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رایزني ظریف با قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه
 فیص��ل مق��داد، قائم مقام وزیر امور خارجه س��وریه که در 
تهران بسر می برد، دیروز با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 

کشورمان دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��اني وزارت خارجه در این دیدار 
طرفین در خصوص مس��ائل دو جانبه، منطق��ه ای و بین المللی به 

رایزنی و تبادل نظر پرداختند.

در ابت��دای ای��ن دی��دار قائم مق��ام وزیر خارجه س��وریه از 
حمایت ه��ای جمهوری اس��المی ایران از دولت و مردم س��وریه 
قدردانی کرد. وی همچنین با ارائه گزارش��ی از آخرین تحوالت 
میدان��ی جن��گ ب��ا تروریس��ت ها بوی��ژه در اردوگاه یرم��وک، 

در خصوص گفت وگوهای اخیر دولت با نمایندگان اپوزیسیون در 
مسکو گزارش مبس��وطی بیان کرد. وزیر امور خارجه کشورمان  
هم بر ضرورت ادامه گفت وگوها میان دولت س��وریه و معارضان 

غیر تروریست تاکید کرد.

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونــده كالســه 3904 و راى شــماره  1021377 مورخــه 93/12/4 بــه تقاضاى آقــاى محمد كرم 
محمديان فرزند برانازار نســبت به ششــدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 93/61  متر مربع مجزى شده از 
پــالك - فرعــى 2  اصلى واقع در بخش چهارشهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى 
عيســى پيرداده  .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه 
كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت 
يــك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبــادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصــالح  اقدام و گواهى 
تقديــم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليــات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غيــر اينصــورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 135
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 2710 و راى شــماره  21650 مورخه 93/12/10 به تقاضاى آقاى يداله ســبزوارى  
فرزنــد تقى نســبت به ششــدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 184/04  متــر مربع مجزى شــده از پالك 8 
فرعــى 43  اصلــى واقع در بخش دو  شهرســتان خرم آباد خروجــى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى على 
محمــد بختيارى .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجــراى ماده  3 قانون تكليــف وضعيت  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه 
كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت 
يــك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبــادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصــالح  اقدام و گواهى 
تقديــم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليــات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غيــر اينصــورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 192
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 2008 و راى شــماره  21237 مورخه 93/12/3 به تقاضاى آقاى ملك حســين گندم 
كار فرزند على نســبت به ششــدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 202/45  متر مربع مجزى شــده از پالك 
10 فرعــى 3/1  اصلــى واقــع در بخش 4 شهرســتان خرم آباد خروجــى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى 
عبدالرضا فرهمند  .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه 
كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت 
يــك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبــادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصــالح  اقدام و گواهى 
تقديــم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليــات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غيــر اينصــورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 172
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت و اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذيل :  
1-پرونده كالســه 3902 و راى شماره  21724 مورخه 93/12/10 به تقاضاى آقاى سيد حامد موسوى 
فرزند ســيدعباس نســبت به ششــدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 148  متر مربع مجزى شــده از پالك - 
فرعــى 38  اصلــى واقع در بخش دوشهرســتان خــرم آباد خروجى از مالكيــت مالك اوليه (رســمى )آقاى پاپى 
ميــر دريكوندى  .رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتــب در اجراى ماده  3 قانون تكليــف وضعيت  اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه 
كثيراالنتشــار  و محلى آگهى انتشــار و عالوه بر آن در روســتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاريخ  نشــر اولين آگهى و در روســتا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  ظرف مدت 
يــك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبــادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصــالح  اقدام و گواهى 
تقديــم دادخواســت تحويل  ثبت اســناد نمايد و ادامه عمليــات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشــد در 
غيــر اينصــورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 195
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت و اســناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالســه 659 و راى شــماره  21586  مورخه 93/12/9 به تقاضاى آقاى اصغرمير دريكوندى  
فرزند هوشــنگ نســبت به ششــدانگ يكباب ســاختمان به مســاحت 138/65  متر مربع مجزى شده از پالك 
40 اصلى واقع در بخش دوشهرســتان خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى )آقاى منوچهر بهاروند 
.رســيدگى و تائيد و انشــاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و 
محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از 
تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ الصاق  به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف اســت  ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به مراجع قضايى ذيصالح  اقدام و گواهى تقديم دادخواســت 
تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارايه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى 
بــا ارائــه گواهى عدم تقديم دادخواســت و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول اعتراض ســند مالكيت 
مورد تقاضا براســاس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه 

متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود. م الف 213
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/02/01- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/02/16

محمد على ابراهيمى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  خرم آباد

دادنامه
پرونده كالســه 9309988322901014شعبه 108 دادگاه عمومى جزايى شهرستان كرمانشاه دادنامه 
شماره 9309978313101251- شاكى: آقاى پوريا عزيزى فرزند يداله به نشانى شهرستان كرمانشاه شهرك 
نوكان كوى شهيدبهشــتى پالك 371- متهم: آقاى عبدالعظيم اسفنديارى به نشانى مجهول المكان- اتهام: جعل 
و استفاده از آن (رأى دادگاه) در خصوص اتهام عبدالعظيم اسفنديارى فرزند عبدالحسين دائر بر 1) جعل يك 
فقره چك پول به شــماره سريال 872121/011203/01- 2) استفاده از سند مجعول موضوع كيفرخواست 
شــماره 9310438315108009- 93/10/28 دادســراى شهرستان كرمانشاه كه با توجه به جامع محتويات 
پرونده شــكايت اوليه شــاكى پوريا عزيزى، گزارش مرجع انتظامى، پاسخ استعالم بانك محال  عليه و مستفاد از 
اظهارات شــاهد تعرفه شــده و اينكه متهم با وصف احضار از طريق نشــر آگهى در جلسه دادگاه حاضر نشده و 
دفاعى به عمل نياورده بزه هاى انتســابى محرز و ثابت و منطبق با ماده 525 قانون مجازات اســالمى (تعزيرات) 
بوده و بر همين اساس و با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392/2/1 از جهت رعايت قواعد 
تعدد جرم وى را از حيث اتهام رديف اول به تحمل يكســال و از حيث اتهام رديف دوم به تحمل يكســال حبس 
محكوم مى نمايد. كه در موارد مذكور يكى از مجازاتها اجراء ميشــود و چنانچه مجازات در حال اجراء تعليق يابد 
يا تبديل يا غيرقابل اجراء شود مجازات بعدى اجراء مى گردد و به استناد ماده 215 از همان قانون چك مجعول 
معدوم ميشــود. رأى صادره غيابى و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از آن 

ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه ميباشد. م الف/154
 رئيس شعبه 108 دادگاه جزايى كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9309988328600526شــعبه 109 دادگاه عمومى جزايى شهرســتان كرمانشاه دادنامه 
شــماره 9309978313201188- متهم: آقاى محمدرضا پورافيون به نشانى- شكات: آقايان 1- جعفر فيلى 2- 
سيدمحمدرضا موسوى 3- عليمردان پناهى- اتهام ها: 1- اخالل در نظم 2- توهين به اشخاص عادى «رأى دادگاه» 
در خصوص اتهام آقاى محمدرضا افيون زاده فرزند على اصغر متوارى و مجهول المكان داير بر اخالل در نظم عمومى 
و توهين موضوع شكايت آقايان 1- جعفر فيلى فرزند عبداله 2- سيد محمدرضا موسوى فرزند سيد اسداله 3- 
عليمردان پناهى فرزند صحبت با عنايت به مفاد كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه، شكايت 
شــكات، صورت جلســه اعضاى شعبه 48 مجتمع شماره 1 شــوراى حل اختالف كرمانشاه، عدم حضور متهم با وصف 
احضار از طريق نشر آگهى كه در نتيجه دفاع موثرى در رد اتهام انتسابى به عمل نيامده با احراز بزهكاريش با استناد 
به مواد 608 و 618 قانون تعزيرات مصوب 1375 از حيث توهين به پرداخت يك ميليون ريال جزاى نقدى و بابت 
اخالل در نظم عمومى به تحمل سه ماه و يك روز حبس و ده ضربه شالق محكوم مى گردد. رأى صادره غيابى و ظرف 
مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در 

محاكم تجديدنظر استان كرمانشاه ميباشد. م الف/666
 رئيس شعبه 109 دادگاه عمومى جزايى كرمانشاه

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

هيــات حل اختالف مســتقر در ثبت شــبانكاره به شــرح آراء ذيــل تصرفات مفروز و مالكانــه و بالمعارض 
متقاضيان محرز گرديده به جهت عدم دسترســى به مالكين مقرر شــده پس از نشــر آگهى سند مالكيت رسمى 
صادره و تســليم گردد. عليهذا در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 1390/9/20 و آئين نامه اجرايى آن مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالكين و ســاير صاحبان حقوقى آگهى مى شــود. واخواهى نســبت به آراء فوق الذكر ظرف مدت دو ماه از تاريخ 
انتشــار اولين نوبت آگهى به ثبت محل مى باشــد و معترض مكلف اســت ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض به اداره ثبت دادخواســت به مرجع قضايى محل تســليم و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت 
تســليم نمايد. در غير اينصورت اداره ثبت شــبانكاره سند مالكيت مربوطه را براســاس مدلول راى صادره را 
در حــدود مقــررات صادر خواهد كرد. در هر صورت صدور ســند مالكيت جديد مانــع مراجع متضرر به دادگاه 
نخواهــد بود. 1- راى شــماره 139360324008004708 مورخ 93/12/26 تصرفــات مفروز مالكانه على 
وحدت پور فرزند بهرام به شماره ملى 5329847710 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 41422 
مترمربع پالك 454 فرعى از 7333/29 واقع در بخش ســه شــبانكاره قريه مياندشت خريدارى شده از مالك 
رســمى حســين رضايى محرز گرديده است. 2-راى شــماره 139360324008004711 مورخ 93/12/26 
تصرفات مفروز مالكانه على وحدت پور فرزند بهرام به شماره ملى 5329847710 ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعــى بــه مســاحت 20736/02 مترمربع پالك 659 فرعى از 7332/176 واقع در بخش ســه شــبانكاره 
قريه بويرى خريدارى شــده از مالك رســمى اهللا كرم حســن پور و شــركاء محرز گرديده است. 3- راى شماره 
139360324008004035 مــورخ 93/11/19 تصرفــات مفــروز مالكانه اله كرم بارگاهى فرزند اســد به 
شــماره ملى 6109757772 ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 43918/50 مترمربع پالك 307 
فرعى از 7353/53 واقع در بخش ســه شــبانكاره قريه ذكريايى خريدارى شده از مالك رسمى جمال بارگاهى 
محرز گرديده اســت. 4- راى شماره 139360324008004038 مورخ 93/11/19 تصرفات مفروز مالكانه 
غالمحسين بارگاهى فرزند جمال به شماره ملى 6109552550 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 
43918/50 مترمربــع پالك 307 فرعى از 7353/53 واقع در بخش ســه شــبانكاره قريه ذكريايى خريدارى 
شــده از مالك رســمى جمال بارگاهى محرز گرديده اســت. م الف/673- تاريخ انتشــار نوبت اول: 94/2/1- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/16
 رئيس ثبت اسناد و امالك شبانكاره

