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 کمک مالی میلیاردر صهیونیست
به نامزدهای جمهوری خواه مخالف برجام

یک هفته پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا خروج 
واش��نگتن از توافق هس��ته ای ایران را اعالم کرد، یک 
میلیاردر مشهور به ۵ نامزد جمهوری خواه که مخالف 

برجام بوده اند، کمک های مالی اعطا کرده است.
دین هلر سناتور جمهوری خواه نوادا، باربارا کامستاک 
نماین��ده جمهوری خواه ویرجینیا، میم��ی والترز نامزد 
جمهوری خواه کالیفرنیا، می��ا الو نامزد جمهوری خواه 
یوتا و کرسنت هاردی نامزد جمهوری خواه نوادا کسانی 
هس��تند که کمک های انتخاباتی ادلسون را در ماه می 

 دریافت کرده اند.
کمپین انتخابات��ی هلر با انتش��ار بیانیه ای اعالم 
کرده اس��ت که وی هم��واره موضع��ی مخالف توافق 
هس��ته ای ایران داشته است. مواضع دین هلر در قبال 
اس��رائیل و توافق ایران دیرینه و باثبات بوده است. او 
از همان روز اول گفته اس��ت که توافق هسته ای ایران 

برای آمریکا و متحدان ما خوب نیست.  تسنیم

 تکرار ادعاهای بی اساس عربستان
علیه ایران
معاون نماینده دائم عربس��تان در سازمان ملل بار 
دیگر مدعی حمایت تسلیحاتی ایران از انصاراهلل یمن 

شد.
خال��د من��زالوی، در یک جلس��ه با بی��ان اینکه 
کش��ورش به همراه ائتالف عربی به منظور نجات مرم 
یم��ن وارد ی��ک عملیات نظامی با انص��اراهلل که مورد 
حمایت ایران هس��تند ش��ده اس��ت مدعی شد: ایران 
همچنان از ش��به نظامی��ان حوثیحمایت می کند و به 
آن سالح و موشک می دهد که کشورم هر لحظه مورد 

تعرض این موشک ها قرار می گیرد.  ایسنا

اخبار

قدردانی سرمدی از مواضع رئیس جمهور بولیوی 
قائم مقام وزارت امور خارجه و فرس��تاده وی��ژه رئیس جمهور، با اوو مورالس 

آیما، رئیس جمهور دولت چندملیتی بولیوی، دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار، س��رمدی ضمن تسلیم پیام کتبی رئیس جمهوری کشورمان 
درخص��وص خروج غیرقانونی آمریکا از برجام به رئیس جمهور بولیوی، از مواضع 

شجاعانه آقای مورالس در قبال خروج آمریکا از این توافق قدردانی کرد. 
وی با اشاره به بین المللی بودن توافق هسته ای بر لزوم مقابله جامعه جهانی با سیاست 

یکجانبه گرایی آمریکا تأکید و ادامه همزمان برجام و تحریم ها را غیرممکن دانست.
قائم مقام وزارت امور خارجه کش��ورمان با برش��مردن بهانه ه��ای اصلی ترامپ برای 
خروج از برجام، نقض توافقات چندجانبه و بین المللی را بدعتی خطرناک دانست و اقدام 
قاطع کش��ورهای جهان برای به شکس��ت کشاندن این سیاس��ت مخرب را یک ضروت 

دانست.  باشگاه خبرنگاران

گفتمان
گستاخی مجدد ترامپ علیه ملت ایران 
رئیس جمه��ور آمریکا مدعی ش��د بعد از اتمام توافق هس��ته ای با ایران، که 
او آن را »وحش��تناک« خواند، پیش��رفت های زیادی در خاورمیانه )غرب آسیا( 

حاصل شده است.
دونالد ترامپ در کنفرانس خبری مش��ترک با »ملک عبداهلل دوم«، پادش��اه 

اردن در پاس��خ به س��والی درباره آخری��ن وضعیت مذاکرات س��ازش میان رژیم 
صهیونیس��تی و فلس��طینی ها گفت: ما عملکرد بس��یار خوب��ی در خاورمیانه داریم. 

عملکردمان خیلی خوب است.
وی اضافه کرد: فقط این را می دانم؛ عالیجناب )پادشاه اردن( این را خوب می دانند 
عملک��رد خیلی خوب��ی در خاورمیانه داریم. پیش��رفت های زی��ادی در خاورمیانه انجام 
ش��ده اند. پیش��رفت هایی زیاد که در واقع، با پایان دادن به توافق وحش��تناک ایران آغاز 

شدند. آن توافق، فاجعه بود. مهر

درحاشیه 
جنایات منافقین را در دادگاه الهه پیگیری کنیم

ی��ک عضو فراکس��یون حقوق بش��ر مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
جنایت ه��ای منافقین علیه مل��ت ایران و حمایت برخی از کش��ورهای غربی از 
این گروهک تروریستی، تصریح کرد: جنایت های این گروهک در قاعده حقوقی 
مش��مول مرور زمان نمی ش��ود و مناس��ب اس��ت که در ارتباط با این جنایت ها 

