواســت و ضمايم آن به دفتر شعبه 12 مراجعه نمايد.در غير اين صورت مفاد 

دادخواست و ضمايم ابالغ شده محسوب و اقدام مقتضى به عمل خواهد آمد.م/الف
مديردفتر شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف بابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مريم اخترى
خواهان  فاطمه آقاجانى و غيره دادخواستى به طرفيت خوانده مريم اخترى به خواسته اثبات مالكيت و غيره 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981227300669 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد 
ثبت و وقت رســيدگى 97/5/13 ســاعت 12 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه 

حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-مهدى رحيمى

آگهى ابالغ وقت رســيدگى بــه 1-جانعلى2-ذكرعلى3-مريم4-كبرى5-خديجه6-گلى بيگم همگى شــكراله 
حفظ آباد

خواهــان  ماندانا منتظرى دادخواســتى بــه طرفيــت خوانــدگان 1-جانعلى2-ذكرعلى3-مريم4-كبرى5-
خديجه6-گلى بيگم همگى شــكراله حفظ آباد  به خواســته ابطال رأى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9509981227300557 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/5/14 ساعت 
11 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و 

ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)محمودآباد-مهدى رحيمى

آگهى حصر وراثت
آقاى سليمان لهراسبى ف پنجعلى به شرح درخواستى كه به شماره 245/97/ش ح2 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان نجيبه لهراسبى ف كامران ش ش 260 
صادره ساوجبالغ ت ت 1321/1/1 در تاريخ 96/12/22 در شهرستان عباس آباد  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-سليمان لهراسبى ش ش 323 ت ت 1345/6/1 صادره طالقان (روستاى 
لهران) –فرزند متوفى2-زمان لهراســبى ش ش 321 ت ت 1344/4/1 فرزند متوفى3-بتول بلراسبى ش ش 
305 ت ت 1337/11/1 فرزند متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف عباس آباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حميدرضا ملقب به ارسالن درويش
خواهان رمضانعلى مهدى تبار دادخواستى به طرفيت حميدرضا ملقب به ارسالن به خواسته مطالبه وجه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709982062100218 شعبه 1 شوراهاى حل اختالف بابلسر ثبت و وقت 
رسيدگى 97/4/25 ساعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و دروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 1 شوراهاى حل اختالف بابلسر-صديقه امامى نژاد

آگهى ابالغ ثبت طالق غيابى
آقاى خســرو حســن ساســانى ، پيرودادنامه به قطعيت رسيده شــماره 960451-96/12/13 شعبه اول 
دادگاه حقوقى رامســر به اطالع مى رســاند ثبت طالق فى مابين شــما و خانم فاطمه حالجيان در تاريخ 97/3/21 
تحت شــماره ترتيب 740 دفتر طالق 5 رامســر از نوع بائن مبارات به ثبت رسيده است.مراتب جهت اطالع و درج 

در شناسنامه اعالم مى گردد.م/الف
 دفتر رسمى ازدواج و طالق 5/18 رامسر-رضا صائبى

متن آگهى احضا ر متهم به شماره بايگانى 960126
پرونــده   در   ( خواســت  كيفــر  وجــود  عــدم  فــرض  در  دادگاه  نيــز  و  دادســرا  بــه  (مربــوط 
كالســه9609982921900118اين شعبه على تجريشى به اتهام تهيه و توليد و نگهدارى 300 ليتر مشروبات 
الكلى از طرف دادسرا  تحت تعقيب قرار گرفته است .با عنايت به مجهول المكان بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده 174قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ ميگردد تا ظرف مهلت 
30 روز از تاريخ نشــر اين آگهى  جهت دفاع از اتهام انتســابى در اين شــعبه حاضر گردد . بديهى است در صورت 

عدم حضور ، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد .
شعبه سوم  بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان پاكدشت

