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عراق: »عبدالمهدی کربالی��ی« نماینده »آیت اهلل 
سیدعلی سیس��تانی« در کربال، خواستار تشکیل فوری 
دولت با ریاستی قوی و دوراندیش شد. کربالیی در ادامه 
گف��ت باید مطالبات ش��هروندان معترض عراقی هر چه 
زودتر محقق شود. نماینده آیت اهلل سیستانی، بدرفتاری 
ب��ا معترضان یا نیروهای امنیتی را مردود دانس��ت و در 
ادامه بیان کرد عمل بر اساس دو روش ضروری است: اول 

کم کردن از رنج شهروندان و دوم تشکیل سریع دولت.

چاد: دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرد که »فائزالسراج« 
رئیس ش��ورای ریاستی این دولت در »انجامنا« پایتخت 
چ��اد درباره همکاری امنیتی و کنترل مرز مش��ترک دو 
کش��ور توافق کردند. در بیانیه صادره از دولت وفاق ملی 
آمده است که السراج در سفری چند ساعته به انجامنا با 
»إدری��س دیبی« رئیس جمهور چاد دیدار و درباره روابط 

لیبی و چاد در زمینه های مختلف گفت وگو کرد.

عربستان: وزارت اطالع رسانی عربستان با صدور 
بیانیه ای ورود، چاپ، توزیع و حتی نگهداری کتابهای 
مربوط به جنبش اخوان المس��لمین در کتابخانه ها را 
ممنوع اعالم کرد. این وزارت خانه س��عودی در بیانیه 
خود اعالم کرد که بازرسان تمامی کتابخانه ها و مراکز 
چاپ و نش��ر را بررس��ی و در صورت مش��اهده تخلف 
از ای��ن قان��ون، متخلفین را به مراک��ز قضایی معرفی 

خواهند کرد.

قط�ر: وزی��ر دفاع قطر اعالم کرد طی پنج س��ال 
آینده دو پای��گاه دریایی بزرگ با تمام تجهیزات برای 
میزبان��ی از نیروی دریایی آمریکا س��اخته می ش��ود. 
خال��د العطیه معاون نخس��ت وزیر و وزی��ر دفاع قطر 
در گفت وگو با روزنامه واش��نگتن پس��ت با اعالم این 
مطلب، افزود: این پایگاه ها در باالترین س��طح ساخته 
می ش��وند و چنانچه نیروی دریایی آمریکا مایل باشد 

میزبانی آنها را برعهده خواهد گرفت.
 

ترکیه: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه 
گفت که سر رشته گروه گولن در دست دشمنان اسالم 
اس��ت ولی این تش��کیالت تالش دارد تا با استفاده از 
مفاهیمی مانن��د خدمت، آموزش و امور خیریه خود را 
معرفی کند. اردوغان در جریان س��فر به ژوهانسبورگ 
و در دی��دار ب��ا صاح��ب نظ��ران مس��لمان جمهوری 
آفریقای جنوبی افزود: گروه گولن 40 س��ال اس��ت که 
ت��الش می کند با اس��تفاده از مفاهیمی مانند خدمت، 
جمع آوری پول همت، آم��وزش، مذاکره و امور خیریه 

در داخل جوامع اسالمی نفوذ کند.

مالزی: ماهاتیر محمد نخست وزیر جدید مالزی که 
حدود دو ماه پیش به عرصه قدرت سیاسی در این کشور 
بازگشته گفت که یک دولت فاسد را به ارث برده است. 
ماهاتیر محمد نخس��ت وزیر 93 ساله مالزی در گفت و 
گو با ش��بکه خبری سی ان ان از اینکه یک دولت پر از 
مقامات فاسد و غیرقابل اعتماد را به ارث برده است، ابراز 
نگرانی کرد. ماهاتیر در طول افزون بر دو ماه گذشته به 
طور مکرر موضوع فس��اد مالی در دولت گذشته را مورد 

بررسی و پیگیری قرار داده است.

ذرهبین

کمک اوباما به گروه وابسته به القاعده
دولت س��ابق آمریکا ب��ا علم به تروریس��تی بودن یک گروهک وابس��ته به 
»القاع��ده« در س��ودان، کمک مالی ح��دود 200 ه��زار دالری در اختیار این 

گروهک قرار داده است. 
اندیشکده آمریکایی »میدل ایست فورم« گزارش کرد، دولت »باراک اوباما« 
رئیس جمهور پیشین آمریکا اعطای بودجه 200 هزار دالری به یکی از شاخه های 
القاعده در س��ودان را تصویب کرده بود. این کمک هزینه10 سال پس از آن تصویب 
شد که وزارت خزانه داری آمریکا این شاخه القاعده موسوم به »آژانس امداد اسالمی« را 

در فهرست سازمان های تأمین کننده مالی تروریست ها قرار داده بود.
مقامات دولت اوباما با وجود آنکه متوجه شده اند که نام این گروه مستقر در خارطوم 
در فهرس��ت سازمان های تروریستی وزارت خزانه داری آمریکا قرار دارد، مبلغ 12۵ هزار 

دالر را در اختیار این گروه قرار داده اند.

چالش
پول سازمان ملل رو به اتمام است

خبرگزاری رویترز از رویت نامه دبیرکل س��ازمان ملل به کشورهای عضو و 
کارکنان این سازمان خبر داد؛ نامه ای که در آن او درباره رو به اتمام بودن منابع 

مالی سازمان ملل هشدار داد. 
در حالی که س��ازمان های حقوق بش��ری از اقدامات دولت »دونالد ترامپ« 
علیه نهادهای وابس��ته به س��ازمان ملل و قط��ع کمک های مال��ی آمریکا انتقاد 
داش��ته اند، یک رسانه غربی از نامه هش��دارآمیز »آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان 

ملل با موضوع بی پولی این سازمان خبر داد.
دبیرکل سازمان ملل در نامه ای به کشورهای عضو این سازمان ارسال شده، هشدار 
داده که منابع مالی این سازمان رو به اتمام است. بنا بر این گزارش، »آنتونیو گوترش« 
در این نامه تاکید کرده که تا 30 ژوئن )9 تیر( بودجه سازمان ملل کسری 130 میلیون 

دالی را نشان می دهد. 

