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نقض آتش بس در سودان جنوبی 
نیروهای دولتی سودان جنوبی و شورشیان دیروز 
همزمان با آغاز آتش بس در این کش��ور، با هم درگیر 

شدند و یکدیگر را به نقض آن متهم کردند.
مع��اون س��خنگوی گ��روه موس��وم ب��ه »جنبش 
آزادی بخش خلق س��ودان« که از مخالفان دولت است، 
نیروهای دولتی را متهم کرد که به پایگاه های این گروه 
حمله کرده  و توافق آتش بس را نقض کرده اس��ت. یک 
سخنگوی دیگر این گروه نیز گفت که نیروهای این گروه 
که دولت آنان را شورشی می نامد، به طور هماهنگ به 

پایگاه های دولتی در چهار ایالت حمله کردند.

تماس رادیویی نیروی دریایی دو کره 
نیروهای دریایی دو کره برای اولین بار طی یک دهه 
گذش��ته با یکدیگر ارتباط برقرار کردند و بدین ترتیب 

راه تماس رادیویی دریایی دو کشور بازگشایی شد.
خ��ط رادیویی تماس نیروی دریای��ی دو کره برای 
اولین بار طی دهه گذشته، بار دیگر فعال شد و کشتی های 
دو کش��ور با یکدیگر ارتباط رادیویی برقرار کردند. بنابر 
اعالم وزارت دفاع کره جنوبی، یک قایق گش��ت دریایی 
کره شمالی به تماس نیروی دریایی کره جنوبی از طریق 
کانال رادیویی بین المللی پاس��خ داده است. این رخداد 
تازه ترین تحول در زنجیره گام های متقابل دو کره برای 

حرکت به سوی عادی سازی روابط است.

تظاهرات شهروندان اتریشی 
ش��مار زیادی از ش��هروندان اتریشی در مخالفت با 
افزایش ساعات کاری در روز دست به برگزاری تظاهرات 

علیه دولت زدند.
تظاهرات کنن��دگان پالکاردهایی با مضمون اینکه 
»م��ا آین��ده را می س��ازیم«، »چرا اوق��ات فراغت ما را 
می دزدید؟« در دس��ت داشتند. با این وجود قرار است 
پارلمان اتریش روز پنجش��نبه طرح افزایش س��اعات 
کاری در روز را به تصویب برساند. این در حالی است که 
اتحادیه کارگری اتریش اقدام دولت را سبب به مخاطره 
افتادن سالمت کارمندان و کارگران اعالم کرده است. 

نشست سران آفریقا در موریتانی 
 س��ی و یکمین نشست سران کشورهای آفریقایی 
دی��روز ب��ا ش��رکت 22 رئیس جمه��وری و ش��ماری 
از نماین��دگان روس��ای جمه��وری ای��ن کش��ورها در 

»نواکشوت« پایتخت موریتانی آغاز به کار کرد.
این نشس��ت با ش��عار »پیروزی در مبارزه با فساد، 
راهی پایدار به س��وی تغییر در آفریقا« برگزار می شود و 
موریتانی برای نخستین بار میزبان آن است. خبرگزاری 
رس��می موریتانی »وما« نیز اعالم کرد: قرار است در این 
نشست مسائلی مانند انجام اصالحات در نهادهای وابسته 

به اتحادیه آفریقا، مورد بررسی قرار گیرد.

تایید خرید اس-400 
وزارت دفاع هندوس��تان خرید سیس��تم های دفاع 
هوایی اس-400 روسیه را مورد تایید قرار داده و اعالم 

کرد این توافق را به سمت نهایی شدن پیش می برد.
 این چراغ س��بز از سوی وزارت دفاع هندوستان با 
وجود هشدارهای آمریکا درباره پیامدهای احتمالی خرید 
س��امانه دفاع هوایی قدرتمند روسیه بوده است. نیرماال 
س��یتارامان، وزیر دفاع هندوس��تان با اشاره به یکسری 
اختالف��ات درباره این توافق گفت ک��ه این معامله 5.7 
میلیارد دالری برای خرید سامانه دفاع هوایی اس-400 

باید مورد تایید نهایی دولت دهلی نو نیز قرار گیرد.

