
5 چهارشنبه  27 تیر 1397  شماره 4793  دیپلمـاسی

آمادگی ایران برای همکاری در غرب آسیا 
مدیرکل ام��ور بین المللی محیط زیس��ت وزارت 
خارجه از آمادگی ایران برای همکاری در منطقه غرب 

آسیا به منظور مقابله با ریزگردها خبر داد.
در پی پیش��نهاد ارائه ش��ده از س��وی جمهوری 
اس��امی ای��ران، اولی��ن نشس��ت عالیرتب��ه مقابله با 
ریزگرده��ا با هدف ارائه راهکارهای عملی برای مقابله 
ب��ا این معضل جهانی در مقر س��ازمان ملل متحد در 

نیویورک برگزار شد.
س��ید علیمحمد موس��وی با بیان اینکه مس��ئله 
ریزگردها یک موضوع فرامرزی است و بخش عمده ای 
از آن از کش��ورهای همس��ایه وارد جمهوری اسامی 
ای��ران می ش��ود، اقدام��ات ص��ورت گرفته از س��وی 
کش��ورمان را در سطح منطقه ای و بین المللی به ویژه 
کنفرانس بین المللی تهران برای مقابله با ریزگردها در 

تیرماه 1396 را برشمرد.
وی  با معضل ریزگردها را مس��تلزم همکاری های 
منطقه ای و جهانی دانست و در این خصوص آمادگی 
کش��ورمان را برای همکاری به ویژه در سطح منطقه 

غرب آسیا برای مقابله با ریزگردها اعام کرد.
موس��وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش س��ازمان 
مل��ل متحد در مقابله با ریزگردها از تاش های برنامه 
محیط زیست سازمان ملل متحد )یونپ( و اسکاپ در 

راستای مقابله با ریزگردها قدرانی کرد.  ایرنا

 موضع روسیه
درباره برجام تغییر نکرده است

رئیس جمهوری روس��یه پس از دی��دار ترامپ و 
گفت و گو با وی درباره ایران تأکید کرد موضع مسکو 

در قبال توافق هسته ای تغییری نکرده است.
والدیمیر پوتین در مصاحبه با ش��بکه یک روسیه 
گفت: برجام یک ابزار تس��هیل کننده منع گس��ترش 
س��احهای هسته ای به طور کلی و به ویژه در منطقه 

غرب آسیا است. 
وی در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور 
آمریکا که در فناند برگزار شد نیز گفته بود که توافق 
هس��ته ای ماهیت صلح آمیز برنامه هس��ته ای ایران را 

تضمین می کند. 
او گفت: به لطف برجام، ایران به کنترل شده ترین 

کشور دنیا تبدیل شده است.
پوتین در انتقاد از خ��روج آمریکا از برجام گفت: 
ما نگرانی مان درباره خروج آمریکا از توافق هس��ته ای 
ایران را ابراز کردیم. ایران به لطف برجام کنترل برنامه 
هس��ته ای خود را به آژانس واگ��ذار کرد و این توافق، 
ماهی��ت صلح امیز برنامه هس��ته ای ای��ران را تضمین 

می کند.  مهر

 نمی توانم بگویم اقدامات ما
برای حفظ برجام کافی خواهند بود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس 
خبری بعد از نشس��ت وزیران خارجه کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا گفت نمی تواند بگوید اقدامات انجام شده 

برای حفظ تواقق هسته ای کافی هستند.
"فدریکا موگرینی" درباره اقدام شورای امور خارجه 
اتحادیه اروپا برای به  روز رسانی قوانین مقابله ای گفت: 
»اجازه بدهید به اطاع ش��ما برس��انم که شورای امور 
خارج��ی با به روز رس��انی ضمیمه مق��ررات مقابله ای 
که ش��ورای اروپایی آن را بعد از خروج آمریکا از توافق 
هس��ته ای ایران پیشنهاد کرد، موافقت کرده است. این 
گام بس��یار خوشایندی از طرف ش��ورای امور خارجی 
اس��ت و در زمین��ه اقداماتی ک��ه اتحادی��ه اروپا برای 
ضمانت مزایای اقتصادی ناشی از برجام انجام داده، گام 
مس��تحکمی در اختیار ما قرار می دهد.« گفتنی است؛ 

اروپایی ها همچنان وقت کشی می کنند. ایسنا

اخبار

تعهدات برجامی محقق نشود ماندن ایران در آن بی فایده است
رئیس ش��ورای راهبردی رواب��ط خارجی ایران گفت: انتظ��ار داریم علیرغم 
خ��روج غیرقانونی ترامپ از برجام اعضای باقیمان��ده کمک کنند تا ایران بتواند 
تحریم های آمریکا را پش��ت سر بگذارد، چرا که در غیر این صورت، ماندن ایران 

در توافق بی فایده است.
س��ید کمال خرازی در ماقات با روس��ای این موسس��ات، مسائل منطقه ای، 

گسترش تروریس��م، سیاس��ت های ایاالت متحده آمریکا و تنش در نظام بین الملل، 
خ��روج آمری��کا از برج��ام و نتایج آن و رواب��ط دوجانبه مورد گفت وگو ق��رار گرفت. در 
این ماقات ها، دو طرف همچنین بر ض��رورت همکاری های دوجانبه، کاهش تنش های 

منطقه ای در شرق دور ضرورت حفظ برجام و مبارزه با تروریسم تاکید کردند.
خ��رازی گفت: ای��ران نقش جدی و موثری درایجاد ثب��ات، امنیت و آرامش منطقه 

دارد.  باشگاه خبرنگاران

گفتمان
توافق چین، روسیه و اروپا برای مقابله با تحریم های آمریکا 
نماین��ده روس��یه در آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی از توافق این کش��ور با 
طرف ه��ای اروپایی بر س��ر طراحی تدابیری جهت مقابله ب��ا تحریم های آمریکا 

علیه ایران خبر داده است.
میخائی��ل اولیانوف افزود: اگر آمریکا ش��روع به تخریب و س��نگ اندازی در 

اجرای ابعاد فنی توافق هس��ته ای کند، این مس��اله می تواند باعث ش��ود ایران به 
تعهداتش در چارچوب برجام عمل نکند و آن را رها کند. 

وی در ادامه گفت: ایران بعد از خروج آمریکا از برجام باید به تعهدات خود به ویژه 
در زمینه دسترسی بازرسان آژانس عمل کند.

