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 تالش های اروپا برای حفظ برجام 
با فشارهای آمریکا تناظر ندارد

روزنام��ه آمریکایی واشنگتن پس��ت تصریح کرده 
تالش کش��ورهای اروپایی برای مقابل��ه با تحریم های 
آمریکا خفیف تر از اش��تیاقی است که این کشور برای 

اجرای تحریم ها علیه ایران دارد.
روزنامه واشنگتن پست پس از یادآوری وعده های 
کش��ورهای اروپایی برای دور زدن تحریم های آمریکا 
علی��ه ایران نوش��ته مقام ه��ای دولت��ی، تحلیلگران و 
نمایندگان برخی از شرکت هایی که تحت فشار آمریکا 
قرار گرفته اند می گویند: تالش های اروپا در مقایسه با 
عطش��ی که آمریکایی ها برای وادار کردن شرکت ها به 

خروج از ایران نشان می دهند کمرنگ است.
واشنگتن پس��ت تأکید می کند: در جدال بر س��ر 
حیات یا ممات توافق هس��ته ای، ایاالت متحده برای 
عبور از مرزهایی اراده نشان داده که اروپا تا به اینجای 

کار تمایلی برای ایستادگی در برابر آن ندارد.
مایکل ت��وکاس، دبیر کل ات��اق بازرگانی آلمان-

ایران می گوی��د: عطش دوس��تان آمریکایی مان برای 
مشکل آفرینی بیشتر شده است.

ت��وکاس می گوی��د این مش��کالت، هم ناش��ی از 
فشارهای مستقیمی هس��تند که مقام های آمریکایی 
روی ش��رکت های اروپای��ی اعم��ال می کنن��د و هم 
ماش��ی از اثر موجی دهان به دهان ش��دن این حرف 
که آمریکایی ها چقدر برای وادار کردن ش��رکت ها به 
تجدیدنظ��ر در برنامه هایش��ان در خصوص حضور در 

ایران به آب و آتش می زنند.
توکاس که سازمانش در حکم نماینده دسته ای از 
شرکت های آلمانی است که سهم عمده تجارتشان در 
ایران است می گوید حسب اطالع او دست کم ۲۰ عضو 
هس��تند که مقام های آمریکایی با آنها دیدار کرده و از 
آنها خواسته اند فعالیت هایشان در ایران را کند کنند.

او می گوید آمریکایی ها با برخی از این ش��رکت ها 
از در دوس��تی وارد شده و اهمیتشان در روابط تجاری 

آلمان و آمریکا را به آنها گوشزد کرده  اند.
ت��وکاس این ن��وع تعامالت را مناس��ب نمی داند. 
او گف��ت: وظیفه دیپلمات این نیس��ت که ش��رکت ها 
را تهدید کند. نباید ش��رکت ها را در کش��ور میزبان، 
اینط��ور تهدید کنند. این توئیت با انتقادهای تندی از 
سوی مقام ها و کارشناسان آلمانی مواجه شد که او را 
ب��ه رعایت نکردن حد و مرزهای خودش متهم کردند. 
ام��ا گرنل، از آن کارزار دس��ت نکش��یده و کماکان با 
مسئوالن شرکت ها دیدار و با آنها درباره ایران رایزنی 

می کند.  تسنیم

گزارش

حمایت ابوظبی از برگزاری کنفرانس ورشو علیه ایران
وزیر مش��اور دول��ت امارات در ام��ور خارجه از طرح آمریکا ب��رای برگزاری 
کنفرانس��ی در ورش��و به منظور بررسی بحران های غرب آسیا که ابتدا صرفا ضد 

ایرانی بود، استقبال کرد.
انور قرقاش در مصاحبه با روزنامه س��عودی الش��رق األوسط گفت: برگزاری 

کنفرانس ورش��و برای بررس��ی بحران های غرب آس��یا، فرصتی برای ارسال پیام 
یکپارچه به ایران در خصوص دغدغه های جامعه جهانی درباره فعالیت ها و دخالت های 