مستندسازی شود.
سیداحسان قاضی زاده در همایش »منافقین و ترور یک ملت« گفت: ما می توانیم 

در ارتباط با جنایت های منافقین در ایران، اقدام به انجام برخی از کارهای حقوقی کنیم 
و ش��کایت هایی را در ای��ن زمینه در دیوان بین المللی الهه مط��رح کنیم. در این زمینه 

وکالی خوبی وجود دارند که ما می توانیم از آنها استفاده کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در راستای پیشبرد این هدف الزم است که همگرایی بیشتری 

بین نهادهای حقوق بشری در کشور ایجاد شود. ایسنا

دیدگاه 

مفقودى 
برگ ســوارى وانت پيكان مدل 1384 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پالك ايران 33- 989 ق 76 به شماره 
موتور 11284059869  وشــماره شاســى 12135160 بنام محمدناظمى نامنى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. (سبزوار) 

ســند كمپانى و برگ سبز سوارى سايپا تيپ 131SE رنگ سفيد روغنى مدل 1393 ش موتور 5196867 
شاسى NAS411100E3685239 پالك 62-724س27 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ ســبز كاميون كمپرســى سيســتم بنز مدل 1983 رنگ نارنجى روغنى ش موتور 10513353 شاسى 
15052682 پالك 62-177ع29 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

پروانه اشــتغال به كار مهندسى به شــماره 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 ســند كمپانى مربوط به خودرو پژو پارس تيپ PARSXu7 به رنگ ســفيد صدفى روغنى به شــماره 
 NAAN01CA7DH671686 124 و شماره شاسىk0152018 انتظامى 359 ب 63 ايران 98  به شماره موتور

بنام مريم عبدى مفقود گرديده ،از درجه اعتبار ساقط است.ايالم

مدرك فارغ التحصيلى اينجانبه آذرگشسب رحمانى فرزند بابك به شماره شناسنامه  445 صادره از گچساران 
در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته رشته روانشناسى بالينى صادره از واحد دانشگاهى ياسوج به شماره 56579 
مفقود گرديده واز درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. .از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك مذكور را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد ياسوج به نشانى - ياسوج -بله زار -دانشگاه آزاد اسالمى واحد ياسوج ارسال نمايد. ياسوج- نوبت 

اول : 97/4/6 ، نوبت دوم: 97/4/21، نوبت سوم: 97/5/2

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالســه پرونده:97-299/9   وقت رسيدگى: 97/5/6 ســاعت:9:30  خواهان: يونس كتى خوانده:  امير 
دادشــى-مجيد رضائى خواســته: مطالبه طلب  خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه 
جهت رسيدگى به اين حوزه  نهم  ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه  نهم  مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970352  خواهان: زهرا بزى دادخواســتى به طرفيت خواندگان /خوانده: حسين افضلى  
به خواســته   ثبت واقعه نكاح تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگســترى شهرستان پاكدشــت ارجاع به كالسه 970352 ثبت گرديده است كه 
وقت رسيدگى آن   97/5/17 ساعت: 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:960681

خواهان:داوودهاشمى با وكالت افالطون سيروس دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده: 1-فروغ الزمان 
قيصرى2-افسر قيصرى3-فاطمه قيصرى4-انيسه قيصرى5-اكرم قيصرى6-قديسه قيسرى7-فريگل زركش 
8-فيروزان مختارزاده9-عربعلى بابعلى10-امير ســيرى11-ابراهيم هژبرى12-محمد فالح زاده 13-حســين 
نعمت اله14-محمد ســلطانى15-ناصر سلطانى16-اكبر سلطانى17-على سلطانى18-محمد شميرانى19-عزت 
الــه نظرى20-ناصرنظرى21-عذرا نظرى22-صغــرى نظرى23-كبرى نظرى24-ام البنين شــياههاى حاجى آباد 
فرد25-ابوالفضــل برزگــر به خواســته   الزام به اصالح ســند  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت 
نموده كه جهت رســيدگى به شعبه ســوم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه 
9509980250400767 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن  1397/5/9 ساعت:10:00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا 
خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم
كالسه پرونده:97-373/9   وقت رسيدگى: 97/5/6  ساعت: 9:45 خواهان: محمد سليم اصانلو   خوانده:  
حميد شفيع خانى  خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت 
رســيدگى به اين حوزه نهم  ارجاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به 
درخواست خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه 

بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه  نهم  مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شماره پرونده:97-244/1  خواهان: فاطمه مزينانى  به طرفيت خواندگان /خوانده : فريدون ديز آبادى  به 
خواســته مطالبه نفقه معوقه  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان خاوران نموده كه به كالسه  97-244/1 ثبت 
گرديده است كه وقت رسيدگى آن 97/5/14 يكشنبه وساعت : 9:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع 
از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مدير دفتر كل شوراى حل اختالف بخش خاوران 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حســب كيفرخواست صادره شــماره 9710431228200065 -97/1/29 آقاى عزيزاهللا خزايى ف مراد 
داير بر ســرقت مســتوجب تعزير تحت پيگرد مى باشــد و چون ابالغ وقت رسيدگى به دليل مجهول المكان بودن 
مقدور و ميســور نيســت لذا وفق ماده 180 قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رســيدگى 
97/5/10 ساعت 9 صبح  به وى ابالغ مى گردد تا در تاريخ فوق در شعبه 101 كيفرى دو محمود آباد حاضر شود. 

