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تکذیب یک ادعا 
یک منبع مطلع خبر منتش��ر شده مبنی بر احضار سفیر 
جمهوری اس��امی ایران در آنکارا ب��ه وزارت خارجه ترکیه را 

تکذیب کرد.
یک منبع مطلع در گفت وگو با فارس، اعام کرد که سفیر 
ای��ران در آنکارا با مدی��رکل منطق��ه ای وزارت خارجه ترکیه 

دیدار و گفت وگو کرده است.

پی��ش از این روزنامه دیلی  صاباح چ��اپ ترکیه از احضار 
سفرای ایران و روسیه به وزارت خارجه ترکیه خبر داد و اعام 
کرد که وزارت خارجه ترکیه با متهم کردن دولت س��وریه به 
نقض آتش بس در ادلب، سفرای ایران و روسیه را احضار کرده 

اس��ت. به نوش��ته این روزنامه نزدیک به دول��ت ترکیه، آنکارا 
ارتش س��وریه را به نقض آتش ب��س در »ادلب« متهم کرده و 
از سفرای ایران و روس��یه خواسته از »ادامه حمات« در این 

منطقه جلوگیری کنند.

یتانیا به طور کامل به برجام متعهد است بر
س��فیر بریتانیا در تهران با بیان اینکه کش��ورش به 
ط��ور کامل به برجام متعهد اس��ت، ابراز امیدواری کرد 
که ترامپ در روزهای آینده تصمیم درستی درباره این 

توافق اتخاذ کند.
به گزارش ف��ارس، نیکاس هاپتون،  در نشس��ت 
»اروپا و تحوالت ژئوپلیتیکی غرب آسیا« که به میزبانی 
ش��ورای راهبردی روابط خارج��ی و با حضور جمعی از 
دیپلمات ه��ای مقیم تهران، برگزار ش��د، درباره رویکرد 
لندن نس��بت به برج��ام اظهار داش��ت: بریتانیا به طور 
کامل به برجام متعهد اس��ت و امیدواریم رئیس جمهور 
آمریکا هم در روز های آینده تصمیم درستی درباره این 
توافقنامه اتخاذ کند، چرا که برجام بهترین ش��یوه برای 
ارتب��اط ایران و جهان و همچنین صلح در غرب آس��یا 
اس��ت. ضمن آنکه بهترین تواف��ق برای همه طرف ها از 

جمله آمریکا است.
هاپت��ون درباره رواب��ط ایران و بریتانی��ا نیز اظهار 
داش��ت: روابط تاریخی ته��ران و لندن فراز و فرودهایی 
داشته است. گاهی تصمیمات یک طرف درست نبوده و 
گاهی هم تصمیمات طرف مقابل، ولی به دنبال راه های 
بهتری برای توسعه روابط هستیم. می توانم بگویم ایران 
کشور بس��یار مهمی اس��ت که ایفای نقش در منطقه، 
حق مشروع آن اس��ت، چرا که رویکرد مسالمت آمیزی 
در منطقه اتخاذ کرده و امیدواریم این رویکرد به صورت 

روزافزون ادامه داشته باشد.
وی افزود: برگزیت اصا باعث تغییر ما نخواهد شد. 
بریتانی��ا یک کش��ور اروپایی باقی می مان��د و ایران هم 
همچنان جای��گاه ویژه ای برای ما دارد. ما به سیس��تم 
حقوقی و قضایی و قوای سه گانه ایران احترام می گذاریم 
و باید تاکید کنم که برج��ام در امنیت منطقه و روابط 

ایران و بریتانیا اثرگذار است.
س��فیر بریتانیا در ته��ران درباره نتای��ج و تاثیرات 
برجام اظهار داش��ت: دول��ت بریتانیا برای رس��یدن به 
برج��ام تاش کرد و برج��ام توافق و دس��تاورد بزرگی 
است. برجام به مرور زمان به اقتصاد ایران کمک خواهد 
کرد. به تعداد ش��رکت هایی که به ای��ران آمدند، توجه 
کنید. به هر حال آمریکا همچنان عضو برجام اس��ت و 

مشخص نیست که تصمیم ترامپ چیست.
هاپتون با اش��اره به مش��کات ایرانیان برای س��فر 
ب��ه بریتانی��ا اظهار داش��ت: در طول ماه های گذش��ته 
پیش��رفت های زیادی در این باره حاصل شده و سفارت 
بریتانی��ا در ته��ران و س��فارت ایران در لن��دن افتتاح 
ش��د. وی درباره اینکه رویکرد کش��ورش برای پذیرش 
مهاج��ران به چه صورت اس��ت و ش��ما بی��ن مهاجران 
مس��لمان و غیرمسلمان تبعیض قائل می شوید؟ تصریح 
کرد: قطعا برای بریتانی��ا، مذهب و دین فاکتوری برای 
پذیرش مهاجر نیست. جامعه قدرتمند بریتانیا چند صد 
ایرانی دارد که س��رمایه بزرگی برای دو کشور محسوب 

می شوند.

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب الناز قنبرى فرزند تيمور به شــماره شناســنامه 27883 صادره از تهران و 
شــماره ملى 0083016619 در مقطع كارشناسى رشته مهندسى كشاورزى ترويج و آموزش كشاورزى صادره از 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد گرمسار به شماره 670304 مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. از يابنده تقاضا 
ميشــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد گرمسار به نشانى گرمســار- دانشگاه آزاد اسالمى ارسال 
نمايد. تاريخ انتشــار نوبت اول : 1396/9/21- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 1396/10/6 - تاريخ انتشــار نوبت 

سوم: 1396/10/21 - گرمسار

مــدرك فارغ التحصيلى اينجانــب فائزه چكيده فرزند رمضانعلــى , بــه ش.ش:0780407121 , صادره از 
سبزوار درمقطع كارشناسى رشــته بيوتكنولوژى زيست سلولى مولكولى, صادره از واحد دانشگاهى آزاد اسالمى 
ســبزوار با شــماره 2525564 ,مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به 
دانشگاه ازاد اسالمى واحد سبزوار به نشانى سبزوار، 4 راه پيام نور، بلوار سيادتى، دانشگاه آزاد اسالمى ارسال 

