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چرا حمله به ایران ناممکن است؟
یک سایت آمریکایی در تحلیلی به بررسی دالیل 
جغرافیای��ی ناممک��ن بودن حمل��ه آمریکا ب��ه ایران 

پرداخته است.
یکب��ار دیگر جغرافیا به نفع ای��ران کار می کند، زیرا 
تمامی ش��هرهای اصلی ایران در ش��مال این کشور واقع 
ش��ده اند و دسترس��ی به آنها در بهترین شرایط چالشی 
پرمش��قت خواهد بود. اینها جمالت آغازین مقاله ای در 
سایت خبری - تحلیلی »نشنال اینترست« است که در آن 
به بررسی دالیل ناتوانی آمریکایی ها برای حمله به ایران، 

علی رغم لفاظی های مقام های این کشور پرداخته است.
نشنال اینترس��ت نوشته اس��ت: »برای مبتدی ها 
نف��وذ به این زمین با نیروی تهاجمی زیاد چالش انگیز 
خواهد بود. مهم تر از آن، ایران کش��وری عظیم است. 
همان طور که اندیشکده استراتفور خاطرنشان می کند 
"ایران هفدهمین کشور بزرگ دنیا است و 1684000 
کیلومتر مربع مس��احت دارد. این به معنای آن است 
که ایران از مجموع سرزمین های فرانسه، آلمان، هلند، 

بلژیک، اسپانیا و پرتغال بزرگ تر است.«
تهدیدها علیه ایران مختص دوران ترامپ نیست؛ 
»ب��اراک اوباما«، رئیس جمهور س��ابق آمریکا از زمان 
روی کار آمدن در سال 2009 بارها گفت آماده است 
با حمله هوایی به ایران از دستیابی ایران به سالح های 

هسته ای جلوگیری کند. 
اما این تحلیل خاطرنش��ان می کند حمالت هوایی 
هماهنگ علیه تأسیسات هس��ته ای ایران تنها توانایی 
این کش��ور برای بازس��ازی »زرادخانه هسته ای« خود 
را تا چند س��ال به تأخی��ر می اندازد. ضمن آنکه چنین 
حمله ای به دلیل آنکه فروپاش��ی نظ��ام تحریم ها را به 
همراه خوهد داش��ت، حرکت تهران به سمت بازسازی 
برنامه هسته ای خود را تسریع خواهد کرد.  تسنیم

گزارش

توصیه قاسمی به مقامات آمریکا
س��خنگوی وزارت خارجه به مقامات دولت ترامپ توصیه کرد تصور مذاکره 
یک س��ویه و از س��ر زیاده خواهی و در س��ایه تهدید با ایران را برای همیش��ه به 

فراموشی سپرده و درپی تکرار تجارب شکست خورده و دیرین خود نباشند.
بهرام قاس��می اظهار داشت: ملت شجاع، متمدن و تاریخ ساز ایران همواره و 

در طول تاریخ پر افتخار خود با بهره مندی از فرهنگ غنی، هوش و خرد، به هنگام 
و در جای خود، تهدید را با تهدید و تکریم را با تکریم پاس��خ داده اس��ت و هیچگاه 

در برابر زیاده خواهی، س��لطه جویی و فش��ار، لحظه ای در دفاع و حفاظت از حقوق مردم، 
تمامیت ارضی و استقالل ایران تعلل نکرده و نخواهد کرد.

قاسمی بار دیگر به مقامات دولت ترامپ توصیه کرد که تصور مذاکره یک سویه و از 
س��ر زیاده جویی و در س��ایه تهدید با ایران سرفراز را برای همیشه به فراموشی سپرده و 

درپی تکرار تجارب شکست خورده و دیرین خود نباشند.  تسنیم

سخنگو
ادعاهای بی اساس عربستان علیه ایران

نماینده دائم عربس��تان سعودی در س��ازمان ملل ایران را به ایجاد بی ثباتی 
در منطقه متهم کرد.

عبداهلل المعلمی گفت: برای نجات یمنی ها باید انصاراهلل یمن که مورد حمایت 
تهران هس��تند، کنار گذاشته شوند. وی در رابطه با رژیم صهیونیستی نیز گفت که 
اقدامات خصمانه این رژیم نشان دهنده عدم پایبندی آنها به قوانین بین المللی است.

نماینده دائم عربستان در سازمان  ملل پیش از این نیز در اظهاراتی مدعی شد که 
عربستان خواستار مجازات کسانی است که با گلوله قناصه در غزه با بشکه های انفجاری 
و با حمایت نظام ایران در س��وریه به کشت و کش��تار می پردازند. وی با طرح ادعاهایی 
علیه جمهوری اس��المی ایران افزود که ما همچنین خواس��تار مجازات کس��انی هستیم 
که به وسیله  ش��به نظامیان در لبنان، سوریه و دیگر مکان ها به کشتار فعلی می پردازند. 

شبه نظامیان ایران به کشتار منظم در بیش از یک کشور می پردازند.  ایسنا

دیپلمات
انتقاد رئیس پیشین سیا از سیاست ترامپ 
 رئیس پیشین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )سیا( با انتقاد از سیاست های 
رئیس جمه��ور کش��ورش درقبال ایران و چی��ن گفت: ما باید هوش��مندانه تر و 

آزموده تر رفتار کنیم.
ج��ان برنان با انتش��ار پیامی در صفحه توئیتر خود به سیاس��ت های دونالد 

ترامپ در قبال ایران و چین واکنش نشان داد و از این رویکرد او انتقاد کرد. وی 
نوشت: استفاده از تعرفه ها به عنوان ابزاری علیه متحدان و شرکا، نه تنها کوته بینانه 

است بلکه به نفع روسیه و چین است. این مسئله درخصوص لفاظی های پی درپی علیه 
ایران نیز صدق می کند. ما باید هوشمندانه تر، آزموده تر و راهبردی تر رفتار کنیم.

 رئیس پیش��ین سازمان اطالعات مرکزی آمریکا )س��یا( به توئیت های اخیر ترامپ 
اشاره دارد که تعرفه های جدیدش را بهترین )ابزار( توصیف کرده بود. 

