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اقدام موهن حزب اسالم ستیز هلند
سازمان همکاری اسالمی با صدور بیانیه ای اقدام 
موهن یک حزب اسالم س��تیز هلن��دی را برای برپایی 
نمایش��گاه با موضوع پیامبر اسالم)ص( محکوم کرد و 

آن را نژادپرستی خواند.
 یوسف بن احمد العثیمین دبیرکل سازمان همکاری 
اس��المی طی اطالعیه ای که در پایگاه اطالع رس��انی 
این س��ازمان منتشر ش��د، با ابراز نگرانی عمیق خود، 
برگزاری این مسابقه تحریک آمیز را پاشیدن بذر نفرت 
در میان پیروان ادیان مختلف دانس��ت. وی افزود: در 
حالی که تمام جهان با افراط گرایی مذهبی و تروریسم 
مواجه اس��ت و نیاز به صل��ح، گفت و گو و تحمل دارد، 
زمان آن اس��ت که ابزار قانونی الزم برای جلوگیری از 
تحریک، نژادپرستی، تبعیض، نفرت مذهبی و احترام 

به همه ادیان ایجاد شود.

انگلیس کنترل را افزایش می دهد
انگلیس در نظر دارد بر روند س��رمایه گذاری های 
خارجی ک��ه در این کش��ور انجام می گی��رد، نظارت 

بیشتری انجام دهد.
انگلی��س ب��رای مس��دود ک��ردن یا لغ��و کنترل 
سرمایه گذاران خارجی بر بخش های مهم اقتصادی خود 
در نظر دارد اقدامات جدیدی را به اجرا بگذارد. انگلیس 
از این بیم دارد که خارجی ها با سرمایه گذاری های خود 
در بخش های حس��اس و راهبردی کشور، کنترل آنها 
را به دس��ت گیرن��د. از جمله بخش های��ی که انگلیس 
نگران است کنترل آنها به دست خارجی ها بیفتد بخش 
فناوری و دفاعی است. مقامات انگلیس معتقدند که اگر 
کنترل بخش های راهبردی کش��ور به دست خارجی ها 

بیفتند امنیت ملی کشور به خطر می افتد.

نشست شورای بین دولتی همسود
»امیده یوس��ف اوا« س��خنگوی کمیته ش��رایط 
اضطراری تاجیکستان از شرکت هیأت این نهاد دولتی 
در سی و یکمین نشست ش��ورای بین دولتی شرایط 

اضطراری در »مینسک« بالروس خبر داد.
ریاس��ت هیأت تاجیک در این نشس��ت را »رستم 
ش��اهیان« مع��اون اول کمیته ش��رایط اضطراری این 
کش��ور برعهده داش��ت. در این نشس��ت مسائل مهم 
مربوط به رفع حالت های اضط��راری دارای جنبه های 
طبیع��ی و فجایع صنعتی مورد بررس��ی ق��رار گرفت. 
ضمن ای��ن اجالس فعالیت ه��ای ش��ورای مذکور در 
سال های 2017-2018 میالدی مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفته و ش��رکت کنندگان پیشنهادات خود برای 

بهبود فعالیت آن را ارائه کردند.

حمایت ایتالیا از رفع تحریم ها 
وزی��ر کش��ور ایتالیا ب��ا اعالم اینکه کش��ورش از 
تحریم ها علیه روسیه متضرر شده، گفت که کشورش 
خواستار برداشته شدن تحریم های ضد روسی اتحادیه 

اروپا و ایجاد فرصت برای مشاغل در دو کشور است.
 »ماتئو سالوینی« وزیر کشور و معاون نخست وزیر 
ایتالی��ا رف��ع تحریم های اتحادیه اروپا علیه روس��یه تا 
پایان س��ال 2018 را خواس��تار ش��د. این سیاستمدار 
راس��ت گرا در جریان سفر به روس��یه گفت هر امکانی 
را برای متقاعد کردن ش��رکای اروپایی خود به منظور 
برداشته شدن تحریم های اروپا علیه روسیه، که درپی 
مناقش��ه س��ال 201۴ در زمینه مالکیت ش��به جزیره 

کریمه اعمال شدند، به کار می گیرد.

