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سفرمحرمانهرئیسامآی6
بهفلسطیناشغالی
کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیس��تی از س��فر 
محرمانه اخیر رئی��س ام آی۶ انگلیس به تل آویو برای 

رایزنی درباره برنامه هسته ای ایران خبر داد.
کان��ال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیس��تی خبر داد 
که طی همین هفته جاری رئیس ام آی ۶ انگلیس به 
فلسطین اشغالی س��فری محرمانه کرده و با همتایان 
خود در رژیم صهیونیس��تی درب��اره »نقض احتمالی 
ایران از مفاد توافق هس��ته ای س��ال ۲۰۱۵« )برجام( 

صحبت کرده است.
طب��ق این گ��زارش، یانگر که روز دوش��نبه هفته 
گذش��ته به فلسطین اشغالی رفته بود، با یوسی کوهن 
رئیس موس��اد و برخی دیگر از س��ران س��ازمان های 
اطالعاتی و جاسوسی رژیم صهیونیستی دیدار داشت.

این رسانه صهیونیست مدعی شده، ارزیابی رژیم 
صهیونیس��تی آن است که ایران در تدارک برای انجام 
اقداماتی در چارچوب توافق ۲۰۱۵ )برجام( اس��ت اما 
هنوز تصمیم سیاس��ی برای گریز به بمب اتمی اتخاذ 

نکرده است.  ایسنا 

ادعایدوبارهوزیرخارجهآمریکا
علیهایران
در ادام��ه رویک��رد خصمان��ه واش��نگتن درقبال 
کشورمان وزیر امورخارجه آمریکا در یک ویدئو مدعی 
ش��د که واش��نگتن تالش می کند تحریم هایش علیه 

ایران به مردم عادی صدمه نزند.
مای��ک پمپئوادعا می کند: واش��نگتن تالش دارد 
مقامات جمهوری اسالمی و سازمان های ناقض حقوق 
بش��ر در ایران را به گونه ای تحری��م کند که به مردم 

عادی صدمه ای نرسد. تسنیم

اخبار

موضعآمریکادرقبالایرانمثلآبوهوادائمتغییرمیکند
سخنگوی وزیر خارجه روس��یه با انتقاد از تالش آمریکا برای مرعوب کردن 
شرکت های روس و جلوگیری از مراودات تجاری آن ها با ایران، مواضع واشنگتن 

در قبال ایران را مانند آب و هوای متغیر توصیف کرد.
ماری��ا زاخارووا اعالم کرد: تالش آمریکا برای ارعاب ش��رکت های روس��ی و 

تهدید به اعمال تحریم علیه آن ها به خاطر همکاری با ایران باعث نگرانی ش��دید 
و امری غیرقابل قبول است.

وی خواس��تار توجه جدی به فش��ارهای آمریکا از طریق تهدید شرکت های روسی 
ش��ده و از تالش های س��ازمان غیر دولتی موس��وم به اتحاد علیه ایران هس��ته ای برای 
مرع��وب کردن تجار روس��ی انتقاد ک��رد. زاخارووا افزود: این گناه ما نیس��ت که موضع 
آمری��کا در قبال ای��ران مثل آب و هوا دائم در حال تغییر اس��ت. تجارت جهانی به این 

شکل )دلخواه آمریکا( عمل نمی کند.  ایرنا 

درحاشیه 
هدفآمریکارویاروییمستقیمباایراناست

وزیر خارجه اس��بق س��وئد در یادداش��تی که روزنامه واش��نگتن پست آن 
را منتش��ر کرد، نوش��ت هدف آمریکا از درخواس��ت همراه��ی اروپا برای خروج 
از برجام، خارج ش��دن ای��ران از این توافقنامه و ایجاد بهان��ه ای برای رویارویی 

مستقیم با این کشور است.
در این یادداش��ت که با عنوان متاسفم مایک پنس، رویارویی نظامی با ایران 

آخرین چیزی است که اروپا به آن نیاز دارد به قلم کارل بیلدت آمده است: آیا دولت 
ترامپ به دنبال بهانه ای برای رویارویی نظامی مس��تقیم با ایران اس��ت؟ پس از نشست 
عجیب دولت در ورشو در مورد خاورمیانه و نمایش نه چندان تاثیرگذار آن در کنفرانس 
امنیتی مونیخ، مقام های مهم اروپایی گیج و س��رگردان ش��ده اند.  تنها توضیح منطقی 
برای اتخاذ چنین سیاس��تی این اس��ت ک��ه هدف از آن ایجاد بهان��ه ای برای رویارویی 

