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 پیش بینی شکست سیاست ترامپ
علیه ایران 
یک رس��انه آمریکایی به بررسی دالیلی پرداخته 
که چرا سیاس��ت های رئیس جمهور آمریکا علیه ایران 

موفق نخواهد بود.
سایت »نشنال اینترست« پیش بینی کرده سیاست 
»دونالد ترامپ«، در قبال ایران شکست خواهد خورد 

و به بررسی دالیل آن پرداخته است.
در این مطلب آمده اس��ت: سیاست های تهاجمی 
دول��ت ترامپ یادآور مداخله ه��ای مخرب خارجی در 
گذش��ته علیه ایران است. این سیاس��ت ها اکنون در 
عقب نشینی از توافق هسته ای جوالی 2015 علی رغم 
پایبن��دی کامل ای��ران، جلوگی��ری از ورود ایرانی ها 
به خ��اک ایاالت متح��ده و تالش برای اعمال فش��ار 
حداکثری به ش��کل تحریم های فلج کننده اقتصادی و 

عقب راندن ایران از منطقه متجلی شده اند.
نشنال اینترست نوش��ته سیاست های بیش از حد 
خصمانه ترامپ مانع از آن نش��ده که او وانمود کند او 
نگران همان مردمی است که به دنبال فقیر کردن آنها 

است.  تسنیم

انتقاد معاون سابق اوباما به ترامپ
مذاکره کننده ارشد سابق آمریکایی در مصاحبه ای 
گفت��ه روش ه��ای رئیس جمه��ور ای��ن کش��ور برای 
مذاکره، همان روش هایی اس��ت که او برای معامالت 
امالک ب��ه کار می برد و تا به ح��ال چندین بار باعث 

ورشکستگی اش شده است.
وندی شرمن گفت: سبک دیپلماتیک رئیس جمهور 
ترامپ این است که چماق تهدید را باالی سر دشمنان 
بگیرد و بعد از زدنش��ان به آنها پیش��نهاد بدهد برای 

رسیدن به توافق، پای میز مذاکره بیایند. تسنیم

اخبار

بیانیه دادگاه الهه نتیجه اقدامات دیپلماسی ایران است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیانیه دیوان الهه 
در مورد رسیدگی به شکایات ایران علیه تحریم های آمریکا و به دنبال آن هشدار 
ب��ه آمریکا برای اجتناب از هرگونه اقدام جدید را مثبت ارزیابی و تاکید کرد که 

دستگاه دیپلماسی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند. 
محمدابراهی��م رضایی گفت: دادگاه الهه مرجع بین المللی اس��ت که وظیفه 

بررس��ی ش��کایات اعض��ا را دارد البت��ه که آمریکایی ها به هیچ س��اختار و س��ازمان 
بین المللی پایبندی نداشته و کار خودشان را انجام می دهند.

وی افزود: در چنین شرایطی باز هم وظیفه دستگاه دیپلماسی پیگیری قاطعانه این 
موضوع است که اگر بتوانیم رای قاطع از این دادگاه بگیریم یک هنر خوبی است.

وی بیانی��ه دادگاه الهه را ارزش��مند خواند و گفت: باید تا اع��الم نتیجه نهایی این 
دادگاه یعنی در شهریورماه صبر کرد.  ایسنا

دیدگاه 
پیام مضحک نتانیاهو به مردم ایران 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی بار دیگر در یک پیام ویدئویی مضحک به 
بهانه برخی مشکالت در کشورمان همچون کم آبی و آلودگی هوا، باز هم مدعی 

دوستی با مردم ایران شد و اغتشاش علیه جمهوری اسالمی را خواستار شد.
بنیامین نتانیاهو که چندی است پیام هایی ویدئویی را خطاب به مردم ایران 

این بار با روایت داس��تان یک دختر خیالی به اس��م فاطم��ه در ایران تالش کرد 
مشکالت مردم ایران را تشریح کند.

نتانیاهو که دش��منی اش با ایران و ایرانیان برای تمام جهان آش��کار و مبرهن است، 
در این پیام ویدئویی به تکرار ادعاهای خود علیه کشورمان پرداخت و خواستار اغتشاش 
علیه نظام جمهوری اسالمی برای به اصطالح کمک به مردم ایران شد. وی پیش از این 
نیز ویدئوهایی مش��ابه منتشر و در آنها به بهانه های مختلف تالش کرد ایران را کشوری 

پر از مشکالت جلوه دهد که نیازمند تغییر نظام است.  باشگاه خبرنگاران

درحاشیه 
ایران، آماده توسعه همکاری با پاکستان است

س��فیر جمهوری اسالمی ایران در پاکستان با تبریک پیروزی »عمران خان« 
رهبر حزب تحریک انصاف در انتخابات سراس��ری این کشور، آمادگی همه جانبه 

تهران برای توسعه روابط با اسالم آباد را اعالم کرد.
در پی��ام تبری��ک "مهدی هنردوس��ت" به "عمران خان" آمده اس��ت: مایلم 

تبریک گرم و صمیمانه خود را بابت پیروزی جنابعالی و حزب تحریک انصاف در 
انتخابات پارلمانی پاکستان ابراز کنم.