اخبار

بازگشت امن آوارگان روهینگیایی 
ش��ورای امنیت س��ازمان ملل از دول��ت میانمار 
خواس��ت تا تمام اقدامات و تدابیر الزم برای بازگشت 
سریع تر داوطلبانه و ایمن آوارگان مسلمان روهینگیایی 

از بنگالدش به این کشور را به کار گیرد.
شورای امنیت سازمان ملل در آخرین نشست خود 
پشت درهای بسته در مورد میانمار هفته گذشته برگزار 
شد و براساس اطالعات کلی منتشره از این جلسه همه 
اعضا بر بازگش��ت روهینگیایی ها ب��ه صورت داوطلبانه 
و در ی��ک مس��یر امن تاکید کردند. اعضای این ش��ورا 
خواستار کمک و تسهیالت بیشتر اقتصادی و اجتماعی 
برای بازگشت روهینگیایی ها به خانه های خود در ایالت 

راخین میانمار و استقرار مجدد آنها شدند.
اعضای شورای امنیت همچنین بر اهمیت بررسی 
تحقیقات مس��تقل و ش��فاف در مورد ادعاهای نقض 
حقوق بش��ر و حقوق بش��ر تاکید کردند. کریس��تین 
شرانر بارگنر سفیر س��ازمان ملل در میانمار گفت که 
دولت آنگ سان سوچی برای بازگشت روهینگیایی ها 
از بن��گالدش اعالم آمادگی و تمایل کرده اس��ت.وی 
گف��ت: آنها واقعا ب��رای برگش��ت روهینگیایی ها ابراز 
تمای��ل کردن��د اما تنش ه��ا میان اقلیت مس��لمان و 
اکثریت بودائیان درایالت راخین همچنان ادامه دارد.

وی گفت با آنگ سان سوچی رهبر معنوی میانمار 
در نایپیدائ��و در مورد بازگش��ت و امنیت و اس��تمرار 
حضور آوارگان گفت وگوهای س��ازنده و سرگش��اده و 
درعین حال دوستانه ای را داشته است. سفیر سازمان 
ملل در دو ماه گذش��ته دو بار به میانمار سفر کرده و 
با مسئوالن این کش��ور در مورد آوارگان روهینگیایی 
مذاکرات دوجانبه ای را داشته است.نظامیان وگروه های 
بودائی افراطی در شهریور گذشته با حمله به روستاها 
و خانه های روهینگیایی ها هزاران نفر را کشته و بیش 
از 700 ه��زار نفر را از این کش��ور راندن��د و آوارگان 
در بنگالدش کش��ور همس��ایه، در اردوگاه های مرزی 

درشرایط بسیار دشواری مستقر شدند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بسیاری 
از آوارگان روهینگیایی به بازرسان شورای حقوق بشر 
س��ازمان ملل اعالم کردند ک��ه تازمانی که میانمار به 
آنه��ا حقوق ش��هروندی اعطا نکند، بازگش��ت آنها از 
بنگالدش به این کشور افتادن در مهلکه دیگری است. 
دول��ت میانمار در دو ماه اخیر هم��واره اعالم کرده از 
بازگشت بدون اعطای شهروندی آوارگان روهینگیایی 

به این کشور استقبال می کند.

گزارش

وزی��ر خارج��ه آلم��ان ب��ا توج��ه به  ن رئیس جمهور بح�����را اقتص��ادی  تهدید ه��ای 
آمری��کا، ضمن فراخواندن اروپا به پیگیری رویکرد واحد در 
برابر واش��نگتن گفت ک��ه اتحادیه اروپ��ا در برابر تهدیدها 

کوتاه نمی آید.
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان در جریان گفت وگویی 
تلویزیونی بار دیگر به شدت از سیاست های اقتصادی آمریکا 
انتق��اد کرد و » اروپایی ه��ا را به اتخاذ رویکر متحد در برابر 

»دونالدترامپ« رئیس جمهور آمریکا فراخواند.
وی به ش��بکه خبری ARD گف��ت: »من امیدوارم که 
همه مسایل به وس��یله اجماع حل شوند اما ما نمی گذاریم 
که ما را تهدید کنند و کوتاه نمی آییم.« وزیر خارجه آلمان 
معتقد اس��ت که اگر اروپا چنین رویکرد )ضعیفی( داش��ته 
باش��د این خط��ر وجود دارد که در آینده ب��ا پیامدهای آن 

مواجه ش��ود. وزیر خارجه آلمان افزود: »مهم است که اروپا 
و به خصوص آلمان و فرانس��ه رویک��رد واحدی را درپیش 
بگیرند. هیچ ک��س از تعرفه های جدید آمری��کا مانند آنچه 
درصنعت خودرو به وجود آمده و رقم آنها هم افزایش یافته 
اس��ت، س��ود نخواهد برد. در نهایت تمامی طرف ها بازنده 