نمايد. (سبزوار)

برگ ســبز وانت پيكان مدل 1393 رنگ سفيدشيرى روغنى بشــماره پالك ايران36- 743 م 18 بشماره 
موتور 118P0124018 وشــماره شاســى NAAA36AA3EG710867 بنام عباس مهرى فرزند حسن ش ش 

1738 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار) 

ســندكمپانى و برگ سبز سوارى رانا رنگ ســفيد مدل 1392 بشماره پالك ايران 42- 383 ن 91 بشماره 
موتور 160B0025327 و شماره شاسى NAAU01SE1DT016974 به نام مريم كهكى فرزند مرتضى ش ش 

0780373588 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. (سبزوار)

شناسنامه (برگ سبز )خودرو وانت پيكان تيپ16001برنگ سفيد روغنى مدل 1385  شماره پالك ايران 
65 -256ق15 به شــماره موتور 11285032341 و شــماره شاســى 12197664 به نام اميد على جهانى پور 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

گواهينامه موقت كارشناســى ارشد ناپيوســته رشته مديريت آموزشى محسن خســروى فرزند جهان پناه 
دارنده شــماره شناســنامه 500  صادره از فارســان متولد 1364 به شــماره 11851 و تاريخ 90/12/7 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شهركرد

پروانه ساختمان محمديار غيبى پور فرزند اهللا يار به شماره ملى 5558622425 و شماره پروانه 93/3075 
به تاريخ 93/12/12 مربوط به عرصه و اعيان ساختمان واقع در شهر چلگرد –شهرك عشايرى مفقود گرديده است 

و از درجه اعتبار ساقط است. شهركرد

اصل برگ سبز پژو 206 مدل 1394 به رنگ خاكسترى به شماره شهربانى 57ط856- ايران 63 و شماره 
موتور 165A0022414 و شــماره شاســى 213484  به نام مالك نجمه اشرافى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

ســند كمپانى و برگ ســبز اتومبيل ســوارى پرايد مدل 1389 به شــماره انتظامى 725ج27- ايران 54 و 
شــماره موتور 3598110 و شماره شاســى S1412289525962 بنام رمضانعلى الئح مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. يزد

سند كمپانى (سند فروش) خودرو كاميون كمپرسى بنز 911 به شماره انتظامى 459ع12- ايران 24 مدل 
1363 به شماره شاسى 37411155056666 به شماره موتور 33291010022567 بنام عبدالنبى چنانه اى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

-EQ4251A3 كارت هوشــمند به شــماره 2488370 مربوط به خودرو كاميون كشــنده دانگ فنگ تيپ
999-6*4 به شماره انتظامى 484ع27- ايران 27 به شماره موتور ISLE3753087757296 به شماره شاسى 

NADG4DY39BH606925 بنام طاهره مولودى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. ايالم

پروانه مسئول فنى به شماره 8283-4/7970/د/ص خانم پروينه شيردل ف جابر انصارى مفقود گرديده 
و فاقد اعتبار مى باشد.در صورت رويت با شماره 09368976614 تماس حاصل فرماييد./نوبت دوم – سارى

آگهى نظريه هيات حل اختالف قانون تعيين و تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى 
مستقر در ثبت آرادان 

برابر راى شــماره 126001121-96 مورخ 1396/9/20 صــادره از هيئت تصرفات مالكانه و بالمعارض 
آقــاى امامعلــى گليورى فرزند على محمد در ششــدانگ يك باب خانه و باغچه با حقابه به مســاحت  611/06 متر 
مربع قسمتى از پالك 67 فرعى از  76 اصلى واقع در روستاى كند قلى خان خريدارى از تقسيم نامه دادگاه مالك 
رســمى پالك فوق موضوع پرونده كالســه 126000105-96 با حدود و مشخصات معين محرز گرديده و به لحاظ 
عدم دسترسى به مالك در اجراى مقررات ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
ســند رســمى مراتب به منظور اطالع صاحبان حقوق در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى گردد.معترضين مى 
توانند ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشــار اولين نوبت آگهى اعتراض خويش را به اين اداره تســليم و ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضايى نموده و گواهى مربوطه را تسليم نمايند. 
در صورت عدم وصول اعتراض و يا عدم ارائه گواهى تقديم دادخواســت پس از گذشــت موعد سند مالكيت به 
نام متصرف صادر و تســليم خواهد شــد بديهى است صدور ســند مالكيت مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد 

بود. م الف: 884   
تاريخ انتشارنوبت اول: 1396/10/5 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/21    
رئيس ثبت اسناد و امالك آرادان-شاه حسينى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظــر بــه اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه الشيدان مطلق  الهيجان سنگ 
اصلى 2  بخش 14 گيالن به شماره فرعى زير : پالك فرعى  2048  مفروز از 13- محمد تقى گنجه ئى فرزند غفور 
به ش ش 138 و كدملى 2721404857 صادره از الهيجان – ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر انبارى بمساحت 
73/51 مترمربع از مورد مالكيت غفور گنجه اى به استناد راى 139660318005002463 مورخه 1396/9/7 
هيات  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق 
واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه 
تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت 
اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت 

اول: 96/10/7  تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/21  
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اصالحيه ابالغ وقت رسيدگى
در آگهى مندرج در صفحه 7 مورخ 96/10/17  روزنامه سياست روز در پرونده كالسه 960846 خواهان 

