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انتقاد نماینده ایران از یک تصویب 
سللفیر کشللورمان در سللازمان منع سللاح های 
شللیمیائی از تصویللب سللازوکار کاربرد سللاح های 
شیمیایی در چهارمین کنفرانس ویژه کشورهای عضو 

کنوانسیون انتقاد کرد.
علیرضا جهانگیری سفیر و نماینده دائم جمهوری 
اسامی ایران در سللازمان منع ساح های شیمیائی، 
در روز نخسللت اجاس طی سللخنانی ضمن انتقاد از 
تصویب سللازوکار انتساب کاربرد ساحهای شیمیایی 
در چهارمیللن کنفرانللس ویللژه کشللورهای عضللو 
کنوانسللیون که فراتر از وظایف سللازمان منع سللاح 
های شیمیایی اسللت، تخصیص هرگونه بودجه برای 
اجللرای این تصمیم غیللر اجماعی و بحللث برانگیز و 
تغییر سللاختار سازمان منع سللاح های شیمیایی از 
جمله تاسللیس اداره جدیدی تحللت عنوان اداره ویژه 

انتساب را بدون توجیه دانست.
وی اضافه کرد: متاسللفانه برخللی دولتهای عضو 
سللازمان حتی در موضوعللات حیاتللی از تصمیمات 
اجماعللی فاصللله گرفتلله و بدنبال منحرف سللاختن 

سازمان از ماهیت فنی آن هستند.
سللفیر و نماینللده دائللم کشللورمان در خصوص 
انهدام سللاح های شیمیائی سللوریه، ضمن استقبال 
از پیشللرفتهای حاصللله در این زمینلله و با عنایت به 
همکاری دولت سللوریه با سللازمان منع سللاح های 
شللیمیائی، بر اجتناب از سیاسی کاری در این پرونده 
و پرهیز از سللیاه نمائی در خصوص همکاری سازنده 
سللوریه با سللازمان تاکید کرد. سفیر کشللورمان در 
خصوص دهمین دوره بین المللی ابعاد پزشکی عنوان 
کرد: این دوره به منزله فرصتی ارزشمند برای تقویت 
دانش پزشللکان بللرای معالجلله قربانیان سللاح های 

شیمیایی محسوب می شود. فارس 

اخبار

اگر ایران نبود داعش به بغداد رسیده بود
معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه گفت ؛به دلیل این که ایران 
تامین کننده منافع نامشللروع برخی از دولت ها نیست آنان همواره امنیت کشور 

ما را مورد تهدید قرار می دهند.
غامحسللین دهقانی اشللتری در دیللدار بللا سللفرا، کارداران و نمایندگان 

سللازمان های بین المللی مسللتقر در ایران با اشاره به  شللرایط جمهوری اسامی 
ایران طی چهار دهه گذشته، خاطر نشان کرد: کشور ما طی این مدت سیاست هایش 

منطبق با دولت های بزرگ و در راستای تامین منافع نامشروع برخی از این دولت ها نبوده 
است و به همین دلیل است که همواره  امنیت کشور ما مورد هدف قرار گرفته است.

وی بیان  کرد: تمام این عوامل جزو اقدامات امنیت زداسللت و تنها کشللوری اسللت 
کلله می تواند در برابر این تهدیدات و اقدامللات مقاومت کند. محدود کردن فعالیت های 

بین المللی یک کشور بحران زا است.  صداوسیما 

دوردست
ایران می توانست کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد

رئیس جمهور آمریکا در یک تجمع انتخاباتی گفت: به پادشللاه ملک سلمان 
گفتم، باید پول بپردازید چون عربسللتان سللعودی ثروتمند اسللت و ما داریم از 

شما حفاظت می کنیم.
دونالد ترامپ گفت: به ایران نگاه کنید، قبل از اینکه من به ریاست جمهوری 

برسم، ایران می توانست ظرف ۱۲ دقیقه کل خاورمیانه را تحت کنترل بگیرد اما 
حاال در تاش برای بقا هستند و در تک تک شهرهایشان شورش وجود دارد!

رئیس جمهللور آمریکا در این نشسللت بللار دیگر علیه چین اظهللارات تندی مطرح 
کرد و مدعی شللد که در نتیجه سللال ها روابط تجاری غیرمنصفانه بین دو کشور، پکن 
میلیاردها دالر از واشللنگتن به جیب زده اما با آغاز ریاسللت جمهوری او این روند، دیگر 
تمام شللده است. ترامپ بار دیگر اظهارات اخیر خود درباره پادشاه عربستان سعودی را 

تکرار کرد.  فارس 

درحاشیه 
اسرائیل به حمایت اروپا در برابر ایران نیاز دارد

وزیر اقتصاد فرانسلله گفت: رژیم صهیونیستی به حمایت کشورهای اروپایی 
در برابر ایران نیاز دارد.

