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پاکستان: »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا 
در تاریخ 5 سپتامبر به پاکستان سفر و با »عمران خان« 
نخس��ت وزیر جدید این کشور دیدار خواهد کرد. پمپئو 
نخستین مقام خارجی اس��ت که با نخست وزیر جدید 
پاکس��تان دیدار خواهد کرد. وزی��ر امور خارجه آمریکا 
قبل از س��فر به هند به پاکستان سفر خواهد کرد و در 

راستای بهبود روابط با اسالم آباد تالش خواهد کرد.

افغانس�تان: رئی��س اجرای��ی دولت افغانس��تان: 
آتش ب��س با گ��روه طالبان در صورتی برقرار می ش��ود 
ک��ه طرف مقابل آن را رعای��ت کند. عبداهلل عبداهلل در 
مراس��می در کابل اعالم ک��رد: درصورتی که آتش بس 
اعالم شده را طرف مقابل نپذیرد آتش بس هیچ معنایی 
نخواهد داشت. عبداهلل از نیروهای امنیتی خواست برای 
حراست از خاک افغانستان و تحکیم وحدت ملی آماده 

هر نوع دفاع از کشورشان باشند.

مال�زی: »ماهاتیر محم��د« نخس��ت وزیر مالزی 
خواستار کمک مقامات چین برای رفع مشکالت مالی و 
اقتصادی کشورش در چارچوب همکاری های دوجانبه 
ش��د. وی در کنفرانس مطبوعاتی مش��ترک در پکن با 
"لی که چیانگ" نخست وزیر چین افزود: اطمینان دارد 
چی��ن نیز در این زمینه با مالزی همراهی کرده و برای 
حل مشکالت دو طرف در زمینه قراردادهای اقتصادی 

دولت پیشین همراهی خواهد کرد.

کره ش�مالی: برخی خانواده های کره ش��مالی و 
ک��ره جنوبی ک��ه از زمان جنگ دو ک��ره در دهه 50 
میالدی جدا شده بودند، بعد از گذشت بیش از 6 دهه 
ب��رای اولین بار با یکدیگر دیدار کردند. ۸۹ نفر از کره 
جنوبی با ۱۸0 نفر از خویشاوندانش��ان در کره شمالی 

با یکدیگر دیدار کردند. 

ذرهبین

لبنان صحنه  بازی طرف های مختلف 
»جبران باسیل« وزیر خارجه لبنان که به روسیه رفته با همتای روس خود 
»س��رگئی الوروف« دیدار کرد و پس از آن دو طرف کنفرانس خبری مشترک 

برگزار کردند. 
الوروف در این کنفرانس گفت در دیدار با وزیر خارجه لبنان بر ضرورت تعمیق 
روابط میان بیروت و مسکو تأکید شد. وی افزود: لبنان و روسیه در برخی از مسایل 
منطق��ه، دیدگاهی مش��ترک دارند، باید تالش کنیم تا لبنان ب��ه صحنه ای برای بازی 
طرف های مختلف تبدیل نشود و باید این کشور را از تأثیرات بحران سوریه دور نگاه داریم. 
باس��یل هم گفت طرح روسیه برای بازگشت آوارگان س��وری از لبنان به کشورشان، 
پوشش سیاسی و معنوی الزم برای تشویق در این رابطه را به وجود آورده است. وی افزود: 
موضع لبنان موافق با بازگش��ت س��ریع و امن آوارگان سوری به کشورشان و بدون ارتباط 

دادن این موضوع با راه حل سیاسی برای سوریه است.

غرب  آسیا
حمله به اقتصاد حمله به پرچم ترکیه

رئیس جمه��ور ترکیه در پیام تبریک عید قرب��ان گفت که حمله به اقتصاد 
ترکیه حمله به پرچم این کشور و هدف آن به زانو درآوردن مردم ترکیه است. 
»رج��ب طیب اردوغان« گفت هدف بح��ران ارزی کنونی،  به زانو درآوردن 
مردم و دولت این کشور است. وی طی پیام تبریک فرارسیدن عید قربان ضمن 
آرزوی قبول��ی اعمال حجاج، بیان کرد که حمالت اخی��ر به اقتصاد ترکیه، هیچ 

تفاوتی با حمله به پرچم و هویّت ملی این کشور یا حمله به فرائض دینی ندارد. 
رئیس جمه��ور ترکی��ه توضی��ح داد: حمله به اقتص��اد ما، هیچ تفاوتی ب��ا حمله به 
صوت اذان و پرچم )ترکیه( ندارد. هدف همان اس��ت. وی گفت: آنهایی که با گروه های 
تروریستی، خائنان و نقشه های شوم تالش کردند ترکیه را به تعظیم مقابل خود مجبور 
کنند، به زودی خواهند دید که ترکیه در برابر نرخ ارز تس��لیم نخواهد ش��د و ترکیه در 

این نبرد در برابر آمریکا پیروز می شود.