مستقیم و آشکار با ایران باشد.  فارس 

معادله
اجرایکاملتعهداتتمامیطرفهامبنایتداومبرجاماست

س��فیر و نماینده دائم ایران نزد س��ازمان های بین المللی در وین در واکنش 
به تایید پایبندی ایران به برجام برای چهاردهمین گزارش متوالی، اجرای کامل 
و صادقان��ه تعه��دات تمامی طرف ها را یک مبنای اساس��ی ب��رای تداوم برجام 

اعالم کرد.
کاظ��م غریب آبادی اف��زود: در این گ��زارش، همانند س��یزده گزارش قبلی 

مدیرکل، تصریح شده است که از روز اجرای برجام، آژانس به نظارت و راستی آزمایی 
اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام ادامه داده است.

س��فیر و نماینده دائم کشورمان اظهار داش��ت که علیرغم تالش های فراوان برخی 
بدخواه��ان و دش��منان ایران برای منحرف ک��ردن توجه آژانس و جامع��ه بین المللی، 
همکاری های بین ایران و آژانس در مس��یری س��ازنده قرار دارد و این گزارش بار دیگر 

تصریح می کند که آژانس دسترسی های الزم را داشته است.  صداوسیما 

دیپلمات

رنا
ای

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حمزه يوسفى چوبينى داراى شناسنامه شــماره 1269 به شرح دادخواست به كالسه 970787 ازاين 
شــورا در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان رضا يوسفى چوبينى فرزند 
عبدالمناف به شماره شناسنامه 467955431در تاريخ1397/6/30در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- عاطفه يوسفى چوبينى ش ملى 4670119567فرزند    2- حمزه 
يوسفى چوبينى ش ش 1269فرزند   3- حميد يوسفى چوبينى ش ش 2856فرزند   4- فيروزه محمدى يوسفى 
فرزند حســن ش  ش15همســر متوفى  وال غير ........ اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
 دبير شوراى حل اختالف شماره  2-مردانى  حوزه قضايى فارسان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى بهروز حيدرى فارســانى  داراى شناســنامه شــماره 1960049984 به شــرح دادخواســت به كالسه 
970785 ازاين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان گودرز حيدرى 
فرزند محمد رفيع به شــماره شناســنامه 1841437255در تاريخ1397/10/25در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رضا حيدرى فارسانى ش ش 3002فرزند   2- بهنام 
حيدرى فارسانى ش ش 2020فرزند    3- بهروز حيدرى فارسانى ش ملى 1960049984فرزند    4- ساسان 
حيدرى فارسانى ش ش 1341فرزند  5- ماه سلطان بهرامى فرزند حسين على همسر ايشان وال غير ........ اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 

از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
 دبير شوراى حل اختالف شماره  2-مردانى حوزه قضايى فارسان

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001228

بــه خانم شــهال مولودى پور فرزند عثمــان با كد ملــى 3760317758 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700205 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2134

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001229

بــه خانم بختيــار مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760317766 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700205 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2144

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001230

بــه خانم كاوه مولــودى پور فرزند عثمان بــا كد ملــى 3760317774 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700205 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصويرپيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر 
اين اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2145

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001231

بــه خانم هاورى مولودى پــور فرزند عثمان با كد ملى 3762291470  در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700205 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصويرپيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر 
اين اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2146

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001232

بــه خانــم رحيمه مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760315933 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700205 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصويرپيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر 
اين اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2147

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001256

بــه خانم شــهال مولودى پور فرزند عثمــان با كد ملــى 3760317758 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700243 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصويرپيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش : 1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2148

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001257

بــه خانم بختيــار مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760317766 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700205 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصويرپيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر 
اين اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2149

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001258

بــه خانم كاوه مولــودى پور فرزند عثمان بــا كد ملــى 3760317774 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700243 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصويرپيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر 
اين اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2150

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001259

بــه خانــم هاورى مولودى پور فرزند عثمان بــا كد ملى 3762291470 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700243 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصويرپيوست، پالك ثبتى 99/961 فرعى ازپالك اصلى 1741 در بخش :1 به مبلغ 5660225000 ريال ارزيابى 
گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دســتمزد كارشــناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر 
اين اجرا تســليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دســتمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2151