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت وراث مرحوم روح اله كرباليى خداوردى ششــدانگ مزرعه عبدالمناف بشــماره 434 فرعى 
از 103 اصلى واقع در مراء كه ذيل ثبت و صفحه 357 دفتر جلد 41 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره (فاقد 
شــماره چاپى ميباشــد) به نام آقاى روح اله كربالئى خداوردى صادر و تســليم گرديده اســت. سپس نامبرده با 
ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در ذيل آن بشــماره 1396-1393/12/25 بگواهى دفترخانه 
1421 دماوند رســيده مدعى اســت كه ســند مالكيت آن بعلت نامعلوم و قيد نشده در آگهى برگ استشهاديه 
مفقود گرديده اســت و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد 
تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام 
معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 
روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 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/2325
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى
خواهان/خواهــان ها على اشــرف مطهريان دادخواســتى به طرفيت خوانده/خوانــدگان على حيدرخان به 
خواســته مطالبه خســارات دادرســى و الزام به تنظيم ســند رســمى ملك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
كرج نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى كرج واقع در كرج ميدان نبوت بلوار مالصدرا 
روبــروى پــارك نبوت- پالك 124-120 ارجــاع و به كالســه 9309982611400820 ثبت گرديده كه وقت 
رســيدگى آن 1394/03/06 و ســاعت 10/30 تعيين شــده اســت. به علــت مجهول المكان بــودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/19401
مدير دفتر حقوقى شعبه 14 دادگاه عمومى حقوقى كرج

متن آگهى
بــه اســتناد ماده 180 ق.آ.د.ك دادگاههــاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به آقــاى بهزاد كريمى كه در 
پرونده كالســه 940019-102 ج به اتهام مزاحمت تلفنى و توهين تحت تعقيب اســت ابالغ مى گردد در وقت 
رســيدگى به تاريخ 94/3/7 ساعت 8/45 در شعبه 102 دادگاه جزايى كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم 

دادگاه غياباً مبادرت به صدور رأى خواهد نمود. م الف /498
منشى شعبه 102 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

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

برابــر راى شــماره 139460301024000225 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى بهمن عبدالهى فرزند ســيف اله بشــماره شناســنامه 1 صادره از هشترود در يك باب خانه زمين 
بــا بناى احداثى به مســاحت 137/88 مترمربــع پالك 204 اصلى واقع در بخش 12 تهــران خريدارى از مالك 
رســمى آقاى عباس يادگارى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در روزنامه محلى 
و كثيراالنتشــار بطور همزمان به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/156- تاريخ انتشــار نوبت اول: 94/2/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

94/2/17
رئيس ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابــر راى شــماره 139460301024000224 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى خانم منصوره عبدالهى فرزند بهمن بشماره شناسنامه 565 صادره از هشترود در يك باب خانه زمين با 
بناى احداثى به مساحت 78 مترمربع پالك 204 اصلى واقع در بخش 12 تهران خريدارى از مالك رسمى آقاى 
عباس يادگارى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در روزنامه محلى و كثيراالنتشار 
بطور همزمان به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد. م الف/155- تاريخ انتشار نوبت اول: 94/2/1- تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/17
رئيس ثبت اسناد و امالك شهررى

متن آگهى 
شــاكى اقدس زاده رحيم شــكايتى عليه سينا فرهنگيان به اتهام سرقت مســتوجب تعزير تقديم دادگاه 
هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 111 دادگاه عمومى جزايى شهرســتان 
كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه- بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9309988328501030 ثبت گرديده كه 
وقت رســيدگى آن 1394/03/10 و ســاعت 09/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/433
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
شــاكى عظيم پايروندى طى شــكايت از متهمين متــوارى على و مجيد زنگنه به اتهــام ضرب و جرح عمدى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســيدگى به شعبه 108 دادگاه عمومى جزايى 
شهرســتان كرمانشــاه واقع در كرمانشــاه- بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9209988321000156 ثبت 
گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/03/12 و ســاعت 09/00 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر 

گردد. م الف/454
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومى (جزايى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار متهم
مجتمع مركزى شهرستان كرمانشاه (شعب دادگاه) به موجب كيفرخواست شماره 9410438315100189 
در پرونــده كالســه 9309988323300926 براى محمد مراد مرادى و ظريفــه غالمى و جعفر مرادى به اتهام 
توهين و ضرب و جرح عمدى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى 
بــراى مورخه 1394/03/30 ســاعت 11:00 تعيين گرديده اســت بــا عنايت به مجهول المــكان بودن و عدم 
دسترســى به متهم و در اجراى مقررات مواد 115و180 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 

بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف /299
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى) شهرستان كرمانشاه

اگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمايم
94/2/30 ساعت15به دفتركل شوراى حل اختالف شهرستان رباط كريم كالسه پرونده146/5/94خوانده 
مرتضى اقاجعفرى خواسته مطالبه نفقه خواهان دادخواستى تسليم نموده كه جهت رسيدگى به حوزه 5 شوراى 
حــل اختــالف رباط كريــم ارجاع گرديده ووقت رســيدگى تعيين شــده بعلت مجهــول المكان بــودن خوانده به 
درخواســت خواهان و دســتور شــورا و به تجويز ماده73 قانون ايين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــاراگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــراگهى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمايم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حضور بهم 

رساند. م.الف 34
دبيرخانه شوراى حل اختالف ويژه امور اصناف

دادنامه
خواهــان اقــاى رضا قليــزاده فرزند على حســين با وكالت اقاى مرادكرمى افشــار فرزندمظفر به نشــانى 
تهران فلكه دوم صادقيه مجتمع تجارى طال ط4واحد5 و اقاى على حســنى فرزند عبدالحســين به نشــانى تهران 
گلســتان رباط كريم شهرگلســتان بلوار اصلى ميدان ارغوان فلكه اول پ180 خواندگان:شركت صادرات تميز 
به نشــانى گلســتان فلكه دوم30مترى ميناى غربى نبش ياس4 روبروى مدرســه دفترشــركت صادرات تميز.

