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دولت جدید در مکزیک
کان��ادا  نخس��ت وزیر  و  آمری��کا  رئیس جمه��ور 
درپیام های��ی جداگانه، پیروزی »آن��درس مانوئل لوپز 
اوبرادور« نامزد چپگرا در انتخابات ریاس��ت جمهوری 

مکزیک را تبریک گفتند.
براس��اس نتای��ج اولی��ه، »آن��درس مانوئ��ل لوپز 
اوب��رادور«، پیروز انتخابات ریاس��ت جمهوری مکزیک 
شده اس��ت. هرچند نتایج نهایی اعالم نشده اما انتظار 
م��ی رود اوبرادور موفق به کس��ب بیش از ۵۳ درصد از 
آرا ش��ود. نزدیک تری��ن رقیب او در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری مکزیک کمتر از نیمی از آرا او را کسب کرده 

و عمال باید اوبرادور را رئیس  جمهور منتخب دانست.

پرتاب نافرجام موشک 
انتشار فیلم پرتاب ناموفق یک موشک از ناوچه آلمانی 
در جریان یک رزمایش و آتش گرفتن آن پس از شلیک، 

بازتاب زیادی در رسانه های اجتماعی داشته است.
 در جریان یک تمرین نظامی در س��واحل نروژ و 
به دنبال عملیات ش��لیک موشک از یک فروند ناوچه 
»زاکسن«، موشک آتش گرفت. بنابر اعالم رسانه های 
آلمان��ی، روز 21 ژوئ��ن )۳1 خرداد( موش��ک پدافند 
هوایی از نوع اس��تاندارد SM-2کمی پس از ش��لیک 
بدون اینکه پرتاب ش��ود، آت��ش گرفت. در فیلمی که 
از این حادثه منتش��ر ش��ده دیده می ش��ود که ستون 
بزرگی از دود سیاه به هوا برخواسته و شعله های آتش 

تا ارتفاع زیادی زبانه می کشند.

نماینده آمریکا در پاکستان 
»آلی��س ول��ز« نماین��ده آمریکا در امور آس��یای 
جنوبی و مرکزی بعد از س��فر به افغانس��تان لحظاتی 

قبل وارد پایتخت پاکستان شد. 
این اولین س��فر ولز به اسالم آباد بعد از کشته شدن 
رهبر طالبان پاکس��تان در حمله پهپادهای آمریکا است. 
مع��اون وزیر ام��ور امور خارجه آمریکا قرار اس��ت درباره 
مذاکره دولت افغانستان با طالبان همچنین پیشبرد اهداف 
مش��ترک بعد از کشته ش��دن »مال فضل اهلل« با مقامات 
سیاسی و نظامی پاکستان رایزنی کند. سفر نماینده آمریکا 
به پاکستان در حالی انجام می شود که نام پاکستان هنوز 

در لیست خاکستری حامیان مالی تروریسم قرار دارد.

اعتصاب معلمان در آمریکا 
معلم��ان در سراس��ر آمری��کا خواه��ان بهب��ود 
پرداخت ها و ش��رایط کاری خود شدند و طی ماه های 

اخیر هزاران معلم در آمریکا اعتصاب کرده اند. 
ای��ن اعتراض ها از ماه فوریه آغاز ش��د، زمانی که 
هزاران معل��م در ایالت ویرجینیای غربی به خیابان ها 
آمدند و همه مدارس دولتی در این ایالت تعطیل شد. 
معلم��ان در این ایالت کمترین دس��تمزد را در میان 

معلمان سراسر آمریکا دریافت می کنند. 

اخبار

صدراعظم آلمان و وزیر کش��ور آلمان  لش که س��ران دو حزب مهم در دولت این چـــــا
کشور محسوب می ش��وند، امروز برای آخرین بار به منظور 
ح��ل ش��دن اختالف��ات در زمین��ه سیاس��ت های پذیرش 

پناه جویان مذاکره می کنند.
»آن��گال م��رکل« صدراعظم آلمان آخری��ن اقدام برای 
پای��ان دادن به تنش به وجود آمده در دولت این کش��ور را 
اجرایی می کند.وی مذاکرات بیش��تر با »هورس��ت زیهوفر« 
وزیر کش��ور و رئیس حزب سوسیال مس��یحی ) CSU( را 

ادامه می دهد.
زیهوفر در جریان نشس��ت حزب��ی که به منظور رایزنی 
درباره سیاس��ت های مهاجرتی برگزار شد، تهدید کرد که از 
ریاس��ت حزب و سمت وزارت کناره گیری می کند. اما دیگر 
هم حزبی های وی او را تشویق کردند که هم جلسه دیگری 

با مرکل داش��ته باشد تا شاید بتوان به این وسیله اختالفات 
می��ان صدراعظم و وزیر کش��ور را از بین ب��رد. ضمن اینکه 
اعالم ش��ده که زیهوفر ۳ روز فرصت دارد که تصمیم نهایی 

خود را اعالم کند.
درپی انتخابات پارلمانی س��پتامبر سال گذشته آلمان، 
تالش ه��ا برای تش��کیل دولت ائتالفی در آلمان آغاز ش��د 
سرانجام پس از چندین ماه مذاکره، احزاب دموکرات مسیحی 
)CDU( به ریاست مرکل و سوسیال مسیحی که به احزاب 
هم پیمان و خواهر ش��هرت دارند و حزب سوسیال دموکرات 

)SPD( برای تشکیل دولت به توافق رسیدند.
اختالفات میان کش��ورهای اروپایی یعن��ی آنهایی که 
از سیاس��ت های درهای باز حمایت می کنن��د و آنهایی که 
خواس��تار اج��رای سیاس��ت های س��خت گیرانه تر در برابر 

پناه جویان هستند.