گفتنی است آمریکا همچنان علیه ایران رفتار می کند.  باشگاه خبرنگاران

درحاشیه 

((آگهى مزايده نوبت اول ))
اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان ســقز در نظر دارد در رابطه   با  پرونده اجرايى بكالسه 970101 
، ماترك مرحوم ابراهيم تقى زاده شــامل امالك ذيل را از طريق مزايده به فروش برســاند . مزايده حضورى و در 
مورخه 1397/6/3 ســاعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان سقز برگزار و مزايده از 
قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه شروع مى شود و برنده مزايده كسى است كه باال ترين قيمت پيشنهادى 
را ارائه نمايد . برنده بايستى فى المجلس ده در صد قيمت كارشناسى شده موضوع مزايده را بحساب سپرده شماره 
2171294253007 دادگسترى سقز واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيب پرداخت مابقى بهاى مزايده 
را بدهد در غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شد . كسانى كه قصد بازديد از مورد مزايده 
را داشــته باشــند ، پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق مقررات مى توانند از 

آن بازديد بعمل آورند. 
1-چهــار دانــگ پــالك 1609 واقــع در ميــدان شــهدا بــه مســاحت 957,17 متر مربــع كه هر متــر مربع 
26/000/000 ريــال و قيمت كل ملك جمعا 24،886،420،000 ريال مى باشــد كه ارزش 4 دانگ برابر اســت 

با 16،590،946،667 ريال 
2-73,25 شعير پالك 1531 اصلى واقع در خيابان 22 بهمن روبروى گرمابه سابق دارايى بمساحت 137,40 
متــر مربع كه هر متر مربــع 38,000,000 ريال و قيمت كل ملك جمعا 5,221,200,000 ريال ميباشــد كه ارزش 

73,25 شعير برابر است با 3,983,884,375 ريال 
3-6 دانگ پالك 453 اصلى بخش يك سقز واقع در خيابان امام نرسيده به ميدان جمهورى – مجتمع پزشكى 

شينا برآورد ارزش واحدهاى احداثى بشرح ذيل مى باشد.

4-6 دانــگ پالك 3 فرعــى از 1164 اصلى واقع در ميدان آزادى كه با پالكهاى 4و11 فرعى از 1164 اصلى 
ادغام و مجتمع تجارى خدماتى تقى زاده احداث شده است. برآورد ارزش واحدهاى احداثى بشرح ذيل ميباشد.

م/الف: 799
آزاد اسعدى - مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى حصر وراثت
ش دادنامه:438-97/5/2 آقاى محمدرضا قاســم زاده ش ش 12035 به شــرح دادخواســت به كالســه 
5/430/97 از ايــن شــورا  درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان على اكبر 
قاســم زاده ش ش 17 در تاريــخ 97/3/12 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-على اصغر ش ش 70419 متولد 1342   2-محمدرضا ش ش 12035 متولد 1352   
3-فرشــيد ش ش 7651 متولد 1360   4-صديقه ش ش 496 متولد 1339   5-مريم ش ش 11997 متولد 
1361 همگى قاسم زاده ف على اكبر و منور صادره بابل-فرزندان متوفى6-منور حسين زاده ف ابراهيم و قمر ش 
ش 581 متولد 1323 صادره بابل-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 5شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

دادنامه
پرونده:9609981110300871 خواهان:سيد ابراهيم اصحابى ف سيد على اصغر با وكالت مجتبى عابدى 
فيروزجايى ف على به نشــانى قايم شهر-خ بابل-كوچه دستوريان ســاختمان تنديس طبقه 3 خواندگان:1-عباس 
كشــاورزى به نشــانى تهران خ فاطمى ميدان فاطمى بيمارستان حضرت سجاد2-حســين دادجو به نشانى تهران خ 
فاطمى ميدان فاطمى بيمارستان حضرت سجاد خواسته ها:1-مطالبه خسارت دادرسى2-تسليم مبيع(تحويل مورد 
معامله)مالى غيرمنقول3-مطالبه خســارت((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى سيد ابراهيم اصحابى با وكالت مجتبى 
عابدى فيروزجايى به طرفيت حســين دادجو و عباس كشــاورز به خواســته مطالبه خســارت تاخيردر انجام تعهد به 
مبلغ 430,000,000 ريال و الزام به تســليم مبيع با احتســاب خسارات دادرسى اوال نظر به اين كه به موجب مفاد 
صورتمجلس دادرســى مورخ 97/4/30 دعوى در قسمت الزام به تسليم مبيع توسط وكيل خواهان مسترد شد و 
اين استرداد با تفويض اختيار از خواهان صورت گرفت لذا مستندا به بند الف از ماده 107 ق آ د م قرار رد دعوى 
خواهان در اين قسمت صادر و اعالم مى گردد دوما نظر به اين كه به  موجب قرار استنادى مقرر شد كه مورد معامله 
تا پايان اسفندماه سال 90 توسط خواندگان به عنوان فروشنده تكميل و به خواهان به عنوان خريدار تحويل شود 
و براى عدم انجام تعهد توسط فروشندگان در تحويل موعد معامله جريمه تعيين شد و از طرفى از جانب خواندگان 
نســبت به دعوى اقامه شــده دفاع و ايرادى به عمل نيامد و دليل و مدركى هم كه دال بر انجام تعهد به شرح فوق 
يا عدم حقانيت خواهان در موضوع خواســته باشــد ارائه نگرديد و در اين وضعيت خواندگان براســاس توافق به 
عمل آمده كه مخالفتى هم با موازين قانونى ندارد تكليف به پرداخت جريمه تعيين شده دارند از اين رو دعوى در 
اين قســمت وارد تشــخيص و مستندا به مواد 198-515-519 ق آ د م حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت 
430,000,000 ريال در ارتباط با اصل خواســته و پرداخت 13,756,000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله 
وكيــل طبق تعرفــه در حق خواهان محكوم مى گردند.رأى صادره در مورد محكوميــت خواندگان غيابى و بدوا ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع ســپس در مهلت مذكور قابل اعتراض در مرجع تجديدنظر 

مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل-هادى محمدى كريمى

دادنامه
پرونده:9709981110300012 خواهان:مســعود محمدى ف اســمعيل با وكالت سيد نويد مرتضوى نجف 
آبادى ف سيدرسول به نشانى بابل خ مدرس چهارراه فرهنگ ساختمان جهانيان طبقه 4 واحد 21 خواندگان:1-رحيم 
اصغرى گنجى ف ابراهيم به نشــانى بابل ميدان قاضى كتى بهاران 29 منزل شخصى3-ســيد عماد سجادى كبودى 
ف ســيدكمال به نشانى بابل شــهرك صالحين جنب مسجد شهدا ساختمان حســينى منزل شخصى خواسته ها:1-

مطالبه وجه چك2-اعســار از پرداخت هزينه دادرســى((رأى دادگاه)):خواهان مسعود محمدى با  وكالت سيد نويد 
مرتضوى طى دادخواست تقديمى راجع به اصل(مطالبه وجه به مبلغ يك ميلياردوچهارصدوشصت و پنج ميليون ريال 
با احتســاب كليه خسارات قانونى از سيد عماد سجادى و رحيم اصغرى)خواستار اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 
گرديد و جهت اثبات ادعايش به اين كه به لحاظ عدم كفايت دارايى قادر به پرداخت هزينه  دادرسى نمى باشد به 
شــهادت شــهود استناد جسته كه از شهود وى در جلسه دادرســى مورخ 97/3/31 تحقيق شد و شهود با الزام به 
راســت گويى صحت ادعاى خواهان به شــرح معنون را مورد تاييد قرار دادند بنا بر مراتب و نظر به اين كه از جانب 
خوانده نسبت به ادعاى اعسار خواهان دفاعى به عمل نيامد و دليلى هم بر ناديده گرفتن گفتار شهود وجود ندارد از 
اين رو دعوى اعسار اقامه شده وارد تشخيص و مستندا به مواد 504و 512 ق آ د م حكم به معافيت موقت خواهان 
از پرداخت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد.رأى صادره حضورى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض 

در مرجع تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بابل-هادى محمدى كريمى

اجراييه
ش پ :1/783/96 محكوم له:ســليمان طهماســب پور كريمى ف على اكبر به  نشانى بابل موزيرج درويش خ 
مرزون آباد ارشاد 15 منزل شخصى محكوم عليه:1-شركت بتن پوش منطقه بندرانزلى و ابراهيم ابراهيم زاده-
مجهول المكان به موجب رأى شــماره 50-97/1/29 شــعبه اول شوراى حل اختالف بابل كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت تضامنى 80,000,000 ريال اصل خواســته وپرداخت خسارات تاخيرتاديه از زمان 
سررسيد چك 96/7/5 تا اجراى حكم و مبلغ 970,000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان.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 اول شوراى حل اختالف بابل-مهدى زاده

آگهى مزايده نوبت اول
به موجب پرونده كالســه 930037 اجرايى شــعبه اول حقوقى ياســوج محكوم له آقاى محمد حسين رومينا 
تقاضاى فروش اموال توقيفى محكوم عليه عطاءاله غالميان را نموده كه نوع و مشخصات اموال مورد مزايده بشرح 
ذيل مى باشد معادل مبلغ 454/100/000 ريال بابت اقساط معوق تا تاريخ 1397/4/7 در حق محكوم له محمد 
حسين رومينا و مبلغ 200/750/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و از طريق آگهى مزايده و انتشار 
آگهى در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى اســتان كهگيلويه و بويراحمد را نموده به همين ســبب در مورخ 
1397/5/24 از ســاعت 11 الى 11/30 در محل شــعبه اول اجراى احكام حقوقى دادگاه عمومى ياســوج مزايده 
برگزار خواهد شد متقاضيان مى توانند در مدت پنج روز قبل از انجام مزايده اموال را به آدرس ذيل مالحظه نمايند 
قيمتى كه مزايده از آن شــروع مى شود بر اســاس نظريه كارشناسى رسمى دادگسترى به مبلغ 868/500/000 
ريال بوده و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد و ده درصد قيمت اموال را فى المجلس 
به عنوان سپرده به قسمت اجرا تحويل دهد و بقيه بهاى اموال را ظرف 30 روز پس از انجام مزايده پرداخت نمايد 
و در صورت عدم پرداخت مابقى بهاى اموال ســپرده توديعى پس از كســر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد اين آگهى نوبت اول مى باشد و نوع و مشخصات مال مورد مزايده به شرح ذيل مى باشد ارزيابى سنگ انتيك 
قيچى متراژ 950 و قيمت 400/000 ريال جمعا مبلغ 380/000/000 ريال مرمريت پرطاوسى 800 مترمربع از 
قرار هر متر 330/000 ريال جمعا مبلغ 264/000/000 ريال ســنگ مرمريت ســفيد 500 متر مربع از قرار هر 
مترمربع 350/000 ريال جمعا مبلغ 175/000/000 ريال و ســنگ مرمريت ســفيد راه پله 110 متر از قرار هر 
متر 450/000 ريال جمعا مبلغ 49/500/000 كه مجموع قيمت كل سنگهاى فوق به مبلغ 868/500/000 ريال 
(هشــتصد و شــصت و هشت ميليون و پانصد هزار ريال) مى باشــد و الزم به ذكر است كه سنگهاى فوق از طرف 
شخص ثالث آقاى على غالميان فرزند على بابا شماره ملى 4230572891 بابت بدهى آقاى عطاءاله غالميان تا سقف 
مبلغ 560/000/000 ريال در حق محكوم له محمد حسين رومينا معرفى شده و مازاد بر آن را بابت بدهى محكوم 
عليه ديگر در پرونده كالسه 930179 شعبه سوم اجراى احكام مدنى ياسوج (پنجم سابق) واقع در روستاى گنجه 
اى بزرگ باالتر از خيابان شــهيد بخشــيان به اين اجرا معرفى نموده و سنگهاى فوق در حال حاضر تحويل خود مالك 