نگران کننده آن در منطقه است. این مقام اماراتی درباره نشست اخیر وزرای خارجه شش 
کشور عربی در سایه غیبت قطر و ُعمان در اردن نیز ابراز امیدواری کرد که گام های مثبت 
بیشتری برای تقویت هماهنگی کشورهای عربی جهت مقابله با دخالت های روزافزون در 
منطقه عربی برداش��ته شود.گفتنی اس��ت؛ امارات متحده عربی تمام تالش خود را برای 

حذف ایران از معادالت منطقه ای به کار گرفته است. فارس 

درحاشیه 
ایران مطابق برجام عمل کرده است

وزیر پیش��ین انرژی آمری��کا اذعان دارد که اقدامات ای��ران در زمینه برنامه 
هسته ای مطابق توافق برجام است.

ارنس��ت مونیز درباره پایبندی ایران به چارچوب های مورد نظر برجام گفته 
تحقیقات دانش��مندان ایرانی چیزی خارج از توافق برجام نیست بلکه بر اساس 

موارد تعیین ش��ده و مورد توافق است. شواهد قطعی داریم که ایران مطابق توافق 
هسته ای برجام عمل کرده است.

وزیر پیش��ین انرژی آمریکا همچنین گفته الزامات مشخصی برای ایران به مدت 15 
س��ال در نظر گرفته شده که این مرحله رویه نظارتی سفت و سختی دارد. امید این بود 
که بتوانیم در این 15 س��ال روابطی مبتنی بر اطمینان در حوزه توافق هس��ته ای ایجاد 
کنیم اما نکته مهم اینکه ذات این توافق بر اساس اعتماد نیست بلکه بر تحقیق و تصدیق 

مداوم استوار است.  صداوسیما 

معادله
مکانیسم مالی اروپا در قبال برجام کفایت نمی کند

یک استاد دانشگاه گفت: مکانیسم اخیری که از سوی اروپا اعالم شد نسبت 
به تعهداتی که 1+۴ در برجام دارند در مقایسه با اجرای تعهدات هسته ای ایران 

کفایت نمی کند.
مه��دی ذاکریان ادام��ه داد: در بحث خروج آمری��کا از برجام، صرفاً موضوع 

تحریم ایران مطرح نیس��ت بلکه موضوع نظم بین المللی اس��ت که اگر این روند 
از س��وی این کش��ورها ادام��ه یابد دیگر نمی توانی��م انتظار صلح و ثب��ات در دنیا را 

داش��ته باش��یم این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: از این رو معتقدم کار اروپا در مقابل 
بی ثباتی آمریکا با خروجش از برجام کافی نیس��ت. آژانس بین المللی انرژی اتمی مرتب 
در گزارش های خود از پایبندی ایران به برجام گفته اس��ت و رئیس س��ازمان سیا نیز بر 
پایبندی ایران به تعهدات برجامی اش صحه بنا بر این انتظار بود اروپا و دیگر کشورها در 

برابر این رفتار آمریکا برخورد مناسب تری انجام دهند.  ایسنا 
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سفیر اسبق ایران در نروژ:
روابطبااروپاسردترمیشود

سفیر اسبق ایران در نروژ گفت: روابط ما  با اروپا در موضوع برنامه موش��کی ایران راهب�����رد
هر روز سردتر خواهد شد و فشارهای آمریکا بر اروپا هم تاثیر 

خودش را بر روابط با ما خواهد گذاشت.

