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 حمایت فرانسه از برگزاری
 نشست های گروهک تروریستی منافقین 
ی��ک مقام در وزارت خارجه فرانس��ه گفت که به 
دلیل خروج نام گروهک تروریس��تی منافقین از شمار 
س��ازمان های تروریس��تی مدنظر اروپا، این س��ازمان 
می تواند نشس��ت ها و فعالیت های خ��ود را در صورت 

عدم اخالل در نظم عمومی، برگزار کند.
یک منبع آگاه در وزارت خارجه فرانس��ه با تایید 
احضار س��فیر این کش��ور در تهران از س��وی وزارت 
خارجه ایران در اعتراض به برگزاری نشس��ت س��االنه 
منافقی��ن  در »ویل پنت« پاری��س گفت که همانطور 
که س��فیر فرانس��ه در تهران نیز تاکید کرده، پاریس 
از ایدئول��وژی، اه��داف و فعالیت ه��ای منافقین خلق 

پشتیبانی  نمی کند.
ای��ن منبع آگاه تاکید کرد بر اس��اس این رویکرد 
دولت فرانس��ه، هیچ مقام فرانس��وی در این نشس��ت 
ش��رکت نکرد. ب��ا این وجود او تصریح ک��رد: به دلیل 
خروج نام این گروهک تروریستی از شمار سازمان های 
تروریستی مدنظر اروپا، این سازمان می تواند نشست ها 
و فعالیت های خ��ود را در صورت عدم اخالل در نظم 

عمومی، برگزار کند.  ایسنا 

نباید با ایران با زبان زور سخن گفت
یک کارش��ناس روس در تفسیر هشدار جمهوری 
اس��المی در مورد امکان بستن تنگه هرمز در پاسخ به 
اقدامات خصمانه آمری��کا، تاکید کرد: باید این تهدید 
را ج��دی گرفت و بطور کلی نباید با ایران با زبان زور 

سخن گفت.
"آلکس��ی پانین" در مصاحبه با رادیو اس��پوتنیک 
اعالم کرد که باید هش��دار تهران در مورد بستن تنگه 

هرمز در پاسخ به اقدامات آمریکا را جدی گرفت.
وی ب��ا تاکید بر اینکه  بای��د تهدید ایران را جدی 
گرف��ت در مصاحب��ه با رادی��و اس��پوتنیک گفت: این 
اظهارات کاماًل جدی اس��ت. ایران به طور کلی ممکن 
اس��ت خود را در رابطه با آسیب دیدن توافق هسته ای 
به دلیل خ��روج یک جانبه آمریکا، م��ورد توهین قرار 
گرفته احساس کند و دست به اقدامات متقابل بزند. به 
ط��ور کلی برخورد زورمداران با ایران، اصال ایده خوبی 
نیست. گفتنی اس��ت، آمریکا به دنبال امتیاز گیری از 
جمهوری اسالمی ایران است. باشگاه خبرنگاران  

اخبار

تالش سفیر آمریکا برای تطمیع شرکت های آلمانی 
 س��فیر آمریکا در برلین که قباْل با ادبیاتی تحکم آمیز از ش��رکت های آلمانی 
خواس��ته بود روابطشان با ایران را قطع کند اکنون برای رسیدن به این هدف از 

در تطمیع با آنها وارد گفت وگو شده است.
"ریچ��ارد گرنل مخفیان��ه را برای تعامل با مدیران ش��رکت های آلمانی آغاز 

ک��رده و به آنها پیش��نهاد می دهد ب��ه جای بازار ایران، ب��ازار بزرگ تر و جذاب تر 
آمریکا را بیازمایند.  او در همین راس��تا با نمایندگان اتاق بازرگانی و صنعت آلمان و 

همچنین نمایندگان حدود 12 شرکت آلمانی دیدار کرده و تالش کرده آنها را به سمت 
خروج از ایران سوق دهد. 

پالیتیکو می گوید رویکردی که او در حال حاضر دنبال می کند نشان دهنده این است 
که او مواضعش را نس��بت به گذش��ته نرم تر کرده است. یکی دیگر از گزینه های تشویقی 

گرنل به شرکت های آلمان پیشنهاد داده، بهبود روابط برلین با ریاض است.   تسنیم

معادله
کشورهای دیگر از تصمیمات آمریکا تبعیت نمی کنند

 وزیر خارجه ترکیه با اشاره به صداقت ایران در عمل به تعهداتش در برجام 
گف��ت: آمریکا می گوید من این تصمیم)خروج از برجام( را گرفتم و کش��ورهای 

دیگر نیز مجبور به تبعیت از آن هستند در صورتیکه چنین نیست.
مولود چ��اووش اوغلو افزود: در گذش��ته مذاکرات طوالن��ی درباره موضوع 

هسته ای ایران بین آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران انجام گرفت و در نهایت به تفاهم 
رس��یده و معاهده ای امضا کردند، اما آمریکا در دوره جدید)ترامپ( اعالم کرد که از 

این معاهده خارج می شود ولی اتحادیه اروپا بر ادامه حضور خود بر آن تاکید کرد.
وزی��ر خارجه ترکی��ه گفت: آمریکا می گوید من این تصمیم را گرفتم و کش��ورهای 
دیگر نیز مجبور به تبعیت از آن هستند در صورتیکه چنین نیست. تو )ترامپ( از کسی 
مشورت نمی گیری و به تنهایی تصمیم خود را می گیری و سپس از همه می خواهی که 

آن را تبعیت کنند اما این کار شدنی نیست.  مهر

دیپلمات
درخواست پمپئو برای گفت وگوی اروپا با ایران درباره تروریسم

وزیر امورخارجه آمریکا با اس��تناد به گزارش ادعایی و بی اس��اس واشنگتن 
علیه کشورمان خواستار گفت وگوی اروپایی ها با ایران درباره حمایت از تروریسم 

