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گفت وگوی موگرینی و وزیر خارجه هند 
درباره برجام

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور 
خارجه هند در دی��دار با یکدیگر درباره اهمیت حفظ 

برنامه جامع اقدام مشترک گفت وگو کردند.
سوش��ما س��واراج و فدری��کا موگرین��ی درب��اره 
همکاری های سیاس��ی و امنیتی در زمینه های مبارزه 
با تروریس��م و امنیت دریایی رایزنی کردند.  دو طرف 
همچنین درخصوص تح��والت منطقه پیرامون اقلیت 
روهینگی��ا )در میانمار(، افغانس��تان، مالدیو و اهمیت 

حفظ توافق هسته ای با ایران گفت وگو کردند.
دونال��د ترامپ رییس جمهور آمریکا ماه گذش��ته 
)میالدی( با اعالم خروج خود از توافق هسته ای ایران 
و گروه موسوم به 1+5، گفت که تحریم ها علیه تهران 
را باز می گرداند. این مس��اله به وی��ژه موجب نگرانی 
ش��رکت های اروپایی ک��ه با ایران تعام��ل می کنند و 
خریداران بزرگ نفت ایران شده است که هند یکی از 

آنها به شمار می آید.  خبرگزاری صداوسیما 

 روزنامه آلمانی گزارش داد؛ نقش ایران
 در روند فروپاشی ابرقدرتی آمریکا

یک روزنامه آلمانی با اشاره به نقش ایران در روند 
فروپاش��ی ابرقدرتی آمریکا در ط��ول دهه های اخیر، 
خطاهای سیاس��ت خارج��ی ایاالت متح��ده را عامل 

تبدیل شدن ایران به یک قدرت منطقه ای دانست.
روزنام��ه "تاگس س��ایتونگ" در مطلب��ی گفته؛ 
دانش��مندان علوم سیاسی متوجه ش��ده اند که پایان 
دوران آمریکایی و روند فروپاشی آن حدود چهار دهه 
اس��ت که با تحوالت ایران به صورت تنگاتنگ مرتبط 
اس��ت. عالوه بر این ایران قطعا در این روند فروپاشی 

سهیم بوده است.  تسنیم 

اخبار

آمریکا می خواهد دنیا را مستعمره خود کند
یک عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گفت: آمریکا قصد دارد تا از 
موقعیت خود استفاده کرده و دنیا را مستعمره خود سازد، این امر باعث شده تا 

امروز حرکت های یکجانبه گرایی را انجام دهد.
یحیی کمالی پور با اشاره به خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، بیان کرد: از 

نظر من آمریکا درصدد است تا از این تعادل نسبی که در حوزه اقتصاد و سیاست 
دارد استفاده کند و دنیا را مستعمره خود سازد. همین امر باعث شده که حرکت های 

یکجانبه گرایانه انجام دهد. 
وی در ادامه بیان کرد: این اقدام آمریکا مقدمه ای برای حرکت هایی اس��ت که قصد 
دارد به منظور تحقق اهدافش در حوزه مسائل اقتصادی و سیاسی انجام دهد. با توجه به 
اینکه درصدی از بودجه س��ازمان ملل را نیز آمریکا تامین می کند این امر منجر شده که 

این سازمان مجبور شود تا تن به خواسته های آمریکا دهد.  ایسنا

دیدگاه
اروپایی ها فرمول هایی برای حفظ برجام پیدا کنند

رئیس ش��ورای راهب��ردی روابط خارجی ایران با بی��ان اینکه اروپایی ها باید 
فرمول های��ی برای حفظ برجام پیدا کنند، گفت: در غیر این صورت، هیچ دلیلی 

برای اینکه ایران بخواهد در توافق هسته ای باقی بماند، وجود ندارد.
س��ید کمال خرازی در مصاحبه با خبرگزاری هش��دار داد لغو کامل توافق 

هس��ته ای می تواند پیامدهای بس��یار خطرناکی برای امنیت منطق��ه خاورمیانه 
داش��ته باش��د. خرازی تصریح کرد: فقط منافع اقتصادی در معرض خطر نیس��تند و 

مهمتر از آن، منافع امنیتی خود اروپا در معرض خطر قرار می گیرد.
به اعتقاد وی، حمایت دولت های اروپایی، از جمله دولت اس��پانیا از شرکت هایی که 

قصد دارند سرمایه گذاری و تعهدات خود را در بازار ایران حفظ کنند، ضروری است.
خ��رازی در عی��ن بیان کرد: این بس��تگی به س��طح حمایت دولت ه��ای اروپایی از 

شرکت های خود خواهد داشت.  فارس

گفتمان
آژانس اتمی از حکم روشنی برخوردار نیست

مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا می گوید آژانس بین المللی انرژی 
اتمی در توافق هس��ته ای برجام از حکم روش��نی برای بازرس��ی از مراکز نظامی 

ایران برخوردار نیست.
اندرو پیک مدعی ش��د از زمان حصول توافق هس��ته ای میان ایران و گروه 

موسوم به 1+5، رفتار ایران »دائماً بدتر شده است.«
او گفت: از زمان نهایی ش��دن برجام یا توافق هس��ته ای ایران در س��ال 2015، 

رفتار ایران دائماً بدتر ش��ده است، یعنی حمایت های موجود در برجام از حیث هسته ای 
و اقتصادی و تضمین س��طحی از سرمایه گذاری های اقتصادی در ایران دست آنها را باز 
کرد تا رفتارهایش��ان را در زمینه هایی مانند اشاعه موشکی، تروریسم، جنگ های نیابتی 
در منطقه وغیره افزایش دهند. گفتنی است؛ هر روز شاهد ادعاهای ضد ایرانی از سوی 