آقاى على غالميان  داراى شماره تلفن 09176269198 گرديده است. 
مدير دفتر اجراى احكام شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمدحسين عباسى
خواهان سيد ابوطالب ساترى دادخواستى به طرفيت خوانده محمد حسين عباسى به خواسته خلع يد مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981984200245  شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت 
رســيدگى 97/6/14 ساعت 12 تعيين گرديدكه 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،نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.موضوع 
جلســه اجراى قرار كارشناســى است.مقتضى است كه در وقت مقرر حضور يابيد و در صورتى كه گواه يا گواهان يا 

گواهى داريد در محل اجراى قرار كارشناسى محل حضور پيدا كنند.م/الف
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده كالسه 960299 اجراى احكام مدنى محكوم عليها محكوم اند به پرداخت تضامنى1-محمود مسگر 
ف غالم عباس 2-نوراله فرخى3-عين نادرى4-بهرام عابدى به نشــانى مياندورود - روستاى اسالم آباد روبه روى 
ســردخانه سام محكوم به 600,000,000 ريال اصل خواســته و 11950000 و حق الزحمه كارشناسى و خسارت 
تاخير تاديه در حق محكوم له بانك صادرات و مبلغ30,000,000 ريال هزينه اجرايى دولت محكوم گرديد.محكوم 
عليها تاكنون نسبت به بدهى خود هيچ اقدامى ننموده و با معرفى قطعه و طبق نظر كارشناسان ملك تعرفه شده به 
نشانى اسالم آباد كوچه فرهنگ آشپزخانه مركزى مادر داراى يك واحد تجارى در طبقه همكف ساختمان دو طبقه كه 
طبقه فوقانى آن مسكونى بوده و به شخص ديگرى تعلق دارد اسكلت آن فلزى و سقف تيرآهن و طاق ضربتى دردو 
قســمت ، قسمت جنوبى به مســاحت 22 متر با بر 3/50 متر و ارتفاع 3/70 كف آن سراميك بدنه داخلى ديوارها 
تا ارتفاع 1/70 متر كاشى مابقى آن تا زير سقف سفيدكارى دو گچه پرداختى با درب سكوريت و حفاظ فلزى كركره 
اى به صورت فروشگاه غذا و قسمت پشتى(شمالى) به عنوان آشپزخانه به مساحت 35 متر استفاده مى گردد.كف 
آن ســراميك و بدنه و ديواره ها تا زير ســقف كاشى كارى و قسمت راه پله 12 متر كه از كوچه مجاور با درب فلزى 
مســتقل دسترســى دارد هم چنين حياط خلوت به مســاحت 22/5 مترمربع به عنوان انبار و سرويس بهداشتى و 
داراى امتيازات آب و برق و گاز مى باشد.قيمت ملك باتوجه به موقعيت مكانى و امكان آن 1,400,000,000 برآورد 
شده و در تاريخ 97/5/21 روز يكشنبه از ساعت 10 الى 11 صبح در احكام مدنى دادگسترى مياندرود به مزايده 
و به فروش مى رســد . متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده جهت اطالعات بيشــتر به دفتر اجراى 
احكام مياندرود مراجعه نمايند . مزايده از قيمت كارشناسى فوق شروع و برنده آن كسى است كه باالترين قيمت 
را قبول كرده باشد از برنده مزايده فى المجلس ده درصد بهاى پيشنهادى اخذ و بقيه حداكثر يك ماه ديگر دريافت 
خواهد 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 دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى مياندرود-هادى آزرده

 
آگهى وقت رسيدگى

خواهان سعيد جعفرى گاوزن و بهزاد جعفرى گاوزن و رحيم ابراهيم پور دالور با وكالت سيدعليرضا مصطفى 
نژاد موسوى دادخواستى به طرفيت خواندگان على مالبرارى بندپى-سبزعلى چالى ملشاه-رضا و عباسعلى هدايتى-
ابراهيم سلمانيان-مقداد مهديان-سيف اله قنبرى-محمود طالب زاده-سيد رمضان محمودى-محمدرضا احمدپور-

عسگرى على گل نيا-تقى رضايى چراتى به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملكـ جهت انتقال رسمى مشاعى 184 
مترمربــع زميــن به نام  خواهان ها از پالك ثبتى 5334 فرعى از 4 اصلى مفروزى بخش 12 ثبتى بابلســر و مطالبه 
خســارت دادرســى   تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان بابلسر نموده كه جهت رســيدگى به شعبه سوم دادگاه 
عمومى(حقوقى) بابلســر واقع در  بابلسر ارجاع و به كالســه 9709981291300360 و شماره بايگانى 970367 
ثبت گرديده و وقت رسيدگى 97/6/17 ساعت 9:30 تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
رضا و عباســعلى هدايتى-ابراهيم سلمانيان-مقداد مهديان-ســيف اله قنبرى-عسگرى على گل نيا-تقى رضايى 
چراتى و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.م/الف
مدير دفترشعبه سوم دادگاه عمومى(حقوقى) بابلسر-مائده صفردخت مشهدسرا

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به مهدى نورانى ارجاكى ف ميرقربان-عيسى باقرى  كاسگرى ف على اصغر
خواهان بانك قرض الحسنه مهر ايران دادخواستى به طرفيت خواندگان مهدى نورانى اوجاكى و عيسى باقرى 
كاســگرى به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9709982062500132  شعبه 5 
شــوراهاى حل اختالف بابلسر ثبت و وقت رسيدگى 97/6/6 ساعت 9:30  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 در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 5 شوراهاى حل اختالف بابلسر-شهربانو لطف بخش