خواهند بود.« 
این موضع گیری در ش��رایطی صورت می گیرد که قرار 
اس��ت »ژان کلود یونکر« رئیس کمیس��یون اروپا بعدازظهر 
چهارش��نبه در کاخ س��فید با ترام��پ دیدار کن��د. اعمال 
تعرفه های آمریکا بر فوالد و آلومینیوم و تهدید به گسترش 
این تهدید ها در بخش خودروهای اروپایی مسایلی است که 
قرار است در مالقات این مقامات به آنها پرداخته شود. ماس 
گفت: »خوب اس��ت که یونکر در واشنگتن خواهد بود تا در 

زمینه مسایل مورد اختالف تجاری راهکاری پیدا شود.«

برلیندربرابرآمریکاکوتاهنمیآید
حمل��ه ب��ه مس��لمانان در انگلیس در  بش�ر سال دو هزار و هفده به میزان شانزده حق�وق

درصد افزایش داشت.
 حمالت خیابانی و اسالم هراسی در انگلستان افزایش 
یافته اس��ت، زی��را مجرمان ب��ه موضوعات سیاس��ی توجه 
زیادی نش��ان می دهند. حوادث ضد مسلمانانان در انگلیس 
افزایش 1۶ درصدی در س��ال 2017 نشان می دهد و تعداد 
گزارش های تایید شده درباره حمله به مسلمانان در انگلیس 

به عدد 1،201 رسیده است.
گ��روه اجتماعی »تل ماما« در این رابطه هش��دار داد: 
"تغیی��ر قابل مالحظه ای به س��وی ح��وادث جدی تر مانند 
حم��الت فیزیکی، خراب��کاری و بدرفتاری، ب��ه دلیل اینکه 
نفرت همچنان در رس��انه های اجتماعی گس��ترش می یابد، 
مش��اهده می ش��ود. " فیاض موغال، بنیانگذار گروه تل ماما 

گفت که جنایات ناش��ی از اس��الم هراس��ی در شش سال 
گذش��ته به طور م��داوم افزای��ش یافته اس��ت و این روند 

همچنان ادامه دارد.
وی گف��ت: "ای��ن بخش از اقدامات تا حدودی توس��ط 
تروریسم و تا حدودی توسط گروه هایی که فقط می خواهند 
جوام��ع را تجزی��ه کنند هدایت می ش��ود. ما رس��انه های 
اجتماعی داریم و ما سیاس��تمدارانی هس��تیم که مهاجران 
را سرزنش می کنند. لفاظی های ضد مسلمان در چشم انداز 

سیاسی اثر گذار است و این مردم را تحریک می کند".
موغال، تظاهرات در حمایت از تامی رابینسون، بنیانگذار 
زندانی »اتحادیه دفاع انگلیس« را اقدامی ترس��ناک و عامل 
شیوع خشونت ضد مسلمانان دانست.وی افزود: "اعتراضات 
در حال افزایش اس��ت و این اف��راد در تالش برای متمرکز 

کردن نفرت علیه جامعه مسلمان هستند.

افزایشحمالتبهمسلماندرانگلیس

ت اول
نوب

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد از طريق آگهى مزايده عمومى يك عدد 
آالچيق تونلى با كاربرى فست فود وكافى شاپ واقع در بلوار امام رضا (ع) ، بدون واگذارى و اخذ 
سرقفلى به صورت اجاره به متقاضيان واجد شرايط بر اساس اسناد و مدارك مزايده و شرح خدمات 
قرارداد واگذار نمايد. جهت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/18 به سازمان پاركها و فضاى سبز 
شهردارى مراجعه نمايند. ضمنا مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/5/20 و بازگشايى پاكات 

در مورخ 97/5/22 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – جنب پارك الله - سازمان پارك ها و فضاى سبز

آگهى مزايده عمومى شماره 97/3 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

