
5 شنبه  20 مرداد 1397  شماره 4813  دیپلمـاسی

 در حال بررسی پیامدهای
تحریم های آمریکا علیه ایران هستیم

س��خنگوی وزارت خارجه پاکس��تان میگوید که 
کش��ورش ضم��ن محفوظ دانس��تن حق خ��ود برای 
پیگی��ری منافع اقتصادی مش��روع، در حال بررس��ی 

پیامدهای تحریم های آمریکا علیه ایران است.
"محمد فیصل" افزود: »البته پاکس��تان به عنوان 
یک کش��ور مس��تقل، برای خود ح��ق پیگیری منافع 
اقتصادی و تجاری مشروع را در حین احترام گذاشتن 

به رژیم حقوق بین الملل محفوظ می داند«.
اظه��ارات این مق��ام پاکس��تانی در حالی صورت 
گرفت��ه ک��ه روز پنجش��نبه در خبرها آم��ده بود که 
»حسن روحانی« رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی 
ب��ا »عمران خان« برن��ده انتخابات اخیر پاکس��تان و 
نخس��ت وزیر آتی این کش��ور رایزنی و او را برای سفر 

به تهران دعوت کرد.  تسنیم

 توصیه سوئیس به شرکت ها
برای ادامه تجارت با ایران 
دولت س��وئیس ضمن ابراز تأسف از اقدام آمریکا 
در احی��ای تحریم ها علیه ایران، به ش��رکت های این 
کش��ور توصیه کرده با کس��ب اطالع��ات الزم، روابط 

تجاری با ایران را ادامه دهند.
"فابیان ماین فیش"، وزیر امور اقتصادی  سوئیس 
گف��ت: تصمیم های آمریکا در زمینه تحریم ها اثری بر 

وضعیت حقوقی سوئیس در قبال ایران ندارند.
او گفت: س��وئیس تأس��ف خود را از این بابت که 
وضعی��ت تحریم ها علیه ایران ب��ار دیگر رو به وخامت 

گذاشته، ابراز می دارد.
او گفت دولت س��وئیس از مناف��ع اقتصادی این 

کشور دفاع خواهد کرد.  فارس

اخبار

از تحریم های آمریکا علیه ایران حمایت می کنیم
وزیر خارجه عربس��تان ضمن حمایت از تحریم ه��ای آمریکا علیه جمهوری 

اسالمی ایران مدعی حمایت تهران از تروریسم شد.
عادل الجبیر، در پاسخ به سوالی در رابطه با امکان برقراری روابط دیپلماتیک 
میان ایران و عربس��تان مدعی ش��د: ایران حامی تروریس��م در جهان اس��ت، ما 

دخالت ه��ای ایران در امور داخلی کش��ورهای منطقه را نمی پذیریم. موضع ما در 
این رابطه هیچ تغییری نکرده اس��ت و این تنها موضع ما نیس��ت، بلکه موضع تمام 

کشورهای جهان است. وی در واکنش به تحریم های آمریکا علیه ایران گفت:عربستان از 
تحریم های آمریکا علیه تهران حمایت می کند.

بهرام قاس��می ،س��خنگوی وزارت خارجه  کش��ورمان اخیرا ارائه توضیحاتی در مورد 
وضعیت روابط کنونی ایران با کشورهای همسایه گفت:به تازگی این ویزاها صادر شده است  

و  دیپلمات های اعزامی ایرانی به عربستان ، در جده مستقر می شوند.  تسنیم

درحاشیه 
هشتگ »عبادی نماینده ما نیست« در فضای مجازی عراق 
کاربران فعال عراقی در ش��بکه اجتماعی 'توئیتر' با هشتگ 'العبادی نماینده 
ما نیس��ت' )العبادی ال یمثلنا( فضای مجازی عراق را داغ کردند و اعتراض خود 

را به اظهارات نخست وزیر عراق نشان دادند.
همپا با انتقاد های شدید اللحن رهبران سیاسی، احزاب، گروه  ها، کارشناسان 

و فعاالن عراقی نسبت به اظهار نظر اخیر 'حیدر العبادی' نخست وزیر عراق نسبت 
به اقدامات ضد ایرانی ترامپ، کاربران فضای مجازی عراق نیز واکنش گسترده ای به 

این اظهارات داشتند و شبکه های اجتماعی را در انحصار خود درآوردند.
'زه��را الفیاض الحس��ینی' یکی از فعاالن ش��بکه های اجتماعی ع��راق توئیت کرد: 
تصمیمات العبادی و اقدامات آمریکا بر علیه ایران با اصول اس��المی، انس��انی، حس��ن 
همج��واری و تمامی پیم��ان نامه ها و قوانین بین المللی در تضاد اس��ت. 'حیدر الالمی' 

دیگر کاربر عراقی گفته: نمک نشناسی، خصلت جوانمردان نیست.  ایرنا

دیدگاه
رزمایش دریایی ایران، پیامی به واشنگتن بود

فرمانده نیروهای آمریکا در غرب آس��یا گفت: رزمایش دریایی هفته گذشته 
ای��ران در خلیج فارس و نزدی��ک تنگه هرمز، پیامی به واش��نگتن در ارتباط با 