آگهى ابالغ وقت دادرسى و احضار متهم
كالسه پرونده: 970345 وقت رسيدگى:97/6/17 اسعت 11 صبح شاكگ:قمر اركات متهم:قسمت عسگرى 
ف جمشيد حسب گزارشى كه تسليم مرجع قضايى گرديده و پس از طى تشريفات قانونى به اين شعبه ارجاع و وقت 
رســيدگى تعيين شده، به علت مجهول المكان بودن متهم، بنا به دســتور دادگاه و به تجويز مواد 174 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
متهم پس از اطالع ازتاريخ جلسه دادرسى جهت رسيدگى به اتهام در وقت مقرر باال در دادگاه حضور به هم رساند . 
چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود برابر مقررات اقدام مى گردد . عدم حضور متهم در جلسه دادگاه بدون 

اعالم عذر موجه مانع رسيدگى و اتخاذ تصميم قانونى و صدور رأى مقتضى نخواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-محمدزاده

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى 
توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وســيله به ســهراب فرهادى خلكى ف على ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى 
به اتهام وى داير بر سرقت گوشى همراه موضوع كالسه 960606ب1  و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى 
كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى 

خواهد شد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-حاجى پور

دادنامه
پرونــده:960360 دادنامــه:9709971942300147 خواهان:بنياد مســتضعفان انقالب اســالمى-اداره 
امــوال وامالك غــرب مازندران با نمايندگى ســعيد كابلى ف محمدمهدى  خوانده:مســعود خدابخشــى ف محمدآقا 
خواســته:اعتراض به ثبت گردشــكار: شعبه ســوم دادگاه حقوقى رامســر در تاريخ فوق مبادرت به صدور رأى مى 
نمايــد.((رأى دادگاه)):درخصوص دادخواســت اداره امــوال و امالك غرب  مازندران با نمايندگى ســعيد كابلى به 
طرفيت مســعود خدابخشى ف محمدآقا به خواســته اعتراض به ثبت و ابطال رأى هيات حل اختالف ثبت نسبت به 
يك قطعه ملك به مســاحت 583/88 مترمربع تحت پالك 36 اصلى قريه رضى محله بخش 5 ثبت رامسر مقوم به 
200,000,010 ريال به انضمام خسارت دادرسى به استناد 1-دليل مديريت2-سوابق ثبتى3-عنداللزوم و ارجاع 
به كارشــناس4-پرونده ثبتى كالســه.نظر به اين كه پاسخ استعالم ثبتى به شرح برگ 29 پرونده حاكى از مشمول 
اصالحات ارضى شــدن ملك موضوع پرونده مى باشــد دادگاه خواســته خواهان را وارد ندانســته و به استند ماده 
1257 قانون مدنى حكم به بطالن دعواى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد.اين رأى حضورى و ظرف بيست روز پس 

از ابالغ قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
نيكفر-رييس شعبه سوم دادگاه حقوقى رامسر

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى 
توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به شهناز دژكام ف صدقعلى ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام 
وى داير بر فروش مال غير موضوع پرونده 961052  شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد و 
در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ انتشار آگهى در اين شعبه حاضر شود. نتيجه 
عــدم حضــور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شــد. آگهى مزبور صرفا براى يك نوبت انتشــار يافته و مجددا 

منتشر نخواهد شد.م/الف
شفيق- بازپرس شعبه 2 دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محمدعلى مرادپسندى و سبزعلى مرادپسندى
خواهان ناصر احمدى مرندى دادخواستى به طرفيت خواندگان محمدعلى مرادپسندى و سبزعلى مرادپسندى 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609981953200578  شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد 
ثبت و وقت رســيدگى 97/6/17 ســاعت 11 تعيين گرديد . حســب دســتور 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  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ،نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

دادنامه
پرونده:9609981954400668 دادنامه:9609971953401250 شاكى:امور  منابع آب تنكابن و رامسر 
و عباس آباد بانمايندگى الهام فضل كريمى ف حسين متهم:معصومه شاه ميرى اتهام:حفر و بهره بردارى غيرمجاز يك 
حلقه چاه آب ((رأى دادگاه)):درخصوص اتهام معصومه شاه ميرى فاقد اطالعات بيشتر مجهول المكان داير بر حفر و 
بهره بردارى غيرمجاز يك حلقه چاه آب نظر به مجموع محتويات پرونده-شكايت اداره امور منابع آب تنكابن و رامسر 
متكى به صورتجلسه شناسايى چاه غيرمجاز كيفرخواست صادره از دادسرا ساير شواهد و قراين منعكس در پرونده 
و با توجه به اين كه متهم على رغم ابالغ از طريق نشر آگهى در جلسه رسيدگى حضور نيافته و دفاعى معمول نداشته 
لذا دادگاه با استناد به ماده 45 قانون توزيع عادالنه آب مصوب 1361 وى را عالوه بر اعاده وضع به سابق به تحمل 
بيست ضربه شالق محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى دراين دادگاه و 

پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو عباس آباد-سيدداود موسوى

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومــى و انقالب عبــاس آباد به موجب كيفرخواســت شــماره 9710431618100326 در پرونده 
كالسه 9509981954201155 براى حميد قربانعلى نژاد ف نصرت اله به اتهام ايراد خيانت در امانت يك فقره 
چك(به صورت تصاحب) تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى تاريخ 
97/6/7 ساعت 8:30 تعيين گرديده است . باعنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
مقررات ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-سيدعلى سادات رسول

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 90482 اين بازپرســى محمد كريم اله نوروز پلنگى متهم اســت به كالهبردارى به مبلغ 
55,600,000 ريال موضوع شكايت ابراهيم جوربندى ثانى كه تحت تعقيب بوده ، با عنايت به مجهول المكان بودن 
و عدم دسترسى به متهم در اجراى ماده 174 ق آ د ك  مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
ظرف مهلت يك ماه پس از انتشــار در اين شــعبه بازپرسى حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور مطابق 

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

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به احسان ايزديار
خواهان صفرعلى داداش نژاد ملكشاه دادخواستى به طرفيت خوانده احسان ايزديار مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به كالســه 9709981953200141  شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد ثبت و وقت رســيدگى 
97/6/17 ساعت 10 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  
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ،نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
منشى شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى عباس آباد-محمدحسن يونسى