شد.
مایک پمپئ��و در ادامه ادعاهای خود ابراز امی��دواری کرد که اروپای ها این 

موضوع را در دیدار با مقامات ایرانی مطرح کنند.
پمپئ��و همچنین در تویی��ت جداگانه ای، گ��زارش وزارت امورخارجه آمریکا در 

رابطه با آنچه ادعا می کند مربوط به فعالیت های تروریس��تی مورد حمایت ایران در اروپا 
اس��ت را منتش��ر کرد که در آن مجموعه ای از عملیات های نسبت داده شده به ایران و 

حزب اهلل لبنان در کشورهای اروپایی را پس از انقالب اسالمی فهرست کرده است.
مقامات آمریکایی با حمایت رژیم صهیونیستی و متحدانشان همواره تالش کرده اند 

ایران را حامی تروریسم در منطقه و جهان نشان دهند.  فارس  

در حاشیه 

آگهى مزايده اموال غير منقول (ملك)
اجرايــى  پرونــده  موجــب  بــه  پرونــده:139604029105000820-  شــماره 
كالســه 9600896 لــه آقاى محمــد ديانى فرزند نجــف تاريخ تولــد 1332/9/4 كدملى 
4569809944 به نشــانى ســمنان خيرآباد خ تالش پالك 803 و عليــه آقاى نظام الدين 
كاظمــى حقيقى فرزند على تاريــخ تولد 1349/11/19 كدملــى 4569415121 ش ش 
841 سمنان خ طالقانى كوى ميران پالك 13 كدپستى 3511412851 يا سمنان خ طالقانى 
، طالقانى يك پالك 13 به موجب چك برگشــتى شــماره 269357-1395/3/5 بانك ملى 
شــعبه بلوار مدرس ســمنان به مبلغ 7/250/000/000 ريال اجراييه صادر گرديد كه 
بســتانكار جهت وصول طلبش درخواست بازداشت و توقيف پالك هاى 1223,2 بخش يك 
ســمنان و 761 بخش يك ســمنان و 1929 بخش يك ســمنان را نموده و اصل پالك هاى 
فوق به نفع اين پرونده بازداشت و ارزيابى شد و بستانكار تقاضاى مزايده ملك هاى مورد 

بازداشت را دارد كه به شرح گزارش دفتر بازداشتى مى باشد.
1) بازگشــت بــه نامــه شــماره 139604929105005195 و كالســه 9600896 
مورخــه 1396/12/16 مراتــب بازداشــت پالك ثبتى شــماره 0 فرعــى از 1929 اصلى 
بخش 01 ناحيه 00 به مســاحت (0) صفر مترمربع با شــماره دفتر بازداشــتى الكترونيك 
139605829021001855 مــورد ثبــت شــماره 105274 در صفحه 121 دفتر 738 
دفاتر ســمنان بخش 1 حوزه ثبت ملك سمنان مالك آقاى نظام الدين كاظمى حقيقى شماره 
ملــى 4569415121 نــام پدر على مالك دو ســهم مشــاع از هفت ســهم عرصه و اعيان 
متن ســهم دو ســهم مشاع از هفت سهم ششــدانگ داراى ســند مالكيت اصلى با شماره 
چاپى 854990 سرى ج سال 91 به مبلغ (7/612/500/000) هفت ميليارد و ششصد 
و دوازده ميليــون و پانصــد هزار ريال بــه نفع محمد ديانى در دفتر بازداشــتى و پرونده 
ثبتى و ســند مالكيت قيد گرديده اســت موقعيت ملك در نقشه كاداستر متعاقباً مشخص 

خواهد شد.
2) بازگشــت بــه نامــه شــماره 139604929105005194 و كالســه 9600896 
مورخــه 1396/12/16 مراتــب بازداشــت پــالك ثبتى شــماره 0 فرعــى از 761 اصلى 
بخش 01 ناحيه 00 به مســاحت (0) صفر مترمربع با شــماره دفتر بازداشــتى الكترونيك 
139605829021001855 مــورد ثبت شــماره 1159 در صفحه 229 دفتر 12 دفاتر 
ســمنان بخش 1 حوزه ثبت ملك ســمنان مالك آقاى نظام الدين كاظمى حقيقى شماره ملى 
4569415121 نام پدر على مالك دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعيان متن سهم 
دو سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ داراى سند مالكيت اصلى با شماره چاپى 854308 
سرى ج سال 91 به مبلغ (7/612/500/000) هفت ميليارد و ششصد و دوازده ميليون 
و پانصد هزار ريال به نفع محمد ديانى در دفتر بازداشــتى و پرونده ثبتى و ســند مالكيت 

قيد گرديده است موقعيت ملك در نقشه كاداستر متعاقباً مشخص خواهد شد.
3) بازگشــت بــه نامــه شــماره 139604929105005193 و كالســه 9600896 
مورخــه 1396/12/16 مراتــب بازداشــت پالك ثبتى شــماره 2 فرعــى از 1223 اصلى 
بخش 01 ناحيه 00 به مســاحت (224) دويست و بيســت و چهار مترمربع با شماره دفتر 
بازداشــتى الكترونيــك 139605829021001856 مــورد ثبت شــماره 104299 در 
صفحــه 355 دفتر 730 دفاتر ســمنان بخــش 1 حوزه ثبت ملك ســمنان مالك آقاى نظام 
الديــن كاظمى حقيقى شــماره ملــى 4569415121 نام پدر على مالك هفتاد و دو ســهم 
مشــاع از دويســت و پنجاه و دو سهم عرصه و اعالن متن ســهم دوازده هفتم دانگ مشاع 
از ششدانگ داراى سند مالكيت اصلى با شماره چاپى 112552 سرى ه سال 91 به مبلغ 
(7/612/500/000) هفت ميليارد و ششــصد و دوازده ميليون و پانصد هزار ريال به 
نفــع محمد ديانى در دفتر بازداشــتى و پرونده ثبتى و ســند مالكيت قيد گرديده اســت 