عبدالرضا فرجی راد در خصوص برگزاری کنفرانس ورش��و 
از س��وی آمریکا و برخ��ی اقدامات خصمانه اروپ��ا علیه ایران 
مبنی بر تحریم ها، میزبانی کنفرانس ورشو و اصرار بر مذاکره 
موشکی با ایران، اظهارداشت: معتقدم اینکه آمریکا اعالم کرده 
موضوع کنفرانس لهستان صرفاً در خصوص ایران نخواهد بود 
تغییری در اصل ماجرا ایجاد نخواهد شد، در واقع آقای پمپئو 
به دنبال این اس��ت که در درجه اول حداکثر دعوت ش��دگان 

ب��ه این کنفرانس حض��ور پیدا  کنند و در درجه دوم س��طح 
حاضرین در کنفرانس، وزیر امور خارجه به باال باشد. 

وی گفت: با نگاهی به عناوین تعیین ش��ده جهت بحث و 
بررسی در کنفرانس لهستان متوجه می شویم که تمام عناوین 
مواردی هس��تند که آنها با ایران بر سر آن موارد مشکل دارند 
حاال آنها اس��م ایران را از موض��وع کنفرانس حذف کردند اما 
نتیجه ای که از آن کنفرانس خواهند گرفت به نظر من بیشتر 

روی ایران خواهد بود.
وی با اش��اره به رویکرد اخیر اروپا نسبت به ایران و مطرح 
کردن مجدد لزوم مذاکره موش��کی با ایران، تصریح کرد: طرح 
جدید آمریکا در موضوع کنفرانس لهستان نشان دهنده تالش 
آنها برای مشارکت هرچه بیشتر اروپا در این کنفرانس است و 
از طرفی شما می بینید که وزیر امور خارجه انگلیس هم برای 

شرکت در این کنفرانس اعالم آمادگی کرده است. مهر

آگهى تاسيس
تاســيس شركت با مســئوليت محدود سوسن ســفيد ايليا گوجان درتاريخ 
1397/11/10 به شماره ثبت 13265 به شناسه ملى 14008118744 ثبت 
و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم 
آگهــى ميگردد. موضوع فعاليت :صادرات و واردات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى 
-ثبت موضوع به تنهايى مجوز فعاليت نمى باشد وانجام مفاد موضوع شركت در 
صورت لزوم مستلزم كسب مجوزات الزم مى باشد درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهــاى الزم از مراجع ذيربط مــدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلى : اســتان چهارمحال وبختيارى ، شهرســتان شهركرد ، بخش مركزى 
، شــهر شــهر كرد، پاسدار ان ، خيابان پاسداران ، كوچه [16] شانزدهم ، پالك 
4 ، طبقه همكف كدپســتى 8814843489 ســرمايه شخصيت حقوقى عبارت 
اســت از مبلغ 1000000 ريال نقدى ميزان ســهم الشــركه هر يك از شــركا 
آقاى بيژن جهانبازى به شــماره ملــى 4679313110 دارنده 600000 ريال 
ســهم الشــركه خانم معصومه رئيسى گوجانى به شــماره ملى 4679485450 
دارنده 400000 ريال ســهم الشــركه اعضا هيئت مديره آقاى بيژن جهانبازى 
به شــماره ملى 4679313110و به ســمت مديرعامل به مــدت نامحدود و به 
ســمت عضو هيئت مديــره به مدت نامحدود خانم معصومه رئيســى گوجانى به 
شــماره ملى 4679485450و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك 
، ســفته ، بروات ، قراردادها، عقود اســالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و 
ادارى باامضاء مدير عامل همراه با مهر شــركت معتبر مى باشد اختيارات مدير 
عامل : طبق اساسنامه روزنامه كثير االنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى 
شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى شهركرد (370363)

آگهى تغييرات شــركت خورشــيد تاب توان ( با مسئوليت محدود) به 
شماره ثبت 551 و شناسه ملى 14003407356 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/25 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1. آقايان همايون كيانپورهفشجانى ( احدى از شركا ) به 
شــماره ملى 4622579111 به سمت مديرعامل و عضو هيات مديره و 
آروين عزيزپور ( احدى از شركا) به شماره ملى 4610363178 به سمت 
رئيس هيات مديره انتخاب شــدند. 2. حق امضاء كليه ى اوراق و اســناد 
بهادار و تعهدآور شــركت از قبيل چك، ســفته ،بــروات و اوراق عادى با 

