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 ترس شرکت های آلمانی
از مناسبات تجاری با ایران 
یک رس��انه آلمانی در گزارش��ی از عقب نشینی 
روزافزون ش��رکت های آلمانی از مناس��بات تجاری با 
ایران از ترس تحریم های آمریکا، با وجود تضمین های 

دولت آلمان برای حمایت از آن ها خبر داد.
"دویچ��ه وله" نوش��ت: پیتر آلتمای��ر وزیر اقتصاد 
آلمان اخیرا در سخنانی تالش کرده است تا شرکت های 
آلمانی که مناسبت تجاری با ایران دارند را آرام کند. اما 
آن ها تجارت س��ود آور با آمریکا را ترجیح می دهند. 
جبهه گیری های بین آمریکا و ایران همواره س��خت تر 
می ش��ود. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
دیدار با همتای آمریکایی خود در نشست سازمان ملل 
را رد کرده اس��ت. وی در این باره گفته است که چنین 
دیداری در برنامه نیست چراکه طرف آمریکایی صادق 

نیست.  مهر

واکنش ایران به عملیات تروریستی اخیر 
در اردن 
به��رام قاس��می س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
کشورمان، عملیات تروریستی اخیر در اردن که چندین 
کش��ته و مجروح بر جای گذاشت را محکوم و با دولت، 
مردم و خانواده قربانیان این جنایت ابراز همدردی کرد.

دس��تگاه های امنیتی اردن بعد از مظنون شدن به 
اعضای یک باند تروریستی در شهر السلط که در انفجار 
تروریس��تی روز جمع��ه در منطقه "الفحیص" دس��ت 
داش��تند، نیروهای امنیتی را برای دستگیری آن ها به 
این ش��هر اعزام کردند که عناصر مس��لح ساختمانی را 
که در آن مخفی ش��ده بودند منفجر کردند. درپی این 
انفجار شماری از نیروهای امنیتی اردن کشته و شماری 

از شهروندان این کشور زخمی شدند.  تسنیم

اخبار

دولت آینده عراق به تحریم های ضد ایرانی پایبند نخواهد بود
یکی از اعضای ائتالف فتح عراق اعالم کرد: دولت جدید این کش��ور به آنچه 
نخس��ت وزیر کش��ور عراق در رابطه با تحریم های آمریکا علی��ه ایران اعالم کرد 

پایبند نخواهد بود.
عام��ر الفایز افزود: تحریم ه��ای آمریکا یک تصمیم بین الملل��ی نبود تا بقیه 

کشورها به آن پایبند باشند. وی در ادامه با بیان اینکه دولت آینده عراق به موضع 
العب��ادی در رابطه با تحریم های آمریکا علیه ای��ران پایبند نخواهد بود، افزود: اقتصاد 

عراق وابسته به ایران است و بخش خصوصی با آسیب بزرگی مواجه خواهد شد، بنابراین 
بغداد باید با واشنگتن مذاکره کند تا آن را از این مساله و مخالفت با ایران استثنا کند.

عض��و ائتالف فتح در پایان گفت: بهتر بود که ع��راق در اعالم موضعش در رابطه با 
تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران صبر می کرد به خصوص اینکه این کش��ور از طریق خط 

برق و گاز ایران از بحران انرژی عبور کرد.  ایسنا

معادله 
ایران زیر فشار تحریم و تهدید سیاست خود را تغییر نمی دهد

وزی��ر امور خارجه ای��ران ضمن دعوت آمری��کا به رفت��ار محترمانه با دیگر 
کش��ورها، تأکید ک��رد که جمهوری اس��المی ایران زیر فش��ار تحریم و تهدید، 

سیاست خود را تغییر نمی دهد.
محمدج��واد ظریف  از آمریکا خواس��ت تا با دیگر کش��ورها محترمانه رفتار 

کن��د و گف��ت: هرگونه گفت وگو با آمریکا وقتی آغاز می ش��ود که این کش��ور به 
دیگران احترام بگذارد و تحریم ها را متوقف کند. وی با اش��اره به درخواس��ت پیشین 

آمریکایی ها مبنی بر تغییر سیاس��ت های منطقه ای ایران تصریح کرد:  ایران سیاست های 
خود در منطقه را زیر سایه تحریم یا تهدید آمریکا تغییر نخواهد داد.