برونللو لومیر تاکید کرد: اسللرائیل به حمایت اروپایی هللا در برابر ایران نیاز 
دارد. ما هیچ گاه بر سر امنیت اسرائیل مذاکره نمی کنیم و مایل به افزایش روابط 

اقتصادی میان دو طرف هستیم. وی افزود: زمانی که با نخست وزیر نتانیاهو دیدار 
کردم، توافق کردیم که سطح تجارت میان فرانسه و اسرائیل را باال ببریم و این روابط 

بیش از آنچه اکنون است نزدیک تر خواهد شد. این وزیر فرانسوی تصریح کرد: این بدان 
معنی اسللت که فرانسلله هرگز با بایکوت اقتصادی اسرائیل تحت هیچ شرایطی موافقت 

نخواهد کرد. ما همیشه با چنین کاری مخالف خواهیم بود.
مقامات اروپایی در حاشیه نشست سازمان ملل در دیدار و نشست با مقامات ایرانی 

وعده دور زدن تحریم برای ادامه همکاری با ایران را داده بودند.  ایسنا

درحاشیه 
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آگهى ابالغ اجرائيه به آقاى عليرضا عسكرى فرزند آصف
بايگانــى  شــماره   -9204020022000237/1 پرونــده:  شــماره 
پرونــده: 9200241  بدينوســيله بــه عليرضــا عســكرى فرزنــد آصــف بــا 
شــماره شناســنامه 242 بدهكار پرونده كالســه 9200241 كــه برابر وارده 
139505831051001606-95/06/17 شــناخته نگرديــده ايد ابالغ مى 
گردد كه برابر ســند رهنى شــماره 3149 دفترخانه اســناد رسمى شماره 18 
ياســوج بين شما و بانك صادرات استان ك ب مبلغ 4/450/000/000 ريال 
به انضمام خســارات متعلقه بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عــدم پرداخت وجه 
بســتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانونى اجرائيه 
صادر و بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 18/19 آئين 
نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى 
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محســوب است فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
چاپ و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 
و در  غير اين صورت بدون انتشــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقرارت 

عليه شما تعقيب خواهد شد. 
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى ياسوج- حشمت اهللا زمانى زاده

آگهــى فقدان ســند مالكيت ششــدانگ يك باب خانــه پالك 3321/144 واقع در شــهر برازجان بخش ســه 
بوشهر

آقاى يداله رضايى مطلق با تسليم دو برگ استشهاد محلى مدعى است كه يكفقره سند دفترچه اى ششدانگ 
يك يك باب خانه پالك 3321/144 واقع در بخش ســه بوشــهر شهر برازجان كه در دفتر امالك 32 صفحه 250 
ذيل ثبت 6012 بنام آقاى سيد محمد رضا موسوى صادر و تسليم گرديده است سپس بموجب سند قطعى شماره 
53849-1362/9/6 از طــرف مالــك به آقاى يداله رضايى مطلق انتقال يافته و بموجب ســند رهنى 53877-

1362/9/7 دفتــر 9 برازجــان در قبال مبلغ 2000000 ريال در رهن مى باشــد و در اثر جابجايى مفقود شــده 
است و آقاى يداله رضايى مطلق طى مشروحه شماره 97/111/16225-1397/7/4 در خواست صدور المثنى 
ســند مالكيت مذكور را نموده لــذا مراتب طبق اصالح تبصره يك اصالحى مــاده 120 آئين نامه قانون ثبت اعالم 
ميشود كه هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد تا ده 
روز پس از  انتشــار اين آگهى به اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان دشتستان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل ســند مالكيت و يا ســند معامله تســليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار 

آگهى: 1397/7/19- م الف/776
 رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهى دعوت افراز
چــون خانم گل پرى مرادى حقيقى فرزند مال مراداد احدى از مالكين مشــاعى ششــدانگ پالك 2837/5- 
اصلى واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان بلوار كشاورز نبش كشاورز 3 به موجب تقاضاى وارده به شماره 
2/20778 مورخه 1397/6/26 تقاضاى افراز سهمى مشاعى خود را از ششدانگ پالك فوق الذكر نموده و اعالم 
نموده اطالعى از آدرس ساير مالكين مشاعى ندارد بدينوسيله مراتب را به اطالع كليه مالكين مشاعى پالك مذكور 
مى رساند كه در روز دوشنبه مورخه 1397/7/23 ساعت 8 صبح در محل وقوع ملك حاضر تا به اتفاق نماينده و 
نقشــه بردار اين اداره از محل بازديد و اقدام قانونى انجام پذيرد بديهى است عدم مراجعه مالكين مشاعى مانع 

