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جمهوری آذربایجان: »الهام علی اف« رئیس جمهور 
آذربایجان در دیدار با ژنرال »زیبر محمود حیات«، رئیس 
ستاد مشترک ارتش پاکستان خواستار برگزاری رزمایش 
مشترک نظامی با این کش��ور شد. وی افزود: عالقه مند 
به دریافت تجهیزات نظامی پاکس��تان و گسترش روابط 
نظامی و دفاعی با این کش��ور هستیم. پاکستان همیشه 
در عرصه های بین المللی از آذربایجان حمایت کرده است 

که اهمیت زیادی دارد.

لیبی: برخی منابع نزدیک به حفتر گفتند که وی 
اوایل ماه گذش��ته در امان پایتخ��ت اردن گفت وگوی 
مفصلی با یک افسر اطالعاتی رژیم صهیونیستی با هدف 
تقویت هماهنگی امنیتی با این رژیم، انجام داده اس��ت. 
روزنامه قط��ری  »العربی الجدید« ب��ا اعالم این مطلب 
نوش��ت که برخی رس��انه های غربی نیز پیش از این از 
حمایت اطالعاتی و نظامی رژیم صهیونیس��تی از حفتر 
طی سال های گذشته خبر داده بودند. طبق این گزارش، 
حفتر از نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی درخواست 
کرده تا در جنوب لیبی حضور بیشتری داشته و راه را بر 

فرانسه و ایتالیا جهت سیطره بر این منطقه ببندند.

مغرب: یک منب��ع دیپلماتیک حاضر در اجالس 
اتحادی��ه آفریق��ا گف��ت که »موس��ی فق��ی« رئیس 
کمیساریای اتحادیه آفریقا در جلسه سران کشورهای 
آفریقایی که پش��ت درهای بسته برگزار شد، پیشنهاد 
تش��کیل کمیته ای برای حل منازع��ه مغرب و جبهه 
پولیس��اریو را مطرح ک��رد. »ابراهیم غال��ی« دبیرکل 
جبهه پولیس��اریو نیز این موضوع را تأیید کرد و گفت 
که ش��رکت کنندگان در این اجالس با تشکیل کمیته 

ریاستی برای حل این منازعه موافقت کردند.

عربس�تان: دولت کره جنوب��ی خبر داد درصدد 
اس��ت اولی��ن پروژه اتمی عربس��تان را ب��رای یکی از 
شرکت های دولتی این کشور بگیرد تا برای دومین بار 
در یک پروژه اتمی در غرب آس��یا حضور داشته باشد. 
عربس��تان برای اولین پ��روژه اتمی خود پنج کش��ور 
شامل آمریکا، فرانس��ه، روسیه، چین و کره جنوبی را 
در نظر دارد که به گفته »پایک اون-گیو« وزیر صنعت 
و تجارت کره جنوبی رقابتی میان این پنج کشور برای 

به دست آوردن پروژه وجود دارد. 

پاکس�تان: اف��راد ناراضی با در دس��ت داش��تن 
بطری ه��ای خالی ضمن اعتراض به فراهم نش��دن آب 
آش��امیدنی برای م��ردم کراچی با س��نگ و چوب به 
کاروان انتخاباتی حزب مردم حمله کردند. ایالت سند 
و کراچ��ی مرکز آن مرکز نفوذ حزب مردم محس��وب 
می شود با این وجود کاروان انتخاباتی که به سرپرستی 
بالول بوت��و زرداری در حال عبور از منطقه لیاری بود 
ه��دف حمله افراد ناراضی قرار گرفت. معترضان پرچم 
حزب مردم را به آتش کشیدند و با طرفداران این حزب 

درگیر شدند که تعدادی زخمی بر جای گذاشت.

ترکی�ه: رزمای��ش »آناتولی��ا فونیک��س ۲۰۱۸« 
با ش��رکت نظامیان چهار کش��ور ترکی��ه، آذربایجان، 
عربس��تان و قبرس شمالی )بخش ترک نشین قبرس( 
آغاز ش��د. رزمایش آناتولیا از س��ال ۲۰۰۹ به میزبانی 

ترکیه و در استان قونیه برگزار می شود. 