تقالی مرکل برای ممانعت از انحالل دولت 
ان بی س��ی نیوز در گزارشی به بررسی  خط معضل آزار و اذیت جنسی مسافران و ســــر

مهمانداران در پرواز های آمریکا پرداخت.
ان بی س��ی نیوز در مطلبی به معض��ل آزار و اذیت های 
جنسی مکرر مسافران و مهمانداران در پروازهای آمریکایی 
اشاره کرد. »دیوید رودسکی«، یکی از نیروهای ویژه سازمان 
اف بی آی هفته گذش��ته در گفتگو ب��ا خبرنگاران اعالم کرد 
آزار و اذیت های جنس��ی در داخل پروازهای خطوط هوایی 
آمریکا تا »س��طح هش��داردهنده ای« افزایش یافته است و 

هیچ کس علت این مسئله را نمی داند.
س��ازمان اف بی آی س��ال گذش��ته میالدی 6۳ گزارش 
مربوط به تعرض جنسی در داخل هواپیماها را بررسی کرد 
و این بررس��ی نش��ان داد این رقم با 66 درصد افزایش در 
مقایس��ه با س��ال 2014 که ۳8 مورد آزار جنس��ی گزارش 

شده بود، همراه بوده است.
در گ��زارش اف بی آی آمده اس��ت ش��اید علت افزایش 
آمار این باش��د که مردم بیشتری این روزها به خود جرأت 
می دهن��د درباره اینگونه جنایات صحب��ت کنند؛ اما با این 
وجود آخرین آمار ارائه ش��ده احتماال نشان دهنده بخشی از 
این حوادث اس��ت؛ زیرا قربانیان آزار جنسی به طور معمول 
این مس��ئله را پیگیری نمی کنند. حتی اگر آنها این مسئله 
را پیگیری هم کنند، هیچ آژانس��ی وجود ندارد که به طور 

جامع به بررسی این گزارش ها بپردازد.
در آخری��ن نمونه این گزارش ها آمده اس��ت که هفته 
گذش��ته پس��ر »چارلی بیکر«، فرماندار ماساچوست به آزار 
جنسی یک زن مسافر در طول پرواز هواپیمایی »جت بلو« 
از واش��نگتن به بوستون متهم شده اس��ت. پلیس در حال 

حاضر مشغول بررسی این پرونده است.

جزئیاتی تکان دهنده از خطوط هوایی آمریکا

دادنامه
پرونــده كالســه 9609982736300099 شــعبه اول دادگاه تجديدنظر 
اســتان ســمنان تصميم نهايى شــماره 9709972315100154- تجديدنظر 
خواه: مهدى بشــريان برمى فرزند محمد حسن اقامتگاه شاهرود ، شهرك فدك 
اركيده 7 واحد 4- تجديدنظر خوانده: عباس بابايى اقامتگاه شاهرود خ غفارى ك 
8 بن بست دوم سمت چپ منزل بابايى فعال مجهول المكان ، تجديدنظر خواسته: 
دادنامــه ى 9709972736300034- 1397/1/20 صادر شــده از شــعبه 
101 دادگاه كيفرى دو شهرســتان شاهرود ، گردشكار: به تاريخ سى ام خرداد 
ماه ســال يك هزار و سى صد و نود و هفت در وقت جلسه دادرسى شعبه اول 
دادگاه تجديدنظر استان سمنان با حضور امضا كنندگان زير تشكيل است پرونده 
شــماره فوق تحت نظر است با بررسى و مطالعه پرونده و ضمن مشاوره و تبادل 
نظر با اعالم كفايت مذاكرات ختم رســيدگى را اعالم نموده و به شرح زير انشاء 
راى مى گردد – خالصه جريان دادرسى: آقاى مهدى بشريان برمى فرزند محمد 
حسن به طرفيت آقاى عباس بابايى دادخواستى به خواسته تقاضاى صدور حكم 
اعسار به تقسيط محكوم به موضوع دادنامه شماره 9209972736301233-
1392/12/25 تقديــم و به اجمال اظهار داشــته به موجــب دادنامه ى مذكور 
و به جهت ارتكاب ســرقت به رد مال مســروق در حق خوانده محكوم شده ولى 
تــوان مالــى براى پرداخــت قيمت آن را به صــورت يك جا ندارد رســيدگى به 
شعبه ى 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان شاهرود ارجاع شده شعبه ى مرجوع 
اليه باانجام تشــريفات الزم پس از رسيدگى به شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو 
شهرســتان شــاهرود ارجاع شده ، شــعبه ى مرجوع اليه با انجام تشريفات الزم 
پس از رســيدگى به موجــب دادنامــه ى شــماره 9709972736300034-
1397/1/20 به اين شــرح انشــاى راى مى نمايد: نظر به اينكه خواهان جهت 
اثبات ادعاى خود به گواهى شهود استناد نموده و دادگاه جهت احراز واقع و عدم 
تضييع حقوق طرفين دعوى قرار استماع شهادت شهود را صادر و اعالم نموده و 
شهود وى در دادگاه شهادت بر عدم تمكن مالى خواهان داده اند و خوانده نيز با 
ابالغ از طريق درج در روزنامه رســالت مورخ 1396/12/6 در جلسه رسيدگى 
حاضر نشــده و اليحه اى نيز ارســال نكرده و مال و اموالى از خواهان كه بتواند 
نقداً دين خود را به دائن پرداخت نمايد به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه 
با عنايت به مراتب فوق و محتويات پرونده خواســته خواهان را وارد تشــخيص 
داده به استناد مواد 1و2و 6و 7و 8 و11 و تبصره ماده 11 قانون نحوه ى اجراى 
محكوميت هاى مالى مصوب 1393 حكم به اعسار به تقسيط خواهان از محكوم 
به دادنامه شــماره 6301233 مورخه 1392/12/25 موضوع پرونده كالســه 
920904 با پرداخت يك چهارم از كل مبلغ رد قيمت مال مسروقه نقدا و سى 
ام هر ماه ماهيانه شش ميليون ريال قيمت مال مسروقه تا مستهلك شدن آن 
در حق خوانده محكوم له محكوم مى نمايد صدور حكم اعســار مانع اجراى حكم 
در صورت بدســت آوردن اموال محكوم عليه بصورت يكجا نمى باشد. خواهان 
نسبت به راى تقاضاى تجديدنظر كرده رسيدگى به اين دادگاه ارجاع شده پس 
از قرائت مشــروح گزارش در جلسه مشاوره و كفايت مذاكرات ، ختم دادرسى 
اعــالم و به شــرح آتى انشــاى راى مى شــود (راى دادگاه) در مــورد تجديدنظر 
خواهى آقاى مهدى بشريان برمى فرزند محمد حسن نسبت به دادنامه ى شماره 
9709972736300034 -1397/1/20 صادر شــده  از شعبه 101 دادگاه 
كيفرى دو شهرستان شاهرود كه شرح آن در فوق ذكر شد با عنايت به محتواى 
پرونده و نظر به اين كه از ناحيه تجديدنظر خواه اعتراض موثرى كه موجب نقض 
دادنامه تجديدنظر خواسته شود به عمل نيامده و مطالب عنوان شده از سوى وى 
به شرح اليحه پيوست دادخواست تجديدنظر ، از توجه به مبانى راى با هيچ يك 
از جهات مندرج در ماده 348 قانون  آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى قابل انطباق نمى باشــد لذا به استناد فراز دوم ماده 358 قانون 
اخير و با رد تجديدنظر خواهى دادنامه تجديدنظر خواســته تاييد مى گردد راى 
صادر شــده غيابى است و با لحاظ ماده ى 364 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى در مهلت بيســت روز از تاريخ ابالغ واقعى قابل 