بازگشت تحریم ها بود.
"جوزف ووتل" طی نشس��ت خبری در پنتاگون، اذعان کرد؛ ایران در جریان 

چنین رزمایشی با حضور حداقل 100 فروند شناور تندرو، توانمندی های ناظمی 
خود را به رخ کشید. وی توضیح داد: برای ما کامال آشکار است که آنها )ایران( قصد 

داشت از این رزمایش برای ارسال پیامی به ما استفاده کند. این در حالی است که ما به 
زمان تحریم ها نزدیک می شویم، آنها نیز توانمندی هایی )نظامی( دارند.

او همچنی��ن افزود ک��ه در جریان این رزمایش، هیچ برخ��ورد ناامن یا غیرحرفه ای 
بین نیروهای ایرانی و کش��تی های آمریکای��ی در خلیج فارس رخ نداد. این مقام نظامی 

آمریکایی افزود: ما از اتفاقات جاری در منطقه آگاه هستیم.  باشگاه خبرنگاران

معادله 

یم
سن
ت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم ملكعلى و ياور نوروزى خواهان 
خانم  آقاى/  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  فارسى  مريم  و  زهره  مرادى  فاطمه  خانم  آقاى/ 
ملكعلى و ياور نوروزى به خواسته اعسار و مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709980229300277 شعبه 33 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت   1397/08/29 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  مدنى 
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   33 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى                     110/50083  
خسروى شيوا  تهران-  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

اگهى هاى  پيرو  كيوى  بشارتى  على  محمد   : عليه  محكوم  انصاريان  :امير  له  محكوم  آگهى 
كيوى كه مجهول المكان مى باشد  على بشارتى  آقاى محمد  به  بدينوسيله  منتشره در جرايد 
پرونده  در  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   33 شعبه  از  صادره  اجرائيه  طبق  مى شود  ابالغ 
كالسه 960242 به موجب شماره دادنامه 9609970229301231 محكوم عليهم رديف 
اول و چهارم آقايان عبدالحسين و محمدعلى هر دو شمس اسفندآبادى و رديف دوم آقاى 
محكومند  اجراييه  رديف هاى  كيوى  بشارتى  على  محمد  آقاى  پنجم  رديف  و  منظور  مسعود 
بالسويه به پرداخت مبلغ 350/000/000 ريال از حيث خسارت ناشى از عدم تنظيم سند 
 55/500/000 مبلغ  همچنين  و  دادخواست  تقديم  لغايت  مبايعه نامه  در  مندرج  زمان  از 
به  حكم  همچنين  و  تحويل  زمان  لغايت  مبايعهنامه  در  مندرج  تحويل  عدم  بابت  از  ريال 
و رديف  اسفندآبادى  و محمدعلى هردو شمس  عبدالحسين  و چهارم  اول  محكوميت رديف 
على  آقاى  سوم  رديف  و  كيوى  بشارتى  على  محمد  پنجم  رديف  و  منظور  مسعود  آقاى  دوم 
از  به احد صورتجلسه تفكيكى و حضور در يكى  اجراييه محكومند  ميرزا احمد كرمانشاهى 
دفاتر اسناد رسمى و تنظيم سند رسمى ملك خواسته به نام محكوم له و همچنين محكوم 
عليهم رديف اول و چهارم عبدالحسين و محمدعلى هردو شمس اسفندآبادى و رديف دوم 
آقاى مسعود منظور و رديف پنجم اجراييه را به پرداخت خسارت دادرسى هزينه دادرسى 
عشر  نيم  پرداخت  مى گردد  اعالم  و  صادر  له  محكوم  حق  در  رسمى  تعرفه  و  نرخ  با  برابر 
به  توجه  با  است  بديهى  مى باشد  عليه  محكوم  عهده  بر  اجرائى  هزينه هاى  نيز  و  اجرا  حق 
متناسب  تأمين  اخذ  يا  معتبر  ضامن  معرفى  به  منوط  غيابى  حكم  اجراى  حكم  بودن  غيابى 
اجرائيه صادره يك  لذا مفاد  به محكوم عليه مى باشد  اجرائيه  ابالغ واقعى  يا  له  از محكوم 
نوبت در اجراى ماده 73 آيين دادرسى مدنى و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد 
اجراى  به  نسبت  مقررات  طبق  احكام  اجراى  واحد  اينصورت  غير  در  گردد  اقدام  اجرائيه 

مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
دادگاه   33 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير                   110/50078  
پورمرادى حسن  تهران-  مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