ذرهبین

عملیات گسترده ضد داعش 
منابع عراقی از حرکت نیروهای عراقی به س��مت 
کرکوک برای ش��روع عملیات گسترده ضد تکفیری ها 

در این استان خبر دادند.
ی��ک منبع امنیت��ی عراقی گف��ت: نیروهای ویژه 
پلیس به س��وی مناط��ق اطراف کرکوک ب��رای انجام 
عملیات گسترده ضد داعش��ی ها حرکت کرده اند. این 
در حالی اس��ت که یک افسر پلیس در استان کرکوک 
گفت: داعش در روس��تاهای جنوب کرکوک دست به 
تحرکاتی زده است و قصد دارد با جمع آوری نیروهایش 

دست به اقدامات تروریستی جدید بزند.
این افس��ر پلیس عراق بیان کرد: داعش به دنبال 
هدف قرار دادن نهادهای دولتی در استان کرکوک است 
و هم اکنون در روس��تاهای جن��وب کرکوک و مناطقی 
که اس��تان های صالح الدین، کرکوک و دیالی را به هم 
متصل می سازد، فعال شده است. داعش به دنبال حضور 
در داخل مناطق مسکونی است و هنوز بسترهایی وجود 
دارد که از آن استفاده می کند. داعشی ها از تیم های ۵ 
تا ۷ نفره ب��رای انجام عملیات های خود بهره می برد تا 
ه��م به راح��ت بتوانند بگریزند و هم خ��ود را در میان 
روس��تائیان گم کنند. ش��ایان ذکر است که داعشی ها 
طی هفته های گذش��ته دست به تحرکاتی در کرکوک 
زده ان��د که بارزترین آنها رب��ودن غیرنظامیان از طریق 
مراکز ایس��ت بازرسی توهمی است. این در حالی است 
که این روزها عراق خود را برای تش��کیل دولت جدید 
آماده می سازد و تالش دارد تا ساختاری جدید را برای 

حل بحران های کشور ترسیم نماید. 

نیمچهگزارش

ادامه بگومگوهای سران آمریکا و اروپا
دونال��د ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تجارت کش��ورش با اتحادیه اروپا را به 

همان بدی روابط تجاری با چین توصیف کرد.
ترامپ گفت چگونه واش��نگتن برای محافظت از ش��رکای اروپایی کوچک 
خ��ود هزینه می کند و آنه��ا در تالفی اقدامات وحش��تناکی را انجام می دهند. 
رئیس جمهور آمریکا به فاکس نیوز اعالم کرد: اتحادیه اروپا احتماال به همان بدی 
چین باش��د فقط در س��طحی کوچکتر. ترامپ تاکید کرد رفتارهای آنها )کشورهای 

اتحادیه اروپا( در مقابل آمریکا وحشتناک است.
 ترامپ افزود: آنها س��ال گذش��ته ۱۵۱ میلیارد دالر مازاد تج��اری ایجاد کردند. ما 
برای ناتو با کسری بودجه مواجه بودیم. مهمتر از آن ما هزینه های مالی برای ناتو صرف 
کردیم تا از آنها محافظت کنیم. آمریکا سال گذشته کسری تجاری ۱۰۱ میلیارد دالری 

با اتحادیه اروپا داشته است.

قاره سبز 
اجازه ورود آوارگان بیشتر را نمی دهیم

نخس��ت وزیر اردن با اش��اره به اینکه مرزهای این کشور کامال تحت کنترل 
است، تأکید کرد که هرگز اجازه ورود آوارگان بیشتر سوری به خاک این کشور 

را نخواهد داد.
»عمر ال��رزاز« می گوید که »ما بین حمایت از مرزها و جامعه خود و انجام 
وظیفه ارس��ال کمک های غذایی و پناه دادن به برادران س��وری در داخل خاک 
س��وریه توازن ایجاد می کنیم«. الرزاز همچنین اب��راز امیدواری کرد که با حکمت و 

درایت بحران سوریه حل شود و ثبات و امنیت به این کشور همسایه بازگردد.
ال��رزاز ب��ا تأکید بر اینک��ه اردن هرگز اج��ازه ورود آوارگان س��وری را نخواهد داد، 
گفت: »تهدید امنیتی وجود دارد به طوری که نمی توان تش��خیص داد که کدام یک از 
ش��هروندان سوری بی دفاع وبی خطر هس��تند، ما پیش از این با چنین سناریویی مواجه 

شدیم و اکنون نمی خواهیم این سناریو تکرار شود«.