 خواهان آقاى محمدرضا سنجرى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم الهه يارلو و على 
الزام  خواسته  به  يارلو  جواد  محمد  و  دميرچيلى  مهدى  و  صبورى  زاده  گل  و  صمدى 
خسارت  مطالبه  و  دادرسى  هزينه  پرداخت  از  اعسار  و  ملك  رسمى  سند  تنظيم  به 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  خسارت  مطالبه  و  دادرسى 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400087
مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/25 ساعت 9:30 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. 
 182 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/40378  
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عباس سعيدى فرزند عليرضا   
خواهان خانم اكرم سليمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عباس سعيدى به خواسته 
به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  خودرو  پالك  به فك  الزام  و  موقت  دستور 
مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   182 شعبه   9709980213400277 كالسه  پرونده 
قضايى شهيد مطهرى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/24 ساعت 10:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى  مجهول 
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. 
 182 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى          110/40377  
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

دادنامه پرونده كالسه 9609980010501032 شعبه 106 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى عدالت تهران تصميم نهايى شماره 9709970010500444 خواهان:آقاى محمد 
حسين حميدوند فرزند محمد با وكالت آقاى على سيدين فرزند مصطفى  خواندگان:1 خانم 
پريوش نظرى فرزند محمد جواد 2 آقاى على دريانبرد فرزند جهانگير  خواسته ها:1 مطالبه 
وجه بابت 2 مطالبه خسارت دادرسى 3 مطالبه خسارت تاخيرتاديه  راى دادگاه  در خصوص 
دعوى آقاى محمدحسين حميدوند با وكالت آقاى على سيدين به طرفيت 1 خانم پريوش 
نظرى 2 آقاى على دريانبرد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 317/000/000 ريال توام با 
مطالبه خسارت دادرسى و تاخيرتاديه دادگاه نظر به محتويات پرونده شرح خواسته خواهان  
ووكيل وى مستندات ابرازى على الخصوص وكالت نامه و قرارداد به شماره 86424 مورخ 
84/8/8 و قرارداد وكالتنامه مورخ 1384/8/22 و اينكه خواندگان با وصف ابالغ قانونى 
اخطاريه و انتشار آگهى مربوطه ضمن عدم حضور در جلسه رسيدگى هيچگونه ايراد و 
دفاعى نسبت به ادعاى خواهان و مستندات آن بعمل نياروده اند دادگاه دعوى مطروحه را 
محمول بر صحت تلقى و مستندا به مواد 219و 10و1284 از قانون مدنى و مواد 515 
و73و198و2و519و522 قانون آئين دادرسى مدنى و آئين نامه تعرفه حق الوكاله وكالى 
دادگسترى مصوب سال 1378 حكم بر محكوميت خواندگان آقاى على دريانبرد به پرداخت 
مبلغ 202/010/000 ريال و خانم پريوش نظريه به مبلغ 115/000/000 ريال از بابت 
اصل خواسته توام با هزينه هاى دادرسى متعلقه و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى 
و همچنين خسارت تاخيرتاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/11/10 لغايت زمان اجراى 
توديع محكوم به حسب شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان صادر 
و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده وبدوا ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل 
محاكم  در  خواهى  تجديدنظر  قابل  مهلت  همان  ظرف  و سپس  دادگاه  اين  در  واخواهى 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران    حقوقى  عمومى  دادگاه   106 شعبه  رئيس            110/40375  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به صفيه رمضانيان  خواهان كلثوم 
رفعت دادخواستى به طرفيت خوانده صفيه رمضانيان به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709981010900276 شعبه 59 مجتمع 
مورخ 1397/6/24  و وقت رسيدگى  ثبت  تهران  اختالف شهر  شماره دو شوراى حل 
ساعت 9/30 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 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. 
 110/42595                   مسئول دفتر شعبه 59 مجتمع شماره 2 شوراى حل اختالف تهران 

