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آدرس انحرافی آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص بازگشت به برجام

گروه بینالملل
طی روزهای اخیر ،مقامات آمریکایی
و اروپایی اجرای نمایش ویژهای را در حوزه
«دیپلماسی آشکار» و در خصوص توافق
هستهایبا کشورمان کلیدزدهاند!جوبایدن
رئیسجمهورآمریکااز«آمادگیواشنگتن»برای
مذا کرهبابازیگراناروپاییبرسربرجاموآنچه
«احیایتوافقهستهای»خوانده،خبرداده
استوبازیگراناروپایی نیزخواستار«امتناع
ایرانازعدماجرایداوطلبانهپروتکلالحاقی»و
«مذا کرات دوباره میان تهران –واشنگتن»
شدهاند.دراینخصوص،نکاتیوجوددارد که
نمیتوان بهسادگی از کنار آنها گذشت:
مذا کرات آمریکا-اروپا مدتهاست
ادامه دارد
نخستاینکهواشنگتنوتروئیکایاروپاییاز
آبانماهامسالتا کنون،مذا کراتمستمریرا
بایکدیگرودرقالب«دیپلماسیپنهان»برسر
چگونگیمواجههبابرجامآغاز کردهاند.حتی
آنهاتا کتیکهایموازیوهمزمانی کهباید
دراینراستااجراییشودرابارهابایکدیگرمرور
کردهاند.مقاماتاروپاییوآمریکاییب ه گونهای
ی کنند که گویا«تصمیماتبرجامی
وانمودم 
مشترکبازیگرانغربی»محصولرایزنیهای
آشکارروزهایاخیرآنهابودهومقاماتدولت
بایدنبا«سخاوتتمام»ازپیشنهاداروپائیان
جهت بازگشت دوباره به مذا کرات برجامی
( و تعیین تکلیف توافق هستهای ) استقبال
کردهاند!واقعیتامرایناست کهمدتهاست
میان واشنگتن و تروئیکای اروپایی در این
خصوص مذا کراتی مستمر در جریان بوده
و پس از پیروزی بایدن نیز این مذا کرات با
ایفای نقش آنتونی بلینکن،جیک سالیوان
ورابرتمالیادامهپیدا کردهاست.بهعبارت
بهتر،مقاماتآمریکایی-اروپاییقصددارند
بازی را از حوزه «دیپلماسی پنهان» به حوزه

دروغهایبرجامیغرب

«دیپلماسی آشکار» هدایت کنند.
بایدن هم دروغ میگوید
نکتهدومبهماهیتاظهاراتاخیرجوبایدن
رئیسجمهور آمریکا و آنگال مرکل صدراعظم
ی گردد .هر دو
آلمان در خصوص برجام بازم 
سیاستمدارغربی،درمواضعیمبهم،صرفااز
آمادگی خود برای مذا کره دوباره بر سر برجام
سخن گفتهاندبدونآنکهمکانیسمبازگشت
به توافق هستهای با ایران را برای مخاطبان
بینالمللی خود تشریح کنند! آنچه امروز در
قالبرفتارمشترکبرجامیآمریکا-اروپاقابل
رصد و تحلیل میباشد ،چیزی جز تا کتیک
«پیچیدهسازیصحنهبازی»نیست!مقامات
آمریکایی و اروپایی از یکسو سخن از احیای
برجام و لزوم حفظ توافق هستهای به میان
آورده و از سوی دیگر ،بر روی پیچیده بودن
این روند و لزوم بسط برجام تأ کید دارند.
در این میان ،اتحادیه اروپا در ظاهر رویکرد
نرمتری اتخاذ کرده و حتی امانوئل ما کرون
رئیسجمهور فرانسه از میانجی گری خود
بینتهرانوواشنگتنخبردادهاست.بهنظر
میرسد میان واشنگتن و مهرههای اروپایی
آن بر سر نحوه مواجهه با پرونده هستهای
ایران نوعی «تقسیم کار » صورت گرفته و
مواضع اخیر مقامات آمریکایی و اروپایی
نیز خروجی همان تقسیم کار میباشد .بر
اساس این تقسیم کار،قرار است بازگشت به
برجامبهمثابه«»پروسهای سخت»از سوی
آمریکا و بازیگران اروپایی مورد شناسایی،
معرفی و تأ کید قرار گیرد! این در حالی است
که در عمل این پیچیدگی ماهوی ،حقوقی و
اجرایی وجود ندارد.
اهداف مشترک واشنگتن-اروپا در
قبال ایران
نکته بعدی  ،به اهداف مشترک آمریکا و
کشورهایاروپاییدرقبالجمهوریاسالمی

واشنگتن «بازیگریاغی برجام» و« اتحادیه اروپابازیگر غیرمتعهد برجام» شناخته میشوند و هرگونه کاهش تعهدات برجامی ایران نیز در
وا کنش به این «طغیانگری» و «بی تعهدی »صورت گرفته است

