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واکنش آمریکا به شکایت ایران 
وزارت خارجه آمریکا در اولین واکنش به شکایت 
ایران به دیوان بین المللی دادگستری از این کشور، آن 
را »بی اساس« خواند و گفت که واشنگتن قویا در این 

دادگاه از منافع خود دفاع خواهد کرد.
دو روز بعد از آنکه وزیر خارجه ایران از شکایت به 
دیوان بین المللی دادگستری به دلیل اعمال تحریم های 
یکجانبه و غیرقانونی واشنگتن خبر داد، وزارت خارجه 

آمریکا به شکایت ایران واکنش نشان داد.
در بیانی��ه وزارت خارجه آمری��کا همچنین آمده 
اس��ت: »ما درنظر داریم که قویا و س��فت و سخت از 
ایاالت متحده آمریکا در دیوان دادگستری بین المللی 

دفاع کنیم«.
نیویورکم تایمز درباره ش��کایت ایران نوشته است: 
»مش��خص نیس��ت که چرا ایران پیمان مودت، روابط 
اقتصادی و حقوق کنس��ولی بین ای��ران و آمریکا را که 
در س��ال ۱۹۵۵ در تهران امضا ش��د به عنوان پایه این 

شکایت برگزید.  باشگاه خبرنگاران

 احتمال معافیت دهلی
از تحریم های ضد ایرانی 
یک روزنامه هندی با اش��اره به دیدار مقامات این 
کشور با آمریکایی ها در دهلی از احتمال معافیت هند 

از تحریم های نفتی واشنگتن علیه تهران خبر داد.
مناب��ع آگاه به دکان هرالد گفته اند که آنها درباره 
حج��م نفتی که هند می توان��د از ایران خریداری کند 
بدون اینکه هدف تحریم های آمریکا قرار گیرد، رایزنی 

کردند.
دیپلمات های ارش��د وزارت امور خارجه به عالوه 
مقاماتی از وزارت نفت و گاز، اقتصاد و دارایی هند در 

این رایزنی ها حضور داشتند.  ایسنا

اخبار

به رییس جمهور ترامپ گفتم از توافق هسته ای خارج شود
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی در گفت وگو با ه��م  حزبی های خود مدعی 
ش��د که وی به رییس جمهور آمریکا گفته بوده اس��ت از توافق هسته ای با ایران 

خارج شود.
تلویزیون اس��رائیل یک ویدئو را منتشر کرده است که در آن نشان می دهد 

بنیامین نتانیاهو در حال گفت وگو با اعضای حزب لیکود اس��ت و به آنها می گوید 
که وی مس��ئول تصمیم رییس جمهور آمریکا برای خروج از توافق هس��ته ای با ایران 

است. وی  در این ویدئو می گوید: ما رییس جمهور ترامپ را )به خروج از توافق هسته ای( 
متقاع��د کردیم و من باید در برابر تمام جهان بایس��تم و ب��ا این توافق مخالفت کنم، ما 

دست از تالش بر نداشتیم.
وی در این ویدئو مشخص نمی کند چگونه رییس جمهور آمریکا را به خروج از توافق 

هسته ای ایران و قدرت های جهانی 20۱۵ حاصل شد، متقاعد کرده است.  تسنیم

درحاشیه
سمینار سفرا و روسای نمایندگی های ایران در خارج از کشور 
س��خنگوی وزارت خارجه از برگزاری نخس��تین س��مینار س��فرا و روسای 
نمایندگی ه��ای ای��ران در خارج از کش��ور در دولت دوازده��م و هفته آینده در 

تهران خبر داد.
بهرام قاس��می اظهار داشت: نخستین سمینار سفرا و روسای نمایندگی های 

جمهوری اس��المی ایران در خارج از کشور در دولت دوازدهم، هفته آینده پس از 
دیدار وزیر و مدیران وزارت امور خارجه و روس��ای نمایندگی های جمهوری اسالمی 

ای��ران در خارج از کش��ور با مق��ام معظم رهبری و حضور در مرق��د بنیانگذار جمهوری 
اسالمی ایران و با سخنرانی رئیس جمهوری آغاز به کار می کند. همچنین روسای قوای 

مقننه و قضاییه نیز با حضور در این گردهمایی سخنرانی خواهند کرد. 
قاسمی افزود: معاون اول رئیس جمهور، و برخی از وزرا و دیگر مقامات اقتصادی نیز 

از جمله مهمانان و سخنرانان این گردهمایی تخصصی خواهند بود.  ایرنا

سخنگو
اکنون نیاز به اقدام عملی از سوی اروپا است

وزیر خارجه ایران در گفت وگو با یورو نیوز گفت اقدامات اروپا نباید تنها در 
حد بیانیه و حرف باشد بلکه اکنون الزم است اقدام عملی انجام دهد.