در این پیام تبریک آمده است: مردم مسلمان پاکستان با حضور و مشارکت گسترده 
در انتخابات، ضمن تقویت پایه های دموکراس��ی در کشورشان، اراده خود را برای تحقق 
حق تعیین سرنوشت و نیل به پیشرفت و توسعه پاکستان به نمایش گذاشتند. اینجانب، 
آمادگی کامل جمهوری اس��المی ایران را برای تحقق توس��عه و تقویت همکاری های دو 

کشور در تمامی زمینه ها با دولت جدید پاکستان اعالم می کنم.  ایرنا

دیپلمات

آگهى حصر وراثت
خانم نرگس باللى سوركى ف رمضان به شرح درخواستى كه به شماره 970217 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان داود تقوى سوركى ف نادعلى ش 
ش 45 صادره سارى در تاريخ 97/2/8 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به :1-نرگس باللى سوركى ف رمضان ش ش 37 همسر متوفى2-نادعلى تقوى سوركى 
ف محمد ش ش 2291 پدر متوفى3-ســيده ربابه حســينى ســوركى ف ســيدفتح اله ش ش 2253 مادر 
متوفى4-محمدطاها تقوى سوركى ف داود ش م 7130068817 فرزند متوفى5-محمدمهدى تقوى سوركى 
ف داود ش م 7130052228 فرزند 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/الف97/58
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به محسن آهنگران
خواهــان حســين آهنگــر دارابــى دادخواســتى بــه طرفيت خوانــده محســن آهنگران به خواســته 
تجديدنظرخواهى از دادنامه 970122مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981987300432 
شــعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود ثبت و وقت رســيدگى 97/8/12 ساعت 11 تعيين گرديدكه 
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 نشانى كامل خود،نسخه دوم دادخواست و ضمايم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضرگردد.م/الف97/59
                  شعبه دوم دادگاه عمومى(حقوقى)مياندرود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به صديقه ابراهيمى ملكشاه ف موسى
خواهان مريم طالبى اميرى دادخواستى به طرفيت صديقه ابراهيمى ملكشاه به خواسته اثبات وقوع 
بيع مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9409981110100221 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى بابل 
ثبت و وقت رسيدگى 97/6/7 ساعت 12 تعيين شد 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.((مازندران –بابل-ميدان واليت-دادگسترى بابل-كدپستى4713658739)).م/

الف
منشى شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) بابل-سارا قلمى اصفهانى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمد كروندى ف محســن به شرح درخواســتى كه به شماره  اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان زينب خاتــون واحدى ف مهدى ش ش 9 
صادره جويبار در تاريخ 96/11/23 در شهرستان سيمرغ  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به :1-محمــد ش ش 512   2-فاطمه بيگــم ش ش 108   4-فريــده ش ش513 همگى 
كروندى –فرزندان متوفى4-محسن كروندى ش ش 1491 همسر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت 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/الف97/49
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى حصر وراثت
آقاى نعمت اله احمدى اخته چى ف على اكبر به شرح درخواستى كه به شماره 1/176/97  اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان على اكبر احمدى 
اخته چى ف حسين ش ش يك صادره قائم شهر در تاريخ 97/2/17 در شهرستان قائم شهر  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-نعمت اله ش ش 2   2-رحمت اله ش ش 2   3-زينب 
ش ش يك همگى احمدى اخته چى –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 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/الف97/50
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف سيمرغ

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونده كالسه 960255 اجراييه محكوم عليه اسماعيل  پورملكشاه و سعيد اصغرى محكوم گرديده 
اند به پرداخت 2,427,582,000 ريال اصل خواسته و هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه در حق محكوم 
لــه محمد حيدر با وكالــت آقاى آفرندا و نيز پرداخت 85,000,000 ريال نيم عشــر دولتى كه محكوم عليه 
سعيد اصغرى جهت پرداخت محكوم به شش دانگ عرصه و اعيان دو قطعه زمين ازپالك ثبتى 256 اصلى 
داراى ســند عادى به مســاحت حدود 200مترمربع قطعه شماره 56 تفكيكى در طبيعت و 407 مترمربع از 
قطعه 72 تفكيكى واقع در سلمانشهر –دانيال –كوچه شاليزار انتهاى كوچه را تعرفه نموده كه حدود و ثغور 
قطعه 200 مترى شماال به طول 19/75 متر به قطعه 57 تفكيكى شرقا به طول هاى 2 و 2/75 متر به ملك 
مجاور و 6/25 متر به كوچه جنوبا به طول هاى 16/85 متر به قطعه 55 تفكيكى غربا به طول 11/30 متر 
به ملك مجاور و قطعه دوم به مســاحت 407 مترمربع شــماال به طول هاى 9/18 و 4 متر به كوچه 6 مترى 
شرقا به طول هاى 31/40 متر به قطعه 72 تفكيكى جنوبا به طول 12 متر به قطعه 62 تفكيكى غربا به طول 
34/20 متر به قطعه 72 تفكيكى محدودمى گردد .كارشــناس منتخب دادگاه ارزش قطعه 200مترى را به 
ازاى هرمترمربع 4,000,000 ريال و جمعا به مبلغ 800,000,000 ريال و ارزش 407 مترمربع را به ازاى 
هرمترمربع 2,800,000 ريال و دركل به مبلغ 1,546,600,000 ريال ارزيابين موده است.اين اجرا در نظر 
دارد تا دو قطعه زمين توقيفى را به تاريخ 97/6/4 روز يكشنبه از ساعت 10-9 صبح به صورت حضورى در 
دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد به فروش برساند.مزايده برمبناى قيمت كارشناسى شروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد. متقاضيان محترم مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده 