مخالفت الجزائر 
احم��د اویحیی، نخس��ت وزیر الجزائ��ر تاکید کرد 
کش��ورش مخالف تاس��یس کمپ ها ب��رای مهاجران 
غیرقانونی است و آن را هرگز قبول نمی کند. نماینده 
در همین راستا، عبدالقادر مساهل، وزیر خارجه الجزائر 
پیش��تر تاکید کرده بود که کشورش هیچ منطقه ای را 

به مهاجران غیرقانونی اختصاص نخواهد داد.

اخبار

 جزئیات تازه ای از روابط بحرین
با رژیم صهیونیستی

یک خاخام صهیونیست فاش کرد روابط اسرائیل 
ب��ا رژی��م آل خلیفه ب��ا رأس این رژی��م یعنی »حمد 

بن عیسی آل خلیفه«، پادشاه بحرین نیز برقرار است.
 پ��س از اظهارات مس��ئوالن رژی��م بحرین مبنی 
بر اینکه اس��رائیل حق موجودیت و داش��تن نماینده در 
محافل بین المللی دارد و همچنین حق دارد از خود دفاع 
کند، به تدریج واقعیت وجود روابط بین منامه و تل آویو 
به صورت جدی علنی و برمال می ش��ود. به گفته مارک 
اشنایر، خاخام صهیونیست، مهمترین این موارد، اظهارات 
پادشاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه درباره اسرائیل 
است. اشنایر گفت: »پیش بینی می کنم بحرین به علت 
پایبندی پادش��اهش به اسرائیل، نخستین کشور خلیج 
)فارس( خواهد بود که با اسرائیل رابطه برقرار می کند«.

اش��نایر در گفت وگو با ش��بکه 24 اسرائیل تاکید 
کرد بارها به بحرین س��فر کرده است و روابط نزدیکی 
با خانواده حاکم در بحرین دارد. وی افزود: »مذاکرات 
با پادشاه )بحرین( درباره اسرائیل بود و او به من گفت 
نمی توانم ب��اور کنم که من روابط دیپلماتیک با ایران 

برقرار کردم، نه با اسرائیل«.
نظرات اش��نایر از جمله نظراتی اس��ت که از داخل 
اس��رائیل ش��نیده می ش��ود تا یکبار دیگ��ر بتوانند به 
داخل صفوف کش��ورهای عربی نف��وذ کنند و رژیم های 
عربی بیش��تری را به خود ملحق کنند. اوفیر جندلمن، 
سخنگوی رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نیز از 
جمله کسانی بود که خبر مشارکت هیئت اسرائیلی را در 
نشست کمیته میراث جهانی یونسکو که اخیرا در پایتخت 
بحرین منامه برگزار شد، فاش کرد. روزنامه صهیونیستی 
جروزالم پست نیز آورده بود پیش تر شاه بحرین خواستار 
پایان قطع روابط و تحریم کش��ورهای عربی علیه رژیم 
صهیونیستی شده و اعالم کرده بود شهروندان بحرین را 

درخصوص سفر به تل آویو مختار گذاشته است.

گزارش

آینده سیاس��ی صدراعظ��م آلمان در  لش اتحادی��ه چـــــا در  همپیمانان��ش  دس��تان 
سوسیال مس��یحی )CSU( قرار گرفته چراکه رهبری این 
حزب بایرنی برای تصمیم گیری درباره پذیرش معاهده های 
مهاجرتی که حاصل مذاکرات بروکسل است، امروز یکشنبه 

تشکیل جلسه می دهد.
۹ م��اه پس از آنکه آنگال م��رکل در انتخابات پارلمانی 
آرای خود را در مواجهه با راس��ت های افراطی از دست داد، 
مجبور ش��د تا مجددا به س��مت همس��ایگان عضو اتحادیه 
اروپایش ب��رود تا به حل درگیری با متحدانش کمک کنند 
چراکه پیش��تر این قانونگذاران علیه سیاست های مهاجرتی 

مرکل شدیدا اعتراض کرده بودند.
رهب��ری این حزب سوس��یال مس��یحی که هورس��ت 
س��یهوفر وزیر کشور آلمان است، به بازگرداندن مهاجران از 
مرز بایرن تهدید کرده اس��ت؛ اقدامی که می تواند به سقوط 