بحران 
اولویت های نخست وزیر پاکستان 

نخست وزیر جدید پاکستان در نخستین نشست خبری خود بر حل مشکالت 
اقتصادی و مبارزه با فساد مالی در این کشور تأکید کرد. 

»عمران خ��ان« عنوان کرد: با انجام اصالحات فراگیر در این کش��ور، رفاه بر 
مبنای اسالم را در زمینه های مختلف در این کشور توسعه خواهیم داد. وی افزود: 
۱0 سال قبل بدهی خارجی پاکستان 6 هزار میلیارد روپیه بود که در سال 20۱3 

به ۱5 هزار میلیارد و در حال حاضر به 2۸ هزار میلیارد رسیده است.
نخست وزیر جدید پاکستان گفت: از یک سو بدهی خارجی پاکستان در حال افزایش 
اس��ت و از طرف دیگر برخی از مقامات کش��ور زندگی اش��رافی مانند انگلیسی ها که بر 
شبه قاره حکومت می کردند، دارند. خان گفت: نخست وزیر پاکستان ۸0 خودرو از جمله 
33 خودروی ضد گلوله در اختیار داشت و دولت قبلی 75 میلیارد روپیه صرف سفرهای 

خارجی کرده است.

شبه قاره 

یت آقای مشاور  مامور

قاسم غفوری
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جان بولتون مش��اور امنیت ملی آمریکا در سفر به اراضی 
اشغالی با سران رژیم صهیونیستی دیدار کرد. حال این سوال 
مطرح می شود که هدف وی از این سفر چه بوده و چرا مقطع 

کنونی را برای این امر اختصاص داده است؟ 
آنچه از س��وی سران آمریکا و صهیونیست ها مطرح شده 

هماهنگی میان طرفین در قبال جمهوری اسالمی ایران بوده 
اس��ت. بولتون ادعا دارد که محور دیدارهایش اطمینان دادن 
به تل آویو درباره اقدام آمریکا علیه ایران است. وی تقارن این 
س��فر با آغ��از دور جدید آنچه تحریم های ض��د ایرانی عنوان 
می شود را نشانه این هماهنگی ضد ایرانی عنوان کرده است. 
هر چند که این رویکرد می تواند از اهداف سفر بولتون به 
تل آویو باش��د بویژه اینکه او سابقه طوالنی در ضدیت با ایران 
را دارد و حت��ی در این راه همپیمانی با گروهک تروریس��تی 
منافقی��ن که دستش��ان به خون انس��ان های بی گناهی حتی 
مردم آمریکا آغشته است را آشکارا صورت می دهد اما بررسی 

روند تحوالت منطقه نکات قابل توجهی را در خود دارد. 
نخست آنکه در صحنه داخلی آمریکا در حالی زمان برگزاری 
انتخابات میان دوره ای کنگره نزدیک می ش��ود که دموکرات ها و 
جمهوری خواه��ان به ش��دت به دنب��ال جلب نظ��ر البی های 
صهیونیس��تی و صاحبان پول و قدرت هستند. این رقابت چنان 

گسترده است که طرفین بر سر سیاست داخلی و خارجی اتهامات 
گسترده ای را علیه یکدیگر مطرح و سعی دارند تا دیگری را عامل 
بحران های کشورش��ان معرفی کنند. این رقابت برای جلب نظر 
البی صهیونیس��تی به شدت باالس��ت چنانکه ترامپ این روزها 
اقدامات بسیاری در حمایت از این رژیم صورت داده که افزایش 
کمک های آمریکا به تل آویو و نیز سفر بولتون به اراضی اشغالی 

را می توان در این چارچوب دانست. 
 نکته مهم دیگر آنکه رژیم صهیونیستی دوران مطلوبی را 
سپری نمی کند چنانکه در عرصه داخلی این رژیم اعتراض های 
گس��ترده علیه نتانیاهو در جریان است در حالی که همزمان 
این رژیم در حال اجرای قوانین نژادپرس��تانه در قالب کشور 
یهود و نیز اش��غال کرانه باختری است. سفر بولتون می تواند 
نوعی حمایت از نتانیاهو در برابر اعتراضات و البته حمایت از 

قانون های نژادپرستانه این رژیم باشد. 
نکت��ه دیگ��ر آنکه در تح��والت غزه رژیم صهیونیس��تی 