روزنامه وال اس��تریت ژورنال آمریکا نیز در گزارشی به نقل از چندین مقام اروپایی 
درباره توافق هس��ته ای نوشت؛ دولت های انگلیس، آلمان و فرانسه به دنبال فعال کردن 

حسابهایی برای بانک مرکزی ایران  با بانک های اروپایی هستند.   فارس

در حاشیه
همکاری های رو به جلوی ایران و هند در انرژی

عراقچی با اشاره به پیشرفت های مثبت در همکاری های ایران و هند به ویژه 
در حوزه های انرژی، تجارت و ترانزیت پس از س��فر روحانی به دهلی نو گفت که 

دو کشور برای پیشبرد روابط چندوجهی در عرصه های مختلف جدی هستند.
س��ید عباس عراقچی، با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود از ماقات 

ب��ا »ویجی گوکله« قائم مق��ام وزارت خارجه هند در چارچ��وب پانزدهمین دور 
گفت وگوه��ای سیاس��ی ایران و هند نوش��ت: آخری��ن تحوالت مربوط ب��ه برجام، و 

چگونگی اس��تمرار همکاری های دو کش��ور پس از خروج آمریکا از این توافق، مهم ترین 
موضوع این دور از گفت وگوها بود.

وی افزود: در پی سفر بهمن ماه گذشته دکتر روحانی به هند، پیشرفت های مثبتی 
در همکاری های دو  کش��ور به ویژه در حوزه های انرژی، تجارت و ترانزیت صورت گرفته 

است. اراده دو کشور برای پیشبرد روابط چندوجهی جدی است. تسنیم

دیپلمات 

وزیر خارجه اس��بق آمریکا در گفت وگو  ب��ا یک��ی از روزنامه ه��ای آلمان ضمن دیـــــدگاه
انتق��اد از تصمیم رئیس جمهور آمریکا ب��رای خروج از توافق 
هسته ای با ایران گفت که این اقدام یکی از خطرناک ترین و 
احمقانه ترین تصمیم   هایی بود که فردی می تواند اتخاذ کند.

"مادلی��ن آلبرای��ت" در گفت  وگ��و با روزنام��ه آلمانی 
»فرانکفورتر روندش��او« درباره بروز نش��انه های فاشیس��م 
در دموکراس��ی غربی، توافق هس��ته ای با ای��ران  و مواضع 

»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه موضع گیری کرد.
وی در پاس��خ به پرسش خبرنگار این روزنامه مبنی بر 
اینکه چرا بسیاری به پوپولیست ها رای می دهند، گفت: »ما 
در دوران��ی به س��ر می بریم که فناوری به س��رعت در حال 
تغییر اس��ت و در بسیاری از کش��ورها این وضعیت به نرخ 
باالی بیکاری منجر ش��ده است. غفلت ساختار آموزشی به 
مردم کمک نمی کند که با س��از و کاره��ای  فناوری پیش 
بروند. بنابراین به وس��یله فناوری، اطاعات جدید به دست 
مردم می رس��د بدون اینکه اطمینانی وجود داشته باشد که 

این اطاعات درست هستند و این مشکل بزرگی است.«
آلبرایت با تائید اینکه منظور او اخبار غلط هس��تند هم 
گفت در آمریکا »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا تاش 
می کند تا رس��انه ها را دشمن مردم جلو دهد و بسیاری هم 
اطاعات را از ش��بکه های اجتماعی ک��ه راهکار راحت تری 

برای دستیابی به اطاعات است، کسب می کنند.
 البت��ه افرادی ه��م وجود دارند که  ناخرس��ندی هایی 
دارند و نیروهای دموکراتیک هم به این نگرانی آنها پاس��خ 
مناس��بی نمی دهند. وی همچنین گفت که مردم اطاعات 
قرن بیست و یکم را در اختیار دارند و سیاستمداران به آنها 

پاسخ های قرن نوزدهم می دهند و واکنش مناسبی ندارند.
فرانکفورتر روندش��او از وی پرس��ید که به عنوان وزیر 
خارجه پیش��ین آمریکا، سیاس��ت جهان��ی ترامپ را چطور 
ارزیابی می کن��د که آلبرایت گفت: »او از توافق هس��ته ای 
با ایران خارج شد.که یکی از خطرناک ترین و احمقانه ترین 

تصمیم هایی بود که فردی می تواند بگیرد. 
چنین اقدامی به دلیل فقدان درک این موضوع اس��ت 
ک��ه مذاکرات و قراردادها چگونه به دس��ت می آیند. نتیجه 
ای��ن اقدام این اس��ت ک��ه  قابلیت ایران در زمینه مس��ئله 
هس��ته ای دیگر محدودیتی نخواهد داشت. من فکر می کنم 
که ترامپ خودش هم نفهمید که چه کار کرده اس��ت. من 
همواره بر این باور بوده ام که ارزش ها و ساختار دموکراتیک 
ایاالت متحده آمریکا، فقط نشانه هایی برای کشورهای دیگر 

هستند.«
آلبرایت پیشتر در گفت وگو با اشپیگل هم درباره اینکه 
آی��ا امکان دارد که توافق هس��ته ای با ای��ران پس از خروج 
آمری��کا از این تواف��ق همچنان حفظ ش��ود گفته بود: من 
امی��دوارم که )ای��ن توافق( نجات یابد. م��ن این موضوع را 
روش��ن کرده بودم که ما زمانی که توافق مورد مذاکره قرار 
می گرفت، هم از حامیان آن بودیم. البته من می دانستم که 

نمی توان به یک باره درباره همه  چیز مذاکره کرد.
وی درباره پوتین ه��م گفت که نباید فراموش کرد که 
وی زمانی افس��ر »کا. گ. ب« بوده است. آلبرایت گفت: »او 
در زمینه جریان س��ازی، فردی آموزش دیده اس��ت و وقتی 
من در س��ال ۲۰۰۰ با اودیدار کردم، بس��یار باهوش به نظر 
می آم��د. او از خاء موجود آمریکا در نق��اط مختلف مانند 

خاورمیانه به نفع روسیه استفاده کرده است.  فارس 

یک مقام سابق آمریکایی
خروج از برجام تصمیمی احمقانه بود

یک روزنامه آلمانی در مطلبی با اشاره  رسـانه به نگرانی اروپا درب��اره خروج ایران از بـازي 
برج��ام بع��د از لغ��و این تواف��ق از طرف ترام��پ، از تاش 
ناامیدانه این اتحادیه برای حفاظت از ش��رکت های اروپایی 

در برابر تحریم های آمریکا برای حفظ این توافق خبر داد.
روزنامه "دی ولت" آلمان در مطلبی نوشت: وزرای امور 
خارجه اتحادیه اروپا نگران این مس��ئله هس��تند که ایران 
)بعد از خروج ترامپ از برجام( مجددا برنامه هسته ای خود 
را آغاز کند. از این رو شرکت هایی که درایران فعال هستند 
باید در برابر تحریم های آمریکا مورد حمایت قرار گیرند. اما 
کارشناس��ان در این باره تردید دارند که تاش های اتحادیه 