انجام عمليات افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: پنجشنبه 1397/7/19- م الف/1629
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان زاهدان

آگهى تغييرات شــركت دامداران حامى ســبز دشت هگمتانه شركت تعاونى به شماره ثبت 482 و شناسه ملى 
10860048550

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/3/23 و برابر مجوز شماره 26/2182 مورخ 
1397/6/18 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان كبودرآهنگ تصميمات ذيل اتخاذ شد. شركت مذكور در 
تاريخ 1397/2/23 منحل اعالم گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انحالل انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس ميباشد. م الف/149
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى كبودرآهنگ

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقايان محمدرضا احمدى فرزند سيف اله و آرمان مومنه 
فرزند حميدرضا

خواهان آقاى كريم روحى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى محمدرضا احمدى فرزند ســيف اله و ارمان 
مومنه فرزند حميدرضا به خواســته مطالبه وجه با احتســاب هزينه دادرسى و تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده 9709988130200045 شــعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/9/6 ســاعت 10/30 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتشــار 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/600
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار

دادنامه
پرونده كالســه 9609988516400701 شــعبه 114 شــوراى حل اختالف شهرستان مالير تصميم نهايى 
شــماره 9709978516400182 خواهــان آقــاى عباس حســينى فرزند على محمد به نشــانى اســتان همدان 
شهرســتان مالير شــهر مالير خ باباطاهر خ فلسطين بن بســت ياس پالك 7 جنوبى انتهاى بن بست ، خوانده: آقاى 
عليرضا حسين پور فرزند منصور به نشانى ، خواسته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خسارات دادرسى ، گردشكار: 
خواهان دادخواســتى بخواســته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشــته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به 
كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضاء كننده زير تشكيل شده و با توجه 
به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص 
دعوى خواهان آقاى عباس حسينى به طرفيت خوانده آقاى عليرضا حسين پور به خواسته الزام خوانده به پرداخت 
مبلغ هشت ميليون و هفتاد و چهار هزار تومان بابت اقسط بانكى ضمانت بانك مهر اقتصاد با احتساب كليه خسارات 
دادرسى بدين شرح خواهان اظهار مى دارد كه اينجانب ضامن خوانده جهت اخذ تسهيالت وام از بانك مهر اقتصاد 
شــده ام كه ايشــان تاكنون هيچ اقدامى جهت پرداخت اقســاط وام دريافتى ننموده است و بانك از حقوق من به 
عنوان ضامن اقساط معوق را برداشت نموده است لذا از شورا تقاضاى الزام خوانده برابر مندرجات ستون خواسته 
را خواستارم خوانده عليرغم ابالغ اخطاريه در روزنامه كثيراالنتشار در جلسه رسيدگى حاضر نگرديده و اليحه اى 
مبنى بر دفاع ارســال ننموده عليهذا شــورا با عنايت به محتويات پرونده اظهارات اصحاب دعوا از جمله خواهان و 
مالحظه نامه شــماره 6/311/1286 بانك مهر اقتصاد مبنى بر برداشت اقساط معوق از حقوق ضامن آقاى عباس 
حسينى و عدم حضور بالعذر خوانده و عدم تعرض به دعوى مطروحه شورا دعوى خواهان را در خور پذيرش دانسته 
و مستندا به مواد 503-502-198 از قانون آئين دادرسى مدنى و ماده 1258 از قانون مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ هشت ميليون و هفتاد و چهار هزار تومان 80/740/000 ريال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ دويست و سيزده هزار و سيصد و پنجاه تومان هزينه دادرسى در حق خواهان صادر مى نمايد راى صادره 
غيابى و ظرف مهلت بيســت روز قابل واخواهى در همين مرجع و ســپس ظرف مهلت 20 روز قابل اعتراض را در 

محاكم حقوقى شهرستان مالير مى باشد. م الف/587
قاضى شعبه 114 شوراى حل اختالف شهرستان مالير

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر ابوالقاســم عزيزى جدول قدم فرزند مير تيمور به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987430500629 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان حامد عزيزى جدول مقدم در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/6/13 بدرود حيات گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- ابوالقاسم عزيزى جدول قدم فرزند تيمور به ش ش 226 پدر متوفى 
2- زهرا اكبر نژاد فرزند حمزه به ش ش 3096 مادر متوفى 3- هاجر عزيزى جدول قدم فرزند عظيم به ش ش 
4231703108 همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه 