اقاى ســيف اله عاليى.اقاى حســين يوســفى. اقاى مصطفى ملك زاده همگى به نشــانى مجهول المكان  خواسته 
الزام به تنظيم سندرســمى ملك راى دادگاه   درخصوص دادخواســت رضاقليزاده با وكالت على حســنى و مراد 
كرمى افشــار به طرفيت1-حسين يوسفى2-مصطفى ملك زاده3-ســيف اله عاليى4-شركت صادرات تميز به 
خواســته انتقال وتنظيم سندرســمى سه دانگ مشــاع از شــش دانگ يك قطعه زمين به شماره قطعه2553از 
پــالك ثبتى142اصلــى از5094فرعى بــا امعان نظــر رد محتويات پرونــده اظهارات خواهان متن دادخواســت 
تقديمى مدارك و مستندات ابرازى و توجه به جوابيه استعالم ثبتى و مالحظه قرارداد استنادى كه مويد رابطه 
قراردادى فى مابين طرفين پرونده مى باشــد و اثاربيع و مفهوم المومنون عندشــروطهم و اوفعوبالعقود حاكم 
بــر قراردادهــا و عدم حضور خوانده عدم ارايه دليل معارض از ســوى خوانده و ســاير قراين و امارات موجود 
در پرونده همچنين توجه گزارش قرار تحقيق و معاينه محلى دادگاه خواســته خواهان را ثابت ووارد تشــخيص 
داده و مستندا به مواد10و190و219و362قانون مدنى و مواد198و519قانون ايين دادرسى مدنى حكم به 
محكوميت خواندگان به حضور در احدازدفاترثبت اسنادرسمى و انتقال و تنظيم سندرسمى سه دانگ مشاع از 
شــش دانگ يك قطعه زمين به شــماره قطعه2553از پالك ثبتى142اصلى از5094فرعى به انضمام پرداخت 
كليه خسارت دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى دراين دادگاه و ظرف بيســت روز پس از ان قابل اعتراض درمرجع محترم تجديدنظراســتان مى 

باشد. م.الف36
دكتر امير راهنما رييس شعبه ششم دادگسترى بهارستان

رونوشت آگهى انحصار وراثت
آقاى حســين رضايى داراى شناســنامه شــماره 985 به شرح دادخواست به كالســه 2/94-451 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سلب ناز زارع بياتى به شناسنامه 
5 در تاريــخ 93/3/26 اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفتــه ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- حســين رضائــى ش ش 985 متولد 1339 پســر متوفى 2- منوچهر رضائــى ش ش 34 متولد 1346 
پســر متوفــى 3- معصومه رضائــى ش ش 986 متولد 1341 دختــر متوفى 4- كبــرى رضائى ش ش 1167 
متولــد 1349 دختر متوفى 5- زهرا رضائى ش ش 4911060514 متولد 1343 دختر متوفى. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گاهى صادر خواهد شــد. م 

الف/7414
 رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف شهريار

اگهى ابالغ وقت جلسه دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان
بدين وسيله به اقاى كريم اسكندرى فرزند محمد مجهول المكان حسب اعالم شاكى اقاى محسن عزيزى-
محمدبابايى-محب على فاجر داير بر انتقال مال غير وفق ماده 180 قانون ايين دادرسى كيفرى دراين روزنامه 
كثيراالنتشار درج نموده لذا الزم است جهت اخذ توضيح و اخرين دفاع ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار حاضر 

و از خود دفاع نماييدواال وفق مقررات غيابا رسيدگى و اعالم نظر خواهدنمود. م.الف35
مديردفترشعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

اداره كل ثبت اسناد و امالك گيالن
آگهــى مــاده 3قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 

شهرستان الهيجان 
نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3-15-17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه اجرايى آن متقاضيان ذيل با ارائه اسناد و مدارك عادى و اسناد مشاعى 
درخواست صدور سند ماليكت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 1390/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا مراتب به 
اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصبه 15روز جهت عموم آگهى ميگردد بقراء زير: *قريه كوه بنه 
الهيجان سنگ اصلى 20 بخش 14 گيالن شماره فرعى زير:1-پالك فرعى 5027 مفروز از 95- آقاى سيد مهدى 
عطائى فرزند سيد رضا به ش ش 477 كدملى 1286447097 صادره از اصفهان –ششدانگ يكباب ساختمان 
به مســاحت 78/05 مترمربــع از مورد مالكيت عباس چــاى پز به اســتناد راى 139360318005003869 
مورخه 93/12/9 هيات ** قريه خالوباغ ســنگ اصلى 22بخش 14 گيالن به شــماره فرعى زير: 2-پالك فرعى 
1373 مفــروز از 43- اســماعيل ورزش نمــا فرزند محمد ابراهيــم به ش ش 57 كد ملــى 2721444387 
صــادره از الهيجــان –ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بــر يكباب خانه بــه مســاحت 249/52 مترمربع از 
مــورد مالكيت وراث محمد كريم بــه اســتناد راى 139360318005003910مورخه 1393/12/11 هيات 
*** قريه الكمه ســر الهيجان ســنگ اصلى 132 بخش 14 گيالن بشــماره هاى فرعى زير:3- پالك فرعى 973 
مفــروز از 215-رحمــت اله فقيه شــجاعى فرزند محمدعلى بــه ش ش 448كد ملــى 2738695671 صادره 
از آســتانه ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى بمســاحت 296/68 مترمربع از مورد مالكيت 
نســقى حســين رهبر نژاد برابر راى 139360318005003883 مورخه 93/12/9 هيات -اين قطعه  جهت 
ادغــام با پالك فرعى 933 از اصلى 132 ميباشــد.4- پالك فرعى 974 مفــروز از 219- آقاى رحمت اله فقيه 
شجاعى فرزند محمدعلى به ش ش 448 كد ملى 2738695671 صادره از آستانه-ششدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر بناى احداثى بمســاحت 306/37 مترمربع از مورد مالكيت نســقى حســين رهبر نــژاد وبرابر راى 
139360318005003879 مورخــه 1393/12/9 هيات اين قطعه جهت ادغام با پالك فرعى 933 از اصلى 
132ميباشــد. **** قريه كورنده الهيجان ســنگ اصلى 183 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير: 5- پالك فرعى 
497 مفروز از 183 اصلى –رضا راستگو كورنده  فرزند حسين به ش ش44 كد ملى 2722452855 صادره 
از الهيجان –ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بناى احداثى بمساحت 3122/58 مترمربع از مورد مالكيت 
حســين راستگو كورنده برابر راى شــماره 139360318005003938 مورخه 1393/12/17 هيات لذا هر 
كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حــدود و مفروزى پالك فوق واخواهى 
داشــته باشــد ميتواند از تاريخ اولين انتشار آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به ادراه ثبت اسناد الهيجان 
تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى آنرا به اداره متبوعه تحويل 
نمايد. در غيراينصورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند اقدام خواهد شد 
و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.تاريخ انتشــار نوبت اول: 1394/1/18 
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آگهى  احضار متهم 
 در پرونده كالسه  921884 متهم  على محمد  زاده  معروف به  على بربر به اتهام سرقت  موتور سيكلت   
تحــت  تعقيب  مى باشــد   به واســطه معلــوم  نبودن محل اقامت  نامبــرده  و به تجويز  مــاده 115قانون آئين  
دادرســى  دادگاه هــاى عمومــى  و انقالب  در امور كيفرى  مراتب در  روزنامه  آگهى نامبرده مكلف اســت ظرف 
مدت  ســى روز  در  شــعبه 204 بازپرسى  دادســراى  عمومى و انقالب   مشهد حاضر  و از اتهام انتسابى  دفاع 
نمايد  در صورت  عدم حضور  در موعد مقرر  رســيدگى و اتخاذ  تصميم  قانونى خواهد شــد. م الف: 14746 

