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تالشخزانهداری
برایحفظدسترسیایرانبهسوئیفت

مقام ه��ای آمریکایی گفته ان��د وزارت خزانه داری 
آمریک��ا در تالش برای حفظ دسترس��ی های ایران به 
س��امانه ای ب��رای تسهیل تراکنش ه��ای مالی جهانی 

به خالف مواضع رئیس جمهور آمریکا است.
گزارش رس��انه های آمریکای��ی از اختالفات میان 
مقام ه��ای ارش��د کاخ س��فید درب��اره نح��وه اجرای 
تحریم ه��ا علیه ایران، علی رغ��م فراخوان های »دونالد 
ترام��پ«، رئیس جمهور آمریکا برای فش��ار حداکثری 

علیه تهران خبر می دهند.
واش��نگتن  فری بیک��ن، از رس��انه های نزدیک به 
نومحافظه کاران آمریکایی که خواس��تار حفظ فش��ار 
حداکث��ری روی ای��ران هستن��د به نق��ل از مقام های 
آمریکای��ی مدعی ش��ده مقام ه��ای بلندپای��ه وزارت 
خزانه داری با قطع دسترسی ایران به سامانه موسوم به 
»جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی )س��وئیفت( 

مخالفند.
طبق این گزارش، مدیران سوئیفت در دیداری که 
هفته گذشته با مقام های آمریکایی داشته اند خواستار 
حفظ دسترسی ایران به سامانه بانکی بین المللی، بعد 
از خروج یکجانبه آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک 

)برجام( در اردیبهشت ماه سال جاری شده اند.
اولین گزارش درب��اره اختالفات داخلی در دولت 
فعلی آمریکا برای حفظ دسترس��ی های ایران به نظام 
مالی بین المللی را چندی پیش روزنامه واشنگتن پست 
ارائه داد و نوشت اس��تیون منوشین، وزیر خزانه داری 
ترامپ، با روش هایی بکر مانند کند کردن فرایندهای 
رس��یدگی به درخواس��ت های او در خص��وص ایران، 
به دنب��ال آن اس��ت از قط��ع دسترس��ی های ایران به 

سوئیفت جلوگیری کند.  تسنیم

بازی رسانه 

تصمیمدولتما،بهرهمندیایرانازبرجاماست
س��فیر اتری��ش در ایران گف��ت: اراده و تصمی��م دولت اتریش، اس��تفاده و 

بهره مندی ایران از معاهده بین المللی برجام است.
اش��تفان ش��ولتز افزود: از اینکه دولت و حکومت ای��ران در برابر تحریکات 
سیاس��ی بردباری نش��ان می دهد بسیار تحت تأثیر هستیم و تالش می کنیم در 

این شرایط کانال های اقتصادی میان دو طرف را برقرار نگاه داریم.
س��فیر اتریش در ایران اضافه کرد: اتریش در کنار اروپا برای اولین بار دس��ت به 

اقداماتی می زند تا با ایالت متحده آمریکا برای خروج از معاهده بین المللی برجام مقابله 
کن��د. وی عنوان کرد: ای��ران و اتریش روابط حسنه و ابعاد خوش��ایندی در طول تاریخ 

داشته اند که به ندرت با کشور دیگری می توان آن را دید.
س��فیر اتریش اضافه کرد: ه��دف ما از حضور در ایران این اس��ت که اتریش بتواند 

موقعیت اقتصادی و تجاری خود را تأمین کند.  تسنیم

درحاشیه 
تعیینسفرایجدیدایراندرچینوهند

س��خنگوی وزارت امور خارجه از تعیین سفرای جدید ایران در چین و هند 
خبر داد و درباره 3 سفیر بازنشسته هم گفت: این افراد در موعد مقرر به تهران 

باز می گردند.
بهرام قاس��می با بیان اینکه س��فرا برای این دو س��فارتخانه تعیین شده اند، 

اظهار داشت: این افراد در حال طی کردن پروتکل های متعارف برای اعزام هستند 
و فکر می کنم به زودی بتوانند وظایف خود را در سمت جدیدشان در پکن و دهلی نو 

آغاز کنند.
وی همچنی��ن درب��اره س��فارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کش��ور که 
ماموریت س��فرا و روس��ای نمایندگی های آنها پایان یافته نیز گفت که پروسه انتخاب و 
تعیین آنها آغاز ش��ده و افراد جدید در مدعد مقرر در محل ماموریت مستقر می ش��وند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: وزارت امور خارجه طبق قانون عمل می کند.  فارس