مجتمع  خانواده  دادگاه   259 شعبه   9609982208000618 كالسه  پرونده  دادنامه   
خواهان:   9709972208000614 شماره  نهايى  تصميم  تهران  باهنر  شهيد  قضايى 
فرزند  شروقى  زهرا  سيده  خانم  وكالت  با  مهدى  فرزند  كوكالنى  مصطفى  ريحانه  خانم 
مهرداد  خوانده: آقاى كسرى برشاهى فرزند سيروس  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 مقرر 
دادگاه به تصدى امضا كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى 
را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد  راى دادگاه  در خصوص دادخواست 
تقديمى خانم ريحانه مصطفى كوكالنى فرزند مهدى با وكالت خانم سيده زهرا شروقى به 
طرفيت آقاى كسرى برشاهى فرزند سيروس به خواسته صدور گواهى عدم امكان سازش 
به منظور اجراى صيغه طالق با عنايت به دادخواست تقديمى همچنين مالحظه تصوير مصدق 
سند نكاحيه شماره 468 مورخ 1391/8/23 دفتر شماره ثبت 372 تهران ضمن احراز 
رابطه زوجيت مشاراليها و خالصه اظهارات خواهان در جلسه مورخ 96/6/20 اظهار داشت 
كه همسرم يك سال است كه منزل را ترك كرده است و نفقه پرداخت نمى كند و در مدت 
زندگى كه با هم بوديم من را مورد ضرب و شتم قرار مى داد كه مويد آن راى دادگاه 
كيفرى بوده و همسرم به كشور آلمان پناهنده شده است و اسالم را ترك نموده و مرتد 
گرديده و يك سال است كه از وى خبرى نداريم و از طريق تلفن به من گفت برو طالقت رو 
بگير من براى خودم در آلمان زندگى تشكيل داده ام و ديگر به ايران بر نمى گردم و اين 
موضوع موجب عسر و حرج اينجانب گرديده و وكيل خواهان نيز اليحه ى اظهارات زوجه را 
تاييد نمود و در خصوص مطالبه نفقه در شوراى حل اختالف پرونده تشكيل گرديده است 
و دادگاه با استعالم به عمل آمده از اداره گذرنامه معلوم گرديد كه خوانده از سال 95 از 
كشور خارج گرديده و تا كنون برنگشته است و خواهان مدارك مربوط به محكوميت كيفرى 
را ضم پرونده نموده است و توجها به عدم  تاثير مسعى و نصايح دادگاه در حصول سازش 
و نظريه دادوران منتخب كه به عدم امكان سازش و اصرار زوجه به طالق و جدايى نظر 
داده اند  دادگاه مستندا به ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب 1371 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و ماده 1129 و 1130 و ماده 26 قانون حمايت خانواده حكم 
بر الزام زوج به طالق صادر و به خواهان اجازه مى دهد تا به يكى از دفاتر رسمى طالق 
مراجعه و نسبت به اجراى صيغه طالق كه با بذل يكصد سكه طال از مهريه خلع مى باشد و 
ثبت آن اقدام نمايد و زوجه مكلف است گواهى عدم باردارى را در هنگام اجراى صيغه 
طالق از جمله مفاد مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنى حسب مورد به 
عهده مجرى صيغه طالق خواهد بود وفق ماده 33 قانون حمايت از خانواده 1391/12/1 
مدت و اعتبار اين گواهى پس از قطعيت شش ماه مى باشد  راى صادره غيابى و ظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل 
تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد  و متعاقب آن ظرف بيست 
روز قابل فرجام خواهى در ديوان عالى است  اعتبار راى پس از قطعيت شش ماه مى باشد 
و در صورت عدم ارائه آن به دفترخانه در اين شش ماه از اعتبار ساقط و به سردفتر 
نمايندگى داده مى شود به استناد تبصره ماده 33 قانون حمايت خانواده مصوب 91/12/1 

كه در صورت امتناع زوج زوجه را مطلقه و ثبت نمايد. 
  110/42594                                 رئيس شعبه 259 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران

آگهى مربوط به تجديدنظرموقوفه حاج مهديقلى هدايت  آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم 
تجديدنظر خواهى به آقاى محمد ميرغفوريان-صغرى ميرغفوريان  تجديدنظرخواه موقوفه 
دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده فوق الذكر نسبت به دادنامه 
شماره 9709970226800066 در پرونده كالسه 96919 شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى 
تهران تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و و346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را 
دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اين صورت پس از انقضا 

مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. 
 110/40380          مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى تهران  

محكوم  مشخصات  ناصر   فرزند  زاده  عشقعلى  له:پروانه  محكوم  مشخصات  اجرائيه 
عليه:سيد مرتضى حسينى آغوزبنى فرزند سيد محبعلى  محكوم به:بموجب درخواست 
 9709970213400102 مربوطه  دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى 
محكوم عليه محكوم است به تكميل وتحويل فرعى 22517 از 2398 اصلى موصوف به 
خواهان و پرداخت مبلغ روزانه پانصد هزار ريال از مورخ 95/10/30 لغايت 96/9/22 
(جمعا 146/000/000 ريال) و پرداخت هزينه هاى دادرسى در حق محكوم له ضمنا 

پرداخت هزينه نيم عشر اجرايى بعهده محكوم عليه ميباشد. 
 182 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير            110/40379  
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