آمریکا هستیم. تسنیم

دیپلمات

آگهى مفقودى
اصل برگ گمركى و سلسله اسناد كامل سوارى هيونداى مدل 1992 رنگ سفيد روغنى ش موتور 384670 

پالك ايران42-986ق17 شاسى 582088 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز كاميون كشــنده ولوو ان10 مدل1354 رنگ زرد روغنى ش موتور 167836 شاسى 007478 
پالاك ايران72-555ع27 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند كمپانى و برگ ســبز پرايد صبا جى تى ايكس مدل 1381 رنگ سفيد روغنى ش موتور00368852 
شاسى S1412281835675پالك ايران62-113س96 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

ســند مالكيت و سند كمپانى ســوارى ســمند LX-EF7 پالك 72-167و33 ش موتور 14790022535 
شاسى 1AACJIJC7BF294551 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

كارت بازرگانى شــركت سبز جامگان آريابه شــماره ثبت3226مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى 
باشد . ياسوج

برگ سبز(شناسنامه) خودرو سوارى سمند تيپ LXXU7 رنگ سفيد روغنى مدل 1395 به شماره انتظامى 
319 ن 94 ايران 99 به شماره موتور 124k0867241 و به شماره شاسى NAAC91CE3GF094584 به 

نام  حامد باقر پور مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

سند خودرو سوارى پژو405 جى ال ايكس آى1/8 نقره اى متاليك مدل 1387 به شماره انتظامى 419 
ى 43 ايران 44 به شــماره موتور 12487247845 و به شماره شاسى NAAM01CA39E396323به نام 

خسرو اميرى مفقود گرديده وازط درجه اعتبار ساقط مى باشد.ياسوج

دفترچه ثبت ســاعت رانندگى به شــماره 6691 به تاريخ صدور 81/7/18 بنام آقاى پژمان درخشــان 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

برگ كمپانى ســمند ايكس 7 مدل 1383 به رنگ مشــكى متاليك به شماره پالك 198ب18- ايران 23 
و به شــماره موتور 12483182526 و به شماره شاسى 83253568 بنام عليرضا مفرح مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان 

پروانه اشتغال به كار مهندسى به شماره 00491-410-20 متعلق به اينجانب ابوالفضل احمدى طرقى 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. نوبت اول: 97/4/3- نوبت دوم: 97/4/6- كاشان

اصل برگ ســبز وانت نيســان به شــماره شــهربانى 357ب11- ايران 73 مدل 1383 بــه رنگ آبى و 
شــماره موتور 233405 و شــماره شاســى C28088 بنام مالك هادى صاحب مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. شيراز

برگ ســبز موتورسيكلت پيشــرو مدل 1389 رنگ نارنجى بشــماره پالك 771-23278 بشماره موتور 
30075089  وشــماره تنه 200X8945602 بنام جعفر جلينى فرزند يداله مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. (سبزوار) 

ســندمالكيت خودرو سوارى سمند رنگ خاكسترى متاليك بشماره شهربانى ايران36- 479 م 31 مدل 
 NAACJ1JE9FF509416 147  و شــماره شاسىH0146898 بشــماره موتور LXEF7CNG 1394 تيپ

بنام عليرضا زارع نژاد فرزند غالمحسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

بــرگ ســبز ســوارى206 مدل96 رنگ ســفيد بشــماره پــالك ايــران88- 522 ق 78 بشــماره موتور 
174B0010600  وشــماره شاســى HJ115743 بنام زهــرا فتاحى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. (سبزوار) 

برگ سبز وانت پيكان مدل 1355 رنگ زرد ليموئى بشماره پالك ايران32- 829 م 34 بشماره موتور 
6064965701  وشــماره شاسى 6064965701 بنام عباس واحدى مغانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســبز وانت نيسان مدل 1389 رنگ آبى روغنى بشــماره پالك ايران26-263ل12 بشماره موتور 
550844  وشــماره شاســى NAZPL140TIN256981 بنــام قزل گل كيك پور مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

جواز حمل ســالح شــكارى ســاچمه زنى مدل تك لول ته پر كوســه كاليبر 12 ســاخت كشــور تركيه به 
شــماره ســالح 304715 متعلق به اينجانب محمد لخى فرزند بيرام محمد شماره شناسنامه 1097 شماره ملى 

2031274503 متولد 1361 صادره از گنبدكاووس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.گنبد

مــدرك فارغ التحصيلى اينجانــب محمد ياراحمدى فرزند محمدرضا بــه ش ش 4210147184 صادره 
از دورود در مقطــع كارشناســى رشــته بــرق – قــدرت صــادره از واحد دانشــگاهى آزاد اســالمى با شــماره 
13941120214-95/8/5 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را 

به دانشگاه آزاد اسالمى واحد بروجرد به نشانى مجتمع امام خمينى ارسال نمايد.

آگهى ابالغ وقت دادرسى
تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت فاطمه خدادادى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت حســن 
باباپور تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 13/97/102 شــوراى ســارى ثبت شده، چون خوانده مجهول 
المكان مى باشــد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود 
كه خوانده با مراجعه به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در تاريخ 
97/4/17 ســاعت 10:30در شــعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شورا 

رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
 دبير شعبه 13  شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ:12/96/491 محكــوم لــه: علــى اصغر زرســاو ف محمدحســن محكوم عليهم:1-محمــد رضايى ف 
قربانعلى2-سيده ساره حسين نژاد ف سيدجعفر-مجهول المكان به موجب رأى شماره 626-96/9/5 شعبه 12 
حقوقى شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به: خوانده رديف اول از باب تسبيت 
به پرداخت 1,645,000 ريال هزينه دادرســى و هزينه نشــر آگهى وفق تعرفه و محكوميت خوانده رديف دوم به 
حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال ســند اتومبيل سوارى ســايپا تيپ 131le مدل 1392 به شماره 
انتظامى 62-393ب24 ش موتور 5007346 شاسى nas411100d3624195 به نام خواهان صادر مى گردد.
نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 
1394 محكــوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى-يزدان پناه

