نكته
يونان آرام و قرار ندارد

بخش سياسي خارجي
همانگونه که پيشبيني ميشد ،عليرغم گذشت  11سال از
وقوع بحران اقتصادي در اروپا ،کماکان يونان به يکي از اصليترين
کانونهاي اين بحران تبديلشده است .اگرچه قرار بود تا سال
 2012يونان از فاز رياضت اقتصادي عبور کرده و وارد دوران
رشد اقتصادي شود ،اما دريافت وامهاي کالن از بانک مرکزي
اروپا و بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول جايي را براي
تنفس يونانيها باقي نگذاشته است .در اين ميان ،الکسيس
تسپيراس نخستوزير يونان و ديگر مقامات اين کشور نيز
عليرغم رويکرد ضد رياضتي حزب خود،قدرت ايستادگي در برابر
فشار کشورهايي مانند آلمان و فرانسه را ندارند .بيدليل نيست
که مرکل صدراعظم آلمان به فردي منفور در بين شهروندان
يوناني تبديلشده است.
استمرار سياستهاي رياضتي در يونان از يکسو خشم شهروندان
يوناني را شعلهور کرده و از سوي ديگر ،امکان رشد اقتصادي
در اين کشور را متوقف ساخته است .يکي از مسائلي که بايد
در خصوص بحران يونان مدنظر قرارداد،کليت ماندن يا خروج
اين کشور از منطقه يورو است .اساساً ممکن است آتن تصميم
به خروج از منطقه يورو بگيرد و به واحد پول قبلي خود يعني
دراخما بازگردد.چنين بازگشتي به معناي ورود يونان به فاز
جديد اقتصادي خواهد بود.اين فاز جديد اقتصادي مخاطرات
و البته فرصتهاي خاص خود را خواهد داشت .در اين صورت
يونان ديگر يکي از بازيگران منطقه يورو نخواهد بود .نکته حائز
اهميت اينکه برخي کشورهاي اروپايي يونان را در خصوص
خروج از منطقه يورو تهديد کرده و به آتن هشدار دادهاند که
در اين صورت يونان بايد با اتحاديه اروپا نيز خداحافظي کند.
اين در حالي است که بسياري از شهروندان يوناني خواستار بقا
در اتحاديه اروپا( در عين خروج از منطقه يورو ) هستند.
دولت يونان همواره تأکيد دارد بايد برنامههاي جديدي را
بهمنظور حرکت در مسير سياستهاي رياضت اقتصادي تبيين
کند زيرا در غيراينصورت قادر نخواهد بود به تعهدات خودش
درباره اجراي طرح اروپايي بهمنظور دريافت کمکهاي مالي
خارجي پايبند باشد .بااينحال ،هرگونه اقدامي در اين خصوص،
برشدت نارضايتيهاي عمومي از دولت يونان خواهد افزود.
بسياري از يونانيها تصور ميکردند که دولت چپگراي يونان
قادر خواهد بود در برابر فشارهاي بروکسل ايستادگي کند اما
در عمل اين اتفاق رخ نداده است .همانگونه که اشاره شد،
تعهدات مالي سنگين يونان و لزوم بازپرداخت وامهاي کالن
بانکي از سوي اين کشور ،جايي براي مانور آتن در برابر بروکسل
باقي نگذاشته است.
هماکنون شهروندان يوناني اميدي نسبت به خروج از بحران
اقتصادي و توقف سياستهاي رياضتي در آيندهاي نزديک
ندارند .واقعيت امر اين است که يونان در آيندهاي نزديک و
حتي تا يک دهه آتي نميتواند نسبت به بازگشت به دوران
قبل از بحران اقتصادي خوشبين باشد.اين خوشبيني کاذب
در برخي موارد سبب شده است تا مقامات يوناني متوجه آنچه
در دوران کشورشان و اتحاديه اروپاست نشوند.در حال حاضر
طرح رياضت اقتصادي مرکل در يونان شکستخورده و شهروندان
يوناني نيز خود را ملزم به همکاري با اين طرح نميدانند.از
سوي ديگر،مقامات يوناني در اقناع رواني شهروندان خود جهت
خروج از بحران و تکيهبر طرح رياضت اقتصادي ناکام ماندهاند.
اين ناکامي تحت تأثير عوامل متعددي ازجمله تشديد بحران
يورو پررنگتر ميشود.بيدليل نيست که تحليلگران مسائل
اروپا نسبت به شعلهور شدن اعتراض و خشم يونانيها در سال
 2019هشدار ميدهند.

