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ادعای یک رسانه آمریکایی علیه برجام 
تارنمای خبری واش��نگتن فری بیکن در گزارش��ی 
نوشت؛ اروپایی ها با تالش برای نجات دادن توافق هسته ای 

در حال مسموم کردن روابط با دولت ترامپ هستند.
در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت مقام��ات ایرانی و 
همتای��ان اروپایی آنه��ا در تالش ب��رای نجات توافق 
هسته ای هستند این در حالی است که ایران در حال 
حاضر با بحران اقتصادی سختی مواجه است. مقامات 
آمریکای��ی در کنگره و دول��ت ترامپ به دقت در حال 
ارزیاب��ی موقعیت بوده و اع��الم کرده اند به اروپا اجازه 
نخواهند داد تا مانع از تحریم های جدید آمریکا شود.

یکی از مقامات ارش��د کنگره که خواس��ت نامش 
فاش نش��ود گفت: اروپا متعمدانه ای��ران را به آمریکا 
ترجیح داده و این کش��ور را انتخاب کرده تا تنها چند 

میلیون دالر درآمد بیشتر بدست آورد.  فارس

 اظهارات مقام سعودی
در مورد تحریم های آمریکا 
مش��اور وزیر انرژی عربس��تان س��عودی در یک 
س��خنرانی گفت: بعید اس��ت تحریم های کنونی علیه 

ایران سبب توقف کامل صادرات این کشور شود.
ابراهی��م المهنا همچنین درباره موضوع تنگه هرمز 
و جنجال های اخیر رس��انه ها و مقام ه��ای آمریکایی در 
این باره اظهارنظر کرد. وی مدعی ش��د در صورت بستن 
تنگه هرمز توسط ایران، احتماال شورای امنیت سازمان 
ملل مجوز اقدام نظامی علیه این کشور را صادر می کند.

وی همچنین ادعا کرد ایران قادر به بستن کامل یا 
جزئی تنگه های هرمز و باب المندب نیست. این ادعا در 
حالی مطرح شده که مقام های ایرانی بارها اعالم کرده اند 
که حضور کشورهای بیگانه و فرامنطقه ای در خلیج فارس، 

سبب ناامنی در منطقه شده  است.  فارس

اخبار

تاکید ایران بر اهمیت نقش تهران و آنکارا 
سفیر ایران در ترکیه در آستانه نشست پیش رو که با شرکت ترکیه، ایران 
و روسیه در تبریز برگزار خواهد شد، تاکید کرد، اقدامات تهران و آنکارا برای 

کاهش درگیری های سوریه قابل توجه بوده است.
محمدابراهیم طاهریان فرد پیش بینی کرد درگیری های اخیر در ادلب یکی از 
موضوعات اصلی مورد بررس��ی در این نشست باشد. وی با اشاره به اهمیت ایران و 

ترکیه در منطقه گفت: این دو کشور نقشی کلیدی در حل مسائل منطقه ای ایفا می کنند 
و تاکید کرد که وضعیت ادلب درصدر دستور کار نشست پیش رو قرار خواهد داشت.

س��فیر ایران در ترکیه اظهار کرد: از آنجا که وقایع صورت گرفته در منطقه بر صلح 
و ثبات در کشورهای منطقه و به ویژه ایران و ترکیه تاثیرگذار بوده است، نمی توان این 
دو کش��ور را از مذاکرات آستانه حذف کرد. گفتنی است؛ ایران نقش مهمی در معادالت 

منطقه دارد.  ایسنا

راهبرد 
حمایت تهران از ثبات و امنیت عراق 
س��فیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد در دیدار با رئیس جمهور این کشور 

بار دیگر بر حمایت تهران از ثبات و امنیت عراق تاکید کرد.
براساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق که نسخه ای از آن در خبرگزاری 
عراقی »واع« منتشر شد، فواد معصوم در بغداد، میزبان سفیر جمهوری اسالمی 

ایران بود و در این دیدار دو طرف درباره تقویت روابط و همکاری های دوجانبه و 
تحوالت سیاسی در منطقه و عراق رایزنی کردند.

رئیس جمهور عراق در این دیدار بر ضرورت تقویت و توس��عه همکاری مش��ترک در 
کلیه زمینه ها در راس��تای خدمت به منافع دو ملت عراق و ایران تاکید کرد. تعیین زمان 
برگزاری نخستین نشست پارلمان از سوی معصوم و تالش ها برای تشکیل دولت آتی عراق 
از دیگر مسائل طرح شده در این دیدار بود. از سوی دیگر، مسجدی نیز بار دیگر از حمایت 

کشورش از ثبات عراق و تالش برای افزایش همکاری های دوجانبه تاکید کرد.  ایرنا

دیپلمات 
برخی کشورهای عربی به اسرائیل به عنوان همپیمان می نگرند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که تهدیدهای ایران باعث شده است که 
برخی کشورهای عربی منطقه، اسرائیل را همپیمانی برای خود تلقی کنند نه دشمن.

