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تاکید آلمان برای حفظ برجام 
وزیر امور خارجه اس��بق آلمان با اش��اره به اینکه 
توافق هسته ای تنها توافقی در این زمینه بوده و بحث 
های دیگر از جمله موشکی و نقش ایران در منطقه را 
در بر نمی گیرد، ب��ر لزوم حفظ آن و مقابله با آمریکا 

در این راستا تاکید کرد.
یوشکا فیشربه مس��ئله توافق هسته ای با ایران و 
درخواس��ت اخیر معاون رئیس جمه��ور آمریکا برای 
خ��روج از توافق هس��ته ای و اینکه تا چه مدت اروپا و 
آلمان می توانند این فشارها را تحمل کنند پرداخته و 
گفت: جایگزین برای این توافق هسته ای چیست؟ لغو 
ای��ن توافق به مفهوم بازگش��ت مجدد به عرصه جبهه 

گیری و رویارویی با ایران است. 
وی در ادام��ه تاکید کرد، پ��س اروپاییان باید در 
این راس��تا همچنان در مقابل آمریکا بایس��تند. ایده 
توافق هسته ای هرگز این نبود که همه مسائل به این 
ترتیب حل شود. این توافق به محدوده باریک و بسیار 

خطرناک سالح های اتمی مربوط می شود.  فارس

 واکنش ایران به تجاوز صهیونیست ها
 علیه مسجداالقصی 
قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره 
به تجاوز و تعرض های اخیر صهیونیس��تها به مس��جد 
االقص��ی و اماکن تاریخی و اس��المی بی��ت المقدس 

اشغالی، این اقدام غاصبان قدس را محکوم کرد.
قاس��می افزود: فرایند کشتار و پاکسازی نژادی- 
مذهب��ی در بیت المقدس از زمان اش��غال س��رزمین 
فلسطین به صورت مستمر و سازمان یافته در جریان 
ب��وده، اما س��کوت مرگبار برخی دول��ت های منطقه 
در قبال تجاوزهای مکرر صهیونیس��ت ها، مشارکت و 
همراهی آنها با نمایش مضحک آمریکایی - اس��رائیلی 
ورشو و نیز برقراری ارتباطات پنهان و آشکار با عامالن 
کش��تار مردم فلس��طین موجب تش��ویق و گستاخی 
صهیونیس��ت ها در تعدی و تعرض به اماکن تاریخی و 

اسالمی فلسطین بویژه در بیت المقدس شده است. 
س��خنگوی وزارت خارجه ضمن تجلیل و تقدیر از 
پایداری و مقاومت مردم فلس��طین بویژه ساکنان بیت 
المقدس در حفاظت و حراست از اماکن مقدسه خواستار 
اق��دام فوری و عملی کش��ورهای اس��المی و مجامع و 
سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در 
محکوم کردن اقدامات اخیر صهیونیست های نژادپرست 

و جلوگیری از تداوم آن شد. باشگاه خبرنگاران

 دیدار سفیر ایران
 با مقام امنیتی کردستان عراق

ایرج مس��جدی س��فیر ایران در عراق در دیدار با 
مسرور بارزانی مش��اور شورای امنیت اقلیم کردستان 
عراق بر حمایت ایران از امنیت و ثبات اقلیم کردستان 

تاکید کرد.
در این دیدار طرفین با اش��اره ب��ه روابط تاریخی 
میان مردم کردس��تان و مردم ای��ران، درباره راه های 
عمل��ی ب��رای گس��ترش روابط تج��اری می��ان اقلیم 

کردستان و جمهوری اسالمی رایزنی کردند.
مس��جدی در این دیدار ضمن اشاره به انتخابات 
اخیر کردس��تان و توس��عه روابط ایران با عراق، تاکید 
ک��رد که امنی��ت و ثبات اقلیم کردس��تان برای ایران 
مهم بوده و تالش ها برای مستحکم تر کردن روابط در 

آینده ادامه خواهد یافت.
تحوالت منطقه و عادی س��ازی شرایط در مناطق 
مختلف ع��راق از دیگر محور های گفت وگوی س��فیر 

ایران و مسرور بارزانی بود.  ایرنا 

هشدار ظریف به خروج از برجام 
وزی��ر ام��ور خارجه ای��ران س��ازو کار مالی مورد 
نظر اروپ��ا با ایران را فقط نوع��ی مقدمه برای اجرای 

وعده های طرف اروپایی ارزیابی کرد.
محمد جواد ظریف گفت: وقتی که آمریکا از توافق 
هس��ته ای با ایران خارج شده اس��ت، کشورهای دیگر 
مس��ئولیت هایی دارند  که ش��امل ۱۲ مورد می شود 
و این س��ازوکار ش��امل این موارد نمی شود بلکه فقط  
مقدمه ای برای اجرای وعده هاست. در توافق هسته ای 
)برجام( عادی  سازی روابط اقتصادی پیش بینی شده 
است.س��اختاری مانند اینس��تکس کانال ارتباط مالی 

عادی نیست بلکه در جهت خالف آن عمل می کند.
وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت: اینستکس 
هنوز اجرایی نشده است دوم اینکه ایجاد آن نه ماه به 
درازا انجامید و سومین مورد این است که باید پول در 
آن جریان داشته باش��د و تبادل مالی فقط زمانی رخ 
می دهد که تجارت، مبادله نفت و س��رمایه گذاری رخ 