امضاى مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى قزوين-البرز (370023)

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى حوزه 
ثبتى منطقه  يك سارى

نظربه دستور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 
رســمى مصوب 1390/9/20 امالك متقاضيانى كه در هيــأت موضوع ماده يك قانون مذكور 
مستقر در واحد ثبتى منطقه يك سارى مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز 

و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در سوماكيله پى پالك اصلى 3422 بخش 1

ســيد مصطفى يعقوبى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به 
مســاحت 156,80  مترمربع  محمد آقاجانى افراپلى نســبت به شــش دانگ يك قطعه زمين 

مشتمل بر ساختمان به مساحت 64,40 مترمربع 
امالك متقاضيان واقع در شريف آباد پالك اصلى 3428 بخش 1 

ياسر محمدى زاده نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 
167,50  مترمربع  ليال برزگر عيسى خندقى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 98,25 مترمربع
امالك متقاضيان واقع در مليك پالك اصلى 3431 بخش 1

مهدى ســليمى نسبت به شــش دانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مساحت 
480,20 مترمربع باكسر سهم وقت .

امالك متقاضيان واقع در استخر سر پالك اصلى 3448 بخش 1
محمدحسن جعفرى تويه نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

199,85 مترمربع با كسر سهم وقف .
امالك متقاضيان واقع در ميانرود مالدسته پالك اصلى 3454 بخش 1

على اميرى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 92,15 
مترمربع با كسر سهم وقف محمد انشائى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر يك 
باب ساختمان به مساحت 77,50 مترمربع با كسر سهم  وقف صغرى عبدى پركوهى نسبت به 
شش دانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 99,80 مترمربع با كسر سهم وقف 
، لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند 
رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه 
محلى /كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى ،  رأى هيأت الصاق تا 
در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت 
به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و 
در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواســت 
به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور 
ســندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت .بديهى است برابر ماده 13 آيين نامه 
مذكور در مورد قســمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشــده،واحد ثبتى با رأى 
هيأت پس از تنظيــم اظهارنامه حاورى تحديد حدود،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد 
حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
ســابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را با صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد 

.تاريخ انتشار نوبت اول 97/10/30 نوبت دوم 97/11/15 .م/الف5794/50/97
مهدى داودى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك سارى

آگهى تغييرات شــركت پرسو بام پارس سهامى خاص به شماره ثبت 12688 و 
شناسه ملى 14006851720 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/9/17 
تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : آدرس شــركت از اســتان چهارمحــال و بختيارى 
به اســتان تهران ، شهرســتان تهران ، بخش مركزى ، شــهر تهــران، باغ صبا-

ســهروردى ، كوچه سنندج ، خيابان شــهيد استاد مطهرى ، پالك 98 ، طبقه اول 
، واحد 2 به كدپســتى 1578775113 و شــماره تماس 021-88867911 

انتقال يافت. - بدين ترتيب ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى شهركرد (370356)

آگهى تغييرات شــركت تحليلگران پيوند داده ها ســهامى خاص به شماره ثبت 
11205 و شناسه ملى 10760387161 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/11/3 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : -1اعضا هيئــت مديره براى مدت 
دو ســال به قرار ذيــل تعيين گرديدنــد: محمد على منوچهرى تلــورى كد ملى 
0080085229-زهــرا بيغشــى ماليــرى كــد ملــى 3934846319-زينب 
منوچهرى كد ملى 067456677 -2بازرسين شركت براى مدت يكسال مالى به 
قرار ذيل تعيين گرديدند: بهمن صادقى دازميرى شماره ملى 2093462567 
بعنــوان بازرس اصلى واحمد حدادى بعنوان بازرس على البدل به شــماره ملى 
2064722025 -3روزنامــه كثيراالنتشارسياســت روز جهت درج آگهى هاى 

شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سارى (370247)

آگهى تغييرات شــركت تحليلگران پيوند داده ها ســهامى خاص به شماره ثبت 
11205 و شناسه ملى 10760387161 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/11/3 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -1 محل شــركت در واحد ثبتى ســارى به آدرس 
ســارى-بخش مركزى-شــهر سارى-شــفا-خيابان فــرح آبــاد 16 (شــفا)-بن 
بســت شــفا 19ســاختمان مهر6-واحد4-طبقه دوم-واحد غربى به كدپستى 
4816968225 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح فوق اصالح 

گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سارى (370246)

آگهى تغييرات شــركت خورشــيد تاب توان ( با مسئوليت محدود) به 
شماره ثبت 551 و شناسه ملى 14003407356 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/24 
تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : خانم آناهيتــا كيانپور هفشــجانى كد ملى 
4610270994 بــا در يافت مبلغ چهارصد و شــصت هزار ريال ســهم 
الشــركه خود از صندوق شــركت خارج و ديگر هيچ گونه حق و سمتى در 
شــركت ندارد درنتيجه ســرمايه شــركت ازمبلغ يك ميليون و چهارصد 
و شــصت هزار ريــال به مبلغ يــك ميليون ريــال كاهش يافــت و ماده 
4-اساســنامه بشرح مذكور اصالح گرديد و ســهم الشركه شركاپس از 
كاهش ســرمايه به شرح ذيل ميباشــد : آقاى پيمان كيانپورهفشجانى و 
خانم مهســا ميرى هر كدام مبلغ چهل هزارريال و آقايان آروين عزيزپور 
و همايون كيانپورهفشــجانى هر كدام مبلغ چهارصد و شصت هزار ريال 

سهم الشركه. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى قزوين-البرز (370021)

آگهى تغييرات شــركت خورشــيد تاب توان ( با مسئوليت محدود) به 
شماره ثبت 551 و شناسه ملى 14003407356 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مورخ 
1397/10/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقايان آروين عزيزپور (احدى 
از شركا) كد ملى 4610363178 و همايون كيانپورهفشجانى (احدى از 
شركا ) كد ملى 4622579111 به عنوان اعضاى هيات مديره براى مدت 

نامحدود انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى قزوين-البرز (370022)

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: بيژن انصارى بارزى فرزند ذوالفقار به نشانى استان 
چهارمحال و بختيارى – شهرســتان لردگان- شهر لردگان-خاردان ك كوتر. مشخصات محكوم 
عليه/ محكوم عليهم: 1- محمد حســين ســاالروند حبيبى فرزند آقاخان به نشــانى اســتان 
لرستان-شهرســتان درود-بخــش مركــزى شهرســتان درود – ژان – روســتاى ناصرالدين. 
2-حسن منزوى برزكى فرزند احمد به نشانى استان اصفهان-شهر كاشان – ميدان اكسپرت 
ك ش مســتور بن بســت اول. مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/محكوم لهم. 
محكوم به: بســمه تعالى بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9709973852100746 محكوم عليه محكوم است به استرداد يك دستگاه خودرو نيسان 
به شــماره انتظامى 38 و 417 ايران 43 در حق محكوم له و نيم عشــر دولتى در حق صندوق 
دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گــذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- 
مالى معرفى كند كه اجرا حكم و اســتيفا محكوم به از آن ميســر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجــراى مفاد اجراييه نداند بايد ظرف ســى روز كليه اموال خود را شــامل تعــداد يا مقدار و 
قيمت همه اموال منقول و غير منقول، به طور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر 
عنوان نزد بانكها و موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق 
حســابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از 
اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك 
سال قبل از طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه نمايد واال 
به درخواســت محكوم له بازداشــت مى شــود (مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
1394). 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم، 
حبــس تعزيرى درجه هفت را در پــى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق. 
م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو 
با انگيزه فرار از اداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مى شود. 
(مــاده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
ســى روز ارائه نمود ازادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه 
يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود.(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت 