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول-مرحله اول
به موجب پرونده كالســه 954517 له موسســه دادرسان عليه محســن احمديان جهت وصول محكوم له  و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به سكينه افضلى توقيف و به مبلغ 220,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شد در روز شنبه 97/4/16 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى 
ســارى به فروش برســد . قيمت  از ميزان ارزيابى شــده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از سوارى پژو SD 206(آريان) به شــماره ايران62-569ج24 رنگ 
خاكسترى متاليك-دنده اتوماتيك كه در حال حاضر در پاركينگ خبازان سارى توقيف مى باشد.سطح خارجى كاپوت 
در چند نقطه آثار رنگ رفتگى دارد اتاق در چند نقطه آثار برخورد جزئى و خط و خش دارد گلگير عقب سمت چپ 
آثار برخورد سايشى دارد ركاب سمت راست فرورفتگى جزئى دارد الستيك ها با عاج 70درصد و سابر قسمت هاى 
اتومبيل ظاهرا سالم است.باتوجه به اين كه بيش از دو ماه است كه اتومبيل در محوطه باز پارگينگ متوقف است 
قابل روشن كردن نمى باشد.ارزش اتومبيل به ميزان 220,000,000 ريال برآورد گرديد كه به ميزان محكوم به 

و هزينه اجرايى به فروش مى رسد.م/الف
مدير شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

     
آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول-مرحله اول

به موجب پرونده كالسه 963262 له سهيل سوتيچى عليه سيد محمد زمانى طبرى جهت وصول محكوم له  و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلغ 50,000,000 ريال ارزيابى و مقرر 
شد در روز شنبه 97/4/16 از ساعت 10 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل دفتر اجراى احكام مدنى سارى 
به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند فروخته 
خواهد شــد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشــنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد هم 
چنيــن در صــورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت است از خودرو پژو ROA به شماره ايران62-483ب96 مدل 1386 رنگ 
نوك مدادى متاليك و دو محور چهارچرخ مى باشد .دوگانه سوز و 4 سيلندراست ،الستيك ها 50درصد استهالك 
دارد و بدنه داراى خط خوردگى است كه به مبلغ 50,000,000 ريال برآورد گرديد و به ميزان محكوم به و هزينه 

اجرايى به فروش مى رسد.م/الف
مدير شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

دادنامه 
پرونده:12/95/123 دادنامه:281-95/6/17 خواهان:ســيروس وطنى ف گل محمد خوانده:سيد بشير 
عمادى ف ســيدعمران-مجهول المكان ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعواى ســيروس وطنى ف گل محمود به 
طرفيت سيد بشير عمادى ف سيد عمران به خواسته مطالبه صدوچهل ميليون ريال طبق ماده 10-6 قرارداد پيش 
فروش ســاختمان با احتساب كليه خســارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه بدين توضيح كه خواهان مطابق شرح 
دادخواست و مستند به تصوير مصدق قرارداد پيش فروش مورخ 93/6/11 اظهار نمود كه به موجب بند 6-10 
قرارداد مذكور مبلغ يكصدوچهل ميليون ريال از خوانده طلب دارد .بند 10-6 قرارداد اشاره دارد چنانچه خريدار 
ثمــن مورد معامله را پرداخت ننمايد يا ترتيبى جهت پرداخت اقســاط ندهد بــه ازاى مبلغ باقيمانده 10درصد به 
عنوان خسارت ديركرد مكلف به پرداخت به فروشنده خواهد بود در حالى كه مطابق بند 4 اين قرارداد بابت مابقى 
ثمن معامله سه فقره چك با شماره و تاريخ معين از خريدار اخذ شد لذا خواهان مى بايست بدوا تخلف خوانده را از 
عدم انجام تعهد اثبات سپس مطالبه وجه التزام نمايد.بنابراين طرح دعوا به كيفيت كنونى قانونى نبوده و مستندا 
به ماده 2 ق آ د م مصوب 79 قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم مى شود.رأى صادره ظرف مهلت بيست روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى على محمدى ف رســتم شما در پرونده كالســه 102/970256 بنا به شكايت زهرا دروديانى و سامان 
دروديانى به اتهام انتقال مال غيرتحت تعقيب بوده و وقت رسيدگى به تاريخ 97/5/10 ساعت 11 صبح  تعيين 
گرديده، لذا در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماييد واالّ دادگاه غيابى تشكيل و وفق 

مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر- حميد باقرى

دادنامه
پرونــده:9709981291300047 خواهان:اكبر كاظمى ف على اصغــر خواندگان:1-رمضان ضامنى وركى 
ف جليل2-قاســم هاشــمخانى ف هاشــم هردو مجهول المكان ((رأى دادگاه)):درخصوص دعــوى اكبر كاظمى به 
طرفيت1-رمضان ضامنى وركى2-قاسم هاشمخانى به خواسته مطالبه مبلغ 1,800,000,000 ريال وجه سه فقره 
ســفته با احتســاب خســارات دادرســى وتاخير تاديه آن نظر به ادعاى خواهان و مالحظه تصويرمصدق سفته هاى 
مستند دعوى كه طى آن سفته شماره 0166573 توسط خوانده رديف اول با ضمانت خوانده رديف دوم و سفته 
هاى شــماره 0166572و0166571 توســط خوانده رديف دوم با ضمانت خوانده رديف اول صادر شده كه برابر 
اعالم خواهان نسبت به پرداخت آن در موعد مقرر اقدام نشده هرچند سفته ها فاقد تاريخ سرسيد و نيز بدون 
واخواست بوده اند  اما برابر ادعاى خواهان و عدم ايرادى از سوى خواندگان على رغم دعوت از طريق نشر آگهى به 
لحاظ امضاى ذيل و ظهر سفته ها از سوى خواندگان كه برابر ماده 1301 قانون مدنى داللت بر تعهد به مديونيت آن 
مى نمايد و دليلى بر پرداخت وجه ارائه نشده بر اين اساس با پذيرش ادعاى خواهان برابر مواد 10و265و1301 
ق مدنى و مواد 198و515و519و522 ق آ د م و ماده 403 قانون تجارت حكم بر محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت 1,800,000,000 ريال وجه سه فقره سفته و پرداخت خسارت تاخير تاديه آن از زمان مطالبه 97/1/21 
تا زمان اجراى حكم برابر شــاخص بانك مركزى و پرداخت مبلغ 350,000 ريال بابت هزينه نشــر آگهى و پرداخت 
61,656,000 ريال هزينه دادرس و خدمات قضايى در حق خواهان صادر مى گردد.رأى صادره غيابى است ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه ســپس ظرف بيســت روز ديگر پس از آن در صورت عدم 