واخواهى در اين دادگاه مى باشد.
رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سمنان – سيد محسن 
مظهرى، مستشار دادگاه – محمد خاكباززاده

دادنامه
مرجع رســيدگى حوزه چهار شــوراى حل اختالف شهرســتان شــهريار -خواهان / خواهان ها : زهرا ترابى به 
وكالت از يوســف عزيزى به نشــانى انديشه فاز 1 مجتمع فجر ط 2 واحد 14 – خوانده/ خواندگان:  1- رسول تترى 
فرزنــد 2- اســمعيل تترى فرزند هر دو مجهول المكان - خواســته مطالبه وجه چك به ميــزان ده ميليون ريال به 
انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه و حق الوكاله وكيل- گردشكار: پس از وصول پرونده و با توجه به 
محتويات پرونده و جرى تشريفات قانونى قاضى شورا بررسى را كافى دانسته و ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح 
ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى زهرا ترابى به وكالت از يوســف عزيزى 
بطرفيت 1- رســول تترى 2- اســمعيل تترى به خواسته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال بابت يك فقره چك به شماره 
105294 مــورخ 96/7/20 در عهــده بانك ملى شــعبه 6023 امام بانضمام خســارات وارده با توجه به عرضحال 
تســليمى و مســتندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شــوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوى 
ان شــورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه حكايت از 
استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول 
المكان بودن خواندگان حسب درخواست خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مفاد دادخواست 
و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا ادا دين ارائه 
ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه ايراد و خدشه 
دعوى مطروحه را محمول به صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 94/8/10 
مســتندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و 519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ ده ميليون ريال 
بابت اصل خواســته و مبلغ يكصد و بيســت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرســى و خسارت تاخير تاديه  از تاريخ 
صــدور چــك لغايت وصول آن و حــق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم مــى دارد راى صادره غيابى و ظرف 
20روز قابل واخواهى در همين حوزه و ســپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگســترى 