اروپا در این راستا موثر باشد.
ای��ن روزنام��ه آلمانی در ادامه نوش��ت، بع��د از خروج 
یکجانب��ه آمریکا از توافق اتمی با ای��ران اروپاییان ناامیدانه 
ت��اش می کنند این توافق را نج��ات دهند. دیپلمات های 

اروپایی این را مسئله ای سرنوشت ساز ارزیابی کرده اند.
وزرای ام��ور خارج��ه اتحادیه اروپا در بروکس��ل برای 
حمایت از ش��رکت های اروپایی دربرابر تحریم های آمریکا 
که مجددا اجرایی می ش��ود چراغ سبز نشان دادند. به این 
ترتیب باید اطمینان حاصل ش��ود که ش��رکت های اروپایی 
همچن��ان می توانند به تجارت های خود با ایران ادامه دهند 

و تهران هم همچنان به توافق هسته ای پایبند است.
این گونه حس��ابگری ها البته چی��زی جز امیدی مبهم 
نیس��ت. در حال حاضر از دید دیپلمات های اروپایی خطر 
بزرگ این اس��ت که ایران به دلی��ل تحریم های آمریکا که 
مجددا از 7 آگوست اجرایی می شود در میان مدت بار دیگر 
برنام��ه اتمی خ��ود را آغاز کند. اتحادیه اروپا هفته هاس��ت 

تاش می کند با همه قدرت از این مسئله جلوگیری کند.
فدری��کا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خ��ارج اتحادیه 
اروپا بار دیگر دراین باره اظهار داش��ته اس��ت که ما به طور 
مصمم به این توافق پایبند هس��تیم؛ ام��ا ابزار ما برای این 
منظور محدود اس��ت. یک راه می توان��د حمایت قاطعانه از 
شرکت های اروپایی دربرابر تحریم های آمریکا که در درباره 

آن تصمیم گیری شد باشد.
موگرینی درباره اقدام شورای امور خارجه اتحادیه اروپا 
برای به  روز رسانی قوانین مقابله ای گفته است: اجازه بدهید 
به اطاع ش��ما برس��انم که ش��ورای امور خارجی با به روز 
رس��انی ضمیمه مقررات مقابله ای که شورای اروپایی آن را 
بعد از خروج آمریکا از توافق هس��ته ای ایران پیشنهاد کرد، 
موافقت کرده اس��ت. این گام بس��یار خوش��ایندی از طرف 
ش��ورای امور خارجی است و در زمینه اقداماتی که اتحادیه 
اروپ��ا برای ضمانت مزایای اقتصادی ناش��ی از برجام انجام 
داده، گام مس��تحکمی در اختیار ما ق��رار می دهد. البته به 
نوش��ته روزنامه "دی ولت" آلمان کارشناسان در این زمینه 

تردید دارند که این گونه اقدامات موثر واقع شود.
قانون دفاعی که مد نظر اتحادیه اروپا اس��ت حاال باید 
به این مس��ئله منجر ش��ود که این ش��رکت ه��ا تهدیدات 
تحریمی آمریکا را انکار کنند. با این حال انتظار می رود که 
شرکت های بزرگ اروپایی همچنان به خط و مشی واشنگتن 
پایبند باش��ند، چرا که معامات دالر و در بازار آمریکا برای 
آن ها بسیار مهم است. به نوشته وال استریت ژورنال، بسیاری 
از بانک ه��ای بزرگ غربی از بیم اینک��ه مقام های آمریکایی 
دسترسی آنها به دالر را قطع کنند از باز کردن حساب  برای 

ایرانی ها خودداری کرده اند.  تسنیم

روزنامه آلمانی گزارش داد؛
 تالش ناامیدانه اروپائیان برای حفظ برجام

متن آگهى در پرونده كالسه 960779 اين شعبه خانم سحر الياسى پور فرزند 
اسماعيل به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  
بودن متهم و در اجراى مقررات ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار 
اين آگهى به همراه وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   

بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42366/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران  (وليعصر)   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 961137 اين شعبه آقاى مرتضى نيك پور به اتهام 
تهديد تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در 
اجراى مقررات ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار اين آگهى 
به همراه وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42367/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 960694 اين شعبه آقاى محمدرضا بيگ پريخانى 
به اتهام ضرب و و جرح عمدى موضوع شكايت خانم فرزانه بيگ پريخانى تحت 
تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار اين آگهى به همراه وكيل 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42368/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران  (وليعصر)   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

بازپرسى آقاى اشكان  اين   آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 970044 
خاموشى فرزند نوراله به اتهام مشاركت در فروش مال غير و معاونت در 
اينكه متهم فوق مجهول  به  جعل سند خودرو تحت تعقيب مى باشد.   نظر 
المكان مى باشند و وقت رسيدگى پرونده به يك ماه پس از نشر آگهى تعيين 
گرديده است، بدين وسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذكور 
جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر شود در غير 

اين صورت طبق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 42369/م الف                    مدير دفتر شعبه چهارم دادسراى ناحيه 11 - كيا 

 متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على 
غفارى فرزند زين العابدين شاكى محسن عادليان شكايتى عليه على غفارى 
داير بر فروش مال غير مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982995800260 شعبه 1087 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3  (1087 جزايى سابق)  تهران  مدرس 
ساعت  11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 42370/م الف          مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 1087 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1087جزايى سابق) – محبوبه عرب

داديارى  بيستم  شعبه   9709982152800034 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن 
دادسراى ناحيه چهار تهران آقاى بابك سهرابى حويق فرزند اكبر به موجب 
شكايت آقاى محمدتقى شفاهى به اتهام توهين، تهديد و مزاحمت تلفنى تحت 
تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ 
احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
به موجب اين آگهى كه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر 
مى شود ابالغ مى گردد كه ظرف مهلت يك ماه پس از درج آگهى جهت اخذ 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران، حكيميه، 
ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى  (ع)،  حسين  امام  خيابان  باباييان،  بلوار 
چهار تهران طبقه دوم شعبه بيست داديارى حضور يابد.   پس از انقضاى 
مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد  شد.   الزم به ذكر است نتيجه عدم 
حضور، جلب است.   متهم مى تواند در مرحله تحقيقات مقدماتى يك نفر وكيل 

دادگسترى همراه خود داشته باشد. 
دادسراى  بيست  شعبه  داديار  الف                  42362/م   
مفاخرى  – تهران  چهار  ناحيه  انقالب  و  عمومى 