دهد و این موضوعی ضروری است.
این روزنامه سوئیس��ی در ادام��ه از ظریف درباره 
اینک��ه آیا صادرات نف��ت ایران از ۲.۵ بش��که در روز 
به بیش از یک میلیون بش��که کاهش یافته اس��ت  و 
اینک��ه آیا این مق��دار در دراز مدت کافی اس��ت هم 
پرس��ید که ظریف گفت: خیر اینطور نیس��ت و کمتر 
از مقداری است که ما قبل از توافق هسته ای و زمانی 
که تحریم ه��ای س��ازمان ملل متحد وجود داش��ت، 
می فروختی��م. اما اکنون آمری��کا تمامی تالش خود را 
به کار گرفته تا همه را به زانو در آورد. کلمات زیبا در 

دراز مدت کارایی ندارند.  ایسنا

اخبار

اروپایی ها به وعده های خود در چارچوب اینستکس عمل کنند
معاون وزیر خارجه روس��یه با ابراز امیدواری به پایبندی س��ه کشور اروپایی 
به تعهداتش��ان در قبال ایران در چارچوب اینس��تکس گفت: عملکرد کامل این 
مکانیزم باید امکانات مضاعفی را هم برای کش��ورهای ثالث، از جمله روس��یه و 

چین فراهم کند.
س��رگئی ریابکوف اعالم کرد؛ راه اندازی مکانیزم حس��اب های مالی بین س��ه 

کش��ور اروپایی و جمهوری اس��المی ایران »اینس��تکس« برای دور زدن تحریم های 
آمریکا، باید امکانات مضاعفی هم برای روسیه به وجود آورد. ریابکوف یادآور شد، عملکرد 
تم��ام و کمال این مکانی��زم مالی باید امکان��ات مضاعفی را هم برای توس��عه مبادالت 

بازرگانی بین ایران و کشورهای ثالث، از جمله روسیه و چین به وجود آورد.
وی با اشاره به تهدیدات آمریکا، ابراز امیدواری کرد که کشورهای شرکت کننده در 

اینستکس به وعده های خود در این رابطه واقعاً عمل کنند.  مهر 

دیپلمات
خصومت  ورزی در قبال ایران افول آمریکا را تسریع می کند

تحلیلگر پیش��ین مس��ائل غرب آس��یا در س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
پیش بینی کرده ادامه سیاست های ضدایرانی کاخ سفید، افول مولفه های برتری 

اقتصادی آمریکا را تسریع خواهد کرد.
پال پیالر می نویس��د: دولت ترامپ تالش داشت همایش هفته جاری درباره 

مسائل خاورمیانه را به آن چیزی تبدیل کند که از ابتدا قصد آن را داشت، یعنی 
جلسه ای برای مواخذه ایران که اروپایی ها را با بازخواست بیشتر ایران همراه کند؛ اما 

این همایش، در عوض به آن چیزی تبدیل ش��د که اکثر دولت های اروپایی هشدارش را 
می دادن��د، یعنی نه نمایش اتحاد آمریکا-اروپا در خصوص ایران، بلکه نمایش اختالفات 

دو طرف بر سر این موضوع. اینکه در بیانیه پایانی نشست هیچ اشاره ای به ایران نشد.
وی  نوش��ته دولت ترامپ در زمینه سیاس��ت خصومت ورزی حداکثری علیه ایران 

منزوی شده است. فارس  

دیدگاه
ادعای مقام فرانسوی علیه ایران 
وزیر خارجه فرانسه مدعی شد یک خانم ۵۹ ساله تبعه این کشور در جزیره 
کیش ایران دستگیر شده است و کشورش در حال مذاکره با تهران برای آزادی 

وی است.
ژان ای��و لودریان مدعی ش��د: او به کیش رفته بود ک��ه خیلی از دوبی دور 

نیس��ت، و جزء خاک ایران است. او دستگیر ش��ده و از تاریخ ۲۱ اکتبر ۲0۱8 تا 
به امروز به جرم امضای یک قرارداد غیرقانونی و انجام یک س��فر غیرمجاز در زندان 

به س��ر می برد. به گفته وزیر خارجه فرانسه، مسئوالن خدمات کنسولی فرانسه تا کنون 
چندین بار با این خانم مالقات کرده و به شدت نگران این وضعیت هستند.

وی تاکید کرد فرانس��ه در حالی که به فرایندهای قانونی ایران احترام می گذارد، با 
خانواده خانم ارین کامبرول و همچنین مقامات ایرانی در تماس است تا از بهبود شرایط 

وی اطمینان حاصل کند.  صداوسیما 
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تبعات  از  بعد  گ���و گفت و
البته  و  منفی 
برای  خاشقجی  جمال  قتل  سنگین 
عربستان  ولیعهد  سلمان،  بن  محمد 
تخریب  متعاقبش  و  سعودی 
با  ریاض  و سیاسی  تجاری  مناسبات 
که  رسد  می  نظر  به  آمریکا  و  اروپا 
سعودی ها در سایه سفر بن سلمان 
چین  و  پاکستان  هندوستان،  به 
تالش می کنند سیاست موازنه قوا و 
ولیعهد  چهره  بازسازی  همچنین 
قراردادهای  سایه  در  را  سعودی 
از  البته  دهند.  شکل  تجاری  کالن 
کارشناسان  از  برخی  طرف  آن 
به  سلمان  بن  تالش های  معتقدند 
موازات این هدف، برای تحت فشار 
قرار دادن این کشورها به خصوص 
عمده  مشتریان  از  که  هند  و  چین 
می رود،  شمار  به  نیز  ایران  نفت 
در  ایرانی  دیپلماسی  است. 
زنگنه،  صباح  با  گفت وگویی 
کارشناس و پژوهشگر مسائل جهان 
در  که  است  داده  صورت  عرب 

ادامه می خوانید:

نمای نزدیک

اکسپرس تریبون:
 تهدید واقعی برای جهان عرب اسرائیل است 

نه ایران
پای��گاه اینترنت��ی اکس��پرس تریبون در  رس�انه مطلب��ی ب��ه قلم مون��س احمر نوش��ت: ب�ازي 
نشست ضد ایرانی ورشو که به تازگی با موضوع صلح و امنیت 
در خاورمیانه برگزار ش��د، جای آنک��ه بر تهدید واقعی صلح و 

امنیت در منطقه یعنی اس��رائیل تمرکز کند سعی در منزوی 
کردن ایران داشت.