واخواهى قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-ستار عموزاده آرائى

دادنامه
پرونده:9609981291101374 تصميم نهايــى:9709971291100518 خواهان:فاطمه زهرا ايلبكى 
اصلى ف فرهاد با وكالت محسن يوسف نيا پاشا ف رضا خوانده:على سليمانى دهنه سر ف عيسى خواسته:طالق به 
درخواست زوجه ((رأى دادگاه)):درخصوص دادخواست فاطمه زهرا ايلبكى اصلى با وكالت محسن يوسف نيا پاشا 
به طرفيت على سليمانى دهنه سر به خواسته صدور حكم طالق به جهت عسر و حرج ناشى از ترك زندگى مشترك 
تا بيش از يك سال به شرح دادخواست على اى حال دادگاه نظر به اين كه اصل رابطه زوجيت دائم طرفين پرونده 
به موجب كپى مصدق سند ازدواج به شماره 5784-95/6/18 دفترخانه 91 بابلسر محرز است و مساعى دادگاه 
و داوران منتخب جهت حل اختالف و نيل به ســازش موثر واقع نگرديد و زوجه اصرار بر طالق دارد و نظر به اين 
كه وفق گواهى گواهان خوانده بيش از يك ســال اســت كه زندگى مشترك را ترك كرده و دليل موجهى نيز ارائه 
ننمود دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 1129و1130 قانون مدنى و مواد 29و27و26و33 قانون 
حمايت خانواده حكم به الزام زوج به طالق زوجه صادر و اعالم مى نمايددر صورت امتناع زوج از اجراى صيغه طالق 
سردفتر رسمى طالق مى تواند به نمايندگى از زوج نسبت به مطلقه نموده زوجه اقدام نمايد.نظر به احراز و عسر 
و حرج زوجه نوع طالق خلع مى باشد در خصوص مهريه سابقا رأى مقتضى صادر شده و در خصوص جهيزيه ، نفقثه 
و اجرت المثل زوجه ادعايى ندارد.زوجين فرزند مشترك ندارند و حسب گواهى پزشكى قانونى زوجه باردار نمى 
باشد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه سپس ظرف بيست روز قابل 
تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.مدت اعتبار حكم صادره پس از قطعيت حكم يا صدور 

حكم قطعى و انقضاى مهلت فرجام خواهى شش ماه مى باشد.م/الف
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى بابلسر-على جعفرزاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمدعلى مرادپسندى و سبزعلى مرادپسندى
خواهــان نامــدار احمــدى مرندى دادخواســتى به طرفيــت خواندگان محمدعلى مرادپســندى و ســبزعلى 
مرادپســندى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9609981953200578 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
عباس آباد ثبت و وقت رسيدگى 97/4/26 ساعت 11 تعيين گرديد . حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان 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 گردند.ضمنا استماع شهادت شهود داريد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى حصر وراثت
خانم معصومه گليج ف نظرعلى به شــرح درخواستى كه به شماره 97-261/ش ح2 اين شورا ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى حصر وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان نظرعلى گليج ف مهرعلى ش ش 261 
صــادره تنكابن ت ت 1340/5/5 در تاريخ 95/4/10 در شهرســتان عباس آباد  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به(7 نفر) :1-معصومــه گليج ش م 2210184517 صــادره تنكابن    2-ضياء 
الديــن گليــج ش ش 723   3-فخــر الدين گليــج ش ش 18   4-نصرالدين گليــج ش ش 4   5-كلثوم گليج ش 
ش16   6-نورالدين گليج ش م 2210004128 –فرزندان متوفى 7-ام ســلمه شــجاع شــفيعى ش ش يك ف 
ستار والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

آگهى اجراى دادنامه
در پرونده اجرايى 970052 عليه مريم شيرخانلو و ... باتوجه به مجهول المكان بودن محكوم عليهم1-بهداد 
اسكندرى2-كيوان معبودى هره دشت3-شركت آريانا شميم گلنام4-مرم شيرخانلو باتوجه به توقيف مال متعلق 
به احد از محكوم عليهم مريم شيرخانلو و ارزيابى ملك توسط كارشناس منتخب اجرا مراتب در اجراى ماده 73 ق 
آ د م براى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار چاپ مى گردد.محكوم عليهم مى توانند در صورت داشــتن 
اعتراض طبق ماده 75 قانون اجراى احكام مدنى مراتب اعتراض خود را ظرف ســه روز از تاريخ انتشــار مكتوب و 
مســتندل به اين اجرا اعالم نمايند.نظر كارشناســى:درخصوص ارزيابى از پرونده كالسه 970052 در وقت مقرر 
از رقبه موردنظر واقع در نشتارود روستاى زوار كوچه نيايش بازديد به عمل آمد .ملك موردنظر داراى پالك ثبتى 
438 فرعى از 116 اصلى بخش 3 مى باشــد و خانم مريم شــيرخانلو مالك دويســت و سى و هفت سهم مشاع از 
هشت هزاروششصدوده سهم مى باشند ،داراى اعيانى در دو طبقه و هرطبقه به مساحت تقريبى 60مترمربع كه 
داراى 120متر بنا مى باشد و داراى آب و برق و گاز بوده ولى طى استعالم به عمل آمده از دهيارى روستاى زوار 
خارج از بافت مى باشــد لذا با در نظر گرفتن جميع جهات ارزش عرصه و اعيان به شــرح ذيل جهت هرگونه اقدام 
به حضور ايفاد مى گردد.ارزش عرصه:400,000,000 ريال ارزش اعيانى:950,000,000 ريال جمع كل عرصه و 