بحران
توقف تجاوزگری علیه الحدیده دروغ است

س��خنگوی جنب��ش انصاراهلل یم��ن با تکذی��ب ادعای ام��ارات درخصوص 
متوقف کردن تجاوزگری خود علیه اس��تان الحدیده یمن گفت که هدف امارات 

از طرح این ادعا گمراه کردن افکار عمومی بین المللی بوده است.
محمد عبدالس��الم گفت: تجاوزگری و نبردها در ساحل غربی شهر الحدیده 
و نواحی آن و نیز در مناطق مختلف در امتداد ساحل غربی متوقف نشده است و 
اعالم امارات )مبنی بر توقف تجاوزگری( "یک اعالم مش��کوک" است که چند هدف 
را دنبال می کند؛ اولین هدف، گمراه کردن افکار عمومی جهان و فرار از نیازهای انسانی 
بزرگی اس��ت که این نبرد تجاوزگرانه علیه ش��هر س��احلی الحدیده و تنها بندِر اکثریت 

ساکنان یمن مستلزم آن بوده است. 
وی اف��زود: معتقدی��م که تالش قرقاش تالش��ی برای ورود به نب��رد جدیدی برای 

سرپوش گذاشتن بر شکست نظامی و سیاسی و رسانه ای صورت گرفته است.

غرب آسیا 

دردهاییکهدیدهنمیشوند
علیتتماج

 س��ازمان ملل دی��روز اخباری را با عنوان س��فر دبیرکل 
این س��ازمان به میانمار منتشر کرده است. در این اخبار آمده 
اس��ت آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت در دیدار از 
اردوگاه ه��ای متعدد متعلق به ۱ میلی��ون روهینگیایی که از 
خش��ونت های میانمار گریخته اند، جنایاتی »غیرقابل تصور« 
را ش��نیده است. وی شرایط اقلیت مسلمانان میانمار را »یک 

کابوس حقوق بشری و انسانی« توصیف کرد.

 گوترش در این خصوص در توییتر نوشت: در بازاِر کاکس 
در بنگالدش، ماجرا هایی غیرقابل تصور از قتل و تجاوز جنسی 
را از پناهندگان روهینگیایی که به تازگی از میانمار گریخته اند 
ش��نیدم. آن ها عدالت و بازگش��تی ایمن را به خانه هایش��ان 
می خواهند.« وی همچنین پیش از حضور در سایر اردوگاه ها 
در جنوب بنگالدش در توییتر نوش��ته ب��ود: »روهینگیایی ها 
یکی از آس��یب پذیرترین جوامع بر روی زمین هس��تند که با 
تبعیض روبه رو بوده اند.« این مواضع از سوی آقای دبیرکل در 
حالی مطرح می ش��ود که چند نکته قابل توجه است. نخست 
آنکه بحران مس��لمانان میانمار سال هاست که در جریان است 
و تاکنون نیز س��ازمان ملل اقدامی برای پایان درد و رنج آنها 

صورت نداده و صرفا به ابزار تاسف بسنده کرده است. 
دوم آنکه مش��ابه شرایط اعالم ش��ده برای میانمار را در 

کش��ورهایی مانند یمن و فلسطین نیز می توان مشاهده کرد. 
در فلسطین اشغالی بیش از ۷ دهه است که اشغالگران اقدام 
به آواره س��ازی فلسطینیان کرده اند در حالی که سازمان ملل 
به رغم صدور قطعنامه هایی مانند 33۸ و ۲4۲ تاکنون هیگچ 
اقدامی برای بازگش��ت آوارگان فلسطینی به وطنشان صورت 
نداده اند و حتی سخن از حذف این حق قانونی به میان آمده 
اس��ت. در یمن نیز بیش از س��ه سال اس��ت که سعودی در 
حال کشتار و جنایت علیه بشریت و آواره سازی مردم است و 

سازمان ملل اقدامی برای پایان این وضعیت نداشته است.
 در س��وریه و عراق نیز گروه های تروریس��تی و حامیان 
منطقه ای و فرامنطقه ای آنها در طول سال های اخیر میلیون ها 
نفر را آواره س��اخته اند و نه تنها سازمان ملل بلکه کشورهای 
غربی مدعی حقوق بش��ر در برابر این شرایط بحرانی به جای 

کمک به این کش��ورها برای مبارزه با تروریس��ت ها به دنبال 
طرح های بحران سازی همچون سرنگونی نظام این کشورها را 
س��ر داده اند که خود به تشدید بحران منجر شده است. یا در 
عربس��تان و بحرین نیز شاهد اخراج و لغو تابعیت بسیاری از 
شهروندان هستیم. وقتی سازمان ملل در برابر این وضعیت ها 
راه س��کوت در پی��ش می گی��رد دیگر نمی ت��وان انتظاری از 
میانمار در متوقف س��ازی سرکوب مس��لمانان داشته باشیم. 
س��ازمان ملل اگر واقعا به دنبال حل این موضوع باشد باید به 
مس��ئله فلسطین و یمن برسید تا مولفه ای برای اراده جهانی 

در مقابله با این لغو آواره سازی های دسته جمعی باشد. 
مجموع تحوالت نشان می دهد که سازمان ملل همچنان 
در مس��یر خواسته های قدرت ها گام بر می دارد و هرگز گامی 

برای مستضعفان برنخواهد داشت. 