آگهى حصر وراثت  
رمضان نبى نژاد كياسرى ش ش 522 به شرح دادخواست به كالسه 970486 از اين شورا درخواست گواهى 
حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر نبى نژاد كياسرى ش ش 1578 در تاريخ 97/2/31 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى- پسر متوفى2-
اســماعيل ش ش 95   3-مينــا ش ش 6   4-مريــم ش ش 454   5-مهنــاز ش ش 2091022675  همگى نبى 
نژاد كياسرى ف اصغر صادره سارى-فرزندان متوفى  6-سيما خلخال زر فرزند محمدعلى ش ش 46 صادره سارى-

همســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

دادنامه
پرونده كالسه:9709982073600018 ادنامه:9709972073600135 خواهان:تعاونى اعتبار كارسازان 
آينده با وكالت حســن رضا كاكويــى ف على اصغر خواندگان:1-على اصغر علــى نژاد2-على رامينى وندى3-محمد 
ذبيحى حاجيكاليى4-جواداحمدى اتويى ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى خواهان تعاونى اعتبار كارسازان آينده 
با وكالت حسن رضا كاكويى ف على اصغر به طرفيت خواندگان1-محمد ذبيحى حاجيكاليى2-على راضى وندى3-على 
اصغر على نژاد4-جواد احمدى اتويى به خواسته مطالبه وجه 30,000,000 ريال باتوجه به داليل ارائه شده از سوى 
خواهــان ازجمله تصوير يك فقــره چك شــماره 892026/510251-94/7/21 و گواهى عدم پرداخت و نظر به 
اين كه خواندگان على رغم ابالغ در وقت مقرر  حاضر نگرديده و انكار و تكذيب يادفاعى نسبت به دعوى خواهان و 
مستندات وى به عمل نياوردند و اسناد و مدارك و مستندات خواهان مصون از تعرض و تكذيب مانده و وجود چك 
در يد دارنده آن ظاهر بر استحقاق وى و اشتغال ذمه خوانده مى باشد و خواندگان دليل يابينه اى در پرداخت وجوه 
چك و برائت ذمه ارائه ننموده لذا دعوى خواهان باتوجه به مطالب معنونه وارد و اشتغال ذمه ثابت تشخيص با استناد 
به مواد 198-519-522 ق صدور چك مصوب 1376 مجمع تشــخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت تضامنى 
خواندگان به پرداخت 30,000,000 ريال اصل خواسته هم چنين پرداخت 1,685,000 ريال هزينه دادرسى و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تارخير سررســيد تا اجراى حكم با رعايت تناسب شاخص ساالنه 
كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد محاسبه خواهد شد در حق خواهان محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى ظرف 
بيســت روز پس ازابالغ قابل اعتراض در اين مرجع ســپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاى 

عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف سارى-رحمانى

جمع کل ( ريال)ارزش هر متر مربع (ريال)مساحت ملک  (متر مربع)مشخصات واحدرديف

۱۷۲,۶۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰۴,۳۱۶,۷۵۰,۰۰۰طبقه زيرزمين ۱-۱

۱۷۲,۷۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۵۴۶,۶۰۰,۰۰۰تجاري همکف۲

۳۹,۱۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۹۵,۶۴۰,۰۰۰طبقه اول اداري۳

۴۴,۵۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۵۷,۲۶۰,۰۰۰طبقه اول اداري۴

۴۸,۷۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰طبقه اول اداري۵

۴۰,۱۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰طبقه اول اداري۶

۴۷,۹۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۷۷,۲۰۰,۰۰۰طبقه دوم اداري۷

۶۲,۰۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۴۷,۳۲۰,۰۰۰طبقه دوم اداري۸

۳۶,۸۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۹۲۰,۲۵۰,۰۰۰طبقه سوم۹

جمع کل( ريال)ارزش هر متر مربع(ريال)مساحت ملک( متر مربع)شماره مغازه يا واحدطبقهرديف

۱۰۰۶۷،۲۰۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰۲،۲۷۳،۷۰۰،۰۰۰زير زمين ۱۱

۱۰۴۷۷،۱۲۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۹۱۵،۵۰۰،۰۰۰زير زمين ۲۱

۱۱۳۱۶،۱۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۳۳،۶۰۰،۰۰۰زير زمين ۳۱

۱۱۴۶۳،۱۱۸۲،۵۰۰،۰۰۰۹۵۹،۴۷۵،۰۰۰زير زمين ۴۱

۱۱۶۹۷،۱۲۸۲،۵۰۰،۰۰۰۱،۰۷۰،۰۲۵،۰۰۰زير زمين ۵۱

۱۱۷۵۵،۱۳۸۵،۰۰۰،۰۰۰۱،۱۵۱،۷۵۰،۰۰۰زير زمين ۶۱

۱۱۸۷۷،۱۱۹۵،۰۰۰،۰۰۰۱،۱۱۸،۱۵۰،۰۰۰زير زمين ۷۱

۱۱۹۷،۱۱۹۷،۵۰۰،۰۰۰۱،۱۴۰،۷۵۰،۰۰۰زير زمين ۸۱

۱۲۰۵۱،۱۳۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۳۵۱،۰۰۰،۰۰۰زير زمين ۹۱

۱۲۱۰۷،۱۳۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۳۰۷،۰۰۰،۰۰۰زير زمين ۱۰۱

۱۲۲۰۸،۱۳۱۱۵،۰۰۰،۰۰۰۱،۵۰۴،۲۰۰،۰۰۰زير زمين ۱۱۱

۱۲۳۹۶،۱۳۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۸۱۴،۸۰۰،۰۰۰زير زمين ۱۲۱

۱۲۴۱۹،۱۴۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰۲،۱۲۸،۵۰۰،۰۰۰زير زمين ۱۳۱

۱۲۵۲۵،۱۴۱۹۰،۰۰۰،۰۰۰۲،۷۰۷،۵۰۰،۰۰۰زير زمين ۱۴۱

۱۵۶۳۵،۵۶۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰۶،۱۹۸،۵۰۰،۰۰۰طبقه اول۱۵