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001260

بــه خانــم رحيمه مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760315933 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700243 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2152

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001279

بــه خانم شــهال مولودى پور فرزند عثمــان با كد ملــى 3760317758 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700139 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2153

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001280

بــه خانم بختيــار مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760317766 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700139 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2154

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001281

بــه خانم كاوه مولــودى پور فرزند عثمان بــا كد ملــى 3760317774 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700139 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.    م/الف:2155
مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001282

بــه خانــم هاورى مولودى پور فرزند عثمان بــا كد ملى 3762291470 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700139 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.   م/الف:2156
مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

آگهى مفقودى

برگ سبز سوارى پژو تيپ PARSXU7رنگ سفيد روغنى مدل 1394به شماره موتور 124K0686794و 
شــماره شاسى NAAN01CE1FH246285و شــماره پالك ايران 43 847د 79مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار 

ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب حميد رضا صابرنيا فرزند محمدرضا به شــماره ملى 4600042654 صادره 
از گرمســار در مقطع  كاردانى رشته مهندسى نفت- بهره بردارى از منابع نفت صادره از واحد دانشگاهى علوم و 
تحقيقات تهران به شماره 98558 مورخ 1395/11/13 مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. تاريخ انتشار 
نوبت اول: 1397/12/5-  تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/19- تاريخ انتشار نوبت سوم: 1/3/ 1398- 

گرمسار

اينجانب مريم احمدى مالك خودروى پژو پارس XU7 به شماره انتظامى  57-659و38 مدل 1396 شماره 
بدنه NAAN21VE4HH754504 شماره موتور  124K1021780 به علت فقدان اسناد سازمان فروش ايران 
خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) برگ سبز مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

برگ سبز(شناســنامه) خودرو سوارى سيســتم رانا تيپ tu5مدل 1394 رنگ سفيد روغنى بشماره موتور 
-163B0246732 و شــماره شاســى NAAU01FE9GT138177 و شماره پالك ايران 84-419 د 98 به نام 

اميرپا برجى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ ســبز) خودرو وانت پيكان تيپ i  1600مدل 1388 برنگ ســفيد-روغنى بشماره موتور 
11488047770 و شــماره شاســى NAAA36AA8AG870415 و شماره پالك ايران 75-868 ب 47 به نام 

رضا حاج ابراهيمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

 Z300-1600CC تيپ ZOTYeسند كمپانى(كارخانه) و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم زوتى
برنگ سفيد مدل 2014 بشماره موتور 4A92SHP3122و شماره شاسى L J8B3D3F6ED062457 و شماره 

پالك ايران 94-778 ب 41 به نام محفوظه ذاكرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اينجانب بى بى عايشــه ســيدى فرزند بردى محمد به شــماره ملى 6289626671 مالك خودروى ســوارى 
سيستم بنز تيپ ئى  240 مدل 2005 به رنگ نقره اى- متاليك شماره شاسى WDB2110611A777828 و 
شماره موتور 11291331980239  به پالك 69-374 و 75 بعلت فقدان اسناد فروش (سند مالكيت برگ سبز) 
تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايند. 

بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

كارت هوشــمند بشــماره 4127413 متعلق به كاميون بارى چوبى مدل 1976 رنگ نارنجى روغنى بشماره 
پالك ايران73- 786 ع 83  شــماره موتور 10116070 شــماره شاســى 14189354مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز ام وى ام هاچ بك مدل 1396 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پالك ايران66- 652 ل 45 شــماره 
موتور MVM371FBHG007387 و شماره شاسى NATEBAPM5H1007036 بنام فريده پيران نژاد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كليــه مدارك اعم از برگ ســبز و برگ كمپانى وكارت ســوارى ســمند مدل 1387 رنگ قهــوه اى-قهوه اى 
روشن-متاليك بشماره پالك ايران 32-799ج61 بشماره موتور 12486237537  وشماره شاسى 70715738 

بنام مسلم ابارشى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ سبز و برگ كمپانى كاميونت ون نيسان مدل 1379 رنگ آبى روغنى بشماره پالك 
ايران 36-127م44 بشماره موتور 00147176  وشماره شاسى C48254 بنام مجيد جلمبادانى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كارت پالكت زير كاپوت ماشين خودرو وانت تويوتا 1600 سفيد رنگ به شماره پالك ايران 14-374ع41 
و شــماره موتور 2822431 و شــماره شاسى 171872 بنام موسى ســجيراتى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى 