به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالســه پرونده 9609984545200854- وقت رســيدگى: 1397/9/5 ســاعت 10 – خواهان: شركت 
كشت و صنعت و دامپرورى پارس با مديرعاملى آقاى ارسالن كاظمى ، خوانده: صاحبعلى مومن فرزند اكبر ، خواسته: 
تقاضاى صدور حكم بر محكوميت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف غير قانونى 14 سال زراعى (82-
95) مقدار 50 هكتار اراضى شركت به پالك 83 اصلى بخش 21 اردبيل واقع در قشالق بختيار به عنوان خواسته 
اصلى با اعمال بند 14 ماده 3 قانونى وصول برخى از درآمدهاى دولت ، خواهان دادخواستى تسليم دادگاه عمومى 
بخش جعفر آباد مغان نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه اول دادگاه عمومى بخش جعفرآباد مغان ارجاع گرديده 
است و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور دادگاه 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا 
خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى 

دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد و در وقت مقرر فوق االشاره جهت رسيدگى حضور بهم رساند.
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى جعفرآباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى /خانم عيســى بلوچ داراى ش ش 5259184221 به شــرح دادخواســت به كالســه 52/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عبدالواحد بلوچ به شناســنامه 
5259740653 در تاريــخ 1397/5/4 اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- جان بى بى بلــوچ فرزند خيرمحمد به ش ش 5259182545 متولــد 1344/7/3 صادره 
از قصر قند 2- عيســى بلــوچ فرزند خان محمد بــه ش ش 5259184221 متولــد 1344/8/2 صادره از ح 3 
نيكشهر 3- رشيده بلوچ فرزند عبدالرحمن به ش ش 5259856627 متولد 1367/3/1 صادره از ح 7 چابهار 
4- سنا بلوچ فرزند عبدالواحد به ش ش 6690344660-1389/11/30صادره از نيكشهر 5- محنا بلوچ فرزند 
عبدالواحد به ش ش 6690307409 متولد 1394/4/16 صادره نيكشــهر 6- مصطفى بلوچ فرزند عبدالواحد 
به ش ش 6690344029 متولد 1396/7/20 صادره از نيكشهر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادره خواهد شد. م الف/133
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى /آخرداد پرورش اســفكه داراى ش ش 3590079843 به شــرح دادخواســت به كالســه 132/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مهيم پرورش اســفكه به 
شناســنامه 5979389318 در تاريخ 1355/4/25اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- آخرداد پرورش اســفكه به ش ملى 35900079843 – 2- قادر داد ناروئى به ش 
ملــى 5979090721 – 3- غمناز پرورش اســفكه به ش ملــى 5979855874 فرزندان متوفى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادره خواهد 

شد. م الف/132
رئيس شوراى حل اختالف 2 نيكشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ربابه دهقانى فخر آباد به شــماره شناســنامه 1874 به شرح دادخواست به كالســه 107/97 از اين 
شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان معصومه افضلى  بشناسنامه 23 در 
تاريخ 1393/4/10 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
محمد على دهقانى فخرآباد فرزند غالمحسين به ش ش 1817 صادره از يزد پسر متوفى 2- محمدحسين دهقانى 
فخرآباد فرزند غالمحسين به ش ش 3 صادره از يزد پسر متوفى 3- ربابه دهقانى فخرآباد فرزند  غالمحسين به 
ش ش 1874 صادره از يزد دختر متوفى 4- ســهيال دهقانى فخرآباد فرزند غالمحســين به ش ش 1655 صادره 
از دماوند دختر متوفى 5- ســكينه دهقانى فخرآباد فرزند غالمحســين به ش ش 1743 صادره از دماوند دختر 
متوفــى 6- فاطمه دهقانى فخرآباد فرزند غالمحســين به ش ش 2872 صــادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. م الف/5627/2
  رئيس شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم ربابه دهقانى فخر آباد به شماره شناسنامه 1874 به شرح دادخواست به كالسه 108/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمحسين دهقانى فخرآباد  بشناسنامه 
88 در تاريــخ 91/4/23 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- محمدحســين دهقانى فخرآباد فرزند غالمحســين بــه ش ش 3 صادره از يزد پســر متوفى2- محمد على 
دهقانى فخرآباد فرزند غالمحسين به ش ش 1817 صادره از يزد پسر متوفى 3- محمدرضا دهقانى فخرآباد فرزند 
غالمحسين به ش ش 17 صادره از يزد پسر متوفى 4- فاطمه دهقانى فخرآباد فرزند غالمحسين به ش ش 2872 
صادره از دماوند دختر متوفى 5- ســكينه دهقانى فخرآباد فرزند غالمحســين به ش ش 1743 صادره از دماوند 
دختر متوفى 6-سهيال دهقانى فخرآباد فرزند غالمحسين به ش ش 1655 صادره از دماوند دختر متوفى 7- ربابه 
دهقانى فخرآباد فرزند  غالمحسين به ش ش 1874 صادره از يزد دختر متوفى 8- معصومه افضلى مجومرد فرزند 
على به ش ش 23 صادره از يزد همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5627/1
 رئيس شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم احترام مرادى فرزند
خواهان آقاى / خانم منير ســلطانى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم احترام مرادى به خواســته 
مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988609100204 شعبه 11 حقوقى شوراى 
حل اختالف شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/20 ساعت 15/00 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. م الف/6937
 شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان كرمانشاه

