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تمدید تحریم های روسیه 
اتحادیه اروپا تحریم های روس��یه که در ارتباط با 
ش��به جزیره کریمه هس��تند را به مدت 12 ماه دیگر 

تمدید کرد.
یک منبع در اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپا تدابیر 
محدود کننده در زمینه تصاحب ش��به جزیره کریمه و 
سواس��توپول به وسیله روسیه را یک سال دیگر تمدید 
می کند. قرار بود که تحریم ها تا روز ش��نبه پایان یابند. 
وی گفت که تحریم ها در ارتباط با کریمه و سواستوپول 

به مدت 12 ماه دیگر ادامه خواهند داشت.

کره شمالی 3 هزار تاسیسات اتمی دارد
روزنامه کره جنوبی ب��ه نقل از مقامات آمریکایی 
گزارش داد که کره ش��مالی بیش از 3 هزار س��ایت و 
تاسیس��ات مربوط به فعالیت های اتمی و موشکی در 

اختیار دارد.
وجود این تعداد تس��هیالت اتمی در کره ش��مالی 
به معن��ای نیاز به زمان قابل توجهی برای بازرس��ی از 
س��ایت های کره شمالی برای خلع س��الح اتمی است. 
براس��اس گزارش روزنامه مانهوا ایلب��و، آمریکا بیش از 
300 سایت و تسهیالت اتمی و موشکی در کره جنوبی 
شناس��ایی کرده اس��ت. روز دوازدهم ژوئ��ن، »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا با »کیم جونگ اون« رهبر 

کره شمالی در سنگاپور برای اولین بار دیدار کردند.

زندانی شدن داماد خاندان سلطنتی اسپانیا 
»ایناکی اوردانگارین« که به جرم فس��اد مالی به 
تحم��ل 70 ماه زندان محکوم ش��ده، دیروز خود را به 

زندان معرفی کرده است. 
مقام های س��ازمان زندان های اس��پانیا می گویند 
همس��ر خواهر »فیلیپ ششم« پادش��اه اسپانیا که به 
جرم فس��اد مالی به تحمل ماه ها حبس محکوم شده، 
خود را به زندان��ی در نزدیکی منطقه »آویال« واقع در 
شمال مادرید، معرفی کرده است. »ایناکی اوردانگارین« 
همس��ر خواهر پادش��اه اسپانیا به سوء اس��تفاده مالی، 
اختالس و فرار مالیاتی متهم شده بود. چند روز پیش 
دادگاه تجدیدنظر اس��پانیا، ب��ا تخفیف جزئی در حکم 
اولیه وی، به این بازیکن سابق تیم ملی هندبال اسپانیا، 

۵ روز مهلت داد تا خود را به زندان معرفی کند.

تظاهرات یونانی ها
درپی توافق یونان ب��ا مقدونیه در مورد تغییر نام 
مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی، عده ای از مردم 
یونان با تظاهرات در این کش��ور اعت��راض خود را به 

توافق به دست آمده اعالم کردند.
این تظاهرات در ش��هر »پی��زودری« واقع در حوالی 
دریاچه پرس��پا واقع در شمال یونان برگزار شد که درپی 
درگیری معترضان با نیروهای پلیس به زخمی شدن 1۴ 
نفر از جمله 7 نیروی پلیس منجر شد. تمامی این افراد به 
بیمارستان منتقل شدند. شرکت کنندگان در این تظاهرات 
به امضای توافق میان سران یونان و مقدونیه و تغییر نام 

مقدونیه به جمهوری مقدونیه شمالی معترض بودند.

رزمایش کره جنوبی 
رزمای��ش دو روزه کره جنوب��ی در دفاع از جزایر 
م��ورد منازعه این کش��ور با ژاپن از دی��روز در دریای 
ش��رقی آغاز ش��د و می تواند واکنش توکی��و را نیز به 

دنبال داشته باشد.
واحده��ای واکنش س��ریع و تیم ه��ای ویژه نیروی 
دریایی از جمله گروه هایی هس��تند که در این رزمایش 
شرکت دارند. کره جنوبی این رزمایش را اولین بار در سال 

1986 برگزار کرد.