 دادنامه پرونده كالسه 9609980200200908 شعبه 232 دادگاه خانواده مجتمع قضايى 
خانواده يك تهران تصميم نهايى شماره 9709970200200368 خواهان: خانم مريم رئيسى 
فرزند عين اله به نشانى استان تهران شهرستان تهران شهر تهران كيانشهر خيابان ابراهيمى 
خيابان شهيد رضا اميرى بن بست اول پالك 18 واحد 1 خوانده: آقاى سعيد منادى فرزند ولى 
به نشانى مجهول المكان خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشكار: خواهان دادخواستى به 
خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به 
كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه به تصدى امضاءكننده 
زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد  رأى دادگاه در خصوص دادخواست خانم مريم رئيسى فرزند عين اله به 
طرفيت آقاى سعيد منادى فرزند ولى به خواسته صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى 
صيغه طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن العقد نكاح به لحاظ ترك زندگى مشترك از ناحيه زوج 
با عنايت به محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق نكاح نامه رسمى شماره 14029  دادگاه 
صادره از دفتر رسمى ثبت ازدواج شماره 350 حوزه ثبت تهران وجود علقه زوجيت دائم بين 
زوجين را محرز مى داند از طرفى تالش دادگاه و داوران زوجين جهت ايجاد صلح و سازش بين 
دائم  عقد  به  اظهار داشته است سال 1392  اجماالً  زوجه  نگرديده است  واقع  موثر  زوجين 
خوانده در آمده ام همسرم از سال 1393 منزل را ترك كرده است و نفقه بنده را نپرداخته 
است از جا و مكان وى بى خبرم احتمال مى دهم از كشور خارج شده باشد و در نهايت به شرح 
با وصف دعوت از طريق نشر آگهى در جلسات مقرر  فوق تقاضاى رسيدگى نموده است زوج 
دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اى ارسال ننموده است در خصوص خواسته نظر به اينكه 
مجموع محتويات اوراق پرونده و موداى گواهى گواهان و همچنين نتيجه استعالم به عمل آمده 
از اداره پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا و عدم حضور زوج در جلسات دادگاه حاكى از ترك زندگى 
مشترك توسط زوج و ورود و خروج هاى متوالى وى از كشور را دارد لهذا دادگاه با عنايت به 
مراتب فوق و با عنايت به مواد 234 و 236 و 1119 قانون مدنى تحقق شروط موضوع بند 8 
از شرايط ضمن العقد مندرج در نكاح نامه رسمى مربوطه براى دادگاه محرز و مسلم است لهذا 
دادگاه مستنداً به مواد 234 و 236 و 237 قانون مدنى و مواد 24 و 26 قانون حمايت خانواده 
مصوب 1391/12/01 گواهى عدم امكان سازش بين زوجين مترافعين را صادر و به خواهان 
اجازه مى دهد به يكى از دفاتر رسمى ثبت طالق مراجعه و با توجه به اينكه نامبرده تعداد 250 
سكه تمام از مهريه خودش را در حق زوج بذل نموده است به وكالت از وى قبول بذل و پس 
از اجراى صيغه طالق خلع با اعمال وكالت حاصل از طريق تحقق شرط ضمن العقد نسبت به ثبت 
رسمى آن اقدام نمايد طالق مزبور خلعى است و عده آن از تاريخ وقوع طالق سه طهر است 
به  براى مراجعه  به طرفين  و  يافته  ابالغ دادنامه قطعيت  تاريخ  از  اين گواهى  اجرايى  اعتبار 
دفتر ثبت طالق سه ماه خواهد بود زوجين فاقد فرزند مشترك مى باشند زوجه ادعاى مالى در 
اين پرونده مطرح ننموده است راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همين دادگاه و ظرف همان مهلت پس از انقضاى مهلت واخواهى پژوهشپذير در 

محاكم تجديد نظر استان تهران مى باشد. 
 110/50073                                        دادرس شعبه 232 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى خانواده يك تهران- محمدرضا تركاشوند 

آگهى  نظر به اينكه آقاى عبدالواحد ملكى در پرونده كالسه 950525 مطروحه در شعبه 41 
دادگاه حقوقى تهران نسبت به دادنامه شماره 9709972160600328 صادره از شعبه 41 
دادگاه حقوقى تهران تجديدنظرخواهى نموده و آقاى كامبيز اخالق فرزند حسين را به عنوان 
احد تجديدنظر خواندگان مجهواللمكان معرفى نموده است لذا مستند به مواد 73 و 346 قانون 
آيين دادرسى مدنى از تاريخ انتشار آگهى تجديدنظر خوانده ده روز فرصت دارند تا با مراجعه 
به دفتر دادگاه و اعالم نشانى خود نسبت به تقديم اليحه دفاعيه اقدام نمايد واال پرونده با 

همين كيفيت به مرجع تجديدنظر ارسال ميگردد. 
 110/50136                       مدير دفتر شعبه 41 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