تاريخ انتشار: 94/2/1
 بازپرس شعبه  204 دادسراى  عمومى مشهد – عليرضا صادقى 

آگهى ابالغ  دادنامه 
 بدينوسيله پيرو  آگهى هاى  قبلى به آقاى / خانم  فاطمه نصيريان فعال    مجهول المكان  ابالغ ميشود  در 
مورد دادخواســت شــركت مالى و اعتبارى  كوثر برگى و  خادم رضائيان      عليه شــما   بخواسته   مطالبه وجه به 
موجب حكم   شــماره 918-930 در پرونده كالســه 9/930772  به پرداخت  187/000/000 ريال   اصل 
خواســته  و  خســارت دادرســى  و تاخير تاديه  بر اساس   شــاخص نرخ تورم    ابالغى  از بانك مركزى    محكوم 
شده ايد   مراتب بدينوسيله  در روزنامه درج ميگردد راى صادره غيابى  و از تاريخ درج  در روزنامه  در مهلت 

قانونى  قابل واخواهى  در اين دادگاه  است . م الف:0772 تاريخ انتشار:94/2/1
مدير دفتر شعبه  9 دادگاه عمومى مشهد

آگهى  ابالغ اجرائيه 
 آقاى شــعبانعلى شــاهى  نصر آبادى      پيرو آگهى هاى  قبلى  در خصوص دعوى آقاى / خانم   بانك ســينا     
به طرفيت شما   بدينوسيله ابالغ  ميشود  كه پرونده كالسه  6/930501منجر به صدور اجرائيه  بر عليه شما 
به پرداخت مبلغ  375/000/000 ريال  وجه نقد  بابت  اصل خواسته  و خسارت تاخير تاديه   از تاريخ تقديم  
دادخواست  93/6/22 و پرداخت  خسارت  تاخير تاديه  از تاريخ فوق  تا زمان اجراى  حكم بر اساس  شاخص  
نرخ ســود  بانك مركزى  از زمان  تنظيم قرارداد  و از فروش  اقســاطى  79/9/22 كه از اصل بدهى  به مبلغ 
177/772/603 ريال  شــعبه مى باشــد  و پرداخت مبلغ  11/210/000 ريال بابت  هزينع دادرســى  وجه 
پرداخــت  حــق الوكاله  وكيــل طبق تعرفه  در حق  محكوم له  عالوه  حق االجــراء در حق  دولت   محكوم گرديده 
اســت.   لــذا مراتب وفق  مــواد 9-118-119 قانونى اجراى  احكام مدنى  يك نوبــت در  روزنامه محلى  درج 
ميگــردد  ايــن اجرائيه  ده روز پس از  انتشــار به موقع  اجرا گذارده  خواهد شــد  پــس از اين  براى عمليات  
اجرائى ابالغ  يا اخطار  ديگرى  به شما  نخواهد شد  مگر اينكه محل  اقامت خود را  كتبا  به قسمت اجرا  اعالم 

نمائيد . م الف:0501 تاريخ انتشار:94/2/1
مدير دفتر شعبه  6 دادگاه عمومى  مشهد 

کارشناس��ان حوزه دیپلماسي 
هفت گزارش 

هديدهقانبذرافشان
معتقدن��د تی��م مذاکره کننده 
هس��ته اي کش��ورمان هر چه 
زودتر باید فکت ش��یت ایراني را منتش��ر کند تا این 

هجمه ابهام هرچه زودتر برطرف شود.
معاون وزیر خارجه روسیه صحت و سقم بیانیه 
مطبوعاتی منتش��ر ش��ده از س��وی آمریکا در مورد 
تفاهم ل��وزان را تائید کرد، اما گفت برخی مس��ائل 