دولت ائتالفی مرکل شتاب دهد.
در نشست اخیر بروکسل، رهبران اروپایی بر سر تقسیم 
داوطلبانه مهاجران و ایجاد مراکز کنترل درون اتحادیه اروپا 
برای ارزیابی درخواست های پناهندگی توافق کردند. عالوه 
بر این، مرکل توافق هایی را با ۱۶ کش��ور اتحادیه اروپا برای 
بازگردان��دن گروه��ی از پناه جویان اعالم ک��رد و همچنین 
پیش��نهاد تش��کیل مراکز پذیرشی را داد تا س��ایرین وارد 
روند سریع تر پناه جویی شوند و این در واقع سخت تر شدن 
سیاست مهاجرتی درهای باز است که او سال 20۱5 معرفی 

کرد. 
گرچ��ه اکثر تحلیلگ��ران انتظ��ار دارند م��رکل از این 
درگیری با اتحادیه سوسیال مسیحی جان سالم به در ببرد 
اما بعید اس��ت این آخرین تالش ح��زب متحد مرکل برای 
دوری از صدراعظمی باش��د. الزم به ذکر است اخیرا یکی از 

بحران های مرکل بحث پناه جویان است.

سرنوشتمرکلدردستسوسیالمسیحیها
چالش ه��ا و بحران ها در اروپا بر س��ر  خط ابع��اد ســــر روز  ه��ر  پناه جوی��ان  پدی��ده 
گسترده  تری شده است چنانکه رئیس پارلمان اروپا هشدار 
داد بحران مهاجرت می تواند انسجام و وحدت اتحادیه اروپا 

را به خظر بیاندازد.
انتونیو تایانی رئیس پارلمان اروپا در اظهاراتی با اش��اره 
به نشست اخیر سران اتحادیه اروپا در بروکسل درخصوص 
مهاجرت نتایج ان را در مجموع ناامیدکننده خواند و گفت: 
»در حال حاضر بحران مهاجرت به نخس��تین مشکل اروپا 
تبدیل شده است. اروپا باید مرزهای خارجی خود را تقویت 
کن��د و برای حل بحران لیبی و همچنین مش��کالت افریقا 
راهبرد داشته باش��د. اروپا باید همانطور که در ترکیه برای 
مقابله با مهاجرت س��رمایه گذاری می کند باید در لیبي نیز 

برنامه مشابهی را پیاده کند«.
این در حالی اس��ت که ۱20 اواره دیگر فراری از جنگ 

و خش��ونت که قصد داشتند از طریق لیبی خود را با قایقی 
به س��واحل ایتالیا برسانند درپی تشدید تدابیر شدید رم در 
دریای مدیترانه برای جلوگیری از ورود این نوع قایق ها، در 

دریا غرق شدند و تنها ۱۶ نفر از آنان نجات پیدا کردند.
س��ارا کونس��والتو، رئیس انجمن ایتالیایی »پناه جویان 
خوش آمدید« گفت: »مطمئنا سیاس��ت های ضد مهاجرتی 
دول��ت ایتالیا به جو بدی که در کش��ور ما در مورد مهاجران 
و اوارگان وج��ود دارد دامن زده اس��ت. در حال حاضر دیگر 
کش��ورها اروپای��ی مدعی حقوق بش��ر نیز ب��ا تقویت تدابیر 
مربوط به جلوگیری از ورود اوارگان به اروپا خود را در پشت 
رای دهندگانشان پنهان کرده اند«. از ابتدا سال جاری میالدی 
تاکنون، بیش از ۹00 آواره در دریای مدیترانه غرق شده اند.

دول��ت راس��تگرای ایتالیا، به ش��دت ب��ا ورود آوارگان 
به س��واحل این کش��ور مخالف اس��ت و صریحا خطاب به 

سازمان های غیردولتی حامی مهاجران هشدار داده است.