شهرستان شهريار ميباشد م الف/ 40292
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه
كالســه  هــاى  پرونــده   -96099822101025 و   9509982210100058 هــا:  پرونــده  شــماره 
9509982210100058 و 96099822101025 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان 
دماوند تصميم نهايى شــماره 9709972210100303- خواهان ها: 1- آقاى حســام درويشغالمى فرزند حسين 
على با وكالت خانم انسيه قاسمى سخا فرزند مسعود به نشانى تهران لويزان شيان سوم پ 38 واحد 3- 2- خانم 
فخرالزمان منصورى فرزند جعفرقلى 3- آقاى حسين سلطان محسنى فرزند محمد 4- خانم محدثه سلطان محسنى 
فرزند ولى اله 5- آقاى محمد سلطان محسنى فرزند ولى اهللا با وكالت آقاى رحيم اسد زاده فرزند كرمعلى به نشانى 
تهران تهران خ دكتر شريعتى باالتر از ميرداماد نبش كوچه زرين ساختمان مينا ط 14 واحد 1- خواندگان: 1- خانم 
ليال سلطان محسنى 2- آقاى هادى سلطان محسنى فرزند على همگى به نشانى گيالوند فاز يك دانش 3 اديب 1 پالك 
1- 3- خانم فاطمه كريمى 4- خانم عذرا سلطان محسنى 5- خانم فاطمه ابراهيم پور 6- آقاى ابراهيم ابراهيم پور 
7- آقاى قربان مرادى 8- آقاى حسين سلطان محسنى 9- آقاى اسداله شيرخانى 10- آقاى بهروز ميرزاكاظمى 11- 
آقاى مختار ابراهيم پور 12- آقاى ولى اله سلطان محسنى 13- آقاى جواد سلطان محسنى 14- آقاى محسن سلطان 
محسنى 15- آقاى طهماسب ابراهيم پور 16- آقاى جالل سلطان محسنى 17- خانم كبرى سلطان محسنى 18- خانم 
فاطمه مردانى 19- آقاى محمد شيرازى 20- آقاى قربان محمد محسنى 21- خانم صغرى سلطان محسنى 22- خانم 
سميرا شيرازى 23- خانم معصومه شيرازى 24- آقاى محسن ساروخانى 25- آقاى امراله اسد محسنى 26- خانم 
ايران سلطان محسنى همگى به نشانى مجهول 27- خانم سمانه سلطان محسنى فرزند على به نشانى گيالوند فاز يك 
دانش 3 اديب يك پالك يك 28- آقاى هادى سلطان محسنى فرزند على به نشانى استان تهران شهرستان تهران 
شهر تهران نارمك خ مرجان پ 121 واحد 5- 29- خانم سمانه سلطان محسنى فرزند على به نشانى استان تهران 
شهرستان دماوند شهر دماوند گيالوند فاز يك فرهنگيان دانش 5 پ 23ط3- 30 – خانم ام ليال محسنى به نشانى 
تهران نارمك خ مرجان پالك 121 ط 5- خواسته ها: 1- اعتراض ثالث اصلى 2- دستور موقت 3- دستور فروش 
ملك مشــاع (راى دادگاه) در خصوص اعتراض ثالث آقاى حســام درويش غالمى با وكالت خانم انسيه قاسمى سخا و 
نيز اعتراض ثالث اجرايى آقايان و خانم ها محسن سلطان محسنى و فخرالزمان منصورى و مهرشاد سلطان محسنى و 
محدثه سلطان محسنى با وكالت بعدى آقاى رحيم اسدزاده نسبت به عمليات اجرايى پرونده كالسه 910394 اجراى 
احكام مدنى اين دادگاه به اين توضيح كه برابر دادنامه هاى شماره 9101577 مورخ 1390/10/29 و 910447 
مورخ 1391/4/14 اين دادگاه درخواست آقاى هادى و خانم سمانه و ام اليال شهرت سلطان محسنى با وكالت خانم 
الهه الفت دســتور فروش چند پالك ثبتى از جمله پالك 89 اصلى آبســرد صادر و معترضين ثالث اكنون مدعى اند 
مرحوم محمد ســلطان محسن يكى از مورثين خواهانهاى پرونده اصلى بخشــهايى از اراضى خود در پالك 89 اصلى 
را به ايشــان واگذار نموده و قبال در خصوص تقســيم ماترك متوفاى مذكور در پالك 89 بين ورثه توافقاتى عادى 
منعقد و بخشهايى از اراضى به ديگران واگذار شده است لذا با طرح دعوى حاضر عدول از دستور فروش و سوابق 
ثبتى و با توجه به اينكه پالك ثبتى 89 اصلى دماوند بيش از سه هزار و دويست و شصت هكتار از اراضى خالصه 
دولتى بوده كه قبل از اصالحات ارضى توســط زارعين متعدد در آن كشــت و زرع انجام مى شده و تعداد زيادى در 
آن متصــرف بــوده و اما اراضى مذكور در اجراى اصالحات ارضى به زارعين صاحب نســق واگذار گرديد به اين نحو 
كه به هر كدام از زارعين به ميزان چهار هكتار به عنوان نسق زارعى سند رسمى تنظيم شده و در شيوه واگذارى 
به نحوى بوده كه تصرفات هر زارع در محدوده مشخصى از پالك 89 يا در چند قطعه كه در آن در حال كشت و زرع 
بوده است تثبيت گرديده است به اين ترتيب گرچه در كل پالك 89 اصلى مذكور عده كثيرى از افراد مالك مشاع 
مى باشند و به مرور زمان بر تعداد آنها افزوده نيز شده است اما در واقع از همان زمان تصرفات زارعين به صورت 
مفروز بوده كه از ســوى دولت نيز به صورت مفروز تحويل آنها شــده اســت و اين امر بايد در دستور فروش لحاظ 
مى گرديد و ايضاً توافقات مالكين مشــاع و زارعين در تقســيم مال مشاع تعيين حصه هركدام كه با رعايت قوانين 
و مقررات صورت پذيرفته باشــد مطابق ماده 591 قانون مدنى و ماده 313 قانون امور حســبى داراى اعتبار است 
و مــاالً در دســتور فروش هم بايد لحــاظ گردد و النهايه اينكه در ما نحن فيه خواهانهاى اصلى بايد مشــخص كردن 
محدوده واگذار شــده به مورث خود و اعالم تمام افرادى كه در آن محدوده داراى حقى مى باشــند تقاضاى دستور 
فروش كنند و اجراى دســتور فروش موضوع دادنامه مارالذكر در كل پالك 89 اصلى اماكن پذير نيســت و موجب 
تضييع حقوقى مكتسبه افراد از جمله معترضين ثالث اجرايى مى شود لذا دادگاه با توجه به مراتب مذكور با پذيرش 
اعتراض معترضين ثالث اجرايى از دستور فروش موضوع دادنامه شماره 910144 مورخ 1391/4/14 اين دادگاه 
موضوع دســتور فروش ســه هزار و دويست و شصت هكتار مشاع پالك 89 اصلى دماوند و الغاء آن عدول و آن را 
الغاء مى نمايد اين تصميم حضورى و ظرف بيســت روز از تاريــخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر 