نتوانس��ته از یک سو مقابل تظاهرات جمعه های حق بازگشت 
ایس��تادگی کند و ای��ن روند همچنان ادامه دارد و از س��وی 
دیگر تجاوز نظامی این رژیم با پاس��خ گسترده موشکی جبهه 
مقاوم��ت مواجه ش��ده چنانکه این رژیم وادار ب��ه ارائه طرح 
آتش بس ش��ده که نوعی شکست در برابر اراده مقاومت است. 
در قبال تحوالت سوریه نیز ارتش صهیونیستی هر چند بارها 
به خاک این کشور تجاوز داشته و آمریکا نیز اقدامات نظامی 
بسیاری صورت داده اما دستاوردهای سوریه و متحدانش عمال 
آنها را با شکس��ت مواجه کرده اس��ت. ایجاد هماهنگی برای 
چگونگی ادامه بحران س��ازی در س��وریه و البته به کارگیری 
برخی رژیم های عربی وابس��ته به آمریکا برای ایفای نقش در 

این بحران سازی از دیگر ابعاد سفر بولتون می توان باشد. 
به هر تقدیر سفر بولتون را نمی توان برگرفته از دستاوردها 
و موفقیت های آمریکا و صهیونیست ها در منطقه دانست بلکه 

نشات گرفته از زنجیره ای از چالش ها و ناکامی هاست. 

یادداشت

ت اول
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى انتقال پساب از مخزن واقع در بلوار قطب راوندى تا اتوبان كاشان – 
قم به صورت مصالح و دستمزد مطابق مشخصات و شرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/6/15 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/6/17 
و بازگشايى پاكات در مورخ 97/6/19 مى باشد. 

كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
آدرس: بلوار شهداء ، جنب پارك الله، سازمان پارك ها و فضاى سبزشهردارى كاشان 

تلفن: 031-55450503

آگهى مناقصه عمومى شماره 97/5 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

شهردارى كاشان 
آگهى تجديد مناقصه عمومى شماره 97/7 ((مرحله دوم))

شهردار كاشان- سعيد ابريشمى راد

ت دوم
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى جدول گذارى و بلوك فرش محور اميركبير مطابق 
شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/06/06 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 
تاريخ 97/06/10 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/06/11 مى باشد.

كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
تلفاكس:55465858(031)

دادنامه
پرونده كالسه 9609982611901330 شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان 
كرج (19 خانواده ســابق) تصميــم نهايى شــماره 9709972611900724 ، 
خواهان: خانم خوش روز حنيفه زاده اســبمرز فرزند بهرام به نشــانى اســتان 
البرز شهرستان كرج شهر كرج مهرشهر بلوار ارام بلوار فرهنگ بعد از مخابرات 
كوچه اول اطلس 2 بن بســت دوم ســمت راست خانه دوم ط 1 ، خوانده: آقاى 
محمد عبدالرشــيد فرزندماتومياه به نشانى مجهول المكان ، خواسته: طالق به 
درخواســت زوجه (راى دادگاه) در خصوص دعوى خانم خوش روز حنيفه زاده 
اســبمرز بطرفيت آقاى محمد عبدالرشيد بخواســته صدور گواهى عدم امكان 
سازش بدليل عسر و حرج ناشى از ترك منزل مشترك و عدم پرداخت نفقه با 
توجه به دادخواســت و مستندات پيوست منجمله تصوير مصدق سند نكاحيه 
كه زوجيت طرفين محرز مى باشد و حسب اظهارات خواهان زوج مدت سه سال 
اســت كه منزل را ترك و ازدواج مجدد نموده اســت و نفقــه اى پرداخت نمى 
نمايد و با توجه به اظهارات شهود حاضر كه ضمن سوگند به لفظ جالله اهللا اظهار 
داشــتند زوج مدت سه سال است كه منزل را ترك و در كشور امارات زندگى 
مى كند و نفقه اى پرداخت نكرده است لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و عدم 
حضور خوانده عليرغم ابالغ قانونى موجبات عسر و حرج زوجه را ثابت دانسته و 
نظر به اينكه سعى و تالش دادگاه و داوران منتخب در جهت ايجاد صلح و سازش 
و اصالح ذات البين منتهى به نتيجه نشــده و زوجه اصرار به جدايى از زوج را 
دارد و توجها به نظريه قاضى محترم مشاور دادگاه با احراز وقوع زوجه در عسر 
و حرج شــديد كه ناشى از اعمال و رفتار خوانده است دعوى را وارد دانسته و 
به استناد ماده 1130 و تبصره ماده 1133قانون مدنى و قانون حمايت خانواده 
مصوب 1391/12/1 مجلس شــوراى اسالمى و قاعهده فقهى الضرر و الضرار 
فى االسالم حكم به الزام خوانده به مطلقه نمودن زوجه از قيد زوجيت خويش 
صادر و اعالم مى نمايد زوجه تمامى مهريه خود را بذل نموده اســت نوع طالق 
خلع بائن بلحاظ عسر و حرج اخذ گواهى ماده 31 قانون حمايت خانواده و همچنين 
احراز شرايط صحت اجراى صيغه طالق از جمله موضوع مواد 1140 و 1135 و  
1134 و 1141 قانون مدنى از ســوى سردفتر مجرى صيغه طالق الزامى است 
اعتبار اين حكم شــش ماه پس از تاريخ انقضاى مهلت فرجام خواهى و يا ابالغ 
راى فرجامى است راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين محكمه بوده و ظرف بيست روز پس از آن قابل تجديدنظر در 