محمد ج��واد ظریف گفت: آنچه نیاز اس��ت اروپایی ها انج��ام دهند، عالوه 
بر تعهد سیاس��ی ای که داده اند، این اس��ت که اکنون ش��اهد آن باشیم که این 

تمهی��دات در عم��ل و نه فقط در حد بیانی��ه و حرف، اجرایی ش��وند. در بخش 
بانکی، در بخش س��رمایه گذاری، در بخش انرژی و در بخش حمل و نقل و در بخش 

شرکت های کوچک و متوسط.
ظریف در ادامه گفت: معتقد است، اروپا قدرت و نفوذ خود را دست کم گرفته و باید 
در زمین��ه صلح و ثبات منطق��ه، همچنین در زمینه صلح و امنیت جهانی و برای ترویج 
همکاری و گفت وگوی فعال تر باشد. وزیر خارجه ایران افزود: ایران رابطه خوبی با روسیه 

و دولت سوریه دارد.    مهر

دیپلمات 

مفقودى
برگ ســبز وانت زامياد رنگ آبى مــدل 1388 ش موتور527543 ش بدنه 449019 پالك ايران72-

284س24 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند رانندگى ابوذر طبرى ف محمدحسن به شماره 2278492 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشد. سارى

برگ ســبز موتور 150  شماره شاسى 150A9508418 ش موتور 0149NCV200355 پالك 582-
48866 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رضا جمشيدى به شماره شناسنامه 57 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شــماره كالســه 1948/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان فاطمه نجفى به شماره 
شناســنامه 45 در تاريخ 1396/8/23 درگذشــته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- رضا جمشيدى فرزند 
قدرت اله ش ش 57 متولد 1338 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 2- محمد جمشيدى فرزند قدرت اله ش 
ش يك متولد 1354 صادره از وادان دماوند پسر متوفى 3- حسين جمشيدى فرزند قدرت اله ش ش 8 متولد 
1346 صــادره از وادان دماوند پســر متوفى 4- زهرا جمشــيدى فرزند قدرت الــه ش ش 1968 متولد 1355 
صــادره از وادان دماوند دختر متوفى 5- پروانه جمشــيدى فرزند قــدرت اله ش ش يك متولد 1342 صادره از 
وادان دماوند دختر متوفى 6- فتانه جمشيدى فرزند قدرت اله ش ش 448 متولد 1362 صادره از دماوند دختر 
متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد در غير 

اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5212 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رأى دادگاه
 در خصوص دعوى آقاى على مســكنى فرزند تقى بطرفيت خواندگان:1-حســين مسكنى فرزند صفر2-

ماندگار(همســر مرحــوم اكبــر كســكنى)3-اكرم4-طاهره5-فاطمه6-طيبه شــهرت همگى كســكنى7-على 
كســكنى(ايثارگر)8-مهدى كســكنى(زمانى تبار)9-ابوالفضل كسكنى(ايثارگر)10-حسين كسكنى(ايثارگر)

همگى فرزندان اكبر بخواســته مطالبه بهاى ســاخت و ســاز دريك قطعه زمين واگذار شده به خانم آمنه رجبى 
بــاغ خيراتى طى قولنامه مورخ87/6/8دادگاه با بررســى اوراق و محتويات پرونده مالحظه مفاد دادخواســت 
تقديمى وبا عنايت به اينكه خواهان عالوه بر مطالبه بهاى ساخت و ساز در قطعه زمينيكه خود اقدام به ساخت 
و ساز نموده است و طى دادنامه شماره 9609975183301137 مورخ96/11/30مورد حكم واقع گرديده 
اســت مطالبه بهاى ســاخت و ســاز قطعه زمين واگذار شــده به خانم خيراتى را نيز مورد مطالبه قرار داده كه 
تاكنون دادگاه در اين خصوص اتخاذ تصميم ننموده است لذا با توجه به ابطال معامالت فى مابين بدون ترديد 
فروشــندگان بايد نســبت به پرداخت هزينه هاى تحميل شده به خريدار در جهت ساخت و ساز اقدام نمايند 
خصوصــا اينكه خواهان خود نيز بــه پرداخت اين هزينه ها در حق خريدار(خانم بــاغ خيراتى)محكوم گرديده 
اســت بنابراين خواندگان دعوى حاضر بايد از باب تسبيب خســارت وارده به خواهان را كه مشاراليه به خانم 
بــاغ خيراتــى بايد بپــردازد به خواهان بپردازنــد لذا دادگاه ضمن وارد دانســتن دعوى مطورحه و با اســتناد 
به مواد 198-515-519 قانون آئين دادرســى مدنى و مواد 1-2-3 قانون مســئوليت مدنى خواندگان را 
بپرداخت مبلغ 228/800/000 ريال بابت اصل خواســته،هزينه دادرســى نســبت به همين خواسته برابر 
تعرفه قانونى درحق خواهان محكوم مينمايد راى صادره نسبت به خواندگان1-ماندگار2-طاهره3-فاطمه4-

طيبه5-على6-مهدى7-ابوالفضل8-حســين كســكنى غيابى است و نسبت به ســايرخواندگان حضورى است 
راى غيابــى ظــرف20روز پس از ابالغ قابل واخواهى درهمين شــعبه و راى حضورى ظرف20روز پس از ابالغ 

قابل تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان ميباشد.
ابوالقاسم لطفى- قاضى دادگاه حقوقى شعبه3دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان سبزوار