سخنگو
مقرراتبینالمللیتنهابرایایرانوضعنشدهاست

یک اس��تاد حقوق بین الملل با بیان این که مخالف��ان الیحه مقابله با تامین 
مال��ی تروریسم باید تا حدودی نگرش ش��ان را گسترش دهن��د، گفت: مقررات 
بین المللی تنها برای ایران وضع نش��ده که بگوییم تبعیض آمیز است بلکه برای 

همه اعضا است.
یوسف موالیی شاخص اندازه گیری برای تاثیرگذاری مثبت یا منفی یک سند 

بین المللی چه کنوانسیون باشد چه دس��تورالعمل های بین المللی، نداریم. یک سری 
مقررات و اس��تانداردهایی وجود دارد که یکی از پایه های نظم موجود جهانی را تشکیل 
می دهد البته برای این استانداردها، نهادها و سازمان هایی وجود دارند که استانداردها را 

به اجرا گذاشته و بر حسن اجرای این مقررات و قوانین نظارت می کنند.
ای��ن حقوقدان بیان کرد: یک��ی از حوزه های این قوانین، مقررات و اس��تانداردهای 

مربوط به مبارزه با تروریسم است.  ایسنا
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محكوم  مشخصات  محمدرضا   فرزند  صراف  له:مجتبى  محكوم  مشخصات  اجرائيه   
عليه:مهدى احمدوند كهريزى  محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
9710091026000057 و شماره دادنامه مربوطه 9609971026001357 محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 34/500/000 ريال بابت اصل خواسته و هزينه 
زمان  از  تاخيرتاديه  خواهان خسارت  در حق  تعرفه  طبق  وكيل  الوكاله  حق  و  دادرسى 
تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم طبق شاخص ساالنه بانك مركزى در حق محكوم له  

پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت. 
 110/76800      مسئول دفتر شعبه 160 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران 