اعيان:1,350,000,000 ريال(معادل يك ميلياردوسيصدوپنجاه ميليون ريال).م/الف
مدير اجراى احكام مدنى بخش نشتا-مالزاده

اجراييه
ش پ :8/94/880 محكوم له: حســين قنبرى ايرائى ف محمدرضا محكوم عليه:احسان اكبرى كاسگرى ف 
رمضان-مجهول المكان به موجب رأى 185-96/2/10 شعبه 8 شوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم است به انتقال سند خودرو پرايد به شماره 82-569م15 به  نام خواهان هم چنين پرداخت مبلغ 
نهصدوده هزارريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان و نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. به استناد ماده 
19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است 
پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا 
انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى 

محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 8 شوراى حل اختالف آمل-حسن زاده

دادنامه
پرونده:9609981210200085 خواهان ها:1-حسين داودى ف على2-سيد فرهاد موسوى شاهاندشتى 
ف ســيدكمال با وكالت تورابى رستم پور ف اسداله خوانده:حسين پورشيخ باقريان ف محمدعلى-مجهول المكان 
خواســته ها:1-الزام به ايفاى تعهد(غيرمالى)2-مطالبه خســارت ((رأى دادگاه)):پيرامون دادخواســت تقديمى 
تورابى رســتم پور به وكالت از فرهاد موســوى شاهاندشتى و حسين داوديان به طرفيت خوانده حسين پور شيخ 
باقريان به خواســته الزام به انجام تعهد به شــرح مندرج در ماده 4 قرارداد بهره بردارى غيرانحصارى امتياز مرغ 
سوخارى ايران(ifc) تنظيمى مورخ 95/8/15 داير بر تحويل دستگاه ها و تجهيزات آشپزخانه موردنياز فست فود 
تهيه و نصب تابلوى ســردر و منو راه اندازى و آموزش پرســنل به پشتيبانى –طراحى نقشه كشى-آماده سازى و 
پخت-تامين كليه مواد اوليه و اقالم مصرفى-چاپى و تبليغاتى مربوط به فســت فود طراحى و اجراى دكوراســيون 
آشپزخانه و چيدمان-طراحى و نورپردازى سالن و رسيد مقوم به 3,000,000 ريال به انضمام هزينه دادرسى و 
حق الوكاله وكيل بدين توجيه كه خوانده مالك برند ifc بوده و به تعهدات مزبور وفق مفاد قرارداد عمل ننموده نظر 
به مالحظه محتويات پرونده دادگاه معتقد به صدور قرار ابطال دادخواست مى باشد چه در فرض موضوع باتوجه به 
موضوع خواسته اخذ توضيح از وكيل خواهان جهت ارادئه مدارك اثباتى در خصوص مالكيت خوانده بر برند اعالمى 
ضرورت داشته لذا با اتخاذ تصميم در اين خصوص و اعطاى مهلت به وكيل خواهان در مهلت معينه اقدامى از ناحيه 
وى معمول نگرديده و با التفات به اين كه بدون اخذتوضيح از وكيل خواهان ها اتخاذ تصميم در ماهيت امكان پذير 
نمى باشد لذا مستفاده به ماده 95 ق آ د م قرار ابطال دادخواست خواهان ها صادر واعالم مى گردد.قرار صادره 

ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه حقوقى آمل-ساالر صانعى

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى به:1-كامــران فهيم ف محمدصديق2-على شياســى ف حســن3-پويا دهقان ف 
يوسف4-غالمحســين آقايى ف قاســم5-كامبيز نيك منش ف مجيد6-حميد نيك منش ف مجيد7-ميترا نيك 

منش ف مجيد8-معصومه عسگرى نژاد9-امير منصور شياسى ف حسن
خواهان پرويز عباســى دادخواســتى بــه طرفيت خواندگان :كامــران فهيم - على شياســى -پويا دهقان - 
غالمحسين آقايى -كامبيز نيك منش-حميد نيك منش -ميترا نيك منش -معصومه عسگرى نژاد و امير منصور 
شياسى به خواسته اعتراض ثالث مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9009981210200408 
شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل ثبت و وقت رسيدگى 97/6/6 ساعت 8:30 تعيين گرديد كه حسب دستور 
دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود،نســخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به رضا فالح
خواهان شــيداله كارگر دادخواســتى به طرفيت خوانده رضا فالح به خواسته اعتراض ثالث مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9309981210200620 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى آمل ثبت و وقت 
رسيدگى 97/6/4 ساعت 8:30 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه،طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيرالانتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود،نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/

الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى(حقوقى)آمل-ساناز فالح

آگهى ابالغ جهت ثبت واقعه طالق
ش پ:405-97/4/2 آقــاى رشــيد ايــزدى (مجهول المكان ) زوج ســن متن ازدواج ثبتى شــماره 7167-
1387/6/24 ازدواج 147 آمل حسب دادنامه قطعى شماره بايگانى 960813-1397/1/26 شعبه دهم دادگاه 
آمل از جنابعالى دعوت مى گردد ظرف يك هفته پس از رويت روزنامه جهت ثبت واقعه طالق به دفتر شماره 9 آمل 
مراجعه فرماييد در صورت عدم حضور نيز حكم صادره اجرا خواهد شد.(نشــانى:آمل خ امام رضا مقابل داگســترى 