آگهى مزايده اموال غير منقول آقاى غالمعلى كرمى برزآباد
خانم ســيما محمودى  به موجب پرونده اجرائي كالســه 9600243 و به اســتناد ســند ازدواج شــماره  
6276- 1379/8/29 تنظيمــى دفترخانــه ازدواج شــماره 176 ياســوج جهــت وصــول طلب خــود به مبلغ 
9157500000 ( نــه ميليــارد و يكصد و پنجاه و هفت ميليون و پانصــد هزار ريال )ريال عليه آقاى غالمعلى 
كرمــى برزآبــاد  اقــدام به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشــكيل پرونده به كالســه فــوق و ادامه عمليات 
اجرائى برابر مقررات آئين نامه اجراى مفاد اســناد رســمى و به علت عدم پرداخت بدهى از طرف بدهكار و به 
درخواســت بســتانكار (وارده به شماره 970001713 – 1397/4/26 ) ملك معرفى شده از طرف بستانكار 
كه عبارتســت از دو ســهم مشاع از هفده ســهم شــش دانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 730/1316 (يكهزار 
ســيصد و شــانزده فرعى از هفتصد و سى اصلى ) به مســاحت  1139,2 مترمربع واقع در قطعه 2  بخش 26 
فارس كه ذيل شــماره دفتر الكترونيكى 139520320001006975 بنام بدهكار ثبت و ســند مالكيت به 
شــماره چاپى 554933 ســرى ج ســال 94 صادر گرديده ، به آدرس ياســوج - بلوار مطهرى - جنب بانك ملى 
شــعبه معلم با حدود اربعه : شــماالً:  درب و ديوار اســت به طول 25,30 متر به حريم بلوار آيت اله مطهرى ، 
شــرقا: در چهار قســمت كه قسمت سوم آن شمالى اســت ، اول به ديوار بطول 10 متر به پالك 730/597  ، 
دوم به ديوار بطول 6 متر به پالك 730/597  ، ســوم به ديوار بطول 3,20 متر به پالك 730/597  ، چهارم 
به ديوار بطول 29,60 متر به باقيمانده 730 اصلى جنوبا: درب و ديوار اســت  بطول 21,50 متر به كوچه بن 
بســت غرباً : در پنج قســمت كه قسمت دوم آن شــمالى و قسمت چهارم آن جنوبى است ، اول  ديوار مشترك 
بطــول 33,05 به باقيمانده 730 اصلى ، دوم ديوار مشــترك  بطول 3,5 متر به باقيمانده 730 اصلى ، ســوم 
ديوار مشــترك بطول 4,10 متر به باقيمانده 730 اصلى ، چهارم ديوار مشــترك بطول 6,70 متر به باقيمانده 
730 اصلــى ، پنجــم ديواريســت بطول 13,15 متر به باقيمانده 730 اصلى . كه طبق نظر كارشــناس رســمي 
دادگســترى به مبلغ 2966117647ريال ( دو ميليارد و نهصد و شــصت و شــش ميليــون و يكصد و هفده 
هزار و ششــصد و چهل و هفت ريال ) ارزيابي شــده كه بر اســاس نظريه ارزيابى ، ملك مورد نظر شــامل يك 
ســاختمان دو طبقه با اســكلت فلزى اســت كه در طبقات زير زمين و هم كف و طبقه اول موجود است ، مطابق 
بازديد صورت گرفته از اين محل ، طبقه زير زمين ملك شــامل دو واحد مســكونى اســت كه هر واحد داراى 
دوخواب ، آشــپزخانه ، حمام و ســرويس بهداشتى داخلى و نماى ديوارها و ســقف سفيد كارى - تزئين سقف 
با يك گل ســاده ، ديواره آشــپزخانه سراميك و سقف آن ســفيد كارى و آشپزخانه داراى كابينت فلزى است . 
درب ورودى يكى از واحد ها فلزى و درب ورودى واحد سمت چپ چوبى مى باشد .طبقه هم كف ساختمان نيز 
شــامل چهار دهانه مغازه مى باشــد كه مطابق وضع موجود از آنها اســتفاده تجارى مى شــود و سه مغازه از آنها 
در اجاره و مغازه ديگر خالى بود . مغازه ها تا تاريخ شــهريور ســال1397 در اجاره مى باشــند . سه تا از مغازه 
ها اشــتراك گاز ندارند و هيچ كدام از آنها اشتراك تلفن نداشتند اما چهار مغازه داراى اشتراك برق هستند 
. طبقه اول نيز شــامل دو واحد مســكونى بوده كــه به دليل اينكه درب ورودى طبقه بــاال قفل بود داخل آنها 
رويت نشــد . همچنين ملك مورد نظر داراى امتياز و اشــتراكات آب و برق و گاز است . الزم به ذكر است عمر 
مفيد ســاختمان باالى 25 ســال است . نماى بيرونى ضلع شمالى ساختمان از سنگ مى باشد و ساختمان داراى 
دسترســى از كوچه بن بســت در ضلع جنوبى نيز مى باشــد.  ملك فوق از ساعت 9 الي 12 روز يكشنبه مورخ 
1397/5/17 در اداره اجراى اسناد رسمى ياسوج واقع در ياسوج - خيابان مصلى از طريق مزايده به فروش 
مي رســد. مزايده دو ســهم ملك مزبور از مبلغ 2966117647ريال ( دو ميليارد و نهصد و شــصت و شــش 
ميليون و يكصد و هفده هزار و ششــصد و چهل و هفت ريال )  شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادي نقداً 
فروخته مي شــود. الزم به ذكر اســت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و يا حق 
اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و 
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد 
.  نيم عشــر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد و پس از وصول هزينه هاى اجرايى و تاييد عمليات اجرايى ،  
مورد مزايده ، به بســتانكار يا برنده مزايده انتقال قطعى خواهد شــد . ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي 

گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ياسوج- حشمت اله زمانى زاده

آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقــاى / خانم نادر خــان على زاده – پــرى خان فرزند 
زلفعلى

خواهان  آقاى حســين عيارى نوش آبادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حسين عيارى نوش آبادى 
به خواســته مطالبه خســارت تاخير تاديه ، مطالبه وجه چك ، تامين خواســته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شــماره پرونده كالسه 9709982295300042 شــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى بخش كهريزك ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/5/27 ســاعت 12/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 د ريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. م الف/2266
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى بخش كهريزك

گواهى حصر وراثت
آقاى رجبعلى حمزه نسبت ش ش 2005 به استناد شهادت نامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شماره 4/422/97 كه تقديم اين دادگاه نموده چنين اشعار داشته شادروان محمدرضا حمزه 
نســبت ش ش 2050624271 در تاريخ 97/4/16 در اقامتگاه دائمى خود درگذشــته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتنــد از:1-رجبعلى حمزه نســبت ف على و صبح نســاء ش ش 2005 متولــد 1347 صادره بابل-پدر 
متوفى2-صديقــه طالبــى زريــن كال ف برارجان و زهــرا ش ش 574متولد 1348 صــادره بابل-مادر متوفى 
.پــس از تشــريفات قانونى و انتشــار يك نوبت آگهــى در روزنامه و عدم وصول هرگونه اليحــه يا اعتراض يا 
ارائه وصيت نامه ســرى يا رســمى حسب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه گواهينامه ماليات بر ارث به شماره 
- ســرانجام در تاريخ- در وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــوراى حل اختالف بابل به تصدى امضاكننده زير 
تشــكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشــته منحصر به اشــخاص يادشده در باال 
بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى 

گيرد . اعتبار قانونى اين گواهى نامه از حيث مبلغ تا 30 ميليون ريال مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى ابالغ احضاريه
بدين وســيله به محمود شــهبازيان كله بســتى ف قاســمعلى وفق ماده 394 ق آ د  ك ابالغ مى گردد در 
خصوص شــكايت عليرضا محمديان و غيره عليه شــما داير بر كالهبردارى در تاريخ 97/6/25 ســاعت 9 صبح 
جهت رســيدگى در اين دادگاه حاضر شــويد.در صورت عدم حضور دادگاه به صورت غيابى اقدام به رسيدگى 

نموده و رأى مقتضى صادر مى نمايد.نوبت اول97/4/28 نوبت دوم 97/5/7.م/الف1957
مدير دفتر شعبه 5 دادگاه كيفرى يك مازندران مستقر در آمل

آگهى حصر وراثت
آقاى اكبر حالجيان ف حســن به شــرح درخواســتى كه به شــماره 3/406/97 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان حوا كتله ف نوروز ش ش 11 
صادره رامســر در تاريخ 97/4/17 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت بــه :1-اكبر ش ش 19   2-محمود ش ش 19   3-صمــد ش ش 1158   4-مينا ش ش 10   
5-طوبى ش ش 904   6-صغرا ش ش 955   7-مريم ش ش 259   8-معصومه ش ش 11 همگى حالجيان 
–فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به ايمان قمى بيشه ف على 
ش پ:970196 خواهان غزاله رمضان نژاد دادخواستى به طرفيت خوانده ايمان قمى بيشه به خواسته 
الزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9709981291400264 شعبه 5 شوراهاى 
حل اختالف بابلســر ثبت و وقت رســيدگى 97/6/3 ســاعت 9 تعيين گرديد كه حســب دســتور 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 5 شوراهاى حل اختالف بابلسر-شهربانو لطف بخش