بنیامین نتانیاهو گفت: همین امر باعث عادی س��ازی می شود و می تواند به 
صلح منتهی شود. معتقدم که اگر ما به جهان عرب به صلحی فراگیر دست یابیم 

آن به دستیابی به صلح با فلسطینیان نیز کمک خواهد کرد.
اس��رائیل هیچ گونه روابط دیپلماتیک رسمی با کشورهای عربی به جز مصر و اردن 

ندارد. این رژیم توافق صلح با مصر را در سال 1979 و با اردن را در سال 1994 امضا کرد. 
نتانیاهو پیشتر بارها خواستار ائتالفی بین المللی در خاورمیانه علیه ایران شده است؛ ائتالفی 

که شامل به اصطالح »کشورهای میانه رو« در منطقه از جمله عربستان سعودی باشد.
از س��وی دیگر، محمد بن سلمان ولیعهد عربس��تان در اوایل آوریل گذشته تأکید کرد 
عربستان و اسرائیل با دشمنی مشترک یعنی ایران مواجه هستند.  باشگاه خبرنگاران

درحاشیه 

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب شــبنم شــوهانى فرزند حيدر به شــماره شناســنامه 1098 و شــماره ملى 
4501108924 صادره از ايالم در مقطع كاردانى رشــته معمارى صادره از واحد دانشــگاهى انديمشك با شماره 
8414012260 مفقود گرديده است فاقد اعتبار ميباشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد انديمشك به نشانى دانشگاه آزاد ارسال نمايد. نوبت اول 97/5/23 – نوبت دوم: 97/6/7- نوبت 

سوم 97/6/21

ســند و شناسنامه(برگ سبز) خودرو ســوارى  پرايد 132 مدل 1390 برنگ سفيد-روغنى بشماره موتور 
4379473 و شماره شاسى S1422290304718 و شماره پالك ايران 84-714 د 59 به نام امراهللا شهريارى 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

مجوز حمل ســالح ساچمه زنى تكلول ته پر كوسه كاليبر12به شماره ســالح07019983 ساخت روسيه به 
نام ولى واال منفرد فرزند يوسفعلى به شماره ملى 4231133700 مفقودگرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. 

ياسوج

بدينوسيله اعالم ميدارد سند مالكيت كارخانه سوارى پژو glx – xu7 405 مدل 1393 به رنگ خاكسترى 
متاليك به شماره موتور 124k0460064 و شماره شاسى NAAM01CA3ER038349 به شماره پالك انتظامى 
96-898ج12 بنام اينجانب زهرا خمبرى بشــماره ملى 4880006904 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. شاهرود

بــرگ ســبز و ســند مالكيت خــودرو پرايد جى ال ايكــس آى مدل 1389 رنگ مشــكى روغنــى ش موتور 
3433791 شاسى S1412289178219 پالك 62-443ج88 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

مــدرك دانشــنامه پايان تحصيالت دوره كارشناســى رضوان المع ف محمــود ش ش 1981 صادره بابل در 
مقطع كارشناسى ناپيوسته رشته مهندسى عمران عمران صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمى قائم شهر با شماره 
128710703503 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمى واحد قائم شهر به نشانى قائم شهر كيلومتر 7 جاده نظامى ارسال نمايد./نوبت سوم سارى

بــرگ كمپانى خودرو پيكان وانــت مدل 1384 پــالك 72-661و47 ش موتور11284061315 شاســى 
12136506 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گرددمسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه 

فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

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

برابر رأى شماره 139760301058001048 مورخ 1397/4/13 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زهرا طاهرى فرزند نوروز على بشماره شناسنامه 3002 كدملى 0439360374 
صادره از كيالن در ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر به مســاحت 635/37 مترمربع پالك 2710 فرعى مفروز و 
مجزى شده از پالك 1029 فرعى از 75 اصلى واقع در كيالن خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حسينعلى 
قنبــرى محــرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5387– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/23 

و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/7
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر راى شماره 13956030102214498 مورخ 1395/12/15 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه 
بالمعارض متقاضى اقاى على ميرزائى فرزند غالمرضا بشــماره شناسنامه 5 صادره از تاكستان در شش دانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت 88/76 متر مربع در قســمتى از پالك 105فرعى داز 149 اصلى 
واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى اقاى طوبى رنجبر محرز گرديده است لذا 
بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ نشر آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند .بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/05/24                                   تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/06/08

م الف/1082
عابدين نورى شيرازى-رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهــى موضــوع ماده3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139760306011001855-1397/04/19 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى اميراشــكان آرابه به شــماره شناســنامه 3804 كدملى 0793780535 صادره سبزوار 
فرزند عليرضا در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 100,68 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1741 فرعى 
از يك اصلى واقع در اراضى عميدآباد بخش 12 حوزه ثبت ملك سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى آقاى 
عبدالحميد صالح آبادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/05/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/07 
اميد خيرخواه – رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
آگهى ابالغ وقت دادرســى و دادخواســت بدين وســيله آقاى / خانم احمد عارفى مســكونى كه به حكايت 
دادخواست تقديمى آقاى / خانم عباس جاودانى فرزند حسين على فعال مجهول المكان معرفى شده ايد كه خواهان 
فوق دادخواســتى به خواسته مطالبه خســارت به طرفيت جنابعالى تقديم كه پس از ارجاع به اين شورا به كالسه 
9709983467700501 ثبت شده لزوما وقت رسيدگى آن براى روز شنبه مورخ 1397/7/14 ساعت 9 تعيين 
گرديده است و بنابر خواست خواهان به تجويز ماده 73 ق . ا . د. م مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه ها (جرايد 
) كثير االنتشار / سراسرى ( محلى ) آگهى تا جنابعالى قبل از وقت رسيدگى با در دست داشتن مشخصات مندرج 
در همين روزنامه به دفتر شــورا واقع در شهرســتان كرمان – ميدان عاشورا – دادگاه انقالب شوراى حل اختالف 
شماره 17 شهرستان كرمان مراجعه و با اعطاى نشانى و مشخصات كامل آدرس خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
موجود در پرونده را دريافت و چنانچه دادخواست يا اليحه اى داريد تقديم و در صورت انتخاب وكيل معرفى و در 
وقت مقرر خود جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد و در صورت عدم مراجعه و حضور در جلسه دادرسى قاضى 