جهت بازديد از اموال توقيفى به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى  عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

مزايده(نوبت دوم)
به موجب پرونده كالســه 96/1865 اجراى احكام شــوراى حل اختالف سبزوار 1-آقاى مهدى حارث 
آبادى فرزندقدرت2-اميرحســين حارث آبادى فرزند مهدى به پرداخت مبلغ 270/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و تاخيرتاديه در حق محمد عين آبادى و پرداخت 5 درصد حق االجراى دولتى محكوم گرديده و 
با توجه به اينكه محكوم عليه تاكنون نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننموده است از ناحيه محكوم له 
توقيف پالك ثبتى شماره676فرعى از209اصلى بخش3سبزوار تقاضا گرديده كه از سوى اين اجرا توقيف 
گرديده اســت.آدرس ملك روستاى حارث آباد ميباشد.كارشــناس محترم پس از بازديد ملك اعالم نموده 
است ملك موردنظر ساختمانى است با ديوار باربر و سقف ضربى با نماى استرى و حياط و سرسرا و موزائيك 
بامالكيت آقاى مهدى حارث آبادى كه به نفع بانك كشاورزى نيزبه مدت10سال وبمبلغ 350/000/000 در 
رهن ميباشــد. داراى عرصه ملكى است بمســاحت557/20مترمربع واعيانى بمساحت حدود110مترمربع 
به همراه امتيازات كه بمبلغ 855/760/000 ريال ارزيابى گرديده اســت. لذا مقرر گرديد مزايده اى به 
صــورت حضورى در مورخه97/5/23 ســاعت 19:30 با حضور نماينده محترم دادســتان عمومى و انقالب 
شهرستان سبزوار در محل اجراى احكام شوارى حل اختالف برگزار و ملك موردنظر به فروش برسد. مزايده 
از قيمت كارشناســى شــروع و به كسانى كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند واگذار خواهد شد. طالبين به 
خريد مى توانند پنج روز قبل از برگزارى مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديدشــان از ملك مذكور 
داده شود. قابل توجه اينكه 10درصد مبلغ پيشنهادى نقداً و فى المجلس از برنده مزايده دريافت خواهد 

شد.  تنظيم و تحويل سند تابع مقررات جارى مى باشد.
اجراى احكام شوارى حل اختالف سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حاجى رضا طاهرى فرزند رضاقلى داراى شناســنامه شماره 48 بشرح دادخواست به كالسه 
970273 از اين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان فضه 
كخاى حســين پور بشناسنامه 928 در تاريخ 87/2/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 1- متقاضى با مشــخصات فوق پســر متوفى 2- 
غالمرضا طاهرى فرزند رضا قلى دارنده ش ش 3673407112 پسر متوفى 3- عباس طاهرى فرزند 
رضا قلى دارنده ش ش 3671164956 پسر متوفى 4- يوسفعلى طاهرى فرزند رضا قلى دارنده ش 
ش 3670716459 پســر متوفى 5- طوبى طاهرى فرزند رضا قلى دارنده ش ش 3670716467 
دختر متوفى ، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
مرتبــه آگهى مينمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشــد از تاريخ نشــر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1507
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى احضار متهم
نظر به اين كه سهيال جعفرزاده ف رضا در پرونده 960279 داديارى شعبه اول دادسراى رامسر 
به اتهام توهين و تهديد و نشر اكاذيب تحت تعقيب اين دادسرا مى باشد و ابالغ احضاريه به واسطه 
معلوم نبودنه محل اقامت او ممكن نگرديده بدين وسيله در اجراى ماده 174 ق آ د ك به نام برده ابالغ 
مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه اول داديارى دادسراى رامسر جهت پاسخ گويى 
به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى 

معمول خواهد شد.م/الف97/220/42
داديار شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب رامسر-سينا درويش

