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رویداد

شبه نظامیان ترامپ در انتظار مهاجران

همزمان با حرکت کاروان پناهجویان از مکزیک به طرف آمریکا ،گروههای
«شــبهنظامی» مسلح آمریکایی به طرف مرز راه افتادهاند تا به مجریان قانون
و نیروهای مرزی مســتقر در آنجا کمک کنند« .شانون مکگالی» یک وکیل
دادگستری در حومه داالس که ریاست نیروهای شبهنظامی داوطلب تگزاس را
برعهده دارد به روزنامه واشنگتنپست گفت :ما نظارت خواهیم کرد و گزارش
خواهیم داد و به هر شــیوهای که بتوانیم هر کمکی از دســتمان برآید انجام
خواهیــم داد .ما قبال خودمان را ثابت کردهایم و اینبار نیز مجددا خودمان را
ثابت خواهیم کرد.
وی افزود :گروه من که شامل حدود  100داوطلب است در روزهای آتی به
طرف رودخانهای میرود که ایالت تگزاس را از مکزیک جدا میکند.
مکگالی افزود :نمیتوانم تعداد دقیق نیروهای داوطلب را اعالم کنم .تلفن
من در هفت روز گذشــته بیوقفه زنگ میخورد و افراد مختلفی با من تماس
میگرفتند .ما شــبهنظامیان دیگر ،زنان و مردان و همچنین افرادی را داریم
که از شــهر ارگن ایالت ایندیانا میآیند .ما همچنین دو شبهنظامی داریم که
از کانادا به ما ملحق شدهاند .این شبهنظامیان از سخنان دونالد ترامپ ،رییس
جمهور آمریکا تاثیر گرفتهاند که اخیرا بدون ارائهی سند و مدرکی مدعی شده
است که این کاروان مهاجران که به طرف آمریکا در حرکت است شامل افراد
ناشناســی از خاورمیانه و مجرمان بســیار خشن است که خودشان را در بین
گروههای زنان و کودکان جای دادهاند.
بســیاری از افراد این کاروان از فقر شدید و خشونت گروههای خالفکار در
آمریکای مرکزی فرار میکنند.
علیرغم این حقیقت که کاروان  4000نفری در بهترین حالت چند هفته
دیگر به مرز آمریکا میرســد ،ترامپ در حال حاضر به ارتش آمریکا دســتور
داده تا در مرز مستقر شده و تدابیر امنیتی را تقویت کرده و به نیروهای مرزی
کمک کند .کاروانهایی که در گذشــته به سمت مرز آمریکا رفته بودند طی
عبور از این مسیر صعبالعبور به طرف آمریکا ناامید و دلسرد شده و بسیاری
از آن افراد حتی به مرز نیز نرسیدند.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از اسناد مربوط به برنامهریزی نظامی که به
دســت پایگاه نیوزلیک رسیده در گزارش خود نوشت :پنتاگون نسبت به این
شبهنظامیان غیرقابل کنترل که به صورت خودخواسته در مرز مستقر شدهاند
و مدعی حمایت از نیروهای مرزی و گمرکی آمریکا هســتند به شدت نگران
اســت .ارزیابیها حاکی از آن است که حدود  200شبهنظامی ممکن است به
طرف مرز در حرکت باشــند .مکگالی اعالم کرده که گروهاش به دوربینهای
دید در شــب ،پهبادهای نظارتی با دید حرارتی ،وســایل چادر زدن و سالح
مجهز هستند.
اکونومیک

وعده اصالحات و افزایش رشد اقتصادی چین

«شــی جینپینگ» رئیس جمهور چین گفته است که برای افزایش رشد
اقتصادی این کشور اصالحات بیشتری در راه خواهد بود.
او در سخنرانی خود در اکســپوی شانگهای گفت که تعرفه برای کاالهای
وارداتــی کاهش مییابد و همچنین شــرایط کار برای شــرکتهای خارجی
راحتتر خواهد شد.
آقای شــی با دفاع از تجارت آزاد جهانی گفته که این تجارت اکنون «زیر
حمله» است.
اشاره او به افزایش تعرفههای وارداتی آمریکا برای کاالهای چینی است.
آمریکا از ماه ژوئن تعرفههای سنگینی بر روی کاالهای وارداتی چین بست
که با مقابله به مثل چین برای کاالهای وارداتی آمریکا روبهرو شد.
دولت آمریکا همچنین در ماه سپتامبر بر معادل  ۲۰۰میلیارد دالر کاالهای
وارداتی از چین تعرفه گذاشت .چین هم به تالفی بر  ۶۰میلیارد دالر کاالهای
وارداتی از آمریکا تعرفه بست .دونالد ترامپ ،رئیس جمهور مدعی است دولت
چیــن برای تقویت صادراتش ارزش یوان را عمدا پایین نگه میدارد .اما چین
میگوید صرفا میخواهد از بیثباتی پول ملیاش جلوگیری کند.
جنگ تعرفهها میان آمریکا و چین بر اقتصاد چین تاثیر بسزایی گذاشته و
به کاهش رشد اقتصادی و کاهش ارزش یوآن انجامیده است.
رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال جاری میالدی  ۶.۵درصد بوده
که پایینترین نرخ رشد اقتصادی این کشور از سال  ۲۰۰۹میالدی است.
طرف قصد کوتــاه آمدن ندارند و آمریکا
به نظر میرســد هیچکدام از دو دادنامه
تاریخ رسیدگی  97/6/19 :شماره پرونده 300/212/97 :مرجع رسیدگی  :شعبه  212مجتمع شماره  5شورای حل اختالف خواهان :آقای
دهد.
ی
م
افزایش
را
تهدید کرده که فشارهای اقتصادی خود
محمد مالزینل خوانده  :آقای وحید ستارپور خواسته :مطالبه وجه به مبلغ  1/070/000ریال بابت  1فقره چک و هزینه دادرسی به انضمام
کرد
تشبیه
پس ازدریا
چیناندراکهبه
اقتصاد
اکسپوی
شی در
آقای
شعبه و ثبت
ارجاع به این
تقدیم داشته
شانگهایخوانده باال
استه فوق به طرفیت
افتتاحیهواستی به خو
گردشکار :خواهان دادخ
تاخیر تادیه
خسارت
به کالسه فوقو جری تشریفات در وقت مقرر شعبه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و پس از شور و تبادل
نه».
را
دریا
اما
ببرد
بین
از
را
برکه
یک
توان
ی
م
«طوفان
گفت:
و
نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدوررای می نماید .رای شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای محمد مالزینل به
عهدهو
اندازی
مورخه راه
وارداتــی،
های
تعرفه
عــاوه بر
استه یداد
وعده
او
1372/8/30
شماره 338129
چک به
کاهش 1فقره
 1/070/000ریال بابت
مطالبه مبلغ
همچنیــنبه خو
طرفیت آقای وحید ستارپور
بانک ملت شعبه شمیران شورا با دعوت طرفین جهت رسیدگی به دعوی و تشکیل جلسه در مورخه  97/6/20حضور خواهان و عدم حضور
تر
فعالیت شــرکتهای خارجی در زمینه خدمات آموزشــی و درمانی آسان
خوانده با توجه به اینکه علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشده هیچ گونه الیحه و دفاعیه نیز درمقابل دعوی مطروحه ارائه
تشخیص داده و مستندا به بند
یثابت
اهان را
دفاعیات خ
محال علیه
اینو گواهی عدم پرد
نگفتپرونده
امابررسی اوراق
شورا با
است لذا
ننموده
شود.
آغازو م
زمانی
اصالحاتاختازبانکچه
شد
خواهد
 1ماده  11قانون شوراهای حل اختالف و ماده  198ق.آ.د.م و مواد  314و  313قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 1/070/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ  429/375ریال و خسارت تاخیر تادیه که بر مبنای شاخص اعالمی
پولیتیکاز تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می
از سوی بانک مرکزی
نماید .رای صادره غیابی و با رعایت ماده  29و  31قانون شوراهای حل اختالف ظرف مدت  20روز از تاریخ قابل واخواهی در این شورا می باشد
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت  20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی محل می باشد.