تداومبحرانمهاجرتدراروپا

تعيين  قانون  نامه  آئين   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
تكليف وضعيت اراضي زراعي باغات و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
مورخ96/10/17   139660301147002058 شماره  راي  برابر 
و  باغات  زراعي  اراضي  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  هيات موضوع 
وامالك  اسناد  ثبت  اداره  در  فاقد سند رسمي مستقر  ساختمانهاي 
صوري  محرم  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  زيبادشت 
قزوين  از  صادره  شناسنامه708  شماره  علي  عين  فرزند  غياثوند 
با  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  در  ملي5889324543  شماره  به 
پالك12117  از  مترمربع  مساحت71/78  به  آن  در  احداثي  بناي 
با  اصلي  از  فرعي  شماره955  پالك  از  قسمتي  اصلي   3 از  فرعي 
حدود شماال بطول 5/85 متر ديواريست به ملك آقاي علي الوندي 
3/5802 شرقا بطول12/50 متر ديواريست به قطعه 193 تفكيكي 
محمدحسين  اقاي  ملك  به  ديواريست  متر  بطول4/71  اول  جنوبا 
آزادي3/5933 دوم بطول1/12 متر درب وديواريست به كوچه بن 
بست غربا بطول12/46 متر ديواريست به ملك آقاي حمداله الوندي 
غياثوند باقيمانده پالك 3/955 واقع در بخش10 تهران خريداري از 

مالك رسمي ( آقاي ابوالقاسم كاهه ) محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضايي تقديم  و گواهي طرح دعوي را به اين اداره ارائه نمايند.
 بديهي است  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
دوم:  نوبت  انتشار  تاريخ   1397/3/27 اول:  نوبت  انتشار  تاريخ   

 1397/4/11
12433/م الف            رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيباشت - شكوري

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضي زراعي باغات و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر 
مورخ96/12/22   139660301147002936 شماره  راي 
باغات  زراعي  اراضي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  موضوع  هيات 
اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و 
وامالك زيبادشت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي رسول 
زنجان  از  صادره  شناسنامه12  شماره  محرمعلي  فرزند  منصوري 
به  ( شماره ملي 4285154145 )در ششدانگ يك قطعه زمين 
پالك12295  به  مساحت100مترمربع  به  آن  در  احداثي  بناي  با 
با  اصلي  از  فرعي  شماره678  پالك  از  قسمتي  اصلي   3 از  فرعي 
تفكيكي  قطعه44  ديوار  به  ديواريست  متر  بطول5  شماال  حدود 
پالك678  باقيمانده  ديوار  به  ديواريست  متر  بطول20  شرقا 
كوچه  به  وديواريست  درب  متر   5 بطول  جنوبا  اصلي   3 از  فرعي 
ديواريست  متر  بطول3  اول  قست  دو  غربادر  موجود  متري   9
 31 قطعه  بديوار  ديواريست  متر  بطول17  دوم  مزبور  كوچه  به 
تفكيكي واقع در بخش10 تهران خريداري از مالك رسمي  ( آقاي 

اشرفعلي غياثوند ) محرز گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي 
اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضايي تقديم و گواهي طرح دعوي را به اين اداره ارائه نمايند.
 بديهي است  در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
دوم:  نوبت  انتشار  تاريخ   1397/3/27 اول:  نوبت  انتشار  تاريخ    

 1397/4/11
12434/م الف            رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيباشت - شكوري