استان تهران است. م الف/445
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محسن اعظمى فرزند
خواهان آقاى محمدرضا زردشتيان دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محسن اعظمى به خواسته كالهبردارى 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988328800813 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (103 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/15 ساعت 10/00 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. م الف/12/401
 (مدير دفتر شعبه 103 دادگاه كيفرى  دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: على حسين اسدى زاده فرزند سلطان حسين مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: على 
عظيمى به نشانى كاشان ناجى آباد فاز 2 نارون 3 پالك 28  ، به موجب راى شماره 995/96 تاريخ 96/11/25 حوزه 
يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته 
اســت محكوم عليه محكوم اســت به حضور در يكى از دفاتر اسناد رسمى و تنظيم سند بابت خودرو سوارى سمند 
بشماره پالك 23 ايران -234ج 83 و نيم عشر اجرايى از محكوم عليه اخذ گردد. رعايت تبصره 2 م 306 ق آ د م 
الزامى است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت محبوبه ســروش دليرى فرزند احمد داراى شناســنامه شماره 476 به شرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شــده به كالســه 970217 از اين شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان صديقه گلزارى فرزند محمدعلى به شناسنامه 153/م صادره از حوزه يك زابل در تاريخ 
87/12/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهرانگيز 
ســروش دليرى فرزند احمد به ش ش 973 فرزند متوفيه 2- زهرا ســروش دليرى فرزند احمد به ش ش 277 
مواليد فرزند متوفيه 3- فاطمه سروش دليرى فرزند احمد به ش ش 47 فرزند متوفيه 4- محبوبه سروش دليرى 
فرزند احمد به ش ش 476 فرزند متوفيه ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى 
گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/894
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم فرود ارمكان فرزند غالم
خواهان آقاى مجتبى سفيد چقايى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى فرود ارمكان به خواسته سرقت مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988316200672 شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشــاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/15 ساعت 10/00 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. م الف/555
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
شماره پرونده: 139604001014001517- مقدار يك هزار سهم مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به 
مساحت 1207906 مترمربع به پال 2348 فرعى از سنگ 75 اصلى واقع در قريه كيالن حوزه ثبتى دماوند محدود 
به حدود شــماالً در 7 قســمت اول مرزيست به طول 333/35 متر به اراضى ملى پالك 75 اصلى دوم مرزيست به 
طول 183/43 متر به اراضى ملى پالك 75 اصلى ســوم مرزيســت به طول 289/85 متر به اراضى ملى پالك 75 
اصلى چهارم مرزيست به طول 742/98 متر به اراضى ملى پالك 75 اصلى پنجم مرزيست به طول 142/41 متر 
به اراضى ملى پالك 75 اصلى ششم مرزيست به طول 261/89 متر به اراضى ملى پالك 75 اصلى هفتم مرزيست 
به طول 308/53 متر به اراضى ملى پالك 75 اصلى شرقا مرزيست به طول 206/30 متر به اراضى ملى پالك 75 
اصلى جنوباً در 13 قســمت كه 6 قســمت آن شرقى اســت اول مرزيست به طول 40/97 متر به اراضى ملى پالك 
2058 فرعى دوم مرزيســت به طول 147/13 متر به اراضى پالك 2058 فرعى سوم مرزيست به طول 245 متر 
به اراضى ملى پالك 2058 فرعى چهارم مرزيســت به طــول 342/87 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى پنجم 
مرزيســت به طول 143/74 متر به اراضى ملى پالك 2058 ششــم مرزيســت به طول 91/21 متر به اراضى ملى 
پالك 2058 فرعى هفتم مرزيســت به طول 308/95 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى هشــتم مرزيســت به 
طــول 75 متــر بــه اراضى ملى پالك 2058 فرعى نهم مرزيســت به طول 76/12 متر به اراضــى ملى پالك 2058 
فرعى دهم مرزيست به طول 125/01 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى يازدهم مرزيست به طول 137/09 
متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى دوازدهم مرزيست به طول 166/57 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى 
سيزدهم مرزيست به طول 196/16 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى غربا در هفده قسمت كه قسمت هاى 
دهم و يازدهم و دوازدهم و سيزدهم آن شمالى است قسمت سوم آن شرقى و قسمت هاى دوم و چهارم آن جنوبى 
است اول مرزيست به طول 210/95 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى دوم مرزيست به طول 101/68 متر 
بــه اراضى ملى پالك 2058 فرعى ســوم مرزيســت به طول 87/58 متر به اراضى ملى پــالك 2058 فرعى چهارم 
مرزيست به طول 168/76 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى پنجم مرزيست به طول 74/48 متر به اراضى ملى 
پالك 2058 فرعى ششم مرزيست به طول 87/85 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى هفتم مرزيست به طول 
326/94 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى هشتم مرزيست به طول 258/49 متر به اراضى ملى پالك 2058 
فرعى نهم مرزيست به طول 74/38 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى دهم مرزيست به طول 67/56 متر به 
اراضى ملى پالك 2058 فرعى يازدهم مرزيســت به طول 70/70 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى دوازدهم 
مرزيست به طول 58/58 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى سيزدهم مرزيست به طول 79/76 متر به اراضى 
ملى پالك 2058 فرعى چهاردهم مرزيست به طول 50/84 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى پانزدهم مرزيست 
به طول 41/71 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى شانزدهم مرزيست به طول 131/21 متربه اراضى ملى پالك 
2058 فرعى هفدهم مرزيست به طول 72/05 متر به اراضى ملى پالك 2058 فرعى كه ذيل ثبت شماره 125638 
در صفحه 390 دفتر 741 بنام آقاى حسين فتعليان ثبت و صادر گرديده است و بموجب چك شماره 205880 آقاى 
صادق ويســه در قبال مبلغ 2000000000 ريال در رديف هاى شــماره 139605801058000723 بازداشت 
ميباشد. كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالسه 9600078 شده است و برابر نظريه مورخ 
1397/2/4 كارشناس رسمى دادگسترى توصيف اجمالى مورد بازداشت عبارت است از ملك فوق واقع در دماوند 
كيالن برنهشت ملك مذكور در دره اى واقع شده و تعدادى از قطعات ديوار كشى حياط سازى و در تعدادى نيز ويالى 
سازى انجام شده است از شواهد مشخص است كه آب كافى در اين پالك وجود ندارد و اغلب مالكين اقدام به تعبيه 
تانكر نموده بودند كه آب آن توسط تانكر آبسران تامين مى شود و به مبلغ 500000000 ريال معادل پنجاه ميليون 
تومان ارزيابى شده است پالك فوق از ساعت 9 الى 12 ظهر روز يكشنبه مورخ 1397/4/31 در اداره ثبت اسناد 
و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند 
از طريق مزايده به  فروش مى رسد مزايده از مبلغ 500000000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا 
فروخته مى شود شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با 
تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و 
خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده 
شــركت نمايند ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى 
مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى اين اداره معلوم نشــده به عهده برنده مزايده است و 

تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و ... خواهد بود. م الف/5274
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