وزیر خارجه ایران، ایده تش��کیل ناتو عربی علیه ایران« را »توهم مکرر و سیاس��تی 
بی فای��ده« توصیف کرد و افزود ک��ه »ایران درباره برنامه دفاعی موش��کی خود مذاکره 

نخواهد کرد زیرا تهدیدی برای کسی نیست.  ایرنا   

دیپلمات
حمایت امارات از تحریم های آمریکا علیه ایران 
سفیر امارات در واشنگتن بر حمایت کشورش از تحریم های یکجانبه آمریکا 

علیه ایران تأکید کرده است.
"یوس��ف العتیبه" که کشورش با حمایت از شبه نظامیان افراطی در سوریه و 
ش��رکت در جنگ علیه یمن از عوامل اصلی ایجاد بی ثباتی در منطقه بوده ایران 

را به حمایت از »گروه های تروریس��تی« متهم کرد. وی ادعا کرد: ایران همواره از 
گروه های تروریستی و نائبانش در منطقه حمایت مالی کرده و آنها را تأمین مالی کرده 

اس��ت. نقطه مش��ترکی که تمام آن گروه ها دارند، هدفش��ان برای بی ثبات کردن منطقه 
است.الزم است رفتارهای ایران برایش تبعات داشته باشد.

ای��ران همواره ادعاهای امارات و عربس��تان و مقام های کش��ورهای غربی درباره آنچه 
»حمایت از تروریسم« خوانده شده را رد کرده  این ادعاها در حالی مطرح می شوند که عراق 

و سوریه بارها نقش ایران در مبارزه با تروریست را مورد تمجید قرار دادند.  فارس 

در حاشیه

یکا   مذاکره با آمر
با هیچ عقل سلیمی سازگار نیست

عضو فراکسیون مستقلین والیی در 
مجلس اعتقاد دارد، نداشتن توان مقابله 
نظام��ی از س��وی آمریکایی ها، موجب 

طرح مسئله مذاکره با ایران است.
عزت اهلل یوس��فیان مال در رابطه با 
س��خنان رهبر انقالب مبن��ی بر اینکه 
ام��ام مذاکره با آمری��کا را ممنوع کرد 
و من هم ممن��وع می کنم، گفت: باید 
یادآور شد مذاکرات برجامی با آمریکا 
به دلیل بازگشت تحریم ها با شکست 

مواجه شد.
نماین��ده م��ردم آم��ل در مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به اینکه 
آمریکایی ه��ا اگر توان حمله نظامی به 
ایران اسالمی را داش��تند هیچ درنگ 
نمی ک��رد، تصریح ک��رد: آمریکایی ها 
در عراق، افغانس��تان و حتی س��وریه 
نتوانس��تند موفق شوند به اهداف خود 
دس��تیابند و این م��وارد مصداق هایی 
اس��ت که نش��ان می دهد این کش��ور 

امکان مقابله با ایران را ندارد.

نمای نزدیک

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
در پرونده كالسه ى 971868 موضوع دعوى خانم سميرا پاساراد عليه آقاى على اصغر 
خالصــى و خانــم ها طاهره ، احترام و ســاره خاتون همگى خالصى به نشــانى مجهول المكان 
به پيوســت (شرح ذيل) يك نســخه نظريه كارشناسى به حضور ارســال مى گردد فلذا در 
صورت هرگونه اعتراض مراتب كتبا و مستدل ظرف مهلت يك 3 روز از تاريخ نشر آگهى به 
دفتر اجراى احكام مدنى شعبه دوم دادگسترى سمنان به نشانى سمنان بلوار قدس خيابان 

شهداى دادگسترى ، دادگسترى شهرستان سمنان تحويل نمايند.
مدير دفتر شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سمنان – حميدرضا رفيعيان

نظريه كارشناسى
رياست محترم شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سمنان 

سالم عليكم: احتراما ، عطف به اخطاريه كارشناسى صادره در پرونده اجرائى با شماره 
بايگانى 971868 له خانم ســميرا پارســاراد عليه آقاى على اصغر خالصى ، طاهره خالصى 
و غيره بخواســته فروش مال مشاع موضوع  ارزيابى ششــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 
7260 اصلى واقع در بخش يك ســمنان كه محكوم له مالك ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
پالك بوده بدينوســيله اشــعار ميدارد طى بازديدى كه به اتفاق خواهان از محل وقوع پالك 
واقــع در بلــوار علويان ، علويان 8 ، كه در فاصله حدود 780 مترى بلوار اصلى و حدود 60 
مترى عمق جاده خاكى علويان 8 قرار گرفته بعمل آورده نظريه كارشناســى و ارزيابى پالك 
با  توجه به معاينه دقيق محل و تحقيق و بررســى هاى همه جانبه و مشاهده آثار فعاليتهاى 

گذشته و شرايط حاضر آن و ... ، نتيجه به شرح زير باستحضار ميرسد:
ششــدانگ پالك مورد معاينه برابر نظريه شــهردارى خارج از محــدوده قانونى و فاقد 
مســاحت و بدون اعيانى بوده كه مســاحت آن طبق مســاحى با دستگاه جى پى اس در محل 
حدود 1100 مترمربع برآورد گرديد از نظر موقعيت در مختصات مركزى Y-3937806 و 
X-713782 با حدود اربعه به شرح مندرج در سند مالكيت داراى كاربرى كشاورزى قرار 
داشــته كه در وضعيت حاضر بصورت بالكشــت و فاقد حقابه و بدون اعيانى و مستحدثات 

مى باشد.
ارزيابى ششدانگ پالك با توجه به موقعيت استقرار ، عدم وجود اعيانى و مستحدثات 
و نداشتن حقابه در سند مالكيت جمعاً بمبلغ 330/000/000 ريال (سيصد و سى ميليون 

ريال) ارزيابى و اعالم مى گردد.
در خاتمه خواهشــمند است دستور فرمائيد حق الزحمه كارشناسى اينجانب برابر نرخ 
تعرفه مصوب بمبلغ 2/640/000 ريال به حســاب سيباى شماره (0104653013002) 

واريز گردد.