داديارى  هفتم  شعبه   9609982150700169 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن   
دادسراى ناحيه 4 (رسالت) تهران متهم نگار سرهنگ زاده به اتهام كالهبردارى 
تحت تعقيب قرار دارد.   با توجه به متوارى بودن و عدم امكان ابالغ احضاريه 
و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به موجب 
مى  منتشر  كثيراالنتشار  هاى  روزنامه  از  يكى  در  نوبت  يك  كه  آگهى  اين 
اخذ  جهت  آگهى  درج  از  پس  ماه  يك  مهلت  ظرف  كه  گردد  مى  ابالغ  شود 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران، فلكه 
اشراق  فرهنگسراى  جنب  (ناهيد)  جشنواره  خيابان  انتهاى  تهرانپارس،  دوم 
بلوك 6 طبقه سوم حضور يابد.   پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم 
گرفته خواهد  شد.   متهم مى تواند در مرحله تحقيقات مقدماتى يك نفر وكيل 

دادگسترى همراه خود داشته باشد. 
 42363/م الف                     داديار شعبه هفتم داديارى دادسراى ناحيه 4 (رسالت) تهران

ابالغ مى گردد  پوريا صحت فرزند وحيد  به متهم  بدين وسيله  متن آگهى 
بازپرسى  سوم  شعبه  در   3 ب   /  970002 كالسه  به  اتهامى  پرونده  كه 
دادسراى ناحيه 29 تهران (ويژه نوجوانان) كه به اتهام كالهبردارى رايانه 
اى تحت تعقيب مى باشند و اقدامات جهت شناسايى و جلب متهم منتج به 
نتيجه نشده، مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد 
تا جهت دفاع از اتهامات انتسابى ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى به اين 
كرج، نرسيده به عوارضى قديم، خ   – اتوبان تهران  ابتداى  شعبه واقع در 
نمايند،  مراجعه  (نوجوانان)  تهران   29 ناحيه   دادسراى   144 پ  آزادگان، 
به موضوع رسيدگى و قرار مقتضى  در غير اين صورت اين شعبه غيابا" 

صادر خواهد شد. 
دادسراى  بازپرسى   3 شعبه  بازپرس  الف          م   /42364  
نبوى سيدرضا   – تهران  (نوجوانان)   29 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

 متن آگهى در پرونده كالسه 970311 متهم ايمان فدايى فرزند اسداله به اتهام 
خيانت در امانت نسبت به يك دستگاه خودرو تحت تعقيب قرار گرفته است با 
عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در اجراى مقررات ماده  174 ق.   آ.   
د دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
 42365/م الف                     داديار شعبه 2 دادسراى ناحيه 11 تهران – مهدى صانعى

متن آگهى در پرونده كالسه 960779 اين شعبه خانم سحر الياسى پور فرزند 
اسماعيل به اتهام سرقت تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  
بودن متهم و در اجراى مقررات ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار 
اين آگهى به همراه وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   

بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42366/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران  (وليعصر)   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 961137 اين شعبه آقاى مرتضى نيك پور به اتهام 
تهديد تحت تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در 
اجراى مقررات ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار اين آگهى 
به همراه وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42367/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

 متن آگهى در پرونده كالسه 960694 اين شعبه آقاى محمدرضا بيگ پريخانى 
به اتهام ضرب و و جرح عمدى موضوع شكايت خانم فرزانه بيگ پريخانى تحت 
تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده  174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به 
نامبرده ابالغ مى گردد تا در مورخ يك ماه پس از انتشار اين آگهى به همراه وكيل 
جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
دادسراى عمومى   3 داديار شعبه  الف                       42368/م 
آوانلو فخرى  محمد   – تهران  (وليعصر)   11 ناحيه  ناحيه  انقالب  و 

بازپرسى آقاى اشكان  اين   آگهى احضار متهم در پرونده كالسه 970044 
خاموشى فرزند نوراله به اتهام مشاركت در فروش مال غير و معاونت در 
اينكه متهم فوق مجهول  به  جعل سند خودرو تحت تعقيب مى باشد.   نظر 
المكان مى باشند و وقت رسيدگى پرونده به يك ماه پس از نشر آگهى تعيين 
گرديده است، بدين وسيله به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا در وقت مذكور 
جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين بازپرسى حاضر شود در غير 

اين صورت طبق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
 42369/م الف                    مدير دفتر شعبه چهارم دادسراى ناحيه 11 - كيا 

 متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على 
غفارى فرزند زين العابدين شاكى محسن عادليان شكايتى عليه على غفارى 
داير بر فروش مال غير مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9609982995800260 شعبه 1087 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3  (1087 جزايى سابق)  تهران  مدرس 
ساعت  11:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 42370/م الف          مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 1087 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1087جزايى سابق) – محبوبه عرب

داديارى  بيستم  شعبه   9709982152800034 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن 
دادسراى ناحيه چهار تهران آقاى بابك سهرابى حويق فرزند اكبر به موجب 
شكايت آقاى محمدتقى شفاهى به اتهام توهين، تهديد و مزاحمت تلفنى تحت 
تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ 
احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى 
به موجب اين آگهى كه يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر 
مى شود ابالغ مى گردد كه ظرف مهلت يك ماه پس از درج آگهى جهت اخذ 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران، حكيميه، 
ناحيه  انقالب  و  عمومى  دادسراى  (ع)،  حسين  امام  خيابان  باباييان،  بلوار 
چهار تهران طبقه دوم شعبه بيست داديارى حضور يابد.   پس از انقضاى 
مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد  شد.   الزم به ذكر است نتيجه عدم 
حضور، جلب است.   متهم مى تواند در مرحله تحقيقات مقدماتى يك نفر وكيل 

دادگسترى همراه خود داشته باشد. 
دادسراى  بيست  شعبه  داديار  الف                  42362/م   
مفاخرى  – تهران  چهار  ناحيه  انقالب  و  عمومى 

داديارى  هفتم  شعبه   9609982150700169 كالسه  پرونده  در  آگهى  متن   
دادسراى ناحيه 4 (رسالت) تهران متهم نگار سرهنگ زاده به اتهام كالهبردارى 
تحت تعقيب قرار دارد.   با توجه به متوارى بودن و عدم امكان ابالغ احضاريه 
و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى به موجب 
مى  منتشر  كثيراالنتشار  هاى  روزنامه  از  يكى  در  نوبت  يك  كه  آگهى  اين 
اخذ  جهت  آگهى  درج  از  پس  ماه  يك  مهلت  ظرف  كه  گردد  مى  ابالغ  شود 
اظهارات و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه داديارى واقع در تهران، فلكه 
اشراق  فرهنگسراى  جنب  (ناهيد)  جشنواره  خيابان  انتهاى  تهرانپارس،  دوم 
بلوك 6 طبقه سوم حضور يابد.   پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم 
گرفته خواهد  شد.   متهم مى تواند در مرحله تحقيقات مقدماتى يك نفر وكيل 