دادنامه
شــماره پرونده: 122/3/96ح ، شــماره دادنامه:43- تاريخ 97/2/4- مرجع رسيدگى: شوراى حل اختالف  
شهرســتان آبادان ، خواهان: هومن محمدى به نشــانى آبادان خيابان 1 پاساژ نور پ 17- خوانده: نجم غبيشاوى به 
نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه ، گردشكار: پرونده ابتدا به شعبه 3 شوراهاى حل اختالف آبادان ارجاع 
و به كالسه 122/3/96 ح به ثبت رسيده و اعضا محترم اين شعبه پس از تبادل نظر و جرى تشريفات و اقدامات 
قانونى نظريه خود را اعالم نموده اند پس از بررســى پرونده و رســيدگى هاى الزم ختم رســيدگى را اعالم و بشرح 
آتى مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى قاضى شــورا) درخصوص دادخواست آقاى هومن محمدى فرزند عبداله 
به طرفيت خوانده آقاى نجم غبيشاوى به خواسته مطالبه مبلغ 200/000/000 ريال وجه يك فقره سفته به شماره 
هاى 631626 مورخ 96/2/24 به انضمام خســارت دادرســى و خسارت تاخير تاديه با توجه به محتويات پرونده و 
تصوير مصدق سفته مستند دعوى و عدم حضور و دفاع خوانده در جلسه رسيدگى شورا و نظر به اينكه اصل سند 
تجارى در يد دارنده حكايت از مديونيت صادر كننده و ظهور در اشتغال ذمه وى دارد و نظر به اينكه از ناحيه خوانده 
دليلــى كه حكايت از پرداخت وجه ســفته نمايد ارائه نگرديده فلذا با احراز اشــتغال ذمــه وى دارد و نظر به اينكه 
از ناحيه خوانده دليلى كه حكايت از پرداخت وجه ســفته نمايد ارائه نگرديده فلذا با احراز اشــتغال ذمه خوانده و 
اســتصحاب دين و مستندا به ماده 9 قانون شــوراهاى حل اختالف و مواد و 519و198و522 قانون آيين دادرسى 
مدنى و 223و249و307و309 از قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد سفته به تاريخ تا زمان اجراى حكم بر اساس 
شاخص اعالمى از ناحيه بانك مركزى و پرداخت مبلغ 2/605/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر 
و اعالم ميگردد راى صادره غيابى است و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين مرجع سپس ظرف 

20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى شهرستان آبادان ميباشد. م الف/1/254
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان آبادان

آگهى اخطاريه ماده 87 آئين نامه اجرا
در خصــوص پرونــده اجرايــى 9700016 بديــن وســيله به آقاى مجيد شــاملو فرزند حســين بــه كدملى 
4889332731 شــماره شناســنامه 1376 صادره شــاهرود به آدرس ميامى خيابان امام رضا (ع) كوچه دادرس 
(آدرس متن سند) و يا ميامى خيابان امام رضا جنب دفتر پيشخوان دولت (آدرس اظهارى بستانكار) ابالغ ميگردد 
كه آقاى مسعود نوروزى در ذيل تقاضانامه وارده 1397000121 مورخ 1397/2/26 درخواست بازداشت تلفن 
همراه به شــماره 09125733799 را نموده اســت كه پس از اســتعالم از اداره مخابرات شهرســتان شاهرود كه 
طى نامه شماره 100/97/435905 مورخ 1397/3/9 رئيس امور مشتركين ارتباطات سيار منطقه سمنان تلفن 
همراه شــما بازداشــت گرديده اســت لذا مطابق ماده 87 آئين نامه اجرا به شما ابالغ ميگردد كه از هر گونه نقل و 

انتقال خوددارى نمائيد.
حميدرضا حسين پور، رئيس ثبت اسناد و امالك ميامى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى على اصغر بيننده دهاقانى داراى شناســنامه شماره 112 بشــرح دادخواست به كالسه 122/4/97 از 
اين دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شهناز رضوى به شناسنامه 256 
در تاريخ 96/4/26 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جعفر 
بيننده دهاقانى فرزند حسن به ش ش 19 صادره از سميرم سفلى دهاقان همسر متوفى 2- فرحناز بيننده دهاقانى 
فرزند جعفر به ش ش 373 صادره از اهواز دختر متوفى 3- فريبا بيننده دهاقانى فرزندجعفر به ش ش 8 صادره از 
اهواز دختر متوفى 4- على اصغر بيننده دهاقانى فرزند جعفر به ش ش 116 صادره از اهواز پسر متوفى 5- على 
اكبر بيننده دهاقانى فرزند جعفر به ش ش 479 صادره از اهواز پســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5273
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى رودهن

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 9600063 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان ثالث باباجانى آقايان 1- 
بهرام ويسى فرزند محمد 2- عرفان ويسى فرزند بهرام 3- نازار ويسى فرزند محمد بموجب شكايت عثمان محمدى 
به اتهام تهديد به ضررهاى جانى و مالى از طريق حمله ور شــدن و ســنگ پرانى و جلوگيرى از فعاليت كشــاورزى و 
توهين از طريق فحاشى تحت تعقيب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ  احضاريه 
و عدم دسترسى به آنها طبق ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى 

و متهمين ظرف مهلت يك ماه احضار مى شوند پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد.
داديار شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان ثالث باباجانى

متن آگهى( شرح روزنامه)
شاكى حسن خزاعى فرزند امين اله شكوائيه اى عليه متهم شاهپور خسرو منش فرزند رستم به اتهام سرقت 
تعزيرى موتورسيكلت به شماره انتظامى 516/85195 تقديم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كنگاور نموده كه 
با كيفرخواست شماره 9710438370200287 جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور 
واقــع ارجاع و به كالســه 9609988322500517 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1397/5/16 و ســاعت 
9/30 صبح تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شكات و به تجويز ماده 344 قانون 
آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم كيفرخواست 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كنگاور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به وسيله نشر آگهى
آقايان 1- على نجفى 2- مهرداد نامور در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در 
امور كيفرى مصوب سال 92 حسب شكايت آقاى سيد سجاد پور سادات كه در پرونده كالسه 950134 به اتهامات 
، ايراد صدمه بدنى عمدى ، توهين به نحو فحاشى ، استفاده از افشانه غيرمجاز تحت تعقيب ميباشيد ابالغ مى گردد 
كه در وقت رسيدگى به تاريخ 1397/7/1 راس ساعت 10 صبح با در دست داشتن شماره پرونده و ارائه مدرك 
هويتــى مذكــور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صــورت عدم حضور دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى 