جديد )).م/الف
سردفتر طالق 9 آمل –محسن دبيريان

دادنامه
پرونــده كالســه:9409981210200558 خواهان:بانك ملت با مديريت آقاى ســاروخانى با وكالت ســاناز 
اباذرى آملى ف خسرو خواندگان:1-احسان محبوبى راد ف زين العابدين 2-جمشيد اميرصادقى ف يداله3-شهريار 
كمانگريان ف عزت اله4-على اصغر رحمانى ف محمدرضا ((رأى دادگاه)):پيرامون دعوى مطروحه ساناز اباذرى آملى 
به وكالت از بانك ملت به طرفيت خواندگان على اصغر رحمانى-احسان محبوبى راد-جمشيد اميرصادقى و شهريار 
كمانگران به خواسته مطالبه طلب به مبلغ يكصدوبيست و پنج ميليون و دويست و چهل هزارريال –مطالبه خسارت 
تاخيرقراردادى-هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل-خالصه ادعاى وكيل خواهان چنين اســت كه موكل و خوانده 
رديف اول مبادرت به انعقاد قرارداد فروش اقساطى خودرو نموده و خواندگان ديگر ضمانت وى را جهت بازپرداخت 
تسهيالت نمودند وفق ماده 2 قرارداد بانك مبلغ 50,000,000 ريال به حساب خوانده رديف اول پرداخت و خوانده 
رديف اول مى بايست در تاريخ اتمام قرارداد يعنى 60 ماهه اصل و سود تسهيالت را به موكل برگرداند اما با مضى 
مدت قرارداد متعهد به تعهداتش عمل ننمود لذا صدورحكم به شــرح خواســته بر محكوميت تضامنى خواندگان را 
خواســتار گرديد خواندگان على رغم ابالغ صحيح اخطاريه ها در جلسه دادرسى حضور نيافتهـ  اليحه دفاعيه ارسال 
ننمودند دادگاه باتوجه به مراتب مفاد دادخواســت تقديمى وكيل خواهان نظريه كارشناســى رســمى دادگسترى و 
مفــاد قرارداد منعقده-دعوى مدعــى را وارد مى داند چه مفاد تصوير مصدق قرارداد منعقد بين خواهان و خوانده 
رديف اول به شــماره 8186464655/85(قارداد فروش اقســاطى ماشين آالت) مويد پرداخت تسهيالت به مبلغ 
50,000,000 ريال نموده و تاريخ اتمام قرارداد 60 ماهه توافق گرديد ،هم چنين خواندگان رديف دوم و سوم به 
عنوان ضامن و وفق قرارداد مزبور متضامنا با خوانده رديف اول تعهد به تسويه مبلغ موضوع قرارداد در حق خواهان 
نمودند بنا به نظريه كارشناس رسمى دادگسترى جهت اعالم مطالبات بانك ... مانده بدهى خوانده به بانك خواهان 
در تاريــخ 95/5/17 جمعا مبلغ 108,379,384 ريال مشــتمل بر مبلــغ 59,836,667 ريال بابت اصل وام و مبلغ 
39,548,402 ريال بابت سود و مبلغ 16,949,315 ريال بابت جريمه تاخير در بازپرداخت وام بالغ گرديده است كه 
نظريه مذكور به طرفين ابالغ و در مهلت معينه قانونى مورد ايراد يا اعتراض واقع نگرديد و به نظر با اوضاع و احوال 
مسلم قضيه مطابقت دارد لذا بنا به مراتب پيش گفته با احراز وجود دين-اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب بقاى 
آن مستفاد از ماده 403 قانون تجارت و مواد 198و519 ق آ د م حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
99,385,069 ريال به عنوان اصل خواســته و پرداخت 16,949,315 ريال بابت خســارت تاخير قراردادى-هزينه 
دادرســى مطابق محكوم به و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.حكم صادره راجع 
به خواندگان غيابى اســت ظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين شعبه سپس ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر مازندران مى باشــد.راجع به مطالبه مبلغ مازاد به محكوم 
به باتوجه به اين كه خواسته متكى به دليل نمى باشد مستفاد از ماده 197 ق آ د م حكم به بى حقى خواهان صادر 

واعالم مى گردد.م/الف
رييس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى آمل-صانعى

آگهى مزايده نوبت دوم 
در پرونده نيابتى كالســه 970017 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مصطفى نادرى ف على اكبر  به پرداخت 
243,150,000 ريال اصل خواسته در حق محكوم له حسن رجبى و 12157500 ريال بابت هزينه اجرايى در حق 
صندوق دولت محكوم گرديد محكوم عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى شخص ثالث 
خانم ربابه فرمان بر زيدى يك قطعه زمين به مســاحت 839/90 مترمربع به شــماره پالك 179 فرعى از 22 اصلى 
مفروز از قطعه 59 بخش 4 ملك مذكور طبق نظر كارشناســى شــماال به طول هاى 45/32 و 5/46 و 0/43 متر به 
كوچه و كوه و دامنه اطراف آن و جنوبا به طول هاى 22/38 و 9/85 و 18/73 و 0/75 متر به كوچه شرقا به طول 
هــاى 0/88 و 3/18 و 9/82 متــر به خيابــان غربا به طول هاى 15/33 و 10/14 متــر به خيابان اصلى در عرصه 
يك واحد ســاختمان وياليى قديمى وجود دارد كه قديم ســاخت و با نماى ســنگى و فاقد هر گونه اسكلت مى باشد 
حياط ســنگ كارى و بخشــى گل كارى  ورودى با قوطى و با ايرانيت پاركينگ احداث شده سقف بناى وياليى ايرانيت 
و داراى ســازه ماســونرى و ديوار آن ســفيدكارى آشپزخانه و سرويس بهداشــتى كامل بوده كل بنا داراى انشعاب 
آب و برق و گاز و تلفن مى باشــد ارزش كل ملك تعرفه شــده باتوجه به موقعيت مكانى و ابعاد و قواره  مشــخصات 
4,800,000,000 ريال برآورد شــده ملك مذكور در قبال مبلغ 3,000,000,000 ريال در قيد بازداشت مى باشد 
و در تاريخ 97/4/17 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده و به 
فروش مى رسد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشتر به دفتر اجراى احكام 
مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناســى فوق شــروع و برنده آن كســى اســت كه باالترين قيمت را 
قبول كرده باشــد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشــنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت 
خواهد شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس 
از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. بديهى است تحويل مال مورد مزايده تابع تشريفات قانونى 