موقعيت ملك در نقشه كاداستر متعاقباً مشخص خواهد شد.
و ملك فوق پس از ارجاع به كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در 

گزارش تشريح گرديده است كارشناسى: 
1) احتراماً در اجراى قرار كارشناسى پرونده  كالسه 9600896 موضوع در خصوص 
بســتانكارى آقــاى محمد ديانــى از بدهكار آقاى ناظــم الدين كاظمى حقيقى و درخواســت 
بســتانكار پيرامون ارزيابى 2 ســهم مشــاع از 7 سهم ششــدانگ پالك ثبتى 1929 واقع 
در بخش يك ســمنان به موضوع ضلع جنوبى بلوار قدس ضمن بازديدى كه باتفاق نماينده 
خواهان از محل مورد نظر به عمل آمد نتيجه پس از معاينه دقيق محل و تحقيق و بررســى 

همه جانبه به شرح زير به استحضار مى رساند: 
پــالك ثبتى صفر فرعى از 1929 اصلى به مختصات نقطه اى جغرافيايى 39717590 
و 3939884 و 1143 متر اختالف از سطح درياى آزاد مفروز و مجزى شده از صفر فرعى 
از اصلــى مذكــور قطعه صفر تفكيكى به شــماره ثبت 2654 دفتر امــالك جلد 27 صفحه 
125 بــه كاربرى بصــورت باغ محصور باچينه گلى به مســاحت 5231,42 مترمربع بر طبق 
مندرجات ســند مالكيت كه تصويرآن به پيوســت تقديم مى باشد در منطقه نسبتاً مساعد 
زيســت محيطى و مســكونى مالحظه گرديد پالك فــوق الذكر بدون درخــت و داراى بنايى 
بدون ســقف به مســاحت 52 متر مربع و حــدود 7 مترمربع حوضچه ذخيره آب به شــكل 

دايره مالحظه گرديد.
ارزيابى پالك:

الــف) عرصــه: عرصه پالك مزبور با عنايت به كليه عوامــل موثر در قيمت به خصوص 
مشــاع بــودن ملــك مســاحت كاربرى وقــوع ملك در منطقه مســاعد مســكونى و زيســت 
محيطــى و ديگــر فاكتورهــاى ديمدخل در قضيه هــر مترمربع مبلــغ 950,000ريال و كالً 
4,969,849,000=950×5231,42 چهــار ميليــارد و نهصــد و شــصت ونــه ميليــون و 

هشتصد و چهل و نه هزار ريال ارزيابى و اعالم مى گردد.
ب) بنا و ارزش اقتصادى امتياز آن: ارزش اقتصادى بنا به انضمام ارزش امتياز بناى 
موجود در پالك فوق الذكر به ميزان 59 مترمربع 1,500,000 ريال و جمعاً به ميزان مبلغ 
هشــتاد و هشــت ميليون و پانصد هزار ريال 88,500,000=1,500,000×59 و ارزش 
اقتصــادى كل پالك مورد نظر به ميزان مبلــغ 5,058,349,000=88,500,000+.4,969

849,000 پنج  ميليارد و پنجاه و هشــت ميليون و ســيصد و چهل و نه هزار ريال ارزيابى 
و اعالم مى گردد.

بنابرايــن بــا توجــه بــه مالكيــت آقــاى نظــام الديــن كاظمــى حقيقــى به ميــزان 2 
ســهم مشــاع از 7 ســهم كل پــالك ارزش اقتصــادى ســهم مالك مشــاع به ميــزان مبلغ 
1,445,242,571=1×5,058,349,000 يــك ميليــارد و چهارصد و چهل و پنج ميليون و 

دويست و چهل و دو هزار و پانصد و هفتاد و يك ريال ارزيابى و اعالم ميگردد.
2) احتراماً در اجراى قرار كارشناســى پرونده اجرايى كالســه 9600896 بســتانكار 
آقاى محمد ديانى در خصوص ارزيابى 2 سهم مشاع از 7 سهم ششدانگ پالك ثبتى شماره 
761 بخش يك ســمنان به مالكيت آقاى نظام الدين كاظمى حقيقى واقع در خيابان طالقانى 
يــك پــالك 3 جنب پاركينگ شــهردارى منطقه بافت داراى كدپســتى 3513988541 به 
اتفــاق از ملك مورد نظر بازديد به عمل آمد كه گزارش كارشناســى به شــرح ذيل تقديم 

مى گردد.
الف: وضعيت موجود ملك: ملك مورد نظر در بافت شهرى كه اعيان آن به صورت خانه 
2 طبقه كه ضلع شرقى طرف حياط جنوبى به صورت واحد مسكونى بازسارى ونوسازى شده 
و مابقى اعيان به صورت قديمى و طاق قوســى و با ديوارههاى گل و خشــتى قديمى و نما 
اجر ســفيد و عرصه آن با توجه به كروكى تهيه شــده توسط نقشــه بردار ثبت به مساحت 
1268,04 مترمربع كه جنوبا به شــارع عام (طالقانى يك) شــماال به كوچه بن بست و پالك 
761,1 و شــرقا به پالك 929 (پاركينگ شــهردارى) و غربا در حد ميدان شــريعتى به دو 
پــالك 938 و پــالك 760 محدود مى گردد ملك مورد نظر داراى دو حياط شــمالى و جنوبى 
كه با راهرو سرپوشيده و عرض 1,90 دو حياط به هم دسترسى دارند حياط شمالى داراى 
باغچــه و درخت پســته و كف حيــاط فرش آجرى 20×20 ســانتى متر كه در ضلع شــرقى 
حياط داراى بالكن سرپوشــى كه با كف حياط حدود 1,20 اختالف ســطح دارد و حياط جنوبى 
كه داراى پاركينگ سرپوشــيده با ســقف ســبك و درب ريموت دار (جكى) كف آن با سنگ 
الشــه فرش شــده و ديوار حياط با آجر نما ارتفاع حدود 4 متر و باغچه بندى و درخت كارى 