اجرائيه محكوم له/ محكوم لهم: محمدرضا كرمى فرزند محمود نشانى: استان تهران شهرستان 
تهران شهر تهران همت غرب خيابان كبير طامه خيابان چمران خيابان شادمهر كوى شادى 2 پالك 
2 واحد 2 محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- اعظم اخالق دوست نشانى: تهران خيابان شهيد 
بهشتى خيابان انديشه انديشه 1 پالك سه 2- نانو اكسيد روى پارس نشانى: قم شكوهيه فاز 
4 بلوار همت نبش كوى 10 پالك 402 محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به 
شماره 9710092161101415 و شماره دادنامه مربوطه 9709972161100194 محكوم 
عليه محكوم است بر محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 15/000/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته با احتساب كليه خسارات دادرسى و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك لغايت تاريخ اجراى دادنامه (كه مطابق نرخ رسمى تورم توسط واحد اجراى احكام 
محاسبه خواهد شد) در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى بر عهده محكوم عليه ميباشد. 
 110/50128                   رئيس شعبه 46 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى صدر تهران- اسعدى مقدم

اجرائيه محكوم له/ محكوم لهم: سهراب وفامهر فرزند رسول به نشانى: تهران سعادتآباد چهارراه 
سرو پالك 9 محكوم عليه/ محكوم عليهم: حميد آشفتهپور فرزند اكبر به نشانى: مجهواللمكان 
به شماره 9710092161101393 و  اجراى حكم مربوطه  به موجب درخواست  به:  محكوم 
شماره دادنامه مربوطه 9609972161101421 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 
همچنين  و  دادرسى  خسارات  كليه  احتساب  با  خواسته  اصل  بابت  ريال   225/000/000
خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت تاريخ اجراى دادنامه (كه مطابق نرخ رسمى 
نيم عشر  پرداخت  و  له  محاسبه خواهد شد) در حق محكوم  احكام  اجراى  واحد  توسط  تورم 

اجرايى بر عهده محكوم عليه ميباشد. 
 110/50112                   رئيس شعبه 46 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى صدر تهران- اسعدى مقدم

اجرائيه محكوم له/ محكوم لهم: فاطمه ساالريه فرزند جواد نشانى: استان مازندران شهرستان 
بابلسر بابلسر خيابان شهيد طالبى كوچه هشتم محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- اسحاق مجردى 
شاندرمنى فرزند حسن 2- محمد نورى فرد فرزند آقاباال 3- هاجر زندنا فرزند محمدعلى به نشانى: 
تهران خيابان شريعتى خيابان آذرشهر كوچه يكان غربى بنبست يكم پالك 4 واحد 8 محكوم به: به 
موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092161101484 و شماره دادنامه مربوطه 
9709972161100218 محكوم عليه محكوم است به الزام خواندگان به تعويض پالك و تنظيم 
سند رسمى خودرو پژو مدل 1390 به شماره 96ى389ايران77 و پرداخت كليه خسارات دادرسى 

در حق محكوم له و پرداخت هزينه اجرايى بر عهده محكوم عليه ميباشد. 
 110/50109                   رئيس شعبه 46 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى صدر تهران- اسعدى مقدم

نشانى:  تهران  شمال  شعب  مديريت  ايران  صادرات  بانك  لهم:  محكوم  له/  محكوم  اجرائيه   
دايره  شمال  سرپرستى   37 پالك   7 و   6 مهر  بين  فاطميه  خيابان  صبا  بلوار  قيطريه  تهران 
حقوقى طبقه 5 محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- محمد دوست محمديان فرزند اسداله نشانى: 
مجهواللمكان 2- شاهپسند فاعلى فرزند حاجى خان به نشانى مجهواللمكان 3- شركت صنايع 
آرژانتين  ميدان  تهران  نشانى:  تهران  ثبت  ثبت 273485  به شماره  پاسارگاد  سهند شيمى 
خيابان بخارست كوى ششم پالك 15 طبقه 5 واحد چهارده 6- شهربانو دوست محمديان فرزند 
اسداله به نشانى مجهواللمكان محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
9710092160602078 و شماره دادنامه مربوطه 9509972160600904 محكوم عليهم 
متضامنا محكوماند به پرداخت مبلغ 302/844/852 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
جميع خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تأخير در تاديه قراردادى از تاريخ 1390/05/31 

لغايت اجراى كامل دادنامه در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر در حق دولت. 
 110/50105                          رئيس شعبه 41 ادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى صدر تهران- انصارى

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/ خانم محمدرضا زارعى خواهان/ 
از  اعسار  خواسته/اتهام:  زارعى  محمدرضا  متهم:  خوانده/  آرانى  خاكى  اميرحسين  شاكى: 
پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه وجه چك و تامين خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9709980231300167 شعبه 148 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد محالتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/07 ساعت 09:00 تعيين 
كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهواللمكان 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
و ضمن  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  آگهى  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  يك  خوانده ظرف  تا  ميگردد 
اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد. 
 110/50095                                        منشى دادگاه حقوقى شعبه 148 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران- برزنونى