با احترام- محمد صادق دوست محمدى ، كارشناس رسمى دادگسترى استان سمنان

متن آگهى
انقــالب  و  عمومــى  دادگاههــاى  كيفــرى  دادرســى  آييــن  مــاده 616  اجــراى  در 
مصــوب 1392/12/4 آقــاى علــى اكبــر اميــرى فرزنــد شــيرمحمد در پرونده كالســه 
9609988315500106//ش2 بــه اتهام مشــاركت در نگهدارى 18 بطرى مشــروبات 
الكلى با ماركهاى خارجى تحت تعقيب مى باشــد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ مى گردد كه 
در وقت رســيدگى 1397/7/17 ســاعت 10 صبح با در دست داشتن كارت ملى و شماره 
پرونده مذكور خود در موعد مقرر به شــعبه دوم دادگاه انقالب اســالمى كرمانشــاه معرفى 
نمايــد در صورت عدم حضور دادگاه در خصوص شــما اتخاذ تصميم قضايى خواهد كرد. م 

الف/2003
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
شاكى بيمه ايران و غيره شكايتى عليه متهمان 1- محمد جواد عزيزى 2- كيوان حيدرى 
3- هــادى صبورى 4-كيوان كريمى به اتهام شــروع به كالهبردارى از طريق ايجاد تصادف 
ساختگى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509988316000507 
شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/7/1 ساعت 09/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 174 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/2010
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى حصر وراثت
آقاى يداله، شــهرت: تكريمى، نام پدر: محمدتقى، بشناســنامه 98 صــادره از دزفول 
درخواستى بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه 970330 مرحوم 
نرجس خواتون، شــهرت : كوچه گردى زاده، بشناســنامه 15330 صادره دزفول در تاريخ 
93/2/6 در دزفول اقامتگاه دائم فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى باال 2- اســداله 
تكريمــى ش ش 417 دزفــول 3- عدالت تكريمى ش ش 216 دزفول (پســران متوفى) 
4- منصوره تكريمى ش ش 5375 دزفول 5- زهرا ســلطان تكريمى ش ش 320 دزفول 
(دختران متوفى) والغير . اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى 
مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى 
ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه 

بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى دزفول – مرتضى سوارى

دادنامه
مرجع رســيدگى : حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار ، خواهان/ خواهان 
ها: مهدى صفرى شــيركوهى به از وكالت ايرج مواليى هشــتجين به نشــانى مالرد مارليك 
ميدان گلها جنب بانك رفاه خ كسرى غربى نبش بازارچه خيرانى ط فوقانى امالك عدالت پ3 
واحد 2- خوانده/ خواندگان: 1- رضا كرمى به نشانى شهريار خادم آباد بلوار رسول اكرم خ 
10 اصلى ك رهجو پ 8 – 2- احمد مختارزاده كندرى فرزند كاظم هر دو به نشانى مجهول 
المكان ، خواســته: مطالبه وجه چك به ميزان بيســت و پنج ميليون ريال به انضمام هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير و تاديه و حق الوكاله وكيل ، گردشكار: پس از وصول پرونده و با 
توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى ، قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و 
ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شورا) 
در خصوص دعوى مهدى صفرى شيركوهى به وكالت از ايرج مواليى هشتجين بطرفيت 1- 
رضا كرمى 2- احمد مختارزاده كندرى به خواســته مطالبه مبلغ بيســت و پنج ميليون ريال 
بابت يك فقره چك به شــماره 317850 مورخ 96/10/2 در عهده بانك ســپه شعبه 308 
فلكه صادقيه به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و 
مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى آن شورا 
نظــر بــه اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهــى عدم پرداخت از بانك محال 
عليه حكايت استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و به 
تجويز از ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست و وقت رسيدگى از طريق نشر 
آگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده ليكن دليلى مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه 
و اقامه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مستندات 
خواهان از هرگونه ايراد و خدشه دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله 
از ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 مســتندا به مــواد 310 و313 
قانون تجارت و مواد 198و515 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به 
پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و چهارصد 
و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت 
وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره 
غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد. م الف/25990
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