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9709980002500014 شعبه 101  دادنامه   
 9709970002500588 شماره  نهايى  تصميم  تهران  عدالت   قضايى  مجتمع 
قربانى فرزند نصرت  آقاى فرزاد  وكالت  با  كاظمى فرزند نصراله  عليرضا  خوهان:آقاى 
خواندگان:1 آقاى فخر اعظم وكيلى فرد 2 آقاى احمد بوستانى فرزند نعمت اله 3 آقاى 
على محمد پاكباز فرزند عباسقلى 4 آقاى كميل كسائيان 5 خانم مهسا هداوند خانى 6 
آقاى مهدى هداوند خانى 7 آقاى داود سبزى كار 8 آقاى محمدرضا نصيرى فرزند اميرى 
آبادى فرزند محمد على 11  آقاى افشين دهقانى محمد  الملوك دهنوى 10  9 محترم 
آقاى محمد على دهقانى محمد آبادى  خواسته ها:1 الزام به تنظيم سند رسمى ملك 2 
الزام به اخذ صورتمجلس تفكيكى 3 رفع اثر از اموال توقيفى غيرمنقول 4 الزام به اخذ 
پايان كار  گردشكار:به تاريخ در وقت فوق العاده جلسه تشكيل و پرونده تحت نظر است 
مالحظه مى شود پاسخ استعالم ثبتى واصل شده است على ايحال ختم دادسى را اعالم 
و با استعانت از خداوند متعال راى صادر مى نمايد  راى دادگاه در خصوص دادخواست 
تقديمى خواهان آقاى عليرضا كاظمى به طرفيت آقايان و خانم ها 1 محمد على دهقانى 
محمد آبادى 2 افشين دهقانى محمد آبادى  3 احمد بوستانى 4 مهدى هداوند خانى 5 
مهسا هداوند خانى 6 فخراعظم وكيلى فرد 7 محترم الملوك دهنوى 8 محمد رضا نصيرى 
9 على محمد پاكباز 10 كميل كسائيان 11 داود سبزى كار به خواسته 1 رفع اثر از اموال 
توقيفى غيرمنقول (نسبت به پالك ثبتى 2/214 بخش 11 تهران) 2 الزام به تنظيم 
ثبتى 2/214 بخش 11  آپارتمان در پالك  واحد  از 6 دانگ يك  سند رسمى 2 دانگ 
تهران مقوم به 201 ميليون ريال   3 الزام به اخذ پايان كار 4 الزام به اخذ صورتمجلس 
تفكيكى 5 خسارت دادرسى با اين توضيح كه خواهان طبق مبايعه نامه شماره 18075 
مورخ 1379/12/8 شش دانگ يك واحد آپارتمان از پالك ثبتى 2/214 واقع در تهران 
فرمانيه خ تاجيك پالك 5 را از خوانده اول خريدارى و على رغم تعهد تنظيم سند رسمى 
انتقال در تاريخ 1381/3/30 اقدام نكرده است با توجه به اينكه طبق تقسيم نامه 
فى مابين مالكين واحد مزبور در سهم اختصاصى خوانده اول واقع و تقسيم نامه طى 
دادنامه 457-930 شعبه 104 حقوقى تهران تائيد و تنفيذ شده از طرفى 4 دانگ آن 
از طريق حكم دادگاه انتقال يافته از انجام تعهد نسبت به دو دانگ ديگر امتناع مى كند 
على ايحال دادگاه با عنايت به مراتب فوق و اسناد و مدارك ابرازى از جمله مبايعه نامه 
و دادنامه هاى استنادى پاسخ استعالم ثبتى نظر به اينكه اوال آپارتمان متنازع فيه تحت 
قطعه اول از پالك 1196 فرعى واقع در شرق طبقه پنجم به همراه متعلقات آن داراى 
سابقه ثبتى است ثانيا طبق تقسيم نامه استنادى مورد تائيد دادگاه پالك مذكور در سهم 
اختصاصى خوانده اول واقع شده ليكن تا كنون در اداره ثبت اعمال نشده است ثالثا 
2 دانگ مذكور از نظر ثبتى در مالكيت آقايان افشين دهقانى محمد آبادى و محمدرضا 
نصيرى مى باشد لذا ضمن احراز وقوع بيع صحيح خواهان با خوانده اول به لحاظ اصول 
صحت و لزوم قراردادها و تكليف قانونى و عرفى فروشنده در تنظيم سند رسمى به 
نام خريدار دعوى را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 198 و515و519 از قانون 
آئين دادرسى مدنى و مواد 10 و219 و220 و1257 از قانون مدنى حكم بر محكوميت 
خواندگان رديف دوم (افشين دهقانى محمدآبادى) و هشتم (محمدرضا نصيرى) به اخذ 
پايان كار و تنظيم سند رسمى انتقال 2 دانگ پالك ثبتى 1196 از 214 از 2 اصلى بخش 
ثبتى 11 تهران در احد از دفاتر اسناد رسمى به نام خواهان و محكوميت خوانده اول به 
پرداخت مبلغ 7628975 ريال بابت هزينه دادرسى و تعرفه خدمات الكترونيك و نيز 
حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان و نسبت به خواسته اول و صورت 
مجلس تفكيكى با توجه به اينكه ملك توقيف نبوده و داراى صورت مجلس تفكيكى است 
سالب به انتفا موضوع بوده و راجع به خواندگان ديگر نيز دعوى توجهى به ايشان ندارد 
لذا مستندا به مواد 197 و84و89 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر بطالن و قرار رد 
دعوى صادر و اعالم مى نمايد اين راى راجع به محكوميت غيابى وظرف بيست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس نسبت به آن و نيز نسبت به رد كه حضورى 
است ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 

تهران است. 
 110/76797        معاون مجتمع قضايى عدالت و دادرس شعبه 101 دادگاه عمومى حقوقى تهران 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى روح اله قربانى فرزند عبداله   
خواهان محمد قاسمى دادخواستى به طرفيت روح اله قربانى و جعفر حشمتيان فدائى 
دادرسى  هزينه  پرداخت  از  اعسار  و  خواسته  تامين  و  خسارت  مطالبه  خواسته  به 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  دادرسى  خسارت  مطالبه  و 
عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   101 شعبه   9609980002500496
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/21 ساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست  و  خوانده 
ميگردد 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. 
 101 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/76792  
تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

اجرائيه مشخصات محكوم له:فرهاد مهرعليان فرزند ناصر  مشخصات محكوم عليه:پيمان 
احمدى فرزند محمد حسين  محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 83/000/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1080000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم له 
و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه كانون وكال در حق محكوم له 2 محكوم عليه مكلف است 
خسارت تاخيرتاديه را از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى حكم طبق شاخص ساالنه 