بحران
طعنه رئیس جمهور ترکیه به آمریکا

روس��ای جمهور روسیه و ترکیه در حاش��یه نشست »بریکس« در آفریقای 
جنوبی با هم دیدار و درباره س��وریه و روابط دوجانبه مسکو و آنکارا تبادل نظر 

کردند.
در ادامه دیدارهای مقام های ترکیه و روس��یه، این بار روس��ای جمهور دو 
کش��ور از فرصت نشست »بریکس« در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برای دیدار 
دوجانبه اس��تفاده کردند. رئیس جمهور ترکیه در این نشس��ت، س��خنش را اینگونه 
شروع کرد: »دوست عزیز من! دوست دارم به نمایندگی از هیات مان و شخص خودم، از 
دیدار امروزمان در حاشیه نشست بریکس تشکر کنم. ما در تماس تلفنی قبل از نشست، 

با این دیدار توافق کردیم«. 
اردوغان ادامه داد: »روابط بین کشورهای ما ترکیه و روسیه، به سرعت در زمینه های 

گسترده نظامی، تجاری، فرهنگی و توریسم در حال گسترش است«.

سرخط

بنا
ا

توفان قاطعیت بدلی و اصلی
علی تتماج

یمن س��ه سال و نیم اس��ت که از سوی ائتالف سعودی با 
مجموعه ای از کش��ورهای عربی و غربی و البته صهیونیست ها 
مورد تهاجم همه جانبه قرار گرفته است. تمام شواهد و مدارک 
نش��ان می دهد که س��عودی و متحدانش با تمام ظرفیت وارد 
میدان نبرد شده و از زمین، هوا و دریا علیه این سرزمین نبردی 
سراسری را اجرا می کنند چنانکه سعودی نیز نام آن را عملیات 

توفان قاطعیت گذاشت. مروری بر تحوالت یمن نشان می دهد 
که سرنوشت جنگ را در کارنامه یمن و سعودی می توان مورد 
ارزیابی قرار دارد. در یک سوی معادله ائتالف سعودی قرار دارد 
که صدها میلیارد دالر هزینه تسلیحاتی داشته و حتی مزدوران 

بسیاری را از کشورهای آفریقایی و غربی به کار گرفته اند.
 گزارش های منتش��ره نش��ان می دهد که این ائتالف در 
حالی بخش های از خاک یمن را در اختیار دارد که کارنامه ای 
سراس��ر کش��تار و جنایت را از خود برجای گذاش��ته اس��ت 
اس��تفاده از بمب های ممنوعه و بمباران غیرنظامیان که اکثر 
آنها را زنان و کودکان تش��کیل می داد را می توان در کارنامه 
این ائت��الف دید. در نقطه مقابل مردم یمن در قالب ارتش و 
نیروهای مردمی با محوریت و هدایت انصاراهلل در کنار حفظ 

وحدت و انسجام درونی و به رغم محاصره گسترده کشورشان 
نه تنها تس��لیم دشمنان نش��دند بلکه هر روز بر مقاومت آنها 
افزوده ش��ده اس��ت. بهره گیری از توان موش��کی در پاسخ به 

تجاوزات نمونه ای از این واکنش ها است.
 آنچه در این میان قابل توجه می نماید اقدام اخیر یمنی ها 
مبنی بر هدف قرار دادن رزم ناوها و کشتی  نفتی سعودی است. 
این اقدام از چند منظر قابل توجه است. نخست آنکه تا پیش از 
این هدف موشک های یمنی مناطق نظامی و مراکز نفتی مانند 
ش��رکت آرامکو بوده اس��ت حال آنکه محور کنونی پاسخ های 
یمنی ها مقابله با رزم ناوها و البته نفت کش های س��عودی است 
این امر در کنار پاس��خ های موش��کی به برخی مناطق امارات 
نشانگر عمق اس��تراتژیک توان نظامی یمن است که می تواند 

مع��ادالت جنگ را تغییر دهد. دومی��ن نکته مهم نوع واکنش 
امارات و سعودی به این وقایع است. 

آنهایی که میلیاردها دالر خرج خرید های تسلحاتی کرده اند 
چنان ناتوان ش��ده اند که از ترس تکرار پاسخ های یمن، از اقدام 
نظامی خودداری کرده و به یارگیری سیاسی پرداخته اند. شاید 
در ظاهر حمایت کش��ورهای عربی از س��کوت و محکوم سازی 
هدف قرار گرفتن نفت کش آن یک نوع برد سیاسی عنوان شود 
اما این رفتار به جای اقدام نظامی نشانگر ضعف شدید سعودی 
اس��ت که نش��ات گرفته از توان و اقتدار یمنی ها اس��ت. بر این 
اساس می توان گفت که توفان واقعی ایستادگی مردم یمن است 
که حباب بودن توفان قاطعیت ائتالف سعودی را برای همگان 

آشکار و یک رسوایی برای عربستان و شرکایش رقم زد. 