»

دستيار ارشد وزير خارجه ايران گفت که بهزودي نشست سهجانبه روساي جمهور
ايران ،روسيه و ترکيه درباره سوريه در مسکو برگزار ميشود«.حسين جابري انصاري»
دستيار ارشد وزير امور خارجه ايران در امور ويژه سياسي که به مسکو سفرکرده
گفت که بهزودي نشست سهجانبه رؤساي جمهور ايران ،روسيه و ترکيه در مسکو
برگزار ميشود.وي در گفتوگو با خبرگزاري صداوسيما در مسکو گفت :اهتمام
ايران و روسيه به حل مسائل مختلف منطقهاي سبب شده است که سياستها و
اقدامات خود را باهم هماهنگ کنيم.دستيار ارشد ظريف که در يک ماه گذشته
براي دومين بار به مسکو سفرکرده است ،افزود :سرعت تحوالت و همکاريهاي
ايران و روسيه بهگونهاي است که آمدورفتها و تبادل هيئتها بين دو کشور به
امري ضروري تبديلشده است .جابري انصاري خاطرنشان کرد :در اين سفر با

«سرگئي ورشينين» و «ميخائيل بوگدانوف» معاونان وزير امور خارجه روسيه و
همچنين «الکساندر الورنتيف» نماينده ويژه رئيسجمهور روسيه در امور سوريه
ديدارهايي خواهد داشت ،ضمن اينکه ممکن است در جريان اين سفر ديدارهايي
نيز با ديگر مقامهاي امنيتي و نظامي روسيه داشته باشد.وي افزود :دستور کار
گفتوگوها در اين سفر به بررسي آخرين تحوالت سوريه ،جهان عرب و تحوالت
بينالمللي مرتبط با اين مسائل ارتباط دارد.جابري انصاري گفت :ايران ،روسيه و
ترکيه مذاکرات ديگري نيز در قالب نشست آستانه دريکي دو ماه آينده خواهند
داشت.وي افزود :دور بعدي مذاکرات سران سه کشور ضامن روند آستانه قرار است
بهزودي با حضور «والديمير پوتين»« ،حسن روحاني» و «رجب طيب اردوغان» در
روسيه برگزار شود ،اگرچه تاکنون زمان دقيق اين نشست تعيين نشده است.

جابري انصاري:

پوتين ،روحاني و
اردوغان بهزودي
در مسکو
گرد هم ميآيند

بين الملل
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سناتور آمريکايي:

محمد جواد ظريف:

اروپا به وعده خود عمل نکرد

وزير خارجه ايران در جريان ديدار خود از هند
گفت :اروپاييها به تعهدات خود عمل نکردند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از يني شفق،
«محمدجواد ظريف» ،وزير امور خارجه ايران که
براي ديدار با مقامات هندي در اين کشور به سر
ميبرد ،در گفتوگو با شبکه خبري «انديتيوي»
ضمن تأکيد بر روابط تاريخي و عميق ايران و هند،
فشارهاي آمريکا بر مقامات هندي به دليل رابطه

ترامپ خودش يک وضعيت فوقالعاده براي آمريکاست

با ايران را بهمنزله نقض قوانين بينالمللي اعالم
کرد .وزير خارجه ايران اظهار داشت :روابط ما با
هند منحصر به مسائل اقتصادي نيست ،بلکه ما
نگرانيهاي امنيتي و منطقهاي مشترکي ازجمله
در افغانستان و در حوزه خليجفارس داريم.ظريف
همچنين به اين مسئله نيز اشاره کرد که به خاطر
فشارهاي آمريکا ،اقدامات اروپاييها که قرار بود در
راستاي وظايف آنها درزمينه برجام و همچنين
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل ( )۲۲۳۱انجام
شوند ،تحقق نيافت و آنها وعدههاي کالمي
دادند اما متأسفانه اين وعدهها را عملي نکردند.
محمدجواد ظريف درعينحال افزود :ما با ديگر
کشورها اقداماتمان را پيش بردهايم ،بهويژه در
رابطه با شرکاي سنتيمان ،کشورهاي همسايهمان
عراق ،افغانستان ،ترکيه ،روسيه و همچنين با چين
و هند و ديگر کشورهاي آسيايي.