باشد. سراوان

بــرگ ســبز و ســند كمپانــى خــودرو ســوارى ليفــان مــدل 1394 رنــگ مشــكى متاليــك ش موتــور 
LFB479Q140605122 شاسى NAKNF4229EB121553پالك 62-413د29مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد. سارى

بــرگ ســبز خــودرو پرايــد 132 مــدل 1387 رنــگ مشــكى متاليــك ش موتــور 2526725 شاســى 
S1422287018131 پــالك 72-319س71 به نام فرشــيد افتخارى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

 S1512284126465 برگ سبز سوارى زانتيا مدل1384 رنگ نقره اى متاليك ش موتور00503693 شاسى
پالك 72-872س53 به نام سهيل يوسف طالشى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز، ســند كمپانــى و كارت ماشــين خــودرو پرايــد تيــپ صبــا ش موتــور 00606035 شاســى 
S1412282159215 رنگ مشكى مدل 82 پالك 38-172ب52 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ سبز سمند LX سفيد روغنى مدل 1389 به شماره 72-367و22 ش موتور12489085615 شاسى 
NAACA1CB2AF223049  مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ ســبز هاچ بك ام.وى.ام مدل 96 رنگ ســفيدروغنى ش موتور MVM477FJAH063198 شاســى 
NATFBAMD1H1051978 پالك 82-688ط34 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

بــرگ ســبز نيســان تيــپ پاتــرول مــدل 73 رنــگ نقــره اى متاليــك ش موتــور P015257Z شاســى 
PNV35P216512 پالك 33-587م94 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

برگ سبز پرايد مدل 1385 رنگ نقره اى متاليك ش موتور 1571973 شاسى S1412285872098 پالك 
72-534س72 به نام عباس كرد غضنفرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

پالك خودرو كاميون بارى چوبى عمومى سيســتم ولوو تيپ ان88 مدل 1969 رنگ قرمز روغنى ش موتور 
019013  شاسى 004601 به نام سيد باقر شريفى قلعه سرى مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت دانشــجويى اينجانب ستار ساروقى فرزند قربانعلى به كد ملى 5580094086 متولد 1376 صادره 
از دهگالن در رشــته تاسيسات – تهويه مطبوع در مقطع تحصيلى كاردانى پيوسته از دانشگاه  آزاد اسالمى واحد 
ســنندج- آموزشكده سما فارع التحصيل 95/10/30 به شماره دانشــجويى 932117908 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. سنندج

كارت ماشــين خودرو سوارى – سوارى دوو تيپ اسپرو 2000 مدل 1994 به رنگ سفيد روغنى به شماره 
موتور 045800 و به شــماره شاســى 716075 به شــماره پالك ايران 19-665 د 81 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . سنندج

بــرگ كمپانى خودرو ســوارى – پيكان تيــپ 1600i مدل 1381 به رنگ ســفيد معمولى به شــماره موتور 
11158180567 و به شــماره شاســى 81583195 به شماره پالك ايران 51-973 س 44 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد . سنندج

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001283

بــه خانــم رحيمه مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760315933 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700139 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2157

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001287

بــه خانم شــهال مولودى پور فرزند عثمــان با كد ملــى 3760317758 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700141 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2158

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001289

بــه خانم بختيــار مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760317766 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700141 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2160

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001288

بــه خانم بختيــار مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760317766 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700141 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2159

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001290

بــه خانــم هاورى مولودى پور فرزند عثمان بــا كد ملى 3762291470 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700141 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2161

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001291

بــه خانــم رحيمه مولودى پور فرزند عثمان با كــد ملى 3760315933 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700141 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2162

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

متن آگهى
شماره ابالغيه:139705132049001292

بــه خانم شــهال مولودى پور فرزند عثمــان با كد ملــى 3760317758 در خصوص پرونده اجرايى كالســه  
9700140 ، به موجب گزارش وارده به شــماره 49001749-97/11/3 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح 
تصوير پيوســت، پالك ثبتــى 99/961 فرعى ازپالك اصلــى 1741 در بخش :1 به مبلــغ 5660225000 ريال 
ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به 
دفتر اين اجرا تسليم  نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
م/الف:2163