در هم��ان زمان، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه، 
حس��ن روحانی، رئیس جمهور ای��ران و رجب طیب اردوغان، 
همت��ای ترکیه ای آن ها در س��وچی دیدار کردن��د و در مورد 
مس��ائلی همچون مقابله با تحریم ه��ای اقتصادی آمریکا علیه 
ایران که پس از خروج از برجام علیه این کش��ور اعمال ش��د، 
بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور ایران در همان دیدار 

و در واکنش به نشس��ت ورش��و گفت: می بینیم در ورشو چه 
اتفاقی خواهد افتاد. پایانی پوچ و دیگر هیچ.

نویس��نده در بخش دیگری به تغیی��ر ۱80 درجه ای روابط 
ای��ران و آمریکا پس از پیروزی انقالب اس��المی پرداخته و ادامه 
می دهد: چهل س��ال پیش با پیروزی انقالب اسالمی و به دنبال 
سیاس��ت های ایران علیه اقدامات مداخله جویانه و سلطه طلبانه 
آمریکا و رژیم صهیونیس��تی، واش��نگتن و تل آویو، تهران را یک 
تهدید منطقه ای اعالم کردند. با این حال، از هر نقطه نظری که به 

آن نگاه شود این رژیم صهیونیستی است که تهدیدی برای جهان 
عرب محسوب می شود. بر خالف اسرائیل که بلندی های جوالن، 
قدس شرقی، غزه و کرانه باختری را اشغال کرده، ایران تاکنون در 
هیچ اقدام تجاوزکارانه ای دخیل نبوده است. این گزارش می افزاید: 
پس از جنگ های اعراب و اسرائیل در ژوئن ۱۹۶۷ و اکتبر ۱۹۷۳، 
رژیم اش��غالگر قدس از پذیرش قطعنامه های ۲۴۲ و ۳۳8 شورای 
امنیت س��ازمان ملل که خواستار خروج صهیونیست ها از مناطق 

اشغالی بود، خودداری کرد.  باشگاه خبرنگاران 

مفقودى
 مــدرك تحصيلــى اينجانب عبــداهللا عنايتــى تكله فرزند حســينقلى به شــماره ملى 
5040074379 صادره از پارس آباد در مقطع كارشناسى رشته مهندسى عمران - عمران 
صادره از واحد دانشگاهى اهر با شماره 02/14/2/710 بتاريخ93/6/23  مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد . اهر به نشانه اهر دانشگاه آزاد اسالمى واحد اهر ارسال نمايد. (نوبت دوم)

اصل سند مادر كمپانى كارخانه خودروى سوارى هاچ پك ام -وى- ام به شماره انتظامى 
91 358 س 21 و ب شــماره شاســى NATGBAYL6H1011675 و  شــماره موتــور 
MVM48FBDH010521 به نام نورالدين على زاده  مفقود شده وبه درجه اعتبار ساقط 

است�

ابالغيه 
مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: انور فاتحى فرزند محمد به كد ملى 3838324757 
تاريخ حضور: 1398/01/18 ساعت حضور: 11:00 در خصوص دعوى به طرفيت شما مبنى 
بر در وقت مقرر جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. اين ابالغيه براى شما به سامانه 
ابالغ ارسال گرديده است. به سامانه ابالغ مراجعه كنيد و با استفاده از شناسه و رمز كاربرى 
خود، اطالعات اين ابالغيه را از قســمت «دريافت با شــماره» با وارد نمودن شــماره و تاريخ 
صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربرى (شناسه 
و رمــز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در 
صورت عدم دسترســى به نزديكترين واحد قضائــى مراجعه نماييد. عدم مراجعه به منزله 

استنكاف از قبول اوراق قضائى بوده و ابالغ محسوب مى شود. 
همراه داشتن كارت ملى جهت احراز هويت الزامى است.

شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان لردگان

ابالغيه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقيقــى: پرويــن دارگــوش فرزند رحــم خدا كد پســتى: 
8483111111 بــه كــد ملى 1841810657 به نشــانى: اســتان اصفهان- شهرســتان 
مباركه- شــهر ديزيچه- خيابان امام- كوچه 41 بســيج- منزل عبدالــرزاق بهرامى- تاريخ 
حضور: 1398/01/17 ساعت حضور: 9:00 در خصوص دعوى سمنبر دارگوش به طرفيت 
شما مبنى بر مطالبه وجه بابت- در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. 
اين ابالغيه براى شــما به ســامانه ابالغ ارسال گرديده اســت. به سامانه ابالغ مراجعه كنيد 
و با اســتفاده از شناســه و رمز كاربرى خود، اطالعات اين ابالغيه را از قســمت «دريافت با 
شماره» با وارد نمودن شماره و تاريخ صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد. چنانچه جهت 
ورود به ســامانه، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكى 
از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به نزديكترين واحد قضائى 
مراجعه نماييد. عدم مراجعه به منزله استنكاف از قبول اوراق قضائى بوده و ابالغ محسوب 

مى شود. 
همراه داشتن كارت ملى جهت احراز هويت الزامى است.

شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983896800515 شــوراى حل اختالف شــماره 8 شهرســتان لردگان 
تصميــم نهايــى شــماره 9709973896800963 – خواهــان: آقاى محمد حبيبــى بردبرى فرزند 
قاسمعلى به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- شهر لردگان- خ شهيد كالنترى 
كوچه 4- خوانده: اقاى سيد روح اهللا حسيمى فرزند باقر به نشانى- خواسته: الزام به ايفاى تعهد 
(مالى) مبنى بر. به تاريخ 97/11/14 در وقت مقرر جلسه شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان 
به تصدى امضاء كننده زير تشــكيل شــده اســت. شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى شــورا: موضوع اين پرونده 
رسيدگى به دعوى مورخ 970/10/25 آقاى محمد حبيبى بردبرى بطرفيت سيد روح اهللا حسينى به 
خواسته استرداد پالك خودروى فروخته شده به خوانده به شماره انتظامى 28 س 921 ايران 81 مى 
باشد. نظر به اينكه طبق استعالم از اداره راهور، پالك خودرو در مالكيت رسمى خواهان قرار دارد و 
نظر به اينكه خوانده خودروى مزبور را از خواهان خريدارى نموده است و بايستى ظرف مهلت عرفى، 
پالك را به مالك آن مسترد مى نمود ولى از اين كار خوددارى نموده و على رغم ابالغ، در شورا حاضر 
نشده و از خود دفاع ننموده است و تردد خوانده با پالك شخصى خواهان موجب ثبت تخلفات و نمرات 
منفى احتمالى به نام خواهان خواهد شــد، دادگاه به اســتناد مــواد 308-311-221/220 قانون 
مدنى، حكم بر الزام خوانده به فك پالك مزبور و استرداد آن به خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين 
حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
قاضى شعبه هشتم  شوراى حل اختالف لردگان- على دارابى

دادنامه 
پرونده كالسه 9709983852600425 شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم 
نهايى شــماره 9709973852601171- خواهان: آقاى اكبر طاهرى نســب فرزند خداخواست به 
نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- لردگان- خيابان سردشت- روستاى دودراء- 
خوانده: آقاى اسماعيل عالى پور فرزند ابوالقاسم به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه بابت 
...- قاضى شــورا پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل 
مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص دعوى اكبر طاهرى نسب فرزند خداخواست 
بطرفيت اسماعيل على پور فرزند ابوالقاسم به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال به عنوان 
اصل خواسته به عالوه خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه، به استناد يك فقره سند عادى؛ قاضى 
شورا با توجه به تصوير مصدق سند عادى كه امضاء خوانده ذيل سند مذكور از تعرض مصون مانده 
و نظر به اينكه خوانده هيچ گونه مدركى دال بر پرداخت دين خود به اين شعبه ارائه نداده است لذا 
دادگاه دعوى خواهان به مبلغ 15/000/000 ريال را مقروت به صحت تشــخيص داده و با اســتناد 
ماده 9 از قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب ســال 1394 و مواد 522-519-515-202-198 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلــغ 15/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و مبلــغ 1/427/500 ريال به عنوان هزينه 
دادرســى و به پرداخت خسارت تاخير تاديه نســبت به مبلغ محكوم به، از تاريخ تقديم دادخواست 
(97/7/2) بر مبناى تناســب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده اســت از سوى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد  اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان- عيسى طاهرى

مفقودى
 مــدرك تحصيلــى اينجانب عبــداهللا عنايتــى تكله فرزند حســينقلى به شــماره ملى 
5040074379 صادره از پارس آباد در مقطع كارشناسى رشته مهندسى عمران - عمران 
صادره از واحد دانشگاهى اهر با شماره 02/14/2/710 بتاريخ93/6/23  مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد . اهر به نشانه اهر دانشگاه آزاد اسالمى واحد اهر ارسال نمايد. (نوبت دوم)

اصل سند مادر كمپانى كارخانه خودروى سوارى هاچ پك ام -وى- ام به شماره انتظامى 
91 358 س 21 و ب شــماره شاســى NATGBAYL6H1011675 و  شــماره موتــور 
MVM48FBDH010521 به نام نورالدين على زاده  مفقود شده وبه درجه اعتبار ساقط 

است�

ابالغيه 
مشــخصات ابالغ شــونده حقيقى: انور فاتحى فرزند محمد به كد ملى 3838324757 
تاريخ حضور: 1398/01/18 ساعت حضور: 11:00 در خصوص دعوى به طرفيت شما مبنى 
بر در وقت مقرر جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. اين ابالغيه براى شما به سامانه 
ابالغ ارسال گرديده است. به سامانه ابالغ مراجعه كنيد و با استفاده از شناسه و رمز كاربرى 
خود، اطالعات اين ابالغيه را از قســمت «دريافت با شــماره» با وارد نمودن شــماره و تاريخ 
صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد. چنانچه جهت ورود به سامانه، حساب كاربرى (شناسه 
و رمــز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در 
صورت عدم دسترســى به نزديكترين واحد قضائــى مراجعه نماييد. عدم مراجعه به منزله 

استنكاف از قبول اوراق قضائى بوده و ابالغ محسوب مى شود. 
همراه داشتن كارت ملى جهت احراز هويت الزامى است.

شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان لردگان

ابالغيه 
مشــخصات ابــالغ شــونده حقيقــى: پرويــن دارگــوش فرزند رحــم خدا كد پســتى: 
8483111111 بــه كــد ملى 1841810657 به نشــانى: اســتان اصفهان- شهرســتان 
مباركه- شــهر ديزيچه- خيابان امام- كوچه 41 بســيج- منزل عبدالــرزاق بهرامى- تاريخ 
حضور: 1398/01/17 ساعت حضور: 9:00 در خصوص دعوى سمنبر دارگوش به طرفيت 
شما مبنى بر مطالبه وجه بابت- در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد. 
اين ابالغيه براى شــما به ســامانه ابالغ ارسال گرديده اســت. به سامانه ابالغ مراجعه كنيد 
و با اســتفاده از شناســه و رمز كاربرى خود، اطالعات اين ابالغيه را از قســمت «دريافت با 
شماره» با وارد نمودن شماره و تاريخ صدور ابالغيه دريافت و مشاهده كنيد. چنانچه جهت 
ورود به ســامانه، حساب كاربرى (شناسه و رمز) دريافت ننموده ايد جهت ثبت نام، به يكى 
از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به نزديكترين واحد قضائى 
مراجعه نماييد. عدم مراجعه به منزله استنكاف از قبول اوراق قضائى بوده و ابالغ محسوب 

مى شود. 
همراه داشتن كارت ملى جهت احراز هويت الزامى است.

شوراى حل اختالف شماره 5 شهرستان لردگان

دادنامه 
پرونده كالســه 9709983896800515 شــوراى حل اختالف شــماره 8 شهرســتان لردگان 
تصميــم نهايــى شــماره 9709973896800963 – خواهــان: آقاى محمد حبيبــى بردبرى فرزند 
قاسمعلى به نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- شهر لردگان- خ شهيد كالنترى 
كوچه 4- خوانده: اقاى سيد روح اهللا حسيمى فرزند باقر به نشانى- خواسته: الزام به ايفاى تعهد 
(مالى) مبنى بر. به تاريخ 97/11/14 در وقت مقرر جلسه شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان 
به تصدى امضاء كننده زير تشــكيل شــده اســت. شــورا با بررســى اوراق و محتويات پرونده، ختم 
رســيدگى را اعالم و به شــرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. رأى شــورا: موضوع اين پرونده 
رسيدگى به دعوى مورخ 970/10/25 آقاى محمد حبيبى بردبرى بطرفيت سيد روح اهللا حسينى به 
خواسته استرداد پالك خودروى فروخته شده به خوانده به شماره انتظامى 28 س 921 ايران 81 مى 
باشد. نظر به اينكه طبق استعالم از اداره راهور، پالك خودرو در مالكيت رسمى خواهان قرار دارد و 
نظر به اينكه خوانده خودروى مزبور را از خواهان خريدارى نموده است و بايستى ظرف مهلت عرفى، 
پالك را به مالك آن مسترد مى نمود ولى از اين كار خوددارى نموده و على رغم ابالغ، در شورا حاضر 
نشده و از خود دفاع ننموده است و تردد خوانده با پالك شخصى خواهان موجب ثبت تخلفات و نمرات 
منفى احتمالى به نام خواهان خواهد شــد، دادگاه به اســتناد مــواد 308-311-221/220 قانون 
مدنى، حكم بر الزام خوانده به فك پالك مزبور و استرداد آن به خواهان صادر و اعالم مى نمايد. اين 
حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ، قابل واخواهى در همين شورا و سپس ظرف 20 روز قابل 

تجديد نظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
قاضى شعبه هشتم  شوراى حل اختالف لردگان- على دارابى

دادنامه 
پرونده كالسه 9709983852600425 شوراى حل اختالف شماره 4 شهرستان لردگان تصميم 
نهايى شــماره 9709973852601171- خواهان: آقاى اكبر طاهرى نســب فرزند خداخواست به 
نشانى استان چهارمحال و بختيارى- شهرستان لردگان- لردگان- خيابان سردشت- روستاى دودراء- 
خوانده: آقاى اسماعيل عالى پور فرزند ابوالقاسم به نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه وجه بابت 
...- قاضى شــورا پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و به شــرح ذيل 
مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى شورا: در خصوص دعوى اكبر طاهرى نسب فرزند خداخواست 
بطرفيت اسماعيل على پور فرزند ابوالقاسم به خواسته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال به عنوان 
اصل خواسته به عالوه خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه، به استناد يك فقره سند عادى؛ قاضى 
شورا با توجه به تصوير مصدق سند عادى كه امضاء خوانده ذيل سند مذكور از تعرض مصون مانده 
و نظر به اينكه خوانده هيچ گونه مدركى دال بر پرداخت دين خود به اين شعبه ارائه نداده است لذا 
دادگاه دعوى خواهان به مبلغ 15/000/000 ريال را مقروت به صحت تشــخيص داده و با اســتناد 
ماده 9 از قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب ســال 1394 و مواد 522-519-515-202-198 
قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلــغ 15/000/000 ريال به عنوان اصل خواســته و مبلــغ 1/427/500 ريال به عنوان هزينه 
دادرســى و به پرداخت خسارت تاخير تاديه نســبت به مبلغ محكوم به، از تاريخ تقديم دادخواست 
(97/7/2) بر مبناى تناســب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده اســت از سوى بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد  اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد. اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف لردگان- عيسى طاهرى

مفقودى
مــدرك فــارغ التحصيلى فروغ على آقائى ف موســى ش ش 206 صادره ســاوجبالغ در مقطع كارشناســى 
ناپيوســته رشــته آموزش ابتدايى صادره از واحد دانشــگاهى ولــى آباد با شــماره 188615900115 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد ولى آباد 