ی گردد.کشورماندرخصوصدائمی
ایرانبازم 
کردن محدودیتهای هستهای در برجام،
ممنوعیت تست و آزمایش موشکهای
بالستیک قارهپیما و کاهش برد موشکها،
تحدیدمناسباتنظامیبا گروههایمقاومت
درمنطقهوتندادنبهبازرسیهاینامحدود
آژانسبینالمللیانرژیاتمیازاما کننظامی
هدف مشترک آمریکا و تروئیکای اروپایی
محسوبمیشود.واشنگتنوشرکایاروپایی
آنمعتقدند که «بازگشتحقیقیبهبرجام»
و « رفع واقعی تحریمهای ایران » ،مانع از

چینش میز مذا کرات موشکی -منطقهای با
جمهوریاسالمیایرانخواهدشدزیرادیگر
اهرمفشاریعلیه کشورمانجهتحضورپای
میز«مذا کراتمحدودکننده»وجودنخواهد
داشت!ازاینروغربنسبتبهبرجامبهمثابه
یک«متغیرتا کتیکیوابسته»ونهیک«متغیر
حقوقی مستقل»مینگرد.
غرب نمیخواهد تضمین بدهد
نکته سوم ،به گریز هدفمند غرب از ارائه
ی گردد.
تضمینهای برجامی به ایران بازم 
واشنگتن و تروئیکای اروپایی خود نیز

البرادعی:

ل یک اولویت است
وجود استراتژی یکپارچه در برخورد با اسرائی 
مدیرکلپیشینآژانسبینالمللیانرژیاتمیبرضرورت گفتوگوباایران
وترکیهوضرورتاستراتژییکپارچهدر برخوردبارژیمصهیونیستیتأ کید
کرد.به گزارشخبرگزاریفارس«،محمدالبرادعی»مدیرکلپیشینآژانس
بینالمللیانرژیاتمیخواستارتشکیلنظامامنیتیمنطقهایوتعاملبا
کشورهایهمسایهشد.البرادعی گفت«:وجودیکنظامامنیتیمنطقهای
مستقلومتکیبهاعضایخودضروریاست،نظامی کهبتوانبرتوانایی
آن برای حمایت از ما و منافع ما اتکا کرد و این نظام بتواند با کشورهای
همسایهای که روابط پیچیده داریم ،تعامل کند».

طبق گزارش شبکه «النشره» ،مدیرکل پیشین آژانس بینالمللی انرژی
اتمی تأ کید کرد«:گفتوگو با ایران و ترکیه صرفنظر از اینکه در بسیاری از
موارد با آنها وجه اشترا ک و در بسیاری موارد نیز اختالفدیدگاه داریم،
امری است که تأخیربردار نیست».او افزود که وجود استراتژی یکپارچه
درباره نحوه برخورد با اسرائیل که آشکارا حقوق فلسطینیان را نادیده
ی گیرد،یک اولویت است.البرادعی همچنین خواستار پایان دادن به
م 
جنگهای بیهوده و ریختن خون ملتها و تالش برای حل اختالفات
از طریق گفتوگو شد.

اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) متعلق به خودرو سواری پژو پارس  XU7مدل  1398به رنگ سفید
روغنی به شماره شهربانی (پالك) 326ج 84ایران  31و به شماره موتور  124K1418802و به شماره شاسی
NAAN01CE2KH225925بهنامآقایشاپور گراوندفرزندشكربگبهشمارهشناسنامه1035وبهتاریخ
تولد  1349/5/10و دارای شماره ملی  5989663897محل صدور شناسنامه شهرستان رومشگان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندو كارتموتورسیكلتساوینقرمزرنگمدل1392بهشمارهپالك58112-499وشمارهتنه125B9205971
و شماره موتور  007490به نام ایمان جعفری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
كلیه مدارك از جمله برگ سبز  ،سند كمپانی و مالكیت و كل اسناد نقل و انتقال و غیره خودرو سواری سیستم
پژو تیپ  405جی ال ایكس آی  1/8به رنگ نقره ای متالیك مدل  1388و شماره نیروی انتظامی ایران -72
423ن 66و شماره موتور  12488079823و شماره شاسی  NAAM01CA19E104751به مالكیت آقای
مهدی ولی پور فرزند ولی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدركفار غالتحصیلیاینجانبعلیفالحمرقیفرزندمحمدحسنبهشمارهشناسنامه211صادرهاز كاشان
در مقطع كارشناسیرشتهتحصیلیعمرانصادرهاز واحددانشگاهی كاشانمفقود گردیدهواز درجهاعتبار
ساقط می باشد .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد كاشان به نشانی
كاشان -بلوار قطب راوندی – خیابان استادان – اداره امور فار غ التحصیالن ارسال نمایید.
برگسبزخودرویپیكانوانتسفیدرنگباشمارهپالك65ایران967ی93بهنامجوادزینلیاحمدآبادی
با كد ملی  5429992712صادره از انام نام پدر حسن با شماره موتور  118P0010891شماره شاسی
 NAAA36AA0DG616833مفقود گردیده و بعد ازتاریخ انتشار این آ گهی فاقد اعتبار می باشد.
مدرك تحصیلی ایاد البوغبیش فرزند فاضل به شماره شناسنامه  6صادره از شادگان متولد  1364به شماره
ملی1899945474دورهتحصیالت كارشناسیپیوستهرشتهمدیریتبازرگانی كددانشجویی84157677
از واحد دانشگاهی آزاد آبادان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان به نشانی آبادان ایستگاه  12تپه – میدان پرستار – روبروی
بیمارستان طالقانی ارسال نماید.
برگ سبز وانت پیكان مدل  87رنگ سفید ش ش ایران 411 -65س 33ش م  11487057457ش شاسی
 804971مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی پراید  111مدل  95رنگ سفید ش ش ایران 629 -65ب 99ش م  13/5770384ش شاسی
 5700203مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندكمپانی پژو  206مدل  82رنگ مشكی ش ش ایران 357 -55م 52ش م  94383598ش شاسی
 82623698مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری رنو هاچ بك ساندرو مدل  1398به رنگ سفید به شماره انتظامی 119ج 12ایران
45وبهشمارهموتور K4MC697-W042582بهنامحسنزندوكیلیبهشمارهملی6079778221مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگاعالموضعیت(برگسبز)سواریپژوروآ  1700سیسیبهرنگنقرهایمتالیكمدل  1389شمارهموتور
11889031441شمارهشاسیNAAB41PM6BH295955بهشمارهانتظامی895س-21ایران82بهنام
سیده اعظم حسینی بیزكی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزوانتنیسانمدل1385رنگآبیشمارهپالك929-32ط63شمارهموتور 357834شمارهشاسی
 J044981به نام محمدحسن زارعی تیت كانلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل مجوز حمل سالح شكاری برنو  5تیرگلنگدنی كالیبر  92/7ساخت كشور جمهوری اسالمی ایران
به شماره سالح  6166م به نام آقای عرفان گراوند فرزند فریدون به شماره شناسنامه و شماره ملی
 4190437867و به تاریخ تولد  1375/2/18شناسنامه صادره از شهرستان كوهدشت مفقودگردیده و
از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل برگ فروش كارخانه (سند كمپانی) و شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودرو سواری پژو  206رنگ
خا كستری روشن – متالیك مدل 1384به شماره موتور  10FSS15053324و شماره شاسی  19815958و
شماره پالك 494 – 22س 78به نام روح اهلل فرازی به شماره ملی  2450754385فرزند محمدنبی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل كارت شناسایی و اصل كارت سوخت و اصل گواهینامه كامیونت باری فلزی سیستم ولوو تیپ
ان.ال  12مدل  1375به رنگ سفید روغنی و به شماره موتور  204382و به شماره شاسی  811162و به
شماره پالك انتظامی ایران 358 -24ع 53و به نام مالك رضا حمدان مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
اصل سند كمپانی و اصل شناسنامه مالكیت (برگ سبز) كامیونت ون سیستم نیسان تیپ  2400به رنگ آبی
روغنی مدل  1384به شماره موتور  278127و به شماره شاسی  D73411و به شماره پالك انتظامی ایران
 845 -24م 13و به نام مالك صالح منصوری مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامه مالكیت (برگ سبز) خودروی سواری سپند تیپ پی كی آی به رنگ نقره ای متالیك مدل  1384به
شماره موتور  M131310924و شماره شاسی  057551و شماره پالك ایران 831 -69و 31به نام قربان محمد
پیقامی مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
گواهینامهموقتپایانتحصیالت كارشناسیارشدمدیریتاجرائیاز دانشگاهآزاداسالمیواحدرفسنجان
به نام مهدی طالبی به ش سریال  2599425مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز سواری پژو پارس مدل  1389رنگ خا كستری متالیك شماره پالك ایران 599 -68م 15شماره
موتور  12489094122شماره شاسی  NAAN01CA0AE270042به نام موسی لشگری مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
شناسنامه مالكیت برگ سبز سواری پراید هاچ بك مدل  1375به شماره انتظامی 461 -27ن 32و شماره
شاسی  S1442275123588و شماره موتور  0010609به مالكیت حسن صادق قهرآباد علیا فرزند محمود
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی اسناد فروش سواری پراید هاچ بك مدل  1375به شماره انتظامی 461 -27ن 32و شماره
شاسی  S1442275123588و شماره موتور  0010609به مالكیت حسن صادق قهرآباد علیا فرزند محمود
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سواری پراید  131SEمدل  1399به شماره موتور  6458031/M13و شماره شاسی
 NAS411100L1187764به مالكیت فریبا زرگری مرندی به كد ملی  0054385385مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو سورای پژو پارس مدل  1399به شماره موتور  124K1512106و به شماره شاسی
 NAAN01CE7LK052598به شماره پالك ایران 718 -30ل 45به مالكیت مجید جعفری جهانی به كد
ملی  0321735404مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز سواری پژو  206مدل  1385و به شماره پالك 386ن  24ایران  24به شماره موتور 13085030843
و به شماره شاسی  10851173مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی (مادر) و شناسنامه مالكیت خودرو (برگ سبز) وانت نیسان  2400به رنگ آبی روغنی مدل
 1381به شماره انتظامی 124س -93ایران  82شماره موتور  174115شماره شاسی  C73375به نام ا كبر
آهنگر طبری مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