خانم الهام نيكنام صحيح مى باشد كه سهوا خانم الهه نيكنام درج گرديده و بدينوسيله اصالح مى گردد.
راهبى-مسئول دفترشعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان الهيجان
نظــر بــه اينكــه در اجراى مــواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد 
مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد 
ماده 3 قانون مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه بازكياگوراب  الهيجان سنگ 
اصلــى 36  بخــش 14 گيالن به شــماره فرعى زير : پالك فرعــى  1813  مفروز از 72- محمــد رضا ابراهيم پور 
چفلى  فرزند ابراهيم به ش ش 2192 و كدملى 2720478245 صادره از الهيجان ششدانگ يكبابخانه و محوطه 
بمساحت 217/48 مترمربع از مورد مالكيت مشاعى عليرضا و مير احمد نور و مير هادى و  سيد مهدى و خانمها اعظم 
السادات و سيد شهناز و زينت السادات و سيده طاهره جملگى توكلى به استناد راى 139660318005002484 
مورخه 1396/9/8 هيات  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود 
مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تسليم و گواهى انرا 
به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت اقدام خواهد شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ 
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دادنامه
پرونده كالســه 9609983845300303 شوراى حل اختالف شماره 13 شهرستان شهركرد تصميم نهايى 
شماره 9609973845300685- خواهان: آقاى محمد يزدانى نيا فرزند اسمعيل به نشانى چهارمحال و بختيارى 
– شهركرد-خيابان كاشانى-كوچه 30 پالك 3- خوانده:آقاى عليرضا درخشان به نشانى مجهول المكان- خواسته: 
مطالبه  -گردشــكار- خواهان درخواســتى بخواسته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين 
شورا و ثبت بكالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه بتصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با 
توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه كتبى اعضاء ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبارت به صدور راى 
مى نمايد. « راى قاضى شــورا » در خصوص دعوى آقاى محمد يزدانى نيا فرزند اســماعيل به طرفيت آقاى عليرضا 
درخشانبه خواسته مطالبه مبلغ 19500000 ريال بابت طراحى وب سايت به انضمام كليه خسارات قانونى با توجه 
به جميع اوراق و محتويات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسيدگى مورخ 96/9/29 وفق ماده 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آئين دادرسى مدنى راى به محكوميت خوانده به پرداخت ميلغ 4500000 ريال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 1352500 ريال بابت خســارات دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد .الزم به 
ذكر است با توجه به اينكه خواهان اعالم مى دارد مبلغ 15000000 ريال از مبلغ خواسته را از خوانده دريافت 
نموده نســبت به مازاد خواســته را بر بى حقى خواهان صادر مى گردد. راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و ســپس ظرف بيســت روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى در محاكم 

عمومى حقوقى شهركرد مى باشد./ن
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف شهركرد- على اكبر جليل پيران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم  مرتضى اسدپور فرزند عباس
خواهانآقاى/خانمعلى حاج حسنى فرزند نادعلى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/ خانم مرتضى اسدپوربه 
خواســته الزام به ايفاى تعهد و مطالبه خسارات دادرســى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609983810900612 شــعبه 9 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان شــهركردثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1396/12/06 ســاعت 08:30 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.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهركرد -رضائى

حصروراثت
خانم آريال فتحى داراى شناســنامه شماره 4441 به شرح دادخواســت به كالسه 2/960825 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آمينه قادرى افشــارى به شناسنامه 46 
درتاريخ 96/09/29 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-

آريال فتحى فرزند هوشــنگ ش-ش 4441 ت-ت 63/3/02 صادره ســنندج نسبت دختر متوفى 2-آرزو فتحى 
فرزند هوشــنگ ش-ش 1512 ت-ت 58/06/18 صادره ســنندج نسبت دختر متوفى 3-عاطفه فتحى فرزند 
هوشــنگ ش-ش 3733170792 ت-ت 67/01/02 صادره گنبدكاوس نســبت دختر متوفى 4-آرمان فتحى 
فرزند هوشــنگ ش-ش 3720333485 ت-ت 71/05/26 صادره ســنندج نسبت پسر متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 هاشم آبادى-رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

ابالغ وقت رسيدگى
كالســه پرونده 960738 شعبه 7 شــوراى حل اختالف گنبدكاووس بدينوســيله به خوانده عليرضا بارانى 
مجهول المكان اخطارمى گردد. خواهان غالمرضا افشــارپور دادخواســتى به طرفيت شــما به شــوراى حل اختالف 
گنبدكاووس تقديم نموده اســت. پس از ارجاع به اين شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و جرى تشريقات قانونى، 
تعيين وقت رسيدگى و صدور اخطاريه جهت طرفين نظربه اينكه خوانده مجهول المكان مى باشد، لذا مستنداً به 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب دريك نوبت دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشاردرج مى گردد تا خوانده 
دردفتر شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس حاضرو نسخه ثانى دادخواست و ضمائم و اخطاريه را دريافت 
نموده و درجلســه دادرســى كه روز سه شنبه تاريخ 96/11/24 ســاعت 09:00 صبح تعيين شده است شركت 

نمايند. چنانچه نياز به آگهى مجدد باشد فقط يك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

راى دادگاه
درشــماره بايگانى 960119 و كالسه 9609981799000119 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
گنبدكاووس درخصوص دادخواست آقاى على عيدى فرزند مهدى بطرفيت 1-يعقوب محمدى عامل فرزند حسنعلى 
2-عباس خان به بينى فرزند رمضان بخواسته مطالبه طلب به مبلغ سيصد و سى و دو ميليون و نهصد و پنجاه هزار 
ريال به عالوه هزينه هاى دادرســى و خســارت تاخير تاديه به استناد ه ســه فقره چك به شماره هاى 524297-
95/6/7 و 524298-95/6/7 و 524299-95/7/12 عهــده بانــك صادرات ايران با عنايت به مجموع اوراق 
و محتويات پرونده، مالحظه مفاد دادخواست تقديمى و مستندات ابرازى، مستند دعوى خواهان (چك) اگرچه ذاتا 
سند تجارى نيست اما براساس ماده 314 قانون تجارت از اوصاف و تضمينات اسناد تجارى برخوردار است و وجود 
آن در يد خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده به ميزان وجه مندرج درآن به خواهان دارد بنابه مراتب مذكور 
و نظربه اينكه خواندگان عليرغم ابالغ مراتب حضور نيافته و دفاعى ارائه ننمودند و نظربه اينكه براســاس اصل 
فقهى استصحاب با اثبات دين اصل بر بقاى آن است و درمانحن فيه خواندگان در جهت اثبات برائت ذمه خويش 
دليلى ارائه و اقامه نكرده اند از اينرو دادگاه دعوى خواهان را وارد وثابت تشخيص و به استناد مواد 313، 314، 
249  قانون تجارت تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده استفساريه آن مصوب مجمع تشخيص 
مصلحــت نظام و مــواد 198، 519 و 522 قانون آيين دادرســى مدنى حكم به محكوميــت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ سيصد و سى و دو ميليون و نهصد و پنجاه هزارريال بابت اصل خواسته و مبلغ نه ميليون و هشتصد 
و شصت و سه هزار و دويست و پنجاه ريال بابت هزينه دادرسى و همچنين الزام آنان به پرداخت خسارت تاخير 
تاديه دين از تاريخ سررســيد چك ها لغايت زمان پرداخت آنها براســاس تغيير شاخص تورم اعالمى از سوى بانك 
مركزى درحق خواهان محكوم مى نمايد. راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه و ظرف بيست روز ديگر قابل تجديد نظرخواهى در محاكم تجديد نظر استان گلستان مى باشد.
عابدى-رئيس شعبه اول دادگاه حقوقى گنبد كاووس