 محكوم له: محمد نجفى  محكوم عليه: فضل اله رضا زاده سفيده  پيروآگهى هاى منتشره 
در جرايد بدين وسيله به آقاى فضل اله رضازاده سفيده كه مجهول المكان مى باشد 
دادنامه  موجب  به   9502917 كالسه  پرونده  در  صادره  اجراييه  طبق  شود  مى  ابالغ 
محكوم   608 شعبه  از  صادره   96/8/13 مورخ   9609970915701426 شماره 
پرداخت  نيز  و  بابت اصل خواسته  ريال  ميليون  مبلغ بيست  پرداخت  به  عليه محكوم 
خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ سررسيد لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت 
مبلغ 1/090/000 ريال بابت خسارات ناشى از هزينه دادرسى و در مرحله بدوى در 
حق محكوم له مى باشد   پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده 
غيابى  اجراى حكم  بودن حكم،  غيابى  به  توجه  با  بديهى است  باشد    عليه مى  محكوم 
منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجراييه 
به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ  د  م و 
ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد   در غير اين صورت 
واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى 

اقدام خواهد نمود. 
   110/20954                              مسئول دفتر شعبه 608 مجتمع شماره 13 شوراى حل اختالف تهران 

 محكوم له: نصرت فرجى بنيان آباد با وكالت مهدى زاد على  محكوم عليه: مهدى شيخ 
كه  اكبرى  آقاى مهدى شيخ  به  بدين وسيله  در جرايد  منتشره  آگهى هاى  پيرو  اكبرى 
مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجراييه صادره از پرونده كالسه 960422 به 
موجب دادنامه شماره 9609970915701283 مورخ 96/6/29 صادره از شعبه 608 
محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و نيز 
پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ چك لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت 
مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال خسارات ناشى از هزينه دادرسى و نيز پرداخت 
طبق تعرفه بابت حق الوكاله وكيل در مرحله بدوى در حق محكوم له مى باشد   پرداخت 
نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد   بديهى است 
با توجه به غيابى بودن حكم، اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين 
متناسب از محكوم له، يا ابالغ واقعى اجراييه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه 
صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ  د  م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى 
مفاد اجراييه اقدام گردد   در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به 

اجراى مدلول اجراييه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود . 
  110/20951                              مسئول دفتر شعبه 608 مجتمع شماره 13 شوراى حل اختالف تهران 

محمدرضا  خواهان:  تاريخ: 96/11/11  و سفته  استناد چك  به  بدهى  پرداخت  حكم   
تاريخ  به  فقره چك  گردشكار:  مطالبه 5  ماسترى  خواسته:  اسماعيل  خوانده:  پوديك 
با  گرفت  قرار  نظر  تحت  مقرر  وقت  در   960896/655 كالسه  پرونده   96/11/11
بررسى مجموع اوراق و محتويات پرونده و با ملحوظ نظر قراردادن نظريه مشورتى مورخ 
96/11/11 اعضاى محترم شعبه 655 با اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد   راى شورا در خصوص دعوى محمدرضا پوديك به طرفيت آقاى 
اسماعيل ماسترى به خواسته مطالبه مبلغ 180/000/000 ريال بابت وجه 5 فقره چك 
بانك  عهده    137720 و   137718 و   137717 و   137719 و   137716 شماره  به 
تاخير  مطالبه خسارت  و  جارى 0100139242006  از  مازندران  جاده  صادرات شعبه 
تاديه و هزينه هاى دادرسى نظر به اينكه خوانده دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه 
خود به عمل نياورده و نسبت به اصالت سند ايراد و تكذيبى نكرده است بنابراين با 
احراز اشتغال ذمه خوانده شورا دعوى خواهان را وارد تشخيص و مستندا به مواد 198 
و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مصوب 1379 و مواد 307 و 309 و 310 و 311 و 313 و 314 قانون 
تجارت، خوانده را به پرداخت مبلغ 180/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/390/000 ريال هزينه هاى دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه ناشى از تغيير 
فاحش شاخص ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت، متناسب با شاخص اعالمى از 
جانب بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران با لحاظ ماده 522 قانون مزبور كه احتساب آن 
موقع پرداخت با واحد محترم اجراى احكام مدنى خواهد بود مجموعا در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد   راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از ابالغ قابل اعتراض و واخواهى در 