سناتور برجسته دموکرات ،رئيسجمهور آمريکا را يک
وضعيت فوقالعاده براي کشور دانست.
به گزارش خبرگزاري آنا ،سناتور باب منندز در حساب
کاربري خود در توئيتر از اقدامات دونالد ترامپ در
به تعطيلي کشيدن دولت آمريکا انتقاد کرد.وي در
توئيتر خود نوشت :رئيس جمهور ترامپ ابتدا وعده
داد که مکزيک هزينه احداث ديوار را خواهد پرداخت.
بعد خواستار پرداخت آن از سوي مالياتدهندگان
آمريکايي بهجاي مکزيکيها شد .بعد دولت را به
تعطيلي کشيد .بعد از آن جلسه مربوط به تعطيلي
دولت را ترک کرد و درباره آن دست به توئيت شد.
در حال حاضر خود ترامپ يک وضعيت فوقالعاده در
سطح ملي به شمار ميآيد.به گزارش آنا ،دولت آمريکا
در پي مخالفت کنگره با بودجه پيشنهادي ترامپ براي
ساخت ديوار مرزي به وضعيت تعطيلي درآمده است.
تعطيلي دولت وارد بيست و يکمين روز خود شده و

بسياري از مقامهاي سياسي آمريکايي از ترامپ به
دليل لجبازي انتقاد ميکنند .در مقابل ،رئيسجمهور
اياالتمتحده آمريکا تأکيد کرده است که تا زمان عدم
تأمين بودجه مربوط به کشيدن ديوار مکزيک ،تعطيلي
دولت ادامه خواهد داشت .افرادي مانند نانسي پلوسي
رئيس مجلس نمايندگان آمريکا و چاک شومر رهبر
دموکراتهاي سنا نيز رويکرد ترامپ را در اين خصوص
مورد انتقاد شديد قرار دادهاند.

آمريکا درگرفتن امتياز تجاري از چين ناکام ماند
روزنامه چيني گلوبال تايمز نوشت :مذاکرات تجاري آمريکا و چين
در حالي برگزار شد که تاکنون هيچ پيشرفتي در اين مذاکرات
به دست نيامده و آمريکا بهرغم تالش براي گرفتن امتياز از چين
ناکام مانده است.به گزارش ايرنا،روزنامه گلوبال تايمز چين وابسته
به حزب کمونيست در اين مطلب با هشدار به واشنگتن براي زير
فشار قراردادن پکن در مذاکرات تجاري افزود :تاکنون هيچگونه
پيشرفتي در اين مذاکرات به دست نيامده است.
مذاکرات پايان جنگ تجاري ميان مقامات آمريکا و چين در حالي
در پکن آغاز شد که بسياري از شرکتهاي بينالمللي نسبت به
تأثير اين جنگ تجاري بر رشد جهاني اقتصاد بسيار نگران هستند.
به نوشته روزنامه گلوبال تايمز ،دولت آمريکا بسيار تالش ميکند
تا در ادامه مذاکرات تجاري طرف چيني را تحتفشار قرار داده و
بتواند از آن امتياز بگيرد اما نميداند که چينيها تنها بر اساس
منافع ملي خود تصميم ميگيرند.دونالد ترامپ رئيسجمهور
آمريکا در ماه جوالي سال گذشته با افزايش تعرفه بر کاالهاي
چيني جنگ تجاري را آغاز کرد و از شرکتهاي فناوري جهان
م چين را زير فشار قرار دهند.بعد از گذشت
خواست تا با تحري 
 6ماه جنگ تجاري ،سرانجام روساي جمهور دو کشور چين و
آمريکا در اول دسامبر براي تعليق  90روزه جنگ تجاري توافق