بهوضوح آ گاه هستند که «ارائه تضمین»
به جای «تکرار صدباره تعهدات» ،پاشنه
آشیلآنهادر هرگونهتقابلبرجامیباایران
محسوبمیشود.درنظامبینالمللونظام
حقوقیجهان ،تعهدوتضمینمقولههایی
متفاوت از یکدیگر محسوب میشوند.
تعهد صرفا بر روی کاغذ میآید اما تضمین
ابزارهای الزم برای عینیت یافتن یک تعهد
است ،ب ه گونهای طرف متعهد ،گریزی جز
انجام تعهدات خود به واسطه آن ابزار یا
اهرم فشار نمیبیند .رهبر معظم انقالب
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یادداشت

بازی برجامی وقیحانه ژرمنها

تأ کید دارند که ا کنون باید به جای تعهد از
طرف مقابل تضمین بخواهیم ،ب ه گونهای
کهواشنگتنوشرکایآن،چارهایجزاجرای
تعهدات خود نداشته باشند .بدیهی است
که «راستی آزمایی تضمینهای غرب» نیز
نه برعهده سازمانهای بینالمللی و نه
بر عهده کشورهای طرف برجام  ،بلکه بر
عهده جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
بهعبارتبهتر«،پذیرشتضمینهایطرف
مقابل» نیز اختیاری است که جمهوری
اسالمی به لحاظ حقوقی و قانونی دارای
آن میباشد.بهتر است بایدن و شرکای
اروپایی کاخ سفید آ گاه باشند که تنها راه
"احیای برجام" و بازگشت ایران به تعهدات
برجامیخود،بازگشتواقعیبازیگرانغربی
به توافق هستهای از طریق ارائه تضمینها
و رفع عملیاتی تحریمهای اقتصادی علیه
کشورمان میباشد.
در این معادله ،مسیرهای میانبر  ،میانی یا
انحرافیقطعاجایینخواهندداشت.ا کنون،
واشنگتن «بازیگریاغی برجام» و اتحادیه
اروپا«بازیگر غیرمتعهد برجام» شناخته
میشوند و هرگونه کاهش تعهدات برجامی
ایران نیز در وا کنش به این طغیانگری و بی
تعهدیصورت گرفتهاست.بنابراین،اولین
بازیگریکهاینجاملزمبهجبرانخطایخویش
میباشد ،آمریکا و اتحادیه اروپا هستند .در
این میان ،تأ کید مستمر و محکم دستگاه
دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان بر
مواردیمانندلزومبازگشتاولیهطرفمقابل
بهبرجام،لزومارائهتضمینهایالزمجهت
اجراییشدنتعهداتبرجامیغربوناممکن
بودن بسط برجام به حوزههای موشکی و
منطقهای،رمزموفقیتمادرمواجههبانقشه
طراحیشده آمریکا و تروئیکای اروپایی در
این منازعه محسوب میشود.

افشای پیشنهاد عجیب ترامپ به رهبر کره شمالی
یک مقام پیشین آمریکایی از پیشنهاد عجیب ترامپ به کیم
جونگ اون پرده برداشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از نشریه هیل ،به
گفتهیکمقامپیشینآمریکایی،دونالدترامپ،رئیسجمهور
سابق آمریکا پس از دیدار با رهبر کره شمالی در سال  ۲۰۱۹در
هانویویتنام،پیشنهادیبیسابقهبه کیمجونگاوندادو
از اوخواسته کهباهواپیمایاختصاصیرئیسجمهور آمریکا
به کشورش برگردد ،ولی کیم این پیشنهاد را رد کرد.
برایناساس،متیوپوتینگر،معاونسابقمشاورامنیتملی