حصر وراثت  آقاى سعيد سهرابى به شماره شناسنامه 472 مطابق دادخواست تقديمى به 
كالسه 245/65/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه  شادروان مليحه آب ساالن شماره شناسنامه 132 در تاريخ 97/3/11 اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: هدى  دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
سهرابى- ش ش 13145- ت ت 61/11/24- صادره از تهران- نسبت با متوفى دختر  
سعيد سهرابى- ش ش 472- ت ت 35/2/23- صادره از مشهد- نسبت با متوفى 
همسر  زهرا آزاد درخت- ش ش 64323- ت ت 1316/7/1- صادره از قم- نسبت 
با متوفى مادر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد 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 و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/42600                رئيس شعبه 65 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران

تقديمى  دادخواست  مطابق   814 شناسنامه  شماره  به  لك  محمد  آقاى  وراثت   حصر   
چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از  كالسه 272/65/97  به 
 96/12/22 تاريخ  در   254 شناسنامه  شماره  لك  حسين  شادروان  كه   داده  توضيح 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
محمد لك- ش ش 814- ت ت 56/6/31- صادره از دورود- نسبت با متوفى پسر  
مهدى لك- ش ش 502- ت ت 62/2/16- صادره از دورود- نسبت با متوفى پسر  
معين لك- ش ش 1951- ت ت 64/6/30- صادره از دورود- نسبت با متوفى پسر  
مهسا لك- ش ش 370- ت ت 51/6/31- صادره از دورود- نسبت با متوفى دختر 
معصومه شيخ االسالمى- ش ش 160- ت ت 32/5/12- صادره از دورود- نسبت با 
متوفى همسر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد 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 و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/42599                رئيس شعبه 65 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران

مطابق   1146 شناسنامه  شماره  به  سرورى  زاده  عبداله  گيتى  خانم  وراثت   حصر   
گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   970305/59/97 كالسه  به  تقديمى  دادخواست 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمود عبداله زاده سرورى شماره 
و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى  اقامتگاه   96/5/22 تاريخ  در   16170 شناسنامه 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: اختر ابراهيم نظرى- ش ش 289- ت 
ت 1312/2/4- صادره از تهران- نسبت با متوفى همسر  شهال عبداله زاده سرورى- 
گيتى  دختر  متوفى  با  نسبت  تهران-  از  صادره  ت 1336/2/12-  ت  ش 250-  ش 
عبداله زاده سرورى- ش ش 1146- ت ت 33/10/16- صادره از تهران- نسبت 
از  صادره   -1348/5/12 ت  ت   -830 ش  ش  سرورى-  حميدرضا  دختر   متوفى  با 
تهران- نسبت با متوفى پسر  عليرضا سرورى- ش ش 8- ت ت 1342/1/1- صادره 
زاده سرورى- ش ش 1146- ت ت  عبداله  بتول  متوفى پسر   با  تهران- نسبت  از 
1331/10/20- صادره از تهران- نسبت با متوفى دختر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد 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 و اال گواهى 

مربوط صادر خواهد شد. 
 110/42598                رئيس شعبه 59 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران

 حصر وراثت  خانم ناهيد دستانى به شماره شناسنامه 1151 مطابق دادخواست تقديمى 
به كالسه 970300/59/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مه لقا شاه محمدى شماره شناسنامه 39 در تاريخ 97/2/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
ناهيد دستانى- ش ش 1151- ت ت 1345/1/28- صادره از تهران- نسبت با متوفى 
فرزند  داود دستانى- ش ش 9983- ت ت 1350/10/28- صادره از تهران- نسبت 
با متوفى فرزند  محمد دستانى- ش ش 4809- ت ت 1356/4/24- صادره از تهران- 
با متوفى فرزند  ندا دستانى- ش ش 16038- ت ت 1365/4/31- صادره  نسبت 
از تهران- نسبت با متوفى فرزند  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 
مى نمايد 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 و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/42597                رئيس شعبه 59 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2 تهران