مى باشد.
ب) وضعيــت اعيان ملك: اعيان به صــورت 2 طبقه (همكف با كد ارتفاعى 1- از حياط 
و طبقه اول كه از حياط دسترســى دارد كه داراى ديوار باربر گل و خشــت قديمى و سقف 
قوســى كه واحد نوسازى شده آن شامل هال و آشــپزخانه و سرويس ها سراميك و بدنه 
كه HDF آشــپزخانه و سرويس ها كاشيكارى با دو درب آلمينيوم و درب اطاق ها مساحت 
طبقه همكف طبق كروكى ارائه شــده 425,14 مترمربع و طبقه اول آن 410,42 مترمربع 
پشت بام ان داراى دو عدد كولر آبى 6000 مى باشد سقف اطاق شمالى با طرح چوبى لوزى 
شكل و اطاق غربى همكف به صورت انبارى استفاده ميگردد. ساختمان داراى دو انشعاب 
برق تك فاز 25 آمپر و يك انشعاب 3 فاز و دو انشعاب آب 1,2 اينچ و يك  انشعاب گاز به 
ظرفيت 16 مى باشد در واحد مسكونى نوسازى شده و واحد طبقه اول غربى دو خانوار در 

ان سكونت دارند و مابقى به صورت انبارى و بعضاً خالى مى باشند.
نتيجــه كارشناســى: با عنايت به مــوارد فوق الذكر و موقعيت ملــك در بافت قديم و 
محدوديــت تراكم در منطقه و متراژ زمين و ســاير عوامل موثر ارزش ملك به شــرح ذيل 

برآورد كارشناسى مى گردد.
ريال 13,948,440,000=1268,04×11000000 (ارزش عرصه سيزده ميليارد و 

نهصد و چهل و هشت ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال)
ريال 700000000=3500000×20 (ارزش اعيانى نوسازى شده هفتصد ميليون 

ريال)
ريــال 270000000=1200000×225 (ارزش باقيمانده طبقه همكف دويســت و 

هفتاد ميليون ريال) 
 10,000,000 جمعــاً  گاز  و  بــرق  و  آب  امتيــاز  حــق  گــردد  مــى   اضافــه 

(ده ميليون ريال) 
جمع رديف فوق 15,667,240,000+10,000,000=15,677,240,000 ريال

2,239,605,714=7÷15,667,240,000 ارزش يك سهم
4,479,211,428=2×2,239,605,714 ارزش 2 ســهم از 7 ســهم چهــار ميليارد و 

چهارصد و هفتاد و نه ميليون و دويست يازده هزار چهارصد و بيست و هشت ريال
3) احترامــاً اصالحيه گزارش نامه شــماره 97,56 مورخ 97/2/16 و عطف به ابالغيه 
139705229105000005 مــورخ 97/1/18 در خصوص كارشناســى و ارزيابى ملك 
پرونده اجرائى كالسه 9600896 پالك ثبتى شماره 1223/2 بخش يك سمنان متعلق به 
آقاى نظام الدين كاظمى حقيقى به نشانى سمنان چهارراه مازندران جنب بانك سپه با توجه 
به تصوير اسناد و مدارك ارائه شده و اظهارات مالك موارد پس از بازديد و بررسى الزم 

بشرح ذيل تقديم مى گردد.
مشخصات ثبتى

يك جلد ســند ششــدانگ پالك ثبتى 1223,2 بخش يك سمنان به مالكيت آقاى نظام 
الدين كاظمى حقيقى كه بشــماره ثبــت 104299 دفتر امالك 730 صفحه 352 يك واحد 

مسكونى يا تجارى كه مساحت زمين 224 مترمربع كه در تصرف مالكين مى باشد.
خالصه وضع موجود

يك واحد با قدمت تقريبى 80 ساله با اعيان 224 مترمربع واقع در آدرس فوق الذكر 
با سند برابرى دارد ملك فوق داراى اسكلت بناى با سقف چوبى و كاهگل كه اين ساختمان 
غير قابل اســتفاده مى باشــد و يك باب تجارى به مساحت تقريبى 24/40 مترمربع كه در 

اجاره است و بر خيابان امام مى باشد.
نظريه كارشناسى

با توجه به مراتب فوق موقعيت محل نوع ساخت مصالح بكار رفته عمر ساختمان و كليه 
عوامل موثر در ارزش ششــدانگ پالك ثبتى مورد كارشناســى به مبلغ 8,828,000,000 
ريال معادل هشــتصد و هشــتاد و دو ميليون هشــتصد هزار تومان تعيين مى شــود كه 
ارزيابى 72 ســهم مشــاع از 252 ســهم پالك ثبتى فوق الذكر مبلغ 720,653,060 ريال 

معادل هفتاد و دو ميليون شصت و پنج هزار سيصد و شش تعيين كارشناسى مى گردد.
مزايده از مبلغ پايه ارزيابى:

1) بنابرايــن بــا توجــه بــه مالكيــت آقاى نظــام الديــن كاظمــى حقيقى بــه ميزان 2 
ســهم مشــاع از 7 ســهم كل پــالك ارزش اقتصــادى ســهم مالك مشــاع به ميــزان مبلغ 
1,445,242,571=×5,058,349,000 يــك ميليــارد و چهارصد و چهــل و پنج ميليون و 

دويست و چهل و دو هزار و پانصد و هفتاد و يك ريال ارزيابى و اعالم مى گردد.
2) نتيجــه كارشناســى: با عنايت به موارد فوق الذكــر و موقعيت ملك در بافت قديم 
و محدوديت تراكم در منطقه و متراژ زمين و ســاير عوامل موثر ارزش ملك به شــرح ذيل 