نتيجه عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 327/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: عزيز قلى واالنيا فرزند محمد قلى ســاكن لردگان – خ 17 شــهريور بلوار رســالت ك 27- خوانده: 
محسن قصرى فرزند هاشم مجهول المكان – خواسته: الزام به ايفاى تعهد مبنى بر توقيف و استرداد پالكهاى تويوتا 
لنكروزر به شــماره انتظامى 81-847س 18. وقت رسيدگى: 97/5/9 ساعت 10/30 . خواهان دادخواستى به 
خواســته مذكور در مورخه 97/4/4 به طرفيت خوانده تقديم شعبه چهار شوراى حل اختالف نموده كه به كالسه 
327/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه چهار لردگان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى نورمحمد آشورى
خواهان آقاى سجاد وحيد بريمانلو دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى نور محمد آشورى به خواسته مطالبه 
طلب مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709985870200261 شــعبه 2 شوراى حل 
اختالف شهرى بجنورد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/05/10 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست 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 نشــانى كامل خود،نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر حوزه دو شوراى حل اختالف شهرى بجنورد – رقيه تورانى اياللى

دادنامه
پرونــده:9709982056200072 دادنامــه:9709972056200188 خواهان:مجتبى اســدى ف مجيد 
خوانده:على خنجرى اصل-مجهول المكان به تاريخ 97/3/29 در وقت فوق العاده پرونده كالسه فوق شوراى حل 
اختالف واحد دوم شهرى تحت نظر قاضى شورا قرار دارد باتوجه به جميع اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسى 
اعالم و به شــرح آتى مبادرت به صدور رأى مى گردد.((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دادخواست مجتبى اسدى 
ف مجيــد به طرفيت على خنجرى اصل به خواســته صــدور حكم بر محكوميت خوانده بــه پرداخت وجه يك فقره 
چك به شــماره 50118-95/7/14 به مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ريال همراه با هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه باتوجه به اين كه خواهان دارنده ســند تجارى اســت و وجود سند در تصرف خواهان كه خوانده صادركننده 
آن مى باشــد حكايت از اشــتغال ذمه خوانده دارد و باتوجه به عدم هرگونه دفاعى از سوى خوانده على رغم ابالغ 
قانونى بنابراين شــورا دعواى خواهان را ثابت تشخيص و به اســتناد مواد 198-515-519 ق آ د م وماده 310 
قانون تجارت و قانون استفساره تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
يكصدوپنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و در قبال چك يادشده به پرداخت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد.اين رأى غيابى و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

حقوقى محمودآباد مى باشد.م/الف
جواد عابدى فيروزجايى-قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف محمودآباد

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى 
پرونده كالســه:9609981227100525  خواهان:سكينه قاســمى خواندگان:1-مژگان 2-محمدعلى3-

مهدى4-مرجان5-رضا همگى ياورى ســمنانى و مجهول المكان خواسته:تقســيم سهم االرث خواهان دادخواستى 
تســليم دادگاه هاى عمومى حقوقى محمودآباد نموده كه پس از ثبت به كالســه 960538 به شــعبه اول دادگاه 
حقوقــى محمودآباد ارجاع گرديد و در مرحله ابالغ  نظريه كارشناســى به علت مجهــول المكان بودن خواندگان به 
درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك هفته به دفتردادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نظريه كاشناسى را مالحظه و چنانچه اعتراضى دارند مستند و كتبا به اين دادگاه اعالم 

نمايند. چنانچه بعداّ ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر خواهد شد.م/ الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-زينب قلى زاده

دادنامه
پرونــده كالســه:9609981228400839 دادنامــه:9709971227500284   1-محمــد عباســى ف 
يوســف شاكى و متهم 2-ميالد عشرتى ف مسعود-متهم فعال مجهول المكان اتهام:سرقت مستوجب تعزير ((رأى 
دادگاه)):به موجب كيفرخواســت صادره شــماره 1537-96/12/23 دادسراى عمومى وانقالب محمودآباد ميالد 
عشــرتى ف مسعود متهم اســت به سرقت شبانه يك دســتگاه دوربين ديجيتال و يك دستگاه دوربين عكاسى و 
يك دســتگاه چاپگر،دادگاه با عنايت به شــكايت شاكى خصوصى محمد عباســى و نيز تحقيقات به عمل آمده مرجع 
انتظامــى مدارك پيوســت و نظر به اين كه متهم با وصف ابالغ قانونى در هيــچ يك از مراحل تحقيقات مقدماتى و 
جلسه دادرسى حاضر نشده و اليحه اى نيز ارسال ننموده لذا ارتكاب بزه انتسابى را محرز و مسلم تشخيص داده 
و به اســتناد مواد 667و656 قانون مجازات اســالمى ســال 75 ضمن رد اموال مســروقه به صاحبش در صورت 
فقدان عين رد مثل يا قيمت آن به صاحبش به تحمل شــش ماه حبس تعزيرى و تحمل ســى ضربه شالق تعزيرى 
محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه محكمه 

مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

دادنامه
پرونده:9609981229000175 دادنامه:9609971227601134 شاكى:بهروز كوه زاد ف حسن متهم: 
عباس احمدزاده كنارى ف محمدابراهيم ((رأى دادگاه)):به موجب كيفرخواست شماره 9610431228201110-
96/9/8 صادره از ســوى دادســراى محمودآباد متهم عباس احمدزاده كنــارى ف ابراهيم(فعال متوارى)به اتهام 
كالهبردارى از طريق انتقال مال غير(ششصدمتر زمين در كلوده جنب دانشگاه) تحت تعقيب قرار گرفته كه با توجه 
به شكايت شاكى بهروز كوه زاد ، تصوير مبايعه نامه،پاسخ استعالم از شوراى اسالمى كلوده،نظريه كارشناس،عدم 
حضور متهم در جلســه رســيدگى بزهكارى اش محرز و دادگاه به اســتناد ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير 
و ماده يك قانون تشــديد مجازات مرتكبين اختالس،ارتشــا،كالهبردارى وى را به تحمل سه سال حبس تعزيرى و 
پرداخت مبلغ سى ميليون ريال جزاى نقدى به نفع دولت و رد همين مبلغ به عنوان اصل مال در حق شاكى محكوم 

مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-سيد حمزه حسينى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت دوم
در پرونده اجرايى 970012 له دانشفر حسنى مقدم عليه خدايار طاهرى داير بر مطالبه كه منتهى به توقيف 
مال توســط شــخص ثالث و ارزيابى توسط كارشــناس منتخب اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده 
به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده يك باب مغازه ســوپرماركت به مســاحت 
30مترمربع به انضمام يكصدوهفتادمترمربع از زمين پشت مغازه در نشتارود روستاى لوله ده جنب نانوايى خيابان 
اصلى مى باشد.ســطح مابقى عرصه چند اصله درخت مثمر مركبات و چند اصله درخت جنگلى از گونه افرا وجود 
دارد.حدود اربعه: شماال به منزل مسكونى ولى اله طاهرى جنوبا به راه عبورى زمين موردنظر غربا به ملك و منزل 
مســكونى اله يار طاهرى شــرقا به خيابان آسفالته روستا.مغازه داراى امتيازات آب و برق و گاز مى باشد.با در نظر 
گرفتن جميع عوامل موثر در قيمت گذارى ملك توســط كارشــناس منتخب به مبلغ هشــتصدوپنجاه ميليون ريال 
ارزيابى گرديده است.اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان 
مزايده پيشــنهاد نمايند برنده مزايده شــناخته شده و مى بايســت ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و مابقى را 
ظــرف مهلت يك مــاه از تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلــغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده 
ابطال و مبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد.زمان مزايده: شــنبه 97/5/6  ساعت 12 ظهر محل 

مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
شعبه اجراى احكام مدنى بخش نشتارود

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى شــركت پرشين جام جم شانديز 
به شماره ثبت 16919 مشهد و شناسه ملى 10101430258

بعلت عدم اجابت هيئت مديره و بازرس قانونى شــركت و بموجب 
مــاده 113 اصالحــى قانــون تجارت و مــاده 95 همان قانــون از تمام 
ســهامداران و يا نماينــدگان قانونى آنها دعوت ميشــود در تاريخ روز 
2شــنبه 1397/4/18 ســاعت 6 بعدالظهر در مشــهد ، بلوار شــفا ، 
روبروى مجتمع شــهيد مطهرى پالك 46 دفتر وكالت آقاى سيد محمد 

حسينى حضور بهمرسانند.
دستور جلسه:

1- تعيين انتخاب اعضاء هيئت مديره
2- تعيين بازرس اصلى و على البدل

3- تعيين روزنامه كثيراالنتشار براى آگهى هاى شركت
4-ساير مورادى كه در صالحيت مجمع مذكور باشد.

تقاضا كننده- سهامدار و موسس- مجتبى شيرازى نژاد
                      

آگهى مزايده 
دايره اجراى احكام مدنى بابل در نظر دارد در پرونده اجرايى به كالســه 961166 له ســيد مصطفى حسنى 
منصور عليه موســى اميرســليمانى جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى مغازه اى به مســاحت 21 متر به 
نشــانى بابل-حدفاصل ايســتگاه آمل به ميدان هالل احمر-خيابان ورودى به ســمت پل محمدحسن خان –پاساژ 
اميرســليمانى جنب راه پله –كف موزاييك-ديوار ســقف گچ داراى برق متعلق به محكوم عليه را از طريق مزايده 
در تاريخ 97/4/27 روز چهارشنبه ساعت 11 صبح در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل به فروش 
برســاند. مزايده از قيمت پايه به مبلغ 1,197,000,000 ريال آغاز و به باالترين بهاى پيشــنهادى واگذار خواهد 
شــد. برنده مزايده بايد پيشــنهاد ده درصد بهــا را فى المجلس و مابقى را حداكثر ظــرف يك ماه پرداخت نمايد. 
در صورت انصراف مبلغ پرداختى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و كليه هزينه هاى 
انتقال نيز با خريدارمى باشد.متقاضيان مى توانند تا پنج روز قبل از مزايده با هماهنگى اجرا از مال مورد مزايده 