یادداشت

اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: 1- زينب ابراهيمى فرزند على اكبر به نشانى تهران بلوار آفريقا باالتر از 
تقاطع ظفر كوچه ناصرى شماره 5 واحد 1 غربى 2- طاهره ابراهيمى فرزند على اكبر به نشانى تهران بلوار آفريقا 
باالتر از تقاطع ظفر كوچه ناصرى شماره 5 واحد 1 غربى 3- زهرا ابراهيمى به نشانى تهران بلوار آفريقا باالتر از 
تقاطع ظفر كوچه ناصرى شــماره 5 واحد 1 غربى 4- محمد ابراهيمى به نشــانى تهران بلوار آفريقا باالتر از تقاطع 
ظفر كوچه ناصرى شماره 5 واحد 1 غربى 5- رضا ابراهيمى به نشانى تهران بلوار آفريقا باالتر از تقاطع ظفر كوچه 
ناصرى شــماره 5 واحد 1 غربى 6- على ابراهيمى به نشــانى تهران بلوار آفريقا باالتر از تقاطع ظفر كوچه ناصرى 
شماره 5 واحد 1 غربى 7- احمد ابراهيمى به نشانى تهران بلوار آفريقا باالتر از تقاطع ظفر كوچه ناصرى شماره 5 
واحد 1 غربى 8- عذرى ابراهيمى به نشانى تهران بلوار آفريقا باالتر از تقاطع ظفر كوچه ناصرى شماره 5 واحد 1 
غربى 9- اصغر ابراهيمى فرزند على اكبر به نشانى تهران بلوار آفريقا باالتر از تقاطع ظفر كوچه ناصرى شماره 5 
واحد 1 غربى ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- ثريا عميدى فرزندعبدالحسين به نشانى تهران ولنجك 
خ 15 پ 52 فوت شــده 2- محمود نورمحمدى به نشــانى دماوند مشاء امالك تخت جمشيد 3- عزت الزمان فرزند 
صاحب ديوان به نشــانى تهران ولنجك خ 15 پ 52- 4- اداره جهاد كشــاورى دماوند به نشــانى گيالوند روبروى 
دمادشــت 5- شــهناز عميدى فرزند ناصر 6- حســين نورمحمدى فرزند مهدى به نشانى دماوند مشاء امالك تخت 
جمشيد 7- شهباز عميدى فرزند ناصر 8- شهرام عميدى فرزند ناصر 9- موگه محتشم 10- موژان محتشم 11- 
فريا محتشم 12- بهمن محتشم 13- على عميدى 14- حسين عميدى 15- فرشته اميرشاهى 16- ژنا محتشم ، 
محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به و شماره دادنامه مربوطه 9109972210200401 محكوم 
عليه مديريت جهاد كشــاورزى شهرســتان دماوند محكوم است به تنظيم سند انتقال پالك 92 فرعى از 56 اصلى 
مشاء دماوند بنام خواهانها نسبت به سهام (مفق مقررات ارث) و تمامى محكوم عليهم محكوم هستند به پرداخت 
مبلــغ يــك ميليون ريال به عنوان هزينه دادرســى و حــق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق محكوم لهم (نيم شــعر 

دولتى به عهده دادباخته مى باشد. )
محكــوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيــه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجــرا گذارد (ماده 34 
قانون اجراى احكام مدنى) 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفا 
محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه اموال خود 
را شــامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غيرمنقول به طور مشــروح مشــتمل بر ميزان وجوه نقدى 
كه به هر عنوان نزد بانكها و موسســات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشــخصات دقيق حسابهاى 
مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشــخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشــخاص ثالث و نيز فهرســت 
نقــل و انتقــاالت و هر نــوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك ســال قبل از طرح دعواى اعســار به ضميمه 
دادخواســت اعســار به مقام قضائى ارائه نمايد واال به درخواست محكوم له بازداشت مى شود (مواد 8و3 قانون 
نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 4- خوددارى محكوم عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى 
حكــم ، حبــس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد. (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و ماده 20 ق م ا و ماده 16 
قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو يا انگيزه فرار از اداى دين به نحوى 
كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف 
محكوم به يا هر دو مجازات مى شود (ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394) 6- چنانچه صورت اموال 
پس از مهلت سى روز ارائه شود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 

كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). م الف/528
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

حصروراثت
نظر به اينكه خانم عفت مقيســه داراى شناســنامه شــماره 9751 به شرح دادخواســت به كالسه 3359-
97/4/27 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عذرا مقيســه 
به شناســنامه 1242 در تاريخ 1396/7/29 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به:1-على اكبر مقيســه ش ش10 متولد1317/1/10-سبزوار-همســر2-ناصر مقيسه 
ش ش1861 متولد42/5/15 تهران فرزند3-حســين مقيســه ش ش1624 متولــد43/6/3 تهران فرزند4-
مرتضى مقيســه ش ش4005 متولــد45/1/1 تهران فرزند5-اقدس مقيســه ش ش4907 متولد47/11/5 
تهــران فرزند6-عفــت مقيســه ش ش9751 متولد53/11/19 تهران فرزند7-ســميه مقيســه ش ش1184 
متولد59/6/1 ســبزوار فرزند8-عصمت مقيســه ش ش5265 متولد55/6/30 تهران فرزند9-ناهيد مقيسه 
ش ش2127 متولد 62/6/18 ســبزوار فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