برآورد كارشناسى مى گردد.
ريال 13,948,440,000=1268,04×11000000 (ارزش عرصه سيزده ميليارد و 

نهصد و چهل و هشت ميليون و چهارصد و چهل هزار ريال
ريــال 700000000=3500000×200 (ارزش اعيانــى نوســازى شــده هفتصــد 

ميليون ريال)
ريــال 270000000=1200000×225 (ارزش باقيمانده طبقه همكف دويســت و 

هفتاد ميليون ريال)
 10,000,000 جمعــاً  گاز  و  بــرق  و  آب  امتيــاز  حــق  گــردد  مــى   اضافــه 

(ده ميليون ريال)
جمع رديف فوق 15,667,240,000+10,000,000=15,677,240,000 ريال

2,239,605,714=7÷15,667,240,000 ارزش يك سهم
4,479,211,428=2×2,239,605,714 ارزش 2 ســهم از 7 ســهم چهــار ميليارد و 

چهارصد و هفتاد ونه ميليون و دويست يازده هزار چهارصد و بيست و هشت ريال
3) بــا توجــه بــه مراتب فــوق موقعيــت محل نــوع ســاخت مصالح بــكار رفتــه عمر 
ســاختمان و كليــه عوامل موثر در ارزش ششــدانگ پالك ثبتى مورد كارشناســى به مبلغ 
8/828/000/000 ريال معادل هشــتصد و هشــتاد و دو ميليون هشتصد هزار تومان 
تعيين مى شــود كه ارزيابى 72 ســهم مشــاع از 252 ســهم پالك ثبتى فــوق الذكر مبلغ 
720,653,060 ريال معادل هفتاد و دو ميليون شــصت و پنج هزار ســيصد و شش ريال 
شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى واگذار خواهد شــد ضمناً در روز مزايده نيم عشر 
اجرائى و حق مزايده و ســاير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجرا مفاد اســناد 
رســمى الزم االجرا نقداً وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشــعاب آب و برق و 
كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشــخص نبود بر عهده برنده مزايده اســت مزايده 
در روز چهارشــنبه مورخ 1397/5/3 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت سمنان 
به نشــانى ميدان مطهرى بلوار مدرس اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان شــعبه اجرا 
برگــزار مى گردد فروش نقدى بــوده و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور 
يافته و در جلســه شــركت نمايند در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته 
شــود از خريدار بر اســاس مبلغ پيشنهادى نســبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه 
ارزيابــى) و ســاير هزينه هاى مربوطه قانونــى و حقوق دولتى نقداً اقــدام مى گردد و در 
صورت عدم شركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول 
خواهد شــد ضمناً شــركت در جلســه براى عموم آزاد اســت و چنانچه روز تعيين شــده با 
تعطيــل رســمى مصادف گــردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ســاعت و مكان 

تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: روز شنبه مورخه 1397/4/16
داود دهباشى- رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و 
اراضى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هيات موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى و اراضى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى كالله تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت، لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به 
شرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ، مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه ودرخصوص راى اصالحى به مدت يكماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از 

تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند. 
پالك 212-اصلى اراضى قريه قوجمز بخش9

كالســه  پرونــده  شــماره139760312012000294  1-رأى 
1396114412012000111 تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانــم احمد كريميان 
فرزند ذوالفقار بشــماره شناســنامه 10243 صادره از گنبدكاووس دائر بر صدور ســند 
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى به مساحت 102  مترمربع مفروز و مجزى 
شــده از پالك32 فرعــى از 212- اصلى واقع در قريه قوجمز بخــش 9 ثبت كالله انتقال 

ملك ازمالك رسمى خداقلى حقانى                                      
 آراى اصالحى

 پالك 86-اصلى اراضى قريه قراول بخش 9
2-راى شماره 2521 مورخ 1397/03/12 و پيرو رأى شماره 9860 پرونده كالسه 
2304 تصرفــات مفروزى و مالكانه آقاى/خانم رحيم هراتى قوى فرزند حســين بشــماره 
شناســنامه 4051 صادره از كالله با توجه به اينكه دركارشناسى نخستين ازحيث مساحت 
وتعيين پالك اشــتباه بــوده و منجربه صــدور راى شــماره 139618712437000262 
مورخه 96/11/18 هيئت محترم نظارت اســتان گلســتان گرديــده لذا مفاد راى اصالحى 
بدين شــرح مى باشــد: ششــدانگ يك قطعه زميــن مزروعى بمســاحت 82306 مترمربع 
قســمتى ازپالك 4 فرعى از 86-اصلى قريه قراول انتقالى از مالك رســمى: تمامت ســهم 
االرث محمدرضــا و مجيــد عبداللهى هركدام مقادير 17733,33 مترمربع و تمامت ســهم 
االرث عبدالجليــل هراتــى قوى مقدار35466,66 مترمربع و قســمتى از ســهمى حســن 

عبداللهى مقدار 12733,33 مترمربع ميباشــد راى صــادره قبلى با رعايت اصالحات فوق 
قابل اجراميباشد.  