دادنامه
پرونــده:9609981110700882 دادنامــه:9709971110700022 خواهان:محمدكنطورچيان ف 
هدايــت الــه با  وكالت امين قربانــى عربز ف على اكبــر خوانده:عباس عبداله پور مقرى ف ســيداحمد ((رأى 
دادگاه)):محمــد كنطورچيــان بــا وكالت امين قربانى عربى با ارائه دادخواســتى به طرفيــت عباس عبداله پور 
مقرى مدعى بســتانكارى از خوانده به مبلغ 350,000,000 ريال با احتســاب هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه و حق الوكاله شــده و توضيح داده به موجب يك فقره چك به شــماره 440299-93/6/6 از خوانده به 
مبلغ ســيصدميليون ريال((خواسته تقليل يافته))از خوانده طلبكار است تقاضاى رسيدگى و صدورحكم دارد 
نظر به محتويات پرونده-دادخواســت خواهان-تصوير صدق چك به شــماره مارالذكر و گواهى عدم پرداخت 
و ايــن كــه خوانده در جلســه دادگاه حاضر نشــده و ايراد و دفاع موثــرى به دعوى خواهان يــا انكار و ترديد 
يــا ادعاى جعليت نســبت به مســتندات خواهان ارايه نكــرده و دليلى كه حاكى از برائت ذمه وى باشــد ارائه 
ننموده لذا اشــتغال ذمه خوانده اســتصحاب گشــته و با احراز استمرار و اســتدامه آن دعوى را وارد و ثابت 
مى داند .به استناد مواد 198-515-519-522 ق آ د م و مواد 249-314-313 ق تجارت و 1و2 قانون 
مسئوليت مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك اصالحى سال 82 خوانده با به پرداخت مبالغ آتى 
محكوم مى نمايد.1-سيصدميليون ريال به عنوان اصل طلب2-9,500,000 ريال هزينه دادرسى3-خسارت 
تاخيــر تاديه مطابق ماده 522 ق آ د م از سررســيد چك لغايت وصــول محكوم به4-حق الوكاله وكيل به مبلغ 
8,400,000 ريال،رأى صادره غيرحضورى و ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مازندران مى باشد.م/الف
رييس شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى بابل-همايون محسناتبار

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومى و انقالب عباس آباد به موجب كيفرخواست شماره 9710431618100315 در پرونده 
كالســه 9609981954100108 بــراى فرنوش دلفــان آذرى ف محمد به اتهام انتقــال مال غير از مصاديق 
خاص بزه كالهبردارى تقاضاى كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى 
تاريخ 97/6/5 ساعت 9 تعيين گرديده است . باعنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در 
اجــراى مقررات ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت 
منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم 

حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-سيدعلى سادات رسول

احضار متهم
بدينوســيله به آقاى هادى ســاغريان فرزند على فعــال مجهول المكان ابالغ مى گردد در پرونده كالســه 
970238 شــعبه اول داديارى ســبزوار به اتهام ضرب و جرح عمدى با ســالح ســرد تحت تعقيب مى باشــيد 
لذا به اســتناد ماده 115 قانون آيين دادرســى كيفرى به شــما ابالغ مى گردد ظرف مهلت يك ماه پس از نشر 
آگهــى در اين شــعبه حاضر و از اتهام خويش دفــاع نماييد در غير اين صورت داديــارى تصميم قانونى اتخاذ 

خواهد نمود. 
امير گلستانى مقدم-داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب سبزوار

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   87 شعبه   9309982161900506 كالسه  پرونده 
آقاى  خواهان,   9309972161901034 شماره  دادنامه  تهران  صدر  شهيد  قضايى 
رفيعى  خشايار  آقاى   -1 خواندگان,  مقيسه  محسن  آقاى  وكالت  با  حسنى  سيدعليرضا 
2- آقاى مجيد كشاوندى خواسته ها, 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت 
دادرسى 3- مطالبه وجه چك راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى سيدعليرضا حسنى با 
وكالت آقاى محسن مقيسه بطرفيت 1- آقاى خشايار رفيعى 2- آقاى مجيد كشاورزى به 
خواسته مطالبه مبلغ 340,000,000 ريال وجه چك هاى شماره 151577329254 و 
151577329340 عهده بانك ملت شعبه سپهبد قرنى با احتساب خسارات دادرسى و 
تاخير تاديه نظر به محتويات پرونده از جمله دادخواست تقديمى خواهان تصوير مصدق 
اينكه  و  برابر خواهان حكايت دارد  از اشتغال ذمه خواندگان در  مستندات دعوى كه 
ايراد و دفاعى در مقابل دعوى مطروحه به عمل نيامده است و دليلى كه مبين برائت 
ذمه باشد ابراز نشده است بدين ترتيب دعوى خواهان موجه و ثابت تشخيص عليهذا 
باستناد مواد 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 و 194 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 79 و ماده 2 قانون صدور چك حكم 
بر محكوميت خواندگان بصورت تضامنى به پرداخت مبلغ 340,000,000 ريال از بابت 
اصل خواسته با احتساب خسارات كامل دادرسى و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه از 
تاريخ سررسيد چك مستند دعوى تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد 
دادگاه  اين  در  واخواهى  قابل  ابالغ  تاريخ  از  روز  بيست  و ظرف  است  غيابى  راى  اين 

و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110,38737 رئيس شعبه 87 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