اينجانب هدايت هاشمي مالك خودرو وانت پيكان به شماره شاسي 31636731
و شماره موتور  11486038446و پالك  -23ايران  747ص  75بعلت فقدان
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه
هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند
مراجعه نمايد .بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر
اقدام خواهد شد.
برگ سبز اتومبيل پژو  405جي ال ايكس آي مدل  1385به شماره شاسي
 14286629و شماره موتور  12484231464به شماره انتظامي  527ي 84
ايران  13مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كارخانه كاميون كشنده ولوو مدل  1382به شماره انتظامي 281-25
ع  95به شماره موتور  350795به شماره شاسي VV2A4CEA23T837580
به شماره بدنه  5705793بنام جبرئيل نصرالهي اربطاني مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دانشنامه موقت تحصيلي به شماره  84/3-77مورخه  97/1/29بنام اينجانب
محمدعلي بهرامسري فرزند عليرضا به شماره ملي  4160256597صادره
از اليگودرز متولد  1371در مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق قدرت
دانشگاه ملي مالير مفقودگرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد .از يابنده
درخواست مي شود اصل مدرك را به نشاني مالير كيلومتر  5جاده اراك
دانشگاه ملي مالير ارسال نمايد.
برگ سبز سواري پيكان مدل  1383به شماره انتظامي  411-25ج  55به
شماره موتور  11283068347به شماره شاسي  63445853بنام ناصر همت
زاده مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند و برگ سبز سواري پژو آردي مدل  1385به شماره انتظامي 492-35
ط  35به شماره موتور  11785024124به شماره شاسي  23418611بنام رضا
علي زاده كشكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودروي سواري پرايد مدل  1386به شماره
انتظامي  746ق  -16ايران  52شماره موتور  1949340و شماره شاسي
 S1412286327600به رنگ نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط است.
سند كمپاني خودرو وانت پيكان مدل  1393به شماره انتظامي  736س  28ايران
 85به شماره موتور  118P0131531شماره شاسي NAAAA36AA1EG716800
به رنگ سفيد شيري روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
دفترچه كشاورزي اينجانب عسگر كريم كشته فرزند حسين به شماره شناسنامه
 567صادره از زابل به شماره مسلسل دفترچه  169تاريخ صدور دفترچه
 76/8/12مساحت زمين دو و نيم  2/5هكتار آبي واقع در روستاي هيئت آباد
شهرستان گاليكش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سايپا سواري  131مدل  1390به شماره انتظامي  349-66و  83و
شماره موتور  4236569و شماره شاسي  S34112290964929مفقود گرديده
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي كاميون كمپرسي سيستم بنز به رنگ نارنجي – روغني مدل
 1383به شماره موتور  33593210090893و شماره شاسي 37433316591874
به شماره پالك  45ايران  122ع  47بنام محمدحسين ملك محمدي مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني (سند كارخانه) سند مالكيت خودرو (برگ سبز) و بنچاق
و كليه اسناد و مدارك مربوط به سواري زانتيا سيتروئن  SXمدل 1389
به رنگ سفيد روغني به شماره نيروي انتظامي  887ج  62ايران  12به
شماره موتور  106058و به شماره شاسي  S1512288184371به شماره
ملي  0965633306متعلق به اينجانب سعيد اسدالهي مفقود گرديده و از
درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت تيبا مدل  92رنگ سفيد ش ش ايران  728 -95ج 74
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است
شناسنامه مالكيت پژو  206مدل  88رنگ نقره اي ش ش ايران 433 -65
ي  15مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل  85رنگ نقره اي ش ش ايران  242 -65ب
 31مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و كارت سواري هيوندا خارجي مدل  YFو سوناتا  2400سي سي
مدل  2014به شماره شاسي KMHEC41C0EA549126و شماره موتور
 G4KEDA275108و پالك انتظامي ايران  528 -10ب  74به رنگ سفيد
صدفي متاليك مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك كارشناسي ناپيوسته اينجانب جواد سروري فرزند غالمرضا به شش
 245صادره از فردوس در مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق قدرت
صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب با شماره  841410016813مفقود
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد .از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني تهران  -خيابان
كريمخان زند  -خيابان ايرانشهر شمالي  -نبش آذرشهرپ  209و يا كد
پستي  1584715414ارسال نماييد.

كارت هوشمند كاميون كمپرسي بنز آكسو مدل  1385به رنگ سفيد روغني به
شماره نيروي انتظامي  396ع  51ايران  25به شماره موتور 45793700069463
و به شماره شاسي  NAB3746915B026117مفقود گرديده و از درجه
اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت و برگ سبز خودرو پرايد مدل 1387به رنگ نوكمدادي-متاليك
به شماره نيروي انتظامي  155ص  52ايران  35به شماره موتور 2543849
و به شماره شاسي  S1412287818588مفقود گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.