حل نشده، در این متن نادیده گرفته شده است.
به گزارش فارس، س��رگئی ریابکوف معاون وزیر 
خارجه روس��یه دیروز در این خصوص گفت »چیزی 
که ایاالت متحده به عنوان مرجع منتشر کرد، صحیح 
و خالی از انحراف اس��ت. این )متن( حاوی تفاهمی 
است که عینا بیانگر توافقی است که در لوزان به دست 
آم��د، اما برخی موضوعات باقی مانده را نادیده گرفته 
است: ترتیب برداشته شدن تحریم ها و معیارهایی که 
باید رعایت شود، همین طور فعال کننده ها و ابزارهای 
اجرایی مرب��وط به آن. هیچ یک از ای��ن موارد مورد 
اش��اره قرار نگرفته اس��ت. این ها مواردی اس��ت که 

همچنان نیاز به هماهنگی دارد.«
ای��ن اظهار نظر معاون وزیرخارجه روس��یه و مهر 
تایی��د وي بر فکت ش��یت امریکای��ي در حالي مطرح 
ش��ده که محمدجواد ظریف س��ند ط��رف آمریکایی 
)فکت شیت( را رد کرده و آن را تالش طرف آمریکایی 
برای مصادره به مطلوب تفاهم یاد شده خوانده است.

بهروز کمالوندی مع��اون بین الملل، راهبردی و 
امور مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی نیز در 
نشست خبری دیروز خود در محل باشگاه خبرنگاران 
جوان گفت: انتش��ار فکت شیت از سوی آمریکایی ها 
اش��تباه بوده زی��را مذاکرات همچن��ان ادامه دارد و 
انتش��ار هر کدام از جزئیات مذاکرات ممکن اس��ت 
رون��د مذاکرات آینده را تغییر دهد. وی افزود: طرف 
غرب��ی موارد صحیح و غلط را به عنوان فکت ش��یت 
مطرح کرده تا ایران را وارد جنگ فکت شیت ها کند. 

هرچند که ما بنای این کار را نداریم. 
کمالوندي در خصوص انتش��ار فکت شیت ایرانی 
نیز اظهار داشت: انتشار فکت شیت در دست وزارت 
خارجه اس��ت و آنها در حال بررس��ی هس��تند که 
انتشار آن به نفع ما است یا نه. چیزی جز حقیقت از 
ناحیه مسئوالن و تیم ایرانی به مردم عزیز کشورمان 

گفته نشده است.
این تایید از س��وي روس ها چند سوال را ایجاد 
مي کند، ابتدا اینکه چرا روس��یه با تاخیر دو هفته اي 
فکت شیت امریکایي ها را تایید کرد؟! فکت شیتي که 

خود آن ها نیز به صحت آن تردید دارند.
از س��وي دیگر مس��کو با این تایی��د از این پس 
مي خواهد مذاک��رات را در زمی��ن امریکایي ها ادامه 
دهد؟!یعن��ي همراه ش��دن باهم��ه زیاده خواهي هاي 
امریکا در قبال ملت ایران. آیا روس��یه به جاي تعامل 
با جمهوري اسالمي ایران قرار است در تقابل با ایران، 
حقوق صلح آمیز هسته اي کشورمان را نادیده بگیرد؟

یک��ي از مواردي که امریکایي ه��ا بالفاصله بعد 
از تفاهم سیاس��ي در س��وییس در قالب فکت شیت 
بیان داشتند لغو تدریجي تحریم ها بود. این سناریو 
دقیقا دو س��اعت، بعد از قرائت بیانیه سوییس و نیز 
تاکید وزیرخارجه کشورمان در لغو یکباره تحریم ها 

منتشر شد.
سناریوي از پیش طراحي ش��ده امریکایي ها با 
انتشار این فکت شیت در حالي از دو هفته پیش آغاز 
ش��ده که تیم مذاکره کننده کشورمان این گزارش و 
تفسیرهایي که در چند روز گذشته از سوي مقامات 
عالي رتبه امریکایي مطرح ش��ده را با عنوان مصرف 

داخلي آنها بیان داشتند.
البته برخي منتقدان در داخل هش��دارهایي را 
در مواجهه با نیرنگ هاي آمریکا داده اند، به ویژه این 
که مقام معظم رهب��ري در فریبکاري امریکایي ها و 
صداقت آنها دچ��ار تردیدند به همین خاطر چندي 
پی��ش اعالم کردند که موض��وع محرمانه اي در باره 
گفت وگوهاي هسته اي نیست و خواستار گفت وگو با 
منتقدین و توضیح به مردم شدند. تاشاید با ارائه آن 
خیلي از ابهامات پاس��خ داده شود.اما تاکنون پاسخ 
دستگاه دیپلماس��ي تنها یک جمله بوده و اینکه در 

صورت ضرورت این فکت شیت منتشر خواهد شد.

با توجه به منتشر نشدن فکت شیت ایراني حتي 
تایید مقامات روس��یه بر فکت ش��یت امریکایي تنها 
ی��ک اظهار نظري بیش نبوده وحتي صحت و س��قم 

این گفته باید مشخص شود.
در هرصورت شاید س��کوت دستگاه دیپلماسي 
بیش از این جایز نباشد ومي طلبد با ارائه فکت شیت 
ایراني به همه این فضاس��ازي هایي که از سوي غرب 

وارد شده پاسخي قاطع داده شود.

صحت گفته ريابكوف بايد به اثبات برسد
دکتر س��ید رضا صدرالحسیني کارشناس حوزه 
دیپلماسي پیرامون تایید روسیه بر صحت فکت شیت 
امریکایي به سیاس��ت روز گفت: ب��ا توجه به 9 دور 
مذاکرات در لوزان و مسائل حاشیه اي فراوان که بین 
گروه کش��ورهاي 1+5 پدید آمد متوجه س��ناریوي 
عملی��ات رواني آنان با محوریت فکت ش��یت و بازي 

رسانه اي در این چارچوب را شاهد هستیم.