اخبار

عدم تمدید آتش بس در کشمیر 
 وزیر کشور هند اعالم کرد آتش بس یک جانبه که 
توس��ط دولت هند به مناس��بت ماه مبارک رمضان در 

کشمیر برقرار شده را تمدید نمی کند.
راجنات س��ینگ در حساب توئیتری خود نوشت: 
هند عملیات جس��ت و جو و مبارزه با ش��به نظامیان را 
ب��ار دیگر آغ��از خواهد کرد. وی در ادام��ه از بردباری 
نیروه��ای هن��دی در طول ای��ن آتش بس ب��ا وجود 
اقدام��ات تحریک آمی��ز ش��به نظامیان از جمل��ه قتل 
"ش��جاعت بخاری" خبرنگار مش��هور هندی قدردانی 
کرد. وی گفت: دولت هند متعهد به ایجاد یک فضای 

خالی از ترور و خشونت در جامو و کشمیر است.
در همی��ن حال یک مقام وزارت کش��ور هند ادعا 
ک��رد که تروریس��ت ها در طول این ماه ب��ه قتل افراد 
بی گناه ادامه دادند و حتی جدایی طلبان نیز نتوانستند 
از فرصت ایجاد ش��ده اس��تفاده کنند. در همین راستا 
"دینش ش��رما" نماینده مخصوص دولت هند با س��فر 
به کش��میر ب��ا گروه ه��ای مختلف مردم��ی و رهبران 
جدایی طلب گفت وگو می کند. دولت هند پیش از این 
اعالم کرده بود آتش بس در کشمیر با هدف ایجاد یک 
فضای صلح آمیز برای مس��لمانان کش��میر برقرار شده 
اس��ت. به گفته مقامات هندی هرچند تعداد حمالت 
خش��ونت آمیز و پیوس��تن افراد محلی ب��ه گروههای 
ش��به نظامی در طول آتش بس در ماه رمضان کاهش 
یافته ولی حمله با نارنجک به پلیس جامو و کشمیر و 

نیروهای نظامی افزایش محسوسی نشان می دهد.
دور جدی��د درگیری می��ان پلی��س و معترضان 
در کش��میر، هش��تم جوالی)18 تیر9۵( اتفاق افتاد. 
نیروه��ای امنیتی هند در این روز با دریافت اطالعاتی 
درخص��وص "برهان مظفر وان��ی" فرمانده گروه حزب 
المجاهدی��ن در نماز جمعه منطقه "انانتاگ" در ایالت 
جامو وکشمیر با حضور در منطقه، وی و دو همراهش 

را به قتل رساندند.
به گفته مقامات محلی، اعتراض های کشمیر در یک 
سال گذش��ته حدود یکصد کشته و بیش از یک هزار و 
200 مجروح برجای گذاشته است. کشمیر تنها ایالت هند 
با اکثریت مس��لمان است و درگیری میان شبه نظامیان 
کشمیری و نیروهای امنیتی هند از سال 1989 میالدی 

بیش از 68 هزار کشته برجای گذاشته است.

گزارش

نتایج اولین مطالعات اداره امور جنایی  خط و مواد مخدر س��ازمان ملل مش��خص ســــر
کرد در س��ال 2016 دس��ت کم دو میلیون و ۵00 هزار نفر 

قربانی باند های قاچاق انسان در جهان شده اند.
 براساس انتشار نتایج اولین مطالعات اداره امور جنایی 
و مواد مخدر س��ازمان ملل متحد، در سال 2016 دست کم 
دو میلیون و ۵00 هزار نفر قربانی باند های قاچاق انسان در 
جهان شده اند. این در حالی است که باند های قاچاق انسان 
بالغ بر 7 میلیارد دالر از اینگونه عملیات غیرقانونی منفعت 

مالی کسب کردند.
موضوع قاچاق انس��ان که در همه نقاط مختلف جهان 
روی می ده��د س��بب درآمد مال��ی هفت میلی��ارد دالری 
معادل هزینه آمریکا یا کش��ور های عضو اتحادیه اروپا برای 
کمک های بشردوس��تانه جهانی در سال 2016 برای مقابله 

با باند های قاچاق شده است.
براس��اس گزارش ها، 30 مس��یر عمده قاچاق انسان در 
جه��ان وجود دارد و یافته های مطالعاتی نش��ان می دهد در 

بخش های مختلفی از جهان وجود تقاضای فراوان از س��وی 
پناهجویان و آوارگان ناش��ی از نبود یا کمبود امنیت و مواد 
غذای��ی و همچنین تالش برای رفتن به اهداف و نقاط امن، 

سبب افزایش تقاضا از باند های قاچاق انسان شده است.
آمار ها نش��ان می ده��د بس��یاری از جریان های قاچاق 
ش��امل کودکان بدون سرپرست یا جدا شده از دیگر اعضای 
خانواده احتماال می تواند آس��یب پذیر و طعمه سواستفاده و 

