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انفجار در فیلیپین 
انفج��ار یک خ��ودروِی ون بمب گذاری ش��ده در 
فیلیپین حداقل 11 کش��ته ش��امل چهار غیرنظامی، 

برجا گذاشته است.
ای��ن انفج��ار در زمان بازرس��ی نظامی��ان از یک 
خودروی ون س��فید اتف��اق افتاد و ب��ه گفته مقامات 
فیلیپین احتماال گروهک تروریستی »ابوسیاف« پشت 
این حادثه بوده اس��ت. س��خنگوی »رودریگو دوترته« 
رئیس جمه��ور فیلیپین گفت وی این انفجار را جنایت 
جنگ��ی می داند، ولی دولت هنوز نمی داند چه کس��ی 
عامل این حادثه بوده است. یک سرباز، پنج شبه نظامی 

و چهار غیرنظامی در این انفجار کشته شدند. 

اتحادیه اروپا روسیه را تحریم کرد
اروپا اعالم کرد که نام 6 سازمان روسی را به دلیل 
نقش داشتن در ساختن پلی میان روسیه و کریمه در 

فهرست تحریم های اروپا علیه مسکو قرار می دهد.
ای��ن پل ش��به جزیره کریمه را به روس��یه متصل 
می  کند و اروپا تحت عنوان اینکه ساخت این پل تهدید 
تمامیت ارضی، حاکمیت و اس��تقالل اوکراین اس��ت، 
شرکت های روسی که در ساخت پل شرکت داشته اند 
را تحریم کرده اس��ت. اتحادیه اروپ��ا در بیانیه ای این 
شرکت ها را حمایت از »اشغال غیرقانونی خاک کریمه 
توسط روسیه« از طریق مشارکت در ساخت پل واسط 

میان روسیه و کریمه، متهم کرده است.

ذخایر پلوتونیوم ژاپن 
ژاپن که ذخایر پلوتونی��وم زیادی در اختیار دارد 
بعد از فش��ار آمریکا و برخی کشورهای همسایه، این 

ذخایر را کاهش می دهد.
ژاپن در میان کشورهایی که تسلیحات اتمی ندارند، 
باالترین میزان ذخایر پلوتونیم را در اختیار دارد. ماه ژوئن 
سال جاری، رسانه های محلی ژاپن گزارش داده بودند که 
دولت آمریکا از توکیو خواسته تا ذخایر پلوتونیوم خود را 
کاهش دهد. دولت ژاپن مشخص نکرده که در چه زمانی 
و چه میزانی از این ذخایر پلوتونیوم کاسته خواهد شد، 
اما این کشور بیشتر رآکتورهای مصرف کننده پلوتونیوم 
به عنوان سوخت را بعد از تخریب نیروگاه فوکوشیما در 

سال ۲۰11، تعطیل کرده است. 

اعتصاب در اسپانیا 
رانندگان تاکسی در مخالفت با فعالیت تاکسی های 
آنالین در این کشور دست به اعتصاب سراسری زدند. 

براس��اس این گزارش تاکس��ی داران در ش��هرهای 
بارس��لونا و مادرید در اعتراض به فعالیت تاکسی آنالین 
موسوم به اوبر در اسپانیا دست به اعتصاب زدند. این در 
حالی است که برخی از مقامات اسپانیا طی هفته جاری با 
هدف پایان دادن به اعتراضات تاکسی داران با نمایندگان 

بخش تاکسیرانی دیدارهایی را ترتیب داده است.

اخبار

یکا  دخالت اسرائیل در انتخابات آمر
وسیه  بیشتر از ر

خط  نوام چامس��کی فعال سیاس��ی، منتقد  اجتماع��ی و زب��ان ش��ناس آمریکای��ی، ســــر
اس��رائیل را مته��م ب��ه دخالت بی ش��رمانه در سیاس��ت های 
انتخابات��ی آمریکا کرد و آن را ورای هرگون��ه اقدام ادعایی از 
جانب روس��یه برای دخال��ت در انتخابات ریاس��ت جمهوری 

۲۰16 آمریکا توصیف کرد.
چامس��کی در اظهارات خ��ود اغلب رس��انه ها را متهم به 
تمرک��ز ب��ر موضوعاتی کردک��ه از دیدگاه وی مس��ائلی مانند 
تهدی��د بالقوه تغییرات آب و هوایی را به حاش��یه می برد، این 

زبان شناس 89 ساله گفت در اکثر نقاط دنیا تمرکز رسانه های 
آمریکایی بر روی دخالت ادعایی روس��یه در انتخابات ریاست 

جمهوری ۲۰16 آمریکا یک شوخی است.
وی گفت: هر کاری که روس��یه ممکن اس��ت انجام داده 
باش��د، در مقایس��ه با اقدامات بی ش��رمانه دیگران و حمایت 

گسترده از آنها بسیار کم بشمار می آید. 
چامس��کی در مصاحبه ب��ا تارنمای دموکراس��ی نو گفت: 
دخال��ت اس��رائیل در انتخابات آمریکا به ش��دت اقدام ادعایی 
روس��یه را در خود غ��رق می کند. یعنی تاجای��ی که بنیامین 
نتانیاهو نخس��ت وزیر اس��رائیل ب��دون تایی��د رئیس جمهوری 
مس��تقیم به کنگره رفته و در آنجا برای تضعیف سیاست های 
رئیس جمهور سخنرانی می کند. اتفاقی که در سال ۲۰15 برای 

باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا و نتانیاهو رخ داد.