نمايد.  ضمناً جهت نشر آگهى طبق ماده 344 اقدام نماييد. م الف/12/54
 قاضى دادگاه اطفال و نوجوانان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى نصرت كريمى فرزند ابراهيم
شــاكى آقاى داراب احمدى شــكايتى عليه متهم آقاى نصرت كريمى به اتهام انتقال منافع به غير مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322700632 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(111 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/21 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/556
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به 1- محمد محســنى نيا 2- ظهير اميرى كه در 
پرونده كالســه 970232 به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى با سالح سرد موضوع شكايت كبير اميريان پريان تحت 
تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 1397/5/24 راس ساعت 09/00 صبح با در دست 
داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/550
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرسى كيفرى به صبا عزيزى فرزند رسول كه در پرونده كالسه 
970224 به اتهام معامله به قصر فرار از دين موضوع شكايت رسول عزيزى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه 
در وقت رسيدگى مورخ 1397/5/17 راس ساعت 09/00 صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را 

در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/551
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
در اجــراى ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب ســال 1392 
به آقاى ســعداله فتحى ســرورانى كه در پرونده كالسه 970219 جزايى به اتهام ترك انفاق تحت تعقيب مى باشد 
ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/6/10 راس ســاعت 09/00 با در دست داشتن شماره پرونده 
مذكــور خــود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م 

الف/553
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مريم شورابى فرزند شيرمحمد
خواهــان خانــم رويــا خزايى دادخواســتى بــه طرفيت خوانــده آقــاى 1- مريم شــورابى 2- تــوران اتابكى 
3- توران عباســوند 4- مهين نورى به خواســته اعســار مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9609988313000091 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/20 ساعت 10/00 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. م الف/554
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى امام بخش كلمتى داراى شناســنامه 3651931757 به شــرح دادخواســت به كالســه 60/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصــر وراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان عبدالرزاق كلمتى بشناســنامه 
7010253511 در تاريــخ 97/1/23 در آخريــن اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به: 1- امام بخش كلمتى فرزند بشــير احمد ش ملى 3651931757 پدر متوفى 2- ماهره 
جدگال فرزند غالم حيدر فاقد شناسنامه مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر اگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نگور

آگهى حصر وراثت
آقاى سيد محمد خليلى بادابسرى ف سيد هاشم به شرح درخواستى كه به شماره 9700153 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان سيد هاشم خليلى بادابسرى ف 
ســيدغنى ش ش 19 صادره ســارى در تاريخ 97/3/21در شهرســتان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ســيده آمنه ش ش 148   2—ســيده امينه ش ش 16   3-ســيد عليرضا 
ش ش 398   4-ســيد غنى ش ش 105   5-ســيد محمد ش ش 5 همگى خليلى بادابسرى  نام پدر:سيد هاشم-
فرزندان متوفى 6-مرضيه بالويى ف قربان ش ش 5 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

گروه فرادید  بشـر این روزه��ا در حالی مدعیان حقـوق 
حقوق بش��ر در براب��ر درد و رن��ج روهینگیایی ها 
س��کوت کرده اند که دبیرکل سازمان ملل شرایط 
اقلیت مس��لمانان میانم��ار را »یک کابوس حقوق 

بشری و انسانی« توصیف کرد.
آنتونیو گوترش گفت در دیدار از اردوگاه های 
متع��دد متعل��ق ب��ه 1 میلی��ون روهینگیایی که 
از خش��ونت های میانم��ار گریخته ان��د، جنایات��ی 
»غیرقابل تصور« را شنیده است. وی شرایط اقلیت 
مس��لمانان میانمار را »یک کابوس حقوق بش��ری 
و انس��انی« توصیف کرد. گوترش در این خصوص 
در توئیتر نوش��ت: در بازاِر کاک��س در بنگالدش، 
ماجرا هایی غیرقابل تصور از قتل و تجاوز جنسی را 
از پناهن��دگان روهینگیایی که به تازگی از میانمار 
گریخته اند ش��نیدم. آن ها عدالت و بازگشتی ایمن 

را به خانه هایشان می خواهند.«
وی پیش از حضور در سایر اردوگاه ها در جنوب 
بنگالدش در توئیتر نوشته بود: »روهینگیایی ها یکی 
از آسیب پذیرترین جوامع بر روی زمین هستند که 
ب��ا تبعیض روبه رو بوده اند.« جیم یونگ کیم، رئیس 
بان��ک جهانی نیز در این س��فر گوترش را همراهی 
می کن��د. همچنین رئیس کمیته بین المللي صلیب 
س��رخ اعالم کرد ش��رایط برای بازگشت صدها هزار 

روهینگیایی هنوز آماده نیست.
میانمار گفته اس��ت آماده بازگرداندن بیش از 
700 ه��زار آواره روهینگیایی اس��ت که از ماه اوت 
گذش��ته از ای��ن منطقه گریخته اند. ام��ا پیتر مورر 
رئیس صلیب س��رخ گفت تصور نمی کند بازگشت 
این آوارگان به این زودی ها صورت گیرد. وی گفت 
هنوز کارهای بسیاری مانده است که باید انجام شود 
تا بازگش��ت گس��ترده آوارگان یک واقعیت ممکن 

شود. وی در توضیح گفت کارهای بسیاری از جهت 
س��ازه های پذیرش آوارگان و نیز فضای بازگش��ت 

آوارگان روهینگیا مانده است که باید انجام شود.
ارتش میانمار متهم به همدستی با بومیان این 
کش��ور در اعمال خشونت علیه مسلمانان روهینگیا 
و آزار جنس��ی کودکان و زنان روهینگیایی اس��ت. 
آماره��ای صندوق جمعیت س��ازمان ملل نش��ان 
می دهد بیش از 1۳ هزار زن مسلمان روهینگیا پس 
از فرار از خانه هایشان و در جست وجوی پناهگاه در 