یادداشت

نقشفرانسهدرسرکوبملتمصر
چند سازمان مدافع حقوق بشر بعد از  بش�ر انج��ام دادن تحقیقاتی اع��الم کردند حق�وق 
فرانس��ه در س��رکوب مردم معترض مصر نقش و مشارکت 

داشته است.
فدراسیون بین المللی اتحادیه های حقوق بشر، موسسه 
حقوق بشر مصر، اتحادیه حقوق بشر و سازمان پایش خرید 
و فروش تس��لیحات با انتشار گزارش مشترک 64 صفحه ای 
اعالم کردند دولت فرانس��ه و ش��ماری از ش��رکت های این 
کش��ور با تامین سالح، ماشین آالت و ش��بکه های نظارتی 
برای رژیم سیس��ی برای س��رکوب مردم مصر، عمال در این 

اقدام ضد مردمي مشارکت داشته اند. 
در این گزارش آمده است پاریس در فاصله سال های دو 
هزار و ده تا دو هزار و ش��انزده سالح های جنگی در اختیار 
مصر قرار داده اس��ت. ارزش سالح ها و تجهیزات نظامی که 
فرانسه در اختیار رژیم مصر قرار داده است از 3۹ میلیون و 
6۰۰ هزار یورو به یک میلیارد و 3۰۰ میلیون یورو رس��یده 

است. 
فرانس��ه با در اختیار قرار دادن نرم افزارهای پیشرفته و 
تجهیزات رایانه به رژیم مصر، به آن در ایجاد یک س��اختار 
نظارت��ی و کنترل ه��ای اورولی، کمک کرده اس��ت تا حتی 
هر گونه نیت نارضایتی و انگیزه برای بس��یج اعتراض را در 

نطفه خفه کند. 

حقایقیازجامعهانگلیسوآمریکا
آمری��کا و انگلیس در حال��ی با ادعای  لش اقتص��اد برتر ب��ودن به تحریم س��ایر چ�����ا
کش��ورها می پردازند که گزارش های منتش��ره از درون این 
کشورها نکات قابل توجهی از فقر مردم را نمایان می سازد.

س��ازمان ملل متحد امس��ال تحقیقاتی را درباره "فقر 
ش��دید در انگلیس" انجام خواه��د داد؛ این گام در بحبوحه 
نگرانی درباره تاثیر سیاست های مهاجرتی دولت محافظه کار 

لندن انجام می شود.
 پروفسور فیلیپ آلستون، مخبر ویژه حقوق بشر و فقر 
س��ازمان ملل اعالم کرد پاییز کار هی��ات حقیقت یاب آغاز 

می ش��ود. این اولین سفر سازمان مذکور به یک کشور غرب 
اروپا از زمان سفر به ایرلند در سال ۲۰۱۱ است. 

آلس��تون به روزنام��ه گاردین گفت، مایل به بررس��ی 
تاثی��ر کاهش بودج��ه دولت محافظه کار انگلیس اس��ت. او 
افزود: کس��ی نمی گوید ش��رایط انگلیس با یک کشور فقیر 
در حال توس��عه همسان است، اما هر کشور غنی، همانطور 
که تحقیقاتم در آمریکا نش��ان داد، گروه هایی زیر خط فقر 
دارد. در همی��ن حال آمار 4۰ میلی��ون فقیر و 3۰ میلیون 
محروم از نظام س��المت، آمریکا را به رتبه نخست بیشترین 
ن��رخ فقر بین کش��ورهای صنعتی تبدیل ک��رده که گویای 
فس��اد، بی کفایتی کاخ سفید نشینان و بی عدالتی داعیه دار 

حقوق بشر است.