مالى 1394). 
مســئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان لردگان-احمد درست محل 

امضا رئيس و مهر دادگاه. – ذبيح اله مولوى

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا دريس زاده فرزند حســن داراى شناســنامه 10343 به شــرح كالسه 
901/2/97 ح از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
عبدالحميد مبارك شــاهى فرزند محمد به شناســنامه 139 در تاريــخ 92/4/5 در اقامتگاه 
(موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است به: 1- زهرا دريس زاده ش ش 
10343 همسر متوفى 2- زينب احمدى پور بوشهرى ش ش 1815837276 همسر متوفى 
3- آتنا مبارك شاهى ش ش 1810169615 دختر متوفى 4- معصومه مبارك شاهى ش ش 
1818292742 دختر متوفى 5- فاطمه مبارك شاهى ش ش 1818393336 دختر متوفى 
6- زهرا مبارك شــاهى ش ش 1818464721 دختر متوفى 7- مريم مبارك شاهى ش ش 
1819364909 دختر متوفى 8- نرگس مبارك شاهى ش ش 1819601900 دختر متوفى 
9- محمد مبارك شاهى ش ش 1818450275 پسر متوفى 10- على مبارك شاهى ش ش 
3500987710 پســر متوفى اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

گروه دیپلماسی  خارج��ه پرون�����ده وزی��ر  درحال��ی 
کش��ورمان در مصاحب��ه ب��ا یک��ی از رس��انه های 
داخلی بدعهدی آمریکا و اروپا در قبال توافق نامه 
هسته ای  را به پای منتقدان دلسوز نظام می نویسد 
که این پرسش مطرح است، آیا در اعتمادی که به 
امضای جان کری نمودید تمام آنچه می خواستید 
در برجام بدس��ت آمد؟ پاس��خ به این سوال شاید 
موجب ش��ود، در قبال اس.پ��ی. وی و اف.ای. تی. 
اف با چش��م بازتری کس��ب منافع ملی  کشور در 

نظر قرار گیرد.
"در مذاکرات بیش��تر نگران داخلی ها بودیم" 
ای��ن جمله ای اس��ت که ب��ه تازگ��ی وزیرخارجه 
کشورمان در مصاحبه با یکی از رسانه های داخلی 
بیان کرده اس��ت، محمد جواد ظریف می گوید در 
دوران مذاک��ره هس��ته ای نگرانی ما بیش��تر بابت 

خنجرهایی بود که از پشت می خوردیم.
وی با انتقاد از اینکه در این مساله مهم یعنی 
مذاکرات هس��ته ای و برجام هی��چ  وقت هم افزایی 
داخلی مش��اهده نش��ده اس��ت، تصری��ح  می کند: 
هیچ وقت از دس��ت طرف مقابل به س��توه نیامدیم 
اما، در طول مذاکره و بعد از آن در برابر فشارهای 
داخ��ل واقعاً  به س��توه آمدیم. معتقدی��م اگر اینها 
نب��ود، برجام می توانس��ت در همان دو س��ال اول 
اج��را، علی رغم همه بدعهدی ه��ای آمریکا و همه 
کاس��تی ها و ضعف اروپا و دیگر کشورها، شرایطی 
را ایجاد کند که خروج از برجام برای آقای ترامپ 
بس��یار بس��یار پرهزینه تر باش��د. می توانستیم در 
دو س��ال بعد از برجام، کش��ور را بس��یار غیرقابل 
تحریم ت��ر از ش��رایطی کنیم که اکنون هس��تیم. 
راه داش��ت. البته راهش نگاه به غرب نبود. راه آن 
ی��ک نگاه جامع به دنیا بود و نیاز اولیه اش این بود 
که اع��الم نکنیم کدام آدم عاقل��ی می آید در این 