 پرونده كالسه 9509982161900112 شعبه 87 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد صدر تهران تصميم نهايى شماره 9609972161901318 خواهان, شهردارى 
منطقه 7 تهران با نمايندگى آقاى روح اله ذكائى فرزند حمزه على خواندگان, 1- آقاى 
اسماعيل عبدلى فرزند غالمرضا 2- آقاى محمد عبدلى فرزند غالمرضا 3- آقاى غالمرضا 
دادرسى  خسارت  مطالبه   -1 خواسته ها,  غالمرضا  فرزند  عبدلى  غالم  آقاى   -4 عبدلى 
2- الزام به تنظيم سند رسمى ملك راى دادگاه شهردارى منطقه 7 تهران به طرف 1- 
غالم 2- اسماعيل 3- محمد 4- غالمرضا همگى عبدلى دادخواستى مبنى بر الزام به 
تنظيم سند رسمى پالك ثبتى 49,11289 بخش 2 تهران مقوم به 51000,000 ريال با 
احتساب خسارات دادرسى تقديم داشته و اظهار داشته وجه ملك مذكور به خواندگان 
به پرداخت شده ليكن مشاراليه از انتقال سند آن خوددارى نموده اند على ايحال نظر به 
دادخواست تقديمى خواهان احراز مالكيت رسمى خواندگان بر پالك مذكور و توافقنامه 
پيوست و احراز دريافت بهاى ملك به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 قانون 
مدنى و مواد 198 و 515 و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت ايشان 
به انتقال قدرالسهم خود از پالك مذكور به نام خواهان با احتساب خسارات دادرسى به 
نسبت سهم خود در حق خواهان صادر مى نمايد اين راى غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ 

ابالغ نزد شعب محترم دادگاه تجديدنظر استان قابل تجديدنظرخواهى مى باشد. 
 110,38735 دادرس شعبه 87 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   87 شعبه   9509982161900459 كالسه  پرونده   
قضايى شهيد صدر تهران تصميم نهايى شماره 9709972161900062 خواهان ها, 
1- آقاى على كرباليى حسين فرزند حسين 2- خانم صغرا آقامحمدحسينى دركه فرزند 
محمدحسن با وكالت آقاى اسداله لطفى فرزند لطف اله خواندگان, 1- آقاى محمدرضا 
يزدانى دريانى فرزند غفار 2- آقاى محمدرضا شكيبايى فرزند عباس 3- آقاى حسن 
اردستانى فرزند غالم رضا 4- اداره چهارم اجراى اسناد رسمى خواسته ها, 1- دستور 
موقت 2- ابطال اجراييه  راى دادگاه درباره دعوى آقاى على كرباليى حسينى و خانم 
حسن  آقاى   -1 طرف  به  لطفى  اسداله  آقاى  وكالت  با  دركه  حسينى  آقامحمد  صغرا 
اداره  يزدانى دريانى 4-  آقاى محمدرضا  آقاى محمدرضا شكيبايى 3-  اردستانى 2- 
چهارم اجراى اسناد رسمى تهران مبنى بر ابطال عمليات اجرايى و توقف عمليات اجرا 
در مورد يك باب آپارتمان به پالك ثبتى 79,14116 واقع در بخش 11 تهران طبقه 
دريانى  يزدانى  محمدرضا  آقاى  نام  به  رسما  واحد  اين  كه  اين شرح  به  هفتم شرقى 
توقيف شده است ليكن خواهان ها مدعى خريد واحد قبل از توقيف آن از مالك رسمى 
و  مى باشد   1394,4,15 خريد  تاريخ  پرونده  محتويات  داللت  به  كه  آنجا  از  هستند 
اصالت مبايعه نامه استنادى از تعرض مصون مانده است و توقيف از سوى اداره چهارم 
پذيرش  با  دادگاه  لذا  است  گرفته  صورت  خواهان ها  به  فروش  از  پس  ثبت  اجراى 
و 338  و 220  و 219  مدنى  دادرسى  آيين  قانون  مواد 198  به  استناد  با  و  دعوى 
قانون مدنى حكم بر ابطال عمليات اجرايى راجع به پالك موصوف و رفع توقيف از آن 
به نفع خواهان ها صادر و اعالم مى گردد و در خصوص خسارات دادرسى چون تقصيرى 
آيين دادرسى مدنى  قانون  ماده 197  به  استناد  با  لذا  احراز نشد  متوجه خواندگان 
حكم بر بى حقى صادر مى گردد اين راى در قسمت اول غيابى و ظرف 20 روز نزد اين 
شعبه قابل واخواهى و سپس ظرف 20 روز در شعب محترم دادگاه تجديدنظر استان 
قابل تجديدنظر مى باشد و در قسمت آخر صرفا ظرف 20 روز در شعب محترم دادگاه 

تجديدنظر استان قابل تجديدنظر مى باشد. 
 110,38732 دادرس شعبه 80 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم قهرمان عليزاده فرزند 
امامقلى خواهان بانك قرض الحسنه رسالت دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى قهرمان 
عليزاده به خواسته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609982161200607 شعبه 47 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
صدر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,13 ساعت 10:00 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. 
دادگاه   47 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى    110/38749  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مسعود محمدى فرزند 
طرفيت  به  دادخواستى  پاسارگاد  گروه  بين المللى  بازرگانى  گسترش  شركت  خواهان 
به  كه  مطرح  خسارت  مطالبه  و  وجه  مطالبه  خواسته  به  محمدى  مسعود  آقاى  خوانده 
 47 شعبه   9709982161200016 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   09:00 ساعت   1397,06,13
و درخواست خواهان  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  دادرسى مدنى  آيين  قانون 
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
دادگاه   47 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110,38746  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