محاكم تجديدنظر استان البرز مى باشد. م الف/97/13332
رئيس شعبه 4 دادگاه خانواده كرج

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: على محمدى فرزند هاشم به نشانى همدان تويسركان روستاى جيجانكوه 
- مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: 1- حسين موميوند فرزند زين الدين به نشانى تهران شهرك وليعصر خ 
سيد الشهدا گاراژ بختيارى -2- ساجعلى موميوند فرزند زين الدين به نشانى تهران شهرك وليعصر خ سيد الشهدا 
گاراژ بختيارى - محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره پرونده 867/96ح/114 ح و شماره 
دادنامه مربوطه 9709978528900263 با رمز 36496 محكوم عليه ها محكوم هســتند به پرداخت مبلغ شش 
ميليون و ســيصد هزار تومان بابت اصل خواســته در حق محكوم له و در خصوص خســارت تاخير تاديه با توجه به 
دگرگونى پى در پى شاخصهاى اعالم شده از سوى بانك مركزى و مشخص نبودن زمان اجراى حكم قاضى شورا اجراى 
احكام را مكلف مى دارد نسبت به محاسبه آن از تاريخ اقامه دعوى مورخه 96/11/23 لغايت اجراى حكم و وصول 
محكــوم به اقــدام و آن را از دادباخته گرفته و تحويل دادبرده نمايد. همچنين در صورت عدم ترتيب جهت اجراى 
حكم و ارسال اجرائيه به اجراى احكام مبلغ 315/000 تومان بابت حق اجرا (نيم عشر دولتى) در حق صندوق دولت 
بر عهده محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 

گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/206
رئيس حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

دادنامه
پرونده كالسه 9609988528900731 حوزه شماره 205 شهرى شوراى حل اختالف شهرستان تويسركان 
تصميم نهايى شماره 9709978528900410 ، خواهان: آقاى على محمدى فرزند هاشم به نشانى استان همدان 
شهرســتان تويســركان بخش مركزى شهرستان تويســركان دهستان سيد شهاب روســتا جيجانكوه ، خوانده: آقاى 
هدايت حســين خانى به نشــانى تهران مرتضى گرد خيابان دوازدهم ولى عصر 5 پالك 1 ، خواســته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارت دادرسى 3- مطالبه وجه ، پرونده كالسه 9609988528900731 و كالسه 
دستى 777/97ح/114 ح حوزه شماره 205 شهرى شوراى حل اختالف شهرستان تويسركان تصميم نهايى شماره 
9709978528900410- خواهان: آقاى على محمدى فرزند هاشم به نشانى استان همدان شهرستان تويسركان 
بخش مركزى شهرســتان تويسركان دهستان سيد شهاب روســتا جيجانكوه ، خوانده: آقاى هدايت حسين خانى به 
نشــانى تهران مرتضى گرد خيابان دوازدهم ولى عصر 5 پالك 1 ، خواســته ها: 1- مطالبه وجه 2- مطالبه خســارت 

تاخير تاديه 3- مطالبه خسارات دادرسى ، گردشكار: قاضى شورا با مشورت اعضاء شعبه پس از اعالم ختم رسيدگى 
مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى شورا) در خصوص دعوى آقاى على محمدى فرزند هاشم به طرفيت آقاى هدايت 
حسينخانى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 13200000 تومان بابت يك فقره فاكتور با احتساب هزينه دادرسى و 
خسارت تاخير تاديه بدواً صدور قرار تامين خواسته شورا با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده مفاد دادخواست 
تقديمى رونوشت مصدق يك فقره فاكتور فروش مبل كه خوانده ذيل فاكتور را نيز امضا نموده است و اينكه نامبرده 
با وصف ابالغ وقت رســيدگى از طريق نشر آگهى در جلسه شــورا حاضر نشده و اليحه اى نيز ارسال نداشته است 
لذا شــورا دعوى خواهان را ثابت تشخيص و مســتندا به ماده 1301 قانون مدنى و مواد 198و515 و519 و 522 
قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 13200000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 
443000 تومان بابت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد و اما 
در خصوص خسارت تاخير تاديه با توجه به دگرگونى پى در پى شاخصهاى اعالم شده از سوى بانك مركزى و مشخص 
نبودن زمان اجراى حكم قاضى شورا اجراى احكام را مكلف مى دارد نسبت به محاسبه آن از زمان اقامه دعوى مورخه 
96/10/19 لغايت زمان اجراى حكم و وصول محكوم به اقدام و آن را از دادباخته گرفته و تحويل دادبرده نمايد 
راى صادره غيابى محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن ظرف مهلت 