دادگسترى همراه خود داشته باشد. 
 42363/م الف                     داديار شعبه هفتم داديارى دادسراى ناحيه 4 (رسالت) تهران

ابالغ مى گردد  پوريا صحت فرزند وحيد  به متهم  بدين وسيله  متن آگهى 
بازپرسى  سوم  شعبه  در   3 ب   /  970002 كالسه  به  اتهامى  پرونده  كه 
دادسراى ناحيه 29 تهران (ويژه نوجوانان) كه به اتهام كالهبردارى رايانه 
اى تحت تعقيب مى باشند و اقدامات جهت شناسايى و جلب متهم منتج به 
نتيجه نشده، مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد 
تا جهت دفاع از اتهامات انتسابى ظرف يك ماه از تاريخ نشر آگهى به اين 
كرج، نرسيده به عوارضى قديم، خ   – اتوبان تهران  ابتداى  شعبه واقع در 
نمايند،  مراجعه  (نوجوانان)  تهران   29 ناحيه   دادسراى   144 پ  آزادگان، 
به موضوع رسيدگى و قرار مقتضى  در غير اين صورت اين شعبه غيابا" 

صادر خواهد شد. 
دادسراى  بازپرسى   3 شعبه  بازپرس  الف          م   /42364  
نبوى سيدرضا   – تهران  (نوجوانان)   29 ناحيه  انقالب  و  عمومى 

 متن آگهى در پرونده كالسه 970311 متهم ايمان فدايى فرزند اسداله به اتهام 
خيانت در امانت نسبت به يك دستگاه خودرو تحت تعقيب قرار گرفته است با 
عنايت به مجهول المكان  بودن متهم و در اجراى مقررات ماده  174 ق.   آ.   
د دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مهلت يك ماه پس از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در 
اين شعبه حاضر گردد.   بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل آمد. 
 42365/م الف                     داديار شعبه 2 دادسراى ناحيه 11 تهران – مهدى صانعى

دو  كيفرى  دادگاه  شعبه 1146  كالسه 9509980291701317  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى بعثت تهران (1146 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره شاكى: آقاى 
آغامير تاجيك فرزند علصف متهمين: 1- آقاى ثمين مكاريان 2- آقاى مهدى 3- 
آقاى محمود توخى اتهام ها: 1- توهين به اشخاص عادى 2- ضرب و جرح عمدى 
گردشكار: دادگاه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و مداقه در جميع اوراق آن 
ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از پروردگار متعال به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه درباره اتهام آقاى محمود توخى (مستانى) داير 
بر ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين نظر به شكايت شاكى آقاى آغامير تاجيك، 
گزارش هاى مرجع انتظامى و قرار جلب به دادرسى صادره از اين دادگاه و گواهى 
هاى پزشكى قانونى و با عنايت به اينكه متهم در دادسرا و در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و از خود در قبال بزه انتسابى دفاع موثرى به عمل نياورده بنابراين بزه هاى 
انتسابى محرز و مسلم بوده و دادگاه با استناد ماده 608 از قانون مجازات اسالمى 
(تعزيرات 1375) و مواد 448 و 449 و 462 و 488 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 راى به محكوميت نامبرده به تحمل 50 ضربه شالق تعزيرى از بابت اتهام 
توهين و به پرداخت سه صدم ديه كامل به عنوان ارش متالحمه خلف سمت چپ 
گردن و نيم صدم ديه كامل بابت ارش حارصه قدام نيمه سمت چپ تحتانى قفسه 
سينه از بابت ايراد ضرب و جرح عمدى ظرف يك سال قمرى از تاريخ وقوع در 
حق شاكى آقاى محمود توخى صادر و اعالم مى نمايد.   اين راى غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف مدت 
بيست روز ديگر پس از پايان مهلت واخواهى، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه هاى 

تجديدنظر استان تهران است. 
 42374/ م الف        رئيس شعبه 11146 دادگاه كيفرى 2 تهران – عليرضا پاشافر

كيفرى  دادگاه   1159 شعبه   930998291801155 كالسه  پرونده  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1159) تهران  بعثت  قضايى  مجتمع  دو 
9709970211700296 شاكى: آقاى محمد افشارپور فرزند رمضان متهم: آقاى 
محمدرضا قادرى اتهام ها: 1- نشر اكاذيب 2- افتراء (راى دادگاه) درخصوص 
اتهام محمدرضا قادرى داير بر ايراد افتراء نشر اكاذيب موضوع شكايت محمد 
افشارپور دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكى و 
گزارش مرجع انتظامى و تحقيقات به عمل آمده و مستند مورد شكايت در برگ 
دو پرونده و پاسخ مورخ 96/2/26 گمرك تهران (برگ 52 پرونده) و عدم حضور 
متهم و عدم ارائه دفاع موثر در رد اتهام و ساير قرائن موجود بزه انتسابى به متهم 
را محرز و مسلم دانسته و مستندا“ به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل دو فقره 74 ضربه شالق تعزيرى 
صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران است. 
 42375/ م الف                رئيس شعبه 1159 دادگاه كيفرى 2 تهران – خاكبازان

راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى عارف كيانى فرزند مظفر متولد 1380/5/11 
دادگاه حسب  عمدى  جرح  و  بر ضرب  مبنى   3950550739 ملى  به شماره 
گزارش و تحقيقات به عمل آمده مامورين نيروى انتظامى و اظهارات گواه و 
گواهى پزشكى قانونى به استناد ماده 614 قانون تعزيرات 1375 و بند پ ماده 
89 قانون مجازات اسالمى 1392 به پرداخت چهل ميليون ريال جزاى نقدى 
و به استناد مواد 592 و 714 و 715 قانون مجازات اسالمى به پرداخت شش 
هزارم ديه كامل بابت كبودى در ناحيه زير چشم ها و دو هزارم ديه كامل 
بابت ارش تورم ناحيه بينى و يك دهم ديه كامل بابت شكستگى استخوان بينى 
در حق مجنى عليه محكوم مى گردد.   راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است. 
 42378/م الف                          رئيس شعبه 2 دادگاه اطفال و نوجوانان تهران – فرزاد زندپور

 متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مازيار 
قبادى مقدم  شكات محسن بيات و غيره شكايتى عليه شما مبنى بر جعل و 
اين شعبه  به  انتقال مال غير و غيره مطرح كه  اوراق مجعول و  از  استفاده 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982149200948 شعبه 1083 دادگاه 
كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1106 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/6/4 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  آگهى مى گردد  كثيراالنتشار 
ثانى  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
در  رسيدگى  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست 