سرزمین سرمایه گذاری کند؟
گویا قرار است بدعهدی های آمریکا و متحدانش 
به پای منتقدان دلسوز نظام نوشته شود، از اظهارات 
آقای ظریف به صراحت این اس��تنباط می شود اگر 

اروپا به برنامه جامع اقدام مش��ترک پایبند نبود و 
از همان ابتدا بر س��از ناس��ازگاری نواخت، دلیلش 
انتق��ادات داخلی از آنچه قرار بود برجام برای ملت 

ایران دستاورد داشته باشد، بود.
یعنی اگر منتقدان دلس��وز نظ��ام که بارها بر 
این تاکید داش��تند که فریب لبخندهای آمریکایی 
را نخوری��د و آمری��کا قابل اعتماد نیس��ت و پیش 
از امضای توافق هس��ته ای به برخی بندهای توافق 
انتقاد داش��تند و این بندها را دادن امتیاز بی چون 
وچرا به 1+5می دانس��تند، در واق��ع آنها منجر به 

عدم اجرای تعهدات غرب شده اند؟
البت��ه اظه��ارات آقای ظری��ف می تواند بدین 
مفهوم تلقی ش��ود اگ��ر اف.ای.ت��ی.اف را هم که 
همین منتقدان به دلیل همراه نبودن با منافع ملی 
خواهان عدم تصویب آن هس��تند، تصویب نشود، 
دچ��ار ضرر و زیان می ش��ویم و مقص��ر نیز همین 

منتقدان دلسوز نظام محسوب خواهند بود.

باید از ش��خص رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی 
کش��ورمان بپرس��یم، آیا برجام توانست مشکالت 
اقتص��ادی کش��ور را مرتفع کند که ح��اال زمینه 
سازی برای امضای اف.ای.تی.اف را فراهم می کنید 
و ب��ا وجود آنکه می دانید امضای اف.ای.تی.اف نیز 
ن��ه اروپا را در قبال ملت ایران متعهد می کند و نه 
باری از دوش نابه س��امانی اقتصادی در کش��ور بر 

می دارد، اما باز به امضای آن اصرار می ورزید.
وی با اش��اره به اینکه به روزنامه های جناحی 
اعتقاد ن��دارد، می گوید: اعتق��اد دارم روزنامه باید 
واقعی��ات را بگوید و نگاه ملی داش��ته باش��د. تیتر 
روزنامه ها را نگاه کنید: پرواز هواپیماهای کاغذی بر 
فراز آسمان انتخابات یعنی خواست های ملی ما را 
در حد یک دعوای انتخاباتی به حضیض کشاندند. 
ببینی��د در این م��دت چقدر هیأت ب��ه ایران آمد. 
برخی می گویند همه اینها نمایش است. بله، ممکن 
است کار دولتی ها نمایش باشد ولی بازرگان و تاجر 

هیچ زمانی برای نمایش وارد کش��وری نمی شوند. 
کدام تاجری را دیدید بدون اینکه امیدی به تجارت 
داشته باش��د فقط برای نمایش تجاری به کشوری 
قدم بگذارد؟ ما را در برابر خارجی ها طوری معرفی 
کردن��د که انگار برای اه��داف کوتاه انتخاباتی وارد 
این مذاکره می ش��ویم. به جای آنکه ما را در سطح 
باال در مقابل طرف خارجی قرار دهند که از موضع 
ملی این کار را انجام می دهیم، ما را فرو کاس��تند 
به کسی که نیازمند اس��ت برای دعوای انتخاباتی. 
م��ِن وزیر خارجه از چه زمانی سیاس��ی و جناحی 
بودم که اکنون بخواهم باشم؟ اینها واقعیاتی بود که 
وجود داشت. این واقعیات حتی امروز در شرایطی 
که در یک جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم تش��دید 
ش��ده است و برخی همان سیاس��ت ها و اهداف را 
دنبال می کنند و این به نظر من کاس��تی عمده ای 

است که در آن زمان بوده و اکنون هم هست.