تنكابن به نشانى تنكابن-ولى آباد-دانشگاه آزاد اسالمى ارسال نمايد./نوبت دوم سارى

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شــماره 139760309010000316هيات موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك الموت غربى (رازميان) تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد رضا درويشــان پور فرزند على اصغر بشــماره شناســنامه 246 صادره از قزوين 
نســبت به ششــدانگ يك قطعه باغ به مســاحت 36070/6 متر مربع پالك 80 اصلى واقع در بخش 17 قزوين 
روســتاى ده دوشاب محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز آگهى مى 
شــود در صورتى كه اشــخاص 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 تسليم وپس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يكماه از 
تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1136/ م.الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/12/4- تاريخ انتشارنوبت دوم: 1397/12/19

(شريف مراقى- رئيس ثبت اسناد و امالك الموت غربى (رازميان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و  ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 1397603290123523 مورخ 1397/11/18 هيات اول/دوم  موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمســار 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالفضل مجيد پناه فرزند رجب على به شماره شناسنامه 138صادره 
از گرمســار در شش دانگ يك ساختمان به مساحت 107/18 مترمربع پالك 1238 فرعى از 10- اصلى مفروز 
و مجزا شــده از پالك 1238  فرعى از 10 –اصلى واقع در گرمســار خريدارى از مالك رســمى آقاى/خانم محرز 
گرديــده اســت. لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى 
بــه مــدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
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: 1067
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/20                                                   
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

آگهى مزايده
پ كالســه :9200150 به موجب پرونده اجرائي كالســه فوق ششــدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين با 
بناى احداثى 1067 فرعى از 2-اصلى واقع در اراضى ســراج محله بخش 19 ثبت گلوگاه بمســاحت 18/198 
متر مربع ذيل ثبت 7625 صفحه 184 جلد 51 با حدود و مشــخصات : شــماال:اول بطول 40/1 متر ديواريست 
به كوچه دوم بصورت مورب و شكسته بطول هاى 87/5 متر و 28 سانتيمتر و 25/6 متر 33 سانتيمتر و 69/8 
متر و 70 سانتى متر ديواريست به متصرفى على صفرى.شرقاً: به طول 87/5 متر ديواريست به باقيمانده پالك 
جنوباً: اول در سه جزء كه جزء دوم غربيست به طول هاى 65/3 متر و 60/3 متر و 55/3 متر به ديوار شركت 
نفت دوم در ســه جزء كه جزء اول غربيســت به طول هاى 20/4 متر و 70/6 متر و 50 سانتيمتر بديوار شركت 
تعاونى غرباً در سه جزء كه جزء دوم بحالت شمال غربيست بطول هاى 71/6 متر 65 سانتيمتر و 65/8 متر درب 
و ديواريست به كوچه و حقوق ارتفاقى ندارد به نام خانم طيبه بابائى فرزند قربان ثبت و صادر و تسليم گرديد، 
طبق ســند رهني16646 - 01/04/97 دفترخانه 46 گلوگاه در قبال مبلغ 150000000 ريال در رهن بانك 
صادرات گلوگاه قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمي پالك موصوف با توجه به اعيانى آن كه ســاختمانى سه 
طبقه به زيربناى مجموعاً 150 متر مربع با اسكلت فلزى و قدمت حدود 10 سال كه طبقه دوم آن مورد استفاده 
مسكونى و طبقات اول و سوم آن در مرحله اتمام اسكلت رها شده بانضمام ساختمانى يك طبقه با زير بناى 40 
متر مربع با قدمت حدود 35 ســال و در حال حاضر مســكونى داراي انشــعابات آب و برق و گاز شــهرى مى باشد 
به مبلغ 600000000(ششــصد ميليون ريال)ريال ارزيابي شده ، پالك فوق از ساعت 9 الي 12 روز دو شنبه 
مورخ 97/12/20 در اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه. واقع در خيابان 15 خرداد از طريق مزايده به فروش مي 
رسد. مزايده از مبلغ 600000000(ششصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته 
مي شــود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق اشتراك و 
مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشر و حق 
مزايده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در 

همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار:97/12/4 .م/الف97/10/6322
قدير يوسفى نيا-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

متن آگهى
اينجانب/ اينجانبان على اصغر فرج الهى مالك / مالكين سه دانگ سهم مشاع از شش دانگ 
مشــاع پالك ثبتى 25 فرعى از 75- اصلى واقع در قريه كيالن به نشــانى كيالن كوچه نصرالهى 
فرد ملك شــخصى موضوع ســند / اسناد مالكيت شــماره 1004 صادره به تاريخ 1313/6/2 
متقاضى تعيين بســتر و حريم رودخانه / مســيل / نهر احتمالى در داخل و مجاورت پالك ثبتى 
فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين 
بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از 
كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز 
از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى 
روبروى ســالن ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى 
ظــرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امــور آب دماوند ) نبوده و 
بســتر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5824- تاريخ 

انتشار نوبت اول:97/11/23- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/4
اداره امور آب دماوند - تهران

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت يك سهم و نيم مشاع از پنج ســهم ششدانگ پالك ثبتى 1934 اصلى واقع 
در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 144 صفحه 55 ذيل ثبت 21270 به نام آقاى سعيد 
محمدى صادر و تسليم گرديده است ، سپس نامبرده برابر استشهاديه المثنى اعالم مفقوديت 
سند به علت جابجايى را نموده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نمود لذا برابر 
تبصــره 1 مــاده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار 
آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى 
باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى 
كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى 
اعتراض ، ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند 081510 مى 