شورا غيابا به اين موضوع رسيدگى و راى مقتضى را صادر خواهد نمود . م.الف:1173
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 17 كرمان – سعيد محمدى

آگهــى موضــوع ماده3 قانون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر رأى شــماره 139760306011002113-1397/05/04 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ابوالفضل داورى حسين پور به شماره شناسنامه 2854 كدملى 0794870041 صادره 
سبزوار فرزند على در ششدانگ يك باب ساختمان باسكول به مساحت 277,59 مترمربع قسمتى از شماره پالك 
4- اصلى واقع در اراضى كالته ســالخ خانه بخش 12 حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت مالك خودش محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/05/23

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/06/07 
على آب باريكى- قائم مقام رئيس واحد ثبتى سبزوار

**راى دادگاه ** 
در اين پرونده حسب كيفر خواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمان آقاى سيد رضا حسينى كهنوئى 
فرزند سيد على ، شيعه ، ايرانى ، باسواد ، متاهل ، ( فاقد ساير مشخصات و متوارى ) متهم است به جعل و استفاده 
از سند مجعول يك فقره امضاء و اثر انگشت ذيل رهن نامه عادى امالك كرمان به شماره 807352 و انتقال مال 
غير در حكم كالهبردارى ( بصورت منفعت از طريق رهن و اجاره ملك شاكيه ) موضوع شكايت خانم مريم شجاعى 
باغينى با اين توضيح كه متهم با جعل امضاء و اثر انگشت شاكيه در ذيل رهن نامه نسبت به انتقال منافع ملك ( 
يك واحد مسكونى ) متعلق به شاكيه به صورت رهن و اجاره اقدام نموده است عليهذا دادگاه با توجه به گزارش 
و تحقيقات انجام شده از سوى مرجع انتظامى ، شكايت شاكيه مالحظه رونوشت رهن نامه ، اظهارات گواهان تعرفه 
شده از سوى شاكيه از جمله اظهارات مرتهن ، نظريه كارشناس محترم دادگسترى در رشته تشخيص اصالت خط و 
امضاء مبنى بر جعلى بودن امضاء و اثر انگشت شاكيه در ذيل رهن نامه عدم حضور و متوارى بودن متهم عليرغم 
نشــر آگهى در روزنامه كثير االنتشــار جهت حضور  در مرحله تحقيقات و در جلسه دادرسى جهت دفاع از بزه هاى 
انتســابى و با عنايت به ســاير قرائن و امارات منعكس در پرونده بزه هاى انتســابى به وى محرز و مسلم بوده لذا 
دادگاه مستندا به ماده 536 از قانون مجازات اسالمى (تعزيرات ) مصوب 75 و با التفات به ماده يك قانون مجازات 
راجع به انتقال مال غير ناظر به ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبردارى و با رعايت 
ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 مشاراليه را از جهت بزه جعل و استفاده از سند مجعول به تحمل دو 
سال حبس تعزيرى و از جهت بزه انتقال مال غير در حكم كالهبردارى نيز به تحمل هفت سال حبس تعزيرى و رد 
اصــل مال به صاحبش و همچنين به پرداخت مبلغ يكصد و ســى ميليون ريال جــزاى نقدى در حق صندوق دولت 
معادل مالى كه اخذ نموده محكوم مى نمايد ( با اين توضيح كه با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 
92 مجازات اشــد اجرا مى گردد ) راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
دادگاه و ظرف مهلت بيست روز پس از انقضاى مهلت واخواهى قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر استان 

كرمان مى باشد . م.الف: 1160
 رئيس شعبه 102 محاكم كيفرى دو كرمان -  على محيط

آگهى وقت دادرسى 
خواهان : رضا نظام آبادى فرزند حسين به آدرس - كمربندى غربى عاشقان واليت 

خواندگان : 1- ستاد اجرائى فرمان حضرت امام (ره ) استان كرمان 2- دادستان عمومى و انقالب شهرستان 
كرمان 3- حســين كاظمى فرزند رضا 4- جواد شجاعى فرزند اكبر 5- صفر شجاعى باغينى فرزند على 6- محمود 
ســلطانى گوهرريزى فرزند على 7- حســن توكلى فرزند على 8- صغرى يزدى زاده باغينى فرزند حبيب اهللا 9- 
مهدى باقى باغينى فرزند محمد 10- رضاشجاعى فرزند مهدى 11- محمد قريه ميرزايى فرزند اسداهللا خواسته 
: اعتراض ثالث اصلى نسبت به دادنامه 9609973418500081 دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسى آقاى رضا 
نظام آبادى فرزند حســين دادخواستى تســليم دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسى استان كرمان نموده و پرونده 
طى كالســه 9709983418500024 ثبت دادگاه اصل 49 قانون اساســى كرمان گرديده و براى روز چهارشنبه 
مورخ 1397/7/11 ساعت 12 ظهر وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا بعلت مجهول المكان بودن خواندگان 
رديف نهم تا رديف يازدهم به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 ق. آ . د . م مراتب در يكى 
از روزنامه هاى كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه  مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر شود . م.الف: 1180
 مدير دفتر دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسى كرمان – تاجيك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم رسام وفائى فر فرزند ژيان 
خواهان آقاى / خانم على ابوســعيدى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم رســام وفايى فر فرزند 
ژيان به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709983410100327 شعبه 
1 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان كرمان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/10 ساعت 10:00 تعيين كه 
حســب 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 كثير االنتشــار 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 . م.الف: 1177
 مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان كرمان – محمد مهدى نژاد