شوراى عمومى شعبه 655 مى باشد  . 
 110/20948                  قاضى شعبه 655 مجتمع شماره 14 شوراى حل اختالف تهران

 حصر وراثت  خواهان رونوشت حصر وراثت حميدرضا آقامحمودى به شماره شناسنامه 6158 
مطابق دادخواست تقديمى به كالسه 9709980915600329 از اين شعبه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن بخشيان كاشانى شماره 
شناسنامه 32664 در تاريخ نامعلوم اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: زهرا بخشيان كاشانى- ش  ش 276- نسبت با متوفى 
دختر على بخشيان كاشانى- ش  ش 636- نسبت با متوفى پسر جهانگير بخشيان كاشانى- 
ش  ش 202- نسبت با متوفى پسر اشرف بخشيان كاشانى- ش  ش 32816- نسبت با 
متوفى دختر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد   اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد . 
  110/20947                     مسئول دفتر شعبه 607 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 13 تهران

آگهى تغييرات شركت مهندسى راه گستران تك تاز سهامى خاص به شماره 
ثبت 257637 و شناسه ملى 10102978776 به استناد صورتجلسه مجمع 
: - محل  اتخاذ شد  العاده مورخ 1395,08,01 تصميمات ذيل  عمومى فوق 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس تهران - -نارمك -خيابان دكتر آيت 
پالك 418 طبقه اول واحد5 كد پستى 1646667478 تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. تعدا اعضاى هيئت مديره به 

3 نفر تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (186920)

آگهى تغييرات شركت ايساتيس آسانبر با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  استناد صورتجلسه  به   10102989850 ملى  و شناسه   258833
آقاى   : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1395,08,22 مورخ  العاده  فوق  عمومى 
خود  الشركه  سهم  كليه  دريافت  با   4431778969 م  ك  ياورى  محمود 
از شركت خارج شد. آقاى محمدحسين جمشيدپور ك م 0066088054 
خود  الشركه  سهم  شركت،  صندوق  از  ريال   400000000 دريافت  با 
م  ك  جمشيدپور  عليرضا  آقاى  داد.  كاهش  ريال   500000000 به  را 
شركت،  صندوق  از  ريال   450000000 دريافت  با   0060701390
سهم الشركه خود را به 450000000 ريال كاهش داد. آقاى غالم حسين 
از  450000000ريال  دريافت  با   0793488631 م  ك  پور  فرح 
كاهش  450000000ريال  به  را  خود  الشركه  سهم  شركت،  صندوق 
 300000000 دريافت  0081489293با  م  ك  بندبند  حامد  آقاى  داد. 
ريال   300000000 به  را  خود  الشركه  سهم  شركت،  صندوق  از  ريال 
به  5000000000ريال  مبلغ  از  شركت  سرمايه  نتيجه  در  داد.  كاهش 
اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  يافت  كاهش  ريال   3350000000 مبلغ 
ازكاهش  بعد  هريك  الشركه  سهم  وميزان  شركا  واسامى  گرديد  اصالح 
داراى  جمشيدپور  محمدحسين  آقاى   : ميباشد  ذيل  بشرح  سرمايه 
450000000ريال  داراى  جمشيدپور  عليرضا  آقاى  500000000ريال 
بندبند  حامد  آقاى  450000000ريال  داراى  پور  فرح  حسين  غالم  آقاى 
داراى 300000000ريال شركت توسعه و عمران تميم بنيان به شناسه 

ملى 14004053526 داراى 1650000000 ريال 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (186921)