آگهى مزايده نوبت اول
در پرونده اجرايى 970052 له محمدحســين سالك عليه مريم شيرخانلو و غيره داير بر مطالبه 
كه منتهى به توقيف مال و ارزيابى توسط كارشناس منتخب اين اجرا گرديد با مشخصات ذيل از طريق 
مزايده به باالترين قيمت پيشــنهادى به فروش مى رســد.مال موضوع مزايده:دويست و سى و هفت 
سهم مشاع از هشت هزاروششصدوده سهم از پالك ثبتى به شماره 438 فرعى از 116 اصلى بخش 
3 در آدرس زواركوچه نيايش رقبه موصوف داراى اعيانى در دو طبقه و هر طبقه به مساحت تقريبى 
60مترمربع كه جمعا داراى 120 مترمربع بنا مى باشد و داراى آب و برق و گاز بوده خارج از بافت مى 
باشــد . ارزش عرصه 400,000,000 ريال ارزش اعيان 950,000,000 ريال جمع كل ارزش عرصه 
و اعيــان يك ميليارد و ســيصدوپنجاه ميليون ريــال ارزيابى مى گردد . اين مبلــغ در زمان مزايده به 
عنوان مبلغ پايه محاسبه و محاسبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان مزايده پيشنهاد نمايند برنده 
مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت يك ماه از 
تاريخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ 
واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.زمان مزايده:سه شنبه 97/5/30 ساعت 12 ظهر محل 

مزايده:اجراى احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ش بايگانى شعبه:963190 اجراى مدنى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه اجرايى 
نسبت به فروش ماترك مرحوم حسن رمضانى در حق وراث مرحوم روز سه شنبه 97/6/6 ساعت 11 
صبح از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.كارشناس ارزش منزل مسكونى كارافه 
اى به مساحت 245مترمربعى به نشانى بابل روستاى باالاحمد چاله پى مجاور مسجد را 620,000,000 
ريال و يك قطعه زمين شاليزارى به نشانى بابل روستاى باالاحمدچاله پى به مساحت 1350 مترمربع 
را 472,500,000 ريال برآورد نموده است.مزايده از قيمت پايه كارشناسى شده شروع و به باالترين 
مبلغ پيشنهادى واجذار مى شود . برنده مزايده ده درصد مبلغ را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف 
يــك مــاه پس از مزايده پرداخــت نمايد و در صورت انصراف ده درصد اخذ شــده در حق دولت ضبط 

خواهد شد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى به عهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

آگهى حصر وراثت
خانم زينب قلى زاده ف على به شرح درخواستى كه به شماره 970194 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان اسماعيل شاه ميرى دارابى 
ف مرتضى ش ش 3284 صادره سورك در تاريخ 96/3/22 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-زينب قلى زاده ف على ش ش 277 همســر 
متوفى2-سيد صغرى شفيعى دارابى ف سيدرضا ش ش 8 مادر متوفى3-مرتضى شاه ميرى دارابى 
ف حاجى شــعبان ش ش 25 پدر متوفى4-ثنا شــاه ميرى دارابى ف اســمعيل ش م 7130044225 
فرزند 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/الف97/60
مدير شعبه دوم حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت  
خانم راضيه اكبرى كتريمى ش ش 2080228110 به شــرح درخواســت به شــماره 970496 
از اين شــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسينعلى اكبرى 
كتريمى ش ش 26 در تاريخ 96/5/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- دختر متوفى2-ليال وندادى ف محمود ش ش 109 صادره 
سارى همسر متوفى3-زين العابدين ش ش 1723   4-سعيد ش ش 3   5-سليم ش ش 7   6-مجيد 
ش ش 2   7-مرضيه ش ش 221همگى اكبرى كتريمى   ف حسينعلى صادره سارى-فرزندان متوفى، 
اينك با انجام تشريفات 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

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم فرامرز مختارى نيا فرزند محمد 
مختار

خواهان آقاى / خانم فاطمه صيادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم فرامرز مختارى نيا به 
خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509985477301508 شعبه 
ســوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/30 
ســاعت 09/00 تعيين كه حسب دســتور 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 ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/1479
منشى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان زابل

    اجرائيه
مشــخصات محكوم له:وحيد اسدالهى به نشانى: سبزدشت كوچه شكوفه پالك 76 مشخصات 
محكوم عليه: حميد تيمورى به نشــانى: مجهــول المكان  محكوم به: بموجب دادنامه 96/12/15-
96-1432 مــورخ 1396/12/15 حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت مبلغ 30/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 41/500 ريال بابت هزينه دادرسى و كارشناسى در حق خواهان 

. م الف/981
شعبه 11   شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان   

دادخواستى  ابراهيمى  الهه  وكالت  با  موتور  جليران  شركت  خواهان  آگهى  متن 
كه  وجه  مطالبه  خواسته  به  نفس  نيك  جواد  و  دولق  نفس  نيك  منصور  طرفيت  به 
علت  به  گرديده  ارجاع  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   190 شعبه  به  رسيدگى  جهت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
از  انقالب و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى  دادرسى دادگاه هاى عمومى و 
به  ماه  يك  ظرف  آگهى  نشر  از  خواندگان پس  تا  مى شود  آگهى  كثيراالنتشار  جرايد 
دوم  نسخه  آن  مفاد  از  اطالع  و  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر 
دادخواست و ضمائم آن را دريافت و به دادگاه مراجعه نمايد و وقت رسيدگى مورخ 
رسيدگى  جهت  مقرر  وقت  در  و  است  شده  تعيين  صبح   9/30 ساعت   97/6/27

حضور به هم رساند.