ایندیپندن��ت در ادام��ه آورده اس��ت: در م��ارس ۲۰15 
)اسفند- فروردین( نتانیاهو با دعوت جان بینر سخنگوی سابق 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا درباره توافق هسته ای 
ایران که در آن زمان به امضا نرس��یده بود، سخنرانی کرد. وی 
ای��ن کار را بدون اطالع رس��می به کاخ س��فید انجام داد در 
حالیکه از سویی دولت اوباما درحال مذاکره برای امضای توافق 
هس��ته ای ایران بود. نتانیاهو در یک سخنرانی برای کنگره که 
بی��ش از 5۰ دموک��رات آن را تحریم کردن��د، مخالفت صریح 
خود با توافق را اعالم کرد. چامسکی اظهار داشت که والدیمیر 
پوتین رئیس جمهوری روس��یه هیچ گاه چنین سخنرانی برای 
کنگره نداش��ته است و ناظران سیاس��ی حمله تند یک رهبر 

خارجی به سیاست دولت آمریکا را بی سابقه توصیف کردند.
وی خاطرنش��ان کرد:ای��ن فق��ط ذره ای از این نفوذ بیش 

از حد اس��ت. قدرت البی طرفدار رژیم صهیونیس��تی همواره 
یک��ی ازموضوعات بحث برانگیز در واش��نگتن بوده اس��ت. در 
سال ۲۰۰7 مقاله ای با عنوان البی اسرائیل و سیاست خارجی 
آمریکا منتشر شد که این البی را به عنوان ائتالف شخصیت ها 
و س��ازمان های هدایتگر سیاس��ت خارجی آمریکا به س��مت 

حمایت از اسرائیل، توصیف می کند.
این ائتالف ش��امل گروه هایی مث��ل کمیته روابط عمومی 
آمریکا و اس��رائیل )AIPAC( گروه البی طرفدار اسرائیل در 
آمریکا امس��ال 1.75 میلیون دالر برای ارتقای سیاس��ت های 

حمایت از اسرائیل هزینه کرده است. 
مجمع س��االنه این گروه جایگاهی برای سیاسمتمدارانی 
است که به دنبال رای آوردن یا انتخاب شدن مجدد هستند و 

نتانیاهو چندین بار به آن اشاره کرده است. 

 دوم
نوبت

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

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

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

آگهى مزايده عمومى شماره 97/3 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

مفقودى
برگ ســبز خودرو ســوارى جك مدل 1395 به رنگ سفيد روغنى به شــماره پالك 269ق55- ايران 88 و 
شماره شاســى NAKSH5GB121978 و شماره موتورHFC4GA301DG3015428 به نام عباس خامه چيان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است . كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رحيم بخش ريگى ماريشان فرزند مزار بشماره شناسنامه 235 متولد 1334 صادره از خاش با استناد به 
شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 97017 دادخواست مورخ 97/5/9 تقديم 
شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان در خاتون هاشم زهى نوك آبادى 
فرزند مير بشماره شناسنامه 141 متولد 1300/2/11 صادره از خاش در تاريخ 86/3/12 درگذشته و ورثه وى در 
هنگام درگذشت عبارتند از:1- رحيم بخش ريگى ماريشان فرزند مزار ش م 3719563340 متولد 1334 صادره 
خــاش فرزند متوفى 2- حكيم ريگى ماريشــان فرزند مزار ش ش 4215 متولــد 1327 صادره خاش فرزند متوفى 
3- كريم ريگى ماريشــان فرزند مزار ش م 3718842181 متولد 1325 صادره خاش فرزند متوفى 4- گل خاتون 
ريگى ماريشــان فرزند مزار ش ش 2778 متولد 1310 صادره خاش فرزند متوفى 5- مريم ريگى ماريشــان فرزند 
مزار ش ش 67 متولد 1329 صادره خاش فرزند متوفى ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يك نوبت در 
يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج تا چنانچه شخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از 
سرى يا عادى يا رسمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشار به شوراى حل اختالف حوزه يك 
شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار 

آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/315
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى، دادخواست و ضمائم
بدينوسيله به اطالع آقايان1-ســيدايمان حسينى2-سيدحسين حسينى3-مريم جوانبخت فرزندحسين(فعال 
مجهــول المكان)مــى رســاند كه خواهان:بانك ملت بــه مديريت آقاى هــادى اخالقى فيض آثار دادخواســتى مبنى بر 
محكوميــت تضامنى خواندگام بمبلغ127/305/153ريال بابت اصل بدهى وخســارت تاخيــر تاديه موضوع از تاريخ 
سررســيد 94/5/9 بمبلغ 101/475/074ريال بر اســاس نرخ 34درصد در سال و از تاريخ 97/3/5 روزانه مبلغ 
بهاى آن 118/580ريال تا يوم الوصول مبلغ 228/780/227ريال بانضمام كليه خســارات و هزينه هاى دادرســى 
وحق الوكاله وكيل بشرح دادخواست تقديم اين دادگاه نموده و به كالسه 97/0266 شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان ســبزوار ثبت و براى مورخ97/06/17 ســاعت 8صبح تعيين وقت رسيدگى شــده كه با توجه به مجهول 
المكان بودن شــما، به درخواســت خواهان و با دستور دادگاه و مستنداً به ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مراتب 
يكنوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى ميشــود تا شــما از تاريخ انتشار آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى خود بصورت كتبى نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نماييد و در وقت 
تعيين شده فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر شويد. چنانچه مجدداً  نياز به ابالغ از طريق آگهى باشد فقط يكنوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
مهدى شمس آبادى- مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم حورگل آزادى فرزند افضل بشماره شناسنامه 3719648648 متولد سال 1362 صادره از خاش با استناد 
به شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه وراث ، دادخواستى بشماره 970170 دادخواست مورخ 97/5/9 
تقديم شوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان سعيد ذوى االنوارى فرزند 
غالمحســين بشماره شناســنامه 3595531761 متولد 1343/1/1 صادره از رشت در تاريخ 97/5/1 درگذشته و 
ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- غالمحســين ذوى االنوارى فرزند ماشاءاله ش م 2290796034 متولد 
1314 صــادره از شــيراز پدر متوفى 2- فاطمــه ذوى االنوارى فرزند ســعيد ش م 37102267595 متولد 1375 
صادره خاش فرزند متوفى 3- منصوره ذوى االنواريفرزند سعيد به ش ش 3710049814 متولد 1369 صادره از 
خاش فرزند متوفى 4-  حور گل آزادى فرزند افضل ش م 3719648648 متولد 1362 صادره خاش زوجه متوفى، 
اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا چنانچه شخص يا 
اشــخاصى نســبت به مفاد آن اعتراض يا وصيت نامه اى اعم از سرى يا عادى يا رســمى از آن مرحوم در اختيار دارند 
ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار به شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرستان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) 
ســاختمان قديم دادگســترى مراجعه در غير اينصورت پس از انتشار آگهى در روزنامه به صدور گواهى حصر وراثت 

برابر مقررات اقدام ميگردد. م الف/316
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: شــركت تعاونى روستايى انقالب شــهريار با وكالت اشرف فكور ســيار به نشانى فاز يك 
انديشــه پاســاژ كسرى ط 3 واحد 11 ، مشــخصات محكوم عليه: 1- تقى افتخارى 2- مرتضى افتخارى مجهول المكان 
، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 231/6/97 مورخ 97/2/25 شــوراى حل اختالف شــهريار حوزه ششم كه وفق 
دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است حكم به محكوميت محكوم عليه در حق محكوم له 
به پرداخت مبلغ 180/000/000 ريال اصل خواسته و مبلغ 1/420/000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير و 
تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه صادر و اعالم هماهنگى و ضمنا نيم عشر دولتى 
از محكوم عليه دريافت گردد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز 

مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/22329
قاضى حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

دادنامه
تاريخ رســيدگى 97/4/26- شماره پرونده 960269- شماره دادنامه: 1286-97/4/27 ، مرجع رسيدگى: 
حوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: رضا پور هلشــى آدرس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان 
دماوند ، خوانده: شركت سرمايه گذارى و تامين خودرو صدرا آدرس مجهول المكان، خواسته: مطالبه وجه ، گردشكار: 
خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه 
فوق و جرى تشــريفات قانونى در وقت فوق العاده شــعبه به تصدى امضاء كنندگان ذيل تحت نظر قرار گرفت با توجه 
به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــعبه اول ختم رســيدگى اعالم و به شرح زير مبادرت 
به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى رضا پور هلشى به طرفيت شركت سرمايه گذارى صدرا 
خودرو به خواسته مطالبه مبلغ 3/200/000 ريال نظر به مستند ارائه شده رونوشت يك فقره سند عادى منتسب به 
خوانده كه مصون از تعرض مشاراليه واقع شده و نظر به اينكه خوانده تعرضى به مستند تقديمى دليلى بر پرداخت 
آن ابراز ننموده اند با اســتصحاب باقى دين بر ذمه مديون دعوى خواهان ثابت و وارد تشــخيص و مســتندا به مواد 
198و519 قانــون آيين دادرســى مدنى حكم بر محكوميــت خوانده به پرداخت 3/200/000 بابت اصل خواســته 
485/000 بابت خسارت دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناى شاخص ساالنه اعالمى از طرف بانك مركزى 
در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز قابل واخواهى در اين مرجع و پس از انقضاء 

آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم شهرستان دماوند مى باشد. م الف/548
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: شــركت تعاونى روستايى انقالب شهريار با وكالت اشــرف فكور سيار به نشانى فاز يك 
انديشــه پاساژ كســرى ط 3 واحد 11 ، مشخصات محكوم عليه: 1- هادى شيرازى 2- فرزانه سيفى 3- رضا همتى 
مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 230/6/96 مورخ 97/2/25 شوراى حل اختالف شهريار حوزه 
ششم كه وفق دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است حكم به محكوميت محكوم عليه 
در حق محكوم له به پرداخت مبلغ 140/000/000 ريال اصل خواسته و مبلغ 2/050/000 ريال هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير و تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق  خواهان صادر و اعالم 
مى دارد ضمنا نيم عشر دولتى از  محكوم عليه دريافت گردد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس 

از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/22328
قاضى حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى وقت اجراى قرار تحرير تركه
ش پ:3/97/329 بدين وســيله اعالم مى نمايد به موجب درخواســت يوسفعلى رمضانى ف قربان با وكالت 
داراب رستگار به طرفيت سلطنت سليمى باالدزايى و عطرين رمضانى و معصومه سليمى قرار تحرير تركه مرحوم حميد 
رمضانى طى شماره 970304 شوراى حل اختالف صادر و وقت اجراى قرار ساعت 9 صبح تاريخ 97/6/20 ( يك تا 
سه ماه)تعيين گرديده است لذا از ورثه و نمايندگان قانونى آنها ،بستانكاران و مديونين به متوفى و كسان ديگرى كه 
حقى بر ماترك دارند دعوت مى شود در محل مذكور در اين شورا  واقع در شهرستان سارى با  آدرس ميدان امام جنب 
ك حسينيه عاشقان مجتمع شوراى حل اختالف حاضر شوند.عدم حضور مدعوين مانع اجراى قرار نخواهد بود.م/الف
دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف سارى

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: شــركت تعاونى روستايى انقالب شهريار با وكالت اشــرف فكور سيار به نشانى فاز يك 
انديشــه پاســاژ كسرى ط 3 واحد 11 ، مشخصات محكوم عليه: 1- زهرا رزران 2- زيور كربندى 3- رضا گلشن خو 
مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 229/6/97 مورخ 97/2/25 شوراى حل اختالف شهريار حوزه 
ششم كه وفق دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است حكم به محكوميت محكوم عليه 
در حق محكوم له به پرداخت مبلغ 90/000/000 ريال اصل خواســته و مبلغ 1/600/000 ريال هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير و تاديه از 96/11/4 لغايت وصول و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه صادر مى گردد. ضمنا نيم عشر 
دولتى از محكوم عليه دريافت مى گردد. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه 

ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/22327
قاضى حوزه 6 شوراى حل اختالف شهريار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ابوالفضل عارفى فرزند احمد داراى شناســنامه شماره 13855 بشرح دادخواست به كالسه 97294 از 
اين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد عارفى بشناسنامه 1/م در 
تاريخ 97/4/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به افراد ذيل 
1- ابوالفضــل عارفى فرزند احمد داراى ش ش 13855 پســر متوفــى 2-  حامد عارفى فرزند احمد داراى ش ش 
3660322784 پســر متوفى  3- اميرحســين عارفى فرزند احمد داراى ش ش 3660871435 پسر متوفى  4- 
نرجس عارفى فرزند احمد داراى ش ش 1098 دختر متوفى 5- سكينه عارفى فرزند احمد داراى ش ش 179 دختر 
متوفــى  6- ام البنين عارفى فرزند احمــد داراى ش ش 3700 دختر متوفى  7- حديثه عارفى فرزند احمد داراى 
ش ش 3660179985 دختــر متوفى  8- هانيه عارفى فرزند احمــد داراى ش ش 3660478488 دختر متوفى  
9- مباركه عارفى فرزند احمد داراى ش ش 3660707351 دختر متوفى  10- مرضيه پردل فرزند احمد داراى 
ش ش 3674263362 همســر متوفى، متوفى وارث ديگرى ندارد ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد و باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1487
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم كاوه كاويانى
خواهان آقاى شعبان مرادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى و خانم ليال خوش پيك جو پشتى و اميد جليلى و 
كاوه كاويانى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9609988130200629 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى دادگســترى شهرستان بهار ثبت و وقت رسيدگى و كارشناسى مورخ 1397/7/22 ساعت 
12/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس ازتاريخ 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/347
متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به اميد بدرى ف عبداله
خواهان ســعيد بابويه با وكالت ليال قربانى دادخواســتى به طرفيت خوانده اميد بدرى به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 9609982073800025 شــعبه 8 دادگاه خانواده ســارى ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 97/6/20 ساعت 9 صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى گردد تا خواهان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 8 شوراى حل اختالف سارى-معصومه جهانشاهى