شركت  پارسيان  انگيز  خيال  خانه  شركت  تغييرات  آگهى 
ملى  شناسه  و   384321 ثبت  شماره  به  خاص  سهامى 
10320338416 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397,01,23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - كليه سرمايه 
تعهدى شركت توسط صاحبان سهام پرداخت گرديده است. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (186929)

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به سيد سعيد هادى پور  خواهان مهدى 
اكبر پور دادخواستى به طرفيت خوانده سيد سعيد هادى پور به خواسته مطالبه خسارت 
تصادف به مبلغ 23/000/000 مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709981027000094 شعبه 170 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/5/7 ساعت 15/15 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
    110/20961                    مسئول دفتر شعبه 170 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف تهران 

محمودزاده  تاج  زمين  له:  محكوم   9609981026101042 پرونده:  شماره  اجراييه   
اجراى  درخواست  موجب  به  به:  محكوم  محرابى   محمد  عليه:  محكوم  محمود   فرزند 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9710091026100050 شماره  به  مربوطه  حكم 
9609971026101424 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 50/000/000 
ريال و هزينه دادرسى طبق تعرفه و مبلغ 3/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسى در 
حق محكوم له و خسارت تاخير تاديه نسبت به مبلغ 50/000/000 ريال از تاريخ تقديم 
دادخواست 96/9/13 لغايت اجراى حكم بر اساس شاخص ساالنه بانك مركزى در حق 

محكوم له تاديه نمايد   پرداخت نيم عشر دولتى. 
 110/20958                               مسئول دفتر شعبه 161 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف تهران 

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

سخنگوی دستگاه دیپلماسی  کش��ورمان دیروز در نشست سخنــــگو
هفتگی با خبرنگاران در پاس��خ به س��وال سیاست 
روز درباره لغو قراردادهای ش��رکت های اروپایی با 
ای��ران از جمل��ه توت��ال و اینک��ه نق��ش معاونت 
اقتص��ادی وزارت خارجه در این زمینه چیس��ت و 
چرا نظارت��ی در این امر ص��ورت نمی گیرد،گفت: 
مگر شرکتی در ایران کار می کرد؟! گفت: فضا این 
بود که ش��رکت های خارجی بعد از برجام در ایران 
کار نمی کردند، اینکه ش��رکت ها ترک می کنند یا 
نمی کنند و چه مواضع��ی اتخاذ می کنند، قضاوت 

زود است.
بهرام قاس��می با بیان اینکه ب��ه دالیل خروج 
غیرقانونی آمریکا از برجام برخی ش��رکت هایی که 
دارای س��هام در آمریکا هس��تند و ی��ا چندملیتی 
می باشند با مشکالتی مواجه اند و مواضعی را اتخاذ 
کردن��د، عنوان کرد: هنوز اتف��اق خاصی رخ نداده، 
اینکه چه نوع قراردادی با طرف های ایرانی داشتند و 
باید جریمه پرداخت کنند یا نکنند و چه مکانیسمی 
در قراردادهای فی مابین وجود داشته، هر شرکتی با 
ش��رکت دیگر متفاوت است و باید کمی صبر کنیم 

ببینم چه اتفاقاتی در پیش رو است.

قاسمی ادامه داد: با توجه به مذاکرات ایران با 
سایر شرکا در برجام و کشورهای مهم باید ببینیم 
وضعی��ت چگونه خواهد ب��ود. طرف ه��ای ایرانی 
طبق قراردادی که با ش��رکای خارجی داش��تند، 
اق��دام خواهند کرد. وی اف��زود: وزارت خارجه به 
عنوان تس��هیل کننده و کم��ک کار در کنار تمام 
دستگاه های اقتصادی کشور حضور خواهد داشت 
و در ص��ورت نیاز اقدامات الزم را به عمل می آورد. 
اظهارات س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان در 
حالی مطرح ش��د ک��ه با همه ای��ن توضیحات اما 