 پرونده كالسه 9609982164600349 شعبه 221 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
مجيد  آقاى  خواهان   9709972164600225 شماره  نهايى  تصميم  تهران  شهيدمفتح 
دادرسى  خسارت  1-مطالبه   : ها  خواسته  پرسا  خسرو  آقاى  خوانده  مظفر  فرزند  فيضى 
به  دادخواستى  خواهان   : گردشكار  بابت  وجه  مطالبه   -3 تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه   -2
ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه  داشته  تقديم  باال  خوانده  بطرفيت  فوق  خواسته 
زير  امضاكننده  تصدى  به  دادگاه  مقرر  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به 
تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مينمايد راى دادگاه در خصوص دعوى آقاى مجيد فيضى فرزند مظفر بطرفيت 
آقاى خسرو پرسا بخواسته مطالبه وجه بابت خريد آپارتمان به مبلغ 900/000/000 ريال 
مطالبه خسارات دادرسى و مطالبه خسارت تاخير تاديه با عنايت به مفاد دادخواست تقديمى 
خواهان  شكايت  خصوص  در  اينكه  به  نظر  دعوى  مستندات  و  خواهان  اظهارات  استماع  و 
عليه خوانده مبنى بر خيانت در امانت نسبت به مبلغ مذكور بموجب دادنامه قطعى شماره 
1391/9/19 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومى جزائى   –  9109972191400873
با  و  است  تعزيرى صادرگرديده  دو سال حبس  تحمل  به  خوانده  محكوميت  بر  تهران حكم 
عنايت به اينكه در مانحن فيه خوانده در دادگاه حاضر نشده و با توجه به مراودات حقوقى 
از  استفاده  در  ايشان  مستندات  اعتبارى  بى  بر  داللت  كه  مقتضى  و  كافى  دليل  طرفين 
كافى  وجه  هيچ  به  پرونده  در  موجود  مدارك  و  است  نداده  ارائه  نمايد  ابرازى  مستندات 
با استصحاب بقاى  براى عدم استحقاق خواهان نبوه و حكايت از برائت ذمه خوانده ندارد 
به  فوق  مراتب  به  بنا  لهذا  داده  تشخيص  صحت  بر  محمول  نظر  به  را  مطروحه  دعوى  دين 
استناد مواد 666 و 1257 قانون مدنى و مواد 198 و 303 و 519 و 520 و522 قانون 
ريال   900/000/000 مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  بر  حكم  مدنى  دادرسى  آيين 
بابت اصل خواسته و همچنين خسارات دادرسى از حيث قاعده الضرر و تسبيب و پرداخت 
قيمت  شاخص  اساس  بر   1396/4/19 دادخواست  تقديم  تاريخ  از  تاديه  تاخير  خسارت 
ساالنه بانك مركزى لغايت زمان پرداخت دين در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد ضمنا 
اعسار  بر  حكم   1396/7/22  -9609972164600681 شماره  دادنامه  بموجب  سابقا 
خواهان از پرداخت پنج ششم هزينه دادرسى صادر شده است كه ايشان در صورت خروج 
از اعسار در مرحله اجراى حكم مكلف است الباقى هزينه دادرسى را مطابق مقررات در حق 
دولت پرداخت نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ به خوانده در 
اين دادگاه قابل واخواهى بوده و پس از آن ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى 

در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد.
تهران عمومى  دادگاه   221 شعبه  رئيس          110/31005  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى غالمرضا فراهانى فرزند عبدالحسين  
خواهان آقاى شهرام جعفرزاده داشبالغ دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى غالمرضا فراهانى 
به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   191 شعبه   9709980214000120 كالسه 
مطهرى تهران  ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/26ساعت 10 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 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد.
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   191 شعبه  منشى     110/30998  

آقاى  خواهان  افروز  گل  على  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
رجب رحمنى ساغرانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على گل افروز به خواسته تخليه 
شعبه   9609980214000882 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
191 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران  ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
آيين  قانون  ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  كه حسب دستور  تعيين  1397/7/23ساعت 11 
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.
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   191 شعبه  منشى     110/30996  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على محمدزاده پارچين فرزند ملك 
على خواهان آقاى داود دادرس دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على محمدزاده پارچين به 
خواسته اعسار از پرداخت محكوم به مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   179 شعبه   9709980213200117
دستور  حسب  كه  تعيين   9/30 ساعت   1397/5/22 مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  
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 
ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد.
تهران مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   191 شعبه  منشى     110/30994  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سيف اله خلج فرزند محمد خواهان 
آقاى غالمرضا اكبرى كيش دره دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سيف اله خلج به خواسته 
دستور موقت و الزام به فك پالك خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   179 شعبه   9709980213200183
تهران  ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/3ساعت 11 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.
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   179 شعبه  منشى     110/30992  

فيض  مهدى  فرش  نقشه  ترسيم  شركت  تغييرات  آگهى 
ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با  فراهانى  آبادى 
استناد  به   14006321856 ملى  شناسه  و   501230
صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397,01,15 
ومجوزشماره 97,260818 مورخ 97,3,23 وزارت فرهنگ 
وارشاد اسالمى تصميمات ذيل اتخاذ شد : شركت مذكور 
آبادى  فيض  ومهدى  گرديد  اعالم  منحل  فوق  تاريخ  در 
فراهانى به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشانى محل 
تصفيه استان تهران- شهرتهران - خيابان انقالب اسالمى 
تجارى  ادارى  برج   – جنوبى  بهار  خيابان   – پيچ شميران   –
 : كدپستى  واحد519   - ادارى  دوم  طبقه  (پالك37)  بهار 