بازديد نمايند.م/الف
             مدير اجراى احكام مدنى حل اختالف بابل-حبيب پور

دادنامه
پرونــده:7/96/758 دادنامــه:150-97/2/27 خواهان:بانــك مهــر اقتصــاد بــا وكالــت حســن قربانى 
خواندگان:1-حبيب ســرابى-مجهول المكان2-رضا حسامى3-حســن فتحى-مجهول المكان ((رأى قاضى شوراى 
حل اختالف)):دعوى بانك مهر اقتصاد با نمايندگى محمدمهدى بازارى با وكالت حســن قربانى به طرفيت 1-حبيب 
ســرابى ف ضربعلى 2-رضا حســامى ف تقى3-حسن فتحى ف على به خواســته محكوميت خواندگان به پرداخت 
160,000,000 ريــال به موجب يك فقره ســفته واخواســت نشــده به شــماره 645737(ســرى/الف)به مبلغ 
300,000,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه صادره توسط خوانده رديف اول و ضمانت 
ساير خواندگان ظهر سند است نظر به اين كه خواندگان على رغم ابالغ صحيح وقت رسيدگى حاضر نگرديده و هيچ 
دليل و مدركى بر برائت ذمه خويش ارائه نكرده و سند مذكور از هرگونه ايراد و دفاعى مصون انده و به اصالت آن 
خدشه اى وارد نشده وامضاى ذيل اسناد بر ضرر صاحب امضا دليل محسوب مى گردد لذا شورا باتوجه به اصول 
اســناد نزد خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به محتويات پرونده خواسته خواهان راوارد 
تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و مســتندا به ماده 1301 ق مدنى و مواد 198-519-522 ق آ د م 
در دادگاه هــاى عمومى و انقالب مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 160,000,000 ريال اصل 
خواسته و 2,250,000 ريال هزينه دادرسى هزينه نشر آگهى وفق تعرفه و 5,040,000 ريال حق الوكاله وكيل و 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ اقامه دعوا 96/10/25 تا زمان اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه كه 
توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز از ابالغ قابل 

واخواهى در اين مرجع سپس ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف سارى-زهرا يزدان پناه

دادنامه
پرونــده:594-20/96 دادنامــه:767-96/11/25 خواهان:تعاونــى اعتبــار ثامن االئمه با وكالت حســن 
قربانــى خواندگان:1-محمدرضا محمدى مجد2-رضا منتظر مطلق3-عبدالحســين قربانى-مجهــول المكان ((رأى 
شــورا)):درخصوص دعــوى تعاونى ثامن االئمه با وكالت حســن قربانى چيرودى بــه طرفيت 1-محمدرضا محمدى 
مجد ف داوود2-رضا منتظر مطلق ف ابراهيم3-عبدالحسين قربانى ف صفر به خواسته صدور حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت يكصدوشــصت ميليون ريال با احتســاب كليه خســارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم بدين توضيح كه خواهان حسب مفاد دادخواست و مستندات 
منضم به آن بيان داشته خوانده رديف اول به موجب قرارداد 78941708057 مبادرت به اخذ تسهيالت اعطايى 
بــا ضمانــت خواندگان رديف 2 و 3 نمــوده و نام بردگان با امضــاى قرارداد كليه تعهدات و شــرايط مندرج در آن 
را متعهــد گرديــده اند لكن على رغم مراجعات مكرر از تاديه بدهى متعلقه خويش اســتنكاف نموده اند بنابراين 
باتوجــه بــه محتويات پرونــده و مالحظه مفاد قرارداد و نظر بــه اين كه خواندگان با وصف ابــالغ و دعوت از طريق 
نشــر آگهى در جلســه شــورا حضور نيافته و اليحه اى ارسال ننموده اند و توجها به پاســخ استعالم به عمل آمده 
با اســتصحاب بقاى دين دعوى خواهان وارد و ثابت تشــخيص مســتندا به مواد 10و219و1301 ق مدنى و مواد 
198و519و522 ق آ د م مصــوب 79 و مــواد 403و404 قانون تجارت حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت يكصدوچهل و چهار ميليون و ششصدوهفتادوچهارهزاروشــصت وبيست ريال اصل خواسته و پرداخت 
يك ميليون و هشتصدوهفتادوهشــت هزاروچهارصدوســى و دو ريال هزينه دادرسى و چهارميليون و ششصدو 
هفتادودوهزارويكصدوهشتادوشش ريال حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از 96/9/14 تا زمان پرداخت 
براساس تغيير شاخص تورم اعالمى بانك مركزى هنگام اجرا محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر واعالم مى 
دارد.رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى سارى مى باشد.م/الف
عبدالحسين مبينى-قاضى شوراى حل اختالف  سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:312/4/97- وقت رسيدگى: در روز شنبه مورخ 97/5/13 ساعت 11/00 صبح حوزه 4 ، 
خواهان: مريم مدعالى ، خوانده: حسن رضا آقاجانى ، خواسته: مطالبه وجه چك– خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط يك نوبت 

منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/29323
دبير حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى مزايده نوبت اول     
در پرونده نيابتى به كلساه 960556 اجراى احكام مدنى محكوم عليه ايمان فالح به پرداخت 620164634 
ريال اصل خواســته در حق محكوم له كيارش رســتمى با وكالت خانم نظرى و 31708231 ريال هزينه اجرايى در 
حق صندوق دولت محكوم گرديد .محكوم عليه تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى شخص 
ثالث روح اهللا كوزه گر يك قطعه زمين به مساحت 896/72 مترمربع به شماره پالك 231 فرعى از 36 اصلى بخش 
4 و بازداشت ملك از طريق اداره ثبت اسناد مياندرود ملك مذكور طبق نظر كارشناس شماال به طول 38/28 متر 
به متصرف امراهللا كوزه گر جنوبا به طول هاى 5/70+19/99 متر به متصرفى حسين كزه گر شرقا به طول هاى 
6/16 + 9/21 + 11/01 + 1/2 + 2/82 + 0/82 + 0/70 بــه  كوچــه موجــود (اتحاد)به خيابان غربا به طول 
هاى 11/05 +15/33 متر به متصرفى مجاور در عرصه چند واحد ساختمان دارد ساختمان اول با اسكلت فلزى 
از تيرآهن دوبل 14 روى پيلوت ســاخمان دوم قديمى فاقد هرگونه ســازه و ساختمان سوم قديمى فاقد سازه و 
ســاختمان چهارم با اسكلت بتنى ورودى پيلوت و داراى امكانات خدمات شهرى مى باشد.ارزش كل ملك تعرفه با 
توجه به موقعيت مكانى و ابعاد و قواره و مشــخصات ارزش كل ملك 2,760,000,000 ريال برآورد شــده كه در 
تاريخ 97/4/24 روز يكشــنبه  از ســاعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگســترى 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 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 شد . برنده بايد بقيه مبلغ را به صورت كامل پرداخت نمايد . در صورت عدم پرداخت سپرده توديعى پس 
از كسر 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 اسرمى

آگهى مزايده نوبت اول(اموال غيرمنقول) 
در پرونده كالســه 970086 اجرايى و به موجب دادنامه 111-95/9509971942200919 شعبه دوم 
دادگاه حقوقى رامسر و دادنامه 9-96/9609971517300007 شعبه بيستم دادگاه تجديدنظر مازندران حكم 
بر فروش يك قطعه زمين به مساحت 440 مترمربع و اعيانى احداثى قديمى به مساحت حدود 31 مترمربع از پالك 
ثبتى 307 اصلى بخش 5 ثبتى رامسر واقع در رامسر – سلمل له خانم ها صغرى و عزت و آقاى قاسم سلميان به 
وكالت آقاى عليرضا محموديان عليه خانم ها معصومه و شايسته و گلشن و مريم و رقيه و آقايان حسين و رسول 
همگى ســلمليان و خانم ســيما كنارودى صادر گرديده و در مرحله اجرا وكيل محكوم لها تقاضاى ارزيابى و مزايده 
آن را نموده اســت كه جهت ارزيابى ملك قرار ارجاع امر به كارشناســى صادر و كارشــناس منتخب دادگاه قيمت 
ملك را يك ميلياردوسيصدوپنجاه ميليون ريال معادل يكصدوسى و پنج ميليون تومان ارزيابى نموده است.نظريه 
كارشناسى به طرفين پرونده ابالغ و نسبت به نظريه كارشناسى اعتراضى به عمل نياوده على هذا در اجراى مبحث 
اول از فصل ســوم قانون اجراى احكام مدنى ملك موردنظر در روز پنج شنبه 97/4/28 از ساعت 11 لغايت 12 
ظهر در دفتر اجراى احكام مدنى متمركز رامسر از طريق مزايده به فروش مى رسد بنابراين خريداران مى توانند 
تا 5 روز قبل از روز مزايده از امالك مورد مزايده بازديد و در روز مزايده در دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى 
رامســرحاضر شوند.ضمنا خريداران مى بايستى جهت حضور در جلســه مزايده ده درصد قيمت كارشناسى را به 

حساب سپرده دادگسترى واريز سپس در مزايده شركت نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى رامسر-دانشور

    

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

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

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

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

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012000761هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
محمد رضا مطهرى زاده فرزند حســن به شــماره شناســنامه 410 صادره ازگرمسار در ششدانگ يك قطعه زمين 
محصور با بناى احداثى به مساحت 200  متر مربع پالك 6286 فرعى از10 اصلى مفروز و مجزا شده از پالك6286 
فرعى از 10- اصلى قطعه واقع درگرمسارخريدارى از مالك رسمى آقاى فريبرز باقرى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود. در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.م الف : 314
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/3/23

تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/4/6
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهــى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد بانكى