آگهى تاسيس
تاســيس شــركت بــا مســئوليت محــدود قابــوس كار كاوشــگران كاووس درتاريــخ 
1397/05/18 به شماره ثبت 7143 به شناسه ملى 14007772219 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطــالع عموم آگهى ميگردد. موضوع 
فعاليــت: انجام امور خدماتى و پشــتيبانى و تامين نيروى انســانى، امورخدماتــى و ادارى( 
بايگانى، منشــى گرى، تايپ، حســابدارى دفترى)، پيشــخدمتى، تلفنچى، رفت و رب، جمع 
آورى زباله ها درســطح شــهر و روســتا، تهيه و طبخ مواد غذايى براى ادارت و بيمارســتان 
ها و ســازمانهاى دولتى و شــركتهاى خصوصى در سراسر كشــور، حفاظت و نگهبانى، اياب و 
ذهاب، ايجاد فضاى ســبز و نگهــدارى، باغبانى، انجام امور تاسيســاتى و نگهــدارى، انجام 
امورگردشگرى وتفريحى، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى اخذ و اعطاى نمايندگى 
شركت در نمايشگاه ها داخلى و خارجى، ايجاد شعب در سراسر كشور، شركت در مناقصات 
و مزايدات در سراسر كشور، اخذ وام و تسهيالت ارزى و ريالى از سيستم بانكى موسسات 
مالــى و اعتبارى در صورت لــزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم مراجــع ذيربط. مدت فعاليت: 
ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود.مركز اصلى: استان گلستان-شهرستان گنبدكاووس-بخش 
مركزى-شهرگنبدكاووس-محله ترك آباد-كوچه طالقانى9-خيابان آذربايجان-پالك0-طبقه 
همكف-كدپستى4971895616 آدرس دوم: استان گلستان-بخش مركزى- محله شهرك 
بهارستان-خ نيلوفر-كوچه ترنج2 طبقه همكف. سرمايه شخصيت حقوقى عبارت است مبلغ 
10,000,000 ريال نقدى. ميزان ســهم الشــركه هريك از شركا:خانم حديقه جعفرنژاد به 
شــماره ملى 2030184888 دارنده 2,200,000 ريال ســهم الشــركه خانم الناز قربانى 
افخمى به شــماره ملى 2110286121دارنده 2,000,000 ريال سهم الشركه آقاى هادى 
قربانى افخمى به شماره ملى 2110859229 دارنده 2,000,000 ريال سهم الشركه آقاى 
حسن قربانى افخمى به شماره ملى 2122109165 دارنده 1,800,000 ريال سهم الشركه 
آقاى شادمهرقلى پور فرامرزى به شــماره ملى 2150716399 دارنده 2,000,000 ريال 
سهم الشركه.اعضا هيئت مديره:خانم حديقه جعفرنژاد به شماره ملى 2030184888 به 
سمت مديرعامل به مدت نامحدود خانم الناز قربانى افخمى به شماره ملى 2110286121 
به ســمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى هادى قربانى افخمى به شــماره ملى 
2110859229 به ســمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى حسن قربانى 
افخمى به شماره ملى 2122109165 به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود آقاى 
شــادمهر قلى پور فرامرزى به شماره ملى 2150716399 به سمت عضو هيئت مديره به 
مدت نامحدود. دارندگان حق امضاء:امضاى خانم حديقه جعفرنژاد بعنوان مديرعامل با مهر 
شــركت معتبر مى باشد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. روزنامه كثيراالنتشار ايران 
جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور 

پروانه نمى باشد.م-الف: 8322
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گنبدكاووس

متن آگهى
بدينوسيله به جابر پورحيدر فرزند اسفنديار ابالغ ميگردد به شمايت لطفعلى يوسفى 
ممان غليه شــما داير بر ايراد صدمه بدنى با چاقو مقرر است ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 
اگهى جهت رســيدگى و دفاع از اتهام انتســابى در اين  مرجع حاضر شويد بديهى است در 

صورت عدم حضور غيابا رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد گرديد.
م الف/424

مهدى جهانشيرى – بازپرس شعبه سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

آگهــى موضوع ماده3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139760306011001855-1397/04/19 هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اميراشــكان آرابه 
به شــماره شناســنامه 3804 كدملى 0793780535 صادره ســبزوار فرزند عليرضا در 
ششدانگ يك باب ساختمان به مســاحت 100,68 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1741 
فرعــى از يك اصلى واقــع در اراضى عميدآباد بخش 12 حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل 
مالكيت مالك رسمى مشاعى آقاى عبدالحميد صالح آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صورت انقضاى مــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/05/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/07 
اميد خيرخواه – رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهــى موضوع ماده3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139760306011002113-1397/05/04 هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ثبتى حوزه ثبت ملك ســبزوار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــى آقاى ابوالفضل داورى 
حسين پور به شماره شناسنامه 2854 كدملى 0794870041 صادره سبزوار فرزند على 
در ششــدانگ يك باب ساختمان باسكول به مســاحت 277,59 مترمربع قسمتى از شماره 
پالك 4- اصلى واقع در اراضى كالته ســالخ خانه بخش 12 حوزه ثبت ملك سبزوار از محل 
مالكيت مالك خودش محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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، 
دادخواســت 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 : 1397/05/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/07 
على آب باريكى- قائم مقام رئيس واحد ثبتى سبزوار