110/46022                     مدير دفتر شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران – حميد شكورى

متن آگهى خواهان كاظم قاهرى دادخواستى به طرفيت آقاى جواد يوسفى به خواسته الزام 
به فك پالك خودرو كه جهت رسيدگى به شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران ارجاع 
گرديده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى كامل خود و اطالع از مفاد آن نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم آن را دريافت و به دادگاه مراجعه نمايد و وقت رسيدگى مورخ 97/7/4 ساعت 

10/30 صبح تعيين شده است و در وقت مقرر جهت رسيدگى حضور به هم رساند.
110/46021                     مدير دفتر شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران – حميد شكورى

حقوقى  عمومى  دادگاه   125 شعبه   9609980242201118 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9709970242200463 شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع 
فرزند  خسروى  محمد  آقاى  وكالت  با  احمد  على  فرزند  زمردى  سعيد  آقاى  خواهان: 
بلخارى 3- آقاى سوران  بلخارى 2- آقاى حسين  آقاى مهدى  اسماعيل خواندگان: 1- 
محمديان فرزند على محمد خواسته: مطالبه وجه چك راى دادگاه درخصوص دادخواست 
تقديمى سعيد زمردى فرزند على احمد با وكالت آقاى محمد خسروى به طرفيت 1-آقاى 
مهدى بلخارى 2- آقاى حسين بلخارى 3- آقاى سوران محمديان فرزند على محمد به 
بابت وجه 4 فقره چك به شماره هاى  خواسته مطالبه مبلغ 1/400/000/000 ريال 
1- 08133280 مورخ 93/10/20،   2- 8133281 مورخ 1394/7/20،     3- 
بانك  عهده  به  مورخ 94/5/20  مورخ 94/3/20،    4- 08133283   08133282
پست بانك به عنوان اصل خواسته با احتساب هزينه هاى دادرسى و تاخير تاديه دادگاه  
مصدق  تصوير  خصوصا"  آن  پيوست  ضمائم  و  خواهان  تقديمى  دادخواست  مالحظه  با 
وجود  اينكه  و  عليه  محال  بانك  از سوى  پرداخت  عدم  گواهينامه  و  دعوا  مستند  چك 
اصول اسناد مدركيه در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
به دريافت وجه آن دادر و خواندگان با وصف صحت ابالغ و جرى تشريفات قانونى در 
نمايد  ايشان  بر عدم اشتغال ذمه  و دفاعى كه داللت  نگرديده  جلسه رسيدگى حاضر 
بقاى آن است  بر  ثابت شود اصل  يا تعهدى برعهده كسى  ابراز نداشته و هرگاه دين 
مگر آنكه خالف آن ثابت شود كه در مانحن فيه دليل خالفى ارائه نشده است و بر بقاى 
دين استصحاب مى گردد و توجها" به عدم تعرض خواندگان به دعواى خواهان و مدارك 
ابرازى ايشان لذا دادگاه دعوى خواهان را مقرون به صحت و ثابت تشخيص و مستندا" 
به مواد 310 و 313  قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و قانون 
و 519  مواد 515  و  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  مصوب  مذكور  تبصره  استفساريه 
مبلغ  پرداخت  به  به محكوميت تضامنى خواندگان  آيين دادرسى مدنى حكم  قانون  از 
به عنوان اصل دين و پرداخت مبلغ 50/122/000 ريال  1/400/000/000 ريال 
بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
مندرج در چك ها لغايت اجراى دادنامه وفق شاخص تورم بانك مركزى در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد. راى اصدارى غيابى و قابل واخواهى ظرف مدت بيست روز پس 
از ابالغ در دادگاه صادركننده راى و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر 

خواهى دردادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد.
110/46020         رئيس شعبه 125 دادگاه عمومى حقوقى تهران – محمود پورمتقى

متن آگهى خواهان آقاى حسن سفرى شرفشاده دادخواستى به طرفيت آقاى پوريا پام 
به خواسته مطالبه وجه كه جهت رسيدگى به شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران 
ارجاع گرديده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب و دستور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى ظرف 
يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى كامل خود و اطالع از مفاد آن نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم آن را دريافت و به دادگاه مراجعه نمايد و وقت رسيدگى مورخ 
97/6/27 ساعت 9 صبح تعيين شده است و در وقت مقرر جهت رسيدگى حضور به 

هم رساند.
110/46019                     مدير دفتر شعبه 190 دادگاه عمومى حقوقى تهران – حميد شكورى

آگهى حصر وراثت خانم زهرا بقال زاده داراى شناسنامه شماره .  .  .   به شرح دادخواست 
به كالسه 970149 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
 67/1/4 تاريخ  در   4423 شناسنامه  شماره  به  شاهرخى  حاجيه  شادروان  كه  داده 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 
1- بتول جعفر شماره شناسنامه 38164 تاريخ تولد 1306/1/2 صادره تهران نسبت 
با متوفى دختر 2- مهرانگيز جعفر شماره شناسنامه 30 تاريخ تولد 1312/1/5 صادره 
تولد  تاريخ  مرتضى جعفر شماره شناسنامه 40379  متوفى دختر 3-  با  تهران نسبت 
1315/11/1 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 4- عذرا جعفر شماره شناسنامه 29 
تاريخ تولد 1310/1/1 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 5- مصطفى جعفر شماره 
آفاق  پسر 6-  متوفى  با  نسبت  تهران  تولد 1308/2/1 صادره  تاريخ  شناسنامه 28 
جعفر شماره شناسنامه 6 تاريخ تولد 1320/3/1 صادره شميران نسبت با متوفى دختر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 110/45167               رئيس شعبه 2304 شوراى حل اختالف شماره 24تهران – ايرانيان