بدينوســيله به آقاى امير عســگرى ســمنانى فرزند حســين به ش ش 2181 متولد 1364/11/4 ش م 
4569892809 به نشانى سمنان ، خ سعدى روبروى مجتمع مرواريد و طبق تقاضانامه سمنان گلشهر آپارتمانهاى 
كومش بلوك 3 واحد 3 كدپســتى 3513913599// غالمرضا عســگرى سمنانى فرزند اسداهللا به ش ش 954 
متولد 1335/10/11 ش م 4569251501 به نشــانى سمنان شهردارى سمنان و طبق تقاضانامه سمنان بلوار 
قائم خ 8 مترى كدپستى 3513913599/ سيد مصطفى احمد پناهى فرزند سيد اسمعيل به ش ش 792 متولد 
1344/9/1 ش م 4569361161 به نشانى سمنان م معلم كوچه غفارى كوچه هشتم كدپستى 3515675756 
ابالغ مى گردد كه بســتانكار بانك اقتصاد نوين شــعبه سمنان براى وصول مبلغ 867/374/963 ريال به موجب 
ســند شــماره 86/172-1396/11/29 مســتند پرونده اجرائى كالســه 9600899 از طريق اداره اجرا اسناد 
رسمى سمنان اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور ابالغ اجراى اسناد رسمى سمنان مبنى بر عدم شناسايى  
آدرس مذكور و طبق درخواســت بســتانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد لذا برابر 
تقاضاى متعهد له به اســتناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشــار آگهى و پس 
از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر 

نخواهد شد. تاريخ انتشار:1397/4/6
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى اصالحيه
پيرو اگهى درج شده حصر وراثت به شماره كالسه 970541 در روزنامه سياست روز مورخ 1397/2/27 
به اطالع مى رساند ورثه شماره دوم (اسماعيل هدايتى فرزند حسين ش ش 610) جزو وراث نمى باشد و اشتباها 

در ليست وراث درج گرديده و بدينوسيله اصالح مى گردد 

یکی از ویژگی های مش��ترک  ب��ار پرونـــــده خس��ارت  تواف��ق  دو 
»س��عدآباد« و »برج��ام«، رب��ط دادن نادرس��ت 
معیش��ت مردم به توانایی هسته ای بود. دوگانه ای 
که متاس��فانه پ��ازل دش��من را در »تبدیل نقطه 

قوت ملی به مسئله چالش برانگیز« تکمیل کرد.
در مهرم��اه 82 توافق س��عدآباد بی��ن ایران و 
تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( منعقد 
ش��د. در تیرماه 94 نیز توافق برجام میان ایران و 
1+۵ امضا شد. نکته قابل تأمل اینجاست که نفرات 
اصلی ایران در هر دو توافق، مش��ترک بودند. نکته 
دیگر اینکه این دو تواف��ق - به اذعان اعضای تیم 
مذاکره کننده ایرانی - به یک نتیجه مشترک ختم 
شد و آن »دس��تاورد تقریبا هیچ« برای ایران بود. 

در حقیقت تاریخ دوباره تکرار شد. 
»پیشرفت های ایران در صنعت هسته ای« در 
س��الیان اخیر یکی از نقاط ق��وت و افتخار فناوری 
و دانش کش��ور ب��ود. به همین خاطر، دش��من با 
عملی��ات روانی درپ��ی آن بود تا ای��ن نقطه قوت 
ملی را به مسئله ای چالش برانگیز تبدیل و ملت را 
نس��بت به آن بدبین کند. در این میان جریانی در 
کش��ور، به افکار عمومی آدرس غلط داده و دوگانه 
غیرواقعی و غیرحقیقی معیشت و انرژی هسته ای 

را مطرح کردند.
بر همین اس��اس یکی از ویژگی های مشترک 
دو توافق خسارت بار »سعدآباد« و »برجام«، ربط 
دادن نادرست معیش��ت مردم به توانایی هسته ای 
ب��ود. دوگانه ای که متاس��فانه پازل دش��من را در 
»تبدیل نقطه قوت ملی به مس��ئله چالش برانگیز« 

تکمیل کرد.
آقای حس��ن روحانی در کت��اب امنیت ملی و 
دیپلماس��ی هسته ای )خاطرات هس��ته ای مربوط 
به توافق س��عدآباد( نوشته اس��ت: »در آن مقطع 
)س��ال 82( روابط اقتصادی ما با جهان به ویژه با 
غرب دچار مش��کل ش��ده بود... شایع شده بود که 
آمری��کا به زودی به ایران حمل��ه خواهد کرد. این 
تزلزل حتی در بازار بورس هم کامال مش��هود بود. 
بنابراین کش��ور به لحاظ وضع سیاسی، اقتصادی 
و حقوقی دچار چالش های ش��دیدی ش��ده بود. با 
توجه به وضعیت اقتصادی کش��ور، تهدیدات بوش 
علیه ایران و وقایعی که مردم در عراق ش��اهد آن 
بودند، به نظر می رسید موضوع هسته ای با اینگونه 
تهدیدات گره خورده و لذا تصمیم گیری برای مهار 
و عبور از این بحران پیچیده ش��ده بود. کسانی که 
مسئولیت داشتند، از سویی احساس می کردند که 
تهدیدی چند بعدی پیش رو است و از سوی دیگر، 
با مردمی مواجه بودند که انتظار داشتند نگرانی ها 
و دغدغه هایشان پایان پذیرد و موضوع هسته ای به 