فرزند  شفيعى  شكوه  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  پيربداغ  اسالمى  امير  آقاى,خانم  خواهان  احمدعلى 
به  كه  مطرح  ملك  رسمى  سند  تنظيم  به  الزام  خواسته  به  شفيعى  شكوه  آقاى,خانم 
 87 شعبه   9709982161900149 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   08:30 ساعت   1397,06,07
و درخواست خواهان  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  دادرسى مدنى  آيين  قانون 
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
دادگاه   87 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110,38744  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

محكوم  مشخصات  غفور  فرزند  فضلى  محمد   -1 لهم  له,محكوم  محكوم  مشخصات 
عليه,محكوم عليهم 1- شركت فناوران صنعت اروند ثمين آريا به شماره ثبت 302551 
2- نوراله عباسى نژاد بهبهانى فرزند سيدعبداله محكوم به, بموجب درخواست اجراى 
محكوم   9609972161901505 مربوطه  دادنامه  شماره   و  شماره  به  مربوطه  حكم 
عليهم متضامنا محكوم  هستند به پرداخت مبلغ 5,700,000,000 ريال از بابت اصل 
خواسته با لحاظ خسارات كامل دادرسى و نيز خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
تا زمان پرداخت در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در  چك مستند دعوى 

حق صندوق دولت. 
 87 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير   110,38742  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم شركت تاپ گروپ فرزند 
خواهان شركت برادران خوافى ليميتد به نمايندگى آقاى فيض احمد خوافى دادخواستى 
و   2163906 ثبت  شماره  به  خاص)  (سهامى  انرژى  هرمز  شركت  خوانده  طرفيت  به 
شركت پترو تجارت بنيان به شماره ثبت 427909 و شركت تاپ گروپ به خواسته جلب 
ثالث مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980213500125 
وقت  و  ثبت  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   184 شعبه 
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   09:00 ساعت   1397,06,14 مورخ  رسيدگى 
و  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع 
تا  آگهى مى گردد  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  مراتب يك  درخواست خواهان 
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. 
دادگاه   184 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110,38739  
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

درحال��ی جمهوری اس��المی  در پرونـــــده موث��ر  نقش��ی  ای��ران 
تارومارکردن تروریست های تکفیری-وهابی را ایفا 
کرده اس��ت ام��ا دش��منان در تالش هس��تند تا 
پی��روزی بزرگ  تهران در بحران غرب آس��یا را به 
یک شکس��ت تبدیل کنند و در همی��ن رابطه به 
دنبال ح��ذف ای��ران از معادالت منطق��ه و بویژه 

سوریه هستند. 
نقش س��ازنده ایران در بحران های منطقه دو 
سر برد است، از یک سو کشوری که از سوی ایران 
حمایت می ش��ود از خطر رهایی می یابد و از سوی 

دیگر خطر و تهدید علیه ایران دور می شود.
ای��ران برای ایف��ای این نقش س��ازنده هزینه 
کرده اس��ت، صدها نفر از جوانان سلحش��ور ایران 
اس��المی داوطلب مداف��ع حریم و حرم ش��دند و 
راهی س��وریه و عراق گش��تند. جان خود را فدای 
راه مقدسی کردند که انقالب اسالمی آن را روشن 

کرده است.
فتنه داعش اکنون پس از گذش��ت 8 سال از 
آغاز بحران در س��وریه رو به پایان است اما حضور 
نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی و ترکیه ای در 
خاک سوریه آینده این کشور را در شرایط مبهم و 

بغرنج پس از داعش قرار داده است.
نقش س��ازنده و مثب��ت ای��ران را در منطقه 
نمی ت��وان نادیده گرفت و کتمان ک��رد، اگر ایران 
نبود، آینده نامعلوم و البته وحش��تناکی در انتظار 
س��وریه بود حتی چنین پیش بینی برای عراق نیز 

وجود داشت.
در مقابل نقش مخرب و ویرانگر آمریکا، رژیم 

اسرائیل، عربس��تان و ترکیه در بحران منطقه بود 
که باعث طوالنی تر شدن جنگ شد.