بانك مركزى در حق محكوم له تاديه نمايد 3 پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت. 
 110/76813             مسئول دفتر شعبه 359 مجتمع شماره هشت شوراى حل اختالف شهر تهران 

محكوم  مشخصات  اله   شمس  فرزند  رضائى  له:مونا  محكوم  مشخصات  اجرائيه   
و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  به:بموجب  محكوم  حيدرى   عليه:محبوبه 
شماره دادنامه مربوطه 9709971025100337 محكوم عليه محكوم است به پرداخت 
مبلغ يك ميليون و هشتصد و هزار تومان به انضمام هزينه دادرسى در حق محكوم له 

و پرداخت نيم عشر دولتى. 
 110/76810            مسئول دفتر شعبه 151 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران 

شماره  رسيدگى:1397/3/19  تاريخ  اختالف   حل  شوراى   
مرجع  دادنامه:97/26200311  شماره  پرونده:26201216/2621286 
مهر  خواهان:بانك  تهران   4 مجتمع  اختالف  حل  شوراى   162 رسيدگى:شعبه 
خواسته:مطالبه  زاده  نقى  خوانده:سارا  نويى  قلعه  محمد  حاجى  وكالت  با  اقتصاد 
قانونى   هزينه  انضمام  به  چك  فقره  يك  وجه  بابت  ريال   150/000/000 مبلغ 
گردشكار:خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس 
از ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه 
به تصدى امضا كنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و 
تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم وبه شرح زير مبادرت به صدور راى مينمايد  راى قاضى 
شورا  در خصوص دادخواست خواهان بانك مهر اقتصاد با وكالت حاجى محمد قلعه نوئى 
به طرفيت خوانده سارا نقى زاده به خواسته مطالبه مبلغ 150/000/000 ريال بابت 
وجه يك فقره چك به شماره و تاريخ 1393/4/29/51154892 عهده بانك اقتصاد 
نوين به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه و حق الوكاله وكيل شورا با مالحظه 
مجموع اوراق  پرونده از جمله رونوشت مصدق چك و گواهى عدم پرداخت صادره از 
بانك محال عليه و اظهارات وكيل خواهان به شرح صورتجلسه 1397/3/19 با عنايت به 
اينكه خوانده در جلسه رسيدگى حضور نيافته و اليحه اى از دفاع از خود و برائت ذمه 
خويش به شعبه ارائه ننموده است دعوى خواهان را وارد تشخيص داده به استناد مواد 
310 و311و313 قانون تجارت و مواد 198 و519و522 قانون آئين دادرسى مدنى 
حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 150/000/000 ريال معادل پانزده ميليون 
تومان بابت اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخيرتاديه از سررسيد 
چك 93/4/29 تا زمان اجراى حكم و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صاادره غيابى است و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابلل 
واخواهى در همين شعبه وپس از آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

حقوقى مى باشد. 
 110/76808            قاضى شعبه 162 مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف شهر تهران 

با وكالت ايوب فرهنگ  محكوم عليه:حميدرضا برق زادگان  له:ابارهم برعمى  محكوم 
برق  حميدرضا  به  بدينوسيله  جرايد  در  منتشره  هاى  آگهى  پيرو  زاده  تختى  كاظم  و 
كالسه  پرونده  در  صادره  اجرائيه  طبق  شود  مى  ابالغ  زاده  تختى  كاظم  و  زادگان 
مبلغ  پرداخت  به  محكوم  ها  عليه  محكوم   170 شعبه  از  صادره   96027001365
يكصد و چهل ميليون ريال تضامنا بابت يك فقره چك به شماره 95070/674998-

12 به انضمام هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل و تاخيرتاديه از زمان سررسيد چك 
لغايت يوم الوصول در حق محكوم له مى باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه 
هاى اجرايى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم 
اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا 
در  نوبت  يك  صادره  اجرائيه  مفاد  لذا  ميباشد  عليه  محكوم  به  اجرائيه  واقعى  ابالغ 
اجراى ماده 73 آ د م 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 اجرائيه اقدام 
مدلول  اجراى  به  نسبت  مقررات  طبق  احكام  اجراى  واحد  صورت  اين  غير  در  گردد 

اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. 
 110/76806           مسئول دفتر شعبه 170 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران

محكوم  ابوالقاسم  مشخصات  فرزند  اصغر درفكى  له:على  محكوم  اجرائيه مشخصات   
عليهم:1 مهدى رزاق نيا كروبى 2 زهرا فرخ نيك بخش  محكوم به:بموجب درخواست 
مربوطه  دادنامه  شماره  و   9710091026000062 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
به  اول  رديف  خوانده  الزام  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9709971026000126
تنظيم سند و انتقال سند اتومبيل ام وى ام به شماره شهربانى 88-932 م66 در حق 
خواهان و محكوميت خوانده رديف دوم از باب نسبت به پرداخت هزينه دادرسى طبق 

تعرفه در حق خواهان نيم عشر دولتى در حق دولت. 
 110/76803         مسئول دفتر شعبه 160 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران 

كالسه  اجرايي  پرونده  حسب  منقول  مال  مزايده  آگهي 
9601733ششدانگ يك دستگاه خودروي رنو تيپ لوگان ال90 
كاربري سواري مدل1394 رنگ سفيد روغني ظرفيت جمعا5 نفر 
تعداد  محور2  تعداد  بنزين  سوخت  نوع  سيلندر4  و  چرخ  تعداد 
شاسي شماره    690-K4MAW153263 موتور  شماره   4 چرخ 
متعلق  انتظامي94ب88-367  شماره  به   naplsralde1249033
به آقاي مرتضي طالقان غفاري بدهكار پرونده اجرايي 9601733 
 -4343 ازدواج  سند  درخصوص  تعهد  ايفاي  عدم  علت  به 
و  اجراييه  بصدور  منجر  كرج  دفترخانه20  تنظيمي   74/2/28
تشكيل پرونده به شماره فوق و توقيف فيزيكي به نفع خانم ژاله 
كارشناس  وارده 97/7/7- 1771  نظريه  برابر  و  آهنگي گرديد 
تجديدنظر دادگستري: اطاق و بدنه خودرو و كليه دربها و شيشه 
كليه  باشد  مي  خش  و  خط  بدون  و  سالم  سقف  و  ها  آيينه  و  ها 
وسايل صندليها كنسول جلو داشبرد وامپرها فرمان و دسته دنده 
سالم و بدون نقص ميباشد الستيكها زير خودرو ورينگ و الستيك 
زاپاس سالم و خوب و داراي كارايي است راديو كولر بخاري جك و 
آچار چرخ دارد كه بدون عيب و نقص مي باشد از نظر فني موتور 
گيربكس ديفرانسيل سالم و ايرادي ندارد كاركرد كيلومتر شمار 
41290 مي باشد  به مبلغ550/000/000ريال ارزيابي گرديده 
ظهر   12 تا  از ساعت9 صبح   97/8/9 مورخ  چهارشنبه  روز  در  و 
اوشان  بلوار  سيتي  ميني  نشاني  به  بهشت  باغ  پاركينگ  محل  در 
خ صحراي غربي نبش صحراي شرقي از طريق مزايده حضوري به 
روش مي رسد و مزايده از مبلغ550/000/000ريال (پانصد و 
پنجاه ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته 
مقررات  وفق  قانوني  هاي  هزينه  و  شد  خواهد  فروخته  باشد 
غيرمترقبه  رسمي  تعطيل  با  مزايده  چنانچه  و  ميگردد  وصول 
مواجه گردد جلسه مزايده روز بعد از تعطيلي و در همان زمان و 
مكان تشكيل خواهد شد ضمنا مورد مزايده با توجه به نامه وارده 
دارد.     بيمه  پايان1397  تا  بستانكار   97/6/3-9466 شماره 

تاريخ انتشار آگهي: 97/7/18 . 
 16512/م الف      رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي - احمديان
 آگهي تحديد حدود اختصاصي ثبت اسناد و امالك لواسانات نظر به 
اينكه تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به شماره544 
فرعي از 32 - اصلي واقع در قريه راحت آباد بخش11 تهران بعلت 
آقاي عباس  كتبي  برحسب درخواست  و  منفي  متقاضي  عدم حضور 
تحديد  آگهي  طي  مراتب   1397/7/9 مورخ   9899 بوارده  قائمي 
حدود اختصاصي اعالم عمليات تحديد رقبه فوق از ساعت 8 صبح روز 
دوشنبه مورخ 1397/8/14 در محل به عمل خواهد آمد بنابراين به 
موجب ماده 20 قانون ثبت مالك يا مالكين مجاور كه نسبت به حدود 
اعتراض  ميتوانند  هستند  قائل  خود  براي  حقي  ارتفاقي  حقوق  و 
خود را نسبت به تحديد حدود ظرف مدت 30 روز از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدي به اين اداره تسليم و رسيد اخذ و سپس از 
همان تاريخ در مهلت مقرر بمدت يك ماه دادخواست خود را مبني بر 
اعتراض به عمليات تحديدي به مرجع قضايي تقديم و رسيد اخذ و به 
اين اداره ارائه نمايند در غير اينصورت عمليات ثبتي برابر مقررات 