20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى تويسركان مى باشد. م الف/205
قاضى حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

حصروراثت
نظر به اينكه خانم مريم دراقى داراى شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست به كالسه 1/97/297  از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد حبيب اهللا كرابى به شناسنامه 
17 در تاريــخ 96/4/21 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-نجمه نوروز زاده فرزند احمد  ش ش3 متولد1333/3/7 همسر2-سيد على اكبر حسينى ناصح  فرزند سيد 
حبيب اهللا ش ش1853 متولد52/5/4 فرزند3-سيد محسن كرابى فرزند سيد حبيب اهللا ش ش 2079 متولد 
57/5/2 فرزند4-سيد مهدى كرابى فرزند سيد حبيب اهللا ش ش17 متولد1360/6/1 فرزند5-فاطمه بى بى 
كرابى فرزند ســيد حبيب اهللا ش ش1948 متولد1354/4/1 فرزند6-زهرا كرابى فرزند ســيد حبيب اهللا ش 
ش 1788 متولد 1349/1/1 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 1شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به حمزه مظاهرى
خواهــان دادخواســتى بــه طرفيــت خوانــده حمــزه مظاهــرى مطرح كــه به ايــن شــعبه ارجاع و به كالســه 
9609982056100357 شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رسيدگى 97/7/2 ساعت 10 
تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيرالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف97/140/39
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف محمودآباد-على محمدى

دادنامه
پرونــده:9609981513300800 دادنامه:9709971227600250 شــاكى:ذبيح اله قلــى زاده ف ولى 
اله متهمين:1-عرفان محمودى ف محمد2-اســماعيل فريدى ايزدموســى ف ناصرالديــن ((رأى دادگاه)):به موجب 
كيفرخواســت شــماره 97010431228200273-97/3/23 صادره از سوى دادســراى محم.دآباد متهمين1-
عرفــان محمودى ف محمد2-اســماعيل فريدى ايزدموســى ف ناصرالدين به اتهام كالهبــردارى رايانه اى به مبلغ 
دوميليون تومان تحت تعقيب قرار گرفته كه باتوجه به شكايت شاكى ذبيح اله قل يزاده ، تحقيقات و گزارش پليس 
فتا، پاسخ استعالم اطالعات و بازبينى مشترى  حقيقى از بانك صادرات و ملى و نيز استعالم پرينت تماس تلفنى و عدم 
حضور متهمين در جلسه رسيدگى بزهكارى آن ها محرز و دادگاه به استناد ماده 13 قانون جرايم رايانه اى هريك از 
متهمان را عالوه بر رد مال به تحمل دوسال حبس تعزيرى محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى و ظرف بيست روزپس 

از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه مى باشد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 محمودآباد-سيد حمزه حسينى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به براتعلى حسن مزرجى ف غالمرضا و كبرى جانى
خواهان عابدين كاظمى دادخواستى به طرفيت خوانده براتعلى حسن مزرجى و كبرى جانى و غيره به خواسته 
اثبات وقوع بيع و غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609981227100629 شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/7/1 ســاعت 10 تعيين گرديد كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
مــاده 73 ق آ د م بــه علــت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيرالنتشار آگهى مى گردد تا  خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد.م/الف97/140/40
مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد-شيرزاد عبدى

آگهى حصر وراثت
آقاى رحيم قلى نژد اســرمى ف حاجى آقا به شــرح درخواستى كه به شماره 970262 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان زهرا صفرى زرين آبادى ف اكبر صادره 
سورك در تاريخ 97/4/27 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به :1-رحيم قلى نژاد اســرمى ف حاجى آقا ش ش 4 همســر متوفى2-فاطمه ســاداتى زرينى ف اســمعيل ش ش 
959 مادر متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 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

آگهى حصر وراثت
نظــر بــه اينكــه آقاى/خانم ميالد عماد زاده داراى شناســنامه شــماره 49 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970055746 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد حسين 
عماد زاده به شناسنامه 183 در تاريخ 1397/2/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1-پروين نيكورزم فرزند عبداله ش ش 113 متولد 1338 صادره از مشــهد (همسر 
متوفى) 2- ميثاق عماد زاده  فرزند محمد حسين ش ش 4273 متولد 1361 صادره مشهد (فرزند متوفى) 3-ميالد 
عمــاد زاده فرزند محمد حســين ش ش 49 متولد 1363 صادره مشــهد (فرزند متوفى) اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهدشد. م.الف 20285
تاريخ انتشار: 1397/05/30

 شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

آگهى ابالغ دادنامه 
بدينوسيله پيرو اگهى قبلى به خواندگان آقاى عباس رستمى زمان فرزند محمدحسن 2- آقاى محمدرضاصمصامى 
فرزند صفرعلى 1- خانم سميه رستمى زمان فرزند عباس فعال مجهول المكان ابالغ ميشود در مورد بانك ملت عليه 
شــما به خواسته مطالبه وجه چك به موجب حكم شــماره 970997745810451 به تاريخ 97/05/15 در پرونده 
كالســه 970341 شــعبه 51 حكم به محكوميت خوانده بــه پرداخت 1- مبلــغ 200/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته 2- مبلغ 5/434/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و نشر آگهى 3-حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى 
كانون وكالى دادگسترى به مبلغ 6/500/000 ريال 4- خسارت تاخير تاديه از باقيمانده تسهيالت اعطائى به مبلغ 
170/000/000 ريال از تاريخ (97/2/15) الى يوم االداء به ماخذ 21 درصد با احتســاب در دايره اجراى احكام 

در حق خواهان صادر. م.الف 20042
تاريخ انتشار: 1397/05/30

 متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

ویژه گروه فرادید  در حال��ی که جهانیان آمریکا گ�زارش 
و انگلیس را محور حمایت از تروریس��ت ها و ریشه 
بحران های منطقه  می دانند در اقدامی که برای فرار 
از مجازات جهانی اس��ت، سخنگوی دولت انگلیس 
ب��ه خبرگزاری رویترز گفته اس��ت کمک های غیر 
انسان دوس��تانه لن��دن ب��ه مناطق تحت تس��لط 

شورشیان در سوریه لغو می شود.
این روزه��ا آمریکا و انگلیس که دستش��ان به 
خون هزاران انس��ان بی گناه آغشته است با تشدید 
شکست هایش��ان در س��وریه و منطق��ه ب��ه دنبال 
پنهان سازی پرونده ضد بشری خود هستند و سعی 
دارند تا صرفا تروریست ها را عامل کشتار معرفی کنند 
چنانکه آمریکا از قطع کمک 300 میلیون دالری و 
انگلی��س از قطع کمک ها به ای��ن گروه ها خبر داده 
است. سخنگوی دولت انگلیس مستقیما اشاره نکرده 

است که منظورش از کمک های غیرانسان دوستانه 
چیس��ت اما ممکن اس��ت منظ��ور وی کمک های 
تس��لیحاتی دولتی لندن به معارضان سوری باشد. 
س��خنگوی دولت انگلیس به خبرگزاری »رویترز« 
گفت، با بدتر ش��دن ش��رایط در برخ��ی مناطق در 
سوریه، انگلیس برخی حمایت های غیرانساندوستانه 
به س��وریه را کاهش می دهد اما حمایت های حیاتی 
برای کمک به افرادی که ش��دیدا نیازمند هس��تند، 
ادامه خواهد یافت. پیش از این نیز روزنامه »تایمز« 
به نقل از دفتر وزارت خارجه انگلیس نوشته بود که 

لندن برنامه های کمک به ش��مال غرب سوریه را به 
صورت قبل ادامه نخواهد داد. 

دولت انگلیس گفته بود، در سال مالی 20۱7 
ت��ا 20۱۸ مبلغ ۱52 میلیون پون��د )معادل ۱۹۴ 
میلیون دالر( ب��رای برنامه های انساندوس��تانه در 
س��وریه هزینه کرده است. انگلیس در سال 20۱3 
کمک ها به معارضان س��وری را افزایش داده بود و 
خودروهای نظامی به آن ها داده و آموزش نظامی به 
این معارضان ارائه می کرد. روز یکشنبه نیز »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا خبر داد بسته حمایتی 

200 میلی��ون دالری این کش��ور از س��وریه، لغو 
می شود. وی در ادامه گفته بود کشورهای ثروتمند 
منطقه غرب آسیا شامل عربستان سعودی به جای 

آمریکا این پرداخت ها را انجام خواهند داد. 
پیش��تر، س��فارتخانه عربس��تان س��عودی در 
واشنگتن گفته بود ۱00 میلیون دالر به گروه های 
فعال در ش��مال سوریه کمک کرده است. از سوی 
دیگ��ر روزنام��ه »ینی ش��فق« ترکیه با ب��ا متهم 
کردن عربس��تان س��عودی به حمایت از گروه های 
تروریستی در شمال سوریه نوشته بود این کمک ها 

به سمت شهرهای مثل رقه که در تصرف نیروهای 
دموکراتیک س��وریه است، روانه خواهد شد. اعالم 
قط��ع کمک های انگلیس به تروریس��ت های ادلب 
بدان معناس��ت که این کش��ور نیز مث��ل دیگران 
امیدش را نس��بت به گروه های تروریستی موجود 
در این منطقه و اثرگذاری آنها از دست داده و این 
یعنی اعالم رسمی شکست غرب و مرتجعین عرب 

در مقابل ارتش سوریه.
به نظر می رسد بریتانیا با اعالم توقف کمک ها 
در شرایط کنونی بر آن است تا خود را از حضور در 
س��وریه پس از جنگ محروم نکند. همزمانی قطع 
کمک ه��ای بریتانیا و آمریکا می تواند با این انتظار 
همراه باش��د که مقاومت تروریس��ت ها در ادلب از 
این پس بس��یار ش��کننده خواهد بود و این بدان 
معناس��ت که آزادی کامل س��وریه بسیار زودتر از 

آنچه تصور می شد به وقوع خواهد پیوست. 