خواهد بود.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

آگهى حصر وراثت
آقاى ســيدذكريا آقاجانپور ف سيدعلى اصغر به شرح درخواستى كه به شماره 10/282/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان فاطمه سلطانى چارى ف محمدعلى 
ش ش26 صــادره بابل در تاريخ 96/4/26 در شهرســتان بابل  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1-سيد ضياء الدين ش ش 1 متولد 1342   2-سيد ذكريا ش ش 438 متولد 1348   3-سيد 
رضــا ش ش 530 متولــد 1351   4-مهرانگيــز ش ش 4 متولد 1339   5-ســيده رقيه ش ش 10 متولد 1354 
همگى آقاجانپور مير فرزند سيدعلى اصغر و فاطمه  محل تولد بابل –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى 

نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف بابل

آگهى حصر وراثت
آقاى شهيداله رزقى ش ش 9 ش ملى 2063629870 به شرح دادخواست به كالسه 12/312/97 از اين 
شــورا  درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان معصومه قاسم نژاد جامعى ش ش 
27823 ش ملى 2060265916 در تاريخ 97/3/5 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-ابوالفضل ش ش 1167 ش ملى 2063034133   2-مصطفى ش ش 955 ش م 
2063083568   3-علــى ش ش و ش ملــى 2050185057   4-عادله ش ش 4965 ش ملى 2064848258   
5-فاطمه ش ش 1939 ش ملى 2062985940 همگى رزقى نام پدر: شــهيداله –فرزندان متوفى6-شــهيداله 
رزقى ف نبى اله ش ش 9 ش ملى 2063629870 همسر متوفى .اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

رأى اصالحى
پرونده كالســه:9609981229000175 تصميم نهايى:9609971227601204 شاكى:بهروز كوه زاد ف 
حســن متهم: عباس احمدزاده كنارى ف محمدابراهيم-مجهول المكان اتهــام ها:1-انتقال مال غير2-كالهبردارى  
((رأى اصالحى)):درخصوص تقاضاى بهروز كوهزاد ف حســن محكوم له دادنامه شــماره 9609971227601134 
– 96/11/14 پرونده كالسه 960682 مبنى بر اشتباه در اعالم مبلغ ريالى رد مال و جزاى نقدى دادگاه باتوجه به 
محتويات پرونده مالحظه مبايعه نامه ضمن پذيرش درخواست محكوم له مستندا به ماده 381 ق آد مقرر مى دارد كه 
مبلغ جزاى نقدى و رد مال از ريال به تومان اصالح مى گردد.رأى صادره اصالحى و تسليم رونوشت بدون رأى اصل 

به اصحاب پرونده ممنوع مى باشد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-سيد حمزه حسينى

گروه دیپلماسی  در حال��ی تی��م دیپلماس��ی پرونـــــده
کشورمان همچنان مشغول رایزنی با اروپایی ها بر 
س��ر تعیین تکلیف برجام است اما شواهد و قرائن 
حکای��ت از آن دارد روی این مذاکرات با غرب نیز 
نمی ت��وان حس��اب باز کرد و چانه زن��ی با اروپا بر 
س��ر گرفتن تضامی��ن الزم برای ای��ن توافق نامه 
در فرص��ت باقی مان��ده دو ماهه مصداق مثال آب 

درهاون کوبیدن است.
حت��ی با وجود تاکید ظاهری مقامات غربی بر 
ضرورت حفظ برجام اما آنچه در واقعیت شاهد آن 
هس��تیم لغو قرارداد برخی شرکت های اروپایی با 
ایران از جمل��ه توتال و زیمنس و غیره و اذعان یا 
اعتراف واقعی مقامات اروپایی نسبت به محدودیت 
و معذوریتی ک��ه برای ماندن برجام دارند چنانچه 
به تازگی وزیر اقتصاد فرانس��ه در تلویزیون فرانسه 
گفت که »بیش��تر« شرکت های فرانسوی با اعمال 

تحریم های آمریکا »نمی توانند« در ایران بمانند.
برون��و لوم��ر در ادام��ه افزود: این ش��رکت ها 
باید در ازای خدمات و تولیداتش��ان در ایران پول 
دریاف��ت کنن��د و به خاطر عدم وج��ود نهاد مالی 

مستقل اروپایی این امکان وجود ندارد.
حتی اخیرا معاون وزیر امور خارجه کشورمان  
نیز با هش��دار در م��ورد اینکه اکن��ون برجام با از 
دس��ت دادن نقط��ه تعادلی خود در آی س��ی یو 
است، گفت: اگر اروپا و دیگر امضاکنندگان برجام 
می خواهند این توافق هسته ای را حفظ کنند باید 
فداکاری بیشتر کنند و خصوصا عدم حضور آمریکا 
و تحریم های دوباره این کشور علیه ایران را جبران 