باشد. تاريخ انتشار 1397/12/4
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت سه هفتم سهم مشاع از پنج سهم به استثناء بهاى ثمن اعيانى ششدانگ پالك 
ثبتى 1933 اصلى واقع در بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر جلد 9 متمم صفحه 88 ذيل ثبت 
653 به نام آقاى سعيد محمدى صادر و تسليم گرديده است ، سپس نامبرده برابر استشهاديه 
المثنى اعالم مفقوديت ســند به علت جابجايى را نموده اســت و درخواست صدور سند مالكيت 
المثنــى را نمود لــذا برابر تبصره 1 مــاده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتــب يكبار در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند 
مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 
روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس 
از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد شماره 

چاپى سند 081536 مى باشد. تاريخ انتشار 1397/12/4
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى محســن تقى بخشــى به شماره ملى 0051270706 به اســتناد شهادتنامه و گواهى 
فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواســتى به شــماره 97/4/682 تقديم اين شورا نموده و 
چنين اشــعار داشته كه شادروان ذبيح اله تقى بخشى به شماره ملى 0439179807 در تاريخ 
1397/8/10 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود حيات گفته و ورثه حيــن الفوت وى عبارتند از: 
1- محسن تقى بخشى فرزند ذبيح اله به ش ملى 0051270706 صادره از تهران پسر متوفى 
2- يداله تقى بخشى فرزند ذبيح اله به ش ملى 0050932721 صادره از تهران پسر متوفى 
3- محمد تقى تقى بخشــى فرزند ذبيح اله به ش ملى 0037239562 صادره از تهران پســر 
متوفى 4- حسين تقى بخشى فرزند ذبيح اله به ش ملى 0056884095 صادره از تهران پسر 
متوفى 5- ليال تقى بخشــى فرزند ذبيح اله به ش ملى 0069604630 صادره از تهران دختر 
متوفــى 6- فاطمه صغرى عرب دشــتى فرزند على اكبر به ش ملــى 2249572666 صادره از 
كردكوى همســر متوفى والغير ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك 
نوبــت آگهــى مى نمايد تــا هر كس اعتراضى دارد و يــا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از 
تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5851
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

در روزهای اخیر ش�اهد س�فر محمد بن سلمان 
به پاکس�تان، هندوستان و چین هستیم. اکنون 
محمد بن س�لمان از روی ناچاری سیاست نگاه 
به ش�رق را در دستور کار سیاست خارجی خود 
برای پررنگ کردن مناس�بات تجاری قرار داده 
است. اما در نگاهی کل ی آیا این شرایط و نگاه 
به شرق ریاض یک رفتار تاکتیکی است و یا این 
که عربستان س�عودی این سیاست را به عنوان 
راهبردی جدی و جدید در دیپلماسی عربستان 

مطرح کرده است؟
به نظر نمی رسد که شرایط عربستان سعودی 
به گونه ای رقم خورده باش��د ک��ه اکنون وضعیت 
سیاسی و مناسبات دیپلماتیک این کشور با دنیای 
غرب به یک بن بس��ت رس��یده باشد، اما در مقطع 
کنونی به واس��طه حساس��یت، باز ب��ودن و مطرح 
بودن پرونده قتل جمال خاش��قچی در رس��انه ها و 
افکار عمومی و متعاقبش احتمال واکنش بسیاری 
از فعاالن رسانه ای و حقوق بشری در اروپا و آمریکا 
علیه ولیعهد سعودی و حتی امکان دستگیری وی 
در کش��ورهای غربی، وی چندان تمایلی به حضور 
در اروپا و آمریکا ندارد تا زمانی که تبعات منفی این 
مسئله )قتل خاشقجی( فروکش کند. لذا محمد بن 
س��لمان در این مدت سعی کرد بعد از ترور جمال 
خاش��قجی س��فرهای خود را به کش��ورهای عربی 
منطقه و ش��مال آفریقا و بعد به آس��یای جنوبی و 
جنوب شرقی ش��کل دهد، چرا که کشورهای این 
منطقه از لحاظ رس��انه ای و حقوق بشری پیگیری 
چندان جدی را در دس��تور کار خود ندارند. لذا در 
مجموع می توان گفت که فعال سفرهای محمد بن 
سلمان در راس��تای نگاه به شرق عربستان تعریف 
نمی ش��ود، بلکه این سفرها تالش هایی است که در 
آن بن سلمان به دنبال بازسازی چهره تخریب شده 

خود در جامعه جهانی است.
از ای��ن رو نمی ت��وان عنوان کرد ک��ه اکنون 
عربستان در شرایطی قرار دارد که با سفر به چین 
و هند سیاس��ت نگاه به شرق را، آن هم به صورت 

راهبردی و اس��تراتژیک در دستور کار دیپلماسی 
ریاض قرار داده است.