مرگ فعال اوکراینی در اسیدپاشی

 92737شعبه  212مجتمع شماره  5شورای حل اختالف
دادنامه
در اوکراین سه ماه بعد از زخمی شدن
یک فعال برجســته مبارزه با فساد

پرونده کالسه  9709980933500208شعبه  216مجتمع شماره پنج شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره
در حمله ای با اسید جان خود را از دست داده است.
 9709970933500517خواهان :آقای محمد زیدآبادی نژاد فرزند علی اکبر با وکالت خانم علیا حیاتی فرزند غالمعباس به نشانی تهران
حسین به نشانی
اسماعیلی فرزند
حمله حمید
خوانده  :آقای
اول واحد 1
بولیوار پالک 17
اشرفی اصفهانی ابتدای
انتهای اتوبان
شــهر
ژوئیه در
روز ۳۱
نتیجه
ســاله،طبقهدر
سیمون ۳۳
هاندزایــوک»
«کاترینا
مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه سفته در خصوص دادخواست خواهان محمد زیدآبادی نژاد به طرفیت آقای حمید اسماعیلی به
چشمانش
و
شده
ســوختگی
درصد
۴۰
دچار
کشور
این
جنوب
در
کرســون
خواسته مطالبه مبلغ  60/000/000ریال بابت دو فقره سفته به شماره  076642و  076641و رسید عادی امضاء شده طرفین نظر به اینکه
بود.از ایراد و دفاع باقی مانده و بقاء سفته ها در ید خواهان حکایت از مدیون بودن خوانده دارد و با توجه
خواهان مصون
مستنداتدیده
دادخواست وجدی
آسیب
به ابالغ قانونی وقت رسیدگی ایشان در جلسه حاضر نگردیده لذا اد عای خواهان محمول بر صحت تلقی و مستندا به ماده  198ق.آ.د.م و
کی
پایتخت،
به
انتقال
از
پس
بود
کرسون
شهر
شورای
عضو
همچنین
که
مواداو
 307و  308قانون تجارت و ماده  11قانون شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  60/000/000ریال
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و رای
 1/102/000ریال و
دادرسی به مبلغ
تحتهزینه
باربه انضمام
خواسته
بابت
گرفت.
جراحی قرار
عمل
یف،اصل۱۱
صادره غیابی و به استناد ماده  29و  31قانون شوراهای حل اختالف ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می
خواستار مجازات
یکشنبه
روز
اوکراین
جمهوری
رئیس
پوروشــنکو»
«پترو
باشد و پس ازاتمام مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی محل می باشد.