پاسخ قانع کننده ای به سوال خبرنگار ما نداد.
وی درباره دیدار رهبر کره شمالی و ترامپ هم 
گفت: مواضع کلی و اصولی ما درباره مس��ائل شبه 
جزیره کره روشن است، عالقه مندیم در شبه جزیره 
کره مثل س��ایر نقاط جهان صلح، ثبات، امنیت و 
آرام��ش برقرار و از هر گامی که برای رس��یدن به 
این اهداف و توس��عه اقتصادی و رفاه مردم منطقه 

کمک کند، حتما استقبال می کنیم.
قاس��می ادامه داد: ولی با توجه به پیش��ینه، 
س��وابق و تاریخ و آنچ��ه از آمریکا ش��ناخته و به 
خصوص از ش��خص ترامپ و خ��روج از پیمان ها و 
برجام و ... می شناس��یم، کماکان با بدبینی بسیار 
به رفت��ار ترامپ و آمریکا ن��گاه می کنیم و درباره 
رفتار آمریکا نمی توانیم خوش��بین باشیم و دولت 
کره باید با هوشیاری کامل برخورد کند، ولی باید 

صبر کرد.
به گفته وی ماهیت حاکمیت آمریکا ماهیتی 
نیست که خوشبینانه نس��بت به آن قضاوت کرد. 
ح��وادث چند دهه گذش��ته در اقصی نقاط جهان 

این فرضیه و نگاه را تایید می کند. قاس��می افزود: 
م��ا از صلح و ثب��ات و امنیت در ش��به جزیره کره 
حمایت می کنیم ولی درباره رفتار، روش ها و نیات 
آمریکا دچار تردید هستیم و با بدبینی تمام به این 

رفتار نگاه می کنیم.
وی در پاس��خ به س��ؤال دیگری درباره اینکه 
 CFT آیا دولت موافق با مس��کوت ماندن دو ماهه
کنوانس��یون مبارزه با تامین مالی تروریس��م بوده 
اس��ت؟ گفت: حدود 2 س��ال کار کارشناس��ی در 
ارگان های ذیربط از جمل��ه وزارت خارجه، وزارت 
اطالعات، ش��ورای عالی امنیت ملی و دستگاه های 
اقتص��ادی انجام و تقریبا تفاه��م و اصالحات الزم 
ص��ورت پذیرفته ب��ود و تصور بر ای��ن بود که این 
الیحه روز گذش��ته می تواند به تصویب نمایندگان 
مجلس برس��د، ولی با توجه به مخالفت تعدادی از 
نماین��دگان و اصراری که داش��تند مبنی بر اینکه 
بایس��تی برخ��ی اصالحات دیگر ص��ورت پذیرد و 
تصوری که وجود داش��ت ک��ه می تواند در صورت 
به رای گذاش��ته ش��دن رای الزم را کسب نکند و 
در مجل��س دیدگاه های مختلف��ی مطرح بود.البته 
نماین��ده دول��ت در این جلس��ه حضور داش��ت و 
مواض��ع دولت را مطرح و به صراحت مزایا و مضار 
آن را تش��ریح کرد، ولی تصمیم مجلس بر این شد 
ک��ه این موضوع مورد رای گی��ری قرار نگیرد و دو 
ماه فرصت داده ش��ود و بع��د از دو ماه مجددا در 
ای��ن زمینه صحبت و الیح��ه در صحن مجلس به 

رای گذاشته شود.
س��خنگوی وزارت خارج��ه یادآور ش��د: جای 
خرس��ندی دارد ک��ه ای��ن الیحه در کمیس��یون 

مربوطه تصویب شده و امیدواریم در دو ماه آینده 
ش��رایط به گونه ای باش��د که این الیحه بتواند به 