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مرحله دوم – نوبت اول 
جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مرحله دوم – نوبت اول شركت تعاونى1274 مرزنشينان سرتون 
سقز بنابه تصميم هيئت مديره و با هماهنگى اداره محترم تعاون ، كار و رفاه اجتماعى شهرستان سقز در ساعت 
10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/7/16 در محل سالن كتابخانه عمومى شماره يك شهرستان سقز واقع در پارك 

مولوى جنب آتشنشانى برگزار مى گردد. 
بدينوسيله از كليه نمايندگان منتخب مرحله اول مجمع عمومى روستاها تابع شركت تعاونى دعوت مى شود 
كه در موعد مقرر در جلسه متشكله حضور بهم رسانند تا نسبت به موضوعات ذيل اخذ تصميم بعمل آيد. توضيح 
اينكه جلســه نوبت اول با حضور اكثريت نمايندگان شــركت رســميت خواهد يافت . در ضمن از كليه دادوطلبان 
عضويت در سمت بازرس تعاونى دعوت مى شود كه مراتب كانديداتورى خود را به صورت كتبى حداكثر ظرف مدت 
7 روز از تاريخ انتشــار اين آگهى به دفتر شــركت واقع در ميدان آهنگرخانه – كوچه نگين – كوچه نويد – طبقه 
دوم پالك 14 تحويل نمايند. (مدارك الزم جهت كانديداتورى ســمت بازرس شــركت : 1- كپى شناسنامه و كارت 
ملى 2- كپى آخرين مدرك تحصيلى 3- كپى كارت پايان خدمت براى آقايان 4- تكميل فرم مربوطه در شــركت ) 

تلفن تماس 36227476 
دستور كار جلسه: 

1- تصويب صورتهاى مالى منتهى به 1396/12/29 
2- تصميم گيرى در خصوص سود انباشته سال 1396

3- تصويب بودجه پيشنهادى سال 1397
4- انتخاب بازرس قانونى براى يك سال مالى (1397) 

5- خريد و فروش ساختمان ، زمين ، محصوالت كشاورزى و خواروبار 
6- افزايش سرمايه از طريق فروش سهام به اعضاء

هيئت مديره شركت تعاونى 1274 مرزنشينان سرتون سقز

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى حصر وراثت به شــماره بايگانى 2/97- 462 شــوراى حل اختالف شهرســتان پاكدشت نام يكى 
از ورثه مينا لطفى به شماره شناسنامه 12 صادره از پاكدشت همسر متوفى صحيح ميباشد كه بدينوسيله اصالح 

ميگردد .

اجراييه به شماره بايگانى :950096
خواهان: عوض على خدابخش فرزند محمد حيدر به نشــانى شــهرك شريف آباد بلوار واليت فقيه 15 مترى 
درمانگاه پ87 - خوانده : اشرف السادات اديم به نشانى ش ص عباس آباد كوشاوران 6-شركت پروتئين سازان 
البرز – پ 2467  2- ســيد حســن فرزند اديم  نشــانى ش ص عباس آباد كوشاوران 6-شركت پروتئين سازان 
البــرز – پ 2467- بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره  9509970021300636 محكوم عليه 
(اشــرف السادات اديم ) محكوم است به خواسته مطالبه وجه 6 فقره چك به شماره هاى 335537-335536-

335538-335539-335540-335541 به پرداخت مبلغ 140/000/000 ميليون تومان بابت اصل مطلب 
ادعايى خواهان و پرداخت خسارات وارده ناشى از پرداخت هزينه دادرسى و پرداخت خسارات ناشى از پرداخت 
حق الوكاله وكيل و خسارات تاخير تاديه از تاريخ صدور چك ها لغايت زمان پرداخت بر اساس شاخص بهاى كاال و 
خدمات مصرفيب اعالمى بانك مركزى مهورى اسالمى كه در اجراى حكم محاسبه خواهد شد در حق خواهان دعوى 
صادر مينمايد ضمنا هزينه دادرسى 42/000/000 ريال در مورخه 95/2/30 و هزينه حق الوكاله وكيل كه در 

اجراى احكام محاسبه خواهد شد 
شعبه اول دادگاه عمومى بخش شريف آباد

اگهى ابالغ دادنامه 
بدينوســيله پيــرو آگهى هاى قبلى به آقاى محمد جواد حدادى فرزنــد غالمرضا فعال مجهول المكان ابالغ مى 
شــود در خصوص شــكايت خانم زهرا حســينى عليه شــما داير به ايراد ضرب عمدى به موجب دادنامه به شماره 
9709977591700754 در پرونده به كالســه 117/961253 اين شعبه به پرداخت سه هزارم ديه كامل در 
حق شاكى محكوم گرديده ايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه 

و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى مى باشد. م.الف 21558
تاريخ انتشار:1397/06/07