دادنامه
پرونده كالســه 9509987412701401 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر ياسوج 
(103 جزايى سابق) تصميم نهايى شــماره 9709977411000547- شاكى: آقاى بهزاد 
قدمى فرزند ميرداد به نشانى استان كهگيلويه و بويراحمد شهرستان بويراحمد شهر ياسوج 
جاده اصلى آبشــار پالك 9- متهمين: 1- آقاى محمد كريمى زاده كاشانى فرزند عبدالكريم 
به نشانى استان خراسان رضوى شهرستان مشهد شهر مشهد بلوار ميثاق اميريه 37 نجفى 
14 پالك 24- 2- آقاى محمد حسين حداد نژاد فرزند محمد تقى به نشانى خراسان رضوى 
مشــهد خيابان شــقايق 7- پالك 163 ، اتهام هــا: 1- كالهبــردارى از طريق معرفى كردن 
شــركت موهوم نيكتا طب طوس به مبلغ شــصت و ســه ميليون و صد و پنجاه هزار تومان 
2- معاونت در كالهبردارى از طريق معرفى كردن شــركت موهوم نيكتا طب طوس به مبلغ 
شصت و سه ميليون و صدو پنجاه هزار تومان ، به تاريخ 1397/5/14 در وقت فوق العاده 
جلســه ى شــعبه ى 103 دادگاه كيفرى دو ياســوج به تصدى اينجانب امضا كننده ى ذيل 
تشكيل است پرونده كالسه ى 960390 تحت نظر است دادگاه با عنايت به جميع اوراق و 
محتويات پرونده و با توجه به تحقيقات صورت گرفته ختم دادرســى را اعالم و با استعانت 
از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان قضايى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهامات آقايان 1- محمد حسين حداد نژاد فرزند محمد تقى 
متولد سال 1354 فاقد قرار تامين كيفرى به نشانى خراسان رضوى مشهد خيابان شقايق 
7 پالك 163 دائر بر كالهبردارى از طريق معرفى كردن شــركت موهوم و اخذ مبلغ شصت 
و سه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان از شاكى 2- محمد كريمى زاده كاشانى فرزند 
عبدالكريم فاقد مشــخصات ديگر به نشــانى فوق الذكر ، فاقد قرار تامين كيفرى دائر بر 
معاونت در كالهبردارى هر دو موضوع شكايت آقاى بهزاد قدمى فرزند ميرداد ، با عنايت به 
جميع اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده ، اســناد و مدارك پيوست پرونده 
من جمله مدارك مربوط به وجوه واريزى توســط شــاكى ، كپى برابر با اصل قرارداد منعقده 
ميان شركت معرفى شده از جانب متهمين و شاكى (به شرح صفحات 7و8 و9و 10 و11 و12 
و13 پرونده) ، اســتعالمات صورت گرفته و پاســخ هاى واصله پيرو آنها  ،تحقيقات به عمل 
آمده توسط پليس فتا استان كهگيلويه و بويراحمد ، مالحظه ى محتويات لوح فشرده پيوست 
پرونده ، به شرح صفحه ى 85 پرونده) كه مويد آن است كه تبليغات صورت گرفته توسط 
شــركت معرفى شــده از جانب شكات در تلويزيون (شبكه بازار) به نمايش درآمده و متهم 
نيز از همين طريق اطالع پيدا كرده و با متهم رديف اول تماس برقرار نموده اســت ســاير 
قرائن و امارات موجود و نظر به اينكه عليرغم صدور دستور احضار ، جلب و نشر آگهى در 
مرحله تحقيقات مقدماتى در دادســرا و ابالغ وقت دادرسى در دادگاه (با وجود مشاهده ى 
ابالغ الكترونيك توسط متهم رديف دوم) متهمين اشاره شده حضور نيافته اند و بالتبع دليل 
يا دالئل متقنى كه موجبات بى اعتبارى دالئل مطروحه و برائت ايشان از اتهامات انتسابى را 
فراهم آورد ارائه ننموده اند ، من حيث المجموع در جهت اصل وقوع اتهامات صدرالذكر و 
انتساب آنها به متهمين موصوف اقناع وجدانى حاصل شده و محكمه بزهكارى ايشان را محرز 
و مسلم مى داند در نتيجه مستندا به ماده ى 1 از قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و 
اختالس و كالهبردارى مصوب سال 1364 مجلس شوراى اسالمى و تاييد سال 1367 مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام مواد 18و19و126و127و211 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
سال 1392 و مواد 375و406و427 از قانون ائين دادرسى كيفرى مصوب سال 1392 با 
اصالحات بعدى حكم بر محكوميت الف) متهم رديف اول به 1- تحمل ده سال حبس تعزيرى 
(كالهبردارى با وصف استفاده از تبليغات عامه) 2- رد مال در حق شاكى مستمل بر رد مبلغ 
شصت و سه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان وجه نقد 3- پرداخت مبلغ شصت و سه 
ميليون و چهارصد و پنجاه هزار تومان جزاى نقدى در حق صندوق دولت جمهورى اســالمى 
ايران و ب) متهم رديف دوم به تحمل پنج ســال حبس تعزيرى صادر و اعالم مى نمايد راى 
صادره غيابى اســت و ظرف مدت 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه مى 
باشــد و پس از انقضاى مهلت واخواهى نيز ظرف مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در 