انحراف از سوی باند های قاچاق انسان و دیگران شوند.
در س��ال 2016 در حدود 3۴ هزار کودک جدا شده و 
بدون سرپرست وارد اروپا شدند که شمار عمده ای از آنان به 
یونان، ایتالیا، بلغارستان و اسپانیا مهاجرت کردند. براساس 
گزارش س��ازمان بین المللی مهاجرت، هر ساله هزاران نفراز 
آوارگان براث��ر فعالیت ه��ای غیر حرف��ه ای باند های قاچاق 

انسان جان خود را از دست می دهند.
همچنین بس��یاری از آوارگان باند ه��ای قاچاق قربانی 
غرق ش��دن می ش��وند و ش��ماری دیگر به دلیل تصادفات 

دریایی یا تالطم امواج آب و طوفان ناپدید می شوند.

آمار قربانیان باند های قاچاق انسان 
شماری از سازمان های حامی صلح در  لش آلمان ب��ا برگ��زاری تظاهراتی، ضمن چـــــا
انتقاد از وجود تس��لیحات هس��ته ای آمری��کا در آلمان، از 
مقامات کشورش��ان خواستند تا این تس��لیحات را از آلمان 

خارج کنند.
سازمان های حامی صلح در اعتراض به وجود تسلیحات 
هس��ته ای آمریکا که در پایگاه هوایی بوش��ل واقع در ایالت  
»راینل��د پاالتینت« مس��تقر هس��تند، تظاه��رات کردند و 

خواستار خارج کردن این تسلیحات شدند.
بنابر گزارش روزنامه آلمانی زوددویچه، »ویلم اشتاس« 
از موسس��ه »پاکس کریس��تی« که در زمینه صلح فعالیت 
دارد در این مورد گفت: »راهبرد هس��ته ای سازمان ناتو در 
اروپا مبنی بر اس��تقرار تس��لیحات آمریکایی و سیستم های 
قاب��ل حمل هس��ته ای، ب��ر خ��الف ق��رارداد ممنوعیت به 
کارگیری تسلیحات هسته ای اس��ت.« وی معتقد است که 
این تسلیحات خطرناک و گران هستند و فاقد اعتبار نظامی 
 IPPNW هس��تند. همچنین موسس��ات صلح پزش��کی

و کمپی��ن جهانی برای از بین بردن تس��لیحات هس��ته ای
ICAN روز یکش��نبه در جری��ان این تظاهرات خواس��تار 
تشکیل همایش��ی جهانی به منظور خارج کردن تسلیحات 
هس��ته ای از اروپا ش��دند. »این��گا بلوم« از موسس��ه صلح 
پزش��کی در این مورد گفت که آلمان به مدت 2 سال عضو 
غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل است و می تواند از این 
م��دت زمان برای اقدام در راس��تای صل��ح و امنیت جهانی 

استفاده کند.
وی گف��ت: »م��ا از هایکو ماس به عن��وان وزیر خارجه 
می خواهیم که پیگیر حرف ها باشد و توافق سازمان ملل در 
زمینه ممنوعیت تسلیحات هسته ای را امضا کند.« مدت ها 
پیش، نش��ریه آلمانی اش��پیگل اعالم کرده ب��ود که نیروی 
هوایی آلمان در حال تجهیز کالهک های آمریکایی است که 
در غالب توافق میان آلمان و آمریکا، س��الها در پایگاه بوشل 
در منطقه ای کامال محافظت شده نگهدارای می شود. وجود 
تس��لیحات آمریکایی در خاک آلمان هم��واره اعتراض های 

مردمی را به دنبال داشته است.

خروج تسلیحات هسته ای آمریکا مطالبه مردم آلمان 

آگهى   محكوم له: مين اله گنجى محكوم عليه اسماعيل قلى پور پيرو آگهى هاى منتشره در 
جرايد بدينوسيله به آقايان اسماعيل قلى پور كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود به 
موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710090231200426 و شماره دادنامه 
مربوطه 9609970231201309 محكوم عليه محكوم است به خلع يد از ملك متنازع فيه ( 
پالك ثبتى 138/53173 بخش 12 تهران ) و نيز پرداخت هزينه دادرسى 1532948 ريال 
) و حق الزحمه كارشناسى 8/000/000 ريال) در حق محكوم له مى باشد نيم عشر اجرايى 
معادل 2/550/000 ريال برعهده محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت 
در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى ازجرايد كثيراالنتشار 
درج ميگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد 
در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه ووصول 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.
 110/25252    مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 147 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