حصروراثت
خانم حوا آذر ســروش داراى شناسنامه شماره460 به شــرح دادخواست به كالسه 960787 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آقاى حســين بارانى به شناسنامه 568 
درتاريــخ 1370/11/04 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت 
به:1-حوا آذر سروش فرزند على ش-ش 460 صادره از زابل نسبت همسر متوفى 2-رضا بارانى فرزند حسين 
ش-ش 7 صادره از آزادشهر نسبت پسرمتوفى3-محمد بارانى فرزند حسين ش-ش 802 صادره از گنبدكاوس 
نســبت پسرمتوفى4-ليال بارانى فرزند حســين ش-ش 730 صادره از گنبدكاوس نسبت دخترمتوفى 5-زبيده 
بارانى فرزند حسين ش-ش 131 صادره از گنبدكاوس نسبت دخترمتوفى6-سميرا بارانى فرزند حسين ش-ش 
2020307618 صادره از گنبدكاوس نسبت دخترمتوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى مزايده مال منقول  
درخصوص پرونده كالسه 950194 ارجاعى شورا له عبدالحليم كم عليه 1-جمشيد شريف تبار2-آمنه على 
خواه مبنى بر مطالبه وجه كه مال منقول شــخص محكوم عليه جمشيد شريف تبار توقيف گردد و توسط كارشناس 
رســمى دادگســترى مورد بازديد قرار گرفته كه مجموعا به مبلغ 82,500,000 ريال قيمت پايه ارزيابى گرديد و 
در تاريخ 96/11/11 روز پنج شنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در اجراى احكام مدنى  بابلسر از طريق مزايده به 
فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند 
بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد.

طالبيــن مــى توانند پنج روز قبل از برگــزارى مزايده به اجراى احكام مراجعه نمايد تا مــورد مزايده به آنان ارائه 
گردد.ضمنــا جهت كســب اطالعات تكميلى و مطالعه نظر كارشناســى تا روز قبل از مزايده بــه اجراى احكام مدنى 
شوراى بابلسر مراجعه نمايند.اموال توقيفى شامل:1-كف پوش پادرى به ابعاد 60×40 سانتى متر توليدى شركت 
خورشــيد420 تختــه به ارزش 63,000,000 ريال2-قلم مو رنگ ســايز 1/2 2 مــارك       6000عدد به ارزش 

19,500,000 ريال مى باشد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف دادگسترى بابلسر

آگهى مزايده مال غيرمنقول  
درخصوص پرونده كالســه 961339 مدنى له صمد حبيب زاده عليه ســيد احمد ميرقربانى مبنى بر مطالبه 
وجه كه مال غيرمنقول واقع در بابلســر-خيابان شهيد بهشتى بعد از داروخانه جعفرى كدپستى 4741763454 
به شــماره پالك ثبتى 26605 فرعى از يك اصلى بخش 12 بابلســر در طبقه همكف به مساحت 24/05 مترمربع 
به انضمام بالكن به مساحت 9/01 مترمربع از يك آپارتمان 5 طبقه روى پيلوت داراى مشخصاتى از قبيل كف از 
جنس سراميك ديوار با پوشش كاغذ ديوارى بالكن با اسكلت فلزى و طاق ضربى داراى سقف كاذب درب ورودى 
از جنس شيشه سكوريت با محافظ آكاردئونى است. ضمنا امتيازات واحد موصوف اعم از برق-آب-گاز و تلفن نيز 
مى باشــد . مراتب فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته و به مبلغ 1,028,000,000 
ريال قيمت پايه ارزيابى گرديده كه در تاريخ 96/11/17 روز ســه شــنبه از ســاعت 10 الى 11 صبح به صورت 
مزايده حضورى در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابلسر  به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين قيمت 
را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.طالبين مى توانند پنج روز قبل از برگزارى 
مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى احضار متهم
آقاى محمد نريمانى كنارى ف عباسعلى شكايتى عليه على كسرى داير بر كالهبردارى به اين شعبه تقديم نمود 
و پرونده به كالسه 961436 ثبت گرديد. باتوجه به اين كه متهم مجهول المكان مى باشد به استناد ماده 115 ق 
آ د ك مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج مى گردد تا متهم شخصا يا به همراه وكيل ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ نشر آگهى حاضر يا اليحه دفاعيه خويش را با تعيين آخرين محل اقامت خود به اين شعبه اعالم 

نمايد در غير اين صورت دادگاه غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.م/الف
داديار شعبه سوم دادسراى عمومى وانقالب بابلسر-شاهيان بيشه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 940725 اين بازپرسى مهدى زنگنه متهم است به ايراد جرح عمدى با چاقو و تون موضوع 
شكايت محمد جواد آهنگريان كه تحت تعقيب بوده ، با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم در 
اجراى ماده 174 ق آ د ك  مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى ظرف مهلت يك ماه پس 
از انتشار در اين شعبه بازپرسى حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى 

به عمل خواهد آمد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-رضا جعفرزاده

آگهى ابالغ وقت دادرسى عليرضا همتى كلورزى ف محمود
خواهان نفيســه نسيمى ف محمديوســف با وكالت فاطمه وهابى و سيد مهدى سمائى دادخواست به طرفيت 
خوانــده عليرضــا همتى كلورزى ف محمودبه خواســته مطالبــه مهريه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9609982010300336 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش نشــتارود ثبت و وقت رســيدگى 97/2/1 ســاعت 
10:30 تعيين گرديد،لذا حســب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار آگهــى مى گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود،نسخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
مدير شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتارود-سنايى