دادگاه حاضر گردد. 
 42371/م الف          مدير دفتر شعبه 1083 دادگاه كيفرى 2 مجتمع 
معصومه شفائى  – تهران (1106 جزايى سابق)  قضايى شهيد مدرس 

متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احسان 
ايراد صدمه  در  بر مشاركت  مبنى  عليه شما  اسدى شكايتى  مهدى  طاهرى 
عمدى بدنى با چاقو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1083 شعبه   940998215051269
مدرس تهران (1106 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/29 
ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 
قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
تا  كثيراالنتشار آگهى مى گردد  از جرايد  يكى  نوبت در  خواهان مراتب يك 
به دفتر دادگاه مراجعه و  انتشار آگهى  تاريخ  از  خوانده ظرف يك ماه پس 
ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 42372/م الف          قاضى دادگاه كيفرى شعبه 1083 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1106 جزايى سابق) – محمدرضا بيتى

كيفرى دو  دادگاه  پرونده كالسه 960998212300192 شعبه 1004  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1004) تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع 
شكات: 1- دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 12 (مجتمع قضايى امام خمينى) 2- 
آقاى على رضا مرتضوى پورمقدم فرزند محمدرضا 3- خانم سپيده سپيدنامه 
با  بدنى  ايراد صدمه عمدى  اتهام:  راد  آقاى مهران رضايى  تقى متهم:  فرزند 
چاقو راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى مهران رضايى راد فاقد مشخصات 
بيشتر مندرج در كيفرخواست داير بر ضرب و جرح عمدى با چاقو موضوع 
شكايت شاكى اين شعبه از دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اوراق موجود 
از جمله شكايت بى شائبه شكات خصوصى (كه يكى از شكات به نام خانم 
سپيده سپيدنامه رضايت خود را حسب كيفرخواست اصدارى و قرارداد سرا 
در صفحه 42 اعالم نموده است)، گزارش مرجع انتظامى، نظريه پزشكى قانونى، 
شهادت شهود، عدم حضور متهم و يا ارسال اليحه دفاعيه اى و ساير قرائن 
موجود بدهكارى وى را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به ماده 614 قانون 
مجازات اسالمى مصوب 92 بابت جنبه خصوصى بزه 1- جراحت حارصه 
نيم درصد 2- كبودى  يك و  بازوى چپ جمعا"  كناره خارجى چشم چپ و 
چشم راست و سمت چپ صورت جمعا" شش هزارم ديه كه حكم به پرداخت 
ديه ظرف مدت يك سال قمرى از تاريخ وقوع بزه در حق شاكى صادر و اعالم 
به تحمل هشت ماه حبس تعزيرى  و درخصوص جنبه عمومى جرم وى را 
محكوم مى نمايد.   راى دادگاه غيابى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه هاى تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 42373/ م الف        رئيس شعبه 1004 دادگاه كيفرى دو تهران – عزيز سام خانيانى

دو  كيفرى  دادگاه  شعبه 1146  كالسه 9509980291701317  پرونده  دادنامه   
مجتمع قضايى بعثت تهران (1146 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره شاكى: آقاى 
آغامير تاجيك فرزند علصف متهمين: 1- آقاى ثمين مكاريان 2- آقاى مهدى 3- 
آقاى محمود توخى اتهام ها: 1- توهين به اشخاص عادى 2- ضرب و جرح عمدى 
گردشكار: دادگاه با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و مداقه در جميع اوراق آن 
ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از پروردگار متعال به شرح ذيل مبادرت به 
صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه درباره اتهام آقاى محمود توخى (مستانى) داير 
بر ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين نظر به شكايت شاكى آقاى آغامير تاجيك، 
گزارش هاى مرجع انتظامى و قرار جلب به دادرسى صادره از اين دادگاه و گواهى 
هاى پزشكى قانونى و با عنايت به اينكه متهم در دادسرا و در جلسه دادرسى حضور 
نيافته و از خود در قبال بزه انتسابى دفاع موثرى به عمل نياورده بنابراين بزه هاى 
انتسابى محرز و مسلم بوده و دادگاه با استناد ماده 608 از قانون مجازات اسالمى 
(تعزيرات 1375) و مواد 448 و 449 و 462 و 488 از قانون مجازات اسالمى مصوب 
1392 راى به محكوميت نامبرده به تحمل 50 ضربه شالق تعزيرى از بابت اتهام 
توهين و به پرداخت سه صدم ديه كامل به عنوان ارش متالحمه خلف سمت چپ 
گردن و نيم صدم ديه كامل بابت ارش حارصه قدام نيمه سمت چپ تحتانى قفسه 
سينه از بابت ايراد ضرب و جرح عمدى ظرف يك سال قمرى از تاريخ وقوع در 
حق شاكى آقاى محمود توخى صادر و اعالم مى نمايد.   اين راى غيابى و ظرف 
مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف مدت 
بيست روز ديگر پس از پايان مهلت واخواهى، قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه هاى 

تجديدنظر استان تهران است. 
 42374/ م الف        رئيس شعبه 11146 دادگاه كيفرى 2 تهران – عليرضا پاشافر

كيفرى  دادگاه   1159 شعبه   930998291801155 كالسه  پرونده  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1159) تهران  بعثت  قضايى  مجتمع  دو 
9709970211700296 شاكى: آقاى محمد افشارپور فرزند رمضان متهم: آقاى 
محمدرضا قادرى اتهام ها: 1- نشر اكاذيب 2- افتراء (راى دادگاه) درخصوص 
اتهام محمدرضا قادرى داير بر ايراد افتراء نشر اكاذيب موضوع شكايت محمد 
افشارپور دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده و شكايت شاكى و 
گزارش مرجع انتظامى و تحقيقات به عمل آمده و مستند مورد شكايت در برگ 
دو پرونده و پاسخ مورخ 96/2/26 گمرك تهران (برگ 52 پرونده) و عدم حضور 
متهم و عدم ارائه دفاع موثر در رد اتهام و ساير قرائن موجود بزه انتسابى به متهم 
را محرز و مسلم دانسته و مستندا“ به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 1375 حكم بر محكوميت متهم به تحمل دو فقره 74 ضربه شالق تعزيرى 
صادر و اعالم مى نمايد.   راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در 

دادگاه تجديدنظر استان تهران است. 
 42375/ م الف                رئيس شعبه 1159 دادگاه كيفرى 2 تهران – خاكبازان

راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى عارف كيانى فرزند مظفر متولد 1380/5/11 
دادگاه حسب  عمدى  جرح  و  بر ضرب  مبنى   3950550739 ملى  به شماره 
گزارش و تحقيقات به عمل آمده مامورين نيروى انتظامى و اظهارات گواه و 
گواهى پزشكى قانونى به استناد ماده 614 قانون تعزيرات 1375 و بند پ ماده 
89 قانون مجازات اسالمى 1392 به پرداخت چهل ميليون ريال جزاى نقدى 
و به استناد مواد 592 و 714 و 715 قانون مجازات اسالمى به پرداخت شش 
هزارم ديه كامل بابت كبودى در ناحيه زير چشم ها و دو هزارم ديه كامل 
بابت ارش تورم ناحيه بينى و يك دهم ديه كامل بابت شكستگى استخوان بينى 
در حق مجنى عليه محكوم مى گردد.   راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و پس از آن ظرف بيست روز قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران است. 
 42378/م الف                          رئيس شعبه 2 دادگاه اطفال و نوجوانان تهران – فرزاد زندپور

 متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مازيار 
قبادى مقدم  شكات محسن بيات و غيره شكايتى عليه شما مبنى بر جعل و 
اين شعبه  به  انتقال مال غير و غيره مطرح كه  اوراق مجعول و  از  استفاده 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982149200948 شعبه 1083 دادگاه 
كيفرى دو مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1106 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رسيدگى مورخ 1397/6/4 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 115 و 180 قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  آگهى مى گردد  كثيراالنتشار 
ثانى  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
در  رسيدگى  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست 

دادگاه حاضر گردد. 
 42371/م الف          مدير دفتر شعبه 1083 دادگاه كيفرى 2 مجتمع 
معصومه شفائى  – تهران (1106 جزايى سابق)  قضايى شهيد مدرس 

متن آگهى  آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى احسان 
ايراد صدمه  در  بر مشاركت  مبنى  عليه شما  اسدى شكايتى  مهدى  طاهرى 
عمدى بدنى با چاقو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
شهيد  قضايى  مجتمع  دو  كيفرى  دادگاه   1083 شعبه   940998215051269
مدرس تهران (1106 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/29 
ساعت 9:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 و 180 
قانون آيين دادرسى كيفرى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
تا  كثيراالنتشار آگهى مى گردد  از جرايد  يكى  نوبت در  خواهان مراتب يك 
به دفتر دادگاه مراجعه و  انتشار آگهى  تاريخ  از  خوانده ظرف يك ماه پس 
ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
 42372/م الف          قاضى دادگاه كيفرى شعبه 1083 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى شهيد مدرس تهران (1106 جزايى سابق) – محمدرضا بيتى

كيفرى دو  دادگاه  پرونده كالسه 960998212300192 شعبه 1004  دادنامه   
شماره  نهايى  تصميم  سابق)  جزايى   1004) تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع 
شكات: 1- دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 12 (مجتمع قضايى امام خمينى) 2- 
آقاى على رضا مرتضوى پورمقدم فرزند محمدرضا 3- خانم سپيده سپيدنامه 
با  بدنى  ايراد صدمه عمدى  اتهام:  راد  آقاى مهران رضايى  تقى متهم:  فرزند 
چاقو راى دادگاه درخصوص اتهام آقاى مهران رضايى راد فاقد مشخصات 
بيشتر مندرج در كيفرخواست داير بر ضرب و جرح عمدى با چاقو موضوع 
شكايت شاكى اين شعبه از دادگاه با توجه به محتويات پرونده و اوراق موجود 
از جمله شكايت بى شائبه شكات خصوصى (كه يكى از شكات به نام خانم 
سپيده سپيدنامه رضايت خود را حسب كيفرخواست اصدارى و قرارداد سرا 
در صفحه 42 اعالم نموده است)، گزارش مرجع انتظامى، نظريه پزشكى قانونى، 
شهادت شهود، عدم حضور متهم و يا ارسال اليحه دفاعيه اى و ساير قرائن 
موجود بدهكارى وى را محرز و مسلم دانسته و مستندا" به ماده 614 قانون 
مجازات اسالمى مصوب 92 بابت جنبه خصوصى بزه 1- جراحت حارصه 
نيم درصد 2- كبودى  يك و  بازوى چپ جمعا"  كناره خارجى چشم چپ و 
چشم راست و سمت چپ صورت جمعا" شش هزارم ديه كه حكم به پرداخت 
ديه ظرف مدت يك سال قمرى از تاريخ وقوع بزه در حق شاكى صادر و اعالم 
به تحمل هشت ماه حبس تعزيرى  و درخصوص جنبه عمومى جرم وى را 
محكوم مى نمايد.   راى دادگاه غيابى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از 
ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در دادگاه هاى تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 42373/ م الف        رئيس شعبه 1004 دادگاه كيفرى دو تهران – عزيز سام خانيانى

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

به نظ��ر می رس��د آمریکا در  براب��ر اراده مقتدران��ه مل��ت پرونـــــده
ای��ران توان رویارویی و مقابله ندارد و بس��یاری از 
مواض��ع ضد ایرانی این رژیم بلوف سیاس��ی بیش 

نیست. 
ب��ه تازگ��ی وزیر خزان��ه داری آمری��کا اظهار 
داش��ته؛ ما می خواهی��م واردات نفت از ایران را به 
صف��ر کاهش دهیم، اما در بعضی موارد، زمانی که 
اف��راد نمی توانند یک  ش��به آن را انجام دهند، ما 

استثنائاتی را در نظر خواهیم گرفت.
"اس��تیو منوچین" گفت: واش��نگتن در برخی 
موارد می تواند اس��تثنائی های��ی را برای معافیت 

های تحریمی برای برخی کشورها در نظر بگیرد.
تحریم ه��ای مرب��وط ب��ه بخش نفت��ی ایران 
قرار اس��ت از ۴ نوامبر آغاز ش��ود، ح��اال این مقام 
آمریکایی از اعمال برخی اس��تثنائات س��خن می 
گوید چرا که پیش��تر وی گفته ب��ود آمریکا آماده 
اعمال تحریم علیه هر کش��وری است که به خرید 

نفت از ایران ادامه بدهد.
به نظر می رس��د ب��کار بردن کلمه "اس��تثنا" 
یعنی بیش��تر ادعاهای رییس جمهور آمریکا برای 
مقابله با تهران بلوفی بیش نیس��ت؛ چرا که وقتی 
کشور یا دولتی از اراده تمام و کافی برخوردار باشد 
با جدیت مواضع خود را در عرصه بین الملل پیش 
می ب��رد، همانند جمهوری اس��امی ایران که پای 
تمام آرمان های انقاب اس��امی ایس��تاده است و 
با وجود گذش��ت ۴۰سال از دش��منی، گستاخی، 

تحریم و فشارهای دشمنان از جمله آمریکا و رژیم 
صهیونیس��تی علیه مردم اما، همچنان ایستادگی 
ک��رده و تحت هیچ ش��رایطی از مواضع قاطعانه و 
استقال طلبانه خود کوتاه نیامده و نخواهد آمد.  
حاال آمریکا اراده کافی در برابر اراده مستحکم 
و مقتدران��ه ملت ایران را ن��دارد که با وجود همه 
ک��ری خوانی ها باز هم مجبور اس��ت ب��ه اما و اگر 

متوسل شود و از برخی مواضعش کوتاه بیاید.