حقوقى  عمومى  دادگاه   127 شعبه   9409980242400319 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9609970242400881 شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان:آقاى عليرضا محمدى فرزند ايرج  خواندگان:1 آقاى حسن ذاكرى فرزند سيفعلى 
2 آقاى سعيد قهرمان زاده فرزند نظامعلى  خواسته ها:1 مطالبه خسارت دادرسى 2 مطالبه 
خسارت  راى دادگاه  در خصوص دادخواست خواهان آقاى عليرضا محمدى بطرفيت آقايان 
سعيد قهرمان زاده و حسن ذاكرى بخواسته رسيدگى و صدور حكم به محكوميت خوانده 
بشماره  با سالم  معيوب  التفاوت خودروى  به  ما  ريال  مبلغ 135/000/000  پرداخت  به 
قانونى خواهان در  و  احتساب خسارت دادرسى  با   NAPLSRALDD شاسى 1203575 
دادخواست خود چنين اعالم نموده است كه موكل بموجب مبايعه نامه يك دستگاه خودرو 
از خوانده سعيد قهرمان زاده خريدارى و سند رسمى انتقال صادر و خودرو تحويل سپس 
متوجه شده كه خودرو چپى بوده و تمام قطعات آن تعويض شده است و كارشناسى نموده 
خودرو مبلغ 220/000/000 ريال قيمت داشته در حاليكه مبلغ 335/000/000 ريال 
براى رفع عيوب هزينه نموده است تقاضاى رسيدگى  نيز  خريدارى كرده است و مبالغى 
به  را  كارشناسى  نظريه  مستندات  فتوكپى  است  نموده  را  خواسته  بمورد  حكم  صدور  و 
ثانى  نسخه  ابالغ  و  رسيدگى  وقت  تعيين  ضمن  دادگاه  است  نموده  دادخواست  پيوست 
دادخواست و ضمائم به خوانده تشكيل جلسه داده و وارد رسيدگى گرديده است خواهان 
در جلسه حاضر و خواسته را تبيين  وتقاضاى رسيدگى نموده است ليكن خوانده عليرغم 
اند در قبال دعوى  ننموده  نيز ارسال  ابالغ در جلسه دادگاه حاضر نشده واليحه دفاعيه 
مطروحه دفاع و ايرادى ننموده دليلى بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز نداشته و به نظريه 
كارشناسى اعتراضى ننمودنده است عليهذا دعوى خواهان وارد وثابت تشخيص به استناد 
مواد 198 و519و522 قانون آئين دادرسى مدنى و مواد 10 و1257 و422و424و427 
بعنوان  ريال  مبلغ 135/000/000  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  به  مدنى حكم  قانون 
راى  دارد  مى  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  دادرسى  خسارت  پرداخت  و  خواسته  اصل 
صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه مى باشد 
در خصوص دادخواست خواهان بطرفيت خوانده حسن ذاكرى بخواسته مذكور فوق نظر به 
لذا  ارائه نداشته است  به وى  بر توجه دعوى نسبت  اينكه خواهان دليل و مدركى دال 
مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
مصوب 79 قرار رد دعوى صادر و اعالم مى گردد قرار صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ 

قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد 
تهران  حقوقى  دادگاه   127 شعبه  رئيس           110/96 249    

رسمي  اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آئين  ماده18  طبق  اجراييه  ابالغ  آگهي 
بدينوسيله به خانم محبوب ه السادات حسين زاده ثاني آبادي فرزند سيد 
داود بنشاني تهران خ سبحاني خ درويش پ100 ابالغ مي شود كه رضا 
شماره  چك  مبلغ  ريال  مبلغ770/000/000  وصول  براي  خدابخشيان 
613453 عهده بانك ملي شعبه خيابان شهيد سبحاني عليه شما اجراييه 
اداره تشكيل شده  اين  صادر و پرونده اجرايي به كالسه 9700745 در 
و طبق گزارش مورخ 97/3/3 مامور اداره پست محل اقامت شما بشرح 
ابالغ  جهت  را  شما  تواند  نمي  هم  بستانكار  و  نشده  شناخته  سند  متن 
واقعي معرفي نمايد.  لذا به تقاضاي وارده شماره 14010598- 97/3/12 
اين آگهي كه  انتشار  تاريخ  از  اجرا  نامه  آئين   18 بستانكار و طبق ماده 
بدهي خود  پرداخت  از  روز  ده  است ظرف  اجراييه محسوب  ابالغ  روز 

اقدام ننماييد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
شبيبي  - رسمي   اسناد  اجراي  چهارم  اداره  رئيس  الف      12446/م   

 آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ميرهاشم ميرموسوى و ثمرين 
كريمى  ايرج  آقاى  وكالت  با  ياور  فرزند  پور  حاجى  زهرا  خانم  خواهان  صادق   مير  فرزند 
صادق  مير  فرزند  ثمرين  موسوى  مير  ميرهاشم  آقاى  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  نيك 
به خواسته تقاضاى تجديدنظرخواهى نسبت به دادنامه شماره 960350 مورخ 96/9/26 
صادره از شعبه 910 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 19 تهران در پرونده شماره بايگانى 
960316 مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9609981091000315 شعبه 
183 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 
1397/5/16 وساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك 
ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 110/25247    منشى دادگاه حقوقى شعبه 183 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

محكوم  مشخصات  قلى  فرزند  ولينى  شيرجنگ  له:نادر  محكوم  مشخصات  اجرائيه 
شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  به:بموجب  محكوم  بابارارى   عليه:يحيى 
مورخه   9609970210301212 شماره  غيابى  دادنامه  و   9710090210300410
1396/11/28 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 500/000/000 ريال موضوع 
از  تاخيرتاديه  به مبلغ 17/500/000 ريال و خسارت  يك فقره چك و خسارت دادرسى 
تاريخ صدور چك تا تاريخ تاديه وجه و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى در حق محكوم 

له و نيز پرداخت هزينه نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت
  110/25007          مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 181 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران 

اجرائيه مشخصات محكوم لهم:1 فهيمه زينلى درب هنزى فرزند اصغر 2 اصغر زينلى در 
هنزى فرزند عباس 3 عليرضا زينلى درب هنزى فرزند اصغر  مشخصات محكوم عليهم:1 
رويا حاجى محمدخان زنجانى فرزند حسن 2 حسن گودرزى فرزند شمس اله 3 حسن شيخ 
سفلى فرزند محمد مهدى 4 مصطفى الونديان فرزند محمد  محكوم به:بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970210600918 محكوم 
عليه محكوم است به خوانده رديف اول را به استرداد 5 فقره چك 16784 لغايت 16788 
و خوانده رديف دوم را به استرداد چك شماره 16783 و خوانده رديف سوم را به استرداد 
و خوانده رديف  و خوانده  وراث خواهان  دو فقره چك شماره 16782 و 16781 در حق 
چهارم را به پرداخت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى از باب تسبيب 

محكوم و اعالم مى نمايد و هزينه نيم عشر دولتى 
  110/25005           مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 188 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران 

 خواهان عبداله سيالنى وحيد رمضانى و پرويز داود آبادى و على رضا عابدى طامه و الوان 
على امين ابربكوه و عوض حبيب زاده نيا دادخواستى به طرفيت خوانده عباس گلزارى به 
خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك به پالك ثبتى 6628 و7004 و3587 و4549 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح   2426 از   4026 و104510و 
9709980210600173 شعبه 188 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/6 ساعت 10:30 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 
تهران  بعثت  قضايى  مجتمع   188 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى         110/25002   

 دادنامه پرونده كالسه 9609980228000074 شعبه 20 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد بهشتى تهران تصميم نهايى شماره خواهان:آقاى حسين بهشتى پور فرزند محمد 
نبى  خواندگان:1 شركت ستايش مهر يزدان 2 آقاى آريانا شريفى فرزند قدرت اله  خواسته 
ها:1 اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 2 مطالبه وجه چك 3 تامين خواسته  راى دادگاه در 
خصوص دعوى آقاى حسين بهشتى پور فرزند محمد نبى به طرفيت 1 شركت ستايش مهر 
يزدان 2 آريانا شريفى فرزند قدرت اله به خواسته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 100 
ميليون تومان وجه يك فقره چك به شماره 1651/894717/60 مورخ 1395/12/8 به 
عهده بانك ملت شعبه دانشگاه اقتصاد نظر به اينكه صدور چك موضوع خواسته از جانب 
خوانده رديف اول و به صاحب حسابى وى و هم چنين امضا بنمايندگى از جانب خوانده رديف 
دوم به داللت مندرجات اوراق پرونده از جمله روگرفت چك و گواهى نامه عدم پرداخت 
بانك محال عليه محرز است و اينكه بموجب مستفاد از ماده 19 قانون صدور چك صاحب 
حساب و نماينده در مقابل دارنده داراى مسئوليت تضامنى اند و خواندگان با وجود ابالغ 
وقت در دادگاه حاضر نشدند و در قبال دعوى خواهان و مستندات ابرازى دفاعى نكردند و 
خواسته خواهان مصون از تعرض باقى ماند بنابراين دادگاه دعوى خواهان را موجه مى داند 
و مستند به ماده پيش گفته و مواد 198 و519 قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 1379 
و تبصره ماده 2 قانون صدور چك حكم بر الزام خواندگان به پرداخت تضامنى مبلغ فوق 
بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد اجراى احكام مكلف است هنگام 
وصول محكوم به نسبت به دريافت هزينه دادرسى اقدام نمايد اين راى با توجه به نوع ابالغ 