دادنامه
پرونده كالســه 9409982211100326 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700211- شاكى: اداره جهاد كشاورزى شهرستان دماوند به نشانى 
دماوند گيالوند ، متهم: آقاى محمدرضا ابراهيمى به نشــانى شهرســتان دماوند جاده وادان جاده هاشمك خ مر مر 
، اتهام ها: 1- تخريب 2- تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغها ، گردشــكار: به تاريخ 1394/2/28 اداره 
جهاد كشــاورزى شــكايتى داير بر تغيير كاربرى اراضى زراعى و باغ(1500 مترمربع ديواركشى و 1500 مترمربع 
احداث بنا و محوطه ســازى) به طرفيت محمدرضا ابراهيمى مطرح نموده و ارزش ريالى ملك را 22500000000 
ريال برآورد مى نمايد منتها اداره شاكى ، پاسخ استعالم بنياد مسكن مبنى بر خارج بافت و طرح هادى روستا بودن 
ملك را ارائه ننموده اســت در ادامه آدرس مشــتكى عنه شناسايى نشده و عليرغم دعوت وى از طريق نشر آگهى 
نيز حاضر نگرديده ايراد يا دفاعى مطرح نمى نمايد در نهايت دادگاه در وقت فوق العاده ختم دادرســى را اعالم و 
با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود به شرح آتى 
مبادرت به انشــاء راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص شــكايت رييس اداره جهاد كشــاورزى دماوند على آقاى 
محمدرضا ابراهيمى (مشــخصات ديگرى از وى در دسترس نيســت) دائر بر تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى 
و باغ از طريق ديواركشــى به مســاحت 1500 مترمربع و احداث بنا و محوطه ســازى به مســاحت 1500 مترمربع 
مالحظه مى گردد كه گرچه اداره شــاكى پاســخ استعالم بنياد مسكن مبنى بر خارج بافت بودن ملك را ارائه ننموده 
اما اين نقص خللى به اتقان راى وارد نمى آورد چرا كه اوال عكس هاى پيوســتى حكايت از خارج بافت بودن ملك 
دارد ثانيا از تبصره 5 الحاقى به ماده يك قانون حفظ كاربرى اراضى زراعى و باغ ها اين گونه برداشــت مى شــود 
كه اصل بر خارج بافت بودن ملك اســت مگر اينكه خالفش ثابت شــود فلذا نظر به شــكايت اداره جهاد كشاورزى 
و نظريه تشــخيصى آن اداره مبنى بر زمين زراعى و باغ بودن ملك كه وفق تبصره 2 ماده يك قانون حفظ كاربرى 
اراضــى زراعى و باغ ها به منزل نظر كارشــناس رســمى تلقى مى گردد وعدم حضور متهــم عليرغم ابالغ از طريق 
آگهى در دادگاه و ســاير قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم موصوف محرز اســت لذا مستندا به ماده يك و سه 
از قانــون حفــظ و كاربرى اراضى زراعى و باغها متهم موصوف را به پرداخت ســى ميليــارد ريال جزاى نقدى و قلع 
و قمــع بناهــاى احداثى محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محســوب و ظرف مدت بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف مدت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 

تهران مى باشد. م الف/516
 دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9209982211100936 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700578 شاكى: آقاى على اصغر شاهوردى فرزند رضا اله با وكالت 
آقاى محمدرضا طاهرى فرزند محمدعلى به نشانى تهران ميدان نامجو خ شيخ صفى خ صادق تهرانى مجتمع طالقانى 
بلوك 3 پ 40- متهمين: 1- آقاى حميد نورى فرزند حجت اله 2- آقاى سعيد نورى فرزند حجت اله با وثيقه گذار 
آقاى سعيد اسكندرى فرزند مرادعلى به نشانى  آبسرد پشت چلوكبابى صدف منزل نورى 3- خانم اختر نورى به 
نشــانى جابان پشــت مسجد امام رضا (ع) كوچه چهارسو منزل شخصى خانم اختر نورى ، اتهام ها: 1- مشاركت در 
فروش مال غير 2- مشاركت در تصرف عدوانى  3- تخريب پرونده كالسه 9209982211100936 شعبه 102 
دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700578 ، شاكى: 
آقاى على اصغر شاهوردى فرزند رضا اله با وكالت آقاى محمدرضا طاهرى فرزند محمدعلى به نشانى تهران ميدان 
نامجو خ شيخ صفى خ صادق تهرانى مجتمع طالقانى بلوك 3 پ 40- متهمين: 1- خانم اخترى نورى به نشانى جابان 
پشــت امام رضا (ع) كوچه چهارســو منزل شــخصى خانم اختر نورى 2- آقاى حميد نورى فرزند حجت اله 3- آقاى 
سعيد نورى فرزند حجت اله با وثيقه گذار آقاى سعيد اسكندرى فرزند مرادعلى به نشانى آبسرد پشت چلوكبابى 
صــدف منــزل نــورى  ،اتهام ها: 1- مشــاركت در فــروش مال غير 2- مشــاركت در تصرف عدوانــى 3- تخريب 
گردشــكار: شاكى شــكايتى داير بر فروش مال غير و تصرف عدوانى مطرح مى نمايد و مدعى است كه آقاى سعيد 
نورى و خانم اختر نورى 600 متر از ملك مشاع كه شاكى مالك قسمتى از آن بوده را مفروزا فروخته اند و سعيد 
نورى در آن تصرف نيز نموده اســت اختر نورى در مراحل رســيدگى حاضر نگشــت منتها سعيد نورى بر مشاركت 
در فــروش ملــك مفروزا در قبال مبلغ 50 ميليون تومان اقرار داشــت و بيان داشــت كه بــا توجه به توضيحات 
اختر نورى تصورم بر مالكيت مفروز خودمان بود موضوع به كارشناســى ارجاع گرديد كه هيات كارشناســان بيان 
داشــتند شــاكى و مشــتكى عنهم هر يك مالكيت مشاعى در ملك داشــته و هيچ كدام مالكيت مفروز ندارند و در 
نهايت كيفرخواست صادر مى گردد شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند تشكيل جلسه دادرسى نموده 
شــاكى بيان داشت كه مشــتكى عنهم ملك مشــاع را مفروزا فروخته اند و همچنين مشتكى عنه رديف اول مدتى 
در ملــك تصرف نمود گرچه اكنــون تصرفى ندارد وعنوان اتهامى مجدداً به متهم تفهيم و اخرين دفاع اخذ گرديد 
كه متهم رديف اول مجددا بر انجام بزه مذكور اقرار مى نمايد منتها مدعى عدم ســوء نيت خود مى گردد همچنين 