نبوى به شماره شناسنامه 2430 مطابق دادخواست تقديمى   حصر وراثت  آقاى رضا 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهى  درخواست  شعبه  اين  از   970303/59/97 كالسه  به 
چنين توضيح داده كه شادروان نجيبه بانودرى شماره شناسنامه 17 در تاريخ 97/4/4 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
رضا نبوى- ش ش 2430- ت ت 1350/3/26- صادره از تهران- نسبت با متوفى 
فرزند  آزيتا نبوى- ش ش 195- ت ت 1346/1/13- صادره از تهران- نسبت با 
تهران-  از  نبوى- ش ش 10455- ت ت 1359/4/1- صادره  آنيتا  متوفى فرزند  
نسبت با متوفى فرزند    و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات مقدماتى، 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
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لش گروهفرادید ب��ا چ�����ا ترکی��ه  رئیس جمه��ور 
فاشیستی توصیف کردن رژیم صهیونیستی، گفت 
برخی مقام های این رژیم تجسم روح هیتلر هستند 
و نتانیاهو نیز اردوغان را یک دیکتاتور معرفی کرد. 
رجب طی��ب اردوغان در واکن��ش به تصویب 
قانون موس��وم به »کش��ور یهود« در پارلمان رژیم 
صهیونیس��تی، به ش��دت از این رژی��م انتقاد کرد. 
اردوغان رژیم صهیونیس��تی را »فاشیس��ت ترین و 
نژاد پرس��ت ترین« حکومت جه��ان توصیف کرد و 
گفت: »روح ]آدولف[ هیتلر ]رهبر نازی های آلمان[ 
در برخی از مقام های اسرائیلی ظهور کرده است.«

رژی��م صهیونیس��تی  وی همچنی��ن گف��ت 
به دلی��ل حمالت کور ب��ه نوار غ��زه و هدف قرار 
دادن غیرنظامی��ان ب��ا جنگن��ده، تان��ک و دیگر 
جنگ افزاره��ای س��نگین، »دولتی تروریس��تی« 
اس��ت. رئیس جمه��ور ترکیه گفت قانون »کش��ور 
یهود« به رژیم صهیونیستی اجازه می دهد رفتاری 
تبعیض آمیز با فلس��طینی ها داشته باشد و فشارها 

بر آن ها را افزایش دهد.
هرچن��د دولت اردوغان با رژیم صهیونیس��تی 
رابطه رس��می دیپلماتیک دارد، ام��ا او هر از چند 
گاهی به بهانه اقدامات ضدفلسطینی تل آویو، از این 
رژیم انتقاد می کند. قانون »کش��ور یهود« که هفته 
گذشته در پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد، 
ای��ن رژیم را عمال به رژیمی آپارتاید تبدیل می کند 
و با نادیده گرفتن جمعیت فلس��طینی های ساکن 
فلسطین اش��غالی، »اسرائیل را کشوری یهودی« و 
قدس اش��غالی را »پایتخ��ت« آن توصیف می کند. 
ب��ا تصویب این قانون، فلس��طینی ها عمال از حقوق 
کمتری در مقایسه با یهودیان برخورد خواهند بود. 
رژی��م  نخس��ت وزیر  نتانیاه��و«  »بنیامی��ن 

صهیونیس��تی در واکنش به انتق��اد »رجب طیب 
اردوغ��ان« رئیس جمهور ترکیه از قانون موس��وم 
به »کش��ور یهود«، اردوغان را »دیکتاتور« خواند. 
بنا بر اعالم دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی، 
نتانیاه��و با بی��ان اینکه اردوغ��ان در حال تبدیل 
ترکی��ه به یک »دیکتاتوری س��یاه« اس��ت، گفت 
اینک��ه »ی��ک دموکتات��ور )دیکتات��ور برآم��ده از 
فرآیندی دموکراتیک( از ای��ن قانون انتقاد کرده، 

نشانه حقانیت این قانون است.«
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در نظامیان 
تح��ت ام��رش در هفته ه��ای اخیر ح��دود 1۵0 
فلس��طینی را در مرز غزه به ش��هادت رسانده اند، 
اردوغ��ان را به س��رکوب کرده��ا و زندانی کردن 

فعاالن سیاسی در ترکیه متهم کرد.
در این میان در اقدام��ی که می تواند برگرفته 
تحرکات البی صهیونیستی باشد، کنگره آمریکا در 
ادامه بررس��ی های دقیقه نودی خود درباره بودجه 
دفاع��ی س��ال 201۹ فروش اف-۳۵ ب��ه ترکیه را 
متوق��ف و آن را ب��ه ارائه گ��زارش پنتاگون درباره 
روابط دو کشور منوط کرد. در حالی که تنش ها بین 
واشنگتن و آنکارا بر سر مسائلی از قبیل »استرداد 
فتح اهلل گولن«، »ُکردهای س��وری« و خرید سامانه 
اس۴00 از روسیه ادامه دارد، کنگره آمریکا فروش 