انتقاد دوباره از منتقدان دلسوز برجام
دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاست خارجی در گفت وگو با سیاست روز گفت:  
اخیرا یکی از مسئوالن عالی رتبه پرونده هسته ای 
معروف به توافق نامه برجام در خصوص انتقاداتی 
که در داخل کش��ور به مفاد این توافق نامه نموده 
بود مجدد و بر اس��اس رس��م موجود همه کسانی 
که برجام را یک توافق بدون اش��کال و به اصطالح 

برد- برد می دانستند، تاخته است.
وی اف��زود: و بدون اینک��ه اعتراف به بعضی از 
اشکاالت موجود به برجام نماید و از منتقدان برای 
اینک��ه آنان دلس��وزانه به فکر افزای��ش منافع ملی 
بودند تش��کر کند، صحبت هایی نموده است که در 
مقابل باید چند سوال ایشان شود؛ ابتدا آیا ایشان به 
جامعه چند صدایی معتقدتد؟ آیا ایشان به تخصص 

و تجربه بعض��ی از منتقدان آگاه��ی دارند؟ آیا به 
نقدهای��ی که در طول ایام قبل از پاره کردن برجام 
توس��ط آمریکا به گروه خارجی ای��ن توافق یعنی 
اروپا و آمریکا می شد رسیده اند؟ آیا اعتمادی که به 
امضای جان کری نمودند اجرا شد؟ و در نهایت آیا 
ایشان آمریکای ترامپ و آمریکای کلینتون یا اوباما 

را با همدیگر متفاوت می بینند؟ 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: اگر مسئول 
محت��رم به س��واالت فوق پاس��خ دهند ش��اید در 
اس.پ��ی. وی و اف.ای. تی. اف با چش��م بازتری به 

کسب منافع ملی  کشور نگریست. 
وی در ادام��ه بیان داش��ت: به نظر می رس��د 
اقداماتی همچون مصاحبه مسئول محترم یاد شده 
به نوعی از پاس��خگویی مطالبات ب��ه حق مردم و 
تع��دادی از نماین��دگان ملت و رس��انه های منتقد 
می باش��د نباید فراموش نم��ود در موضوع امضای 
توافق نام��ه برجام از خیلی از خط��وط قرمز نظام 
متاس��فانه عبور و نتیجه آن ش��د که بس��یاری از 
کارشناسان موافق  با برجام و بعضی از کارشناسانی 
که در این موضوع سکوت اختیار کرده بودند همگی 
متوفق القول به این مسئله اذعان دارند توافق نامه 
برجام نمی توانست توافقی برد- برد و نمی توانست 

همطراز منافع ملی ایران باشد. 
ای��ن کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی 
خاطرنشان کرد: از اس. پی. وی می توان گفت اروپا 
بعد از تاخیر ف��راوان موضوع ایجاد کانال اقتصادی 
بین ایران را به گونه ای اعالم نمودند که تعدادی از 
نمایندگان محترم مجلس که موافق تصویب آن در 
مجلس بودند فریاد مخالف��ت و چرایی دخالت در 
امور داخلی کشور را امروز در مجلس بلند نمودند.

وی گفت: غرب به مفهوم جغرافیایی و فکری 
آن هی��چ گاه به دنبال اعطای منافع ایرانیان نبوده 
و همانط��ور که رهبر گفتند در تم��ام مذاکرات با 
غربی ها اعم از آمری��کا و اروپا باید با نگاهی کامال 
بدبینانه به این بدعهدان و کس��انی که خلف وعده 
در تاریخ پرونده آنان بس��یار مش��اهده می ش��ود 

نگریست. 

ظریف: در مذاکرات بیشتر نگران داخلی ها بودیم

تاختن دوباره به منتقدان، بدون عبرت از گذشته!