اند.
شده
دستگیر
ارتباط
مظنون در
اختالف شهر تهران
حل
شورای
شماره پنج
اینمجتمع
شعبه 216
قاتالن شد .تاکنون پنج 92738
دادنامهاعالم نشــد اما گزارش رســانههای
علت دقیق مرگ خانمهاندزایوک فورا
پرونده کالسه  9709980933900356شعبه  220مجتمع شماره پنج شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره
اجتماعی
فعال
شــدنانخون
لخته
ناشــی
محلی حاکی
اتوبان حکیم غرب
این خیابان
بود.ان تهران
شهرستان تهر
نشانی استان تهر
ازبیژن به
فرزند
کهسمیه چگنی
اســتخانم
 9709970933900607خواهان:
نازی آباد هزار
نشانیازتهران
صومعه فرزند قوجا به
ی :آقای علی
کمپینخومانده
پالک  20واحد 4
علیهکوچه  7غربی
همچنینرات پور
سازمان برنامه شمالی خ ب
تخت
روی
ســپتامبر
اغبی ماه
کــردردر
روســیه
کــه
دستگاه خیابان رایکا خیابان حسینی کوچه  18پالک  220خواسته :مطالبه وجه بابت ...دادخواست مطروحه خواهان خانم سمیه چگینی به
فساد
با
خواست
ی
م
اوکراین
مردم
از
آن
در
که
کرد
منتشر
ویدئویی
بیمارستان
طرفیت خوانده آقای علی راغبی صومعه به خواسته مطالبه  5/000/000ریال بابت وجه واریزی حساب بانکی خوانده و خسارات دادرسی و
مستندات ابرازی دو فقره فیش بانکی به مورخه 97/4/17و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه تقاضای
مالحظه
محتویات پرونده و
قانونی با توجه به
کنند.
مبارزه
افسارگسیخته
مطالبه وجه واریزی بانکی می نماید با عنایت به اینکه علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه دادرسی نشر آگهی خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته
،301و
هســتم.
ننمودهاما
ندارم.
خوبی
ظاهر
جهت برکه
دفاعیاتیدانم
گفت :و«می
و او
درمانمستندا به مواد
تحتارد دانسته و
حداقلواهان را و
است لذا دعوی خ
دعوی ارائه
خویش و رد
ائت ذمه
هیچگونه دالیلی
خیلیخواسته
ریال بابت اصل
45/000/000
ظاهروانده به پرد
محکومیت خ
مدنیازحکم بر
قانون آئین د
دانم،519
مدنی ،198
1284
بهتر
اوکراین
عدالتاختدر
وضع
ادرسیمن
ظاهر
که522وضع
مسلماقانونمی
 1/958/500ریال بابت هزینه دادرسی 97/4/23الی اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی
نیست».
درمانشوراآن
کسخوبه
است.
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی تهران است.
سپس بیست روز
فکراخواهی در
انده قابل و
هیچاز ابالغ به
چونروز پس
ظرف بیست
بوده و
شماره  5تهران
حلبهاختالف
شعبهاز220
92741باقاضی
شــوک
خصوص
شورایها
واکنش
موجی
مرگ این فعال در روز یکشــنبه
دادنامه
روبرو
اجتماعی
مخاطبان در شبکههای
شد.شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره
شماره پنج
مجتمع
 9709980932100361شعبه 202
پرونده کالسه
 9709970932100705خواهان :آقای محمدرضا بابازمانی تبار فرزند کریم به نشانی استان تهران شهرستان تهران تهران خ ولیعصر
سینمااز
کوتاه
جهان شهید مر تضی امینی ساختمان شوشانی پ 1ط آخر تولیدی ژورنال خوانده  :آقای سیامک بابائی به نشانی
افریقا اول ک
جنب
خواسته ها .1 :مطالبه خسارت تاخیر تادیه  .2مطالبه خسارت دادرسی  .3مطالبه وجه بابت  ..گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته
فوق به طرفیت خوانده با ال تقدیم داشته اند که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوقو جری تشریفات در وقت مقرر شعبه
به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده و پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر
گفت:
Axios
محمدرضا با
مصاحبه
دادخواستدر
خصوصآمریکا
جمهوری
رئیس
سیامک بابایی به
خبریخوانده
پایگاه به طرفیت
بابازمانی تبار
خواهان
رای شورا در
اسپوتنیک:می نماید.
مبادرت به صدور رای
امضای خوانده
 1397/04/24که
اســت0124
شده به شماره
وضعیتبا توجه به فاکتور ارائه
 15/880/000ریال
مطالبه وجه
برای
آنچه بهرا که
مورخاینکه
من از
وحشــتناک
میزانیک
کنمبهاین
خواسته می
«فکر
رسیده ایشان اجناسی را از خواهان خریداری نموده ولی از پرداخت مبلغ اجناس امتناع نموده و خوانده علیرغم ابالغ در جلسه رسیدگی
ای522را
صحنه
شــما
وقتی
اتفاق
آن
مواد
چنینمستندا به
ننموده است لذا
باشد ا رائه
متنفرم .خود
ببینم،موید برائت ذمه
افتاد،مدرکی که
نکرده است و
مدرســهارسال
اتوبوسالیحه دفاعیه ای
حضور نداشته و
و  198قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  15/880/000ریال اصل خواسته و مبلغ  542/500ریال
آمریکا
میبینید ،وحشــتناک است»« .دونالد ترامپ» وی در پاسخ به این که آیا
هزینه دادرسی و  220000ریال هزینه نشر آگهی مجموعا  16/642/500ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست
یمن
اوضاع
بودهبه
گفت:غیابی«ما
کند،
عربستان را
سالح به
فروش
باید
درواخواهی
ابالغراقابل
دقتروز پس از
وظرف 20
رای صادره
متوقفنماید.
صادر و اعالم می
حکم در حق خواهان
لغایت اجرای
1397/05/08
در شورا و سپس ظرف  20روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی حقوقی تهران است.

انتقاد بیسابقه ترامپ از عربستان

رصد میکنیم .من درباره مســائل زیادی با عربستان صحبت میکنم اما قطعا با
 92742قاضی شعبه  202مجتمع شماره  5تهران
مدرسه حمله کنند ،حرفی ندارم».
افرادی که نمیدانند نباید به اتوبوس دادنامه

تاریخ رسیدگی  97/7/21 :شماره پرونده 384/218/97 :شماره دادنامه 970675 :مرجع رسیدگی  :شعبه  218مجتمع شماره  5شورای حل
اختالف خواهان :محمد هادی یوسفیان به آدرس خوانده  :فرهاد گلی به آدرس خواسته :مطالبه وجه به مبلغ  200/000/000ریال بابت دو
فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته اند که پس از ارجاع
به این شورا و ثبت به کالسه فوقو جری تشریفات در وقت مقرر شعبه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده
مقر
(دوشنبه)
نخســت
«عادل
استازخواهان
امروز خصوص دادخو
عراقای شورا در
وزیرمی نماید .ر
صدور رای
المهدی»زیر مبادرت به
عبدرا اعالم و به شرح
رسیدگی
العراقیه :نظر ختم
و پس از شور و تبادل
محمد هادی یوسفیان به طرفیت آقای فرهاد گلی به خواسته مطالبه مبلغ  200/000/000ریال بابت دو فقره سفته به شماره  485391و
داشت.
هیات
این
رهبران
با
نشستی
و
کرده
بازدید
حشد شعبی
 97/2/5 – 485389نظر به اینکه دادخواست و مستندات خواهان مصون از ایراد و دفاع باقی مانده وبقاء سفته ها در ید خواهان حکایت از
مدیون بودن خوانده داردو با توجه به ابالغ قانونی وقت رسیدگی ایشان در جلسه حاضر نگردیده لذا ادعای خواهان محمول بر صحت تلقی و
مستندا به ماده  198قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  307و  308قانون تجارت و ماده  11قانون شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  200/000/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ  2740/000ریال در حق خواهان صادر می
شود رای صادره غیابی و به استناد ماده  29و  31قانون شورای حل اختالف ظرف مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه می
باشد.مذاکره درباره دو
خواستار
رسما
قابل که
کرد
ظرفاعالم
اردن
ایسنا:
عمومی محل می
اســرائیلادگاه
تجدید نظر خواهی در د
مدت 20روز
دولتاخواهی
اتمام مهلت و
باشد و پس از