ادامه خواهد يافت.   تاريخ انتشار : چهارشنبه1397/7/18 . 
و  اسناد  ثبت  اداره  الف    رئيس  16501/م   
منش زاهدي  مجيد  لواسانات-   ثبت  امالك 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى احمد رحيمى فرزند عباسقلى  
خواهان تعاونى اعتبارى ثامن دادخواستى به طرفيت خوانده احمد رحيمى به خواسته 
تامين خواسته ممطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخيرتاديه و مطالبه خسارت دادرسى 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980002500489 شعبه 
و وقت رسيدگى مورخ  ثبت  تهران  101 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   10:00 ساعت   1397/8/26
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
 101 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/76789  
تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

بيژن  و  عاملى  احمد  سيد  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  رضائى  رضا  آقاى  خواهان 
حضرتى و سيد على عاملى و امير عسگرى مارانى و عليرضا عسگرى مارانى و حميد درمان 
به خواسته مطالبه خسارت دادرسى و الزام به تنظيم سند رسمى ملك و تسليم مبيع 
(تحويل مورد معامله) مالى غيرمنقول مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   101 شعبه   9709980002500488 كالسه 
عدالت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/8/26 ساعت 9:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ميگردد 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. 
 101 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/76796  
تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

عليهم:1  محكوم  مشخصات  احمد   فرزند  گالب  له:مهدى  محكوم  مشخصات  اجرائيه   
ابوالفضل وفايى زاده فرزند ميرزاآقا 2 فريد مستقيم فرزند عزيزآقا  محكوم به:بموجب 
عليهم  محكوم   9709970002500037 مربوطه  دادنامه  و  حكم  اجراى  درخواست 
به عنوان  محكوم هستند به صورت تضامنى پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ريال 
اصل خواسته و مبلغ 33/000/000 ريال بعنوان هزينه دادرسى و پرداخت خسارت 
تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى كامل دادنامه بر اساس شاخص تورم ااعالمى 

بانك مركزى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير          110/76776  
تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   101

 اجرائيه مشخصات محكوم له:رامين اسكوئى فرزند على  مشخصات محكوم عليه:فرخ 
ذوالفقارى فرزند سيد حمزه   محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم و دادنامه مربوطه 
قراردادى  خسارت  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9709970002500324
عدم تحويل ملك از تاريخ 1396/1/19 همچنين خسارت قراردادى عدم تنظيم سند 
مبلغ  به  دادخواست 1396/11/1 جمعا  تقديم  لغايت  تاريخ 1395/12/1  از  رسمى 
457/500/000 ريال و پرداخت هزينه دادرسى و تعرفه خدمات الكترونيك به ميزان 
13743500 ريال در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. 
شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير          110/76774  
تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   101

له:رامين اسكوئى فرزند على  مشخصات محكوم عليه:فرخ  اجرائيه مشخصات محكوم 
ذوالفقارى فرزند سيد حمزه   محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم و دادنامه مربوطه 
قراردادى  خسارت  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9709970002500325
عدم تحويل ملك از ترايخ 1396/1/19 و همچينن خسارت قراردادى عدم تنظيم سند 
مبلغ  به  دادخواست 1396/11/1 جمعا  تقديم  لغايت  تاريخ 1395/12/1  از  رسمى 
457/500/000 ريال و پراخت هزينه دادرسى و تعرفه خدمات الكترونيك به ميزان 
در حق صندوق  اجرايى  عشر  نيم  پرداخت  و  له  محكوم  حق  در  ريال   13/743/500

دولت. 
شعبه  دادگاه  حقوقى  دفتر  مدير          110/76769  
تهران  عدالت  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   101