مسئول واحد اجراى  اسناد رسمى سقز

گروه دیپلماسی  وزی��ر خارج��ه پرونـــــده تازگ��ی  ب��ه 
کش��ورمان در مصاحبه با یک روزنامه سوییسی به 
خروج از برجام هش��دار داده اس��ت، هشداری که 
از منظر بس��یاری از کارشناسان سیاست خارجی 
خیل��ی دیر ص��ورت گرفت و زودت��ر از این ها باید 
به ج��ای لبخندهای دیپلماتیک در قبال بدعهدی 

اروپا، واکنش قاطعانه اتخاذ می شد. 
دی��روز درحالی آژانس بی��ن المللی اتمی برای 
چهاردمین بار پایبندی جمهوری اسالمی ایران در 
قبال توافقنامه برجام را تایید کرد که هیچ خبری از 
تعهدات اروپا به برنامه جامع اقدام مشترک نیست!

در حال��ی دولت ترامپ رئیس جمهور آمریکا با 
خ��روج از توافق برجام در ۱8 اردیبهش��ت، از عمل 
به تعهدات خ��ود بر مبنای ای��ن توافق چندجانبه 
و قطعنام��ه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل 
خودداری کرده اس��ت، چهاردهمین گزارش یوکیا 
آمان��و رئیس آژانس بین المللی ان��رژی اتمی درباره 
راستی آزمایی اجرای برجام در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ 
ش��ورای امنیت منتشر شد و تأکید می کند ایران از 

تعهداتش در این توافق منحرف نشده است.
گ��زارش آژان��س تایید کرده که ایران س��طح 
غنی سازی و میزان ذخایر اورانیوم غنی سازی شده 
خود را درسطحی که مورد توافق بوده،حفظ کرده 
است. براساس این گزارش، ایران به رغم تحریم های 
آمری��کا همچنان به مفاد کلی��دی در فعالیت های 
هس��ته ای خود طب��ق توافق س��ال ۲۰۱۵با گروه 

۱+۵، پایبند مانده است.

در ش��رایطی که آمریکا تحریم های ضدایرانی 
خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است، ایستادن در 
فضای��ی که آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهدات 
برجامی ایران را بازتایید کرده، نشانه های همکاری 

ایران را در موضوع هسته ای عیان می سازد. 
در این میان این پرس��ش مطرح می ش��ود با 
وج��ود همکاری و پایبندی ایران به تعهدات خود، 
طرف ه��ای دیگر برجام به وی��ژه اروپا در این روند 

چه کرده است؟
از طرف��ی محمد جواد ظری��ف در مصاحبه با 
روزنامه سوئیسی بازلرتسایتونگ تاکید کرده است؛ 
وقتی 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 سازوکار شامل این 
موارد نمی ش��ود بلکه فقط  مقدمه ای برای اجرای 
وعده هاس��ت. در توافق هس��ته ای )برج��ام( عادی 
 س��ازی رواب��ط اقتصادی پیش بینی ش��ده اس��ت. 
ساختاری مانند اینستکس کانال ارتباط مالی عادی 

نیست بلکه در جهت خالف آن عمل می کند.
وزی��ر ام��ور خارج��ه ای��ران در ادام��ه گفت: 
اینس��تکس هنوز اجرایی نشده اس��ت دوم اینکه 
ایج��اد آن نه ماه به درازا انجامید و س��ومین مورد 
این اس��ت که باید پول در آن جریان داشته باشد 
و تب��ادل مالی فقط زمانی رخ می دهد که تجارت، 
مبادل��ه نفت و س��رمایه گ��ذاری رخ ده��د و این 

موضوعی ضروری است.
اذعان وزیرخارجه کشورمان به اجرایی نشدن 
اینس��تکس در حال��ی مطرح می ش��ود که خیلی 

پیشتر منتقدان دلسوز نظام بر عدم اجرای ضمانت 
ه��ای الزم اروپ��ا در قبال برجام تاکید داش��تند و 
بارها خواهان واکنش جدی تر دستگاه دیپلماسی 
به کش��ورهای اروپایی بودند اما ماحصل همه این 
نگرانی ها و تذکرات به جا، در برخی موارد منفعل 
عمل کردن و مماشات کردن تیم مذاکره کشورمان 