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: على حســنى فرزند رضاقلى شغل آزاد نشــانى محل اقامت: لردگان- بلوار 
رســالت كوچه 29- محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9709973896800025 مورخ 96/12/19 
شــوراى حل اختالف لردگان شعبه هشــتم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى حقوقى قطعيت 
حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديدند متضامناً به مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رسيد چكها 239377 و 239376 و 239378 ، 96/4/5 – 96/3/25 – 96/4/15 
و پرداخت نيم عشر هزينه در حق صندوق دولت . مشخصات محكوم عليه: (1) رسول پسنديده  فرزند 
على (2) رضا غالملو فرزند شغل آزاد نشانى محل اقامت (1) مجهول المكان (2) مجهول المكان. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيــه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظــرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت 
جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى 
تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- 
عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى 
احكام و قانون آئين دادرســى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى 

مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                                                محل امضاء قاضى شورا- محمد سعيد كريمى

آگهى 
شــاكى: اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان چهارمحال و بختيارى به نشانى شــهركرد- دروازه 
ســامان- كوى فرهنگيان. متهم: آقاى على سعيدى كليشادى فرزند صفرعلى به نشانى فالورجان خيابان 
خيام فرعى 2 پ 1 (مجهول المكان). اتهام: شكار و صيد در مناطق ممنوع. به تاريخ 97/2/22 در وقت 
فوق العاده جلســه دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است، پرونده كالسه 
960249 تحت نظر است دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف 
و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: 
در خصوص اتهام على ســعيدى فرزند صفرعلى (فاقد ساير مشخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد 
غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در منطقه حفاظت شــده هلن (رودخانه كارون ميانه)؛ موضوع شــكايت و 
اعالم جرم اداره محيط زيســت شهرســتان كيار؛ نظر به ادله و محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به 
عمل آمده و اسناد و مدارك ارائه شده توسط ضابطان عام و خاص دادگسترى و عدم حضور متهم جهت 
ارائه دفاع موثر و با لحاظ ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در پرونده، دادگاه ضمن احراز 
بزهكارى نامبرده، به استناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شكار حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ده 
ميليــون ريــال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. اين رأى غيابى و ظرف بيســت 
روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 197/97 شوراى حل اختالف لردگان- شعبه هشتم
خواهان: ذبيح اهللا پورك فرزند حسن به آدرس: لردگان، شيرانى – خوانده: محبوبه زاهدپور فرزند 
روزعلى به آدرس مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو به شماره شهربانى 46 ع 332 
ايران 71. وقت رسيدگى: 97/5/14 ساعت 9/30 دقيقه. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در 
مورخه 97/2/3 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالسه 
197/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هشتم- جليل

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 326/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: امين بوگرى فرزند محمد- لردگان، روستاى بوگر – خواندگان: 1- محمد آقاكيانپور فرزند 
محمد مجهول المكان 2- گل آفرين منوچهرى شــير محمدى فرزند قربانعلى- مجهول المكان– خواسته: 
مطالبه وجه. وقت رســيدگى: 97/5/15 ســاعت 10/00 . خواهان دادخواســتى به خواسته مذكور در 
مورخــه 97/4/9 بــه طرفيت خوانده تقديم شــعبه 6شــوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالســه 
326/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم

دادنامه 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان – خواهان: محمد شمسى فرزند 
على بابا ساكن لردگان خيابان كار دانش روبه روى دبيرستان خوانده: 1- نورعلى زمانى ثالث فرزند سلطان 
محمد مجهول المكان 2- پيمانكارى زمانى نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ يكصد و هفتاد و 
يك ميليون ريال. به تاريخ در وقت فوق العاده قاضى شــورا پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. 9709973852100051. راى 
شــورا: در خصوص دعوى مورخ 96/11/4 آقاى محمد شمســى به طرفيت آقاى 1- نورعلى زمانى ثالث 
2- پيمانكارى زمانى به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال 
به استناد يك فقره سند عادى و خسارات دادرسى و خسارات تاخير تاديه با دادگاه دعوى خواهان را با 
توجه به تصوير مصدق سند عادى مورخ 95/6/3 كه امضاء خوانده روى آن موجود است و به لحاظ عدم 
حضور خوانده از ايراد و تكذيب وى دور مانده و دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه نشده است، وارد 
دانســته و مســتنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امــور مدنــى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 2/137/500 ريال به عنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق 
خواهــان صــادر و اعالم مى نمايد، اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان- ذبيح اله مولوى