1561636368مى باشد. 2
(197819 ) تهران  غيرتجارى  موسسات  و  ها  شركت  ثبت  اداره  كشور  اسنادوامالك  ثبت  سازمان 

ابالغيه 9709981070700275 ابالغ شونده حقيقى : ژاله قنبرى تاريخ حضور : 97/5/27 
شنبه ساعت 15/30 محل حضور : تهران – بزرگراه بعثت – بعد از بيمه ايران – ضلع جنوبى 
پارك بعثت – خيابان شهيد تقوى تاريخ حضور : 97/5/27  ساعت حضور : 15/30 در خصوص 
دعوى اميد مالمير به طرفيت شما در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در اين شعبه حاضر شويد.

 ضمنا به پيوست دادخواست و ضمايم (غيرمكانيزه) ارسال مى گردد.
توجه *پس از دريافت اين ابالغيه ، ابالغ اوراق قضايى به صورت  الكترونيك انجام خواهد شد 
و ابالغ به صورت كاغذى در موارد محدود و استثناء انجام مى شود بنابراين ضرورى است نسبت 

به ثبت نام و مشاهده اين ابالغيه و ابالغيه هاى آتى از طرق سامانه اقدام نماييد.
 *چنانچه جهت ورود به سامانه ، حساب كاربرى (شناسه و رمز)دريافت ننموده ايد جهت ثبت 
نام به يكى از دفاتر خدمات الكترونيك قضائى و در صورت عدم دسترسى به نزديكترين واحد 

قضائى مراجعه نماييد.
تهران اختالف  حل  شوراى  شانزده  شماره  مجتمع   707 شعبه        110/31358  

حصر وراثت آقاى حميد نجفى مهر به شماره شناسنامه 4284 مطابق دادخواست تقديمى به 
چنين  و  نموده  وراثت  گواهى حصر  درخواست  اين شعبه  از  پرونده 970218/720  كالسه 
 96/12/28 تاريخ  در   1899 شناسنامه  شماره  زيبا  نجفى  گلزار  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : حميد 
نجفى مهر شماره شناسنامه 4284 ت ت1355 صادره از خلخال فرزند متوفى مجيد نجفى مهر 
ش. ش 22 ت ت 1301 صادره از تهران همسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت 
آگهى مينمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
تهران  16 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراى   720 شعبه  رئيس     110/31357  

دادنامه تاريخ رسيدگى 1396/9/5 شماره پرونده 324/605/96 شماره دادنامه 9601357 
مرجع رسيدگى شعبه 605 مجتمع 12 و 13 شوراى حل اختالف دادگسترى تهران خواهان: 
اميرحسين مظاهر عرب به وكالت زهره كرمى خوانده آقاى سعيد فوالدلو خواسته : مطالبه وجه 
به مبلغ 93/000/000 ريال گردشكار خواهان/درخواستى به خواسته فوق بطرفيت خوانده 
تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت 
فوق العاده / مقرر شعبه بتصدى امضاكننده ذيل تحت نظر قرار گرفت با توجه به محتويات 
پرونده پس از اخذ نظريه مشورتى اعضاى محترم شعبه 605 ختم رسيدگى را اعالم و بشرح 
زير مبادرت به صدور راى مينمايد راى قاضى شورا در خصوص دعوى اميرحسين مظاهرعرب 
به وكالت زهره كرمى به طرفيت سعيد فوالدلو به خواسته مطالبه مبلغ 93/000/000 ريال 
وجه يك فقره چك به شماره و تاريخ 1384/338560/56 (91/11/18) با احتساب كليه 
خسارات ناشى از دادرسى شامل هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با التفات به اينكه ارايه 
سند تجارى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته 
و بقاى اصول مستندات مذكور بخصوص گواهى عدم پرداخت سند تجارى در يد مدعى داللت 
بر بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و  استحقاق خواهان در مطالبه وجه آنرا دارد و اينكه خوانده 
على رغم ابالغ قانونى وقت دادرسى در جلسه شورا حضور نيافته و ايراد و دفاعى در قبال 
دعوى مطروحه معمول نداشته اليحه دفاعيه اى هم ارسال ننموده و مستندات خواهان مصون 
از ايراد و خدشه باقى مانده و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه 
ننموده است لذا با استصحاب دين خوانده دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مستندا 
به مواد 310 الى 313 قانون تجارت و قانون استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 قانون صدور 
چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 198 و515 و 519 قانون آيين 
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده 
به پرداخت مبلغ 93/000/000 خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 1/225/000 
ريال و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص 
تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و 
اعالم مينمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه و سپس در فرجه 20 روز پس از آن قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى محل ميباشد.
تهران اختالف  حل  شوراى   13 و   12 مجتمع   605 شعبه  قاضى         110/31355  