اکنون که س��وریه با حمایت های ایران و آنگاه 
روس��یه توانسته اس��ت بر تروریس��ت های وهابی 
تکفیری پیروز شود و آخرین سنگرهای آنها را نیز 
فتح کند، صداهایی از گوشه و کنار شنیده می شود 
مبنی بر این که زمان خروج ایران از سوریه است! 
ایران مهمان ناخوانده نبوده است که بخواهد خانه 

میزبان را به این زودی ترک کند.
بر اس��اس آنچه ک��ه از اقدامات انجام ش��ده 
پیرامون بحران س��وریه از س��وی کش��ورهایی که 
نق��ش مخرب در این بحران داش��تند، رایزنی ها و 
البی های گس��ترده با روسیه انجام شده تا ایران را 

وادار به خروج از سوریه کنند.
بر اساس آنچه که در رسانه های غربی منتشر 
شده، میان آمریکا و روس��یه توافق شده که ایران 
از بلندی ها جوالن که بخشی از خاک سوریه است 
و تحت اش��غال رژیم اسرائیل درآمده دور شود، در 
ازای آن نیروهای آمریکایی از جنوب غربی سوریه 
نزدیک مرز عراق خارج شده و در اختیار نیروهای 

سوریه قرار گیرد.
واش��نگتن پس��ت با انتشار گزارش��ی در این 
زمینه مدعی ش��ده است که توافقاتی میان روسیه 
و آمریکا برای سوریه انجام شده است که خوشایند 

ایران نیست.
زمان��ی که ای��ران وارد بحران س��وریه ش��د، 
کشورهای حامی تروریست های آشوبگر در سوریه، 
از این حضور ناخرس��ند شدند چرا که می دانستند 
با حضور ایران در س��وریه، کار آنها به سختی پیش 

خواه��د رف��ت و روی��ای س��رنگون ک��ردن دولت 
قانونی بش��ار اسد در 6 ماه محقق نخواهد شد، که 
همینگونه نیز ش��د. پس از گذش��ت 8 سال از آغاز 
بحران س��وریه، نه تنها س��وریه و دولت این کشور 
باقی ماند بلکه تروریس��ت های وهابی تکفیری نیز 

شکست خوردند.
فش��ارها از س��وی آمریکا، رژیم های اسرائیل 
و س��عودی صورت می گیرد، آنها از ابتدای بحران 
س��وریه خواهان سرنگونی دولت قانونی این کشور 
بودن��د، اما پس از گذش��ت 8 س��ال از بحران، به 
شکس��ت خود اعتراف کرده اند و این یک پیروزی 

بزرگ برای جمهوری اسالمی ایران است.
دشمنان س��وریه خروج ایران از این کشور را 
آغ��از حل بحران می دانند! ب��ه واقع این موضوع از 

س��وی ائتالف غربی عربی و عبری در رسانه های 
دنیا مطرح می شود تا گفته شود مانع پایان بحران 
سوریه ایران است و پیش نیاز آن نیز این است که 

نیروهای ایرانی باید خاک سوریه را ترک کنند.
بیشترین تالش از س��وی رژیم اسرائیل انجام 
می ش��ود، س��فرهای متعدد نتانیاهو به روس��یه و 
دیدار ب��ا پوتین و درخواس��ت او از رئیس جمهور 
روس��یه برای فش��ار به ای��ران تاکنون ک��ه نتیجه 

نداشته است.
در این میان سفر علی اکبر والیتی به روسیه و 
دیدار او با پوتین و ارائه پیام مقام معظم رهبری و 
رئیس جمهوری به او در این برهه اهمیت بسیاری 
دارد، ه��ر چن��د هن��وز از محت��وای آن موضوعی 
منتش��ر نشده اس��ت، اما قطعاً در آن درباره آینده 

س��وریه و در کل آینده غرب آسیا و روابط مسکو و 
تهران نکاتی یادآوری شده است که می تواند برای 

آینده منطقه سرنوشت ساز باشد.
سهم ایران در شکست تروریست های تکفیری 
در سوریه بسیار بیش��تر از دیگران است که نقش 
منف��ی در این بحران داش��تند، اگر بنا بر تقس��یم 
س��هم باشد، حضور ایران در سوریه کمترین حقی 

است که باید برای جمهوری اسالمی قائل شد.
اگر قرار بر خروج ایران از س��وریه باشد، زودتر 
از ای��ران باید نیروهایی از خاک این کش��ور خارج 
ش��وند که بخش هایی از آن را اش��غال کرده اند. و 
غی��ر قانونی وارد ش��ده اند در حالی ک��ه ایران با 

درخواست دولت سوریه وارد شده است.
آمریکا و ترکیه نخس��تین کشورهایی هستند 
که بای��د نیروهای خود را از س��وریه بیرون ببرند 
و در روند ایجاد آرامش و امنیت کارشکنی نکنند.
س��ران صهیونیس��ت اعتق��اد دارن��د حال که 
ش��عله های آتش جنگ در س��وریه فروکش کرده 
اس��ت، س��وریه و ایران در پی درگی��ری و جنگ 
دیگری نخواهند بود. به همین خاطر حمالت خود 
را به پایگاه های سوریه که گمان میکند نیروهای 

ایرانی در آن مستقر هستند افزایش داده است.
قدر مسلم جمهوری اس��المی ایران به خوبی 
می داند که کوتاه آمدن در بحران س��وریه و حتی 
عراق، به معنی پذیرفتن فش��ارهایی اس��ت که از 

سوی آمریکا و رژیم اسرائیل صورت گرفته است.
ایران پیروز جنگ در سوریه است و درخواست 
از ای��ران برای خروج از این کش��ور یعنی تحمیل 
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وقتی دشمن برای تحمیل شکست به ایران دست و پا می زند

تالش آمریکا  برای حذف تهران از معادالت سوریه