انگلیس هم مانند آمریکا ادعای قطع کمک ها به معارضان سوری را مطرح کرد

تقالی متهمان ردیف اول برای فرار از مجازات

پرداخت بهای آزادسازی مسجداالقصی 
حماس به مناسبت فرا رسیدن چهل و نهمین سالروز  سوزاندن مس��جداالقصی بیانیه ای صادر و اعالم کرد مق���اوم�ت

آزادسازی فلسطین و مسجداالقصی بهایی دارد که باید پرداخته شود.
در بیانیه مذکور آمده است، »آزادسازی فلسطین و مقابله با توطئه ها و 
در رأس آن، "معامله قرن" نیاز به توحید صفوف دارد و کوتاه ترین راه برای 
آش��تی ملی، تعهد به توافق 20۱۱ قاهره، لغو فوری تحریم های تشکیالت 
خودگردان علیه نوار غزه و تش��کیل دولت وحدت ملی است که زمینه را 

برای برگزاری انتخابات ریاستی و شورای قانونگذاری فراهم کند. 
حم��اس افزود: اص��ل نبرد م��ا با رژیم اش��غالگر براس��اس هدفی 
اصیل یعنی آزادس��ازی فلس��طین و قلب آن یعنی مقدسات اسالمی و 
مس��یحی و در رأس همه اینها قدس و مس��جداالقصی است. آزادسازی 
مسجداالقصی جز با پرداخت بهای این موضوع انجام نمی شود؛ حماس 
و دیگر گروه های فلس��طینی ق��ادر به ادامه مبارزه برای آزادی س��ازی 
فلس��طین و قدس و بازگش��ت آوارگان و نیز آزادی اسرا به عالوه ایجاد 

دولت مستقل فلسطینی با مرکزیت قدس است.
در ادام��ه ای��ن بیانیه آمده اس��ت: راهپیمایی های بازگش��ت یکی از 
ابتکارات ملت ماس��ت که هیچ کسی از آن ش��انه خالی نخواهد کرد، بر 
حمایت از ملتمان برای ادامه این مذاکرات تا رسیدن به اهداف و شکست 
محاصره تأکید می کنیم. مذاکرات در قاهره هم با هدف شکست محاصره 

غزه و توقف حمالت به ملت محاصره شده ما صورت گرفت.
حماس س��پس به تمامی فلس��طینی های مدافع مسجداالقصی در 
ق��دس و اراضی اش��غالی ۱۹۴۸ و ش��هدا و مجروح��ان راهپیمایی های 

بازگشت درود فرستاد.

فساد گسترده در پلیس انگلیس
اس��ناد و م��دارک ب��ه دس��ت آم��ده از جزئی��ات  لش بزرگتری��ن پرونده فس��اد در پلی��س انگلیس پرده چ�����ا
برداش��ت. این اسناد که یک کارآگاه ارش��د دخیل در تحقیقات درباره 
یکی از بزرگترین پرونده های فس��اد پلی��س انگلیس آنها را جمع آوری 
ک��رده اس��ت از تالش ها به منظور جلوگیری از افش��ای می��زان واقعی 

جرایم انجام شده پرده برداشت. 
خانواده این کارآگاه که اس��تیو ویتبی ن��ام دارد می گویند وی این 
اس��ناد را به عنوان مدارکی نزد خود نگه داش��ته بود که نشان می دهد 
چگونه مقامات ارش��د پلیس و دادس��تان کل وقت مانع به ثمر رسیدن 

تالش های وی و همکارانش شده اند. 
ویتب��ی از اعض��ای مه��م عملی��ات "کانت��ری من" یا ه��م میهن 
]Countryman[ بوده اس��ت که از س��ال ۱۹7۸ ]۱357[ تا ۱۹۸2 
در جری��ان بود. در این عملیات درباره اتهام های مطرح ش��ده علیه ۸۴ 
عضو پلیس انگلیس و 2۹ مامور پلیس شهر لندن تحقیقاتی انجام شده 
بود. این افراد به دریافت رشوه، مدرک سازی، تبانی با سارقان بانک ها و 