پالك 213-اصلى اراضى قريه كالله بخش 9
شــماره  رأى  پيــرو  و   1397/01/29 مــورخ   763 شــماره  3-راى 
139660312012000444 پرونده كالســه 1395114412012000116 تصرفات 
مفــروزى و مالكانــه آقاى/خانــم محمــد رســول و محمدجــواد تيمــورى فرزنــدان محمد 
حســين هركدام نســبت به سه دانگ مشــاع ازششــدانگ باتوجه به اينكه دركارشناسى 
نخســتين ازحيــث مســاحت حــدود اربعــه اشــتباه بــوده و منجربــه صــدورراى شــماره 
139618712437000301 مورخه 96/12/27 هيئت محترم نظارت اســتان گلستان 
گرديده لذا مفاد راى اصالحى بدين شــرح مى باشــد: ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى 
احداثى بمساحت 472,14 مترمربع قسمتى ازپالك 318 فرعى از 213-اصلى قريه كالله 
با حدود اصالحى بشــرح راى فوق الذكر انتقالى مع الواســطه از مالك رسمى صفر ظهرابى 
كرانى راى صادره قبلى با رعايت اصالحات فوق قابل اجرا ميباشد.  بديهــى اســت 
درصــورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. م–الف: 8194
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 97/04/02- 
تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/04/16   

 هوشنگ مشانى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كالله

آگهى تحديد حدود اختصاصى ثبت امالك يك قســمت از بخش 2 شهرســتان بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت 
امالك تحديد حدود شماره هاى زير:

126- اصلى واقع در بخش 2 بجنورد – موسوم به اله وردى خان
ششدانگ پالك باقى مانده 114 فرعى يك قطعه زمين محصور

مالكيت : ورثه مرحوم آقاى امام قلى ســعادت زاده به شناســنامه 2078 فرزند ســعادتقلى ( مريم سعادت 
زاده و ...)

************
126 – اصلى واقع در بخش 2 بجنورد – موسوم به اله وردى خان

ششدانگ پالك باقى مانده 117 فرعى يك قطعه زمين محصور
مالكيت : ورثه مرحوم آقاى امام قلى ســعادت زاده به شــماره شناســنامه 2078 فرزند ســعادتقلى ( مريم 

سعادت زاده و ...)
در روز دوشــنبه پانزدهم مرداد ماه يكهزار ســيصد و نود و هفت (97/05/15) ساعت 10 در محل شروع 

و بعمل خواهد آمد.
لــذا بــه موجب ماده 14 قانــون ثبت امالك به صاحبان امــالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شــماره هاى فوق 
الذكر بوســيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ســاعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هريك 
از صاحبــان امــالك يــا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانــون مزبور ملك آگهى با 
حدود اظهار شــده از طرف مجاورين تحديد خواهد شــد و اعتراضات مجاورين نســبت به حدود و حقوق ارتفاقى و 
نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا ســى روز 
از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجراى تبصره 2 ماده واحد قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى 
، معترضين مى بايســت از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواســت اعتراض خود را به مرجع 

ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار:97/04/16

احمد اصغرى شيروان- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) 
به موجب پرونده اجرايى كالســه 9500175 شــش دانگ يك باب/قطعه پالك 2644 فرعى از 264 فرعى 
از 47 اصلى بخش 10 ذيل ثبت 8282 جلد 66 صفحه 256 صادر و مع الواســطه به ناهيد كيوانى منتقل شــده 
اســت به مســاحت 794 مترمربع با حدود و مشخصات شــماال به طول 20/70 متر به كوچه شرقا به طول 19/20 
متر و 18/80 متر جنوبا به طول 20/95 متر به خيابان و غربا به طول هاى 23/80 متر و 14/40 متر به نشــانى 
محمودآبــاد خ امــام ك نســيم 11 پ 64 طبق ســند رهنى شــماره 31195 دفترخانه 887 تهــران در قبال مبلغ 
12,334,852,365 ريال در رهن بانك سپه قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 12,950,000,000 
ريال ارزيابى شــده اســت. پالك فوق داراى 101 مترمربع اعيانى مسكونى و 118/69 مترمربع تجارى-مسكونى 
در يك طبقه كف كرسى ك در قسمت شمالى عرصه  واقع مى باشد فاقد سازه به صور ت ديوار با بر ساخته شده 
دوخوابه و ســرويس كامل نما ســيمانى و رنگ آميزى درب و پنجره آلومينوم ســقف شيروانى با قدمت 17 سال و 
در قســمت جنوبــى عرصه واقع گرديده اســت داراى انشــعابات آب و برق و گاز كه برابر گــزارش مامور اجرا در 
تصرف مديون مى باشــد.پالك فوق  از ســاعت 9 الى 12 روز يكشــنبه مورخ هفتم مرادادماه هزاروسيصدونود و 
هفت(1397/5/7) در اداره ثبت محمودآباد واقع در خيابان آزادى از طريق مزايده به فروش مى رســد. مزايده 
از مبلغ دوازده ميلياردونهصدوپنجاه ميليون ريال شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شــود.
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك و مصرف در صورتى 
كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اين كه 
رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختى 
بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى 
گردد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر 

برگزار خواهد شد.تاريخ انتشار آگهى : شنبه 97/4/16 .م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى محمودآباد-فرهاد آقابابائى رودبارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شماره ابالغيه: 9710102516403384 شماره پرونده: 9709982516400194 شماره بايگانى شعبه: 
970239 خواهانهــا: مصطفــى صادق و محبوبه زيرك در تاريخ 1397/4/11 خواهان ها دادخواســتى به طرفيت 
ســيد حســين آيت اله زاده، عبداله رضوى طباطبايى، مراد ترابى، معصومه آيت اله زاده، دوســتعلى پيمانى لرد، 
اســد رازقى به شــماره كالســه فوق الذكر تقديم نموده كه وقت رســيدگى آن مورخ 1397/7/3 ساعت 12 ظهر 
در شــعبه بيســت هشــتم دادگاه حقوقى قم تعيين گرديده نظر به مجهول المكان بودن خواندگان و به درخواست 
خواهان و به دســتور رياســت محترم شعبه و طبقه ماده 73 قانون آئين دادرســى عمومى و انقالب در امور مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود فلذا بدينوســيله اخطار مى شود كه قبل از وقت 
رســيدگى در دفتر دادگاه حاضر و ضمن اعالم نشــانى دقيق خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و 
جهت رســيدگى در پرونده فوق در وقت فوق دراين دادگاه حاضر شــويد در غير اينصورت دادگاه غيابا رســيدگى 