آگهى خواهان آقاى محمد جواد جهانگيرى كوپائى دادخواستى به طرفيت خوانده آقايان احمدرضا 
از پرداخت محكوم به  شاه حسينى و على جبارى به خواسته اعسار و تعديل و تقليل اعسار 
به شعبه 1128 مجتمع  نموده كه جهت رسيدگى  تهران  تقديم دادگاه هاى كيفرى دو استان 
قضايى شهيد محالتى تهران واقع در تهران بزرگراه شهيد محالتى خيابان ابوذر جنوبى مجتمع 
روز  آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت  كالسه 960185/1128  به  و  ارجاع  محالتى  شهيد 
مجهواللمكان  علت  به  است  تعيين شده  مورخ 1397/07/16 ساعت 09:00 صبح  دوشنبه 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم آن را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
دو  كيفرى  دادگاه   1128 شعبه  كيفرى  دادگاه  منشى                        110/50087  
اصفهانى نورانيان  امير  سابق)-  جزايى   1128) تهران  محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع 

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / رضا و حســن كاشــانى به نمايندگى از وراث مرحوم على محمد كاشانى مالك 
1/5 دانگ سهم مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 75/1055 سنگ اصلى واقع در قريه كيالن به نشانى دماوند 
روســتاى كيالن موضوع ســند / اسناد مالكيت شــماره 1142 صادره به تاريخ 1313/7/2 متقاضى تعيين بستر 
و حريم رودخانه / مســيل / نهر .... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب 
دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بســتر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب 
و تكميل پرونده مى باشــد لذا از كليه مالكين مشــاعى تقاضا مى شــود با در دست داشــتن مدارك مالكيت خود 
ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه 
اى روبروى ســالن ورزشــى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى اســت عدم مراجعه مالكين مشــاعى ظرف مهلت 
مقــرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقــه اى تهران (امــور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى 
كليه مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5372- تاريخ انتشار نوبت اول:97/5/20- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/5/30
اداره امور آب تهران - دماوند

دادنامه
شــماره پرونده:25/4/97- شــماره دادنامه:377-97/4/27- مرجع رســيدگى: حوزه چهار شوراى حل 
اختالف شهرستان شهريار ، خواهان/ خواهان ها: مهرى الياس وند فرزند يداله به نشانى انديشه فاز 1 خ هشتم 
شرقى ساختمان البرز پ 106 ، خوانده/ خواندگان: 1- سيروس رهنما منفرد 2- منير فالح 3- سعيده سعادتى 
كيا هر ســه مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه سفته به ميزان يكصد ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير و تاديه، گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى 
، قاضى شــورا بررســى را كافى دانســته و ضمن اعالم ختم رســيدگى به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى مهرى الياس وند بطرفيت 1- ســيروس رهنما منفرد 2- منير فالح 
3- سعيده سعادتى كيا به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال بابت يك فقره سفته به شماره خزانه دار كل 
به شماره 603992 به انضمام خسارات وارده با توجه به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه 
مشــورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوى آن شــورا ، نظر به اينكه وجود اصل سفته 
در يد خواهان ، حكايت از اســتقرار دين به ميزان خواســته و اشــتغال ذمه / خواندگان و اســتحقاق خواهان در 
مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المكان بودن / خواندگان حسب درخواست خواهان و به تجويز از ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى مفاد دادخواســت و وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ 
گرديده ليكن دليل مدلول بر ابراء ذمه يا اداء دين ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين 

، و مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه ،  دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى 
و با اختيار حاصله از ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 ، مستنداً به ... قانون تجارت و مواد 
198و519 و 522 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم به محكوميت / تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ يك ميليون و دويست هزار ريال بابت 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 97/1/20 لغايت وصول آن و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق 
خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20 

روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان شهريار مى باشد. م الف/35224
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

متن آگهى
خواهان آقاى امير قنبرى به طرفيت خانم مريم آزاده رنجبر فرزند بيرامعلى به خواسته مطالبه وجه تقديم 
شوراى حل اختالف شهرستان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده 
و به كالسه 198/2/97 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن تاريخ 1397/06/21 و ساعت 16/00 عصر تعيين 
شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5371
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: ســامان عبايى به نشانى تهران خ شريعتى نرســيده به پل صدر روبروى پمپ بنزين 
جنب بانك سرمايه پالك 1637 ، مشخصات محكوم عليه: تعاونى اريكه پاسارگاد شهريار به نشانى تهران شريعتى 
دولت ك الدان پ 20 ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1098 مورخ 96/10/28 شوراى حل اختالف شهريار 
حوزه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است محكوم عليه به پرداخت 
مبلــغ يكصد و ســى و پنج ميليــون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ دو ميليون و يكصد هــزار ريال بابت هزينه 
دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشــر 
دولتــى در حــق صندوق دولت جمهورى اســالمى ايران محكــوم ميگردد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ 

اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/35225
قاضى حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آژانس بین المللی انرژی:
یکا علیه ایران عرضه نفت را  یم های آمر   تحر