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970179-خواهان: الناز رحيمى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده: 
غيــب اهللا عظيمى به خواســته   طــالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به 
كالســه  970179 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن   97/5/22 ســاعت: 8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970373-خواهان:زينــب امينــى دادخواســتى بــه طرفيــت خواندگان /
خوانده:محمد تيمورى  به خواســته   طالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع 
به كالســه 970373 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن  97/5/24 ساعت:8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-429/1  وقت رسيدگى: 97/5/21 يكشنبه  ساعت: 10:30-خواهان: 
حســين اســمعيلى  خوانده:  رضا افشــار منش-خواســته: الزام به تنظيم ســند رســمى  خواهان 
دادخواســتى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع 
گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرســى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخريــن آگهى ظرف يك ماه به دفتر حــوزه مراجعه وضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت 
رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-405/1  وقت رسيدگى: 97/5/20 شنبه ساعت: 9:30-خواهان:طيبه 
اراززاده بــه وكالت آقاى بهمن شــكارى خوانده:1-بابك عضدى2-محمد كســا      خواســته:الزام 
به تنظيم ســند رســمى خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شــوراهاى حل اختالف نموده كه جهت 
رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در 
يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
حوزه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 
1355- مهريه

بدينوســيله بــه آقاى حســين مهدى ركن آبــادى فرزند قربــان بــه ش ش 2776 و ش ملى 
0078631017 متولد 1364/4/5 ابالغ مى گردد كه بســتانكار (دوشــيزه فرزانه خيرخواهان) 
بــراى وصــول مبلــغ 5/079/500/000 ريــال اصل طلــب بابت ســند مهريه شــماره 6952-
1392/4/3مســتند پرونده اجرائى كالســه 9700119 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان 
اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور پســتى مبنى بر عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق 
درخواست بستانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد ، لذا برابر تقاضاى 
متعهدله به استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و 
پس از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده 

آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار:1397/4/12
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

اجراييه
ش پ :11/96/160 محكوم له: حســن شــجاعى ف عباسعلى با وكالت نوراهللا خليلى محكوم 
عليه:علــى تقى باقــرى ف بابا-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 283-96/5/28 شــعبه 11 
شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت دوميليون 
و پانصدهزارريــال بــه عنــوان اصل خواســته و 1,101,200 ريــال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 
نودهزارريال حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 72/12/5 تا 
زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص سالبانه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود 
در حق خواهان و پرداخت 125,000 هزارريال نيم عشر دولتى محكوم مى نمايد.  به استناد ماده 
29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبــى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل 

اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

آگهى مناقصه عمومى 
سازمان شيالت ايران

اداره كل شيالت استان گلستان

احتراماً به اطالع ميرساند اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد مناقصه عمومى يك مرحله اى شرح زير را از طريق سامانه الكترونيكى دولت برگزار نمايد. كليه 
 مراحل برگزارى مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايى پاكات از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به نشانى

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارايه پاكات: اداره شيالت گلستان مهندس جهانى و تلفن 01732339714
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخه 97/4/10 ميباشد.

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 19 روز 97/4/12.

مهلت زمانى ارايه پيشنهادات: ساعت 12 روز جمعه مورخه 97/4/22.
زمان بازگشايى پاكات: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخه 97/4/23. 

روابط عمومى اداره كل شيالت گلستان

 دوم
نوبت

شناسه آگهى: 197431

رتبه  مبلغ تضمين  مدت اجرا  مبلغ باورد اوليه  عنوان پروژه 

حداقل پنج نيرو -/292/528/026 ريال سه 3ماه  -/7/126/401/279 ريال احداث خط 22 كيلووات فشارمتوسط به طول 10 كيلومتر در منطقه ديگچه گنبد

ویژه گروه فرادید  در واکنش به تهدیدات رژیم گ�زارش 
صهیونیس��تی، منابع عالیرتبه حزب اهلل با اشاره به 
پیام هش��دار آمیزی که از طریق فرانسه به تل آویو 
داده ش��ده، اع��الم کردن��د: هرگون��ه ماجراجویی 
اس��رائیل ضد لبنان، جبهه جوالن اشغالی را شعله 

ور خواهد کرد.
 روزنام��ه لبنانی الل��واء اعالم ک��رد: هنگامی 
که سیدحس��ن نصراهلل دبی��رکل حزب اهلل لبنان از 
نگرانی های جدی اوضاع منطقه ای سخن می گوید، 
مفهومش این اس��ت که اوضاع مس��اعد نیس��ت و 
جنگ قریب الوقوع اس��ت. این رسانه نوشت: منابع 
عالیرتبه حزب اهلل ای��ن موضوع را تایید کردند که 
اوضاع مطمئن نیست و جنگ بسیار نزدیک است 
ام��ا در لبنان نخواهد بود، بلکه در س��وریه، یمن و 