ن گروهفرادید ب��ه بحـــــرا اعتراض ه��ا  ادام��ه  در 
سیاس��ت های ضد بش��ری دولتمردان کاخ سفید، 
معترض��ان آمریکای��ی در مخالف��ت ب��ا مواضع و 
سیاست های ضد مهاجرتی دولت دونالد ترامپ، در 
پایتخت و صدها شهر این کشور تظاهرات کردند.

 اعتراض ها ب��ه مواضع ض��د مهاجرتی دولت 
آمریکا به وی��ژه اقدام جنجالی جدا کردن اجباری 
فرزندان مهاجران از والدین آنها، تظاهرات سراسری 
در شهرهای مختلف این کشور را به دنبال داشت. 
تظاهرات علیه مواضع ضد مهاجرتی دونالد ترامپ 
در واش��نگتن دی س��ی، پایتخ��ت و صدها ش��هر 
دیگر این کش��ور برگزار ش��د؛ تظاهراتی که هدف 
از برگزاری آن س��ه خواس��ته زیر بوده است: اول، 
خانواده ه��ای مهاج��ران که به دلی��ل مواضع ضد 
مهاجرت��ی دولت آمری��کا از هم جدا ش��دند، فورا 
ب��ه هم بپیوندند. دوم، دولت آمریکا دس��تگیری و 
بازداش��ت اعضای خانواده های مهاجران را متوقف 
کند. و س��وم دولت دونالد ترامپ به آنچه سیاست 
»مدارای صفر درصدی« در مقابل مهاجرت خوانده 

شده، پایان دهد.
تظاهرات با حضور هزاران نفر در پایتخت و صدها 
شهر دیگر از جمله در نیویورک، فیالدلفیا، شیکاگو، 
میلواکی، دنور، میامی، سنت لوئیز و لس آنجلس و.. 
برگزار شد. برخی رس��انه های آمریکایی خبر دادند 
که ب��رای برگزاری تظاه��رات اعتراضی در بیش از 
700 ش��هر آمریکا برنامه ریزی ش��ده ب��ود. در این 
می��ان جلوگیری از ورود خاویر س��والنا به آمریکا و 
جدا کردن کودکان مهاجران از مادرانشان به عنوان 
مصداق هایی از این رفتارهای نژادپرستانه امریکا با 

واکنش های مختلفی همراه بوده است.

روزنام��ه اینترنت��ی رای الی��وم ب��ا اش��اره به 
رفتارهای نژادپرستانه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمری��کا با وج��ود دم زدن از دموکراس��ی و ادعای 
دف��اع از آزادی و توصیف تمس��خر آمیز از آمریکا 
با عنوان »بهشت نژادپرستی« نوشت جلوگیری از 
ورود خاویر سوالنا دبیرکل اسبق پیمان آتالنتیک 
ش��مالی )ناتو( به آمریکا به علت سفر وی به ایران 
و جدا ک��ردن کودکان مهاجران از مادرانش��ان به 
عنوان مصداق هایی از این رفتارهای نژادپرستانه با 

واکنش های مختلفی همراه بوده است. 
رای الی��وم که از لندن با اش��اره به این مطلب 
نوشت: اظهارات چندی پیش سوالنا در مصاحبه با 
یک شبکه تلویزیونی اسپانیایی با وی، ما را شوکه 
کرد. وی گفت آمریکا در تصمیمی "رذیالنه" ورود 
او به این کشور و دریافت روادید آمریکا را به علت 
س��فر اخیر او به تهران ممنوع کرده اس��ت. سوالنا 
افزود: من به عنوان نماینده همه مذاکره کنندگان 