گروه دیپلماسی  در حالی وزارت خارجه آمریکا پرونـــــده
پس از محکوم شدن اخیر این کشور در دادگاه الهه 
پیرو شکایت ایران از واشنگتن مبنی بر اعتراض به 
بازگش��ت تحریم های ضد ایرانی؛ خواهان مختومه 
ش��دن پرونده ایران در دادگاه الهه شده است که 
ناظران سیاس��ی با تاکید بر اینکه دادگاه های بین 
المللی ضمانت اجرایی الزم را ندارند اما، معتقدند 
تهران باید از این فرصت جهت آگاه س��ازی افکار 
عمومی در قبال سیاس��ت های ض��د ایرانی آمریکا 
استفاده و با وجود سمبلیک بودن رأی این دادگاه 
به نفع جمهوری اس��المی، تالش کند تا این رای 

قابلیت اجرا پیدا کند.
ناظران سیاس��ی بر این باورن��د همان طور که 
بارها با رای دادگاه های آمریکا علیه ایران و با وجود 
شکایت کش��ورمان به محاکم بین المللی اما، حق 
جمهوری اسالمی نادیده انگاشته شد و حتی اموال 
ایران نیز توقیف ش��د، مقامات کش��ورمان نیز باید 

مسیرهای اجرای این حکم دادگاه الهه را بیابند.
ضم��ن اینکه وقت��ی پمپئو خواه��ان مختومه 
ش��دن پرونده ش��کایت ایران در ای��ن دادگاه بین 
المللی است و ادعاهای کذبی را نیز علیه جمهوری 
اس��المی ایران مطرح کرده اس��ت؛ به خوبی واقف 
است که منافعی در این شکایت حتی با وجود عدم 
وجود ضمانت اجرایی الزم عاید این کشور نیست؛ 
حاال این ایران اس��ت که بای��د از این فرصت برای 
رونمایی از چهره واقع��ی آمریکا نزد افکار عمومی 

بهره برد.   
به تازگی وزیر امورخارجه آمریکا مدعی ش��د 
که شکایت ایران از واشنگتن نزد دیوان بین المللی 
دادگستری، سوءاستفاده از این دادگاه برای اهداف 

سیاسی است و این پرونده باید مختومه شود.
مایک پمپئو، پس از برگزاری جلسه اس��تماع 
ادله آمریکا در رابطه با ش��کایت ایران در بیانیه ای 
مطرح ک��رده اس��ت؛ ش��کایت ایران ن��زد دیوان 

بین المللی دادگستری سوءاس��تفاده از این دادگاه 
برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است.

وی  در ادام��ه ادعاهای خ��ود گفت: ایران در 
سال 2016 در اعتراض به اقداماتی که آمریکا برای 
مقابله با حمایت این کش��ور از حمالت تروریستی 
علی��ه آمریک��ا و دیگ��ران و به عالوه در پاس��خ به 
دیگر فعالیت های بی ثب��ات کننده ایران در جهان 
به کار گرفته، این ش��کایت را مطرح کرده اس��ت. 
این اقدامات شامل این است که قربانیان تروریسم 
اجازه یابند در دادگاه های آمریکا خواستار دریافت 
غرامت از ایران و نهادهای ایرانی ش��وند. ریشه این 
اقدامات در رابطه با این پرونده شامل بمب گذاری 
در مح��ل تفنگداران نی��روی دریای��ی آمریکا در 
بیروت در س��ال 1983 می ش��ود که در نتیجه آن 

241 صلح طلب آمریکایی جان خود را از دس��ت 
دادند.

وی ک��ه به نظر می آید از یک ش��کست دیگر 
برای کشورش دردادگاه الهه هراس دارد، افزود: ما 
مدیون این قهرمانان از دست رفته، خانواده هایشان 
و قربانیان فعالیت های تروریستی هستیم و به طور 
ق��وی در برابر ادعاهای  بی اس��اس ایران در دادگاه 
الهه دفاع می کنیم، جایی که نش��ان خواهیم داد 

این پرونده باید مختومه شود.
وزیر امورخارجه آمریکا همچنین با بیان اینکه 
واش��نگتن به مقابله با ایران و اعمال فش��ار بر این 
کشور ادامه خواهد داد، مدعی شد که فعالیت های 
مخ��رب ایران یکی از دالیلی بوده که این کش��ور 
تصمی��م به خروج از پیمان مودت 1955)با ایران( 