حضورى است تا بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر است
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   20 شعبه  رئيس          110/25000   

حقوقى  عمومى  دادگاه   214 شعبه   96099821639000479 كالسه  پرونده  دادنامه  
مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران خواهان آقاى شركت ليزينگ خودرو ايرانيان ( سهام عام) 
با مديريت آقايان امير هوشنگ شيخ زين الدين و على اصغر سرايى نيا با وكالت خانم شيما 
يارى زاده فرزند عبدالخالق 2-  نادر  صالحى درانجانى فرزند عليرضا خواندگان: 1- آقاى 
آقاى على مرتضوى زاده فرزند حسين همگى به نشانى مجهول المكان خواسته ها: مطالبه 
اجور معوقه – مطالبه خسارت دادرسى – مطالبه خسارت تاخير تاديه بتاريخ 1396/11/27 
جلسه شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى تهران در وقت فوق العاده بتصدى امضا كننده ذيل 
تشكيل و تحت نظر است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى 
خواهان شركت ليزينگ خودرو ايرانيان ( سهامى عام) با مديريت آقايان امير هوشنگ شيخ 
خواندگان  طرفيت  به  دارنجانى  وكالت شيما صالحى  با  نيا  اصغر سرايى  على  و  الدين  زين 
1- على مرتضوى زاده 2- نادر يارى زاده به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان به مطالبه 
اجور معوقه ناشى از قردراد ا جاره به شرط تمليك به مبلغ 55/381/943 ريال و مطالبه 
خسارت تاخير تاديه قراردادى به مبلغ 260/297/771 ريال و مطالبه خسارت دادرسى به 
شرح دادخواست تقديمى ماحصل خواسته خواهان اين است كه به موجب قرارداد اجاره به 
شرط تمليك شماره 6820700597 مورخ 82/11/21 خواهان به عنوان موجر يك دستگاه 
خودرو سمند به شماره شاسى 83249759 و شماره موتور 12482041819 جهت بهره 
بردارى به خوانده رديف اول به عنوان مستاجر واگذار كرده و خوانده رديف دوم طبق م اده 
6 ذيل قرار داد به عنوان ضامن تعهدات مستاجر ناشى از قرارداد را متضامنا تقبل نموده 
و حسب بند 1 و 22 ذيل ماده 4 قرارداد به عنوان ضامن تعهدات مستاجر ناشى از قرارداد 
را متضامنا تقبل نموده و حسب بند 1 و 22 ذيل ماده 4 قرارداد مزبور در صورت تخلف از 
ايفاى تعهد مستاجر موظف به استرداد موضوع اجاره خواهد بود و باتوجه به عدم پرداخت 
اجور مقرر و انقضا مدت قرارداد خواهان مبادرت به طرح دعوى نموده و خواندگان على رغ 
م ابالغ در دا دگاه حضور نيافته و اليحه اى را ارسال ننموده و دفاع موثرى كه موجبات بى 
اعتبارى دعوى خواهان و مستندات آن را فراهم نمايد به عمل نياورده اند لذا دادگاه بنا 
به مراتب فوق دعوى را مقرون به صحت تلقى و مستندا به مواد 10 و 219 و230 قانون 
مدنى و ماده 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان موصوف 
به پرداخت اجور معوقه به ميزان 55/381/943 ريال و خسارت تاخير تاديه قراردادى به 
ميزان 260/297/771 ريال و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در 
حق خواهان را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مدت بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن تا بيست روز قابل تجديدنظرخواهى 

در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران  مفتح  شهى  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   214 شعبه  رييس      110/25263  