بازدید نخست وزیر عراق از مقر حشدالشعبی

درخواست اسرائیل برای مذاکره با اردن

شهر تهران
شورای حل
منطقه الباقوره و الغمر ،شده 92744
حاضر
اختالفدیگر
کرده بود
شماره 5اعالم
مجتمعپیشتر
قاضیامان
اســت که
دادنامه
صهیونیستی
رژیم
میان
صلح
توافق
موجب
به
نیست آنها را به اسرائیل اجاره بدهد.
تاریخ رسیدگی  97/5/15 :شماره پرونده 161/97 :شماره دادنامه مرجع رسیدگی  :شعبه  220شورای حل اختالف تهران خواهان ها.1 :
سید ایوب
بهبا وکالت
دزفولی
قصابان نژاد
آقای ناصر
سالدزفولی .2
قصابان نژاد
«وادی آقای ناصر
کوثر با مدیریت
صادرات جهان
وشرکت
سال
مدتآقای۲۵
مذکور
اراضی
۱۹۹۴
عربه» در
میوه به
موســوم
اردن
محسنی خوانده  :آقای محمد یوسفی خواسته :مطالبه گردشکار :خواهان دادخواستی درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم
پایان
به
۲۰۱۹
سال
اکتبر
۲۶
قرارداد
این
مهلت
و
شده
داده
اجاره
اســرائیل
به
داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر حوزه به تصدی امضاء کنندگان
پایانمی نماید.
مبادرت بهازصدور رای
یکبشرح ز
باید اعالم و
رسیدگی را
نظر ختم
هایو تبادل
پس ازشور
محتویات
بهو با توجه به
رسد.است
یتشکیل
مزیر
مهلت
سالیر قبل
صلح،
توافق
پروندهت
پیوســ
موجب
رای شورا دادخواست مطروحه خواهان  .1شرکت صادرات جهان میوه کوثر با مدیریت عاملی آقای ناصر قصابان نژاد دزفولی .2 ،آقای ناصر
اجاره اراضی ،تصمیم مخالفت یا تمدید اجاره به طرف مقابل اطالع داده شود.
قصابان نژاد دزفولی به طرفیت آقای محمد یوسفی به خواسته مطالبه  200/000/000ریال بابت وجه فروش سبدهای میوه کشاورزی و
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات وکیل خواهان ها مبنی براینکه تقاضای مطالبه
وجه بابت فروش سبدهای میوه وفق صورتحساب از  96/7/28الی  96/8/23را دارد ،لذا با عنایت به اینکه علیرغم ابالغ قانونی نشر آگهی
اخطاریه دادرسی خوانده در جلسه دادرسی حضور نیافته و هیچگونه دالیلی و دفاعیاتی جهت برائت ذمه خویش و رد دعوی ارائه ننموده
است لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد  522 ، 519 ،198قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به
الشعفة
منطقه
خود به
حمله
آمریکا در
جنگنده
سانا:
تادیه از 97/3/1
خسارت تاخیر
طبق تعرفه
الوکاله وکیل
امردادرسی حق
تحتهزینه
ائتالفریال بابت
های3/605/000
ریال ببب
200/000/000
پرداخت
واخواهی
خوانده قابل
بیستراروز پس از
بوده و ظرف
کمصادره
نماید .رای
اعالم می
خواهان صادر و
حکم در
الی اجرای
ها
جنگنده
گرفتهابالغو بهاین
کودک
جانغیابیسه
دست
سوریه
دیرحقالزور
حومه
در
است و سپس بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی تهران است.

استفاده آمریکا از بمب فسفرسفید در سوریه

همچنین منطقه هجین را با

کردند.
بمباران
سفید
فسفر
های
بمب
اختالف تهران
شورای حل
شماره 5
مجتمع
قاضی
92746

دادگاهی در اســتانبول حکم بازداشــت
«رضا ضراب» را صادر کرده است .ضراب که
شــریک «بابک زنجانی» هم هست به دلیل
نقض تحریمهای ایــران در آمریکا از مدتها
پیش بازداشت شده اســت .شهادت او علیه
بانک دولتی ترکیــه منجر به تنش در رابطه
آمریکا و ترکیه شد.
آنادولو ،خبرگزاری رسمی ترکیه خبر داد
که دادگاهی در استانبول حکم بازداشت رضا
ضراب را صادر کرده است .به گزارش آنادولو
این حکم بــه دلیل ساختوســاز غیرقانونی
ضراب در ویــای خود در اســتانبول صادر
شده اســت و در صورت محکوم شدن ضراب
در دادگاه سه ســال زندان برای او به همراه
خواهد داشت.
رضا ضراب که در آمریکا به ســر میبرد،
شاهد یکی از جنجالیترین پروندههای نقض
تحریمهای ایران اســت .آنادولو نوشته است
قاضــی دادگاه اســتانبول در تماس با وزارت
خارجــه ترکیه خواســتار آن شــده که این
وزارتخانه در تماس با دادگســتری آمریکا
و کنســولگری ترکیه در نیویورک ،وضعیت
حقوقی ضراب در آمریکا را بررسی کند.
رضا ضــراب ،تاجر  ۳۴ســاله که تابعیت
دوگانــه ایران و ترکیه را دارد ،ســال ۲۰۱۶
میــادی در جریــان یک ســفر تفریحی به
آمریکا همراه خانوادهاش ،بازداشت شد .اتهام
او کمک به ایــران برای دور زدن تحریمهای
آمریکا علیه این کشور بود.