سندكمپانی ،برگ سبز خودرو وانت پراید رنگ سفید روغنی مدل  1394شماره پالك 628د 53ایران 97
شمارهموتور 5411648شمارهشاسیNAS451100F4940713متعلقبهمحمدكاظمصدریمفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی  ،برگ سبز خودرو سواری پژو آردی  1600مدل  1380رنگ سفید صدفی روغنی شماره پالك
ایران 384 -97د 48به شماره موتور  22328026744شماره شاسی  0080725937متعلق به محمدكاظم
صدری مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سندكمپانی برگ سبز خودرو سواری پژو  206مدل  1383رنگ نقره ای متالیك شماره پالك ایران -97
955د48شمارهموتور 10FSS14945212شمارهشاسی 83662579متعلقبه كاظمصدریمفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
برگ سبز و برگ كمپانی خودرو هایما  S7مدل  1396رنگ مشكی شماره پالك ایران 412 -68د 93شماره
موتور  484QT77009617Aشماره شاسی  NAAD391ZXHY701848به نام بهمن بهرنگ مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو فولكس گل مدل  1384رنگ نقره ای شماره پالك ایران 644-78ه 66شماره موتور
 UDH350425شماره شاسی  IR84521000746به نام محمد سخاوتی كالنتر مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
سند كمپانی و برگ سبز وسیله نقلیه پراید سواری رنگ مسی متالیك مدل  1390به شماره انتظامی
654ق 26ایران  78به شماره شاسی  S1412290000439و به شماره موتور  4242578مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواری پراید  111به شماره پالك 292ص 88ایران  34رنگ سفید روغنی
مدل  1395به شماره موتور  5403931و شماره شاسی  NAS431100F5832783مفقود گردیده است و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز سواری پیكان مدل  81رنگ سفید ش ش ایران 331 -75س 22ش م  111581143975ش شاسی
 81545921مفقودگردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  MVMسواری تیپ  315مدل  1395رنگ سفید روغنی شماره پالك ایران 873 -99ن79
شمارهموتور MAM477FJAG045425شمارهشاسیNATFBAMD4G1034705بهنامجواد كلكوئی
مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
به اطالع می رساند پروانه حمل سالح شكاری تك لول ساچمه زنی كالیبر  12به شماره سریال -2059118
 1394/9/16و شماره بدنه  942متعلق به آقای عباس تمدنی آرانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
میباشد.
سند كمپانیوبرگسبزموتورسیكلتپیشروبهرنگقرمزمدل1388وشمارهموتور 57101325وشمارهتنه
 NCR***125K8812810و شماره پالك  21676 -618به نام نعمت اهلل طارقلی فرزند عبدالرحمن مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبزو كارتماشینپژوسواریمدل1384بهشمارهشاسی14237977وشمارهموتور12484106354شماره
پالك ایران168- 38ب 66متعلق به مهدی خوشه كار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانبحسنخانیمالكخودروپیكانوانتبهشمارهشاسی30516625وشمارهموتور 11285069147
به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس
ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو
واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید.بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
كارت ماشین خودرو پراید مدل  1385رنگ سفیدروغنی شماره پالك ایران 522-38ه 22شماره موتور
 1466716شماره شاسی  S1412285803568به نام فراز بهمنی فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
برگ سبز سواری تیبا مدل  99به شماره پالك 783و -31ایران  16و شماره موتور  M15/9113120و شاسی
 NAS811100L5727357به نام زهرا فروغی معین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز سواری تیبا مدل  99به شماره پالك 693س -47ایران  40و شماره موتور  M15/9047291و شاسی
 NAS811100L5719263به نام محبوبه جعفریان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند قطعی موتورسیكلت هوندا  125پالك  73864 -481موتور  5129و شاسی  5747متعلق به اصغر سقائی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب مرتضی مهرانی مالك خودرو پیكان مدل  1383به شماره انتظامی 974ن 44ایران  23به شماره
شاسی  83440307به شماره موتور  11283062285به علت فقدان اسناد فروش (سند كمپانی) تقاضای
رونوشتالمثنیاسنادمذكور رانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاییدر موردخودرویمذكور داردظرف
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه
نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگسبز كامیونبنزباریمدل1362بهشمارهانتظامی292ع43ایران13بهشمارهشاسی33932155001686
و شماره موتور  10037580مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز اتومبیل پراید جی تی ایكس مدل  1382و شماره انتظامی 338م 45ایران  16به شماره شاسی
 S1412282153829و شماره موتور  600785مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگسبز–كارتواسنادمحضریخوروسواریپژوپارسمدل  1384بهشمارهانتظامی 885ط 39ایران53
به شماره موتور  12484115879به شماره شاسی  19319651به نام ندا تاری پناه زاهدی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اینجانب منصور طغیانی مالك خودرو پیكان مدل  1383به شماره انتظامی  962ج  23ایران  13به شماره
شاسی10007294بهشمارهموتور11284003864بعلتفقداناسنادفروش(سند كمپانی)تقاضایرونوشت
المثنیاسنادمذكور رانمودهاست.لذاچنانچههر كسادعاییدر موردخودرویمذكور داردظرفدهروز به
دفترحقوقیسازمانفروششركتایرانخودروواقعدر پیكانشهرساختمانسمندمراجعهنمایدبدیهی
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند كمپانی پژو  405نقره ای مدل  1397به شماره انتظامی 963س -99ایران  85به شماره
موتور  124K1200960و شماره شاسی  NAAM01CE4JK395930به نام طارق شاه میری مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی پژو  405جی ال ایكس مدل  1381به شماره انتظامی 297د– 47ایران  85به شماره موتور
 22528105015و شماره شاسی  0081306383به نام اشرف براهویی نوری به رنگ عنابی – متالیك مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی ام وی ام هاچ بك  110Sمدل  1397به شماره انتظامی 129ص -14ایران 85به شماره
موتور  MVM371FBHJ010508و شماره شاسی  NATEBAPM6J1009612به نام مژ گان گلزاری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصالحیه-سند کمپانی خودروی سمند رنگ سفید مدل  96مربوط به آقای حمید مسلمی با كد ملی
 4070450475به شماره موتور  12K1025882و به شماره شاسی  NAAC91CE6F137367مفقود و از
درجه اعتبار ساقط می باشد.