مدير دفتر شعبه 117 دادگاه كيفرى 2 مجتمع قضايى عدالت مشهد

اگهى ابالغ دادنامه 
بدينوســيله پيرو آگهى هاى قبلى به آقاى كميل طاهرنژاد(ايران نژاد) فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در 
خصوص شــكايت آقاى حسين حيدريان فرزند مهدى عليه شما داير به سرقت و فروش يك دستگاه گوشى تلفن 
همراه به موجب دادنامه به شــماره 9709977591700788 در پرونده به كالســه 117/970336 اين شعبه 
به تحمل سه سال حبس تعزيرى و 74 ضربه شالق تعزيرى و رد مال مسروقه و به تحمل سه سال حبس تعزيرى 
و 74 ضربه شــالق تعزيرى بلحاظ تحصيل مال مســروقه محكوم گرديده ايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست 
روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مدت بيست روز قابل تجديدنظر خواهى مى باشد. 

م.الف 21559
تاريخ انتشار:1397/06/07

مدير دفتر شعبه 117 دادگاه كيفرى 2 مجتمع قضايى عدالت مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
كالســه پرونــده: 26/970413-وقت رســيدگى: 97/08/5 ســاعت 9 صبح-خواهان: بانــك صادرات-
خواندگان: محمد سريرى فرزند غالمعلى، على محمدى فرزند مختار، محمد محامد فرزند على، فاطمه غالمى به فاميل 
جديد بزرگ مهر- مجهول المكان-خواسته: مطالبه وجه و ...-خواهان دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و 
به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى در مهلت مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور 

بهم رساند. م.الف 21560
تاريخ انتشار: 1397/06/07

 دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
كالســه پرونده: 26/970414- وقت رســيدگى: 97/08/5 ســاعت 11 صبح- خواهان: بانك صادرات- 
خوانده: حميدرضا قنبرى فرزند مهدى- مجهول المكان- خواسته: مطالبه وجه و ...- خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول 
المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى در مهلت مقرر به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حضور بهم رساند. م.الف 21561
تاريخ انتشار: 1397/06/07

دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
كالسه پرونده: 26/970420-وقت رسيدگى: 97/08/7 ساعت 8 صبح- خواهان: سرپرستى بانك شهر- 
خوانده:محمد جواد حميد فرزند ابوالقاســم- مجهول المكان- خواســته: مطالبه وجه و ...- خواهان دادخواســتى 
تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى در مهلت مقرر به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حضور بهم رساند. م.الف 21562
تاريخ انتشار: 1397/06/07

دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
كالســه پرونده: 26/970419- وقت رســيدگى: 97/08/6 ســاعت 11صبح- خواهان: سرپرستى بانك 
شــهر- خوانده: على اصغر آذر كمان دخت فرزند ماشــاءاله- مجهول المكان - خواسته: مطالبه وجه و ...- خواهان 
دادخواستى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 26 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين 
شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى در مهلت 
مقرر به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور بهم رساند. م.الف 21563
تاريخ انتشار: 1397/06/07

دفتر شعبه 26 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى ســعيد ســليمى نيا فرزند عليرضا فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه آقاى حســن 
اســفنديارى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه و تامين خواسته به طرفيت شما به شعبه 6 شوراى حل اختالف 
سبزوار ارائه و به كالسه 6/97/308 ثبت و براى روز شنبه مورخ 97/7/14 ساعت 16:45 وقت رسيدگى تعيين 
گرديده است. لذا به استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گردد شما مى 
توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 6 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك 
به نشانى چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به آقاى محسن باقرى فرزند محمدرضا ابالغ مى گردد كه به موجب رأى شماره 339/52 صادره 
از پرونده كالســه 5/97/130 شــعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار محكوم شده ايد به الزام و انتقال 
سندرسمى خودرو به شماره 323/63ل91 به انضمام هزينه و تاخير و تاديه و ديگر هزينه ها و خسارات دادرسى 
در حق آقاى مصطفى ســاغريان فرزند حســين كه پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مى بايستى مفاد آن 
را به موقع اجرا بگذاريد. در غير اين صورت برابر قانون از ســوى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف اقدام 

قانونى صورت خواهد پذيرفت.
دبير شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى رضا نيكو داراى شناســنامه شــماره 31 به شرح دادخواســت به كالسه 10/97/404 از 
اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود نيكو به شناسنامه 15 در 
تاريخ 97/2/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-

فاطمه دشتى فرزند عباس ش ش1412 متولد1337 همسر2-زهرا نيكو فرزندمحمود ش ش0780445201 
متولد1372 فرزند3-سمانه نيكو فرزندمحمود ش ش3613 متولد1364 فرزند4-رضا نيكو فرزندمحمود ش 
ش31 متولد1359 فرزند5-معصومه نيكو فرزندمحمود ش ش62509 متولد1357فرزند-ورثه ديگرى ندارد.