هدی دهقان بذرافشان

hoda.bazrafshan@gmail.com

اروپللا تللوان مقابللله و حتی  مقاومللت در برابللر آمریکا را پرونـــــده
نللدارد و بللرای مصللون مانللدن از تبعللات منفی 
ایسللتادگی در برابر واشللنگتن، راه آسللان تری را 
انتخاب کرده و با پیشللنهاد " تا پایان دوره ترامپ 
صبر کنید" به جمهوری اسامی ایران  توپ را در 

زمین تهران انداخته است. 
به تازگی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به 
نقل از دیپلمات های اروپایی به تهران پیشنهاد داده 
تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ صبر کند، 
به امید اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور نشللود، 
البته این پیشللنهاد جدیدی از سوی دیپلمات های 
اروپایللی بلله تهران نیسللت چرا کلله روزهای اول 
مهرماه نیز روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به 
تهران توصیه کرده بود ایران تا ۲۰۲۰ مقابل فشار 
آمریکا مقاومت کند؛ بنابللر ادعای این روزنامه در 
حال حاضر تفکر غالب در میان کشورهای اروپایی 
این اسللت چنانچه ایران بتواند تا سللال ۲۰۲۰ در 
برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند، رأی  دهندگان 
آمریکایللی ممکن اسللت رئیس جمهللور جدیدی 

انتخاب کنند که روال کار را تغییر خواهد داد.
حاال همین پیشنهاد بعد گذشت مدتی مجدداً 
از سوی روزنامه نیویورک تایمز تکرار می شود، این 
روزنامه آمریکایی با اشاره به وعده های کشورهای 
اروپایللی برای بلله کارگیری تدابیللری برای حفظ 
توافق هسللته ای برجام نوشته؛ آنها در حال حاضر 
ایللران را با این توجیه که از دادن بهانه های جنگ 
به اسرائیل و جلوگیری کند برای پایبندی به مفاد 

توافق هسته ای تحت فشار قرار داده اند. 
دیپلمات های ارشد اروپایی به عاوه گفته اند: 
کشللورهای اروپایللی همچنین به تهللران توصیه 
می کننللد که آرامش خللود را حفظ کرده و به این 
امید که ترامپ مجدداً انتخاب نشللود، تا پایان این 

دوره ریاست جمهوری او صبر کنند.
اتحادیلله اروپللا چنللدی پیش بسللته قوانین 
مسدودسللاز برای حمایت از ایران و شللرکت های 
اروپایی در قبال تحریم های آمریکا را ارائه کرد اما،  
بسیاری از کارشناسان معتقدند که این قوانین در 
عمللل نمی تواند مانع از خروج شللرکت های بزرگ 

اروپایی از ایران شود. 
نکته جالب اینکه این پیشللنهاد مشللابه از دو 
روزناملله آمریکایللی دقیقا در فاصللله زمانی چند 
روز مطرح می شللود، این یعنی که اروپا توپ را در 

زمینه ایران انداخته است.
جالب اینجاسللت که به ادعللای برخی محافل 
رسللانه ای غربللی در چهللار ماهلله اول طللرح دو 
مرحله ای احیا تحریم ها علیلله ایران، تقریباً نیمی 
از ۶۷ شرکتی که طبق فهرست جهانی فورچون-

۵۰۰ در ایران سرمایه گذاری کرده بودند بازار این 
کشور را ترک کرده اند. بسللیاری از این شرکت ها 

اروپایی بودند. 
برخی از شرکت های دیگری که گفته اند قصد 
دارند از تحریم های آمریکا سللرپیچی کنند ممکن 
است قبل از احیای مرحله دوم تحریم ها در تاریخ 

۵ نوامبر )۱۳ آبان ماه( نظرشان را تغییر دهند. 
البته پیشللتر نیز، برایان هللوک، نماینده ویژه 
وزارت خارجلله آمریللکا در امور ایللران گفته بود؛  
تبعیت از تحریم هللا از لحاظ اقتصادی به نفع آنها 
اسللت. ما واقعاً نیاز به انجام کارهای اقناعی زیادی 