محاكم تجديدنظر استان كهگيلويه و بويراحمد مى باشد. 
دادرس شعبه 103 دادگاه كيفرى 2 ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت مشاعى ششــدانگ يك قطعه زمين بشــماره 191 فرعى از 128 اصلى 
واقع در لومان كه ذيل ثبت و صفحه 202 دفتر جلد 601 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 
0704375 بنام آقاى مهدى عامرى صادر و تســليم گرديده اســت سپس نامبرده با ارائه 
يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 7379 و 1397/4/30-7378 
بگواهى دفترخانه 4 دماوند رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلت قيد نشــده 
مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. 
لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت 
نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن 
ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم 
صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين 
صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. 

م الف/5386
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760301058001048 مــورخ 1397/4/13 هيــات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا طاهرى 
فرزند نوروز على بشــماره شناســنامه 3002 كدملى 0439360374 صادره از كيالن در 
ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 635/37 مترمربع پالك 2710 فرعى مفروز 
و مجزى شــده از پالك 1029 فرعى از 75 اصلى واقع در كيالن خريدارى مع الواســطه از 
مالك رســمى آقاى حسينعلى قنبرى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 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. م 

الف/5387– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/23 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى 
در پرونــده كالســه 9609987412400945 متهــم مريم افشــارى مقــدم فرزند 
محمدباقــر به كدملى 0064410145 به اتهام ايراد صدمه بدنى غيرعمدى بر اثر حوادث 
كار تحت تعقيب مى باشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب با هزينه دادگسترى 
در روزنامه آگهى تا ظرف مدت 30 (ســى روز) از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه اول داديارى 
دادســراى عمومى وانقالب شهرستان بويراحمد (ياســوج) بلوار آيت اهللا كاشانى جنب پل 
بزرگ شهيد عوض زاده حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد 

مقرر رسيدگى و اظهار عقيده مى نمايد.
داديار شعبه اول دادسراى عمومى ياسوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى امير هوشنگ موسوى فرزند سيد قاسم
بــا عنايت به اينكه در پرونــده كالســه 9609987413300184 بايگانى 960282 
مطروحه در شعبه اول دادگاه انقالب اسالمى شهرستان ياسوج اتهامى امير هوشنگ موسوى 
فرزند سيد قاسم به شماره ملى 2295485711 (فعال متوارى) به اتهام تهديد به انتشار 
فيلم مســتهجن (وســيله تهديد قرار دادن فيلم مســتهجن) (موضوع شكايت خانم فاطمه 
ساكتيان يزد) ، وقت رسيدگى براى مورخ 1397/7/4 ساعت 11/00 تعيين گرديده حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
متهم و عدم دسترسى به متهم مراتب براى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا در تاريخ تعيين شده به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه كيفرى شعبه دادگاه انقالب اسالمى شهرستان ياسوج

متن آگهى 
در پرونــده كالســه 9309987417800320 متهم على محمد طيبــى به اتهام عدم 
رعايــت مقررات ايمنــى در كار منجر به صدمه بدنى غيرعمدى تحت تعقيب مى باشــند به 
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه 
هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب با هزينه دادگســترى در روزنامه آگهى تا ظرف 
مدت 30 (ســى روز) از تاريخ نشر آگهى در شــعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب 
شهرستان بويراحمد (ياسوج) بلوار آيت اهللا كاشانى جنب پل بزرگ شهيد عوض زاده حاضر 
و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده 

مى نمايد.
داديار شعبه اول دادسراى عمومى ياسوج

آگهى فقدان سند مالكيت
نظربه اينكه خانم عاليه جوان يردوقدى فرزند خدايار به شــماره شناســنامه 2465 و 
شماره ملى 0682362387 باستناد دو برگ استشهاد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى 
كتبى جهت دريافت يك برگ ســند مالكيت المثنى نوبت اول بــه اين اداره مراجعه كرده و 
مدعى اســت سند مالكيت ششــدانگ پالك 2798 فرعى از 139 اصلى واقع در بخش دو 
بجنــورد به آدرس بجنورد – شــهرك ارتــش رودكى 11 پالك 28 واحد 2 به شــماره چاپى 
983673 الف 94 بعلت جابجائى مفقود شــده اســت و با بررســى دفتر امالك معلوم شــد 
ســند مالكيت بنام نامبرده فوق صادر و تســليم و برابر ســند رهنى شــماره 6962 مورخ 
1393/5/25 دفتر خانه 22 بجنورد در رهن بانك مسكن شعبه طالقانى بجنورد مى باشد 
و دفتــر امالك بيش از اين حكايتى نــدارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كسى نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا 
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از انتشار اين آگهى اعتراض 
كتبى خود را بپيوســت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد 
بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه 
ســند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است.
احمد اصغرى شيروان- رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