گرفته است.
ش��کایت دولت جمهوری اس��المی ای��ران از 
آمریکا نزد دادگاه عالی س��ازمان مل��ل از آنجایی 
انجام ش��ده است که پیمان مودت تصریح می کند 
ه��ر یک از طرفی��ن می توانند اختالفات ناش��ی از 
تفسی��ر یا اجرای ای��ن عهدنامه را ب��ه دیوان بین 

المللی دادگستری ارجاع دهند.
عهدنام��ه م��ودت، روابط اقتص��ادی و حقوق 
کنسولی ک��ه به طور مختصر با ن��ام پیمان مودت 
شناخته می ش��ود در سال 1334 در زمان ریاست 
جمه��وری دوایت آیزنهاور و نخست وزیری حسین 
ع��الء )در ایران( در پی وق��وع کودتای 28 مرداد 

امضا شد.
پیم��ان م��ودت ای��ران و آمریکا ش��امل یک 
مقدمه و 23 ماده، متضمن مقررات توس��عه روابط 
بازرگان��ی و تنظیم روابط حقوق��ی و کنسولی دو 
کش��ور با تأکید بر صلح و دوس��تی پایدار میان دو 
کشور اس��ت. این توافق در 23 مرداد 1334 )15 
اوت 1955( )کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد 
کودتا علیه دولت مصدق( توسط مصطفی سمیعی 
مع��اون وزارت امور خارجه ایران و س��لدن چیپن 
سفیر کبیر فوق العاده آمریکا در تهران امضا شد و 
در 26 اردیبهش��ت 1336 )16 مه 195۷( پس از 
آنکه اس��ناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله 
اجرایی ش��د و عماًل از این سال تاکنون مهمترین 
چارچ��وب حقوقی دوجانبه میان ای��ران و آمریکا 

باقی مانده است.
جمهوری اسالمی در سال 2016 علیه توقیف 
دو میلی��ارد دالر دارایی ه��ای ای��ران در آمریکا به 

دادگاه الهه ش��کایت کرد. این شکایت پس از آن 
انجام شد که دادگاه های آمریکا مدعی شدند ایران 
در بمب گذاری ه��ای س��ال های 1983 و 1996 با 
صدها کش��ته نظامی آمریکایی و فرانسوی دس��ت 
داشته است و باید به خانواده های قربانیان غرامت 

پرداخت کند.
بر اس��اس قوانین آمریکا خانواده های قربانیان 
تروریس��م می توانن��د خواهان دریاف��ت غرامت از 
کش��ورهایی ش��وند که حامی تروریسم ش��ناخته 
می ش��وند و طبیعی اس��ت که این غرامت از محل 
دارایی های کش��ور مربوط��ه دیوان عال��ی ایاالت 
متح��ده آمریکا در م��اه آوری��ل 2016 جمهوری 
اس��المی را به پرداخت دو میلیارد دالر غرامت به 
1000 خان��واده کشته ش��دگان آمریکایی در چند 

عملیات تروریستی محکوم کرد.
دادگاه های آمریکا ادعا می کنند که جمهوری 
اکتب��ر 1983   23 بمب گ��ذاری  در  را  اس��المی 
)1362( در پایگ��اه تفنگ��داران دریای��ی آمریک��ا 
در لبن��ان و نی��ز در بمبگ��ذاری 25 ژوئن 1996 
)13۷5( در برج های ُخَبر عربستان سعودی دست 

داشته است.
دیوان بین المللی دادگستری هفته گذشته نیز 
پس از بررسی ش��کایت دیگر کشورمان از آمریکا 
در اعت��راض به بازگش��ت تحریم های ض��د ایرانی 
واش��نگتن، به نف��ع ایران رای داد و ب��رای آمریکا 
قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید 
تحریم های خ��ود علیه ایران را که تامین کاالهای 
بشردوس��تانه ش��امل دارو و درم��ان، تجهی��زات 
کش��اورزی و تامین قطعات و خدمات حمل و نقل 

هوایی را هدف قرار می دهد، لغو کند.
ای��ن دادگاه تاکی��د کرد که ای��ن تحریم های 
آمریکا خسارات جبران ناپذی��ری به همراه خواهد 
داش��ت و جان مردم ایران را ب��ه خطر می اندازد و 
بع��الوه آمریکا باید کانال ه��ای پرداخت پول برای 

واردات این کاالها به ایران را تضمین کند.

فرصت سازی ایران از تقالی مذبوحانه واشنگتن  
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