روی این شرکت ها و بانک ها نداریم. 
دولت آمریکا از نخستین روزهای اجرایی شدن 
این توافق، کارشکنی ها در اجرای آن و تاش برای 
کاسللتن از مزایللای اقتصادی ایللران از آن را آغاز 

کللرد. بللا روی کار آمدن دونالد ترامللپ به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا این کارشکنی ها شدت گرفت 
و او بارها تهدید کرد کشورش را از توافق هسته ای 
خارج خواهد کرد. ترامپ سرانجام سه شنبه ۸ می 
 )۱۸ اردیبهشللت ماه( به طور یک جانبه آمریکا را از 

برجام خارج کرد.
ناظران سیاسی بر این باورند، در حقیقت این 
راهللکار بچه گانه، غیرسیاسللی و غیرحقوقی مانند 
آبنبات چوبی است که سالیان گذشته ملت ایران، 
آن را پس زد و با همت دانشللمندان جوان خویش 

به غنی سازی مورد نیاز دست یافت. 
حتی در گزارشللی که در سللوم مهر ماه سال 
جاری نوشته بودیم، دکتر سیدرضا صدرالحسینی 
معتقللد بللود؛ هم اکنون چشللم انداز غیر شللفاف 

مذاکللره با اروپا اسللت که امروز به شللکلی جدید 
در ایللن نشللریه منعکس شللده اسللت، بنابراین 
براسللاس رهنمود مقام معظم رهبری گفت وگوها 
با اروپاییان نباید قطع شللود امللا، باید ضمن اتکا 
به توانمندی های داخلی و افزایش قدرت سللاخت 
درونی و عللدم اعتماد به طرف اروپایی، دسللتگاه 
وزارت امور خارجه هرچه سریعتر راه های دستیابی 
به منافع جمهوری اسللامی در چارچوب برجام را 
احصاء نموده و برای دستیابی به آن اقدام نماید. 

جالب اینجاسللت که اخیرا  رئیس کمیسیون 
اروپا جمعه بر ضرورت پایبندی کشورهای اروپایی 
به توافق هسللته ای با ایران، بعد از خروج آمریکا از 

آن تأکید کرد.
یونکر که در پارلمان اتریش صحبت می کرد با 

اشللاره تلویحی به خروج آمریکا از توافق هسته ای 
برجللام گفت: اروپایی هللا باید به قولشللان پایبند 
بمانند و در برابر تغییرات دیدگاه دیگران تسلللیم 

شوند. 
رئیس کمیسللیون اروپا تصریح کرد: در چنین 
شللرایطی باید از خودمان بیشتر دفاع کنیم چون 
شرکت های اروپایی نباید به دلیل تحریم هایی که 
یللک قدرت بزرگتر علیه ایللران اعمال کرده دچار 

مشکل شوند.
البته بللر فرض تهللران توصیلله اروپایی ها را 
مد نظر قرار دهد، این سللوال مطرح می شللود که 
اروپللا با چه ضمانتی چنین پیشللنهادی به تهران 
می دهنللد؟ اگر بنا بر خواسللته اروپایی ها تا پایان 
دوره اول ریاسللت جمهوری ترامپ، تحمل کردیم 
امللا، بللاز وی رئیس جمهور شللد آن وقت چه؟ یا 
حتی اگر فرد دیگری رئیس جمهور شللد بخواهد 
همان سیاسللت های ضد ایرانی و پافشاری بر ادامه 
تحریم ها را داشته باشد، آن وقت تکلیف چیست؟

چللرا که سللبقه 4۰سللال دشللمنی آمریکا با 
ملت ایران حکایت از آن دارد که بیشللتر روسللای 
جمهوری که در این کشور روی کار آمدند؛ همه بر 
دشمنی، کینه ورزی و تاش برای محدود کردن و 

تداوم تحریم ها علیه ملت ایران پافشاری کردند.
جللدا از اینکه اروپایی ها تللوان مقابله و حتی 
مقاومللت در برابللر آمریکا را ندارند و از ترسشللان 
سللعی می کنند برای مصون ماندن از تبعات منفی 
مقاومت در برابر واشنگتن، راه آسان تری را انتخاب 
کنند، به اعتقاد ناظران اروپایی ها با خرید زمان به 
دنبال همراهللی پنهانی با آمریکایی ها و عاقه مند 
هسللتند مرحله دوم تحریم های آمریکا علیه ملت 
ایران آغاز شللود تا بتوانند به ایللن بهانه امتیازات 
بیشللتری را دریافللت نموده و با بهانلله قرار دادن 
افزایللش تحریم های آمریکا حقوق کمتری از ملت 
ایران را که قاعدتا باید درچارچوب توافقنامه برجام 

به آن می رسیدند تسهیل نمایند.