۱۵۷۴۸،۱۳۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۳۴۸،۰۰۰،۰۰۰طبقه اول۱۶

۱۵۸۱۲/۶۱۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۲۶۱،۰۰۰،۰۰۰طبقه اول۱۷

۱۵۹۳،۱۲۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰طبقه اول۱۸

۱۶۰۱۷،۱۲۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۲۱۷،۰۰۰،۰۰۰طبقه اول۱۹

۱۶۱۰۷،۱۲۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۲۰۷،۰۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۰

۱۶۲۹۳،۱۰۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۹۳،۰۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۱

۱۶۳۳۱،۱۱۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۱۳۱،۰۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۲

۱۶۴۳۶،۱۳۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۶۰۳،۲۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۳

۱۶۵۲۸،۱۳۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۵۹۳،۶۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۴

۱۶۶۵۶،۱۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۱۳۰،۴۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۵

۱۶۷۱۴،۱۲۸۵،۰۰۰،۰۰۰۱،۰۳۱،۹۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۶

۱۷۱۹۵،۲۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰۲۹۵،۰۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۷

۱۸۳۷۴،۲۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰۳۲۸،۸۰۰،۰۰۰طبقه اول۲۸

طبقه دوم ۲۹
۱۸۷۰۳،۶۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۳۰۰،۶۰۰،۰۰۰خدماتي

طبقه دوم ۳۰
۱۸۸۷۹،۸۰۳۲،۰۰۰،۰۰۰۲،۵۸۵،۲۸۰،۰۰۰خدماتي

طبقه دوم ۳۱
۱۸۹۵۸،۶۵۳۳،۰۰۰،۰۰۰۲،۱۶۴،۱۴۰،۰۰۰خدماتي

طبقه دوم ۳۲
۱۹۲۶۵،۵۳۲۲،۰۰۰،۰۰۰۱،۱۸۰،۳۰۰،۰۰۰خدماتي

ادامه از صفحه اول
نکته دوم شخصیت ترامپ است. او در یکسال 
و نیمی که به قدرت رس��یده است همه رسانه های 
مهم آمریکا گفتند که بیش از1۳۵4 بار دروغ گفته 
اس��ت یعنی اص��اًل در این زمینه رکورددار اس��ت. 
سی ان ان گفته اس��ت ترامپ حتی پینوکیو را هم 
شرمنده کرده است. سیاس��تمدار ممکن است دو 
پهلو صحبت کند اما در مورد رئیس جمهور امریکا 
بح��ث دو پهلو صحبت کردن نیس��ت، حرف هایی 

است که همه می دانند دروغ است.
نکته س��وم اینکه تنها ویژگی  ک��ه در ترامپ 
تغیی��ر نمی کند این اس��ت که به صورت مس��تمر 
حرف های��ش را تغیی��ر می ده��د، در ت��ازه ترین 
موضوع، جلوی پوتین یک حرفی زده اس��ت وقتی 
به آمریکا برگش��ته آن را تکذیب کرده است و روز 
بعد همان حرفی که قباًل تکذیب کرده بود، دوباره 

تکذیب کرده است.
در مورد کره ش��مالی ابتدا توئیت زد، ما ممکن 
است با آتش آنجا را نابود کنیم بعد بالفاصله عقبگرد 
کرد و سپس منجر به مذاکره شد، بنابراین کسی روی 
حرف های ترامپ به ویژه در حوزه نظامی حساب باز 
نمی کن��د، دلیلش هم این اس��ت اص��اًل آمریکا در 
جایگاهی نیست که بتواند اقدام نظامی علیه کشوری 
انج��ام دهد مگ��ر اینکه از طری��ق گروه های نیابتی 

همچون داعش اقداماتی انجام دهد.
نکت��ه چه��ارم، اولی��ن نکت��ه ای ک��ه هنگام 
س��خنرانی یک مقام امریکایی به ذهن مردم ایران 
متبادر می ش��ود این اس��ت در کودتای 28 مرداد 
1۳۳2 دخیل بوده، قانون کاپیتوالس��یون را وضع 
کرده اس��ت که حت��ی در یک مقطع��ی می گفت 
آمریکایی ه��ا از اینک��ه در ای��ران زندگی می کنند 
بای��د حق توحش بگیرن��د، هنگام به خاک و خون 
کش��یدن صدها ه��زار نفر از مردم ای��ران از صدام 
حمایت کرده اس��ت، فردی دارد این صحبت ها را 
می کن��د که مؤس��س داعش اس��ت و حامی رژیم 

کودک کش رژیم صهیونیستی است.
نکته بع��دی به نظرم این اس��ت که این ها به 
اتکای چه کس��انی ای��ن حرف ه��ا را می زنند؟! به 
اتکای دوگروه: اول سلطنت طلب ها که نماد ضدیت 
با مردم ساالری هستند و دوم گروهک منافقین که 
س��مبل تروریس��م در دنیا هس��تند و به شدت در 
ذهن ملت ایران منفورند. بگونه ای ظاهرا مس��تمع 
صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. حال آنکه پمپئو 
خودش در این زمینه نه فقط ضد ایرانی است بلکه 
ضد اسالم هم اس��ت. او بارها بگونه ای گفته است 

که تروریسم جنگ اسالم با مسیحیت است.
رئیس جمهورآمریکا با این مش��خصات می آید 
علیه رئیس جمهوری اسالمی ایران که در چارچوب 
یک فرآیند مردم س��االرانه ک��ه در آن بیش از40 
میلیون نفر رأی دادند، س��خن می گوید، این نشان 
می دهد او با مردم س��االری بس��یار بیگانه است، از 
عربس��تان که اصال رنگ انتخابات را ندیده حمایت 
می کند اما، به یک ساختار مردم ساالرانه می تازد از 
این رو، به نظر می رس��د خیلی ایرانیان تحت تاثیر 

عملیات روانی امریکا قرار نمی گیرند.
نکته آخر هم اینکه آمریکایی ها این حرف هایی 
را که می زنند، مردم طی ۵-4 س��ال گذشته وقتی 
سابقه این حرف ها را به عینه دیده اند، آمدند تا در 
عراق دموکراسی بیاورند اما، جز جنگ، خونریزی، 
کش��تار و ویرانی چیزی به بار نیامد. در افغانستان 

هم جز ناامنی و افزایش تولید موادمخدر دستاوردی 
نداشتند، در یمن و در سوریه نیز همین طور.