آمریکا دراینباره به بیبیسی گفت :ترامپ به کیم پیشنهاد
داد تا با هواپیمای اختصاصی وی به کره شمالی برگردد.
رئیسجمهور میدانست که کیمبایکقطار وطیچندروز از
طریقچینواردهانویشدهاستلذابهاو گفت:ا گربخواهی
میتوانم تو را در عرض دو ساعت به کشورت برسانم ،اما کیم
نپذیرفت.ترامپ نخستین رئیسجمهور آمریکا بود که پا در
خا ک کره شمالی گذاشته است .رئیسجمهور سابق آمریکا
در حضور خبرنگاران از کیم جونگ اون تشکر کرد که او را به
خا ک کره شمالی دعوت کرده است.

اینجانب حجت اهلل اسمعیل پور حمامی مالك پژو  206به شماره موتور  14188049211شماره شاسی
 Aj084498به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی
مذكور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر
حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی
است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانب فائزه شهیدی آرقینی مالك دنا به شماره موتور  147H0507464شماره شاسی  LE264081به
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكیت راهور تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذكور را نموده
است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان
فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اینجانبجانبیبیبارانیمالكخودروسواریپژو405تیپجیالایكسTU5بهرنگسفیدروغنیمدل
 1397به شماره نیروی انتظامی 487هـ – 25ایران  69به شماره موتور  181B0050862و به شماره شاسی
 NAAM31FE6JK103486به علت فقدان سند مالكیت خودرو (برگ سبز) تقاضای رونوشت المثنی
سند مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعایی درخصوص خودرو مذكور را دارد ظرف مدت ده روز
به دفتر حقوقی سازمان فروش شركت ایران خودرو واقع در پیكانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید.
بدیهی است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپانی و تسلسل اسناد سواری پراید به شماره موتور  01106902و شماره شاسی S1412284463557
وشماره انتظامی 111ب -29ایران  92مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالكیت راهور (برگ سبز) سواری پراید به شماره انتظامی 111ب -29ایران  92مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سندمالكیتراهور (برگسبز)وانتنیسانبهشمارهانتظامی662د-43ایران  82مفقود گردیدهو از درجه
اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
برگسبزو كارتوسندموتورسیكلت125بهرنگآبیشمارهموتور 51026290شمارهبدنه9103955شماره
پالك  828 -55143مدل  1391به نام امیر تماری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل برگ سبز خودرو وانت زامیاد مدل  1394به شماره موتور  CA4D28CRZ80119079و شماره شاسی
 NAZDL104TF0423357و شماره پالك ایران 358/82م 29به نام علیجان فاضلی كبریا مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرك فار غ التحصیلی اینجانب جعفر رضایی فرزندفرمان به شماره شناسنامه  35215صادره از شهر ری
در مقطع كارشناسی رشته آموزشی ابتدائی صادره از واحد دانشگاهی یادگار امام خمینی (ره) با شماره
–  0861384مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرك را به صندوق پستی
 18155/144دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) ارسال نمائید.
برگ سبز خودرو دنا پالس  EF7رنگ  1399مدل مشکی متالیک به شماره پال ک ایران  446 _ 40د  93و
شمارهموتور 147H0524463وشمارهشاسیNAAW21HUXLE269884بهناماسکندر جعفریمفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودزمردواالیقشمدرتاریخ1399/12/04
به شماره ثبت  573588به شناسه ملی  14009835297ثبت و امضا ذیل
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی
میگردد .موضوع فعالیت :خدمات پخش و توزیع درصورت لزوم پس از
اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شهر
تهران ،محله بازارچهل تن  ،کوچه بازارچهارسوق بزرگ  ،کوچه بازار چهل
تن  ،پالک  ، 120ساختمان داالن دراز  ، 28 ،طبقه اول  ،واحد  28کدپستی
 1165935516سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000
ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای عباس حسین پور به
شماره ملی  0059736021دارنده  330000ریال سهم الشرکه آقای مهرداد
وثوق سرچشمه به شماره ملی  0480461031دارنده  340000ریال سهم
الشرکه آقای میالد وثوق سرچشمه به شماره ملی  0493435247دارنده
 330000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای عباس حسین پور به
شماره ملی  0059736021و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود
آقای مهرداد وثوق سرچشمه به شماره ملی  0480461031و به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای میالد وثوق سرچشمه به شماره
ملی  0493435247و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود
و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و
اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها،
عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه ها و اوراق عادی و اداری باامضاء آقایان
میالد وثوق سرچشمه با سمت مدیر عامل و عباس حسین پور با سمت
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار رسالت جهت درج آگهی های
شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور
پروانه فعالیت نمی باشد .سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()1099514