آگهي مزايده
بهموجبپروندهاجراييکالسهفوقششدانگيکقطعهزميندارايپالکباقيمانده
مفروز و مجزي شده از نه هزار و سيصد و چهل و سه فرعي از دو -اصلي بخش دو
ثبت کردکوي به مساحت  234/60متر مربع(دويست و سي و چهار متر و شصت
سانتي متر مربع) واقع در عباس آباد کردکوي -کوچه  33که ذيل ثبت 15645
صفحه يک دفتر جلد  95مورد وثيقه سند رهني  2626 -1388/12/26تنظيمي
دفترخانه  34کردکوي به نام مصطفي صابري فرزند سراله(وام گيرنده  /راهن)
صادر و تسليم گرديده است محدود به حدود :شماال بطول  27/10متر به ديوار
قطعه اول تفکيکي شرقا بطول  8/75متر ديواريست به کوچه جنوبا بطول 29/85
متر ديواريست به ديوار سيد نجف حسيني جزء باقيمانده غربا بطول  8/15متر
ديواريست به ديوار متصرفي خسروي جزء باقيمانده پالک دو اصلي و طبق گزارش
 1397/7/29 -502کارشناس رسمي دادگستري مشخصات ملک :در پالک مزبور
هيچگونه اعياني و اشجار وجود ندارد و باير است و سه طرف ملک مزبور ديوارهاي
پالک مجاور است و بر کوچه حد فاصل وجود ندارد و به علت تعريض و احداث
آپارتمان در حد شمال ملک ،قسمتي از ملک به علت تعريض پالک مجاور ،در
حد شمال کسر شده و مساحت از  234/60متر مربع به  224/52متر مربع کاهش
يافته است .پالک مورد رهن مذکور با توجه به اعالم بستانکار(مديريت شعب بانک
ملت استان گلستان) بموجب نامه شماره 97/1455264مورخه 1397/10/12ملک
مورد وثيقه فاقد بيمه مي باشد .با توجه به اينکه ارزش ششدانگ پالک مذکور
توسط کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ  718.464.000ريال(هفتصد و هجده
ميليون و چهارصد و شصت و چهار هزار ريال) ارزيابي و ارزيابي انجام گرفته قطعيت
يافته است .پالک فوق از ساعت  9الي  12روز چهارشنبه مورخ (1397/11/10دهم
بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و هفت) در شعبه اجراي اداره ثبت اسناد و امالک
کردکوي واقع در خيابان وليعصر کوچه حجتي از طريق مزايده به فروش مي رسد
و مزايده از مبلغ ارزيابي شروع و به باالترين قيمت که خريدار داشته باشد فروخته
خواهد شد  .ضمنا پرداخت بدهي هاي مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و
يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي
هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده ،اعم از اينکه رقم قطعي
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود
مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد
خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد ..اين آگهي وفق آئين
نامه اجرايي ،فقط در يک نوبت منتشر خواهد شد.
تاريخ انتشار :شنبه 1397/10/22
سيروس آريافر  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کردکوي
م.الف97/205 :
آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده 1/1061/97
وقت رسيدگي 97/11/23 :ساعت  10صبح
خواهان :محمدحسن قادي با وكالت ماني دهقانيان
خوانده :حسين ولدپور
خواسته :مطالبه طلب
خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به
شعبه اول شوراي حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده بعلت
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده
 73قانون آئين دادرسي مدني مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار
آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه نهم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد
و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهم رساند چنانچه بعدا ابالغي بوسيله
آگهي الزم شود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تاريخ انتشار 97/10/22
مدير دفتر شعبه اول شوراي حل اختالف قائمشهر

خبر
حامد کرزاي:

آمريکا از افغانستان خارج نخواهد شد

گلوبال تايمز:

کردند و مذاکرات تجاري آغاز شد.اقتصاددانان بر اين باورند که
فرصت سهماهه براي حل اختالف تجاري بين آمريکا و چين
بسيار کم است .واشنگتن درصدد آن است تا پيشقدمي چين
در کسب پيروزي در حوزههاي اقتصاد جهان را با ايجاد موانع
مسدود کند .اروپا ،ژاپن و ديگر متحدان تجاري آمريکا نيز با
حمايت از سياستهاي واشنگتن به دنبال محدود کردن قدرت
چين در بازارهاي اقتصادي هستند.مقامات چيني پيشنهاد کردهاند
که پکن ممکن است برنامههاي صنعتي خود را تغيير دهد ،اما
آنها فشار براي رها کردن استراتژي رهبران کمونيست بهعنوان
راهي براي رونق و نفوذ جهاني را هرگز نخواهند پذيرفت .آنها
در مقابل سعي کردهاند فشار براي تغييرات گسترده را با ارائه
امتيازات تجاري ازجمله خريد بيشتر سويا ،گاز طبيعي و ديگر
صادرات خنثي کنند.همانگونه كه مذاکرات در وزارت بازرگاني
چين آغاز شد ،پکن نسبت به حضور يک کشتي آمريکايي در
آبهاي چين اظهار ناراحتي کرد ،اما تاکنون مشخص نيست که
آيا اين اقدام باعث اختالل درروند مذاکرات خواهد شد يا نه؟ هر
دو طرف در مورد بحثهاي خود اطالعات ناقص ارائه کردهاند.
روند مذاکرات آمريکا و چين در حالي طي ميشود که اخيرا ً با
بازداشت مدير اجرايي شرکت هوآوي در کانادا روابط طرفين تا
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حدود زيادي دچار تنش شده است.هيئت آمريکايي حضور يافته
در مذاکرات تجاري شامل «جفري جرجيش» معاون نمايندگي
تجارت اياالتمتحده و ديگر مقامات وزارتخانههاي کشاورزي ،انرژي،
تجارت ،خزانهداري و مقامات وزارت امور خارجه است.
دونالد ترامپ در آخرين اقدام 25 ،درصد تعرفه کاالهاي وارداتي
چين به ارزش  250ميليارد دالر را افزايش داد .چين نيز در
مقابل با اعمال مجازات  110ميليارد دالري کاالهاي آمريکايي،
لغو ترخيص کاال از گمرک براي شرکتهاي آمريکايي و توقف
مجوز صدور در امور مالي و ساير مشاغل پاسخ داد.
روزنامه گلوبال تايمز ميگويد ،رشد اقتصادي چين به معناي آن
است که اين کشور ميتواند تحريمهاي بيشتري بر آمريکا در حوزه
تجاري وارد کند.به گفته کارشناسان منطقه ،افزايش روابط تجاري
و سياسي پکن با همسايگان منجر شده که آمريکا بهسختي بتواند
کشور آسيايي را براي ايستادن در کنار واشنگتن براي مقابله با
چين پيدا کند .بااينحال تأثير جنگ تجاري بر اقتصاد جهاني
دو طرف را براي کسب مصالحه متقاعد کرده است.
رشد اقتصادي چين در سه ماه آخر سال گذشته با کاهش
6/5درصدي همراه بوده و فروش خودرو در اين کشور در ماه
نوامبر به مقدار  16درصد کاهشيافته است.