وي اف��زود: ب��ه نظر مي رس��د عق��الي دوطرف 
در خص��وص این پیش بیني غیرقابل اتکا نباید وقت و 
هزینه بیش از اندازه بنمایند چرا =که موضوع اصلي از 
جانب گروه 1+5 عدم دسترسي ایران به بمب  هسته اي 
اس��ت و هدف ایران دستیابي به تکنولوژي صلح آمیز 
هسته اي و توسعه این علم توسط دانشمندان داخلي 

به همراه رفع کلیه تحریم ها مي باشد.
از دی��دگاه این کارش��ناس بنابرای��ن دو طرف 
مذاکره در صورت��ي مي توانند به یک تفاهم و توافق 
برد - برد برس��ند که در مس��ائل حاش��یه اي مانند 

فکت شیت وقت و سرمایه زیادي هزینه ننمایند.
به اعتقاد صدرالحسیني البته سوابق بي صداقتي 
گروه کشورهاي 1+5 بر همه آشکار شده و این بازي 
جدید فکت ش��یت ها )آمریکا و فرانسه( طرف ایراني 
را هوش��یارتر، دقیق تر و با برنامه هوشمندانه تر وارد 

مذاکرات آینده خواهد کرد.
وي در پایان خاطرنش��ان ک��رد: در جمع بندي 

باید توجه داش��ت که مقام عالي رتبه وزارت خارجه 
روس��یه موضوع��ي را بی��ان نمود که توجه بیش��تر 
مذاکره کنن��دگان ایراني را مي طلب��د و آن این بوده 
اس��ت ک��ه وي ب��ه صح��ت مندرجات فکت ش��یت 
آمریکایي صحه گذاشته و ابراز داشته که فکت شیت 
آمریکایي ها کاماًل درس��ت است که البته صحت این 
گفته باید به اثبات برس��د اما اص��ل موضوع صحنه 
مذاکرات ماه هاي آینده است که سربازان خط مقدم 
دیپلماسي جمهوري اسالمي ایران باید با هوشمندي 

و آمادگي کامل به آن ورود کنند.

حركت تيم مذاكره كننده در خط رهبري
محمد حسن قدیري ابیانه دیگر کارشناس حوزه 
سیاست خارجي در این زمینه به سیاست روز گفت: 
هر طرفي س��عي مي کند از تفاهم سیاسي در لوزان 
برداش��ت خود را داشته باش��د حتي اگر فکت شیت 
آمریکای��ي را واقع��ي بدانیم برداش��ت از عبارت آن 

مي تواند متفاوت باشد.
وي در ادام��ه گف��ت: البته هیئت ایراني تفس��یر 
دیگري دارد و مي گوید آن فکت ش��یت واقعي نیست 
و چون ما فکت ش��یت ایراني را ندیدیم و هنوز در حد 
بیانیه است اظهارات وزیر خارجه را مالک قرار مي دهیم 
اما در این مذاکرات نگران مسئله مهمتري هستیم. به 
نقل از آقاي ابوطالب معاون سیاسي دفتر رئیس جمهور 
آمده اس��ت )ک��ه ارزش آغاز تعامل بی��ش از موضوع 
هسته اي اس��ت آن را نباید از دست داد( این نگاه اگر 
بر هیئت ایراني حاکم باشد نگاه بسیار خطرناکي است 
و این در حقیقت توجیه همان عبارتي است که گفته 

بودند هر توافقي بهتر از توافق نکردن است.
به عقیده محمد حسن قدیري ابیانه کسي که این 
نگاه را داشته باشد براي رسیدن به تعامل هر امتیازي 
را مي دهد ب��دون اینکه در مقابل��ش امتیازي بدهد. 
چراک��ه این نگاه ب��ا نگاه امام و رهب��ري نیز متفاوت 
است. امیدوارم وزیر خارجه کشورمان و همکارانشان 

چنین نگاهي نداشته باشند.
وي در پای��ان گفت:در ی��ک جمع بندي هیئت 
ایراني موظف اس��ت در چارچوب سیاست هاي کالن 
رهبري قدم بردارد و اگر هم اشتباهي رخ داده باشد 
چاره اي جز رفع آن اش��تباه نیس��ت زیرا هنوز ایران 
تعهدي را امضا نکرده که بخواهد به آن پایبند باشد.

گفت وگوي وزرای خارجه اتحادیه اروپا درباره 
مذاکرات هسته ای 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست دیروز خود در 
لوکزامبورگ در خصوص اوض��اع لیبی و یمن و همچنین 

مذاکرات هسته ای با ایران گفت وگو کردند.
 ب��ه گزارش اس��پاتنیک، وزرای خارجه اتحادیه اروپا 
در نشست لوکزامبورگ عالوه بر بررسی اوضاع و تحوالت 
اخیر لیبی و یمن در خصوص مذاکرات هس��ته ای با ایران 

نیز بحث و تبادل نظر کردند.
موگرینی در ادامه این نشس��ت در خصوص مذاکرات 
هس��ته ای ب��ا ای��ران، توضیحات��ی را ارائه ک��رد. ایران و 
قدرت ه��ای جهانی تا پایان ژوئن فرصت دارند تا به توافق 
جامع هس��ته ای دس��ت یابند. در جلس��ه عصر دیروز نیز 
وزرای خارجه اتحادیه اروپا با همتایان خود از کشورهای 
شرق اروپا شامل اوکراین، مولداوی، گرجستان، ارمنستان 

و آذربایجان دیدار و گفت وگو کردند.

ادعاي یك روزنامه امریكایي 
روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرد، یک گروه متش��کل 
از 24 آمریکایی با ویزای توریس��تی به ایران س��فر کردند 
تا فرصت های تجاری و س��رمایه گذاری را در این کش��ور 

بررسی کنند.
به گزارش ایس��نا، هفته گذش��ته یک گ��روه 24 نفره 
آمریکایی که همگی مدیرعامل های ش��رکت های تجاری و 
ثروتمن��د بودند در قالب یک هی��ات حقیقت یاب به ایران 
سفر کردند تا فرصت های تجاری این کشور را مورد بررسی 
ق��رار دهند. به ادعای نیویورک تایمز، این 24 نفر در حالی 
به ایران س��فر کرده اند که دولت باراک اوباما رئیس جمهور 
آمریکا و کنگره بر سر جزئیات یک توافق هسته ای با تهران 
با یکدیگر جر و بحث می کنند اما گردانندگان این سفر قویا 

تاکید داشتند که این یک هیات تجاری نیست.