محمد مهرعلی
در میان سیگنا لهای برجامی مخابره شده از سوی غرب
رویکرد دولت آلمان بیش از هر زمان دیگری قابل استناد و اتکا
میباشد .اخیرا هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان از ایران خواست
به تعهدات و الزامهای پیشبینیشده در توافق برجام عمل کند!
او تأ کید کرد محدود کردن دسترسی و نظارت بازرسان آژانس انرژی
اتمی بر تأسیسات هستهای بازگشت آمریکا به برجام را دشوار می کند.
جمهوری اسالمی ایران روز پنجم اسفند را به عنوان ضر باالجل
برای توقف اجرای پروتکل الحاقی تعیین کرده است .ایران به آمریکا
اولتیماتوم داده است که هرگاه تا آن زمان ،تحریمها علیه این کشور
از سوی آمریکا لغو نشوند ،ایران اجرای این پروتکل را متوقف خواهد
کرد.در همین رابطه ،هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان به ایران
هشدار داده است .ماس گفته است که ایجاد هرگونه محدودیتی
برای فعالیت بازرسان آژانس میتواند بر سر راه بازگشت آمریکا به
توافق هستهای مانع ایجاد کند.بر اساس گزارش دویچه وله ،وزیر
امور خارجه آلمان در دیدار مجازی خود با همتایان بریتانیایی،
فرانسوی و آمریکایی خود به ایران هشدار داده و گفته است« :آنچه
در حال حاضر ایران انجام میدهد ،بازی با آتش است!»وزیران امور
خارجه تروئیکای اروپایی به همراه آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه
آمریکا بر آنهستند تا در این اجالس مجازی ،سیاست و رویکرد خود
را در قبال فعالیتهای هستهای ایران هماهنگ کنند و به راهکار
مشترکی در این زمینه دست یابند.هایکو ماس گفته است« :ا کنون
موضوع بر سر حمایت و پشتیبانی از ایاالتمتحده برای بازگشت به
توافق هستهای با ایران است».وزیر امور خارجه آلمان مدعی شده
است که برای دولت آمریکا تحت زمامداری جو بایدن ساده نیست
که سیاستی که در چهار سال گذشته از سوی دولت ترامپ دنبال
شده را از بنیاد تغییر دهد.ماس تهدید کرده است چنانچه جمهوری
اسالمی به جای تنشزدایی سیاست افزایش تنش را در پیش بگیرد،
بازگشت آمریکا به توافق هستهای و مذا کرات آتی به مخاطره خواهد
افتاد.بدیهی است که هایکو ماس خود نیز به خوبی نسبت به
تناقض گویی خود در قبال برجام و پروسه احیای توافق هستهای
آ گاه است! همچنین وزیر خارجه آلمان آ گاه است که «آمریکا »نقش
مولد بحران و متعاقبا ،اتحادیه اروپا نیز حکم عوامل تسریع کننده
بحران فعلی را بر سر برجام داشتهاند .باید یادآور شد که دولت دونالد
ترامپ در مه  ۲۰۱۸بهطور یکجانبه از توافق هستهای با ایران خار ج
شد و اقدام به تشدید و تجدید تحریمها علیه این کشور نمود.پس از
خروج آمریکا از توافق هستهای ،جمهوری اسالمی نیز بهطور گام به گام
و تدریجی از گستره اجرای تعهدات برجامی خود کاسته است.سؤال
اصلی اینجاست که دولت آلمان در قبال ایران و برجام دقیقا چه
نقشهای در سر دارد ؟این نقشه تا کتیکی از سخنان و مواضع مقامات
آلمانی( و حتی برخی مقامات اروپایی دیگر) به راحتی قابلاستخراج
میباشد :آغاز بازی از ابتدا! در خردادماه  ،1398هایکوماس در سفری
به جمهوری اسالمی ایران،پیام کاذب و دروغین «کارآمدی ساختار
اینستکس» را به کشورمان مخابره کرد «:برنامه اروپایی اینستکس
باید یک تجارت مقاوم در برابر تحریمها را امکانپذیر کند .البته همه
طرفها به محدودیتهای این برنامه آ گاه هستند  .ما اروپائیان بر
این عقیدهایم که باید با همه تالش برای حفظ توافق هستهای با ایران
کارکنیم و این تالشها ارزشش را دارد».ادبیات به کاررفته در سخنان
هایکو ماس بسیار آشنا بود! «ژان ایو لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه
و دیگر مقامات اروپایی نیز حدود یکسال قبل ،چنین سخنانی را
در خصوص سازوکار مالی ویژه اروپا بیان کرده بودند! آنها از «عزم
راسخ» خود برای حفظ برجام گفتند و درعینحال تأ کید کردند که
در این خصوص محدودیتهایی دارند!درنهایت سازوکار مالی ویژه
اروپا در قالب ساختاری حداقلی ،ناقص و قطرهچکانی تحت عنوان
«اینستکس» تبلور پیدا کرد.