آگهي ابالغ وقت دادرسي و دادخواست و ضمائم به
کالسه پرونده 2/942/97
وقت رسيدگي 97/11/24 :ساعت  9صبح
خواهان :حسين رمضان تبار
خوانده :سكينه فوالدي
خواسته :مطالبه طلب
خواهان دادخواستي تسليم دادگاههاي عمومي نموده كه جهت
رسيدگي به شعبه دوم شوراي حل اختالف ارجاع گرديده و وقت
رسيدگي تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست
خواهان و دستور شورا و بتجويز ماده  73قانون آئين دادرسي مدني
مراتب يک نوبت در يکي از جرايد کثيراالنتشار آگهي مي شود تا
خوانده از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به دفتر شورا مراجعه و
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه نهم دادخواست و ضمائم را
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور بهم رساند
چنانچه بعدا ابالغي بوسيله آگهي الزم شود فقط يک نوبت منتشر
و مدت آن ده روز خواهد بود.
تاريخ انتشار 97/10/22
مدير دفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف قائمشهر
اجرائيه
مشخصات محكوم له/محکوم لهم:
پيمان رضائي مقدم فرزند هوشنگ به نشاني استان ايالم شهرستان ايالم
شهر ايالم خ مبارزان نبش خ توحيد
مشخصات محكوم عليه/محکوم عليهم:
ميالد خدائي به نشاني كاشان ميدان زجاجي ابتداي خ سهيل جنب
آژانس محمد
محكوم به
به موجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره دادنامه9709978422100415
محكوم عليه محكوم است به مبلغ  175/000/000ريال بابت اصل خواسته
به انضمام  4/490/000ريال بابت هزينه داردسي و خسارت تاخير در
تاديه آن از تاريخ  97/1/18زمان تقديم دادخواست لغايت زمان اجراي
حكم و  60/000ريال بابت هزينه اجرائيه
محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:
1ـ ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا گذارد ماده  34قانون اجراي
احكام مدني 2ـ ترتيبي براي پرداخت محکوم به بدهد 3ـ مالي معرفي
کند که اجرا حکم و استيفا محکوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود
را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سي روز كليه اموال
خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول
بطور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدي كه به هر عنوان نزد بانكها
و موسسات مالي و اعتباري ايراني و خارجي دارد به همراه مشخصات
دقيق حسابهاي مذكور و كليه اموالي كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث
دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و
هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يكسال قبل از طرح دعواي
اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائي ارائه نمايد واال به
درخواست محكوم له بازداشت ميشود مواد  8و  3قانون نحوه اجراي
محكوميت مالي 4 .94ـ خودداري محكوم عليه از اعالم كامل صورت
اموال به منظور فرار از اجراي حكم حبس تعزيري درجه هفت را در پي
دارد ماده  34قانون اجراي احکام مدني و ماده  20ق م آ و ماده  16قانون
نحوه اجراي محکوميت مالي 5 .94ـ انتقال مال به ديگري به هر نحو با
انگيزه فرار از اداي دين به نحوي كه باقيمانده اموال براي پرداخت ديون
كافي نباشد موجب مجازات تعزيري درجه شش يا جزاي نقدي معادل
نصف محكوم به يا هر دو مجازات ميشود ماده  21قانون نحوه اجراي
محكوميت هاي مالي 6 .94ـ چنانچه صورت اموال پس از مهلت سي
روز ارائه شود آزادي محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له
يا توديع وثيقه يا معرفي كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود .تبصره 1
ماده  3قانون نحوه اجراي محكوميت مالي 94
مدير دفتر شعبه يازدهم شوراي حل اختالف شهرستان ايالم – احسان
جعفري نژاد
د ش 97/10/22