اجراييه
ش پ :13/96/47 محكوم له: شركت پخش پارس خزر باوكالت على اكبر شعبانيان محكوم عليه:طاهره كمالى 
–مجهول المكان به موجب رأى 323-96/6/26 شعبه 13 حقوقى شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم 
معليه محكوم است به پرداخت 4,880,000  ريال وجه چك 259575-94/12/18 اصل خواسته و 131,000 ريال 
هزنيه دادرســى و خسارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك تا اداى دين و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه قانونى 
و نيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به 
يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حل 

اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

فراخوان ارزيابى كيفى نوبت اول

 اداره كل راه وشهرسازى استان كردستان در نظر دارد فراخوان ارزيابى كيفى جهت برگزارى مناقصه عمومى مسير زير را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت
 برگزار نمايد.

1- پروژه بهسازى نوع (2) راه روستايى قاچيان در شهرستان ديواندره با فهرست بها پايه راه و باند سال 1397 با مبلغ برآورد 7/915/534/212 ريال
كليه مراحل برگزارى فراخوان ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابى كيفى تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه ، از طريق درگاه سامانه تداركات 

الكترونيكى دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 
 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها آدرس: كردستان – سنندج – بلوار آزادگان- اداره كل

 راه و شهرسازى استان كردستان
تاريخ دريافت اسناد مناقصه: تا 14 روز بعد از نشر آگهى

هزينه چاپ كليه آگهى ها بعهده برنده مناقصه مى باشد. (چاپ آگهى در دو نوبت)
شناسه آگهى : 21701

اداره كل راه وشهرسازى استان كردستان

اداره كل راه و شهرسازى 
استان كردستان 

بشـر گروه فرادید  در ادامه جنایات ضد بش��ری حقـوق 
ائتالف آمریکایی - عربستانی، جنگنده های متجاوز 
سعودی یک انبار کاالهای مورد نیاز آوارگان یمنی 
را متعلق به سازمان یونیسف در شهر منصوریه در 

استان حدیده بمباران کردند.
س��عودی،  متج��اوزان  جنای��ات  ادام��ه  در 
جنگنده های سعودی آمریکایی، انبارهای سازمان 
آوارگان یونیس��ف را در شهرس��تان منصوری��ه در 
الحدیده هدف قرار دادن��د و کاالهایی را که براي 
آوارگان بود از بین بردند. این اقدام حاکي از روش 
وحشیانه سعودی ها در هدف قرار دادن هر چیزی 
اس��ت. یک مس��ئول محلی گفت »این انباری که 
می بینید آتش گرفته اس��ت چی��زی به جز مواد و 
لوازم ضروری که برای توزیع در بین آوارگان تهیه 
ش��ده بود قرار نداش��ت. این اقدام، جنایت جنگی 
و نقض صریح و آش��کار قوانین به شمار می رود.« 
شهروندان یمنی، بقایای کاالهایی که در این انبار 

قرار داشت به نمایش گذاشتند. 
حم��الت هوایی متج��اوزان، ویران��ی و خرابی 
گسترده ای به بار آورده است و این بار انبار آوارگان 
در منصوریه را که س��ازمان یونیس��ف آن را تدارک 
دیده بود هدف قرار داد اما آیا این سازمان می تواند 
متجاوزان را بازخواست و مجازات کند؟ یک شهروند 
یمن��ی گفت »حمله ب��ه مایحت��اج آوارگان عجز و 
ناتوانی آنها را نش��ان می دهد و ما از این حمله آنها 
متعجب نش��دیم چراکه نش��ان دهنده ورشکستگی 
آنهاست.« سازمان برنامه جهانی غذا اعالم کرد، 18 

میلیون یمنی از نبود امنیت غذایی رنج می برند.
طبق اعالم این س��ازمان، میانگین سوءتغذیه 
در میان کودکان یمن، باالترین میانگین در جهان 
است و میانگین گرس��نگی در حال حاضر در این 
کش��ور بی س��ابقه بوده و موجب رنج میلیون ها تن 
شده اس��ت. در این راستا، س��ازمان مذکور اعالم 
کرد: اوضاع انس��انی در یمن به ش��دت نابس��امان 
است و هرگونه اختالل در امدادرسانی های حیاتی 

مانن��د غذا، س��وخت،  دارو ممکن اس��ت به مرگ 
میلیون ها تن در اثر گرسنگی منجر شود.