آگهى مزايده اموال منقول 
در پرونده اجرايى 910394  له ابوالفضل شــجاعى با وكالت محمد قليزاده عليه اسماعيل مرادخانى اموال 
به شــرح ذيل به اســتناد بند 2 ماده 45 ق ا ا م پس از ارزيابى توســط كارشــناس منتخب با مشــخصات ذيل از 
طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رسد.اموال موضوع مزايده: 1-اره فلكه شركت ايران 
 2950rpm/1,5kw-fm300 تبريــز فوالد مــدل 600* ق 15,000,000 ريال2-فيلتر دســتگاه بــرش نجــارى
ق 3,000,000 ريال3-دســتگاه بــرش mdf mtc220/36  ق 70,000,000 ريال4- دســتگاه گندگى ماشــين 
ســازى پارس ســهند ق 15,000,000 ريال5-دســتگاه برش mdf ق 3,000,000 ريال6-موتور الكتريكى 1/5 
كيلــووات ق 1,000,000 ريال7-كمپرســور بــاد 150 ليترى ق 4,500,000 ريال8-دســتگاه برش ســه كاره ق 
 stihl  ق 1,000,000 ريال10-اره برقى زنجيرى دل pukka 22,000,000 ريال9-ســنباده لرزان دســتى مدل
e14 ق 5,000,000 ريال 11- مينى دريل دســتى بوش ق 500,000 رال12-مينى فرز با دســته بلند ماكيتا ق 
1,000,000 ريال13-رنده برقى ق 1,000,000 ريال  14-ســنباده لرزان دستى ق 1,000,000 ريال15-ست 
سر مته مخصوص  نجارى مدل ronix ق 1,000,000 ريال16-دريل شارژى ماكيتا آكبند ق 9,000,000 ريال17-
اره عمودبر دســتى بوش ق 1,500,000 ريال18-فرز دســتى هيتاچى satر180ق 700000 ريال19-اره برقى  
گرد بر با تيغه 380 ميل ق 1,000,000 ريال20-اره برقى گرد بر مدل skilsaw ق 1,000,000 ريال21- سنگ 
فــرز ثابــت روميــزى ق 1,000,000 ريال22-دســتگاه برش گرد بــر ق 1,000,000 ريال23-تــراز 1/5 مترى 
horizone180 ق 800,000 ريال24-دســتگاه بتــن كن(هلتى)بوش 7 كيلويى ق 5,000,000 ريال25-ميز كار 
2×1/5×9 ق 1,000,000 ريال26-گيره نجارى در سه سايز مختلف ق 80,000 ريال27-كمپرسور باد 25 ليترى 
ق 1,200,000 ريال. اموال به شــرح فوق توســط كارشــناس رسمى دادگاه با در نظر گرفتن نوع و مشخصات فنى 
ميزان استهالك و جميع عوامل موثر در ارزيابى به مبلغ يكصدوشصت ونه ميليون و ششصدهزار ريال برآورد مى 
گردد.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه و كســانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند برنده 
مزايده محســوب و مى بايســت ده درصد مبلغ پيشــنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه تاديه نمايند.در 
صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 

شد. زمان مزايده:يكشنبه 96/11/1 ساعت 12 ظهر مكان مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا.م/الف
اجراى احكام مدنى  بخش نشتا-مالزاده

آگهى مزايده نوبت اول 
در پرونده كالســه 960329 اجراى اين دادگســترى به موجب دادنامه شــماره 318 صادره از شوراى حل 
اختالف بخش نشــتا محكوم عليه مهناز ســرايى محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ پانزده ميليون و ســيصدوهفده 
هزارتومــان در حــق محكوم له عبدالرضا بزرگى لذا ملك مورد تعرفه از ســوى محكوم عليه با مشــخصات ذيل از 
طريق مزايده به فروش مى رســد. برابر نظر يه كارشناسى يك قطعه باغ مركبات واقع در نشتارود خردمنه صحرا 
كه حدود اربعه و مشخصات ملك توقيف شده عبارت است از: از شمال وصل به باغ مركبات على بزرگى از جنوب 
به محوطه حميد بزرگى از شرق به زمين مزروعى بزرگ بزرگى از غرب به زمين مزروعى يعقوب بزرگى ، هرمترمربع 
بيست هزارتومان و متراژ زمين هزاروصدمترمربع مى باشد لذا كسانى كه عالقمند به خريد باشند مى توانند جهت 
كسب اطالعات بيشتر پنج روز قبل از زمان مزايده به دفتر اجراى احكام مدنى شورا دادگاه مراجعه نمايند. خريدار 
مــى توانــد در روز مزايده با  پرداخت 10درصد از كل مبلغ مزايده نســبت به مقدمات خريد اقدام نمايد.آدرس 
ملك:نشتارود خردمنه صحرا  قيمت پايه:220,000,000 ريال معادل بيست و دوميليون تومان  مكان مزايده: دفتر 

اجراى احكام مدنى شورا دادگاه نشتارود  زمان مزايده:96/11/25 رأس ساعت 10 صبح.م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا-حاتم پور

ابالغيه 
ش پ :9509982010400345 ابالغ شــونده حقيقى:مهدى على نژاد به نشانى نشتارود دفترخانه 299 
تاريخ حضور:96/12/6 يكشــنبه ســاعت 9  محل حضور:مازندران –نشتارود-خ 17 شهريور جنب شركت بوتان 
گاز –دادگاه عمومى بخش نشتارود درخصوص شكايت شهرام كلهرى عليه شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 
در اين شــعبه حاضر شــويد.توجه: پس از دريافت اين ابالغيه ، اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد 
شــد و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و اســتثناء انجام مى شــود بنابراين ضرورى اســت نسبت به ثبت 
نام و مشــاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق ســامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب 
كاربرى(شناســه و رمز)دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و در صورت 