رئيسجمهور اسبق افغانستان اعالم کرده که آمريکا قصدي براي خروج
از افغانستان ندارد.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از طلوع نيوز« ،حامد
کرزاي» ،رئيسجمهور اسبق افغانستان با اشاره به نقش آمريکا و پاکستان
در افغانستان گفته است به عقيده او آمريکا از افغانستان خارج نخواهد شد
و نظاميان آمريکايي در قالب توافقنامه امنيتي دوجانبه در افغانستان باقي
خواهند ماند.اظهارات رئيسجمهور اسبق افغانستان در شرايطي مطرحشده
که همزمان آمريکا از مذاکرات خود با طالبان خبر داده است.مذاکراتي که قرار
بود در ادامه گفتوگوهاي پيشين اواسط هفته جاري در قطر برگزار شود ،اما
طالبان به دليل اختالفنظر در دستور کار اين نشست ،از حضور در آن انصراف
دادند .طالبان خروج نيروهاي آمريکايي از افغانستان را پيششرط هرگونه
دستيابي به صلح و پايان جنگ داخلي در افغانستان عنوان کردهاند.

ليبرمن :ما در مواجهه با حماس
شکست خورديم
«آويگدور ليبرمن» وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي به شکست اين رژيم
در مواجهه با جنبش حماس اعتراف کرد.به گزارش مهر،وزير جنگ سابق رژيم
صهيونيستي به شکست اين رژيم در مواجهه با جنبش حماس اعتراف کرد.آويگدور
ليبرمن گفت :جنبش حماس در رويارويي با ارتش اسرائيل موفقيتهاي زيادي
کسب کرد و توانست با موافقت تلآويو  ۳۰ميليون دالر از قطر دريافت کند.وزير
جنگ سابق رژيم اشغالگر قدس افزود« :ما در مواجهه با حماس شکست خورديم
و کابينه و بنيامين نتانياهو نخستوزير اسرائيل به «تروريسم» تن دادند».ليبرمن
گفت :حماس موفقيتهاي خود را ميستايد و در مقابل ،ارتش و سياستهاي
اسرائيل با شکست بزرگ مواجه شده است.

اميرعبداللهيان:

اروپا مأمن تروريسم و منافقين است
مشاور رئيس مجلس در امور بينالملل ،اروپا را مأمن تروريسم و منافقين
توصيف کرد.به گزارش خبرنگار حوزه سياست خارجي گروه بينالملل
خبرگزاري آنا ،حسين اميرعبداللهيان با اشاره به تحريمهاي جديد
اتحاديه اروپا عليه کشورمان در صفحه رسمي خود در شبکه اجتماعي
توئيتر نوشت« :داشتن رابطه قوي با اروپا همواره بخشي از عقالنيت
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران بوده است اما غربيها بايد با
شوكي مواجه شوند كه بدانند به هر قيمتي در تونل يکطرفه برجام
كنوني نخواهيم ماند .اكنون اروپاي مأمن تروريسم و منافقين بايد پيامي
معقول ،حكيمانه اما شوکآور دريافت كند».

مشاور وزير اقتصاد در امور ايثارگران:

رتبه اول در جذب ايثارگران
متعلق به بانک صادرات ايران است
مشاور وزير امور اقتصادي و دارايي در امور ايثارگران گفت :بانک صادرات ايران با
جذب  ١٤هزار ايثارگر ،رتبه اول را در بين دستگاههاي تابع ه وزارت امور اقتصادي
و دارايي کسب کرده است.حجتاالسالم لطفاهلل ثقفي در حاشيه چهارمين يادواره
شهداي بانک صادرات ايران در استان مازندران در گفتوگويي با بيان اين مطلب،
افزود :اين امر بيانگر رويکرد و روحي ه انقالبي مديران و کارکنان اين بانک است.وي
اظهار کرد :حضور گسترد ه فرزندان شهدا ،رزمندگان ،جانبازان و آزادگان سرافراز
در بانک صادرات ايران ،ضامن سالمت نظام اداري در اين بانک بزرگشده است
که پيشرفتهاي چشمگير آن نيز از حيث منابع مالي و مسائل مرتبط به سيستم
بانکداري دليلي بر اين مدعاست.حجتاالسالم ثقفي در مصاحبه با «حامي شمال»،
بانک صادرات ايران را بانکي عزتمند و مقتدر خواند و گفت :ايثارگري محدود به زمان
جنگ نيست بلکه امروز نيز کشور در جنگ اقتصادي و تحريمهاي ناجوانمردانه نياز
به گذشت ،ازخودگذشتگي و ايثار دارد.در اين مراسم مدير شعب استان مازندران نيز
گفت :بانک صادرات ايران در استان مازندران ،با اهداء  ٩شهيد بزرگوار به انقالب
و دفاع مقدس ،ميزبان  ٧٢فرزند شهيد و  ٤٠٠ايثارگر است.علي حسيني افزود:
رسالت واالي کارکنان بانک صادرات ايران ،بزرگداشت ياد و خاطره شهدا ،ترويج
ت به خانواده معظم و معزز آنان بهعنوان تکليفي
فرهنگ ايثار و شهادت و خدم 
شرعي براي حفظ و پاسداري از ارزشها است و خدمتگزاري به اين ولينعمتان
راستين ،توفيقي الهي است.در ادامه ،فرمانده سپاه کربالي مازندران نيز در سخناني
با قدرداني از حرکت شايسته بانک صادرات استان مازندران در برگزاري اين مراسم
گفت :ميزبان يادوارههاي شهدا ،خود شهدا هستند و برگزاري چنين محافلي ،سعادتي
الهي ميخواهد که خداوند به مجموع ه بانک صادرات ايران عنايت کرده است.سردار
محمدحسين بابايي افزود :شهدا حامي ما هستند و همواره و در همه حال امداد
آنان شامل حال ما ميشود ،اين بدان معني است که شهدا با ايثار خون خود ،راه
را براي ما باز کرد ه و آن را به ما نشان ميدهند.

برگزاري هجدهمين نمايشگاه بين المللي رنگ و
رزين با حضور بيش از  20کشور جهان
اهميت هجدهمين نمايشگاه بينالمللي رنگ و رزين و پوشش هاي صنعتي،مواد کامپوزيت
و صنعت آبکاري تهران موجب شده است تا با وجود تحريم ها ،بيش از  20کشور از جاي
جاي جهان در اين نمايشگاه حضور يابند ،نمايشگاهي که از  3تا  6بهمن ماه در محل دائمي
نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزارمي شود .به گزارش روابط عمومي و اطالع رساني
هجدهمين نمايشگاه بينالمللي رنگ و رزين و پوشش هاي صنعتي،مواد کامپوزيت و صنعت
آبکاري؛ اين نمايشگاه بزرگترين رويداد ساالنه حوزه صنعت رنگ و رزين در منطقه خاورميانه
محسوب مي شود ودر آن اکثر شرکت ها و برندهاي مطرح و صادراتي داخلي و خارجي حضور
پر رنگي خواهند داشت.در هجدهمين نمايشگاه بينالمللي رنگ و رزين  220توليد کننده
داخلي و  60شرکت خارجي از کشور هاي فرانسه -چين -هند -اسپانيا -آلمان -هلند-
تايوان -کره -قبرس-روسيه-انگليس-دانمارک -ايتاليا -سوئد -مالزي -امارات -ژاپن -ترکيه-
سوئيس -بلژيک  -بالروس و ......حضور پر رنگ خواهند داشت .اين نمايشگاه با مجوز رسمي
از سازمان توسعه تجارت ايران و شرکت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري اسالمي
ايران و به همت مجموعه بانيان اميد در فضايي بالغ بر  22هزار مترمربع برپا مي شود و
شرکت کنندگان در آن ،جديدترين توانمندهاي خود را در معرض ديد عموم قرار داده و با
يکديگر به رقابت مي پردازند.گفتني است حمايت از صنعت رنگ و رزين ،مواد کامپوزيت و
صنعت آبکاري در داخل کشور با رويکرد صادراتي اولويت اصلي نمايشگاه و تشويق فعاليتهاي
صادراتي و فراهم کردن بستري جهت ارتقاء سطح کمي وکيفي توليد  ،فروش و صادرات
توليدات و محصوالت ايراني مهمترين اهداف برپايي نمايشگاه است.برگزاري کارگاه هاي
آموزشي و گردهمايي صنفي جهت تبادل نظر مديران بلند پايه مشارکت کنندگان و سمينار
پروفسور بروک مسئول کميته علمي فدراسيون اتحاديه هاي تخصصي رنگ کشورهاي
اروپايي  FATIPECاز ديگر برنامه هاي نمايشگاه امسال مي باشد.هجدهمين نمايشگاه
بينالمللي رنگ و رزين و پوشش هاي صنعتي،مواد کامپوزيت و صنعت آبکاري از  3تا 6
بهمن ماه به مدت  ۴روز از ساعت  9تا  17در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران
آماده بازديد عالقهمندان خواهد بود.