طبق اعالم این س��ازمان بیش از س��ه میلیون 
ت��ن از جمله زنان باردار، ش��یرده و ک��ودکان زیر 
پنج س��ال برای درمان سوءتغذیه یا ممانعت از آن 
ب��ه حمایت غذای��ی نیاز دارند و بی��ش از نیمی از 
خانواده ه��ای یمنی موادغذایی خود را با قرض و با 
افزایش 5۰ درصدی در مقایس��ه با پیش از بحران 

در این کشور خریداری می کنند.
ائتالف متجاوز عربی به رهبری عربستان از سه 
سال پیش جنگ را در یمن آغاز کرده و گذرگاه های 
زمینی و دریایی را محاصره و مانع از پرواز هواپیماها 
در آسمان این کشور شده است. نیروهای این ائتالف 
ماه میالدی گذش��ته حمله خود به بندر الحدیده را 
آغ��از کردند، بندری که تنها گ��ذرگاه دریایی برای 
ارس��ال کمک ها به مردم محاصره ش��ده این کشور 
اس��ت. ائت��الف عربی تاکن��ون با هم��ه حمالت و 
تجاوزهای مغایر با قوانین بین المللی خود در کنترل 

بر این بندر ناکام مانده است.
خب��ر دیگر آنک��ه پاری��س در اظهارنظری که 
ثابت کنن��ده حضور فرانس��ه در حمل��ه نظامی به 
یمن است، تاکید کرده که دیگر بخشی از عملیات 
ائت��الف عربی علیه یمن نیس��ت اما حاضر نش��ده 

فروش سالح به عربستان را متوقف کند.
»حسین العزی« رئیس روابط خارجه در جنبش 
انص��اراهلل و معاون وزیر خارجه در دولت نجات ملی 
یمن، اعالم کرد که فرانس��ه دیگر بخشی از عملیات 

ائتالف عربی به رهبری عربستان علیه یمن نیست.
العزی در پس��تی در شبکه اجتماعی »توئیتر« 
نوشت: فرانسه به ما تاکید کرد که دیگر در عملیات 

ائتالف متجاوز به یمن، حضور ندارد و امروز - بیش 
از پیش- با راهکار سیاس��ی به عن��وان تنها گزینه 
موجود همراه است. خردادماه پیش، »انور قرقاش« 
وزیر مش��اور دولت امارات در امور خارجی رس��ما 
اذعان کرد که نیرو های فرانس��وی در حمله ائتالف 
عربی به س��رکردگی عربس��تان و آمری��کا به بندر 
»الحدیده« مش��ارکت دارند. وی به صراحت اعالم 
کرد: »از تالش های نیرو های فرانسوی برای خنثی 
کردن مین ها در مناطق آزاد شده در کنار نیرو های 

وابسته به ائتالف عربی قدردانی می کنیم.«
روزنامه فرانس��وی »فیگارو« نی��ز اعالم کرده 
بود که نیرو های ویژه فرانس��وی در کنار نیرو های 
امارات��ی در نبرد های س��احل غرب��ی یمن حضور 
دارند، اما وزارت دفاع فرانسه مشارکت در هرگونه 

نبردی در منطقه الحدیده را تکذیب کرد.

العزی در ادامه ضمن تقدیر از فرانسه برای این 
موضع گیری مثبتش در عین حال ابراز تاسف کرد 
که این کشور، قراردادهای تسلیحاتی با عربستان و 
امارات را تا به این لحظه لغو نکرده است و همین امر 
موجب نارضایتی ملت یمن است. پاریس در واکنش 
به اعتراض های مس��تمر سازمان های غیردولتی به 
فروش سالح های فرانس��وی به عربستان و امارات 
که متهم به جنایت جنگی در یمن هستند، فروش 
تس��لیحات را برای زنده نگاه داشتن صنایع دفاعی 

کشور ضروری توصیف کرده است.
در ای��ن میان یک روزنامه آلمانی با اس��تناد به 
اطالع��ات وزارت اقتص��اد آلمان نوش��ت که برلین 
برخ��الف تواف��ق دولت ائتالف��ی مبنی ب��ر توقف 
صادرات تس��لیحات به کشورهای شرکت کننده در 
جنگ یمن، قطعات جنگنده و تورنادو به عربستان 

س��عودی تحویل داده اس��ت. روزنامه "تاگس شاو" 
آلمان در گزارشی با اش��اره به اینکه دولت ائتالفی 
برلین توافق کرده بود که صادرات تس��لیحات خود 
به کشورهای شرکت کننده در جنگ یمن را متوقف 
کند همچنین نوش��ت: صندوق حمایت از کودکان 
س��ازمان ملل متحد )یونیسف( اخیرا در گزارشی از 