توصیه اروپا به ایران: تا پایان دوره ترامپ صبر کنید

وعده سر خرمن

خوشرو عنوان کرد  
یکا  شویم مانع نقض حقوق بین الملل از سوی آمر

نماینده ایران در سللازمان ملللل از مجمع عمومی  ت یپلمـــا دعللوت کرد ضمللن حمایللت از چندجانبه گرایی، د
جلوی نقض حقوق بین الملل از سوی آمریکا را بگیرد.

غامعلی خوشللرو با  اشللاره به اینکه امروز چند جانبه گرایی تحت 
هجوم واقع شللده است، جلوه های یکجانبه گرایی را خروج از معاهدات 
و پروتکل های بین المللی، خروج از آژانس های سازمان ملل، آغاز جنگ 
تجاری با کشورها و وضع تحریم های فرامرزی بر کشورها معرفی کرد.  
وی همچنین اقدام متخلفانه آمریکا در خروج از برجام را  تهدیدی 
جدی  اصول منشللور و نظم حقوقی ارزیابی کرد و گفت: برای نخستین 
بار در تاریخ سازمان ملل متحد، آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای 
امنیللت دارای حللق وتو، در حال تنبیه سللایر ملتها در سراسللر جهان 
اسللت. نه به دلیل نقض قطعنامه شللورای امنیت بلکه به دلیل پیروی 

از قطعنامه شورای امنیت.
وی افزود: این  تهدید جدی منشللور ملل متحد و روابط بین الملل 

است که نیازمند پاسخ سریع و جدی جامعه بین المللی است.
سفیر ایران در سازمان ملل خاطرنشان کرد: اقدام متخلفانه آمریکا  
پدیللده ای جدید و در عین حال خطرناک اسللت که پایه های اساسللی 

حاکمیت قانون را در سطح بین المللی به چالش می کشد. 
خوشللرو در اداملله این سللوال را مطرح کللرد که چگونلله ایران و 
کشللورهای دیگر می توانند به آمریکا اعتماد کنند، در حالی که آمریکا 
کشورهایی را تهدید می کند که اقدام به اجرای قطعنامه ای کرده اند که 

خود آمریکا در شورای امنیت به آن رای مثبت داده است؟
خوشللرو از مجمع عمومی دعوت کرد کلله در حمایت از حاکمیت  
قانون در سللطح بین المللی و در حمایت از چند جانبه گرایی اقدام کند 
 و درمقابل کشللوری که سللایر کشللورها را تهدید به عدم رعایت حقوق 
بین الملل می کند، بایسللتند. گفتنی اسللت که آمریکا بزرگترین ناقض 

حقوق بین الملل در جهان است. مهر

یکا  وپا از عواقب سیاست آمر نگرانی اتحادیه ار
مقامات اتحادیه اروپللا قصد دارند رایزنی هایی را با  طللرف آمریکایللی دربللاره عواقب حذف ایللران از راهبـــــرد
سیسللتم سللوئیفت انجام دهند، البته خود در مقابل انتخاب دشللوار- 

ادامه پیروی از واشنگتن یا اجرای سیاستی مستقل قرار گرفته اند.
روزنامه نیزاویسللیمایا گازیتا نوشت: شللرکت کنندگان در نشست 
سللاالنه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قصد دارند خطرات مهم 
برای اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دهند و قبل از هر چیز، صحبت 
بر سللر عواقب سیاست خارجی ایاالت متحده در عرصه اقتصادی است. 
مقامللات بلندپایه اتحادیلله اروپا تصمیم گرفته انللد از این فرصت برای 
بررسللی مسللئله تحریم های احتمالی جدید آمریکا علیه ایران استفاده 

کنند که حتی در داخل کاخ سفید هم مخالفانی دارد.
عواقللب سیاسللت دولت آمریکا بللر اقتصاد جهانللی در مرکز توجه 
نشسللت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول قرار دارد. صحبت تنها 
بر سر این جنگ تعرفه ای به راه انداخته از سوی دولت "دونالد ترامپ" 
نیسللت. بر اساس اطاعات برخی رسللانه های گروهی غربی، کشورهای 
اروپایللی قصد دارند در بالی با "اسللتیون منوچین" وزیللر خزانه داری 
آمریکا درباره ادامه اقدامات کاخ سللفید علیه ایران که آمریکا قصد دارد 
با آغاز دور جدید تحریم ها از اوایل ماه نوامبر صادرات نفت آن را به صفر 