شریک زنجانی در ترکیه مورد پیگرد قرار گرفت

صدور حکم جلب «ضراب» در استانبول

بازداشــت او در آمریــکا موجب تنش در
رابطه ترکیه و آمریکا شد .ضراب رابطه بسیار
نزدیکی با چهرههــای پرنفوذ دولت اردوغان
داشــت و اردوغان تالش زیادی برای آزادی
او در آمریــکا انجام داد .ایــن تالشها اما در
آخرین ماههای ریاستجمهوری باراک اوباما

بازداشت هیئت رسانه ای عراق در مصر

روز گذشــته مقامات مصر یک هیئت رسانهای عراقی را بازداشت کردند
که این مســاله واکنش مسئوالنه رسانهای و چند نماینده پارلمان عراق را به
همراه داشت.
به گزارش ایســنا ،روزنامه فرامنطقهای القدس العربی نوشت ،روز گذشته
مقامــات مصر یک هیئت رســانهای عراقی را که به دعوت رســمی اتحادیه
تولیدکنندگان عرب وابســته به اتحادیه عرب به قاهره ســفر کرده بودند را
در فرودگاه این شــهر بازداشت کردند که این مساله روابط نه چندان خوب
میان دو کشور را تهدید میکند« .مجاهد ابوالهیل» رئیس موسسه رسانهای
عراق در واکنش به این اقدام گفت که بازداشــت اعضای این هیئت به منزله
نقض قوانین و عرف دیپلماتیک بینالمللی است .القدس العربی این اظهارات
رئیس سازمان رسانهای عراق را که یک نهاد مستقل مسئول اداره رسانههای
دیداری و شــنیداری این کشور است را نشــانه خشم شدید عراق نسبت به
این اقدام مصر دانســته که میتواند به ایجاد یک بحران در روابط دو کشور
بینجامد.
«ســی اچ  »7پیشــرفتهترین پهپاد ساخت
چین اســت که پکن روز دوشــنبه در نمایشگاه
هوایی شــهر جوهای در جنوب این کشور از آن
رونمایــی کرد .روزنامه گلوبــال تایمز چین ،این
پهپاد ،حتی پیشــرفته تر و بهتر از پهپاد معروف
«آر کی  »170اســت کــه آمریکاییها از آن در
عملیاتها و ماموریتهای خود استفاده میکنند.
«شــی ون» مهندس و طراح ارشــد پهپاد «سی
اچ» چین کــه با نام رنگین کمــان (چایهونگ)
شناخته میشود به این نشریه گفت که این پهپاد
به مراتب بهتر از پهپادهای آمریکایی اســت .وی
گفت با این حســاب چین دومین کشوری است

به نتیجه نرســید .ضراب کــه در آمریکا در
پرونده نقض تحریمهای ایران مجرم شناخته
شد تصمیم گرفت با دادســتان پرونده خود
همکاری کنــد .او به جایگاه شــهود رفت و
از اطــاع مقامات عالیرتبــه ترکیه از نقض
تحریمهای ایران خبر داد .همکاری ضراب با

دادستان پرونده ،به نوشته رسانههای آمریکا
نقــش بســیار پررنگی در پیشــرفت پرونده
داشت.
رضا ضراب حتــی در دادگاه ادعا کرد که
رئیسجمهوری ترکیــه رجب طیب اردوغان
از فعالیتهــا برای دور زدن تحریمهای ایران

رزمایش ناتو پشت مرزهای روسیه

بزرگتریــن مانور نظامی بینالمللــی لیتوانی در نیمه دوم ســال جاری
میالدی با نام «گرگ آهنین» ،روز یکشنبه آغاز شد تا قدرت مانور نیروهای
این کشور و متحدانش را تقویت کند.
در این مانور نظامی بینالمللی نیروهایی از  14کشــور شرکت دارند .در
جریان این مانور آموزشی نیروهایی از انگلیس ،استونی ،ایتالیا ،آمریکا ،کانادا،
اســلونی و اوکراین بــه ارتش لیتوانی و نیروهای گــردان چند ملیتی تحت
رهبری آلمان مســتقر در لیتوانی که شامل ســربازانی از بلژیک ،جمهوری
چک ،هلند ،نروژ و لوکزامبورگ هســتند ،پیوستهاند .خبرگزاری شینهوا در
گزارشــی در این باره نوشــت :ارتش لیتوانی اعالم کرده حدود  3500نیرو
و  1000واحد ســخت افزار نظامی در این مانور آموزشــی شرکت دارند .به
گفتــه ارتش لیتوانی ایــن مانور دو هفته به طول میانجامد .امســال مانور
گــرگ آهنین نه تنها در مناطق نظامی بلکه در مناطق غیرنظامی نیز برگزار
میشــود به طوری که ادوات نظامی در راهها و مســیرهای عمومی تحرک
خواهند داشت.

مطلع بوده اســت .دولت ترکیه بالفاصله این
ادعا را رد کرد و از دســت داشتن در هرگونه
داد و ســتد با او یا پرداخت و دریافت رشوه
برای نقض تحریمهای ایران اظهار بیاطالعی
کرد.
امــا شــهادت رضــا ضــراب در دادگاه
«محمدهــاکان آتیال» ،مدیر پیشــین بانک
دولتیهالــک ترکیه کــه او هــم در آمریکا
بازداشــت شده بود ،منجر به صدور حکم ۲۰
سال زندان برای آتیال شد.
پروندههالــک بانک و صــدور حکم زندان
برای مدیر پیشــین این بانــک دولتی ترکیه
یکــی از مهترین اتفاقاتی بود که رابطه آنکارا
و واشنگتن را به شدت تیره کرد.هالک بانک
هنــوز هرگونه تخلــف در تحریمهای آمریکا
علیــه ایران را رد میکنــد و رئیسجمهوری
ترکیه رجــب طیب اردوغان هم حکم دادگاه
نیویــورک علیه این بانک را حمله سیاســی
علیه دولت خود میداند.
اردوغان روز شــنبه  ۱۲آبان (سوم نوامبر)
بدون اشــاره به جزئیات بیشــتر گفت که در
مــورد پروندههالک بانک بــا دونالد ترامپ،
رئیسجمهوری آمریکا گفتوگو کرده است.
در پی این ســخنان اردوغان سهام این بانک
در نخســتین روزکاری هفته ،یعنی دوشنبه
 ۱۴آبان افزایش یافت.
اما روشــن نیســت که آیا مقامات ترکیه
میتوانند اقدامی برای اســتراداد رضا ضراب
از آمریکا انجام دهند یا خیر.