تشدید درگیری ها در یمن خبر داده است. 
بر این اس��اس از س��ال ۲۰15 صدها مدرسه 
از طری��ق حم��الت هوای��ی و بمباران ها در جنگ 
یمن ویران ش��ده و حداقل ۲۲۰۰ کودک کش��ته 
ش��ده اند. به نوش��ته روزنامه "تاگس ش��او" آلمان 
این جنگ خونین همچنین با مش��ارکت عربستان 
س��عودی همچنان ادامه دارد. عربس��تان سعودی 
در ای��ن جنگ از جنگنده های تی��پ "یورو فیرتر" 
و تورنادوها استفاده می کنند. این ها ادوات جنگی 
هستند که همچنین آلمان در تولید و توسعه آن ها 

مشارکت دارد.
احزاب متحد مس��یحی و سوسیال دموکرات 
در ق��رارداد ائتالفی درباره یک سیاس��ت صادرات 
مح��دود تس��لیحات توافق کردند و اع��الم کردند 
ک��ه می خواهند با ش��رکای خ��ود در زمینه پروژه 

مشترک اروپایی توافق کنند.
 البته واقعیت به گونه ای دیگر به نظر می رسد.

وزارت اقتصاد آلمان در پاس��خ به پرس��ش "سویم 
داگدالن"، از نمایندگان حزب چپ پارلمان آلمان 
خبر داده اس��ت که بین سه ماهه دوم سال ۲۰17 
و س��ه ماهه اول س��ال ۲۰18 در مجموع حدود ۲ 
میلیون قطعات یدکی برای جنگنده ها و تورنادوها 

به عربستان سعودی تحویل داده شده است.
داگ��دالن که مع��اون فراکس��یون حزب چپ 
پارلمان آلمان اس��ت این اقدام دولت آلمان را قابل 
درک ندانسته و در این باره اظهار داشته است: اینکه 
دول��ت آلمان ب��ا وجود محاص��ره و حمالت هوایی 
هدفمند به غیرنظامی��ان در یمن همچنان تحویل 
قطعات جنگنده ها و تورنادوها به عربستان سعودی 

را تصویب کرده است اقدامی غیرمسئوالنه است.  

برگی دیگر از جنایات ائتالف عربستانی - آمریکایی آشکار شد

مايحتاج آوارگان هدف جنگنده های سعودي
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کره شمالی در همان کارخانه ای  آسـيا موش��ک های شـرق  نخس��تین  ک��ه 
بالس��تیک بین قاره ای را تولی��د کرد، در حال کار بر 

روی موشک های جدید است.
 آژانس های جاسوس��ی آمریکا اعالم کردند کره 
شمالی در همان کارخانه ای که نخستین موشک های 
بالس��تیک بین قاره ای دارای قابلیت هدف قرار دادن 
آمریکا را تولید کرد، در حال کار بر روی موشک های 

جدید است.
مقامات اطالعاتی آمریکا که خواس��تند نامشان 
فاش نش��ود، اعالم کردند تازه ترین شواهد به دست 
آمده از جمله تصاویر ماه��واره ای که طی هفته های 
اخیر گرفته شده است حاکی است کار بر روی دست 
کم یک یا احتماال دو موش��ک بالستیک قاره پیما با 
س��وخت مایع در یک تاسیسات تحقیقاتی بزرگ در 
منطقه س��انومدونگ در حومه پیونگ یانگ همچنان 

ادامه دارد.
این اطالع��ات تازه تری��ن یافته هایی اس��ت که 
نش��ان می دهد در ش��رایطی که رهبران کره شمالی 
سرگرم مذاکره با آمریکا هس��تند، فعالیت در داخل 
تاسیس��ات هس��ته ای و موش��کی این کش��ور ادامه 
دارد. به گفته کارشناس��ان، اگرچ��ه اطالعات جدید 
دربردارنده ش��واهدی دال بر گسترش توانمندی های 
کره شمالی نیست، ثابت می کند هفته ها پس از آنکه 
دونال��د ترامپ رئیس جمهور آمری��کا در توئیتر اعالم 
کرد پیونگ یانگ دیگر یک تهدید هسته ای به شمار 
نم��ی رود، کار بر روی تس��لیحات پیش��رفته در این 

کشور ادامه داشته است.
گزارش ها درباره تالش برای تولید موش��ک های 
جدی��د، اندک��ی پس از افش��ای گزارش ه��ای دیگر 
درباره اقدام مخفیانه کره شمالی مبنی بر راه اندازی 
یک تاسیس��ات مشکوک غنی س��ازی اورانیوم به نام 
کانگسون منتش��ر می ش��ود. مایک پمپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا نیز هفته گذش��ته در جلس��ه استماع 

س��نا اذعان کرد کارخانه های کره ش��مالی به تولید 
مواد ش��کافت پذیر مورد اس��تفاده در ساخت سالح 