و تصميم مقتضى اتخاذ مى نمايد 
دفتر شعبه 28 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان قم

گروه دیپلماسی   کمیسون مشترک کشورهای پرونـــــده
طرف ه��ای برجام دی��روز در حال��ی در وین و در 
س��طح وزرا مجدد بر س��ر ی��ک میز، ب��ه مذاکره 
پرداختن��د که ش��واهد و قرائن از برآورده نش��دن 
بسیاری از انتظارات جمهوری اسالمی ایران و عدم 
تضمین های الزم از س��وی اروپا برای حفظ توافق 

هسته ای حکایت دارد. 
مس��ئول سیاس��ت خارجه اتحادی��ه اروپا بعد 
از پایان نشس��ت مش��ترک کمیس��یون برجام به 
خبرن��گاران گفت: طرفین تواف��ق کردند مذاکرات 

ادامه یابد.
خبرن��گار رویت��رز حاضر در مح��ل مذاکرات 
می گوید؛ موگرینی به هیچ س��والی پاس��خ نداد و 

محل مذاکرات را ترک کرد.
الرنس نورمن خبرنگار روزنامه وال اس��تریت 
ژورنال درباره نشس��ت وین در حس��اب توئیتری 
خود نوش��ت؛ تقریبا هیچ چی��ز جدیدی در بیانیه 
کمیس��یون مش��ترک درباره برجام وج��ود ندارد. 
جزئیات صفر، وعده های بیش��تر، بدون دس��تاورد 

قاطع و برای خرید زمان.
بعد از خروج "دونال��د ترامپ" رییس جمهور 
آمری��کا در تاریخ 18 اردیبهش��ت س��ال جاری از 
برجام، سه کشور اروپایی حاضر در این توافق نامه  
)انگلیس، فرانسه و آلمان( هر کدام جداگاه بر حفظ 
توافق هس��ته ای تاکید کردند و خواس��تار ماندن 
ایران در برجام ش��دند؛ البته مس��ئوالن جمهوری 
اسالمی ایران نیز بعد از اقدام آمریکا، ضرب االجل 
دو ماه ای را به اروپا برای ارائه تضمین های الزم در 

برابر تحریم های آمریکا خواستار شدند.
ق��رار ب��ود در این بس��ته حمایت��ی وضعیت 
فروش نفت و س��رمایه گذاری در ای��ران علی رغم 
وضع مجدد تحریم های واش��نگتن علیه ارائه شود. 
حاال دیروز نشس��ت کمیسون مشترک کشورهای 
طرف ه��ای برجام ب��ا حضور "فدری��کا موگرینی" 
مسئول سیاست خارجی اروپا و البته بدون حضور 
"بوریس جانس��ون" وزیر خارج��ه بریتانیا به دلیل 
حضورش در نشس��تی در لندن درب��اره برگزیت، 
برگزار و بعد از دو ماه بس��ته پیش��نهادی اتحادیه 
اروپا به ایران ارائه ش��د اما، بس��ته ای که در آن نه 
از تضمین های الزم اروپایی ها در قبال تحریم های 
آمریکا علیه ملت ای��ران خبری بود و نه انتظارات 

جمهوری اسالمی را بر آورده می کند. 
حس��ن روحانی، رییس جمهور کشورمان نیز 

پیش از برگزاری نشس��ت وین در تماس با همتای 
فرانسوی خود اذعان داشت: بسته پیشنهادی اروپا 
درباره ادامه روند همکاری ها در برجام دربرگیرنده 

همه خواسته های ما نیست.
نکته جالب توجه اینکه یک دیپلمات اروپایی 
نی��ز با بیان اینکه هدف از نشس��ت وزیران خارجه 
ایران و 1+۴ حفظ برجام اس��ت، تاکید کرده؛ بعید 

است بتوان تمام انتظارات ایران را برآورده کرد.
وزیر خارجه فرانس��ه، نیز در سخنانی تصریح 
کرد: بعید است بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران 

تا پیش از نوامبر آماده شود.
به نظر می رس��د اروپایی ها به دنبال به تاخیر 
انداختن زمان هستند چرا که اوال؛ توان  رویارویی 
با تصمیمات اتخاذ ش��ده از سوی آمریکا را ندارند؛ 
دوم اینکه با این وقت کشی تالش می کنند تهران 
را مجبور به عقب نش��ینی از خواسته هایش کنند، 
س��وم اینکه فاز اول تحریم ه��ای آمریکا علیه ملت 
ایران قرار است از 13مردادماه سال جاری اجرایی 
ش��ود، از این رو اروپا با این اتالف وقت تا رسیدن 
موعد این تحریم های ضد ایرانی، می خواهد  تهران 
را در موض��ع ع��دم توانمندی ب��رای مقابله با این 
تحریم ها قرار دهد و ذیل آن بتواند مذاکره بر س��ر 
مسائل منطقه ای و موشکی را به جمهوری اسالمی 
تحمیل کند و این تقس��یم کار حس��اب شده بین 
آمریکا و س��ه کش��ور اروپایی مس��یر خود را طی 

می کند.
کمیس��یون مشترک وزرای خارجه کشورهای 
طرف های برجام به همراه مسئول سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا دیروز در حالی در وین برگزار شد که 
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به 
همراه هئیتی ش��امل لعیا جنیدی معاون حقوقی 
رئی��س جمه��وری، مجی��د تخت روانچ��ی معاون 
سیاس��ی دفتر رئیس جمه��وری و عباس عراقچی 

معاون سیاسی وزارت امور خارجه حضور داشتند
برگزاری این نشست در شرایطی بود که وزیر امور 