بنابراین وقتی که مردم ما این پارامترها را کنار 
ه��م قرار می دهند به این درک می رس��ند که اینها 
دروغ می گوین��د، ع��الوه بر اینکه االن گفته اس��ت 
ک��ه ما افزای��ش تحریم ها را برای حمای��ت از مردم 
انجام می دهیم، در صورتی که مگر می ش��ود دارو را 
تحریم کنند، قطعات هواپیما را تحریم کنند و دیگر 
موضوعات را تحریم کنند بعد مدعی شوند که ما این 

را در چارچوب حمایت از مردم صورت می دهیم.
از این رو به نظرمی رسد این ها موضوعاتی است 
که ن��ه ترامپ و نه پمپئ��و نمی توانند تأثیرگذاری 

روی افکار عمومی مردم ایران داشته باشند.
ب�ا توجه به اینک�ه اخیراً آقای ظریف از بس�ته 
پیش�نهادی غرب اب�راز نارضایتی ک�رده تا چه 
اندازه می توانیم روی اروپا برای گرفتن تضامین 

برجامی حساب کنیم؟
جمه��وری اس��المی یک تجربه ای ب��ا اتحادیه 
اروپ��ا در حوزه هس��ته ای دارد که س��ال1۳82 تا 
1۳84 انجام داد و سه مذاکره اصلی داشت: مذاکره 
سعدآباد، مذاکره پاریس و مذاکره بروکسل و ماحصل 
این سه دور این ش��د که در مردادماه 1۳84 آقای 
روحانی که آن زمان دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی 
بود و مس��ئول مذاکرات، نامه ای به محمد البرادعی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی وقت نوشت و 

به صراحت گفت علی رغم حسن نیتی که جمهوری 
اسالمی داشت و بسیاری از فعالیت ها را تعلیق کرد 
اما، متأسفانه اروپایی ها نه تنها به تعهدات خودشان 
عمل نکردن��د بلکه خواس��ته های تمامیت خواهانه 

خودشان را روز به روز افزایش دادند.
در برجام نیز با آنها یک تجربه ای داشتیم، دیدیم 
که در مقطعی انگلیس��ی ها نقش پلیس بد را بر سر 
خرید کیک زرد بازی کردند و مانع شدند ایران بتواند 
کیک زرد خریداری کند و در یک مقطعی فرانس��ه 
نقش پلیس بد را ایفا کرد. فرانسه در وین تالش کرد 
تا مذاکرات را به شکس��ت بکشاند. بنابراین طی 1۵ 
سال گذش��ته که مذاکرات هس��ته ای بوده وفای به 

عهدی از اروپا ندیدیم که بخواهیم دلخوش کنیم.
جمهوری اس��المی ای��ران در چارچوب روابط 
بین المل��ل با اروپا دعوا ندارد، اما بحث این اس��ت 
اگر قراراس��ت در برجام منه��ای آمریکا بماند باید 

آن تعهدات��ی که با خروج آمریکا لغو می ش��د، به 
حالت اول برگردد، اتحادیه اروپا به صورت رسمی 
تضمین دهد آن تحریم هایی که علیه ایران اعمال 
می ش��ود، این تحریم ها را جب��ران کند و بیاید آن 
مق��دار نفت ای��ران را که از س��وی آمریکا تحریم 

خواهد شد، معادل آن را بخرد.
اس��المی  جمه��وری  برج��ام  چارچ��وب  در 
یکس��ری محدودیت هایی را پذیرفته است. از جمله 
غنی س��ازی20 درصد را متوقف کرده اس��ت، اجازه 
بازرس��ی های گس��ترده فرا پادمانی بر س��ایت های 
هسته ای داده، میزان مواد غنی شده سه و نیم درصد 
را ب��ه ۳00 کیلوگرم محدود کرده اس��ت، بنابراین 

انتظار می رود که آن ها هم تحریم ها را بردارند.
اگر بنا باشد ایران تحریم هایش برجا باشد و از آن 
طرف محدودیت ها را هم بپذیرد، پایبندی به برجام 
عقالنی نیس��ت. طبعا ایران راه های متعددی دارد و 

یکی از آنها می تواند از سرگیری غنی سازی باشد. 
ب�ا توجه ب�ه اظهار نظ�ر اخیر مقام�ات اروپایی 
مبنی بر این که بس�ته اقتص�ادی آنها به اولین 
ف�از اجرایی تحریم های آمریکا نخواهد رس�ید، 
اگر این بس�ته انتظارات تهران را برآورده نکند 

تکلیف چیست؟ 
توافقنامه ای امضا ش��ده به نام برجام، برجام دو 
طرف دارد در یک طرف جمهوری اسالمی و در طرف 
مقابل که 1+۵ بوده اس��ت که یکی از این کش��ورها 
خارج شده، بنابراین آن ۵ کشور باقی مانده باید بقیه 
تعهدات را بپذیرد، چین و روسیه عماًل مشکلی ندارند 
چون خ��ود آنها هم در زمینه اقتصادی و سیاس��ت 

بین الملل با کاخ سفید دچار چالش شده اند. 
می ماند آن س��ه کش��ور اروپایی، باید این سه 
کش��ور بتوانند بس��ته ای را به ایران ارائه کنند که 
برای ماندن در برجام تشویق کننده باشد. اگر این 
بسته به اندازه کافی برای جمهوری اسالمی مشوق 
نباش��د، راه های مختلفی پیش روی ایران است که 

بتواند با اروپا و آمریکا مقابله به مثل کند.

کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با سیاست روز:

 راه های مختلفی پیش  روی ما
برای مقابله با اروپا و آمریکاست
هیچ زمانی؛ وفای به عهد از کشورهای اروپایی ندیدیم