عدم دسترسى به نزديك ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.م/الف
(شعبه دوم دادگاه عمومى بخش نشتارود(101 دادگاه كيفرى دو سابق

ابالغيه 
ش پ :9509982010400345 ابالغ شونده حقيقى:عليرضا نيايش ف محمد به نشانى شهريار-انديشه - 
فاز 1 خ 8 شرقى ك رز پ 11 تاريخ حضور:96/12/6 يكشنبه ساعت 9  محل حضور:مازندران –نشتارود-خ 17 
شهريور جنب شركت بوتان گاز –دادگاه عمومى بخش نشتارود * در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه 
حاضر شــويد.توجه: پس از دريافت اين ابالغيه ، اوراق قضايى به صورت الكترونيك انجام خواهد شــد و ابالغ به 
صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام مى شود بنابراين ضرورى است نسبت به ثبت نام و مشاهده اين 
ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طريق سامانه اقدام نماييد. چنانچه جهت ورود به سامانه،حساب كاربرى(شناسه و رمز)
دريافت ننموده ايدجهت ثبت نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضايى و در صورت عدم دسترسى به نزديك 

ترين واحد قضايى مراجعه نماييد.م/الف
(شعبه دوم دادگاه عمومى بخش نشتارود(101 دادگاه كيفرى دو سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى مسعود محمدحسنى قره چناق 
خواهان سكينه رضازاده دادخواستى به طرفيت خوانده مسعود محمدحسنى قره چناق ف مختار به خواسته 
طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981210900759 شعبه 9 دادگاه خانواده آمل ثبت و وقت 
رسيدگى 96/11/28 ساعت 9 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 در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.ضمنا 

ظرف يك هفته داور خود را به شعبه معرفى نماييد.م/الف
شعبه 9 دادگاه خانواده آمل

آگهى مزايده نوبت اول      
در پرونده كالسه 950529 اجراى احكام مدنى رضا فردوسى ف عباس به نشانى روستاى بادله كوچه شهيد 
عبدالرحيم مالدار منزل پدرى ، به پرداخت 110,000,000 اصل خواسته و 3,200,000 ريال هزنيه دادرسى و 
3,840,000 ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ دادخواست 94/4/10 در حق سيد اميرحسين 
اتقائى و مبلغ 5,500,000 ريال هزينه اجرايى در حق دولت محكوم گرديد.محكوم عليه تاكنون نســبت به بدهى 
خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى يك قطعه زمين به مســاحت 600مترمربع طبق نظريه كارشناســى شــماال به 
طول 30متر وصل به باغ مركبات وراث شــهيد بابايى جنوبا به طول 30متر وصل به ادامه ملك عباس فردوســى 
شــرقا به طول 20متر وصل به جاده بين مزارع و ملك اكبر دلخوش و از طرف غرب به طول 20متر به ادامه ملك 
عباس فردوســى ، باغ مركبات از نوع تامسون باالى 25سال داراى 31 اصله درخت در داخل باغ يك اصله درخت 
گردو و گوجه ســبز مى باشــد. ارزش ملك هرمتر 250,000 ريال جمعا 150,000,000 ر يال برآورد شده است.
ملك مذكور در تاريخ 96/11/3 روز ســه شــنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود 
به مزايده و به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به 
دفتر اجراى احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كسى است كه 
باالترين قيمت را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك 
ماه ديگر دريافت خواهد شــد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت 
ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده 

تابع تشريفات قانونى خواهد بود.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه صبح ناز تاالركى ف رضا به اتهام سرقت به شماره پرونده 960619  از طرف اين بازپرسى تحت 
تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده است بدين وسيله در اجراى 
ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب با  درج در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار به نامبرده ابالغ تا ظرف 
يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در شعبه بازپرسى دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر شود. در 

صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
صابر-بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب مياندرود

احضاريه
ش بايگانى شعبه:950517 مقرر است حسب شكايت محمد سنگكار عليه على نجفى داير بر استفاده از سند 
مجعول از طرف اين دادســرا تحت تعقيب مى باشــد و چون ابالغ احضاريه به علت عدم دسترسى و متوارى بودن 
متهم ممكن نبوده، بدين وســيله در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى نامبرده پس از ابالغ ظرف يك 
ماه از تاريخ انتشار آگهى جهت دفاع در اين شعبه حاضر شود در صورت عدم حضور پس از مهلت تصميم مقتضى 
صادر خواهد شد.در ضمن مى تواند وكيل داشته باشد.هم چنين قيد و چاپ داشتن حق وكيل هنگام نشر آگهى 

از سوى روزنامه الزامى است.م/الف
داديار شعبه هفتم دادسراى عمومى و انقالب آمل-احمد عليجان پور

حصروراثت
خانم زهرا ســاالرى شيروانه ده داراى شناسنامه شماره 8251 به شرح دادخواست به كالسه 7/960786 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حوا خانم سلمانى شيره جينى 
به شناســنامه 373 درتاريخ 96/7/23 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراســت به:1-زهرا ساالرى شــيروانه ده فرزند ابراهيم ش-ش 8251 صادره از گنبدكاوس نسبت دختر 
متوفى 2-بايرام ساالرى شيروانه ده فرزند ابراهيم ش-ش 1652008934 صادره از چولو نسبت پسرمتوفى. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و 
يــا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.
 رئيس شعبه هفتم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

دی��روز س��فر  از  حال��ی  در 
وزیرخارج��ه پرونـــــده برجام��ی 

ابتدا به مسکو و  کش��ورمان 
س��پس به بروکسل آغاز ش��ده، که رئیس کمیته 
روابط خارجی مجلس سنا از پیشرفت در مذاکرات 
ب��ا اروپایی ها برای تهیه طرح »اصاح برجام« خبر 

داده است.
دیگ��ر کار توافق هس��ته ای به جایی رس��یده 
ک��ه ترام��پ ب��ه زودی می خواه��د ب��رای برجام 
تصمیم گی��ری کند. عراقچی مع��اون وزیر خارجه 
کش��ورمان نیز به تازگی خروج آمریکا از برجام را 
دور از انتظار ندانس��ته اس��ت، اکنون وزیر خارجه 
کشورمان راهی مس��کو و سپس  بروکسل شده تا 
ضمن رایزنی با مقامات روس��ی، با موگرینی و سه 
مقام اروپایی نیز دی��دار و ذیل برجام به گفت وگو 