تصویب برسد.
قاسمی افزود:  قطعا مزایای بسیار زیادی برای 
جمه��وری اس��المی در تصویب این الیحه اس��ت 
که گواه آن کار کارشناس��ی جدی طوالنی مدتی 
اس��ت که ارگان های مختلف جمهوری اسالمی از 
نگاه ه��ای مختلف در م��ورد آن انجام داده و نتایج 
الزم اتخاذ شده بود. وی درباره مذاکرات با اتحادیه 
اروپ��ا و اینکه آی��ا این گفت وگوها قب��ل از اعمال 
تحریم ه��ای آمریکا به نتیجه خواهد رس��ید؟ نیز 
عنوان کرد: مذاکرات، گفت وگوها و تماس ها ادامه 
دارد و اخیرا نیز در تهران در نشس��ت کارشناسی 
دنبال ش��د و در س��طوح باالتر و حتی کارشناسی 

ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا مجموعه بزرگ 
و با بوروکراس��ی و مسائل خاص است، یادآور شد: 
اگر اتحادیه اروپا عالقه مند اس��ت ایران در برجام 
بمان��د، بای��د هر چ��ه زودت��ر و در کمترین زمان 
ممکن تعهدات، تضمین های الزم و مکانیسم هایی 
که بتواند به انج��ام تعهدات برجامی اروپا در کنار 

روسیه و چین منجر شود را به نتیجه برساند.
قاسمی افزود: امیدوارم اروپا فرصت را از دست 
نده��د، زمان زیادی را نداری��م و با توجه به برخی 
تخطی ها و خلف وعده هایی که در گذش��ته نسبت 
به ایران وجود داش��ته، مردم ما انتظار بیش از حد 
را نخواهند داشت و امیدوارم در اسرع وقت شاهد 
تضمین های الزم باش��یم و شرایط در حد مطلوبی 
به پیش برود و زمان مش��خصی را االن برای اینکه 

در چه نقطه ای از زمان می توانیم به تفاهم برسیم، 
را نمی توانم تعیین کنم. باید کمی صبر کرد.

ش��وی  درب��اره  خارج��ه  وزارت  س��خنگوی 
تلویزیونی اخیر نتانیاهو درباره بحران آب در ایران 
نیز گفت: نمی دانم چقدر باید به صحبت های یک 
ش��ومن فریبکار پاسخ داد و به آن توجه کرد. او از 
این کاره��ا زیاد می کند و اولین بار نیس��ت که از 
این حرف ها می زند. وی افزود: نتانیاهو الزم اس��ت 
دس��ت از کودک کشی و مردم کش��ی بردارد و نیاز 
نیست از آن سوی منطقه نگران بحث خشکسالی 
در ای��ران باش��د. مردم ایران توانای��ی حل و فصل 
مس��ائل خود را در زمان الزم خواهند داشت و نیاز 

به این شعبده بازی نیست.
س��خنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به س��ؤال دیگری درب��اره مواضع مقامات روس��یه 
درخصوص سوریه و حضور ایران در این کشور بیان 
کرد: مواضع روس��یه در قبال مسائل سوریه و ایران 
روشن است. رایزنی های ما به خوبی ادامه دارد چه 
در روند آستانه و چه در روابط دوجانبه و اخیرا هم 

روسای جمهور دو کشور در چین دیدار داشتند.
وی تصری��ح کرد: حضور ایران در س��وریه به 
درخواس��ت دولت سوریه اس��ت و هدف ما و آنچه 
ک��ه دنب��ال می کنیم، مبارزه با تروریس��م اس��ت 
و موفقیت های��ی اس��ت ک��ه طی س��الیان اخیر با 
تالش های ایران به دس��ت آم��د و آنچه در برخی 
رس��انه ها از قول مقامات روس��ی مطرح ش��د در 
مذاکراتی ک��ه در نقاط مختلف با طرف های روس 
داش��تیم و در مس��کو و در تهران، چنین مواضعی 

تایید نشد. 

قاسمی به سیاست روز پاسخ داد:

وزارت خارجه چرا بر قراردادهای خارجی نظارت ندارد؟