درباره توافقنامه هسته ای به ایران سفر کردم. 
کارشناسان بر این باورند سوالنا به عنوان دبیر 
کل اس��بق مهمترین پیمان نظامی غربی و یکی از 
وزرای سابق اسپانیا در توصیف خود از این برخورد 
ناشایست و غیرانسانی، جانب ادب را رعایت کرده 

است. 
انتظ��ار چنین برخ��ورد تحقیرآمیزی از دولت 
کنونی آمریکا می رفت، دولتی که به بیماری روانی 

به اسم "ایران هراسی" و قلدرمآبی های نژادپرستانه 
مبتالس��ت و مانع از ورود ش��هروندان هفت کشور 
اس��المی به آمریکا می ش��ود و دادگاه عالی آمریکا 
نی��ز از تصمیمات آن حمایت می کن��د. حتی اگر 
به کس��ی اجازه ورود به این کش��ور داده شود در 
فرودگاه ه��ای آمریکا در مع��رض بدترین اهانت ها 

خواهد بود. 
نمی دانم سوالنا با این توهین چگونه برخورد 
خواه��د کرد؟! قطعا او برای دریافت روادید آمریکا 
به سفارت واشنگتن در مادرید مراجعه خواهد کرد 

زی��را او برای ادامه فعالیت ه��ای آکادمیک خود و 
سخنرانی در یکی از دانشگاه های آمریکایی ناگزیر 
است به این کشور سفر کند، اما نتیجه تالش های 
او هر چه که باش��د به ش��خصیت او اهانت ش��ده 
است؛ سوالنا چه توقعی می تواند از کشوری داشته 
باش��د که ک��ودکان را از والدین مهاجرش��ان جدا 
می کند و به گونه ای بی رحمانه از آنها در اردوگاه ها 

نگهداری می کند؟ 
ممنوعیت ورود س��ردبیر روزنامه رای الیوم به 
آمریکا ب��ه علت س��خنرانی های وی در بزرگترین 

دانش��گاه های این کش��ور از جمله هاروارد، براون، 
ج��ورج ت��اون و کلمبیا ب��ه مناس��بت جدیدترین 
کت��اب وی درباره داعش، ما را نیز به خش��م آورد. 
علت این ممنوعیت س��فر وی به ایران نبود، بلکه 
ای��ن اتفاق تنها به تحریک البی صهیونیس��ت ها و 
انتق��اد س��ردبیر روزنامه رای الی��وم از دخالت های 
نظامی آمریکا در عراق، س��وریه، لیبی و افغانستان 
رخ داد که بس��یاری از این کش��ورها را تبدیل به 
کشورهایی شکس��ت خورده کرده و موجب کشته 
ش��دن میلیون ها نفر از مردمان این کشورها شده 
اس��ت. همچنین نتایج یک تحقیق نشان می دهد 
برخالف ادعاهای دونالد ترامپ، آمریکا هم اکنون 

از یک مازاد تجاری عظیم برخوردار است.
ترامپ در حالی با اعتراض های مردمی مواجه 
اس��ت که در ادامه بحران های اقتص��ادی آمریکا، 
نتایج یک تحقیق نشان می دهد برخالف ادعاهای 
دونال��د ترام��پ، آمری��کا هم اکنون از ی��ک مازاد 
تجاری عظیم برخوردار اس��ت. به گ��زارش پایگاه 
اینترنتی ش��بکه خبر آلمان، »ان تی وی«، انگیزه 
رئیس جمه��ور آمریکا در ریس��ک بروز یک جنگ 
تجاری این طور مطرح می شود که شرکای تجاری 
آمریکا نظیر چین و آلمان از قرار معلوم، آمریکا را 
)به لح��اظ اقتصادی( در تنگن��ا و محدودیت قرار 
داده اند. ی��ک تحلیلگر مالی »دویچه بانک« آلمان 
اکنون محاس��به ای خ��الف این ادع��ای ترامپ را 
منتش��ر کرده است. ترامپ با ادعای مقابله با چین 
به دنبال تشدید فش��ار بر شرکای اروپایی است تا 
شاید به این بهانه بتواند سرکیسه کردن اقتصادی 
آنها را اجرایی س��ازد تا با این عن��وان بتواند یکی 
از وعده ه��ای انتخاباتی خود یعن��ی بهبود اقتصاد 

آمریکا را محقق سازد.
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حقوق مهاجرین در بند ترامپ
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