بنشینند.
دو پهلو س��خن گفتن اروپایی ه��ا نیز درجای 
خود قابل تامل اس��ت. آنها از یک طرف بر حمایت 
از برجام و ادامه پایبندی به تعهدات طرفین سخن 
می گویند و ب��ه آمریکا توصیه می کنند که در این 
توافق هس��ته ای بماند و از آن خارج نش��ود، البته 
هی��چ کدام از این توصیه ه��ای طرف اروپایی روی 
تصمیم گیری های رییس جمهور گستاخ آمریکا اثر 

نداشته است.
محور ای��ن گزارش نیز این نیس��ت که حرف 
مقام��ات اروپای��ی روی رئیس جمه��ور آمریکا اثر 
می گذارد یا نه! انتقاد م��ا در ابتدا به رفتار دوگانه 
غرب اس��ت که در ظاهر از برجام حمایت می کند 
و در پش��ت پرده پ��ای میز مذاکره ب��ا آمریکا در 
خص��وص اص��اح برنامه جام��ع اقدام مش��ترک 
می نش��یند و به توافقات��ی نیز دس��ت می یابند و 
اکنون این س��ناتور آمریکایی از پشت مذاکرات با 

اروپا رونمایی می کند.
موضوع بعدی اینکه توافق هسته ای یک توافق 

بین المللی اس��ت؛ هزینه های زی��ادی نیز برای آن 
ش��ده اس��ت، ایران ب��ه تعهداتش عمل ک��رده اما 
بی تعهدی دیده اس��ت، امتی��ازات زیادی به غرب 
داده و ذیل آن هیچ امتیازی نگرفته یا اگر امتیازی 
بود غرب زیر همه این امتیازات زد و به هیچ کدام 

جامه عمل نپوشاند.
آمری��کا و اروپ��ا ب��ا هماهنگ��ی می خواهن��د 
اصاحات��ی را ب��ه برجام تحمیل کنن��د و خواهان 
پذیرش آن از س��وی جمهوری اسامی هستند؛ از 
جمله بحث موشکی و محدود کردن توان دفاعی- 
نظام��ی ایران و بحران غرب آس��یا ک��ه مهمترین 
بندهایی است که غرب و آمریکا در قالب اصاحات 

به دنبال گنجاندن آن در برجام است.
آمری��کا و متحدان��ش بدانند که مل��ت ایران 
زیر ب��ار هیچ اصاحاتی از برج��ام نخواهد رفت و 
ب��ه فرموده مقام معظم رهب��ری اگر ترامپ برجام 

را پ��اره کند و یا از آن خارج ش��ود ما آن را آتش 
خواهیم زد.

از هم��ه مهمت��ر اینک��ه توافقی ک��ه برخی ها 
در داخ��ل س��نگ آن را ب��ه س��ینه می زدند هیچ 
دس��تاوردی برای ملت ایران نداش��ت، حاال برجام 
اصاح ش��ده، آن هم با خواس��ته غرب می خواهد 

برای مردم گشایش داشته باشد؟     
 باب کورکر گفته؛ »ما به نقطه بس��یار خوبی 
رس��یده ایم، حاال مسئله این است که آیا می توانیم 

هدفمان را کامل محقق کنیم یا نه.«
سناتور آمریکایی این روزها یکی از اصلی ترین 
بازیگ��ران برجام در آمریکا دانس��ته می ش��ود، او 
رهبری تاش ها در کنگره ب��رای اصاح »برجام« 
را ب��ر عه��ده دارد، به نحوی که ه��م ترامپ را به 
مان��دن در آن متقاعد کند و ه��م از نگاه متحدان 
اروپایی آمریکا به منزله وضع تعهدات جدید برای 

ایران نباشد. 
»دونال��د ترام��پ«، رئیس جمه��ور آمریکا در 
س��خنرانی روز 13 اکتب��ر )21 مه��ر م��اه( توافق 
هسته ای ایران را »یکی از بدترین و یکجانبه ترین 
توافقات��ی ک��ه ایاالت متحده تا کن��ون به آن وارد 
شده« خواند و اعام کرد نمی تواند پایبندی ایران 

را به برجام تأیید کند.
ترامپ با بر شمردن آنچه به ادعای وی »نقایص« 
توافق هسته ای با ایران بود از کنگره کشورش خواست 
با اضافه کردن بندهای متمم به یک قانون که پیش 
از این تصویب  شده در داخل آمریکا برای نظارت بر 
برجام )موسوم به قانون بررسی توافق هسته ای ایران 
یا اینارا(  این نقایص را اصاح کند.  بافاصله بعد از 
سخنرانی ترامپ، سناتور کورکر، همراه با تام کاتن، 
سناتور افراطی ضد ایرانی از طرحی که به گفته آنها 
اصاحات مد نظر ترامپ را در برجام اعمال می کرد  

رونمایی کردند.
ط��رح کورکر- کات��ن، دارای مف��ادی بود که 
به  ط��ور خاص��ه، معیارهای بازگش��ت تحریم ها 
را گس��ترده تر می ک��رد، خواس��تار دائم��ی کردن 
محدودیت ه��ای ای��ران در توافق ب��ود، ایران را به 
موافق��ت ب��ا بازرس��ی های نظامی مل��زم می کرد، 
ممنوعی��ت اس��تفاده از س��انتریفیوژها را دائم��ی 
ب��رای  برج��ام  می ک��رد، محدودیت ه��ای ذی��ل 
غنی س��ازی ایران را دائمی می کرد و به دنبال ملزم 

کردن ایران به تعهدات غیرهسته ای بود.
این طرح بافاصله با مخالفت ایران، کشورهای 
اروپایی و روس��یه رو به رو ش��د که آن را مصداق 
اعمال ش��رایط جدید در توافق هس��ته ای ارزیابی 
کردند. اما طرح مورد نظ��ر عاوه بر مخالفت های 
بین الملل��ی در داخ��ل کنگره هم م��ورد حمایت 