خارجه کش��ورمان در بدو ورود به وین تأکید کرد: 
انتظار می رود بسته پیشنهادی، تعهدات مجموعه 
کش��ورهای باقیمان��ده در برجام ش��امل تعهداتی 
باش��د که حقوق مردم ایران از این توافق در سایر 
زمینه ها ازجمله اقتصادی، سیاس��ی و هسته ای را 

تضمین کند.
وزی��ر خارجه ای��ران همچنی��ن در پیام های 
توئیت��ری از کش��ورهای طرف برجام خواس��ت به 
جای وعده های مبهم، تعهدات قابل راستی آزمایی 

بدهند. 
در حال��ی ق��رار ب��ود رایزنی های کمیس��یون 
مش��ترک وزرای خارج��ه کش��ورهای طرف های 
برج��ام در مورد بس��ته پیش��نهادی اروپایی ها به 
صورت تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که  
وزیر خارجه فرانسه، در سخنانی تصریح کرد" بعید 
است بسته پیشنهادی اقتصادی به ایران تا پیش از 

نوامبر آماده شود.
"ژان ای��وه لودری��ان" در بخ��ش دیگ��ری از 
صحبت های خود گفت: کشورهای اروپایی و روسیه 
و چین در حال همکاری با هم برای رسیدن به یک 

سازوکار مالی برای کاهش ]اثر[ تحریم های سخت 
آمریکا هس��تند؛ ما تالش داریم تا این کار را پیش 
از اعم��ال تحریم ها در ابتدای ماه آگوس��ت و یک 
س��ری تحریم های دیگر در ماه نوامبر انجام دهیم. 
برای آغاز کار، در ماه آگوست، به نظر می رسد که 
فرصت کوتاه است، اما تالش می کنیم تا آن کار را 

تا ماه نوامبر انجام دهیم.
وزیر خارجه آلمان پیش از برگزاری نشس��ت 
کمیس��یون مش��ترک وزرای خارجه کش��ورهای 
طرف های برجام تصریح  کرد: اروپایی ها نمی توانند 
تمامی خس��ارت های ناش��ی از خروج شرکت ها از 

ایران را جبران کنند.
"هیکو ماس" با این حال هشدار داد که خروج 
ایران از توافق هسته ای به اقتصاد این کشور آسیب 

بیشتری خواهد زد.
در میان مواضع روس��یه و چین کمی متفاوت 
از موضع سه کشور اروپایی بود چناچنه، "الوروف" 
وزیر خارجه روس��یه پس از دیدار با همتای چینی 
خود بر تالش مس��کو و پکن ب��رای حفظ برجام و 

اجرای کامل آن تأکید کرد.

وی گفت: ما و همچنی��ن همتایان چینی ما، 
عالق��ه مندیم تا روند تحقق برج��ام به طور کامل 
حفظ ش��ود. البته اوضاع چندان ساده نیست، اما، 
در مسکو، در چین و سایر شرکت کنندگان در این 
توافقنام��ه و همچنین در س��طح حقوق بین الملل 
و در ش��ورای امنیت س��ازمان ملل مایل هستیم تا 
ای��ن طرح )برجام( تقویت ش��ده و ب��ه یک قانون 

بین المللی تبدیل شود.
"وانگ یی" وزیر خارجه چین نیز در نشس��ت 
خبری مش��ترک ب��ا همتای خ��ود از اتریش پیام 
نشس��ت وزرای خارج��ه ای��ران و گ��روه 1+۴ را 

همبستگی برای حفظ برجام خواند.
البت��ه وزی��ر ام��ور خارجه کش��ورمان پس از 
نشس��ت  کمیس��یون مش��ترک وزرای خارج��ه 
کش��ورهای طرف برج��ام، در کنفرانس��ی خبری 
گفت: نشست بسیار جدی و سازنده ای داشنیم در 
طول دو ماه گذش��ته بعد خروج غیرقانونی آمریکا 
تالش ه��ای فراوانی صورت گرفت تا ایران بتواند از 
مناف��ع برجام به خصوص اقتص��ادی علیرغم اقدام 

غیرقانونی آمریکا استفاده کند.
ظریف افزود: ایران این حق را محفوظ داشته 
که در برابر تخلف رس��می و بزرگ آمریکا از برجام 
به درخواس��ت اعضای دیگر برج��ام اقدامات خود 
را به تعویق انداخته تا مطمئن ش��ود منافع ایران 

تامین می شود.
وی  گفت: دیروز بر این تاکید کردیم که باید 
م��ردم ایران مناف��ع برجام را ببینن��د. این را همه 
اعضای باقیمان��ده برجام تاکید کردند. ]طرف های 
برجام[ در س��طح وزرای خارج��ه بر تعهدات خود 
در ح��وزه مختل��ف تاکید کردن��د. از ادامه فروش 
نفت تا روابط بانکی و حمل و نقل و همکاری های 
تجاری و سرمایه گذاری و ... که در بیانیه ای خانم 

موگرینی قرائت کرد، ذکر شده است.
وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان با اش��اره به 
بیانیه نشست کمیس��یون مشترک وزرای خارجه 
طرف های برجام که از سوی موگرینی خوانده شد، 
گفت:  این بیانیه در کنار اقدامات عملی اس��ت. ما 
دو روز پیش بس��ته ای را در تهران دریافت کردیم 
که رئیس جمهور روحانی گفت کافی نیس��ت. در 
جلسه توضیحات بیشتری شنیدیم. برخی حوزه ها 
مث��ل نفتی و بانمی را بیش��تر توضیح دادند. االن 
آنچه مهم اس��ت، آنچه به عن��وان تعهد و اقدامات 
مطرح ش��ده که الزاما همه اش علنی اعالم نش��ده 

باید عملی شود تا ببینیم منافعش را می بریم. 

نشست برجامی در وین با دستاورد تقریبا هیچ به کار خود پایان داد 

ناامیدکننده یا سازنده؟! 
موگرینی: تهران و قدرت های جهانی توافق کردند مذاکرات ادامه یابد