در مرزهای عراق و سوریه خواهد بود.
اللواء در ادامه آورده است: حزب اهلل لبنان پیام 
مستقیمی به فرانس��ه داده که مفاد آن هشدار به 
اس��رائیل درباره هرگونه اق��دام نظامی ضد لبنان 
اس��ت و اینکه این ماجراجویی نتیجه عکس برای 
تل آویو به دنبال خواهد داش��ت. این رسانه به نقل 
از مناب��ع عالی رتبه در ح��زب اهلل لبنان بیان کرده 
اس��ت که اوضاع منطقه ای طبیعی نیست و این از 
س��خنان اخیر سیدحس��ن نصراهلل بر می آید. این 
منابع احتمال جنگ را وارد دانس��تند اما دامنه آن 
را خارج از لبنان یعنی در سوریه و یمن و مرزهای 

سوریه و عراق دانستند.
اللواء گ��زارش داد: حزب اهلل لبن��ان پیامی به 
فرانس��ه داده ک��ه مفاد آن این اس��ت که هرگونه 

ماجراجویی اس��رائیل ضد لبنان بهای سنگینی را 
برای ای��ن رژیم به دنبال دارد و جبهه های جوالن 

اشغالی را به روی تل آویو باز می کند.
این رسانه لبنانی در ادامه نوشت: ارتش سوریه 
و حزب اهلل قصد دارند تکلیف نبرد در جنوب سوریه 
را مشخص کنند و جنوب سوریه از لوث تروریست ها 
و گروه های مسلح مختلف را پاکسازی کنند تا آماده 
هرگونه حمله نظامی احتمالی اسرائیل شوند. درباره 
ع��راق نیز حزب اهلل با نیروهای حشدالش��عبی برای 
واکن��ش نش��ان دادن به هر حمل��ه ای که مرزهای 
عراق و س��وریه را هدف قرار ده��د، توافق کرده اند 
و در یمن حزب اهلل در راس��تای حمایت لجستیکی 
و نظامی مقاوم��ت در یمن در برابر حمله احتمالی 
تالش خواهد کرد به ویژه اینکه سیدحسن نصراهلل 
در س��خنرانی اخیر به صراح��ت اعالم کرد که آرزو 

دارد در میان رزمندگان یمنی باشد.
در این میان یک روزنامه انگلیسی مدعی شد 
نیروی هوایی بریتانیا اخیرا با ش��لیک موش��ک به 
مواضع ارتش س��وریه، یک افسر ارتش را کشته و 
هفت نفر دیگر را مجروح کردند. به نوشته ساندی 
تایمز، یک جت جنگنده تایفون، یک بمب هدایت 
لی��زری ح��دودا ۲3۰ کیلوگرمی را ماه گذش��ته 

نزدیک مرز عراق، سوریه و اردن پرتاب کرد.

در نتیجه بمباران جنگن��ده متعلق به نیروی 
هوایی انگیلس، یک افس��ر ارتش س��وریه کش��ته 
ش��د و هفت نفر دیگر مجروح ش��ده بودند. گروه 
دیده بان حقوق بش��ر سوریه که یک گروه مستقر 
در بریتانیا اس��ت، گزارش��ی درباره انفجارهایی در 
بیابان��ی در التنف ارائه کرده ب��ود. التنف پایگاهی 
نظامی است که به صورت غیرقانونی و اشغال شده 
در اختیار آمریکا و انگلیس است که برای آموزش 

یک گروه از معارضان س��وری که مدعی مبارزه با 
داعش هستند، استفاده می شود. 

در این میان بعد از شروع موفق عملیات ارتش 
سوریه در جنوب این کشور و آزادی برخی مناطق 
در ری��ف درعا، نیروهای س��وری توانس��تند وارد 

شهرک »الشیخ سعد« شوند.
منابع خبری اعالم کردند که ارتش س��وریه از 
محور ش��رقی الشیخ س��عد وارد این شهرک شد و 

چن��د محله را آزاد کرد و بش��دت با تروریس��ت ها 
درگیر اس��ت. گروه اطالع رس��انی االعالم الحربی 
هم اعالم کرد که تروریست های حاضر در شهرک 
»بص��ری الش��ام« در ریف درعا مصالح��ه با دولت 
س��وریه را پذیرفته اند. این گروه با انتشار بیانیه ای 
اعالم کرد که تروریست های حاضر در بصری الشام 
واقع در ریف ش��رقی درعا روند تحویل سالح خود 