نمایندگان حزب دموکرات واقع نشد. 
در چنین ش��رایطی بود که »کورکر« با اذعان 
به اینکه طرحش از 50 رأی الزم برای تصویب در 

مجلس س��نا برخوردار نیس��ت، اعام کرد که آن 
را کنار گذاشته اس��ت. او از دولت ترامپ خواست 
با کش��ورهای اروپایی برای هم��راه کردن آنها در 

موضوع برجام تعامل کند. 
وبگاه پولیتیکو ح��دود دو هفته پیش گزارش 
داد اعضای کنگره آمریکا به دنبال طرحی آبرومند 

برای حفظ برجام هستند. 
برخ��ی از منابع خبری گزارش داده اند اعضای 
کنگره پیش��نهاداتی مانند کاستن از فواصل زمانی 
گزارش دهی های ترامپ به نه��اد قانونگذار آمریکا 

درباره برجام را مطرح کرده اند. 
کورکر گف��ت، علی رغم پیش��رفت هایی که با 
اروپایی ه��ا و اعض��ای حزب دموک��رات در کنگره 
بر س��ر طرح »اصاح« برجام حاصل ش��ده هنوز 
انتظ��ار نم��ی رود این ط��رح در ضرب االجل مورد 
نظر آماده ش��ود. منظور این نماینده مجلس س��نا 
از »ضرب االج��ل« روز جمعه همین هفته اس��ت 
که ترامپ بایس��تی درباره ادامه تعلیق تحریم های 
ای��ران مطابق با توافق هس��ته ای برج��ام تصمیم 
بگیرد. سخنگوی کاخ س��فید در کنفرانس خبری 
شب چهلرش��نبه گفت ترامپ هنوز تصمیم نهایی 

خود را در این مورد نگرفته است. 
طب��ق قوانین داخلی آمریکا رئیس جمهور این 
کش��ور بایس��تی هر 180 روز یکبار درباره تعلیق 
تحریم های هس��ته ای و ه��ر 90 روز یکبار درباره 
پایبن��دی ایران به تعهدات��ش در برجام به کنگره 
گ��زارش دهد.   وب��گاه پولیتیکو چند روز پیش به 
نقل از کارشناسان مسائل ایران گزارش داد ترامپ 
بار دیگر پایبندی ایران به توافق هسته ای را تأیید 
نخواهد ک��رد، اما تعلیق تحریم های هس��ته ای را 

تمدید می کند. 
سناتور کورکر گفته حتی در صورتی که طرح 
اص��اح برجام به س��رانجام برس��د، ترامپ باز هم 

ممکن است آمریکا را از برجام خارج کند.

رونمایی سناتور آمریکایی از توافق پشت پرده با اروپا برای اصالح برجام 

مونیز:  
 خروج از برجام

 آمریکا را در جهان منزوی می کند
وزیر پیشین انرژی آمریکا می گوید اگر از 

حـاشـیه آمریکا از برجام خارج ش��ود، واش��نگتن در 
دیگ��ر نمی توان��د همانن��د قب��ل ائتافی 

بین المللی علیه ایران ایجاد کند.
به گزارش مهر، ارنس��ت مونیز تأکید دارد »توافق هسته ای 
ایران، یک دس��تاورد ب��زرگ بود، نه تنها ب��رای ایاالت متحده 

بلکه برای کش��ورهایی که درگیر آن بوده اند. ایاالت متحده به 
همراه فرانس��ه، آلمان، انگلیس، اتحادیه اروپا، چین و روسیه با 
ایران مذاکره کرد، تا مطمئن ش��ویم ایران به شکل قابل اثباتی 

}مبتنی بر راستی آزمایی{ ساح هسته ای نداشته باشد«.
وزیر پیش��ین انرژی آمری��کا در خصوص مف��اد اصلی این 
توافق می گوید: »اوال، تأسیس��ات هسته ای ایران به میزان بسیار 
قابل توجهی، نس��بت به آنچه ک��ه در زمان حصول توافق انجام 
}ایرانی ها{ می دادند به عقب برگشته و کاهش یافته است. آن ها 

}در آن زمان{ بیش از 10 تُن اورانیوم غنی شده داشتند«.
مونیز در تش��ریح بخش دیگری از تواف��ق برجام می گوید: 
»بخ��ش بس��یار مه��م دیگ��ر از تواف��ق راج��ع ب��ه اقدام��ات 

راستی آزمایانه است که برای جامعه بین المللی بی سابقه است، 
}اقدامات��ی که{ نه تنها برای ایران بلکه برای هر کش��ور دیگر 
در جهان }بی سابقه است{. ایران ملزم شده است برای همیشه 

عضو پروتکل الحاقی باشد.
 ای��ن به معن��ای این اس��ت ک��ه بازرس��ان بین المللی به 
س��ایت هایی که ایران به عنوان س��ایت هس��ته ای اعام نکرده 
اس��ت }نیز{ دسترس��ی دارند، س��ایت هایی که بازرسان برای 
چک کردن آن ها دالیلی داش��ته باشند. به طور خاص، یک بازه 
زمانی ثابت وجود دارد که ایران باید }طبق آن{ دسترس��ی به 

این سایت ها را مهیا کند«.
وی در ادامه با اش��اره به مس��ئله راس��تی آزمایی، آن را در 

مرک��ز توافق برجام توصیف کرد، »راس��تی آزمایی در قلب این 
توافق است. این مسئله طی 10 یا 15 سال از بین نمی رود«.

مونیز می گوید بخش سوم این توافق راجع به کاهش برخی 
تحریم های اقتصادی علیه ایران است.

به نظر وی، اگر آمریکا »از توافق هس��ته ای خارج« ش��ود، 
ایرانی ها »دو گزینه«  خواهد داشت. یکی اینکه »برای از سرگیری 
فعالیت های هسته ای خودشان آزاد هستند، بدون راستی آزمایی 
جامع��ه بین الملل و احتماال در این ش��رایط }آمریکا{ از ایجاد 
یک ائتاف بین المللی - آنچن��ان که به صورت مؤثری پیش از 
مذاکرات ایجاد کرد - ناتوان خواهد بود«. گفتنی اس��ت، آمریکا 

درصدد خروج از توافق هسته ای است.  