جنگنده های اف-۳۵ به ترکیه را متوقف کرد.
طب��ق گزارش رس��انه های آمریکایی، مجالس 
س��نا و نمایندگان آمریکا در جلس��ات کمیته های 

کاری مش��ترک درباره بودجه س��ال آینده دفاعی 
این کش��ور، با تصوب طرحی ضمن متوقف کردن 
ف��روش اف-۳۵، از وزارت دف��اع ای��االت متحده 
خواس��ته ظ��رف ۹0 روز گزارش��ی جام��ع درباره 
ق��رارداد ف��روش اف-۳۵، روابط بین دو کش��ور، 
تاثیرات خرید س��امانه اس۴00 روس��یه توس��ط 
ترکی��ه و تبع��ات احتمالی اخراج ترکی��ه از پروژه 

مشترک ساخت جنگنده اف-۳۵ ارائه دهد.
به نوش��ته پایگاه »بلومب��رگ«، این طرح در 
حالی تصویب ش��ده که پیش از این در راس��تای 
اجرایی ش��دن قرارداد ف��روش اف-۳۵، آمریکا دو 

فرون��د از این جنگنده را به ترکیه تحویل داده، اما 
این جنگنده ها هنوز در آمریکا هس��تند و خلبانان 
ترکی��ه ای در آمریکا در ح��ال گذراندن دوره های 

آموزشی آن هستند.
پیش از این قانونگذاران ارشد آمریکایی درباره 
خرید سامانه اس۴00 روسیه توسط ترکیه، به آنکارا 
هش��دار داده بودند، اما مقام ه��ای ترکیه ای ضمن 
رد این هش��دارها، از حق این کش��ور برای بس��تن 
قراردادهای خرید تجهیزات دفاعی تاکید داشته اند.

اواخ��ر خردادم��اه ج��اری ۴۴ عض��و مجلس 
نمایندگان آمریکا در نامه ای به وزیر دفاع کشورشان 

جلوگیری از تحویل جنگنده های اف -۳۵ به ترکیه 
را خواستار شدند. در بخشی از این نامه، قانونگذاران 
کنگره به »همگرایی راهبردی« ترکیه با روس��یه و 
ایران به عنوان دش��منان آمریکا اشاره کرده و از آن 
به عنوان دلیل دیگری برای ضرورت لغو این قرارداد 

نام بردند. 
یکی از مش��اوران کنگره آمریکا درباره توقف 
فروش اف-۳۵ به ترکیه، به بلومبرگ گفته اس��ت: 
»ما )کنگره آمریکا( داریم تالش می کنیم که یک 
پیام گس��ترده تر ارسال کنیم و نه فقط مختص به 
اف-۳۵«. به گفته این مش��اور که خواست نامش 
فاش نش��ود، گزارش درخواس��تی کنگ��ره آمریکا 
از پنتاگ��ون، »می خواه��د ب��ه هم��ه فروش های 
تس��لیحاتی عمده و بزرگ به ترکی��ه نگاه انداخته 
و یک ارزیابی کلی از روابط اس��تراتژیک آمریکا با 

ترکیه داشته باشد«.
الزم ب��ه ذکر اس��ت در ادامه بازداش��ت افراد 
مرتب��ط با کودت��ا و جنبش فت��ح اهلل گولن، دولت 
ترکیه طی ی��ک هفته گذش��ته ۳۳۴ نفر دیگر را 
بازداشت کرد. وزارت کشور ترکیه روز 1۶ جوالی 
نی��ز طی بیانیه ای گفته بود که ۴۶7 نفر را در یک 
هفت��ه در ارتباط با جنبش گولن بازداش��ت کرده 
است. براساس گزارش آسوشیتدپرس، ترکیه طی 
ماه اول س��ال 2018 بیش از 1۵ ه��زار نفر را در 
همین زمینه بازداش��ت کرده است. فتح اهلل گولن 
رهبر جنبش گولنیس��ت ها اس��ت ک��ه هم اکنون 
در ای��االت متح��ده آمریکا زندگ��ی می کند. خبر 
دیگ��ر آنک��ه خبرگ��زاری آناتولی مدعی ش��د که 
ش��به نظامیان ُک��رد س��وری در ح��ال مذاکره با 
نمایندگانی از دمش��ق، جهت واگذار کردن کنترل 
ش��هر منبج به دولت سوریه،  به جای واگذار کردن 

آن به ترکیه، هستند.
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