هسته ای ادامه می دهند.
کی��م جونگ اون رهب��ر کره ش��مالی در دیدار 
با ترامپ در س��نگاپور قول داده بود در مس��یر خلع 
س��الح هسته ای ش��به جزیره کره گام بردارد. ولی از 
آن زمان تاکنون این کش��ور اقدامات عملی چندانی 
در اثب��ات قصد خ��ود برای خلع س��الح انجام نداده 
اس��ت. در عوض به موجب اطالعات گردآوری ش��ده 
از س��وی آژانس های جاسوسی آمریکا، مقامات ارشد 
کره ش��مالی از قصد خود برای فریب دادن واشنگتن 
درباره تعداد کالهک های هس��ته ای و موش��ک های 
خ��ود و نی��ز نوع و تعداد تاسیس��ات کره ش��مالی و 
سردرگم کردن بازرسان  بین المللی سخن گفته اند. 
این استراتژی شامل تاکید کره شمالی بر خلع سالح 
هس��ته ای کامل ب��ا اعالم برچیدن و امحای بیس��ت 
کاله��ک و در عی��ن حال حفظ و نگه��داری پنهانی 

ده ها کالهک دیگر می شود.
دو موشک بالس��تیک قاره پیمای کره شمالی از 
جمله موش��ک قدرتمند هوواسونگ - 15، نخستین 
موش��ک با برد اثبات ش��ده دارای قابلی��ت حمله به 
سواحل شرقی آمریکا، در کارخانه سانومدونگ تولید 
ش��ده اند و تصاویر ماهواره ای نش��ان می دهد کار بر 
روی دست کم یک موش��ک هوواسونگ - 15 دیگر 
در این کارخانه ادامه دارد. یک مقام آمریکایی اعالم 
کرد تنها اس��تثنا ب��ه مرکز پرتاب ماهواره س��وهائی 
در س��واحل غربی کره ش��مالی مربوط می ش��ود که 
کارگ��ران در ح��ال برچیدن جای��گاه آزمایش موتور 

مشاهده می شوند.
با این همه، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان 
مس��تقل این عملیات برچی��دن را نمادین می دانند. 
اف��زون بر آن، این جایگاه تس��ت موتور موش��ک به 

راحتی ظرف چند ماه قابل بازسازی است.
جفری لوئیس مدیر برنامه منع اش��اعه هسته ای 

ش��رق اس��یا در مرک��ز مطالعاتی جیم��ز مارتین در 
این ب��اره می گوی��د تح��رکات روزم��ره کامیون های 
تدارکاتی و دیگر خودرو ها نش��ان می دهد تاسیسات 

موشکی سانومدونگ همچنان فعال و زنده هستند.
گروه وی همچنین تصاویری از یک تاسیس��ات 
ب��زرگ صنعتی منتش��ر کرده اس��ت ک��ه برخی از 
تحلیلگ��ران اطالعاتی آمریکا بر ای��ن باورند کارخانه 
غنی س��ازی اورانیوم کانگس��ون اس��ت. وج��ود این 
تاسیس��ات نخس��تین ب��ار ماه م��ه در مقال��ه ای در 
واش��نگتن پس��ت به قلم دیوید آلبرایت کارش��ناس 
تس��لیحات هسته ای فاش ش��د. با این همه برخی از 
مقام��ات اطالعاتی اروپا متقاعد نش��ده اند که از این 
مکان برای غنی س��ازی اورانیوم اس��تفاده می ش��ود. 
برخی از مقامات آمریکایی می گویند ادامه فعالیت در 
داخل مجتمع های تسلیحاتی کره شمالی تعجب آور 
نیست، زیرا رهبر کره شمالی درباره توقف فعالیت در 
ده ها تاسیسات هسته ای و موشکی سراسر این کشور 
هیچ قولی نداده بود. کن گاوس کارش��ناس امور کره 
ش��مالی در مرکز تحلیل های دریایی اعالم کرد کره 
ش��مالی هرگز با چشم پوشی از برنامه هسته ای خود 
موافق��ت نکرده بود و احمقانه اس��ت انتظار داش��ته 
باش��یم آن ها در همین ابتدای مذاکرات چنین کاری 

انجام دهند.
پمپئو در جلس��ه استماع س��نا در هفته گذشته 
تالش ک��رد به قانونگذاران اطمین��ان دهد مذاکرات 
خلع س��الح با کره ش��مالی همچنان ادامه دارد. وی 
ادعا های مطرح ش��ده را مبنی ب��ر اینکه کیم جونگ 

اون دولت ترامپ را فریب داده است، رد کرد.
ولی برخی از تحلیلگران مس��تقل فکر می کنند 
دول��ت ترامپ درخص��وص نیات رهبر کره ش��مالی 
مرتکب اش��تباه شده است و تعهد وی را درباره خلع 
سالح هس��ته ای نهایی، به مثابه وعده وی در تسلیم 
ف��وری زرادخانه هس��ته ای و برچی��دن کارخانه های 

تسلیحاتی این کشور تعبیر کرده است.

کره شمالی در حال کار بر روی موشک های جدید