پرونده کالسه 9909980407800018
شعبه دادگاه اصل  49قانون اساسی اردبیل
تصمیمنهاییشماره
خواهان :ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به نشانی استان تهران -شهرستان تهران-
شهرتهران-خالد-اسالمبولی-کوچه17ستاداجراییفرمانامام(ره)بانمایندگیآقایبهزاد
بخشنده هیر فرزند فیروز
موضوع خواسته :تعیین تکلیف اموال
بسمه تعالی -به تاریخ  28بهمن ماه  1399در وقت احتیاطی جلسه دادگاه اصل  49قانون
اساسی استان اردبیل به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه پیوست تحت
نظر است دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی به شرح
آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.
«رای دادگاه»
درخصوصدرخواستستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)مبنیبرضبطیکقطعهزمینجزیی
از پال ک ثبتی 1911اصلی واقع در بخش  7خلخال به مساحت تقریبی  1142/78متر مربع واقع
در خلخال-روستایعلیآباد،دادگاهبامالحظهجامعاوراقومحتویاتپرونده،دادخواست
تقدیمی و مستندات ابرازی خواهان و کروکی ابرازی وی،مالحظه پاسخ استعالم ثبتی به عمل
آمده و نظریه کارشناسان منتخب که ضمن پیاده سازی کروکی تقدیمی خواهان در محل و
مطابقت آن با وضع موجود اعالم داشته اند که برابر بررسی های به عمل آمده و تفسیر عکس
هایهوایی،قطعهزمینمذکور تا کنونفاقدسابقهمالکیتبودهو کشتوزرعویامستحدثاتی
در آنوجودنداردواز جملهاراضیمرتعییاخاصانهدولتینیزنمیباشد.باتوجهبهمراتبفوق
و نظر به اینکه علیرغم نشر آ گهی (موضوع ماده  10آئین نامه) در روزنامه کثیراالنتشار و انقضای
مهلتمقرر،تا کنون کسیادعایمالکیتنسبتبهموردخواستهنداشتهاست.لذادادگاهاصل
خواسته خواهان را وارد تشخیص به استناد فرامین والیی مورخه  68/2/6حضرت امام(ره) و
فرمان مورخه  1368/6/16مقام معظم رهبری و مواد  23و 28قانون مدنی و ماده  11اساسنامه
ستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)حکمبهضبطملکموردخواستهبهشرحیکقطعهزمین
جزییاز پال کثبتی 1911اصلیواقعدر بخش 7خلخالبهمساحتتقریبی 1142/78مترمربع
واقعدر خلخال-روستایعلیآبادبهنفعستاداجراییفرمانحضرتامام(ره)استاناردبیل
صادر واعالممینماید.رایصادرهغیابیظرف20روزاز تاریخابالغقابلواخواهیدر ایندادگاه
ظرف 20روز قابل اعتراض در محا کم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
تاریخ انتشار99/12/5 :
محمد واعظی
رئیس دادگاه اصل  49قانون اساسی استان اردبیل

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است .لذا
مشخصات متقاضی امال ک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
ادارهثبتاسنادوامال کمحلتسلیموپساز اخذرسیدظرفیکماهاز تاریختسلیماعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید.
زینت رضایی نژاد فرزند حسین ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی واقع در  :احمدآباد
لین  11اصلی  11فرعی پال ک  14مساحت  54/58متر مربع خریداری شده از مالک رسمی
شرکت منحله سهامی کارون طبق رای شماره  139960317003001627قسمتی از پال ک
2185/216واقع در بخش  3آبادان.
هادی داود مطوری فرزند عبدالنبی ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی واقع در  :ایستگاه
 12الله  6به مساحت  193/59متر مربع خریداری شده از مالک رسمی ورثه علی نژاد طبق رای
شماره  139960317003001657قسمتی از پال ک  436واقع در بخش  4آبادان.
عیسی ربیعی فرزند حمزه ششدانگ یکباب ساختمان واقع در  :ذوالفقاری  20متری علوانیه
بهمنشیر  19فرعی آخر سمت راست به مساحت  193/03متر مربع خریداری شده از مالک
رسمی عبدالنبی آقا سامری طبق رای شماره  139960317003001656قسمتی از پال ک 2018
واقع در بخش  9آبادان.
حمید سامری فرزند عارف ششدانگ یکباب ساختمان تجاری واقع در  :ذوالفقاری  20متری
نبشبهمنشیر 26بهمساحت24/32مترمربعخریداریشدهاز مالکرسمیعارف طبقرای
شماره  139960317003001653قسمتی از پال ک  2001واقع در بخش  9آبادان.
بدیهیاستدر صورتانقضایمدتمذکور وعدموصولاعتراضطبقمقرراتسندمالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار:نوبت اول1399/12/5 :
تاریخ انتشار :نوبت دوم1399/12/20 :
جودکی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک آبادان