کنند.
حال فرصت دو ماه ای که جمهوری اس��المی 
ایران به اروپایی ها ب��رای برجام معلوم الحال داده 
تا تضمین های الزم را بیاورند رو به اتمام اس��ت و 
فقط غرب در حال وقت کش��ی اس��ت تا شاید در 
این سیاس��ت هویچ و چماق ایران را برای مذاکره 
در موضوعات موشکی و حقوق بشر نیز تحت فشار 
و ایران بر س��ر میز گفت وگ��و بیاورند؛ نکته ای که 
حداقل تصمیم گیری به موقع و بجای مس��ئوالن و 
تیم دیپلماس��ی کشورمان از ادامه ضررهای برجام 

ناکام می تواند ممانعت کند  

 اروپایی ها هنوز تضمین الزم را
ارائه نکرده اند

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی مجلس به 
جمع بندی نشس��ت های مش��ترک با دولت درباره 
مذاکرات برجامی با اروپا پرداخت و گفت: اروپایی ها 
هنوز تضمین الزم درباره جبران خسارات ناشی از 

خروج آمریکا از برجام را ارائه نکرده اند.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی در گفت وگ��و با 
خانه ملت، با اش��اره به بررس��ی عملکرد دولت در 
مذاکره با اتحادیه اروپا برای نحوه ادامه کار بعد از 
خروج آمریکا از برجام در کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به جهت 
وظیفه ذات��ی خود و ابالغ رئی��س مجلس پس از 
خروج آمریکا از برجام مذاکرات دستگاه دیپلماسی 

با اروپا را به دقت رصد کرد.
وی تصری��ح ک��رد: بعد از ه��ر دوره مذاکرات 

جلس��ه ای در کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با حضور مسئوالن مربوطه دستگاه 
دیپلماس��ی و وزارت امور خارجه کشورمان برگزار 
و گ��زارش کار از آنه��ا گرفته ش��د. وی افزود: بعد 
از بررسی های کارشناس��انه نتایج مذاکرات دولت 
با ط��رف اروپایی جمع بندی کمیس��یون این بود 
هنوز اروپایی ها بس��ته پیش��نهادی و تضمینی را 
ارائه نکرده اند تا جمهوری اس��المی قانع ش��ود که 
تعهدات برجامی دقیقا اجرا می ش��ود و خس��ارات 

علیه ایران جبران یا از آن جلوگیری می شود.
سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اس��المی در پایان با بیان 
اینک��ه آخرین جلس��ه کمیس��یون پیرام��ون این 
موض��وع با عراقچ��ی و در دو هفته گذش��ته بوده 

اس��ت، خاطرنش��ان کرد: با توجه ب��ه محدودیت 
زمانی که اروپایی ها دارند تا چند هفته آینده باید 
موضوع روش��ن شود تا جمهوری اس��المی بتواند 
در این زمینه تصمیم بگیرد؛ ازاین رو کمیس��یون 
امنی��ت ملی نیز ظ��رف چند هفته آت��ی و بعد از 
برگزاری جلس��ات دیگری با مسئوالن وزارت امور 
خارج��ه، نظر خود را تعیین و به صورت گزارش به 

هیأت رئیسه ارائه می کند.

روند مذاکرات برجام با اروپا عادی است
عضو هیات رئیس��ه کمیسیون قضایی مجلس 
رون��د مذاکرات برج��ام را عادی دانس��ت و گفت: 
هشدار عراقچی را باید جدی گرفت، وی به همین 
جهت به روسیه رفته تا بر حمایت روسیه و تامین 

منافع جمهوری اسالمی تاکید کند.
جلیل رحیم��ی جهان آب��ادی، در واکنش به 
اظه��ارات معاون وزی��ر امور خارجه کش��ورمان و 
هش��دار در م��ورد اینکه اکنون برجام با از دس��ت 
دادن نقطه تعادلی خود در آی سی یو است، گفت: 
مذاکرات ایران و اروپ��ا درباره برجام در حال طی 
روند عادی خود اس��ت منتهی ایران ش��فاف اعالم 
کرده که در صورت عدم تامین خواسته جمهوری 
اس��المی در قبال اروپایی ها و سایر طرف ها دلیل 

برای ماندن در برجام ندارد.
نماین��ده م��ردم تربت جام، تایب��اد و باخرز در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: مردم و گروه ها 
ب��ه وزارت امور خارجه و مس��ئوالن اجرایی فش��ار 
آورده و تاکید دارن��د در صورت عدم تامین حقوق 
ایران دلیلی برای ماندن در برجام نیس��ت، بنابراین 
وقتی منافع جمهوری اسالمی دیده و تامین نشود، 

تمایلی بر ادامه توافق هسته ای وجود ندارد.
وی افزود: آقای عراقچی نیز هشدار جدی داده 
و غربی ها هم باید این هش��دار را جدی بگیرند زیرا 
در داخل کشور اجماع عمومی و فشار مردمی وجود 
دارد و از سوی دیگر تشکیالت وزارت امور خارجه از 
تمام توان خود استفاده کرده و بیش از این نمی تواند 
در حفظ برجام مس��اعدت کند مگر آنکه اروپایی ها 

امتیازات مورد نیاز ایران را تامین کنند.
رحیم��ی جهان آب��ادی گفت: فش��ار داخلی و 
مردمی ای��ران در قب��ال وزارت خارجه جمهوری 
اس��المی را هم باید ج��دی بگیرند زیرا در صورت 
افزای��ش این فش��ارها مجلس و دول��ت راهی جز 

همراهی با افکار عمومی نخواهند داشت.

چقدر از مهلت به اروپا باقی مانده است؟

چانه زنی های بدون نتیجه برای گرفتن تضمین برجامی