 متن آگهى مهلت حضور : 20 روز نوع علت حضور: راى داورى به ستار دهقان و ابراهيم 
محمودى ابالغ مى گردد چنانچه اعتراض داريد ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ اعتراض 

خود را كتبا“ به اين دادگاه اعالم نماييد. 
 با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر 

اقدام در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 110/45165                شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به  كالسه پرونده: 970054 وقت 
رسيدگى: 97/7/2 ساعت  9 صبح خواهان: مجيد كيانى فالورجانى خوانده: سارا سادات 
دشت مرادى خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به خواهان دادخواستى تسليم دادگاه 
هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 2308 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند چنانچه بعدا“ ابالغى به 

وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
 110/45164                            مدير دفتر شعبه 2308 دادگاه عمومى باهنر

 متن آگهى مهلت حضور : 20 روز نوع علت حضور: راى داورى به سيدجواد حسينى نيك 
و حيدرعلى حاجى بيگلو  ابالغ مى گردد چنانچه اعتراض داريد ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ اعتراض خود را كتبا“ به اين دادگاه اعالم نماييد.   با توجه به علت حضور مندرج 
در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اين صورت مطابق 

مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 110/45162                شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

 متن آگهى مهلت حضور :  20 روز نوع علت حضور: راى داورى به محمد خدارحمى، على 
خزايى، حاج على حيدرى ابالغ مى گردد چنانچه اعتراض داريد ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ اعتراض خود را كتبا“ به اين دادگاه اعالم نماييد.   با توجه به علت حضور مندرج 
در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف مهلت مقرر اقدام در غير اين صورت مطابق 

مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 110/45159                شعبه 213 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران

"آگهى مزايده اموال منقول" موضوع پرونده اجرايى به كالسه 13/1528/95/ش ج اجراى 
احكام شوراى حل اختالف منطقه 12و 13 تهران به موجب اجراييه صادره از شعبه 619 
شوراى حل اختالف منطقه 12و 13 تهران له آقاى اميرحسين قدوسى به وكالت خانم زهرا 
جعفرى كوپائى عليه آقاى مرتضى ايزدى جوركويه محكوم به مبلغ 246/171/034 ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ 1/000/000 ريال بابت نيم عشر اجرايى.   عليهذا محكوم له 
جهت وصول محكوم به اموال منقول متعلق به محكوم عليه را به شرح ذيل توسط اجراى 
احكام توقيف و تقاضاى فروش آن را نموده است كه عبارتند از: 1- 288 سرويس قاشق 
و چنگال نوزاد 2- 288 عدد دندانگير كد 1019،  3- 288 عدد سرويس شانه و برس 
كد 1025،  4- 288 عدد شيرخورى كد 1073،   5- 288 عدد پستانك نوزاد كد 1020،   
تاريخ  در  منقول موصوف  اموال  مقرر شده  لذا  نوزاد كد 1017  6- 288 عدد پستانك 
97/5/28 روز يكشنبه از ساعت 9:30 الى 10:00 دفتر اجراى احكام شوراى حل اختالف 
12 – 13 تهران واقع در دروازه شميران، خيابان همايون ناطقى شوراى حل اختالف 12 و 13 
از طريق برگزارى مزايده به فروش برسد و جمعا" از قيمت پايه كارشناسى شده به ميزان 
125/000/000 ريال (معادل دوازده ميليون و پانصد هزار تومان) طبق نظريه كارشناسى 
شماره 96/101/31 مورخ 97/3/22 شروع و به هر شخص حقيقى و يا حقوقى كه باالترين  
قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد و 10 درصد قيمت خريد فى المجلس به صورت 
نقد از خريدار اخذ و الباقى ظرف يك ماه از وى وصول و پس از انجام مراحل قانونى اموال به 
برنده مزايده تمليك خواهد گرديد.   در صورت كه خريدار در مهلت مقرر مابقى وجه مزايده را 
پرداخت ننمايد سپرده وى پس از كسر هزينه هاى مزايده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد 
شد.   ضمنا“ كليه هزينه هاى انتقال مورد مزايده برعهده خريدار مى باشد و همراه داشتن 
كارت ملى جهت شركت در مزايده الزامى است و داوطلبان مى توانند جهت اخذ اطالعات بيشتر 

5 روز قبل از موعد مقرر به اين واحد اجرا مراجعه تا ترتيب اطالعات بيشتر داده شود. 
 110/45158                      مدير اجراى احكام شوراى حل اختالف 12و  13 تهران – سلحشور