نگرانی اسرائیل درباره توان نظامی حزب اهلل

گزارش منتشــر شده از سوی «موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا»
نشان میدهد حزباهلل از توان نظامی بسیار باالیی برخوردار است و این امر
نگرانیهای رژیم صهیونیستی نســبت به افزایش توانمندیهای نظامی این
حزب را تایید میکند .به گزارش ایســنا ،نگرانیهای رژیم صهیونیســتی از
افزایش توانمندیهای نظامی حزباهلل لبنان بخش عمدهای از پژوهشهای
مراکز تحقیقاتی غرب را به خود اختصاص داده اســت .گزارش منتشر شده
از سوی موسســه یهودی برای امنیت ملی آمریکا نشان میدهد حزباهلل از
قدرت آتش بیشــتری نسبت به بسیاری از ارتشهای جهان برخوردار است.
المیادین با اســتناد به این گزارش آورده است ،حزباهلل موشکها ،راکتها
و خمپارههای زیادی در اختیار دارد و رشــد یکبــاره توانمندیهای نظامی
حزباهلل نشــان میدهد که این حزب به دنبال شکست سیاسی اسرائیل نیز
هست .در ادامه گزارش موسسه یهودی برای امنیت ملی آمریکا آمده است:
تقابل بعدی میان اســرائیل و حزباهلل هرگز شــبیه بــه درگیریهای قبلی
اسرائیل نخواهد بود.

رونمایی اژدهای زرد از پهپاد فوق مدرن
که پس از آمریکا قادر است پهپادهایی برای پرواز
در مسافتها و ارتفاعات باال با سرعت بسیار زیاد
و رادارگریز بسازد .او افزود که این پهپاد میتواند
برای ماموریتهایی در شــرایط بسیار خطرناک
از جمله برای ماموریتهای نظارتی ،شناســایی،
حمایتهای رزمی ،پرتاب موشــک ،اســتفاده از
تسلیحات هدایتگر و برای حمله به اهداف تعیین
شــده مورد اســتفاده قرار گیرد .این هواپیمای
بدون سرنشــین چین دارای  10متر طول و 22

متر پهنا اســت و میتواند بــا  13هزار کیلوگرم
بار از روی زمین برخاســته و تا ارتفاع  10تا 13
کیلومتری پرواز کند و ســرعت  5تا شــش دهم
ماک دارد و میتواند برای  15ســاعت پرواز کند.
این پهپاد میتواند در اهداف و مناطق دشمن به
دلیل اینکه به آسانی قابل شناسایی نیست نفوذ
کند و ماموریتهایش را برای شناسایی تجهیزات
دشــمن انجام دهد .این پرنده همچنین میتواند
عالیم راداری را نیز همزمان شناســایی کند در

صفحه مانیتور خود مورد راستی آزمایی قرار دهد
و ســایتهای موشکی ،مرکز فرماندهی دشمن و
تجهیزات دریایی آنها را نیز ردیابی کند .این پهپاد
پیشــرفته ساخت چین بین یک یا دو سال دیگر
ماموریتهای آزمایشــی خود را انجام میدهد و
سپس توسط نیروی هوایی این کشور به خدمت
گرفته خواهد شد« .شــی ون» گفت البته چین
هنوز از لحاظ ســاخت پهپاد و تجهیزات مختلف
عقب تر از آمریکا و اروپا اســت اما میکوشــد تا

فاصله اش را با آنهــا کم کند .به گفته وی چین
هنوز از لحاظ فنی نتوانسته است همپای آمریکا
باشــد و برای همین امیدوار است با واشنگتن در
این عرصه همکاری کند.

دادنامه

قتل 755مجتمع شماره  5شورای
رسیدگی  :شعبه
 9704351755شماره دادنامه :مرجع
 97/724شماره
تاریخ رسیدگی :
خاشقچی
پاکسازی
پرونده:برای
ریاض
تالش