برساند، مذاکرات جدی را انجام دهند.
اگر مقامات فرانسلله، آلمان و انگلیس پیش از این نتوانسللتند کاخ 
سفید را در این باره متقاعد کنند که در توافقات صورت گرفته با تهران 
در چارچللوب برنامه جامع اقدام مشللترک )برجام( باقللی بماند، اکنون 
سللعی دارند حداقل اقدامات محدودکننده آمریکا علیه ایران را تسهیل 
کنند و جایگاه اول در این رابطه مربوط به مسئله حذف احتمالی ایران 
از سیسللتم بانکی سوئیفت )SWIFT( می شللود. مسئله این است که 
دولت ترامپ هنوز پاسخ نهایی در این باره نداده که چه اقدامی در رابطه 

با بانک های ایرانی انجام خواهد داد.   تسنیم

بلله  وابسللته  رسللانه  یللک  رسـانه آمریکایللی بـازي  نومحافظلله کاران 
گللزارش داده دولللت این کشللور سیاسللت "فشللار 
حداکثللری" علیلله ایران را کنار گذاشللته و در حال 

حاضر از "فشار کافی" سخن می گوید.
واشللنگتن فری بیکن، از رسللانه های نزدیللک به 
جریان نومحافظه کار در آمریکا که از سیاسللت فشار 
حداکثری علیه ایران حمایت می کند در این گزارش 
بلله قصد دولللت ترامپ بللرای صللدور معافیت های 
تحریمللی برای مشللتری های نفتی ایللران، علی رغم 
وعده های اولیه برای رسللاندن صادرات نفت ایران به 

صفر، پرداخته است.
رسللانه آمریکایی، از گسللترش نزاع های داخلی 
در دولللت ترامپ در خصوص میزان فشللار بر ایران، 
همزمان با آغاز دور جدید تحریم ها در 4 نوامبر )۱۳ 
آبان ماه( خبر داده و نوشللته است: »با آنکه مقام های 
بلندپایلله در دولت آمریکا از جمله خود ترامپ وعده 
قطع مبادالت تجللاری ایران با دنیا را داده اند، برخی 
از مقام هللا به دنبللال کاسللتن از شللدت تحریم ها از 
طریق تدابیللری مانند صدور معافیت های تحریمی و 

امتیازهای دیگر هستند که می تواند به اقتصاد بیمار 
ایران کمک کند«.

مقام های دولت ترامپ در ماه ژوئن گفته اند قصد 
اعطای معافیت های نفتی به هیچ کشللوری را ندارند، 
امللا در روزهای گذشللته از این وعده عقب نشللینی 
کرده انللد. یللک مقللام آمریکایللی در گفت وگللو بللا 
واشللنگتن فری بیکن تأیید کرد دولت ترامپ در حال 
بررسی اعطای معافیت های تحریمی به برخی کشورها 
است. خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت آمریکا در 
اقدامی نادر به شرکت های بریتیش پترولیوم و سریکا 
انرژی مجوز اداره یک میدان گازی در دریای شمال 
را که بخشللی از سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت 

جمهوری اسامی است داده است.
در همیللن حللال، تحلیلگللران کومرتس بانللک، 
دومین بانک مسللتقر در آلمان گفته اند دولت دونالد 
ترامپ از مواضع تند اولیه برای رساندن صادرات نفت 
ایران به صفللر فاصله گرفته و به دلیللل واقعیت های 
میدانی، قصد دارد از اجرای سفت و سخت تحریم ها 

خودداری کند.
واشللنگتن فری بیکن هللم در گزارشللی از برخی 

اختافللات میان اعضللای دولت ترامپ بللرای قطع 
دسترسی ایران به سللامانه موسوم به جامعه جهانی 
ارتباطات مالی بین بانکی )سللوئیفت( پرده برداشللته 
و نوشته شخص اسللتیون منوشین، وزیر خزانه داری 
آمریکا در تاش برای حفظ دسترسللی های ایران به 

این سامانه است.
واشنگتن فری بیکن در گزارش جدید خود درباره 
نرم شدن مواضع ترامپ در خصوص تحریم های نفتی 
به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: ایاالت متحده در 
حال بررسللی صدور معافیت های ویژه تحریمی برای 
کشورها است. ما به رایزنی درباره ازسرگیری تحریم ها 

علیه ایران با همتایان خودمان ادامه می دهیم.
رسانه آمریکایی نوشته موضع فعلی دولت آمریکا 
بللا مواضع اعام شللده آن در 4 ماه گذشللته متفاوت 
است. دسللتیار یکی از نماینده های کنگره آمریکا در 
همین ارتباط گفت: در هفته های گذشللته مقام های 
آمریکایللی صحبت کردن درباره فشللار حداکثری را 
که ترامپ به دنبال آن بود کنار گذاشللته اند، به عوض، 
 آنهللا اکنللون از "فشللار مکفللی" سللخن می گویند.

 باشگاه خبرنگاران

رسانه آمریکایی:
 سیاست ترامپ درباره ایران از "فشار حداکثری" به "فشار کافی" تقلیل یافت