و می کند وبر با چالش ر
آژان��س بین المللی ان��رژی در ت��ازه ترین گزارش  ماهانه خود نس��بت به اعم��ال تحریم های آمریکا معادلـــــه

علیه ایران و تاثیر آن بر عرضه جهانی نفت هشدار داده است.
این گزارش در ش��رایطی منتش��ر شده اس��ت که آمریکا به تازگی 
تحریم ه��ا علیه ایران را مجددا اعمال ک��رده و قصد دارد از اوایل نوامبر 

نیز تحریم های نفتی را وضع و اجرا کند.
این گزارش افزود: زمانی که تحریم های نفتی علیه ایران اجرا شود، 
احتماال همراه با مش��کالت تولید و عرضه در سایر مناطق جهان، عرضه 
و تولی��د جهانی نفت خام با چالش های زیادی روبرو خواهد ش��د و این 
مس��اله به قیمت تحت فش��ار قراردادن ظرفیت مازاد تولید نفت جهان 
تمام خواهد ش��د. بنابر این چش��م انداز بازار جهان��ی نفت در آن زمان 

ناآرام تر از شرایط کنونی خواهد بود.
روز س��ه ش��نبه دولت ترامپ دور نخس��ت تحریم ها علیه ایران را 
اعمال کرده اس��ت که ش��امل ممنوعیت خرید دالر آمریکا، تجارت طال 
و س��ایر فلزات گرانبها از س��وی تهران بوده است. رئیس جمهور آمریکا 
هش��دار داده اس��ت اگر ایران درخواس��ت های ایاالت متحده را برآورده 

نکند، تحریم های نفتی نیز از اوایل نوامبر اجرا خواهد شد.
ترامپ در توئیتی نوشت: هر کسی که با ایران تجارت کند، دیگر با 
آمریکا تجارت نخواهد کرد. من به دنبال صلح جهانی هستم، نه چیزی 

کمتر از آن.
در حال��ی ک��ه برخی از قدرت های جهانی از جمل��ه اتحادیه اروپا ، 
چی��ن و هند با اعمال تحریم های آمری��کا علیه ایران مخالفت کرده اند 
ولی به نظر می رس��د بس��یاری از کشورها تسیم فش��ارهای واشنگتن 

شوند.
آخرین ب��اری که تحریم ها علی��ه ایران اعمال ش��د، صادرات 2.4 
میلیون بش��که در روز نفت این کشور به نصف کاهش یافت. با این حال 
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران انرژی بر این باورند که ای��ن بار تحریم های 
آمریکا موجب خواهد شد تا نسبت به قبل نفت کمتری از سوی ایران از 
بازارهای جهانی حذف شود.گفتنی است، آژانس بین المللی اتمی بارها 
در گزارش فصلی خود صداقت رفتاری ایران را در تعهدات برجام تایید 

کرده است.   مهر

حزب بارزانی:
یکا علیه ایران به اقتصاد کردستان  یم های آمر  تحر

آسیب می رساند
عضو حزب دموکرات کردستان عراق با بیان اینکه  موضع کردس��تان ع��راق در رابطه ب��ا تحریم های نظـــــرگاه
آمریکا وابس��ته به موضع بغداد اس��ت گفت که این تحریم ها به اقتصاد 

کردستان آسیب می رساند.
صبحی مندالوی افزود: موضع دولت کردس��تان وابس��ته به موضع 
دولت فدرال عراق اس��ت و اگر دولت بغ��داد به تحریم های آمریکا علیه 
ایران پایبند بود ، کردستان مجبور به عدم نقض تحریم ها و عدم پایندی 
به آنها می ش��ود. پیش از این نوری مالکی ضمن مخالفت با تحریم های 
تحمیل ش��ده از سوی آمریکا علیه ایران  گفت که ما جامعه بین المللی 
می خواهیم که با این سیاس��ت های ظالمانه که علیه ملت ها وضع می 

شود مخالفت کنند.
وی اف��زود: به تحریم های آمریکا علیه ایران پایبند خواهیم بود زیرا 
ما قبل از هرچیز به منفعت ملی عراق نگاه می کنیم. کشور عراق از این 
پس برای معامالت مالی و تجاری با ایران از دالر استفاده نخواهد کرد، 
م��ا گامی برنمی داریم که به ضرر اقتصاد عراق باش��د، کش��ور عراق در 
آینده ابزارهای مش��خصی برای معامله تجاری با ایران را بررسی خواهد 

کرد که با تحریم های آمریکا تعارض نداشته باشند.
ف��واد معصوم، رئیس جمه��ور عراق نیز در واکن��ش به تحریم های 
آمری��کا علی��ه ایران گفت که ش��رایط فعلی عراق و طبیع��ت روابط پر 
منفع��ت آن با ایران باعث می ش��ود که پایبندی بغ��داد به تحریم های 
آمریکا علیه تهران را س��خت کند. عراق در درگی��ری های فعلی نباید 
ب��ا یک طرف علیه طرف دیگری باش��د و فش��ار زیاد ب��ر ایران ممکن 
اس��ت نتایجی به دنبال داشته باشد که بر وضعیت داخلی عراق و دیگر 