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواس ت و ضمائم به آقاى مهران حامدى اصل فرزند محمد  
خواهان خانم زهرا حاجى پور فرزند ياور دادخواستي به طرفيت خوانده آقاى مهران حامدى 
اصل با وكالت آقاى ايرج كريمى نيك به خواسته تقاضاى تجديدنظرخواهى نسبت به دادنامه 
شماره 960351 مورخ 96/9/26 صادره از شعبه 910 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
به كالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  بايگانى 960317 مطرح كه  تهران در پرونده شماره   19
پرونده 9609981091000316 شعبه 183 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت 
تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1397/5/16 وساعت 9 تعيين كه حسب دستور 
امور  در  نقالب  وا  عمومي  دادگاه هاي  دادرسي  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه 
مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
 110/25260    منشى دادگاه حقوقى شعبه 183 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

منتشره  هاى  آگهى  پيرو  تاجيك  مسعود  عليه  محكوم  كيا  سميعى  على  له:  محكوم  آگهى   
در جرايد بدينوسيله به آقايان مسعود تاجيك كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود 
شماره  و   9710090231200425 شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  موجب  به 
مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   969970231201257 مربوطه  دادنامه 
هزينه  پرداخت  و  خواسته  اصل  بابت   ( ريال  ميليارد  يك   ) ريال   1/000/000/000
اعالمى  تورم  نرخ  شاخص  مبناى  بر  تاديه  تاخير  خسارت  پرداخت  به  همچنين  و  دادرسى 
تا   96/4/26 دادخواست  تقديم  تاريخ  از  ايران  اسالمى  جمهورى  مركزى  بانك  سوى  از 
روز اجراى حكم در حق محكوم له .  نيم عشر اجرايى معادل پنج درصد محكوم به برعهده 
محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجراييه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 
تا ظرف ده روز  كثيراالنتشار درج ميگردد  ازجرايد  احكام مدنى در يكى  اجراى  قانون   9
پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجراييه اقدام گردد در غير اين صورت واحد 
اجراى احكام طبق مقررات نسبت به اجراى مدلول اجرائيه ووصول هزينه اجرايى اقدام 

خواهد نمود.
 110/25257    مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 147 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد محالتى تهران 

بشـر گروه فرادید  در ادام��ه مخالفت های داخلی حقـوق 
با سیاس��ت های ترام��پ، قانونگذاران و م��ردم عادی 
آمریکا در واکنش به سیاس��ت جدا کردن کودکان از 
خانواده هایشان در مرز های این کشور تظاهرات کردند.

تعدادی از قانونگذاران دموکرات به مناس��بت 
»روز پ��در« مقاب��ل مراکز نگه��داری از مهاجران 
در نیوجرس��ی و تگزاس در اعتراض به سیاس��ت 
ضدمهاجرتی دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
و ج��دا کردن کودکان از خانواده هایش��ان نزدیک 

مرزهای آمریکا، تظاهرات کردند.
معترض��ان با در دس��ت داش��تن تصاویری از 
مهاج��ران اعت��راض خود را نس��بت به سیاس��ت 
ضدمهاجرت��ی آمری��کا اعالم کردن��د. تظاهرات به 
مناس��بت روز پدر در ابتدا از »ال پاسو« در تگزاس 
آغاز ش��د و در »تورنیلو« در تگ��زاس پایان یافت. 
این تظاهرات به درخواست »بت اورورک«، نماینده 
دموکرات آمریکایی برگزار شد. وی پیشتر در حساب 
توییتر خود م��ردم را به حض��ور در این تظاهرات 
فراخوانده بود. همچنین سیاس��تمداران نیوجرسی 
آمریکا هم روز گذشته مقابل یک مرکز نگهداری از 

مهاجران در نیوجرسی تظاهرات کردند.
عالوه بر سیاس��تمداران و قانونگ��ذاران، مردم 
عادی هم در برخی دیگر از شهرهای آمریکا تظاهرات 
کردند. یک تظاهرات در اعتراض به سیاس��ت های 
ضدمهاجرتی آمریکا در ش��هر »فینیکس« در ایالت 
آریزون��ا برگزار ش��د. صده��ا نفر از مردم در ش��هر 
»مینیاپولیس« در مینه س��وتا ه��م در اعتراض به 
قوانی��ن مهاجرت��ی در مرزهای آمری��کا تظاهرات 

کردند.این تظاه��رات تازه ترین واکنش قانونگذاران 
و م��ردم عادی به سیاس��ت های تبعیض آمیز دولت 

آمریکا در ارتباط با مهاجران محسوب می شود.
جف سشنز، دادستان کل آمریکا در ماه آوریل 
س��ال جاری میالدی اعالم کرد که یک سیاس��ت 
جدی��د علی��ه مهاجرانی که به ص��ورت غیرقانونی 
از م��رز جن��وب غربی وارد کش��ور می ش��وند، به 
کار خواهد گرفت. براس��اس این سیاس��ت جدید، 