آمریكا اعتماد به نفس خود را از دست داده 
رئیس آژانس یهود برای اسرائیل و وزیر سابق کابینه 
رژیم صهیونیس��تی ضمن انتقاد از عملک��رد دولت اوباما 
در قبال برخورد با برنامه هس��ته ای ایران گفته اس��ت که 
دول��ت آمریکا اعتماد ب��ه نفس خ��ود را در برابر ایران از 

دست داده است.
 به گزارش تس��نیم، "ناتان شارانس��کی" وزیر س��ابق 
کابینه اس��رائیل در مطلبی در روزنامه واش��نگتن پس��ت 
ضمن اشاره به امتیازاتی که واشنگتن به ایران داده، تأکید 
کرد: امتیازاتی که آمریکا به ایران داده اس��ت، نش��انگر از 
دست رفتن غم انگیز اعتماد به نفس واشنگتن بوده است.

شارانس��کی که هم اکنون رئیس »آژانس یهود برای 
اس��رائیل« اس��ت، از تالش واش��نگتن برای دستیابی به 
توافق ب��ا ایران انتقاد کرد. وی ته��ران را به نقض حقوق 
بش��ر و ادامه س��لطه طلبی در منطقه متهم کرده و افزود: 
علی رغم وضعیت نامناس��ب حقوق بش��ر در ایران و ادامه 
سیاس��ت های تجاوزکاران��ه تهران در منطقه، واش��نگتن 

به دنبال دستیابی به توافق است.

وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در نشس��ت 
مطبوعاتی مش��ترک با همت��ای ونزوئالیی ديپلمـــات

خود اظهار داش��ت: بس��یار خوشحالیم که 
ای��ران و ونزوئال سیاس��ت های مش��ابهی در تقابل ب��ا تحریم ها و 
زورگویی ها دارند و ما سیاس��ت ایاالت متحده در تهدید ونزوئال را 

به شدت محکوم می کنیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران محمدجواد ظریف در نشست 
مطبوعاتی مش��ترک با "دلسی رودریگز" وزیر امور خارجه ونزوئال 

اظهار داش��ت: بسیار خوش��حالیم که میزبان وزرای امورخارجه و 
نفت ونزوئال هستیم و روابط ما بسیار عمیق و گسترده و مبتنی بر 
منافع دو  کشور است که این ضرورت همکاری را فراهم می کند.

ظری��ف ادامه داد: در زمینه بحث نفت و همکاری هایی در این 
جه��ت صحبت کردیم و امیدواری��م همکاری ها و گفت وگو های دو 
کش��ور در جهت منافع مشترک باش��د. وی ادامه داد: ونزوئال عضو 
غیر دائم شورای امنیت است و سیاست ما سیاست انقالبی یا همان 
بولیگاری اس��ت، و به منشور س��ازمان ملل به ویژه احترام به عدم 

مداخله در امور داخلی کشورها معتقدیم و به ظریف اطمینان دادیم 
ک��ه از ای��ن چارچوب عدول نخواهیم کرد، ما حامی پیام دوس��تی 

نیکالس ماپورو هستیم و دوستی ما راهبردی و استراتژیک است.
وی با یادآوری این که پس از ایران قرار اس��ت ونزوئال ریاس��ت 
جنبش غیرمتعهدها را برعهده گیرد، اظهار امیدواری کرد همکاری های 

دو کشور در جهت حفظ و صلح و امنیت ملی افزایش یابد.
»دلس��ی رودریگ��رز« وزیر خارج��ه ونزوئال نیز در نشس��ت 
مطبوعاتی با وزیر خارجه کش��ورمان، با اش��اره به نشست خوبی 
که بین وزرای خارجه دو کش��ور انجام گرفت، گفت: در این سفر 
وزیر نفت و معادن ونزوئال مرا همراهی می کنند و باعث خوشحالی 

ماست که در ایران هستیم.
وی تاکید بر تحکیم روابط بین دولت ها و ملت های دو کش��ور 

را از جمل��ه محوره��ای مذاکراتی خ��ود خواند و اظهار داش��ت: از 
حمایت ه��ای ایران در خصوص فرمان اجرای��ی آمریکا علیه ونزوئال 
تش��کر می کنیم. فرمان اجرایی اوباما درباره ونزوئال 9 مارس امسال 
صادر ش��د که به طور غیرمنطق��ی و غیرقانونی ونزوئال را تهدیدی 

برای منافع ملی آمریکا نامیده است.
وزیر خارجه ونزوئال با بیان اینکه دو کشور از اعضای فعال اوپک 
هس��تند، ابراز امیدواری کرد که این همکاری ها در حفظ منافع دو 
کش��ور و کش��ورهای عضو اوپک مثمرثمر باش��د. وي ادامه داد: به 
ویژه در آن مواردی که بحث از یکس��انی دولت ها در دنیا و احترام 
به عدم مداخله در امور دیگر کشورها از سوی قدرت ها و احترام به 
حق حاکمیت کشورها و ملت ها ذکر شده است و در این چارچوب 

اطمینان داریم که ونزوئال از مواضع خود عدول نخواهد کرد.

ارزيابي كارشناسان از مهر تاييد روسيه بر فكت شيت امريكايي

ديگر زمان انتشار گزارش برگ ايران است

ظريف در نشست مطبوعاتی مشترک با همتاي ونزوئاليي:

سياست اياالت متحده در تهديد ونزوئال را به شدت محكوم می كنيم