کشورها تاثیر می گذارد.
همچنین نیچروان بارزانی، نخس��ت وزیر اقلیم کردس��تان عراق در 
ی��ک نشس��ت خبری در اربی��ل در واکنش به از س��رگیری تحریم های 
آمریکا علیه ایران گفت که موضع اقلیم کردستان در رابطه با تحریم های 

آمریکا علیه ایران در چارچوب موضع بغداد است.
س��خنگوی رس��می مقاومت اس��المی نَُجباء هم نس��بت به اعالم 
همراهی نخس��ت وزیر عراق با تحریم های آمریکا علیه ایران، واکنش��ی 

شدیداللحن نشان داد.  ایسنا

گروه دیپلماسی  در حال��ی چن��د روز بیش��تر پرونـــــده
از اولی��ن فاز  تحریم های ضد ایران��ی آمریکا علیه 
مل��ت ایران نم��ی گذرد که مقام��ات ترکیه ضمن 
واکنش تند ب��ه این تحریم ها بر اراده آنکارا مبتنی 
ب��ر ادامه همکاری ها با تهران آن هم بدون توجه به 

تحریم های واشنگتن تأکید کردند.
البت��ه پی��ش از این نیز این رفتار را از س��وی 
کشور ترکیه شاهد بودیم به ویژه در زمان تحریم ها 

که به اشکال مختلفی از ملت ایران حمایت کرد.
م��راودات اقتصادی، سیاس��ی، گردش��گری و 
فرهنگ��ی آن��کارا با تهران نیز مزید بر علت اس��ت 
که این کش��ور ایران همس��ایه بزرگ و قدرتمند، 
را به دلیل زی��اده خواهی های گس��تاخانه آمریکا 
ره��ا نکن��د. در همی��ن رابط��ه فرس��تاده وی��ژه 
رئیس جمه��وری کش��ورمان ب��ه ترکیه ش��امگاه 
پنج ش��نبه با رئیس جمهوری این کش��ور دیدار و 

پیام کتبی روحانی را به وی تسلیم کرد.
محم��ود واعظی در این دی��دار درباره آخرین 
تحوالت مربوط به برج��ام، آغاز تحریم های جدید 
آمریکا و مواضع کش��ورمان در این موارد با رجب 
طیب اردوغان گفت وگو کرده و بر عزم کش��ورمان 
بر مقاومت تا پش��یمان کردن آمریکا از اقدام خود 

تأکید کرد.
واعظ��ی در ادامه ای��ن دیدار برخ��ی دیگر از 
موضوع��ات م��ورد عالقه دو کش��ور در عرصه های 
دوجانب��ه و منطقه ای را ب��ا رئیس جمهوری ترکیه 

مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
رئیس جمه��وری ترکی��ه نی��ز ضم��ن اب��راز 
خرسندی از دریافت پیام روحانی، مجددا بر اراده 
ترکی��ه مبتنی بر ادامه همکاری ه��ا با ایران تاکید 
کرده و در خصوص راهکارهای مربوط به چگونگی 
توس��عه هرچه بیشتر مناس��بات میان دو کشور و 
رف��ع موانع احتمالی موجود تاکی��د کرد. اردوغان 
در ادامه ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک با 

رئیس جمهوری کشورمان مالقات کند.

ترکیه منافعش با ایران را فدای آمریکا 
نمی کند

س��ید رضا صدرالحسینی کارش��ناس مسائل 
سیاس��ت خارجی در خصوص واکن��ش ترکیه به 
تحریم ه��ای ضد ایران از س��وی آمری��کا و تداوم 
حمایت این کش��ور از تهران گف��ت: نگاه یکجانبه 
آمریکایی ه��ا به مس��ائل منطق��ه ای و بین المللی 
مدت هاس��ت که به بن بست رسیده و مقامات کاخ 
سفید در مس��ائل مهم بین المللی به یک تنهایی 

مرگبار دچار شده اند.
وی اف��زود: در حقیق��ت آمریکایی ها هنوز در 
فضای دوران اواخر قرن بیس��تم سیر می نمایند و 
تصور دارند پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 
آنها یکه تاز جهان هس��تند؛ سیاستمداران آمریکا 
به غلط تص��ور می کنند فروپاش��ی اتحاد جماهیر 
ش��وروی فقط با برنامه ه��ای آمریکا صورت گرفته 
و ام��روز هیچ کش��ور، اتحادیه و ی��ا ائتالفی قادر 
ب��ه مقابله با آنان نیس��ت و آن��ان کدخدای جهان 

هستند. 
این اس��تاد دانش��گاه تصریح کرد: مدتی است 
آمریکایی ها در مس��ائل مهم جهانی و منطقه ای به 
یک تنهایی اس��تراتژیک دچار شده و مانند فردی 
هستند که قصه ای را برای خود تعریف می کنند و 
پس از پایان قصه برای خویش شروع به دست زدن 
می نمایند یعنی آمریکای تنها با خود ش��یفتگی و 
خود بزرگ بینی که خصوصیت همه مس��تکبران 
اس��ت امروز در مقابل جمهوری اس��المی دس��ت 