والدینی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شوند، 
از فرزندانش��ان ج��دا خواهند ش��د و وضعیت آنها 
از طری��ق وزارت امنیت میه��ن مورد پیگیری قرار 
می گیرد. مقامات آمریکایی روز جمعه اعالم کردند 
که از اواس��ط ماه آوریل تا پایان ماه مه سال جاری 
میالدی حدود 2000 کودک از خانواده هایشان در 

مرزهای آمریکا جدا شده اند.
ه��ر س��اله ده ه��ا ه��زار مهاج��ر از آمریکای 

مرک��زی تالش می کنن��د از طریق م��رز مکزیک 
وارد آمریکا ش��وند. این درحالی اس��ت که با روی 
کار آم��دن دونالد ترامپ کار ب��رای این مهاجران 
بس��یار دشوار شده اس��ت. تا پیش از این، خانواده 
های��ی که به صورت غیرقانون��ی از این طریق وارد 
آمریکا می شدند، در دادگاه مدنی آمریکا محاکمه 
می ش��دند. ام��ا در م��اه ج��اری می��الدی، دولت 
ترامپ ب��ا تبعیت از یک سیاس��ت متضرر والدین 
را به زندان هایی که بوسیله »خدمات مارشال های 
آمریکا« اداره می شود، می فرستد و از کودکان آنها 
به دلیل نداشتن سن قانونی جدا از خانواده هایشان 
در همین نهاد نگهداری می کند. این درحالی است 
که گاهی خانواده های این کودکان حتی نمی دانند 

که فرزندانشان کجا نگهداری می شوند.
ک��ودکان مهاجران ک��ه در مرز ه��ای آمریکا 
و مکزی��ک ب��ه همراه خانواده هایش��ان بازداش��ت 
می ش��وند در اردوگاه��ی در جن��وب تگ��زاس در 

قفس های آهنی زندانی می شوند.
روزنامه گاردین چاپ انگلیس نوش��ت کودکان 
مهاجر که در مناطق مرزی آمریکا بعد از بازداش��ت 
از والدین ش��ان جدا می شوند در قفس هایی زندانی 
می شوند و چشم انتظار والدین شان می مانند. اقدام 
دولت ترامپ مبنی بر جدا کردن کودکان مهاجر از 

والدین ش��ان در آمریکا حتی با انتقاد مالنیا ترامپ، 
همسر رئیس جمهور آمریکا هم مواجه شده است. در 
حال حاضر صدها کودک مهاجر در قفس های آهنی 
در اردوگاهی در جنوب تگزاس زندانی هس��تند. در 

هر قفس بیست کودک مهاجر زندانی هستند.
سیاس��ت های مهاجرتی دونال��د ترامپ باعث 
ش��ده اس��ت بس��یاری از مقام��ات آمریکایی لب 
ب��ه انتقاد از رئیس جمهور کشورش��ان بگش��ایند. 
سیاست های مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا اخیرا جنجال های بس��یاری بپا کرده است. 
شماری از مقامات آمریکایی نظرات خود را درباره 

سیاست های مهاجرتی ترامپ بیان داشتند.
کلین کانوی، مشاور ترامپ گفت: رئیس جمهور 
آماده اس��ت تا اصالحات مهاجرتی معن��ی دار را در 
سراسر کش��ور اجرا کند. اجازه بدهید فقط به شما 
بگویم که هیچکس دوست ندارد که بچه ها از آغوش 
مادرش��ان یا از رحم مادر خود جدا شوند. اما ما باید 
مطمئن ش��ویم که قوانین وزارت امنیت داخلی در 
محیطی که ما در آن زندگی می کنیم درک می شود. 
س��ه ش��رایط وجود دارد که توس��ط وزارت امنیت 

داخلی یک کودک را در مرز ارزیابی می کند.
 یکی این اس��ت - آیا این کودک در واقع دارای 
رابطه خانوادگی با بزرگسال است و شماره دو کودک 
در معرض خطر اس��ت و در طول زمان ارزیابی های 
زیادی وجود دارد. برخی از بزرگس��االن از کودکان 
برای دسترس��ی به مرز استفاده می کنند. وی افزود: 
قطعا نمی خواهم کسی از این بچه ها به عنوان اهرم 
استفاده کند. اجازه بدهید این را بگویم اینها کودکان 

هستند و با ید به آنها توجه داشته باشیم.

در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شد

تظاهرات علیه سیاست های ضد مهاجرتی ترامپ