هدی دهقان بذرافشان
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در حالی اولین فاز تحریم های  آمریکا علیه ملت ایران از سه پرونـــــده
ش��نبه هفت��ه گذش��ته آغاز ش��د که ای��ن رژیم 
اس��تکباری در کنار تحریم ها، موض��وع مذاکره با 
ایران را نیز در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت؛ 
چناچنه بارها "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا 
و "مای��ک پمپئو" وزیر خارج��ه اش بر گفت وگو و 
مذاک��ره با ته��ران تاکید کردند، البت��ه هرکدام با 
لحنی گس��تاخانه و از همه مهمتر و شاید جالب تر 
اینک��ه یکب��ار بدون ش��رط مذاک��ره با ته��ران را 
خواستارش��دند و بار دیگر آن ه��م به فاصله چند 

ساعت شرط و شروط برای تهران گذاشتند.
تقریب��ا دو هفته پی��ش "دونال��د ترامپ"، در 
کنفرانس خبری مش��ترک با نخس��ت وزیر ایتالیا 
ادعا کرد آماده اس��ت »بدون هیچ  پیش ش��رطی« 
با مقام��ات ایران دیدار کند و دقیقاً چند س��اعت 
بع��د "مایک پمپئو" در مصاحبه با ش��بکه خبری 
»سی ان بی س��ی« گفت: اگر ایرانی ها تعهد نش��ان 
بدهن��د که می توانند تغییرات اساس��ی در رفتار با 
مردمانشان داشته باش��ند، رفتارهای سوء خود را 
کاه��ش داده و وارد توافقی واقع��ی در حوزه منع 
گسترش تسلیحات هسته ای شوند، آنگاه می توان 

برای گفت وگو آماده شد.
ف��ارغ از تناقض گوی��ی و ادبی��ات گس��تاخانه 
مقامات آمریکایی علیه م��ردم ایران،  "برخی" در 
داخل با وجود مشاهده تمام رفتارها و سیاست های 
مغرضانه آمریکا علیه ملت ایران همچنان بر مذاکره 
با واشنگتن اصرار دارند و تالش می کنند که زمینه 

این گفت وگو فراهم شود.
گویا چش��م و گوش خود را بر ماهیت واقعی و 
رذل آمریکایی ها بسته اند و همچنان در توهم این 
اندیشه هس��تند که راه رفع مشکالت کشور فقط 
دل س��پردن به آمریکایی ها است، این "برخی"ها 
دوست دارند شبیه سعودی ها در قبال آمریکا رفتار 
کنیم، بشویم نوکر بی جیره مواجب واشنگتن، آنها 
نیز شیره جان ملت را بدوشند؛ کمی دورتر برویم، 
پیش از انقالب رژیم ش��اه نی��ز دقیقا نوکر آمریکا 
بود. نفتمان را غارت می کردند، دیپلمات هایش��ان 
به دلی��ل حضور در ای��ران حق توحش داش��تند 
و خیل��ی موارد دیگر که همه از صدقه س��ر ش��اه 

بی تدبیر و رژیم نامشروعش بود.
بعد از انقالب اس��المی و حاکمیت جمهوری 
اسالمی، دست این رژیم مستکبر از زیاده خواهی ها 
و سوء  استفاده ها از کشورمان قطع شد؛ حاال دوباره 
می خواهند به ش��رایط دوران ش��اه برگردند البته، 
4دهه است تقال می کنند اما، ملت شریف، هوشیار 
و ب��ا عزت ایران تا کنون نگذاش��ته که اندیش��ه و 
خواس��ت باطل آنها محقق شود از این به بعد هم 

نخواهند گذاشت.
 صب��ح دیروز نیز رهبر معظ��م انقالب نیز در 
دیدار هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با تاکید بر 
اینکه درخواس��ت آمریکایی ها برای مذاکره مسئله 
جدیدی نیس��ت، فرمودند: در 4٠ سال اخیر بارها 
تکرار اما با پاس��خ منفی ایران مواجه ش��ده است. 
حتی ریگان رئیس جمهور وقت امریکا که نس��بت 