به تحریم های گس��ترده زده و فک��ر میکنند همه 
جه��ان با وی همراه خواهند ب��ود اما، همه ناظران 
و پژوهشگران سیاس��ی در هفته های اخیر به این 
یکجانب��ه گرایی آمریکا در مقابل مردم س��ر افراز 

ایران پشت نموده و مجدداً وی را تنها گذاشتند.
وی با اشاره به اینکه در آخرین "نه" بزرگی که 
آمریکایی ها ش��نیدند و آنان را به یک واکنش غیر 
متعارف نیز واداشت کشور ترکیه بود، تصریح کرد: 
آمریکایی ها مجبور ش��دند برای به اصطالح تنبیه 
مردم و دولت ترکیه دو نفر از وزرای اقتصادی این 
کش��ور را در لیست س��یاه تحریم گذاشته تا شاید 
به این وس��یله کش��ور ترکیه را مجبور به همراهی 
در تحریم های ظالمانه خویش علیه ایران بنمایند، 
در همی��ن روزهای گذش��ته رئی��س دفتر رئیس 

جمهوری ایران با مقامات ترکیه دیدار و گفت وگو 
نمود و مس��ئوالن عالی رتبه ترکیه عدم همراهی 
خویش با آمریکا را ب��رای تحریم ملت ایران اعالم 

کردند. 
صدرالحسینی اظهار داشت: در محافل سیاسی 
این سوال وجود دارد آیا با وجود اختالف نظرهایی 
در موضوعاتی مانند تروریسم در سوریه آیا ترکیه 
به تعهدات خویش به همسایه مقتدر و بزرگ خود 
پایبن��د خواه��د بود؟ و یا به دنب��ال راضی نمودن 
تحریم کنندگان بزرگ که تحریم برای آنان به یک 
عادت سیاس��ی تبدیل شده است خواهد پیوست؟ 
به نظر می رس��د برای پاس��خ به این سوال بررسی 
عمق روابط اس��تراتژیک ای��ران و ترکیه و نیاز دو 
کشور به مبادالت اقتصادی و تعمیق این مبادالت 

بای��د توجه نمود ضمناً تاریخ روابط دو کش��ور در 
طول 30سال گذشته ما را به پاسخ های این سوال 

نزدیک می کند. 
کارشناس مسائل سیاست خارجی بیان داشت: 
مختص��راً باید گفت دو کش��ور ای��ران و ترکیه که 
مشترکات سیاس��ی و اقتصادی و مردمی و مرزی 
گس��ترده ای باه��م دارند نمی توانن��د در معادالت 
منطقه ای، خ��ود را تابع قدرت ه��ای فرامنطقه ای 

قرار دهند. 
وی افزود: در حقیقت این دو کش��ور حتی در 
اوج اختالفات خویش در خصوص مفهوم تروریسم 
در منطق��ه و کش��ور س��وریه م��راودات اقتصادی 
خوی��ش را قط��ع ننمودن��د و این نش��ان از عمق 
راهبردی نیاز دو کش��ور در امور اقتصادی اس��ت، 
نبای��د فراموش کنی��م نیاز مبرم صنای��ع و منازل 
کش��ور ترکیه به گاز ایران و نیاز این کشور به آب 
راه های بین المللی س��واحل ایران و به گردشگری 
ایرانی��ان نی��از دارد و در مقابل ای��ران به راه های 
ترانزیت ترکیه به اروپا، توانمندی بعضی از صنایع 

آن کشور نیازمند است. 
این اس��تاد دانشگاه گفت: هر دو کشور به این 
نتیجه رس��یده اند که آنان هس��تند که می توانند 
برای آینده ملت های خویش تصمیم سازی نموده 

و آن تصمیم را عملیاتی کنند.
صدرالحس��ینی در پایان خاطرنش��ان کرد: در 
جمع بندی نهایی باید گفت راه روش��ن دو کشور 
برای توسعه مبادالت تجاری صنعتی بانکی و مرزی 
کاماًل برای مس��ئولین فعلی هر دو کشور مشخص 
و معلوم اس��ت، بنابراین به نظر می رس��د اقدامات 
اخیر هوشمندانه دو کش��ور برای گسترش روابط 
و افزایش حس��ن همجواری و مقابله با کشورهای 
فرامنطقه ای که بارها دش��منی خود را با مردم این 
منطقه آشکار نموده اند بسیار مناسب و در مواضع 
مشترک پایبندی خود را به حسن همجواری اعالم 

داشتند.

صدرالحسینی در گفت وگو با سیاست روز تحریم های آمریکا و روابط ترکیه با ایران را تحلیل کرد

آشفتگی آمریکا  با اتحاد ایران و  ترکیه 