معرض خشونت و آزار جنسی قرار گرفته اند.
داده های صندوق بین المللی کودکان س��ازمان 
ملل )یونیسف( حاکی از آن است روزانه نزدیک به 
60 نوزاد در اردوگاه های آوارگان و از مادرانی متولد 
می ش��وند که پس از آواره شدن هدف آزار جنسی 
و تجاوز قرار گرفته اند. گفتنی است اقلیت مسلمان 
روهینگیا که س��اکن اس��تان »راخین« در شمال 
غرب میانمار هس��تند؛ ۵ سال گذشته را به همین 
منوال س��پری کرده و مکرر از جانب بودائیان این 

کشور مورد تهاجم، قتل و تجاوز قرار گرفته اند.
اما اخیرا بهانه میانمار برای آزار سیستماتیک 
مس��لمانان روهینگیا، خالصی از دس��ت مبارزان 
مس��لمانی اس��ت که برای حفاظ��ت از جان خود 
مجبور به درگیری مس��لحانه ب��ا نیروهای دولتی 
ش��ده اند. نحوه برخورد دولت میانمار با مسلمانان 
روهینگی��ا ک��ه اغلب مورد ش��کنجه، قت��ل و آزار 
جنس��ی قرار می گیرند ب��ه بزرگترین چالش آنگ 
س��ان سوچی رهبر ملی این کشور تبدیل شده که 

از قرار برنده جایزه صلح نوبل نیز هست!
اوایل ماه می  نیز هیئتی از شورای امنیت سازمان 
ملل به اس��تان راخین در شمال میانمار سفر کرد و 
سپس با آوارگان روهینگیا دیدار نمود. در جریان این 
سفر آوارگان روهینگیا جزئیات زیادی را درباره کشتار 

و تجاوز علیه مسلمانان و آتش زدن عمدی روستاها 
توسط نیروهای امنیتی میانمار بیان کردند.

این در ش��رایطی اس��ت ک��ه رویت��رز که به 
نسخه ای از یادداش��ت تفاهم میان سازمان ملل و 
دولت میانمار دس��ت یافته اس��ت، اعالم کرده این 
توافق محرمانه هیچ تضمین صریحی نداده اس��ت 
که مس��لمانان آواره روهینگیا پس از بازگش��ت به 
میانمار، از حق ش��هروندی و یا ح��ق تردد آزادانه 
در کشورش��ان بهره مند ش��وند. طب��ق این توافق 
کلی میان س��ازمان مل��ل و میانم��ار، صدها هزار 
روهینگی��ای آواره ش��ده ک��ه در بن��گالدش پناه 

گرفته اند، اجازه پیدا خواهند کرد تا در امنیت و به 
انتخاب خودشان به میانمار بازگردند.

خبر دیگر آنک��ه بانک جهانی اعالم کرد بیش 
از نیم میلیارد دالر برای رفع نیازهای مس��لمانان 
روهینگیا از جمله بهداش��ت، آم��وزش و پرورش، 
آب و فاض��الب، مدیریت خطر فاجع��ه و حمایت 

اجتماعی در اختیار بنگالدش قرار خواهد داد.
جیم یونگ کیم دبیر گروه بانک جهانی با اشاره 
به تالش های بنگالدش برای مدیریت بحران انسانی 
و پناه دادن به مسلمانان روهینگیا گفت: این کمک 
مالی تالش های حمایتی دولت بنگالدش را تسهیل 

خواهد کرد. این درحالی است که سر رسیدن فصل 
باران های موسمی بر خطرات متنوع برای مسلمانان 
آواره روهینگیا دربنگالدش افزوده و جان آنها را با 

خطر جدی روبه رو کرده است.
بیش��تر اردوگاه هایی که در جنوب بنگالدش 
ب��رای اس��کان این پناه جوی��ان آماده ش��ده، فاقد 
حداقل اس��تانداردهای م��ورد نیاز برای اس��تقرار 
خانواده ها هس��تند و موسم باران های سیل آسا که 
اصطالحا به آن "مون سون" گفته می شود بر نگرانی 
آوارگان و همچنین دولت بنگالدش افزوده اس��ت. 
درحال حاضر بیش از 900 هزار آواره روهینگیا در 
بنگالدش زندگی می کنند که بیش از دو سوم آنها 
فقط در ی��ک اردوگاه که بزرگتری��ن نقطه تجمع 

آوارگان در جهان است تجمع کرده اند.
خانه هایی ک��ه در این اردوگاه ها برای اس��کان 
خانواده ه��ای معموال پرجمعیت روهینگیا س��اخته 
ش��ده است کلبه های سستی هس��تند که از بامبو و 
پالستیک سرهم بندی ش��ده اند. بیشتر آنها یا روی 
دامنه های پرش��یب تپه ها و یا در اطراف محل هایی 
ساخته شده اند که آب آلوده کثیف در آنها جمع شده 
است. سرکوب وحشیانه نیروهای امنیتی میانمار علیه 
مس��لمانان در ایالت راخین این کش��ور که اکثریت 
روهینگیا دارد از اواخر ماه اگوس��ت )مردادماه( سال 
گذشته آغاز شد که در نتیجه آن بیش از 700 هزار 
نفر مجبور به ترک خانه و کاش��انه خود ش��ده و در 

منطقه کاگس بازار بنگالدش مستقر شدند.
میانمار اقلیت مسلمان روهینگیا را به رسمیت 
نمی شناسد و بس��یاری از آنها را مجبور می کند در 
ش��رایطی مانند آپارتاید در اردوگاه ها زندگی کنند. 
پ��س از م��وج مهاجرت اخیر، دسترس��ی ب��ه غذا، 
مراقبت های بهداش��تی، آم��وزش و نیازمندی های 
روزمره برای بسیاری از آنها بسیار دشوار شده است.

دبیر کل سازمان ملل از وضعیت روهینگیایی ها می گوید

کابوس حقوق بشری
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