اقــرار دارد كــه پس از فــروش براى خريدار بنا را ســاخته و به عبارتى تصرف نموده اســت در نهايت دادگاه در 
وقت فوق العاده ختم دادرســى را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شــرف و وجدان و با توجه به 
محتويات پرونده و ادله موجود به شرح آتى مبادرت به انشاء راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص كيفرخواست 
صادره توســط جانشين معزز دادستان شهرستان دماوند داير بر تقاضاى صدور مجازات براى آقاى سعيد نورى به 
اتهام مشــاركت در انتقال مال غير به ميزان 600 مترمربع مفروزا تحت مالكيت مشــاعى شاكى و همچنين تصرف 
عدوانــى ملك فوق و براى خانم اختر نورى به اتهام مشــاركت در انتقال مــال غير به ميزان 600 مترمربع مفروزا 
تحت مالكيت مشــاعى شاكى موضوع شــكايت آقاى على اصغر شاهوردى با وكالت محمدرضا طاهرى نظر به شكايت 
شاكى خصوصى و تحقيقات به عمل امده و نظريه كارشناس و مبايعه نامه پيوست پرونده و اقرار متهم رديف اول 
بر ارتكاب بزه ، بزهكارى متهمين موصوف محرز اســت لذا مستندا به ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال 
غير مصوب 1308 و ماده يك قانون تشــديد مجازات مرتكبين به ارتشــا و اختالس و كالهبردارى مصوب 1364 
و ماده 690 قانون مجازات اسالمى (تعزيرات) مصوب 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392 ، 
سعيد نورى را به تحمل 7 سال حبس و پرداخت جزاى نقدى به مبلغ بيست و پنج ميليون تومان بابت بزه مشاركت 
در فروش مال غير و يك ســال حبس بابت بزه تصرف عدوانى و همچنين اختر نورى را به تحمل يك ســال حبس و 
پرداخت جزاى نقدى به مبلغ بيســت و پنج ميليون تومان بابت بزه مشــاركت در فروش مال غير محكوم مى نمايد 
كــه وفق قانون صرفا مجازات اشــد در حق متهم رديف اول اجرا مى گردد النهايه دادگاه با احراز شــرايط تخفيف 
متهــم رديــف اول و با رعايت ماده 37 و 38 و 135 قانون مجازات اســالمى مصوب 1392 مجازات 7 ســال حبس 
متهم رديف اول را به 4 سال حبس و مجازات يك سال حبس متهم رديف اول را به 6 ماه و نيم حبس تخفيف مى 
دهــد همچنين نظر به اينكه دادگاه بــه لحاظ وضعيت خاص و وضع اجتماعى متهم و اوضاع و احوالى كه متهم تحت 
تاثير آن مرتكب جرم شــده اســت و اينكه متهم فاقد سابقه كيفرى موثر مى باشد و براى اولين بار مرتكب چنين 
جرمى شده است اجرا تمام مجازات حبس را در حق متهم رديف اول مناسب نمى داند لذا مستندا به ماده 46 تا 
55 از قانون مجازات اســالمى 3 ســال از 4 سال حبس بابت فروش مال غير را به مدت دو سال معلق مى نمايد و 
نامبرده مكلف است در طول ايام تعليق از ارتكاب جرائم مندرج در ماده 54 قانون مجازات اسالمى و هرگونه جرم 
عمدى ديگرى خوددارى نمايد و در صورت ارتكاب جرم جديد عالوه بر مجازات جرم جديد مفاد راى تعليقى نيز در 
حق نامبرده اجرا خواهد شد همچنين در خصوص رد مال نيز با توجه به اينكه زمين مشاعى است و امكان تحويل 
زمين مشاع به احدى از مالكين آن بدون اذن ساير مالكين مشاعى وجود ندارد فلذا اقدامى در اين خصوص داير 
بر محكوميت مشتكى عنهم متصور نمى باشد در خصوص رفع تصرف از ملك نيز با عنايت به اقرار شاكى مبنى بر 
اينكه مشــتكى  عنه ســابقا متصرف بوده و اكنون در تصرف وى نمى باشــد فلذا اقدامى در اين خصوص نيز داير 
بر محكوميت مشتكى عنه متصور نمى باشد راى صادره نسبت به خانم اختر نورى غيابى محسوب ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و پس از آن ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى و راى صادره 
نســبت به سعيد نورى حضورى محســوب و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/517
دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9509982210300727 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شــماره 9609972210300861- خواهان: ستاد اجرايى با نمايندگى آقاى پدرام برازنده فرزند 
محمود به نشــانى گيالوند ســتاد اجرايى ، خوانده: آقاى شــعبانعلى متولى به نشــانى مجهول المكان- خواسته ها: 
1- خلع يد 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- تاييد فسخ قرارداد (مالى) (راى دادگاه) در اين پرونده ستاد اجرايى 
فرمان حضرت امام (ره) دادخواستى به طرفيت آقاى شعبانعلى متولى فرزند اصغر به خواسته رسيدگى و تاييد و 
اعالم فسخ مبايعه نامه مورخ 1393/03/21 شماره 3107 تنظيمى فيمابين خواهان و خوانده مربوط به يك قطعه 
زمين داراى پالك 3 فرعى از 78 اصلى و خلع يد از پالك فوق و پرداخت هزينه هاى دادرسى هر يك مقوم به 21 
ميليون ريال طرح واقامه نموده است و در تشريح خواسته خود در جلسه دادرسى 1396/4/3 چنين بيان داشته 
اســت كه «دعوى ســتاد به شرح دادخواســت تقديمى بوده صدور حكم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست 
مورد استدعاســت ســتاد اجرايى به موجب فروشنامه شــماره 3107 مورخ 1393/3/21 يك قطعه زمين داراى 
پــالك 3 فرعى از 78 اصلى ســاران را به خوانــده در ازاى ثمن 3450000000 ريال به صورت 25 درصد نقد و 
مابقى در اقســاط 27 ماهه واگذار نمود برابر بند 7-5 مبايعه نامه مقرر شــد چنان چه هر يك از اقســاط ثمن در 
موعد مقرر از ناحيه خريدار پرداخت نشــود فروشــنده مى تواند مبايعه نامه را فسخ پس از كسر 20 درصد ثمن 
معامله به عنوان خسارت مابقى ثمن هم زمان باتخليه و تحويل ملك به خريدار پرداخت مى شود ، اينك يك فقره 
چك خوانده به شــماره 112369 مورخ 1394/12/25 برگشــت خورده و به حيطه وصول درنيامده است صدور 
حكم وفق مراتب خواســته شــده در دادخواست مورد استدعاست» خوانده عليرغم ابالغ وقت رسيدگى از حضور 
در دادگاه و دفاع از دعوى مطروحه خوددارى نموده اند. با عنايت به درخواست ستاد اجرايى و ضرورت جلب نظر 