دریافت وثیقه های نامناسب متهم شده بودند. 
خبر دیگر از وضعیت داخلی انگلیس آنکه نتایج پژوهش دانش��گاه 
دورام واقع در انگلیس نش��ان داد که از هر ۱0 زن انگلیسی، 7 نفر آنها 
اع��الم کرده اند ک��ه نگرانند در رویدادهای مختلفی که در این کش��ور 
برگزار می ش��ود، مورد آزار و اذیت جنس��ی قرار بگیرند. براس��اس این 
پژوهش، 30 درصد زنان اعالم کردند که در اینگونه رویدادها مورد آزار 
و اذیت جنسی قرار گرفته اند و ۱0 درصد هم اعالم کردند مورد تجاوز 

جنسی قرار گرفته اند.

اه��داف  افش��ای  ادام��ه  در  خط یمن، س����ر در  س��عودی  اشغالگرایانه 
یک روزنامه عربی با انتش��ار سندی از طرح عربستان 
ب��رای اح��داث یک بن��در نفتی در اس��تان ش��رقی 

»المهرة,« یمن، خبر داد.
پای��گاه خبری »عربی 2۱«، س��ندی در این باره 
منتش��ر کرد. این س��ند در واقع نامه ای از ش��رکت 
دریایی خصوصی »هوتا« به »محمد آل جابر« س��فیر 
عربستان در یمن است و طی آن از اعتماد عربستان 
به این ش��رکت و دادن فرصت ب��رای ارائه طرح فنی 
و پیش بین��ی هزینه اجرای پروژه س��احت بندر برای 
صادرات نفت در المهره، قدردانی ش��ده اس��ت. این 
شرکت تاکید کرده است که فورا، از محل اجرای این 
پروژه بازدید خواهد کرد و پس از بررس��ی های الزم، 

اطالعات مورد نظرش را تکمیل خواهد کرد.
این استان که پس از استان »حضرموت« دومین 
اس��تان بزرگ یمن از نظر مس��احت است، دارای دو 
گ��ذرگاه مرزی با عمان به نام های صرفیت و ش��حن 
اس��ت و طوالنی تری��ن نوار س��احلی در یمن را دارد 

که به 560 کیلومتر می رس��د و دارای بندری به نام 
نشطون است. درگیری میان ائتالف سعودی و دولت 
مس��تعفی یمن با انصاراهلل که بیش از سه سال است 
ادامه دارد، به این استان نرسیده و کنترل کامل این 
استان در دس��ت دولت مستعفی یمن است که خود 

را دولت قانونی یمن می پندارد.
خبر دیگر از یمن آنکه علمای یمن در نشس��ت 
گس��ترده ای در صنعا ش��ورای امنیت و سازمان ملل 
را مسئول جنایت های فجیع ائتالف عربی علیه مردم 
یمن دانستند. آن ها در بیانیه ای سکوت جامعه جهانی 
در قبال جنایت ه��ای ائتالف متجاوز عربی را محکوم 
کردن��د و از آزادگان در جهان خواس��تند به وظایف 
انس��انی و دینی خود در قبال مردم یمن عمل کنند. 
علم��ای یمنی از م��ردم یمن خواس��تند همچنان به 
پایداری و حف��ظ وحدت در مقابله با متجاوزان ادامه 

بدهند. ائتالف متجاوز عربی از مارس 20۱5 مرتکب 
جنایت های فجیعی علیه مردم یمن شده است.

خبر دیگر آنکه س��فیر دولت مس��تعفی یمن در 
لبنان مدعی ش��د حزب اهلل مانند یک حزب  سیاسی 
مس��تقل در لبنان عمل نمی کند. در یازدهم جوالی 
)بیس��تم تیرماه( امس��ال )20۱۸( »خال��د الیمانی« 
وزیر خارجه دولت مس��تعفی یمن نامه ای به همتای 
لبنانی خود »جبران باسیل« نوشت و در آن از آنچه 
آن را »مداخ��الت حزب اهلل و رفتارهای خصمانه این 

جنبش« نامید، شکایت کرد. 
»جبران باس��یل« وزیر خارجه لبنان در پاسخ به 
الیمان��ی اعالم کرد، موضع کش��ورش در قبال بحران 
یم��ن، ضرورتاً با موض��ع تمام جریان های سیاس��ی 
در لبن��ان مطابق نیس��ت در همین راس��تا »عبداهلل 
الدعیس« س��فیر دولت مس��تعفی یمن در لبنان، در 
گفت و گویی با وبگاه »مصدر دبلوماسی« ضمن تأکید 
روابط میان دو طرف از دولت لبنان درخواست کرد به 
آنچه »مداخالت حزب اهلل در یمن نامید« پایان دهد. 

او بر حمایت از عربستان تاکید کرد.

پروژه جدید عربستان 
در شرق یمن