حل اختالف خواهان :صفدر ربیعی شوق شرقی خ ابراهیمی ک جاللیان پ 39خوانده  :کریم احمدی مجهول المکان خواسته:
گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه
فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر شعبه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده
پس ازشور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز یر مبادرت به صدور نظریه مشورتی می نماید .رای قاضی شورا در
خصوص دعوی صفدر ربیعی به طرفیت کریم احمدی به خواسته الزام خوانده به پرداخت وجه به مبلغ  7/150/000ریال کلیه
خسارات و هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و صدور قرار تامین خواسته ضرر و زیان و هزینه های متحمل شده نظر به اینکه خوانده
علی رغم ابالغ قانونی در شعبه حضور نیافته و الیحه ای نیز جهت دفاع از خودارائه ننموده اند لذا با توجه به استعالم واصله از
سوی بانک صادرات ضمن تایید مبلغ واریزی از جانب خواهان به حساب خوانده که اعالم نموده مبلغ  8/500/000ریال در
مورخ  97/5/20به شماره کارت آقای کریم احمدی واریز نموده است و با توجه به اینکه مستندات موجود در پرونده توجه و
انتساب به خوانده دارد و مفاد و مندرجات آن حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد و دفاع انکار و یا تکذیب موثری که موجبات
بطالن یا بی اعتباری دعوی خواهان را فراهم آورد از سوی خوانده ارائه نشده و دلیلی بر بری الذمه بودن خواهان ها وجود ندارد
لذا شعبه دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه صحیح و ثابت تشخیص و به استناد ماده  515 ، 198و  519قانون آ.د.م و مواد
 1301و  267و  265قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ هشتصد و پنجاه هزار تومان در حق خواهان صادر و اعالم
می نماید و مبلغ  320/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد و در خصوص خسارات تاخیر تادیه
خصوص قرار تامین
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محکوم به رد
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خواسته
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شدن
کردمادهکه197بعدقانونازآ.د.مکشته
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خواسته چون خواهان در جلسه رسیدگی مورخ  97/7/24قرار تامین خواسته خود را مسترد نموده است به استناد ماده 197
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س
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عربســتان
ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت  20روز از تاریخ ابالغ
ترکیهمیبرباشد.این
عمومیدولت
محاکمکه
خواهی درگفته
است.ایننظرمقام
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حقوقی تهران
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شواهد
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باور اســت که هدف از این کار
دادنامه
بازرسی کنند.
آنکه کاراگاهان ترکیه کنسولگری را
پرونده کالسه  9709981091600106شعبه  916مجتمع شماره نوزده شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره
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شهرستان
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9709971091600421بهخواهان :آقای
نشانی خواسته :
فیاضی به
خوانده  :آقای مهدی
واحد 2
ک 37پ6
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مطالبه ووجهنظافت
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وسایل
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شــده
منتشــر
با مالحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند سبحان به شرح
مبادرت بههم
جمهورذیلترکیه
کنسولگری عربستان میبردند .رجب طیب اردوغان رئیس
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بازرسی
حین
ماموران این
بودند
تاخیر تادیه و
احتساب
فاکتور شماره  357با
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کشــورفروش
 22/000/000ریال بابت
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شد
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صباح
روزنامه
عدمدر
آنچه
نشر با
ترکیه
اظهارات این
شوراضمن احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد  522 ، 198و  519قانون
نکرد
خواسته ورانیزذکر
ترکیهبابتکهاصلنامش
مقام ارشد
خوانده بهقول
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شاخص اعالمی
اعزام طبق آخرین
محکوم به بر
وصول کامل
اجرای حکم و
غایت
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عربســتان از
«مقاماتبانکارشد
شــدند و
ترکیه
شناس به
ســم
می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف  20روزقابل تجدید
عربســتان سعودی به شورای حقوق بشر سازمان ملل
حال
همین
در
بودند».
نظر خواهی در محاکم عمومی تهران می باشد.
محاکمه
اختالف آن را
شورایوحلعامالن
تحقیق
خاشــقچی
در ژنو گفت که درباره قتل جمال
شماره  19تهران
قاضی
92750
خواهد کرد .در بررســی دورهای دادنامه
وضعیت حقوق بشــر عربستان ،این کشور از
پرونده کالسه  9709980932100366شعبه  202مجتمع شماره پنج شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم
قبل
دور
از
بیشتری
های
ی
نگران
امسال
کارنامه حقوق بشــر خود دفاع کرد اما
نهایی شماره  9709970932100654خواهان :آقای سعید اصغری کله سر فرزند قلی به نشانی استان تهران
نگرانی
اظهار
یمن
بحران
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عربســتان
استرالیا
شهرستان شد؛
مطرح
نقشغربی خ جهاد اکبر ک انصاری پالک  15واحد  8خوانده  :آقای
بارهپیامبر
خیاباندرستاری
تهران تهران
اینبستنی
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کرد
فروشی خواسته ها .1 :مطالبه خسارت تاخیر تادیه  .2مطالبه خسارت دادرسی  .3مطالبه وجه سفته پرونده کالسه
شد.
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فلکه دوم صادقیه سازمان آب غرب جنب اموزشگاه بعثت بستنی فروشی خواسته ها .1 :مطالبه وجه سفته  .2مطالبه
دیگر اعضای خانواده در قبرستانی در شهر مدینه دفن شود.
خسارت تاخیر تادیه  .3مطالبه خسارت دادرسی گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده
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و بشرح ز یر مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا در خصوص دادخواست خواهان سعید اصغری کله سر به
خاشقچی در اسید حل شده تا اثری از آن باقی نماند.
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محمول
قطعه
تزریق
مواد او
کشتن
خاشــقچی و
آقای
شکنجه
رســانبرهها
قانون شوراهای حل اختالف حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  38000000ریال بابت اصل خواسته به
صوتی
دادهحقبودند.
جســدش
کردن
نواریماده  25و
ترکیهبه استناد
شد غیابی و
گزارشصادره
حتیمی شود رای
خواهان صادر
خبرریال در
819000
دادرسی به مبلغ
قطعههزینه
انضمام
اطالعاتی
ســازمان
قابل آنها
دارد و
مهلتدر
رویداد را
شورایازحلاین
تصویری
هایو پس از اتمام
می باشد
را دربههمین شعبه
واخواهی
اختیاراز ابالغ
 20روز پس
اختالف ظرف
و 27قانون
است.نظر خواهی در دادگاه عمومی محل می باشد.
قابل تجدید
کشورهامدت 20
واخواهی ظرف
مهلت
نشان روزداده
برخی
 92752شعبه  202مجتمع شماره پنج شورای حل اختالف شهر تهران
شد عربستان سعودی بارها روایت خود
ناپدید
خاشقچی
آقای
که
زمانی
از
دادنامه
عربستان
حل بوده
نادرست
قبلی
کالسهداد و هر بار
تغییر
را
است.تهران تصمیم
اختالف شهر
پنج شورای
روایتشماره
که مجتمع
شد202
روشنشعبه
9709980932100365
پرونده
استان تهران
خودسر قلی به
کله سر فرزند
سعید اصغری
9709970932100640
نهایی شماره
طیب
نشانیرجب
دانست.
ماموران
خواهان:آنآقایرا کار
کرد اما
ســرانجام قتل را تایید
شهرستان تهران تهران خیابان ستاری پیامبر غربی خ جهاد اکبر ک انصاری پالک  15واحد  8خوانده  :آقای میثم
طراحی
اردوغان در پارلمان ترکیه اما این روایت را هم زیر سوال بود و آن را
رنجبر به نشانی تهران اشرفی اصفهانی شامل بعد ازنیایش نرسیده به چهار دیواری نبش خ فالح آقای رنجبر(بستنی
کرده
تکرار
بابت را
موضوع
هم.3این
مطالبه کل
دادستان
فیدان
عرفان
گردشکار :خواهان
مطالبه وجه
ترکیهتادیه
خسارت تاخیر
دادرسی .2
خسارت
دانست.مطالبه
شــدهخواسته ها.1 :
پرانیک)
قتلشورا و
این به این
در ارجاع
مقامپس از
داشته که
خوانده باال
طرفیت
فوق به
فوق و
کالسههاند
ثبت بهداشت
دخالت
تقدیمسه
مامور و
پانزده
گوید
خواستهمی
دادخواستی بهترکیه
اســت.
و جری تشریفات قانونی در وقت  /مقرر شعبه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده
خصوصاز
رفتهدر و بعد
پانزده مامور همگی برای این ماموریت از عربســتان به استانبول
پس ازشور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ز یر مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا
ترکیه
در
افراد
محاکمهبابتاین
ترکیه
عربستانسر بهبرگشت
ماموریت به
فروش بستنی به انضمام
خواستارمطالبه وجه
رنجبر به خواسته
اند.میثم
طرفیتهآقای
سعید اصغری کله
دعوی آقای
است.با توجه به دالیل و مستندات
خواهان اینکه
ماحصل
تاخیر تادیه
اینهزینه
دادرسی و
کلیه
ادعایافتاده
اتفاق
ترکیه
دادرسی وخاک
جرم در
خسارات که
است چرا
ابرازی و به استناد فاکتور فروش بستنی به خواهان بدهکار بوده و با توجه به اینکه خوانده در جلسه رسیدگی
حاضردر
هایی
س
عک
داشتند
دخالت
خاشقچی
آقای
قتل
در
که
افرادی
برخی
از
نبوده و الیحه ای نیز تقدیم شعبه ننموده لذا با عنایت به جمیع مدارک و مستندات خواسته خواهان را مقرون به
گونه
بشدت
سعودی
محکومیتحال
داردبه با این
عربستان
کنار
هرانضمام
ریال به
44/736/500
عربستانمبلغ
خوانده به پرداخت
وجودحکم
 198ق.آ.د.م
ولیعهداستناد ماده
صحت تلقی و به
اجرا مکلف به
گویددایره
ی ضمن
نماید.م در
اعالم می
را صادر و
خواهان
مبلغ 1/346/006
دادرسی به
هزینه
ماموران
اینکه
کرده و
انــکار
ریال دراینحققتل
ســلطنتی با
خانواده
ارتباط
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  1397/04/31در حق خواهان صادر واعالم می نماید .رای
دلیل
امنیتی در عکسهای رسمی در نزدیکی ولیعهد عربستان دیده میشوند
صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر
دستور او این قتل را مرتکب شدهاند.
دادگاهکه
نیست
آن
به می باشد.
آنهامحل
عمومی
خواهی در
 92754قاضی شعبه  202مجتمع شماره  5تهران

فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور
پروژه بیمارستان  220تختخوابی مدرس ساوه
شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور در نظر دارد ارزیابی
کیفی مشاوران را جهت انجام خدمات مهندسی مراحل اول و دوم بیمارستان  220تختخوابی ساوه را به شماره
 200971626000005از طریق سامانه تدارکات سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید  .کلیه مراحل
برگزاری از دریافت تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد)
انجام خواهد شد الزم است مشاوران با داشتن ظرفیت آزاد و سابقه کار مشابه و با حداقل رتبه  3با تخصص
آموزشی  ،بهداشتی و درمانی در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند
تاریخ انتشار ارزیابی کیفی درسامانه تاریخ  97/07/21می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت  :ساعت  16روز یکشنبه تاریخ 97/08/20
مهلت زمانی ارائه اسناد و مدارک  :ساعت 16روز پنج شنبه تاریخ 97/09/01
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد ارزیابی کیفی :
آدرس  :شهرک قدس ( غرب ) بلوار ایوانک شرقی – ضلع شرقی ساختمان وزارت بهداشت بلوک  – 33طبقه
اول و تلفن 1-81455780
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934 :
دفتر تماس 85193768-88969737 :
م.الف2831:

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابــررای شــماره  97/7/5 ،139760318003005697هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی خانم پروین باقرنژاد
فرزند جالل به شــماره شناسنامه  105صادره ازرشت به شماره ملی  2594241768ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر
یک باب انباری به مساحت  158مترمربع پالک  1989فرعی از  71اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک  590فرعی از 71
اصلی واقع درشپول کنار بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی خانم کبری شکوری آالله گورابی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشند میتوانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اســنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت
صادرخواهدشد.مالف1103/
تاریخ انتشارنوبت اول- 97/8/15 :تاریخ انتشارنوبت دوم97/8/29 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی

آگهی نوبت سوم دعوت از سهامداران شرکت کشاورز فنآور سیم
(سهامی خاص) به شماره ثبت  190922و شناسه ملی 10102322240
بــه موجب مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده مــورخ  97/07/21در خصوص تبدیل
کلیه سهام بینام به سهام با نام ،بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشاورز فنآور
سیم (سهامی خاص) به شــماره ثبت  190922و شناسه ملی  10102322240تقاضا
میگردد حداکثر تا تاریخ  1398/02/05جهت تبدیل سهام بینام به سهام با نام (با در
دست داشتن سهام مزبور) به مرکز اصلی شرکت واقع در تهران خیابان شهید بهشتی
خیابان شهید سرافراز کوچه دهم پالک  2واحد  5مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بینام باطل شده طلقی میگردد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شــماره  97/7/23 ،139760318003006038هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی کبرا طوفانی ماجالن
فرزند منصور به شــماره شناسنامه  15766صادره ازفومن به شماره ملی  2668102855ششدانگ یک باب خانه و
محوطه به مساحت  180مترمربع پالک  494فرعی از  70اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  70اصلی
واقع درگران بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی آقایان حسن و حسین طوفانی ماجالن محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اســنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادرخواهدشد.مالف1105 /
تاریخ انتشارنوبت اول-97/8/15 :تاریخ انتشارنوبت دوم97/8/29 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره  139760318003006037هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقای داود اخالقی گوشلوندانی
فرزند رحیم به شماره شناسنامه 191صادره ازفومن به شماره ملی  2669253385ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل
بر بنا احداثی به مســاحت  203/58مترمربع پالک  1118فرعی از  9اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک 41و39
فرعی از 9اصلی واقع درشهربیجار بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی آقای حسین عباسی سرابستانی محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اســنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادرخواهدشد.مالف1127/
تاریخ انتشارنوبت اول-97/8/15 :تاریخ انتشارنوبت دوم97/8/29 :
سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی

فراخوان عمومی ارزیابی
کیفی انتخاب مشاور

پروژه بیمارستان  220تختخوابی مدرس ساوه
م.الف2831:

رجوع به صفحه داخلی