ادامه از صفحه اول
اینکه آقای قاسمی برای سوال مطروحه، ارجاع 
داده که پاس��خ را از رئیس جمهور آمریکا بپرسیم 
یک طرف ماجرا، مس��ئله دیگر آنکه "ترامپ" پس 
از دیدار با رهبر کره ش��مالی به شبکه فاکس نیوز 
گفته ب��ود؛ از وقتی من از توافق هس��ته ای خارج 
شدم ایران به یک کشور کامال متفاوت تبدیل شده 
و دیگ��ر به مدیترانه و س��وریه و یمن مثل س��ابق 

نگاه نمی کند.
پیش از این نیز یک روز پس از حمله توییتری شدید 
به رئیس جمهور ایران در جمع کهنه سربازان آمریکایی 

اظهار داشت: ایران دیگر آن کشور سابق نیست.
حال س��وال اینجاست چرا ترامپ این جمله را 
تکرار می کند "ایران تغییر کرده است" و "ایران دیگر 
آن کشور سابق نیست"؟ که پاسخ درستی را نیز از 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی دریافت نکردیم.
در ادامه نشس��ت، قاس��می به س��والی درباره 
تنش های لفظ��ی ایران و آمری��کا و برخی ادعاها 
مبن��ی بر مذاکره دو کش��ور اظهار داش��ت: بحث 
برجام کامال روشن است، موضوعاتی توسط آمریکا 
و برخی کش��ورها درباره سیاس��ت های جمهوری 
اس��المی ایران مطرح شده اما این مسائل ارتباطی 
با توافق هس��ته ای ندارد. وی یادآور ش��د: ممکن 
اس��ت بخش هایی در آمری��کا آرزوهایی را مطرح 
کنند ول��ی با توجه به ش��رایط موج��ود از جمله 
خ��روج این کش��ور از برجام، اقدام��ات خصمانه و 
تالش برای فش��ار اقتصادی بر ملت ایران و اعمال 

تحریم ها شرایطی برای مذاکره وجود ندارد.
سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی با بیان اینکه 
فاصله طوالنی تا مراحلی که مطرح می ش��ود، وجود 
دارد، گفت: با این آمریکا و این سیاست ها قطعا امکان 
گفت و گو و تعامل وجود نخواهد داشت و دولت این 

کشور نشان داده که غیرقابل اعتماد است.
قاس��می همچنین در پاس��خ به سوالی درباره 
س��فر یوس��ف بن عل��وی وزی��ر خارجه عم��ان به 

واش��نگتن و امکان میانجی گ��ری وی بین ایران و 
آمریکا اظهار داشت: از محتوای مذاکرات و اهداف 
س��فر این مقام عمانی اطالعی ن��دارم. وی افزود: 
روابط ایران با عمان روابط مستمر و خوبی است و 
در تماس دائم هستیم؛ هفته های گذشته هم وزیر 
امور خارجه به این کشور سفر کرد اما نباید دنبال 

پیوست دادن این سفرها به یکدیگر باشیم.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به 
سوالی مبنی بر اینکه کارشناسان معتقدند با توجه 
به س��ابقه ش��کایت ایران از آمریکا ب��ه الهه، این 
دادگاه ضمانت اجرایی ندارد و ش��کایت بی نتیجه 
خواه��د ماند، گفت: ایران برای احقاق حقوق خود 
و نشان دادن تعهدات و ماندن در تعهدات با توجه 
به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام از این س��از و 

کار و دیگر روش ها استفاده می کند. 
قاس��می افزود: ش��کایت ایران در دادگاه الهه 
اعالم وصول شده و در ش��هریورماه توسط دادگاه 
جلسه اس��تماع برگزار می ش��ود و باید دید مسیر 
حقوق��ی را چگونه طی می کند. وی ادامه داد: باید 
صبور بود و این اقدام بهتر از سکوت و عدم هرگونه 
اقدامی است و امیدواریم به نتایج مطلوبی برسد. 

وی در پاس��خ به این س��وال که س��یدعباس 
عراقچی معاون سیاس��ی وزیر خارجه گفت: مهلت 
اروپا برای پیش��نهادات ارائه شده 15 مرداد است و 
با توجه به اینکه یک هفته به این مهلت باقی مانده، 
مذاکرات در چه وضعیتی اس��ت، گفت: تماس های 
دائ��م بین ایران و طرف های اروپای��ی ادامه دارد و 
خوشبینی هایی نیز وجود دارد و در کلیات عالمت 

مثبتی دیده می شود. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه افزود: گام های 
رو به جلو برداش��ته ش��ده اس��ت و جزئیاتی باقی 
مان��ده که دنبال می ش��ود، امیدواریم به ش��رایط 
نس��بتا مطلوب در زمان مقتضی برس��یم و بتوانیم 
در یک دور جدید از همکاری ها و روابط با اتحادیه 