به فعل��ی ها مقتدرتر ب��ود، در قضی��ه معروف به 
مک فارلی��ن، او را مخفیانه برای مذاکره به تهران 
فرستاد که بعد از ٢4 ساعت بدون نتیجه بازگشت، 
آنه��ا برای مذاکره فرمول خاصی دارند که باید آن 
را درک کرد و سپس به این سؤال پاسخ داد که آیا 

هیچ آدم عاقلی با این فرمول مذاکره می کند؟
ایشان فرمودند: »آن ها از طرف مقابِل مذاکره 
مطالبه ی امتیاز نق��د می کنند و اگرچنانچه طرف 
مقابل از دادن امتیاز امتناع کند، هیاهو و جنجال 
می کنن��د تا کم بیاورد. خود آمریکا در مقابل آنچه 
نقد می گیرد، چیز نق��دی نمی دهد؛ فقط وعده ی 
قرص و محکم می دهد و با وعده، دِل طرف مقابل 

را خوش می کند.«
ایش��ان در ادامه بیان داشتند: »مرحله ی آخر 
ه��م وقتی کار از کار گذش��ت و نقده��ا را گرفت، 
زیر همی��ن وعده ها می زند. ای��ن روش مذاکره ی 
آمریکایی اس��ت. ح��اال با این دول��ت متقلب باید 

مذاکره کرد؟«
ای��ن "برخی" گم��ان می کنند اگر ب��ا آمریکا 
مذاکره کنیم س��ایه جنگ از س��ر ملت برداشته و 
مش��کالت اقتصادی رفع می ش��ود دقیقا در زمان 
برجام نیز همین ادبیات را بکار می بردند اما، نتیجه 

برجام را هم دیدیم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ب��ر این نکته تاکید 
داش��تند: »دو کلم��ه در این باره ب��ه مردم بگویم: 
جن��گ نخواه��د ش��د و مذاک��ره نخواهی��م کرد. 
این خالص��ه ی حرف بود که هم��ه ی مردم ایران 

بدانند.«
ایش��ان ای��ن مس��ئله را نی��ز متذکر ش��دند؛ 
جمهوری اسالمی هر وقت به آن اقتداری برسد که 
فش��ار و هوچی گری آمریکا رویش تأثیری نگذارد، 
می تواند با آمریکا مذاکره کند. امروز چنین چیزی 
نیست. بنابراین امام مذاکره با آمریکا را ممنوع کرد 
و م��ن هم ممنوع می کنم. هر وقت به آن اقتداری 
برسد که فشار و هوچی گری آمریکا رویش تأثیری 

نگذارد، می تواند با آمریکا مذاکره کند.
البت��ه "محم��د ج��واد ظریف"  وزی��ر خارجه 
کش��ورمان نیز درخص��وص مذاکره ب��ا آمریکا به 
الجزیره گفته ب��ود: »هرگونه گفت وگ��و با آمریکا 
وقتی آغاز می شود که این کشور به دیگران احترام 

بگذارد و تحریم ها را متوقف کند.«
به ای��ن "برخی" که اصرار به مذاکره با آمریکا 
دارن��د باید یادآور ش��ویم دو س��ال  و نیم وقت و 
هزین��ه ملت را پای برجام گذاش��تید، چه ش��د؟ 
یادتان می آید که در زمان انعقاد توافق هس��ته ای 
وع��ده دادی��د تمامی تحریم ها بر طرف می ش��ود؛ 
ب��ا دنیا ب��ه راحتی به تجارت خواهی��م پرداخت و 
گره مش��کالت اقتص��ادی را در گ��رو امضای این 
توافق نامه برش��مردید؛ ٢3 تیرماه سال 94 توافق 
هسته ای امضا ش��د و آذرماه همان سال نیز موعد 
اجرایی ش��دن برجام بود، اما بدعه��دی آمریکا از 
همان موقع آغاز ش��د تا اینکه ب��ا روی کار آمدن 
"ترامپ" به یکباره از این توافقی که این همه برای 
آن هزینه شد، خارج شد و با بی ادبی تمام هم این 

توافق را مفتضح خواند.
حتی همان موقع نیز مقام معظم رهبری بارها 
بیان داش��تند که ب��ه برجام و تعه��د آمریکایی ها 
خوشبین نیستند اما، تالش شد تا توافق هسته ای 
را مطالب��ه عموم��ی معرف��ی کنند، این ق��رارداد 
بین المللی را هم به امضا رساندند بخاطرش جشن 
و پایکوبی راه انداخته شد اما، در آخر به قول سیف 
رئیس وقت بانک مرکزی دس��تاورد "برنامه جامع 

اقدام مشترک تقریبا هیچ بود."
دیروز نیز مقام رهبری بر همین مسئله تاکید 
و فرمودند، »برجام نمونه ی واضح همین مس��ئله 
بود، تازه بنده خیلی س��خت گیری می کردم. البته 
خطوط قرمزی هم که مشخص کردیم رعایت نشد 

و در نهایت مذاکرات برجام اشتباه بود.«

باور کنید مذاکره با آمریکا 
دستاوردش هیچ است