ناتوانی آمریکا در برابر ملت ایران 
دکتر سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل 
سیاس��ت خارجی پیرو اظهارات اخی��ر وزیرخرانه 
داری آمریکا مبنی در نظر گرفتن برخی استثنائات 
ب��رای فروش نفت ایران گفت: با نزدیک ش��دن به 
تاریخ 13مرداد ماه س��ال ج��اری که ضرب االجل 
آمریکا برای افزایش فش��ارتحریم های اقتصادی به 
جمهوری اس��امی ایران به پایان می رس��د شیوه 
برخورد مس��ئوالن آمریکایی در س��طوح مختلف 
تفاوت های فاحش��ی با اعام مواضع اولیه نموده اند 
از جمل��ه وزیر خزان��ه داری آمریکا که اخیرا اعام 
نموده است ما فروش نفت ایران را به صفر خواهیم 
رس��اند اما، استثنائاتی نیز قائل خواهیم شد، کلمه 
اس��تثنا در فرهن��گ تهدی��د به مفهوم خدش��ه و 
شکس��ته ش��دن اصل تهدید محس��وب می گردد؛ 
در واق��ع ادبیات مقامات آمریکای��ی کاما با تفکر 
"کاس��ب کارانه" ترامپ که در حال حاضر تصمیم 
گیرنده اصلی در امور سیاست خارجی آمریکاست 

تطبیق پیدا کرده است.
وی اف��زود: ترام��پ در دام موقعیت��ی افتاده 
اس��ت که ه��م راهب��رد آمریکا و ه��م برآوردهای 
خودش را لو داده اس��ت. او می توانس��ت در مقابل 
چشم جهانیان در حاش��یه نشست ناتو به پرسش 
خبرن��گاری در خص��وص برخورد وی ب��ا ایران از 
او س��وال کرد بگونه ای پاس��خ دهد ک��ه تمنیات 

خوی��ش را مانن��د یک دیپلمات کارکش��ته پنهان 
نگه دارد ام��ا، وی با گفتن این جمله که»ایرانی ها 
روزی به م��ن تلفن خواهن��د زد و خواهند گفت، 
بیایی��د توافقی بکنیم و ما آن زمان توافق خواهیم 
ک��رد« نش��ان داد که همه ح��رف وی که نماینده 
آمریکاس��ت در همین جمله خاصه می ش��ود که 
آمریکایی ها و ش��خص ترامپ ب��ه مذاکره با ایران 

"نیاز" دارند. 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: او می توانست 
با سکوت خویش پاسخ خبرنگار را بدهد.همچنان 

او می توانس��ت ب��ه اش��تباه حض��ور آمری��کا در 
گفت وگوهای 1+5 اش��اره نمای��د و آن را خطایی 
جب��ران ناپذی��رد بداند؛ او قادر ب��ود بگوید جامعه 
جهان��ی باید ای��ران را تنبیه کند. او می توانس��ت 
بگوی��د حکوم��ت ایران باید تغییر کن��د و ما برای 
این کار هم��ه توان خویش را ب��ه میدان خواهیم 
آورد همچنان او می تونس��ت بگوید ایران باید همه 
امکانات هس��ته ای و موش��کی خ��ود را در عرض 
مدت کوتاهی نابود س��ازد ام��ا، او گفت آنها به ما 
تماس خواهن��د گرفت و ما با آنها توافقی خواهیم 

کرد و این به مفهوم همان اس��تثنائاتی اس��ت که 
وزیر خزانه داری امریکا گفته اس��ت یعنی معامله 

گفت وگو و توافق. 
صدر الحس��ینی در ادامه بیان اش��ت: بر این 
اساس پیش بینی می شود در آینده نزدیک مقامات 
دیگ��ر آمریکا نیز مواضعی اتخ��اذ خواهند کرد که 
حتم��ا مواضع اولیه خویش را فل��ج کردن اقتصاد 
ایران از طریق نفت می باشد نقض خواهند کرد، بر 
این اساس عملیات روانی آمریکا نمی تواند مردم ما 
را از مقاومت و ارتقای استقال کشور عقب براند.

وی گفت: آمریکایی ها به دنبال افزایش فشار به 
ملت ایران و ایجاد فاصله بین ملت و نظام خویش 
هستند تا بتواند با صحنه سازی های سیاسی به آن 

گفت وگو و توافق مورد نظر دست یابد. 
این کارش��ناس مسائل سیاست خارجی تاکید 
کرد: اس��تثنایی که وزیر خزانه داری آمریکا گفته 
است ش��امل کش��ورهایی از جمله ژاپن که متحد 
راهبردی امریکاست و بخش قابل توجهی از انرژی 
م��ورد نیاز خویش را از ایران تامین می نماید و این 
در صورتی است که سعودی ها نتوانسته اند کسری 
نی��از ب��ازار نفت را تامی��ن کنن��د و ژاپنی ها طبق 
قراردادهای موجود از نفت ایران بهره خواهند برد.

وی در پایان گفت: البته کشورهای اروپایی از 
جمله آلمان نیز در خصوص خرید نفت از ایران با 
آمریکایی ه��ا توافق ندارند ب��ا این حال باید بدانیم 
هم دس��تگاه دیپلماسی کش��ور در امور اقتصادی 
باید فعالیت خویش را گس��ترش دهد و هم وزارت 
خانه ه��ای اقتصادی با برنامه ری��زی و حرکت در 
مس��یر نقش��ه راه "اقتصاد ب��ا ثبات کش��ور" باید 
فعال تر ش��وند. همه این فعالیت ه��ا در صورتی به 
نتیجه مطلوب خواهد رسید که ارتباط رو در روی 
مقامات کشور با اقش��ار مختلف و درک مشکات 
اقتصادی آن��ان و توضیح منطقی ش��رایط کنونی 

توسط مسئوالن افزایش یاید.

بلوف آمریکایی
 وزیر خزانه داری  ایاالت متحده:

برای واردات نفت از ایران استثنائاتی را در نظر می گیریم