اروپا گام های بلندتری را برداریم. 
قاس��می در پاس��خ به اینکه برخی نمایندگان 
اظهار داشتند که با توجه به ایجاد معاونت اقتصادی 
در وزارت ام��ور خارجه بای��د این معاونت در زمینه 
قاچاق کاال در مناطق آزاد تجاری اقداماتی را انجام 
ده��د، گفت: این معاونت به منظ��ور ایجاد ارتباط، 
هماهنگی و تسهیالت بین سازمان های اقتصادی و 
بنگاه های خصوصی دولتی داخل با خارج از کش��ور 
اس��ت و قرار نیس��ت وظیفه تصدی گری را برعهده 
بگی��رد. وی ادامه داد: این مس��ئله در حیطه دیگر 
سازمان ها است و ربطی به وزارت خارجه ندارد ولی 
اگر بتوانیم به عنوان عنصری به این مس��ئله کمک 

کنیم، ورود و تسهیالت الزم را فراهم می کنیم. 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به 
اینکه اخیرا نماینده ویژه رئیس جمهوری فرانس��ه 
با جابری انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور 
ویژه سیاس��ی مالقاتی کرد، آیا فرانسه می تواند در 
زمینه حل بحران س��وریه کمک کند، گفت: سفیر 
فرانس��ه در تهران ماموریتش پای��ان یافته و اخیرا 
به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری فرانس��ه در 

موضوع سوریه انتخاب شده است. 
قاس��می خاطرنش��ان کرد: وی در ح��ال انجام 

دیدارهای خداحافظی با مقامات ایران است و تصور 
می کنم این موضوع در مورد دیدار سفیر فعلی فرانسه 
در ایران است که با توجه به نقش جابری انصاری در 

موضوع سوریه این مالقات انجام شد. 

 استفاده از واژه ناتوی عربی
برای بهره برداری های خاص در منطقه

سخنگوی دس��تگاه دیپلماس��ی همچنین در 
پاس��خ به س��والی درباره احیای طرح ناتوی عربی 
از س��وی رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت: این 
موضوع بحث جدیدی نیست و در گذشته هم برخی 
اندیش��کده ها و نهادها آن را مطرح کردند اما امروز 

این موضوع با صدای بلندتری مطرح می شود.
قاسمی خاطرنشان کرد: ناتو با توجه به وضعیت 
زمانی و برخی ضرورت ها و ظرفیت ها تش��کیل شد 
اما با مسائلی که در حوزه کشورهای عربی به عنوان 
واقعیات روشن وجود دارد، استفاده از چنین واژه ای 
اشتباه است و نمی توان شباهتی بین این مجموعه با 

کشورهای پیمان آتالنتیک شمالی برقرار کرد.

وی در پاس��خ به س��والی درباره ادعای یکی از 
سناتورهای جمهوری خواه مبنی بر برنامه ریزی برای 
فروپاشی ایران همانند آنچه در شوروی سابق اتفاق 
افتاد، گفت: این حرفی بی ربط و آرزویی خام اس��ت 
که تعبیر نخواهد شد. جمهوری اسالمی ایران طی 
چهاردهه نشان داده است که چگونه در کنار مردم 
و با مقاومت مردم مقابل انواع توطئه ها و فشارهای 
خارجی بایس��تد و از مراحل دش��وار به خوبی عبور 

کند و این مرحله را هم حتما طی خواهیم کرد.
س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه در پاس��خ به 
س��وال دیگ��ری درب��اره اظه��ارات رئیس جمهوری 
مبنی بر اصالح روابط با عربستان، امارات و بحرین، 
اظهارداشت: رئیس جمهوری سیاست کلی جمهوری 
اسالمی را مطرح کرده است، هدف ما ارتقای روابط با 
همه همسایگان و تالش برای ایجاد محیطی امن در 

منطقه و تثبیت اوضاع و مبارزه با تروریسم است.
قاس��می یادآور ش��د: جمهوری اسالمی ایران 
در س��طوح مختلف آمادگی خود را در اعالم کرده 
اس��ت ام��ا س��خنان رئیس جمهوری در س��مینار 
س��فرا بر اهمیت موضوع می افزاید. وی ادامه داد: 
ام��ا اینکه چگونه می توان با توجه به کج اندیش��ی 
برخ��ی کش��ورها و نفوذ عناصر ثالث��ی که منطقه 
را امن و با ثب��ات نمی خواهند، چگونه می توان به 
وضعیت مطلوب تری رسید، بحث پیچیده ای است. 
س��خنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: ما از هر 
ابزاری برای امنیت و ثبات منطقه استفاده خواهیم 
کرد و امیدواریم دیگران هم این ضرورت را با توجه 

به منافع ملی خودشان مدنظر قرار دهند.
قاس��می در پاسخ به سوال دیگر درباره اخراج 
دیپلمات های ایرانی از هلند و این که چرا ایران از 
اقدام متقابل خودداری کرده است، گفت: دستگاه 
دیپلماسی در پیگیری منافع و مصالح کشور سعی 
م��ی کند بهترین گزینه ه��ا را انتخاب کند، بعد از 
اقدام دولت هلند روز بعد سفیر این کشور احضار و 

مراتب اعتراض ایران به وی ابالغ شد.

 پاسخ قاسمی به سیاست روز مبنی بر اینکه
چرا ترامپ می گوید ایران دیگر آن کشور سابق نیست:

از ترامپ بپرسید