مشکالت آنها نیفزاید. 
دوگان��ه غیرواقعی معیش��ت م��ردم و صنعت 
هسته ای در توافق برجام نیز تکرار شد. اینکه گفته 
شد »س��انتریفیوژ باید بچرخد، چرخ زندگی مردم 
هم باید بچرخد«! یکی از معروفترین مصادیق این 

دوگانه غلط است.
دولتمردان در طول مذاکرات هسته ای و پس 
از امضای توافق، تمامی امور حتی آب خوردن مردم 
را نی��ز به برجام گ��ره زده و وعده دادند که تمامی 
مش��کالت اقتصادی م��ردم با امض��ای برجام رفع 

خواهد شد. به این اظهارات توجه کنید: 
حس��ن روحان��ی: در روز اج��رای برجام همه 
تحریم های هس��ته ای، بانکی، موشکی، اقتصادی، 
تس��لیحاتی و... بالمره لغو خواهد شد و نه تعلیق. 

)تیرماه 94(
ولی اهلل س��یف رئی��س بانک مرکزی: امس��ال 
)س��ال 94( اقتص��اد ایران بعد از توافق هس��ته ای 

شکوفا خواهد شد.
حس��ن روحانی: تحریم های ظالمان��ه باید از 
بین برود تا س��رمایه بیاید و مشکل محیط زیست، 
اش��تغال، صنع��ت و آب خوردن مردم حل ش��ود، 
منابع آبی زیاد ش��ده و بانک ها احیا شوند. )خرداد 

)94
برج��ام امض��ا و اجرا ش��د. با اج��رای توافق، 

صنعت هس��ته ای کش��ورمان تقریباً تعطیل ش��د؛ 
اما مش��کل رکود، تورم، بی��کاری، صنعت، ازدواج، 
پروژه ه��ای عمرانی و... در جای خ��ود باقی ماند. 
چرخ سانتریفیوژها از کار افتاد و متاسفانه به دلیل 
چیدن تمامی تخم مرغ ها در س��بد برجام از سوی 
دولت و کم توجهی به ظرفیت های عظیم داخلی و 
در نهایت به دلیل کارنامه ضعیف اقتصادی دولت، 
چرخ بسیاری از کارخانه های بزرگ و مجموعه های 
تولیدی نیز از کار افتاد. اوباما با خوش��حالی اعالم 
ک��رد که بدون ش��لیک حتی ی��ک گلوله، صنعت 
هس��ته ای ای��ران را از کار انداختی��م. پ��س از آن 
مقام��ات ارش��د دول��ت اوباما اعالم کردن��د که ما 
صنعت هس��ته ای ای��ران را از کار انداختیم و حاال 
نوبت دولت بعدی آمریکاس��ت تا همین رویکرد را 

در قبال صنعت موشکی ایران پیاده کند.
نتیج��ه برج��ام و اینکه »هس��ته ای رفت ولی 
تحریم ها پابرجاماند« برای چندمین بار ثابت کرد 
که مش��کالت اقتصادی مردم با دست کشیدن از 
نق��اط قوت ملی، س��امان نمی یاب��د. همانطور که 
در توافق س��عدآباد نیز با تعلیق و تعطیلی صنعت 

هسته ای، مشکالت اقتصادی مردم رفع نشد.
انتظار از دولت این ب��ود که صادقانه به مردم 
بگوید که دوگانه معیشت و انرژی هسته ای اساسا 
غی��ر واقع��ی و غیر حقیقی اس��ت. اما متاس��فانه 
دولتمردان و حامیان دولت از انجام این امر امتناع 

کرده و به انکار وعده ها روی آوردند.
همانط��ور که پی��ش از این نیز ذکر ش��د، در 
دو تواف��ق خس��ارت بار س��عدآباد و برج��ام، هیچ 
دستاوردی از جمله دستاورد اقتصادی عاید مردم 
کشورمان نشد. یکی از علت های اصلی این مسئله 
این بود که مشکالت معیشتی مردم اساسا ارتباطی 

با توانایی هسته ای کشورمان نداشت.
در ح��ال حاض��ر علی رغ��م تجربه ه��ای مهم 
س��عدآباد و برجام، متاس��فانه یک جریان سیاسی 
از طریق رسانه های خود همصدا با دشمن بر طبل 
مذاکرات موش��کی و منطقه ای کوبیده و ادعاهای 
مضحک دشمن را تکرار می کند. این جریان مدعی 
اس��ت که برای رسیدن به گشایش اقتصادی، باید 
بهانه موش��کی را از دست دش��من گرفت. این در 
حالی است که در سال های 82 و 92 دقیقاً همین 
ادعای مضحک درباره توان هس��ته ای مطرح شد و 
فرجام عبرت آموز ای��ن دو توافق، اکنون در مقابل 

دیدگان ماست.  تسنیم

عبرت های دو توافق؛ از سعدآباد تا وین

وقتی برخی همچنان اصرار دارند از یک سوراخ دوبار گزیده شویم!