به ارتش سوریه را آغاز کرده اند.
شبکه خبری المیادین پیشتر اعالم کرده بود 
که مذاک��رات بین طرف روس و افراد مس��لح، در 
اردن شکست خورده و قرار است با عملیات نظامی 
کار تروریس��ت های حاضر در بصری الشام یکسره 
شود. »ابراهیم الجباوی« سخنگوی »اتاق عملیات 
مرک��زی« تروریس��ت ها اعالم کرد ک��ه معارضان 
مذاکرات خود را از روز یکشنبه با افسران روس از 
سر گرفته اند. الجباوی اشاره کرد که این مذاکرات 

با وساطت اردن مجددا آغاز شده است.
شروطی که روسیه برای تروریست ها گذاشته، 
شامل »تحویل سالح س��نگین و نیمه سنگین به 
پلیس روس��یه در روزهای نخس��ت توافق، تحویل 
سالح سبک در جریان ]روند[ حل و فصل وضعیت 
]تروریس��ت ها[، ورود پلیس س��وریه و روس��یه به 
مناطق تروریس��ت ها، اعالم اس��امی افراد مس��لح 
برای رس��یدگی به وضعیت آنان با ضمانت روسیه، 
تحویل مناطق تحت سیطره تروریست ها به ارتش 
سوریه، عدم خروج افراد به سمت شمال، رسیدگی 
به وضعیت افراد مس��لح طی یک هفته یا ۱۰ روز، 
قرار دادن شهر درعا و گذرگاه نصیب تحت سیطره 

حکومت سوریه، است.

حزب اهلل به صهیونیست ها درباره هرگونه تجاوز به لبنان هشدار داد

گشودندرهایجهنمدرجوالنبهرویتلآویو
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 تظاهرات نَه
به معامله قرن

تع��دادی از س��اکنان کران��ه  باختری دیروز در اعتراض به مق���اوم�ت
»معامل��ه ق��رن« و حمایت از »محم��ود عباس« 

رئیس تشکیالت خودگردان تظاهرات کردند.
این تظاهرات در ش��هر رام اهلل و با مش��ارکت 

اعضای کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین 
»ساف«، اعضای شورای انقالبی، موسسات امنیتی 
و رس��می، اسرای آزاد ش��ده و خانواده های شهدا 
و اس��را برگزار شد. مش��ارکت کنندگان پرچم های 
فلس��طین را در دست داشتند و ش��عارهایی علیه 
معامل��ه قرن و جانبداری آمریکا از رژیم اش��غالگر 

اسرائیل سر می دادند.
بر اس��اس طرح توافق نهایی ی��ا معامله قرن، 
دولت فلس��طین در ن��وار غزه و صرف��ا در مناطق 

ال��ف و ب و بخش هایی از منطقه ج کرانه باختری 
تشکیل و وضعیت نهایی قدس و بازگشت آوارگان 
ب��ه مذاک��رات بعدی موک��ول می ش��ود و در گام 
آخر، مذکرات »صلح« میان رژیم صهیونیس��تی و 
کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی آغاز 

می شود.
 تقسیم کرانه باختری رود اردن به سه منطقه 
»الف، ب و ج« در پیمان اس��لو، در س��ال ۱۹۹3 
انجام ش��د؛ منطقه ال��ف از نظ��ر اداری و امنیتی 

توس��ط تش��کیالت خودگردان، منطقه ب از نظر 
اداری توس��ط تش��کیالت خودگ��ردان و از نظ��ر 
امنیتی توس��ط رژیم صهیونیس��تی و منطقه ج از 
نظر امنیتی و اداری توسط رژیم صهیونیستی اداره 

می شود.
از س��وی دیگر یکی از اعضای ارش��د حماس 
اعالم کرد این جنبش قبل از لغو اقدامات تنبیهی 
علی��ه نوار غزه، با فتح برای آش��تی داخلی مذاکره 
نمی کن��د. »خلی��ل الحیه« مع��اون رهبر حماس 

در ن��وار غزه اعالم کرد رژیم صهیونیس��تی با ارائه 
ادعاهایی درباره پیش��رفت در پرونده تبادل اسرا، 
در حال فریب صهیونیست هاس��ت، وی در ادامه از 
آمادگی حماس ب��رای توافق اصولی در این زمینه 
خبر داد. خبر دیگر آنکه طبق گزارش یک مؤسسه 
بین المللی مردم نهاد، ارتش رژیم صهیونیس��تی از 
آغاز س��ال ج��اری می��الدی تاکن��ون ۲۵ کودک 
فلس��طینی را که بیش تر آنها در نوار غزه به س��ر 

می بردند، به شهادت رسانده است.