 لذا اگرچه عربستان سعودی اکنون شرایط را 
برای س��فر به کشور اروپایی و آمریکا مناسب نمی 
بیند، اما نفس س��فر برای بازسازی چهره تخریب 
ش��ده محمد بن سلمان الزم و ضروری است و در 
این راستا قراردادهای کالنی نیز به امضاء رسید تا 
ریاض بتواند هر چه س��ریعتر چهره تخریب ش��ده 

ولیعهد سعودی را بازسازی کند.
اما نف�س حضور محمد بن س�لمان در چین که 
یک�ی از مهمتری�ن نقطه ه�ای حس�اس دونالد 
ترامپ به شمار می رود تاثیر مخربی بر مناسبات 

واشنگتن و ریاض نخواهد گذاشت؟
چنان که اشاره کردید یقینا یکی از نقطه های 
حس��اس کاخ س��فید و به خصوص شخص دونالد 
ترامپ تالش ها برای گسترش مناسبات با چین از 
طرف هر کشوری است. به ویژه اگر این تالش ها از 
جانب دوس��ت و متحد سنتی آمریکا در خاورمیانه 

یعنی عربستان سعودی انجام شده باشد.
 لذا در مجموع این سفر می تواند قدری واکنش 
های مقطعی منفی کاخ سفید را در پی داشته باشد، 
اما فضا آن قدر تند و رادیکال نخواهد شد که تاثیر 
س��وء جدی را بر روابط و مناس��بات بن س��لمان و 
دونالد ترامپ بگذارد. از آن طرف باید عنوان کرد که 
منابع نفتی و سود سرشار فروش نفت در عربستان 
سعودی به قدری گسترده و زیاد است که هم شرق 

و هم غرب از آن مستغنی هستند.
آی�ا س�فر محم�د ب�ن س�لمان ب�ه پاکس�تان، 
هندوس�تان و چی�ن، ب�ه معنای تحت الش�عاع 

قرار دادن دس�تاوردهای ایران در این کشورها 
اس�ت یا خیر؛ به ویژه که هند و چین مهمترین 

مشتریان نفتی ایران نیز به شمار می روند؟
به نظر من تمام این اتفاقات به خصوص س��فر 
به پاکس��تان در زمان حادثه تروریس��تی در ایران 
می تواند در قالب یک تصادف زمانی تعبیر و تفسیر 
شود، چرا که س��فر محمد بن سلمان به پاکستان 
بع��د از س��فر عمران خان، نخس��ت وزی��ر جدید 
پاکس��تان و درخواس��ت های مکرر او برای حضور 
ولیعهد س��عودی به این کش��ور صورت گرفت، لذا 
مقدمات آن چندین هفت��ه و یا چندین ماه پیش 
انجام ش��ده است. همچنین س��رمایه گذاری های 
کالن عربستان س��عودی در صنعت پتروشیمی و 
پاالیش��گاهی هندی ها نیز به واس��طه قول و قرار 
های پیشین دو کش��ور انجام شده است. بنابراین 
قراردادهای کالن ۲0 میلیاردی عربستان سعودی 
در پاکس��تان و یا وعده کمک ه��ای ۱00 میلیارد 
دالری در قال��ب س��رمایه گذاری در هندوس��تان 
نمی تواند برای تحت الش��عاع ق��رار گرفتن اهداف 
و دس��تاوردهای س��فر ظریف به هن��د و یا رئیس 

مجلس کشورمان به چین باشد. 

مض�اف بر پرونده س�فرهای محمد بن س�لمان 
به جنوب و شرق آس�یا اکنون اسناد و مدارکی 
مبن�ی بر تالش های واش�نگتن برای هس�ته ای 
کردن عربس�تان س�عودی مطرح ش�ده است. 

ارزیابی شما در این خصوص چیست؟ 
در راس��تای سوال مهم ش��ما چند نکته وجود 
دارد که باید به آن اش��اره کرد؛ اول این که اگرچه 
ایاالت متحده آمریکا بانی و طراح هسته ای شدن 
عربس��تان سعودی است، اما یقیناً کاخ سفید اجازه 
نخواهد داد که عربس��تان سعودی به آن مرحله از 
دانش و توان هس��ته ای برسد که اجازه غنی سازی 
پی��دا کند. به بی��ان دیگر آمریکا س��عی دارد برای 
موازنه قوای با ایران هسته ای عربستان را هسته ای 
کند. یعنی تمام این تالش ها نمایش یک عربستان 

هسته ای است نه یک عربستان واقعا هسته ای.
مس��ئله دوم ب��ه امنی��ت رژیم صهیونیس��تی 
بازمی گ��ردد. در ای��ن راس��تا یقیناً هرچ��ه تعداد 
کشورهای منطقه خاورمیانه که به قدرت هسته ای 
دست پیدا کنند بیشتر شود امنیت صهیونیست ها 
بی��ش از پیش دچار تهدید خواهد ش��د. لذا یقینا 
خود صهیونیست ها نیز به صورت جدی مانع رشد 
عربستان س��عودی در صنعت هس��ته ای خواهند 
ش��د. نکته س��وم به این واقعیت ب��از می گردد که 
دونالد ترامپ س��عی می کند در س��ایه تالش برای 
هس��ته ای ک��ردن عربس��تان مهره چین��ی خود را 
برای افزایش کس��ب دالرهای نفتی از عربس��تان 
س��عودی داشته باش��د. یعنی کاخ سفید در تالش 
اس��ت که به طور مداوم درآمدهای نفتی عربستان 
را با عناوین مختلف مانند قراردادهای تسلیحاتی، 
توافقنامه هایی برای هسته ای کردن این کشور و یا 

معاهدات تجاری با ریاض به دست آورد.
باید دید و واکنش س��عودی ها نسبت به آینده 
عربس��تان هسته ای چیس��ت؟ به عبارت دیگر این 
امکان وجود دارد که با هسته ای شدن این کشور، 
ری��اض گام های جدی تر را مس��تقل از آمریکا و با 

کمک روسیه و چین بر دارد.

صباح زنگنه مطرح کرد: عدم تاثیر سفر محمد بن سلمان به پکن بر مناسبات واشنگتن و ریاض

تالش سران سعودی برای بازسازی چهره  تخریب شده 