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظــر به اينكه خانم حجيه فاطمه دارينى داراى شناســنامه شــماره 825 به شــرح دادخواســت به كالســه 
2/97/377از ايــن شــورا درخواســت گواهــى حصروراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان ام ليلى 
محمدى كالوشــك به شناســنامه 3 در تاريــخ 96/5/30 در اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت به:1-حجيه فاطمــه دارينــى فرزندمحمدحســين ش ش825 متولد47/1/1 
فرزند2-محمدابراهيم دارينى فرزندمحمدحســين ش ش54688 متولد57/3/10 فرزند3-محمدرضا دارينى 
فرزندمحمدحسين ش ش0791890341 متولد53/1/1 فرزند4-زهرا دارينى فرزندمحمدحسين ش ش756 
متولد42/12/28 فرزند5-شــهربانو دارينى فرزندمحمدحسين ش ش674 متولد37/1/2 فرزند6-على اكبر 
دارينــى فرزندمحمدحســين ش ش889 متولد50/6/1 فرزند-ورثــه ديگرى ندارد. اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يــا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد و اال گواهى 

صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

گواهى حصر وراثت
به تاريخ 97/6/5 جلســه رسيدگى جلسه رســيدگى فوق العاده شوراى حل اختالف شعبه پنجم شهرستان 
بهارســتان به امضاكنندگان ذيل تشكيل اســت پرونده كالســه فوق تحت نظر قرار دارد مالحظه ميشود خواهان 
زينب قليپور امير داراى شــماره شناسنامه 40449 به شــرح دادخواست به كالسه پرونده 587/10/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده شده شادروان مهر على قلى پور امير به شماره 
شناسنامه 650 در تاريخ 1397/4/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن شادروان 
منحصر اســت به : 1-حســين قلى پور امير ش ش 312 متولد1358 صادره از كرج نسبت با متوفى:فرزند پسر 
2-مريم قلى پور امير ش ش 857 متولد 1359 صادره از كرج نسبت با متوفى:فرزند دختر 3-حسن قلى پور امير 
ش ش 716 متولد 1362 صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند پسر 4- فاطمه قلى پور امير ش ش 498متولد 
1364 صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند دختر  5-عباس قلى پور امير ش ش 23521 متولد1365 صادره 
از تهران نسبت با متوفى:فرزند پسر 6- زينب قلى پور امير ش ش 40449 متولد 1366 صادره از تهران نسبت 
با متوفى:فرزند دختر 7- گلى شاكرى امير ش ش 11 متولد 1337 صادره از بابل نسبت با متوفى:همسر اموال 

مرحوم بيش از سى ميليون ريال است. م الف/1207
شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9600017 له بانك سپه شعبه شهميرزاد عليه فهيمه جمال ليوانى فرزند 
حيدرعلى به شماره ش ش و شماره ملى 2240070943 به نشانى – شهميرزاد ، شهرك صنعتى خيابان ايمان پ 
43 و يا سمنان ميدان بهشتى ، كوى شيخ عالء الدوله پ 29 منزل حسين طاهريان بعنوان بدهكار و آقايان يزدان 
عاليشاه فرزند محمد به شماره ش ش 5 و كدملى 5769767316 و آقاى محمد عاليشاه فرزند يزدان به شماره 
ش ش 824 و كدملى 5769399899 هر دو به نشــانى مهديشــهر فضاى ســبز باالتر از خانه مادر كوچه شــهيد 
فردوسى به عنوان ضامنين برابر سند داخلى شماره 9400002 مورخ 1394/10/21 به مبلغ 193/200/000 
(صد و نود و سه ميليون و دويست هزار) ريال بابت اصل و مبلغ 33/400/000 (سى و سه ميليون و چهارصد 
هــزار ) ريال خســارت تاخير تاديه تا مورخه 1395/12/25 و خســارت تاخير روزانه به مبلــغ 153/501 (صد 
و پنجــاه و ســه هزار و پانصــد و يك) ريال تا روز وصول و هزينه هاى اجرائى درخواســت صــدور اجرائيه نموده 
اســت كه اجرائيه هاى صادره در مورخه 1396/2/28 و 1396/3/3 به بدهكار و ضامنين ابالغ قانونى گرديده 
اســت و صحت آن توسط مســئول مربوطه گواهى گرديده كه پس از طى تشــريفات قانونى و عدم ايفاى تعهدات 
توســط بدهكار و با درخواست بستانكار جهت وصول مطالبات خود درخواست بازداشت و ارزيابى ششدانگ پالك 
2003/2 بخش سه مهديشهر به مالكيت محمد عاليشاه ضامن پرونده اجرائيه به نشانى مهديشهر خيابان صاحب 
الزمان خيابان فردوسى را نموده است كه پس از استعالم از شعبه امالك نسبت به بازداشت اصل اقدام گرديده 
اســت و حدود و اربعه به شــرح ســند مالكيت و پرونده ثبتى نيز مى باشد كه ســند مالكيت پالك 2003/2 ذيل 
ثبت 23438 صفحه 275 دفتر جلد 180 بنام محمد عاليشاه به شماره سند چاپى 407267 سرى الف سال 94 
صادر و تسليم گرديده است به صورت يك دستگاه آپارتمان مسكونى در يك مجتمع مسكونى با موقعيت جنوبى 
به مســاحت 55/80 مترمربع فاقد پاركينگ و انبارى واقع در زيرزمين با قدرالســهم از عرصه و ساير مشاعات و 
مشــتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه  اجرائى آن مى باشــد آپارتمان با نماى سنگ ، داراى آشپزخانه 
با كف ســراميك و بدنه كاشــى كارى داراى كابينت ، سرويس بهداشتى ، حمام با كف سراميك سفيد و بدنه كاشى 
كارى داراى كابينت ، ســرويس بهداشــتى ، حمام با كف سراميك سفيد و بدنه كاشى كارى و يك اتاق خواب با كف 
موزاييك و سيمان و بدنه سفيد كارى و هال با كف موزاييك و سيمان و بدنه سفيد كارى مى باشد و داراى انشعابات 
برق و گاز و آب و سيستم گرمايشى بخارى ششدانگ كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به شماره وارده 
139605029116002363 مورخه 1396/12/8 به مبلغ 255/000/000 (دويســت و پنجاه و پنج ميليون) 
ريال ارزيابى گرديده اســت كه مزايده از مبلغ فوق الذكر ، شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد 
شــد و بستانكار طى نامه شــماره 75 مورخ 1397/5/13 درخواست برگزارى مزايده را نموده است ضمناً در روز 
مزايده نيم عشر اجرايى و حق مزايده وساير هزينه هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى 
الزم االجراء نقداً وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب برق و آب و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت 
كه مشخص نبوده بر عهده برنده مزايده است مزايده در روز يكشنبه مورخه 1397/6/25 از ساعت 9 صبح الى 
12 ظهر در محل اجراى ثبت مهديشهر به نشانى خ ملت اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شعبه اجرا برگزار مى 
گردد فروش نقدى بوده و خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلسه شركت نمايند در 
صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول 
حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در 
صورت عدم شركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شد ضمناً شركت 
در جلسه براى عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه 

مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/6/7
رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر- روحانى

در حالی اولین جلسه استماع پرونـــــده گروه دیپلماسی  
دیوان دادگس��تری بین المللی در ارتباط با شکایت 
ایران از آمریکا در ش��هر الهه هلند برگزار ش��د که 
وکی��ل وزارت خارج��ه آمری��کا مدعی ش��د دیوان 
بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان 

ملل صالحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
دو روز پیش دیوان بین المللی الهه بررسی شکایت 
ایران از ایاالت متحده آمریکا در مورد خروج غیرقانونی 
از معاهده برجام و نقض عهد و اعمال تحریم ها را در 
دس��تور کار خود قرار داد که روند رس��یدگی به این 
شکواییه تا پنج شنبه ادامه دارد و طرفین دعاوی خود 

را در جلسات دادگاه ارائه می دهند.
ح��اال جنیفر نیواس��تد وکی��ل وزارت خارجه 
آمریکا معتقد اس��ت؛ ش��کایت ایران به الهه نقض 
حاکمیت ارضی ایاالت متحده و نوعی سوء استفاده 
از دیوان دادگستری بین المللی است. نماینده آمریکا 
همچنین ادعا کرده اس��ت اعمال تحریم ها با منافع 
امنیت��ی آمریکا مرتبط بوده و واش��نگتن به همین 

دلیل از حق بازگرداندن آنها برخوردار بوده است.
مایک پومپئ��و، وزیر امور خارج��ه آمریکا نیز 
همزمان با آغاز روند قانون��ی در الهه، بیانیه ای را 
در ای��ن زمینه صادر کرد: ش��کایت ایران به دیوان 
دادگس��تری بین المللی تالش��ی برای مداخله در 
حق��وق حاکمیتی ایاالت متح��ده در به کارگیری 
اقدامات قانونی از جمله اعمال مجدد تحریم هاست 
ک��ه ب��رای محافظ��ت از امنیت ملی م��ا ضروری 
هس��تند. این روندی که از سوی ایران آغاز شده، 
سوء استفاده از دیوان دادگستری بین المللی است.

ای��ران از دیوان بین المللی خواس��ته به ایاالت 

متحده دس��تور دهد تحریم های اعمال شده علیه 
ایران پس از اقدام واش��نگتن ب��ه ترک یک جانبه 

توافق هسته ای 2015 را لغو کند.
محس��ن محبی وکیلی که نمایندگ��ی ایران را 
برعهده دارد، در اولین جلس��ه رسیدگی به شکایت 
مربوطه در الهه، ایاالت متحده را به »تجاوز اقتصادی« 
متهم کرد و گفت: تدابیر اتخاذ شده از سوی آمریکا 
ضرر و زیان جبران ناپذیری بر ایران و مردم این کشور 
داشته اند. ایران می گوید که تحریم های ایاالت متحده 
نقض مفاد معاهده کمتر شناخته شده دوستی بین 
دو کشور یا همان »عهدنامه 1955/ عهدنامه 1۳۳4 
روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایاالت 

متحده آمریکا« است.
پومپئ��و ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه وکالی ایاالت 
متح��ده تمام قد از این کش��ور دفاع خواهند کرد، 
گفت: ما ب��ه همکاری با متحدانمان برای مقابله با 
فعالیت های بی ثبات کننده نظام ایران در منطقه 
ادامه خواهیم داد، تامین مالی تروریسم توسط آنها 
را متوقف خواهیم کرد و به برنامه موشک بالستیک 
ایران و دیگر س��امانه های پیشرفته تسلیحاتی که 
تهدیدی ب��رای صلح و ثبات بین المللی هس��تند، 
رسیدگی می کنیم. و کسب اطمینان خواهیم کرد 
ک��ه ایران نه ح��اال و نه هر زم��ان دیگری به یک 