كارشــناس در جهت تشــخيص واقعيت و حقيقت امر و فنى و تخصصى بودن موضوع مورد اختالف دادگاه با اجازه 
حاصلــه از مقــررات ماده 257 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار كارشناســى 
صادر و اعالم گرديد تا كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده معاينه دقيق محل متنازع فيه و در صورت لزوم اخذ 
توضيح از طرفين دعوى و ســوابق ثبتى نظريه كتبى و مســتدل خويش را در مورد اين كه آيا خوانده در محدوده 
پالك ثبتى تصرف دارد؟ ميزان و نحوه تصرفات مشــخص شود برابر نظريه كارشناسى كه با اوضاع و احوال مسلم 
انطبــاق دارد و مصــون از ايراد طرفين باقى مانده اســت موئد تصرفات بدون مجوز خوانــده در محدوده پالك 3 
فرعى از 78 اصلى ساران مى باشد. دادگاه با توجه به بررسى هاى معموله و مستندات ابرازى خواهان اوالً سمت  
خواهــان بــه عنــوان اصيل در مقام بيع و طــرح دعوى محرز و ثابت اســت ثانياً – در قــرارداد الحاقى ، مراتب بى 
اعتبارى قرارداد در صورت وصول نشدن هر يك از چك ها مضبوط است ثالثاً – ارائه چكها به دادگاه مويد صحت 
ادعاى خواهان بوده زيرا وجود اصل آنها در يد خواهان مفيد احراز اين مطلب بوده و مثبت تحقق شرط مندرج در 
ماده مرقوم و حصول اين اختيار براى خواهان كه در مقام فســخ برآيد مى باشــد رابعاً اعمال خيار و فسخ قرارداد 
مســتلزم اعالم خوانده نيز نبوده تا شــرط ظهور عينى يابد و لذا مفروض است كه با تقديم دادخواست اين اقدام 
به منصه ظهور رســيده اســت. كما اينكه خواهان نيز در متن دادخواســت بالصراحه فســخ قرارداد را به موجب 
دادخواست اعالم نموده است. عليهذا دادگاه با پذيرش دعوى و مستندا به مواد 399 و 496 قانون مدنى و ماده 
519 از قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى با احراز فســخ و اعالم آن حكم به تاييد 
فســخ مبايعه نامه مورخ 1393/3/21 شماره 3107 تنظيمى فيمابين خواهان و خوانده مربوط به يك قطعه زمين 
داراى پالك 3 فرعى از 78 اصلى ساران و خلع يد از مدلول پالك فوق و پرداخت 10000000 هزينه كارشناسى 
صــادر و اعالم مى نمايد راى صادر شــده  غيابى و ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهى در اين دادگاه و 

سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/527
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالسه 970325 موضوع محكوميت شركت سياسنگ حسب دادنامه شماره 283 صادره 
از ســوى شــعبه اداره كار دماوند به پرداخت 53983952 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 4278386 بابت حق 
بيمه كه از تاريخ 93/7/1 الى 96/8/5 در حق محكوم له امير نوروزى و همچنين مبلغ 200000 ريال بابت نيم 
عشــر دولتى در حق صندوق نظر به اينكه يك دســتگاه تانكر پنج هزار ليتر و دوازده هزار ليتر و سه هزار ليتر و 
هزار و پانصد ليتر توســط محكوم له معرفى و توقيف گرديده اســت و توسط كارشناس منتخب محترم آقاى پرويز 
مقبولى به شــرح ذيل مورد كارشناســى و ارزيابى قرار گرفته است با احترام عطف به پرونده كالسه 970325 ج 
موضوع دعوى آقاى اصغر نوروزى به طرفيت شــركت سياســنگ غرب و دكتر حجت پيرمرادى كه منجر به توقيف 
امــوال محكــوم عليه گرديده در اجراى قرار صادره ضمن حضور در آن اجرا و مطالعه پرونده و پس از بررســيهاى 
الزم نتيجه را به شــرح آتى به اســتحضار آن مقام محترم قضايى مى رسانند الف) گردشكار طى اجرائيه صادره از 
اجراى احكام دادگســترى شهرســتان دماوند خوانده را محكوم به پرداخت مبلــغ 53983953 ريال و توضيحات 
مندرج در اجرائيه را در حق محكوم له نموده اســت و اموال مشــروحه ذيل مســتقر در وضعيت موجود به نشانى 
جاده وادان جاده اســالم آباد بعد از روســتاى على آباد شركت سياســنگ غرب معدن توليد شن و ماسه به عنوان 
مال جهت اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به معرفى و نگهدارى شده است ب) نظريه كارشناس: 1- يك عدد تانكر 
دوازده هــزار ليتــر كاركرده و با قابليت بهره بردارى در وضعيت موجود به ارزش پايه 20000000 ريال 2- يك 
عــدد تانكر ســه هزار ليتر كاركــرده و با قابليت بهــره بردارى در وضعيــت موجود به ارزش پايــه 10000000 
ريــال 3- يــك عدد تانكر هــزار و پانصد ليتر كاركرده و با قابليت بهره بــردارى در وضعيت موجود به ارزش پايه 
5000000 ريال 4- يك عدد تانكر پنج هزار ليتر كاركرده و با قابليت بهره بردارى در وضعيت موجود به ارزش 
پايه 15000000 ريال 5- يك دســتگاه ســرند كار كرده در وضعيت موجود به ارزش پايه 5000000 ريال لذا 
ارزش پايه اموال ذكر شــده جهت شــركت در مزايده بالغ بر 55000000 ريال اعالم مى گردد به عنوان قيمت 
پايــه مزايده اعالم نموده اســت نظريه كارشــناس به طرفين ابالغ گرديده كه مصــون از اعتراض مانده مزايده از 
قيمت پايه كارشناســى آغاز خواهد شــد و به كســيكه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهد به او فروخته خواهد شد 
برنده مزايده مى بايست مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 سپرده دادگسترى 
دماونــد واريــز نمايد و فيش مربوطه را به دفتر اجراى احــكام مدنى تحويل نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه 
به حســاب ســپرده فوق واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در 
غيــر اينصــورت و عدم واريز مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شــد وقت مزايده 
1397/5/29 ســاعت 9 صبح تعيين گرديد طالبين جهت كســب اطالعات بيشــتر 5 روز قبل از شروع مزايده مى 

توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/539
 مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

ادامه از صفحه اول
الجفری در مورد دقت این عملیات به ش��بکه 
المیادی��ن گفت ک��ه براس��اس اطالعات��ی که از 
مقام های مس��ئول امارات به دست آورده، عملیات 
پهپادی با موفقیت انجام شده و حرکت هواپیماها 
در ای��ن فرودگاه متوقف ش��ده اس��ت. او گفت که 
پهپاد »صماد 3« با پیمودن 1۵00 کیلومتر بدون 
اینک��ه رادارهای امارات موفق به رصد آن ش��وند، 
وارد آس��مان امارات ابوظبی شده است. سخنگوی 
نی��روی هوای��ی یم��ن در م��ورد حمل��ه پهپاد به 
پاالیشگاه نفتی ریاض )2۷ تیرماه( که با پهپاد دور 
ب��رد صماد 2 صورت گرفت، نیز اظهار داش��ت که 
این پهپاد 1200 کیلومتر مسیر را طی کرده بود.

 ی��گان پهپ��ادی ارت��ش یمن اع��الم کرد که 
ط��ی عملیاتی از پهپاد صم��اد 3 به صورت عملی 
رونمایی کرده و فرودگاه بین المللی ابوظبی امارات 
را ه��دف قرار داده اس��ت. به رغ��م اینکه فرودگاه 
ابوظب��ی از وق��وع حادثه ای در این ف��رودگاه خبر 
داده، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اماراتی 

خبر حمله به فرودگاه را تکذیب کرد.
افش��اگر معروف س��عودی اعالم ک��رد ولیعهد 
این کش��ور دروغ می گوید و کشتی مورد هدف در 
نزدیکی »باب المندب« یک ناو جنگی بوده اس��ت.

نیروی دریایی یمن اعالم کرد که ظرف کمتر از 24 
ساعت دومین فروند کشتی نظامی ائتالف سعودی 

را در سواحل غربی یمن هدف قرار داده است.
 بن��ا به اعالم منب��ع آگاه این کش��تی حامل 
تسلیحات و نیروهای وابس��ته به ائتالف عربستان 
بود و قصد داشت در ساحل این منطقه نیرو پیاده 

کند. اما هنوز س��اعاتی از این موضوع نگذشته بود 
که ش��رکت ملی نفت عربستان س��عودی، آرامکو 
در بیانی��ه ای ادعا کرد در خالل جنگ این کش��ور 
با یم��ن، دو نفتک��ش آن که هر ک��دام حامل دو 
میلیون بش��که نفت بوده، هدف قرار گرفته است. 
همچنین »خال��د بن عبدالعزیز الفالح« وزیر انرژی 
عربستان سعودی در گفت وگو با رویترز مدعی شد 
این کش��ور عبور تمامی نفت کش های س��عودی از 

باب المندب را موقتاً متوقف کرده است. 
افش��اگر س��عودی، معروف ب��ه »مجتهد« در 
توئیتی به این موضوع پرداخت و نوش��ت: کش��تی 
هدف ق��رار داده ش��ده در نزدیک��ی باب المندب، 
یک ناو جنگی س��عودی بود اما بن سلمان )ولیعهد 
عربس��تان( نمی خواهد اعتراف کن��د که حوثی ها 
قدرت نابودی ناوهای جنگی اش را دارند به همین 
دلیل ادعا می کند که )کش��تی م��ورد هدف( یک 
نفت کش بوده اس��ت. احم��ق نمی تواند بفهمد که 
اعتراف به ناتوانی در حمایت از باب المندب پس از 
سه سال جنگ خطرناک تر از اعتراف به هدف قرار 
گرفته شدن یک کش��تی جنگی است. سخنگوی 
انص��اراهلل اعالم ک��رد ارتش یمن دنب��ال بمباران 
نیس��ت اما دست بسته هم نمی نش��یند و از این به 
بعد پایتخت های اعض��ای ائتالف عربی علیه یمن 