در برابر این هجمه بی تعهدی بود و بس! 
این روزنامه سوئیسی در ادامه از ظریف درباره 
اینکه آیا صادرات نفت ایران از ۲.۵ بش��که در روز 
به بیش از یک میلیون بش��که کاهش یافته اس��ت 
واینکه آیا این مقدار در دراز مدت کافی اس��ت هم 
پرسید که ظریف گفت: خیر اینطور نیست و کمتر 
از مقداری اس��ت که ما قبل از توافق هس��ته ای و 
زمانی که تحریم های س��ازمان مل��ل متحد وجود 
داش��ت، می فروختیم. ام��ا اکنون آمری��کا تمامی 
ت��الش خود را به کار گرفته تا هم��ه را به زانو در 

آورد. کلمات زیبا در دراز مدت کارایی ندارند.
ظری��ف در ادامه گفت: اگر همگی مش��تریان 
)نفت( ایران تصمیم بگیرند که در برابر تهدید های 
آمریکا سر فرود آورند در این صورت ایران هم ابزار 
دیگری خواهد داش��ت و افزود: م��ن در این مورد 
چی��زی نمی گویم. ترامپ  از غافلگیری خوش��ش 
می آی��د و  ب��ه همین دلیل ما هم ب��ا او همینطور 
رفتار خواهیم کرد. هم اکنون تمامی بازار ما خارج 
از اروپاس��ت و اروپای��ی  در حال حاض��ر از ما نفت 

نمی خرد و  با احتیاط به تحریم ها توجه دارد.
آق��ای ظریف ق��رار بود با اج��رای برجام نفت 
ملت ایران به راحتی به فروش برس��د، پول آن به 

راحتی به کش��ور بازگردد، حاال چه ش��ده با وجود 
برجام و آن هم��ه وعده و وعید، به اذعان خودتان 
حتی نفتمان کمتر از آنچه مد نظر است به فروش 
می رس��د! توافق کردیم که حاال در فروش نفتمان 
دچار مشکل ش��ویم؟! بازار اروپا را نداشته باشیم؟ 
مگر ش��ما نبودیم امضای ج��ان کری وزیر خارجه 
آمریکا را پای توافق هس��ته ای معتبر می دانستید؟ 
چه ش��د پس؟ آی��ا فکر نمی کنید ک��ه به آمریکا 
و متحدان��ش بی��ش از اندازه خوش بی��ن بودید؟ 
و نتیج��ه و هزینه این خوش بین��ی را ملت ایران 

پرداخت می کنند؟
وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به اینکه ایران 
تا چه زمانی در توافق هس��ته ای باقی خواهد ماند 
هم گفت: این به خواست مردم بستگی دارد. اقلیت 
بسیار قدرتمندی در کشور ما مخالف برجام بودند 
ولی اگر مردم بیش��تر خش��مگین شوند این گروه 
ممکن است به زودی به اکثریت تبدیل شوند. یک 
نظرسنجی نشان می دهد که همچنان  ۵۱ درصد 
مردم از باقی ماندن در برجام حمایت می کنند. اما 
ما نمی توانیم  در جهت خالف خواست مردم عمل 

کنیم.
آقای رئیس دس��تگاه دیپلماسی، در مصاحبه 
مذک��ور ب��رای باقی مان��دن در برج��ام تصمیم را 
به خواس��ت مردم واگ��ذار کرده اید، حال س��وال 
اینجاس��ت، آیا آن زمانی که توافق نامه هس��ته ای 
را امضا می کردید به خواس��ت مردم توجه کردید، 
امضای توافق را به رفراندوم گذاشتید؟ امضایی که 
مجلس شورای اسالمی در ۲۰دقیقه آن را مصوب 
کرد و س��پس ش��ما هم در کوتاه ترین زمان این 
تواف��ق را با طرف ۱+۵به امضا رس��اندید! که حاال 
می خواهید خواس��ت مردم را ب��رای ماندن در آن 
لحاظ کنی��د؟ آقای ظریف زحم��ات و تالش های 
شبانه روزی شما و همکارانتان را منکر نمی شویم 
ام��ا اگر به جای خوش بینی بیش از حد به آمریکا 
و اروپا، قاطعانه تر پای میز مذاکره می رفتید، شاید 
االن آمری��کا حتی جرات خروج از برجام را نیز در 
س��ر نمی پروران��د! در ادامه ای��ن مصاحبه ظریف 
درباره نتایج نشست اخیر سوچی و این که آیا یک 
اقدام نظامی در ادلب غیر قابل اجتناب است گفت: 

ما در این مسیر حرکت می کنیم. 

سیخ اروپا به بادکنک برجام
دیگر حتی ظریف هم اذعان دارد لبخندهای دیپلماتیک برای اروپای بدعهد کارساز نیست