سالح هسته ای دست پیدا نمی کند. 
حاال وکیل آمریکایی مطرح کرده سازمان ملل 
صالحیت رس��یدگی به این مناقش��ه را ندارد و به 
نوعی قلدری آمریکا برای دادگاه الهه را نیز شاهد 
هس��تیم چراکه منافع واش��نگتن را در خطر دیده 
است. به بیان دیگر این رژیم استکباری هرکجا که 
با منافعش در تضاد باش��د فضاسازی های روانی و 

ادعاهای کاذب را مطرح می کند. 
البته برخی محافل سیاسی نیز معتقدند دادگاه 
الهه با وجود حکم های مستندش اما قدرت اجرایی 
الزم را ندارد و نمونه های آن نیز در تاریخ مش��هود 

است. 
تا این جای کار، دیوان دادگستری بین المللی 
حک��م داده که اگرچ��ه عهدنام��ه 1955 پیش از 
انقالب اس��المی )1979( بسته شده، اما همچنان 
معتبر اس��ت. دیوان دادگس��تری الهه وابس��ته به 
سازمان ملل متحد مسئولیت رسیدگی به مناقشات 
بین الملل��ی را بر عه��ده دارد و اگرچه حکم هایش 

مستدل هستند، اما قدرتی برای اجرایی کردن آنها 
ندارد و در گذش��ته بودند مواردی که کشورهایی 
از جمل��ه ایاالت متحده حکم دیوان دادگس��تری 

بین المللی را نادیده گرفته اند.
می لستر، وکیل بین المللی تحریم ها در مصاحبه 
با الجزیره گفت که عهدنامه 1995 بین ایاالت متحده 
و ایران همچنان معتبر است و پیشتر هم توسط هر 
دو کش��ور در الهه مورد استفاده قرار گرفته: به طور 
قطع اگر دیوان به این نتیجه برسد که نقضی صورت 

گرفته، از گفتن آن امتناع نخواهد کرد.
او اف��زود: دادگاه های دیگر ه��م در اروپا در حال 
بررسی مش��روعیت تحریم ها هستند. لستر در عین 
ح��ال گف��ت: این پرون��ده غیرمتداول اس��ت به این 
دلیل که تحریم های مجدد ایاالت متحده علیه ایران 
حمل��ه ای تمام عیار به بس��ترهای قوانین بین الملل 
محس��وب می ش��ود. در اس��اس، دیوان دادگستری 
بین الملل��ی می تواند اع��الم کند که ای��ن تحریم ها 

غیرقانونی و نقض کننده قوانین بین الملل هستند.
حاال باید ببینیم روند رسیدگی پرونده شکایت 
ایران از آمریکا در دادگاه الهه چه مسیری را پیش 
می گیرد و آیا ای��ن دادگاه می تواند بدور از هرگونه 
البی گری و فشار حکمی واقعی را صادر و از حقوق 
ملت ای��ران در برابر زورگویی آمریکا دفاع کند و از 
همه مهمتر اینکه توان اجرای حکم صادره را دارد؟

جهان حرف ایران را تایید می کند
یک کارشناس مس��ائل بین الملل تاکید کرد: 
ای��ران به بدعهدی آمریکا معترض اس��ت و جهان 
هم حرف ای��ران را تایید می کند و این موضوع در 

جهان از جایگاه برخوردار است.

سیدعلی خرم در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی 
خود از بررسی ش��کایت ایران از آمریکا در دادگاه 
اله��ه، اظهار کرد: ایران در واکنش به عمل دونالد 
ترام��پ در خروج از برجام ب��دون هیچ گونه دلیل 
حقوق��ی، از آمریکا ش��کایت ک��رده و این موضوع 
محکمه پسندی است که در هر دادگاهی می تواند 
قابل طرح باش��د و احتماال ه��م رأی به نفع ایران 
خواه��د بود. وی افزود: اما از س��وی دیگر باید در 
نظر داشته باشیم ایران سعی کرد پشت در دادگاه 
به توافق برس��د زیرا در دوره های قبلی هم ایران و 

آمریکا به همین طریق با یکدیگر توافق کرده اند.
خ��رم افزود: آمریکا اطمینان دارد که نتیجه به 
نفع او است، به همین دلیل به میدان آمده، از سوی 
دیگر تصور می کند که خروج از برجام برای ترامپ 
تا این حد مهم است اما حاضر نیست انعطافی نشان 
دهد در حالی که از نظر پرس��تیژ بین المللی، ایران 
به بدعهدی و نقض قول آمریکا معترض اس��ت و از 
آن جایی که جهان هم حرف ایران را تایید می کند، 
ای��ن مس��اله در جهان از جایگاه برخوردار اس��ت و 
آمریکا از این بابت بیش��تر صدم��ه می بیند اما باید 
منتظر نتیجه دادگاه باشیم. وی اظهار کرد: البته اگر 
قب��ل از دادگاه نتیجه ای طرفین می گرفتند، آمریکا 
باید قب��ول می کرد که به برج��ام برگردد در حالی 
ک��ه او نمی خواهد این کار را انجام دهد، از ابتدا هم 

تصمیم آمریکا این بوده که از برجام خارج شود.
این استاد دانشگاه افزود: آمریکا با این قصد به 
دادگاه آمده که ش��اید بتواند نتیجه را به نفع خود 
تغییر دهد اما بعید است که به نفع آمریکا رأی دهند 
و در دادگاه به نتیجه عجیب غریبی برس��ند، در هر 

صورت برگزاری این دادگاه یک فرصت است.

قلدری آمریکا برای الهه

دیواندادگستریبینالمللیتاکجاپایایرانمیایستد؟