امن نخواهد بود.
هدف ق��رار گرفته ش��دن دو ِکش��تی جنگی 
ائت��الف متجاوز در س��واحل غربی یمن با خش��م 
اعض��ای این ائت��الف و متحدان آنها روبرو ش��ده 
اس��ت. با اینکه ارتش یمن هفته جاری اعالم کرد 
دو کش��تی جنگی ائتالف س��عودی را که در حال 
حمل��ه نظامی علیه یمن بوده ان��د، هدف قرار داده 
اس��ت، این ائت��الف و حامیان آن مدعی هس��تند 

کش��تی های هدف قرار داده شده »نفتکش« بوده  
تا زمینه برای بهره برداری سیاس��ی ا ز این موضوع، 

فراهم باشد.
متحدان عربس��تان بدون اشاره به اینکه یمن 
در وضعی��ت دف��اع از خود با کش��تی های نظامی 
مقابله کرده، واکنش دفاعی ارتش یمن را محکوم 
کرده اند. در همین راس��تا وزارت خارجه امارات با 
صدور بیانیه ای مدعی ش��د دو نفتکش سعودی در 

دریای س��رخ هدف قرار گرفته شده  و این موضوع 
در آستانه تبدیل ش��دن به فاجعه زیست محیطی 

بوده است.
وزارت خارجه امارات سپس این اقدام دفاعی 
ارتش یمن را بشدت محکوم کرد و آن را »اقدامی 
تروریس��تی« نامید که دریانوردی بین المللی را با 
خطر همراه می کن��د و در ادامه از تکرار امثال آن 

ابراز نگرانی کرد.
»عبداللطیف الزیانی« دبیرکل شورای همکاری 
خلیج فارس نیز به ش��دت این اقدام را محکوم کرد 
و آن را خط��ری بزرگ ب��رای آزادی دریانوردی و 
تجارت بین المللی در دریای س��رخ خواند. بحرین 
نیز ضمن محکوم کردن این موضوع، مدعی ش��د 
ه��دف قرار گرفتن - به ادعای آنها - دو نفت کش، 
نقض آش��کار قوانین و عرف بین الملل و تهدیدی 
خطرن��اک ب��رای دریانوردی بین المللی اس��ت که 
خس��ارت بس��یاری به آزادی تجارت بین المللی و 
دریان��وردی از مس��یر تنگه باب المن��دب و دریای 

سرخ می زند. 
»احمد ابوالغیط« دبیرکل اتحادیه عرب هم این 
اقدام را محکوم کرد. »محمود عنیفی« س��خنگوی 
ابوالغیط اعالم کرد: هدف قرار گرفته شدن کشتیرانی 
دریایی توس��ط حوثی ه��ا، تهدیدی ب��رای تجارت 
جهانی اس��ت و خطرات امنیتی را افزایش می دهد. 
»یوس��ف بن العثیمین« دبیرکل س��ازمان همکاری 
اسالمی مدعی شد: ادامه تجاوز شبه نظامیان حوثی 
به کشتی ها، تاثیر منفی بر امنیت گذرگاه های آبی 
مهم ویژه تج��ارت و اقتصاد جهانی دارد و منجر به 

عدم ثبات در منطقه می شود.

زیرساخت های متجاوزان هدف پاسخ های موشکی یمن

باب المندب برای سعودی ناامن شد

تجدید پیمان غزه با کودکان شهید 
س��اکنان نوار غزه تظاهرات بازگش��تی  دیگر در چارچوب فعالیت های گسترده مق���اوم�ت
خود برای شکستن محاصره و تاکید بر حق بازگشت آوارگان 
به دیار خود با عنوان جمعه کودکان شهید برگزار کردند که با 
دخالت ارتش صهیونیستی ده ها شهید و زخمی درپی داشت. 
هیأت عالی ملی برگزاری تظاهرات بازگشت و شکستن 
محاص��ره تمامی س��اکنان نوار غزه را به مش��ارکت در این 

تظاهرات دعوت ک��رده بود. برگزاری این تظاهرات تاکیدی 
بر اصرار ملت فلس��طین بر زنده نگه داش��تن یاد و خاطره 
ش��هدا به ویژه کودکانی که در این تظاهرات ها به ش��هادت 
رس��یده اند، خواه��د ب��ود. الزم ب��ه ذکر اس��ت در عملیات 
استشهادی یک فلسطینی، دو شهرک نشین صهیونیست در 

کرانه باختری زخمی و یک نفر دیگر مرده است. 
در این میان گروه های مقاومت فلس��طینی ضمن اعالم 
وضعیت »آماده باش«، در پاسخ به حمالت رژیم صهیونیستی 

به شرق غزه، اعالم کردند که حق پاسخ دارند.

یری پاکستان  یکت باز در انتظار نخست وز کر
با توجه به نتایج اولیه انتخابات سراسری  ره پاکستان، عمران خان رهبر حزب تحریک ش�ب��ه قا
انصاف که زمانی قهرمان کریکت بوده از تشکیل کمیسیون های 

ویژه برای تشکیل دولت مرکزی و دولت های ایالتی خبر داد.
تحری��ک انص��اف می توان��د ب��رای تش��کیل دول��ت 
خیبرپختونخواه و دولت مرکزی در پنجاب وارد عمل شود.

حزب تحریک انصاف در یک اجالس ویژه برای تشکیل 

دولت مرکزی و دولت های ایالتی با کاندیداهای مستقل که 
در انتخابات پیروز ش��دند به توافق برس��د. سخنگوی حزب 
تحری��ک انصاف درپی��ام توییتری خود، پی��روزی حزبش را 
به ملت پاکس��تان تبریک گفت و عمران خان را نخست وزیر 
خواند. این اولین بار در تاریخ پاکستان است که غیر از احزاب 

سنتی حزب دیگری می تواند دولت مرکزی تشکیل دهد.
اعضای حزب تحریک انصاف به خیابان ها آمده پیروزی 
حزب خود را جشن گرفته اند این در حالی است که احزاب 

مخالف نتایج انتخاباتی را نمی پذیرند. 


