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لیبی: ی��ک منبع امنیتی گف��ت در نتیجه حمله 
مسلحانه به نیروهای امنیتی در ایست امنیتی »کعام« 
در »زلیطن« واقع در ساحل غربی لیبی در فاصله ۱۵۰ 
کیلومتری شرق طرابلس، 6 نیروی امنیتی کشته شدند. 
افراد مسلح که احتماال وابسته به داعش بودند، پس از 
حمله چهار نفر از نیروهای امنیتی مس��ئول حراست و 

تأمین امنیت جاده ساحلی را سر بُریدند.

عراق: ژن��رال دنی فورتی��ن، فرماندهی ماموریت 
نات��و در ع��راق را برعهده می گیرد ک��ه در اجالس ماه 
جوالی ناتو در بروکسل به تصویب رسیده بود. وی یک 
کانادایی است. ماموریت ناتو با هدف آموزش نیروهای 
عراقی دنبال می شود و ۵8۰ نیروی ناتو در آن مشارکت 
خواهند داش��ت. هدف از این ماموریت کاهش نیاز به 
حضور نیروهای آمریکایی در عراق عنوان ش��ده است. 
هم اکنون ۵2۰۰ نیروی آمریکایی در مناطقی از عراق 

که قبال تحت سیطره داعش بود، حضور دارند.

قط�ر: وزارت خارج��ه قطر در بیانی��ه خود ضمن 
تأکید بر موضع ثابت این کشور در قبال اشغالگری رژیم 
صهیونیس��تی و دفاع از حقوق تاریخی ملت فلسطین 
تأکید ک��رد که میانجی گری قطر در قضیه فلس��طین 
تنها براس��اس رضایت و درخواس��ت طرف فلسطینی 
بوده است. در این بیانیه آمده است که حقوق تاریخی، 
قانونی و انس��انی ملت فلسطین قابل چانه زنی نیست و 
هیچ طرفی حق ندارد تحت هیچ بهانه ای از حقوق ملت 

فلسطین چشم پوشی کند.

عربستان: رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت 
در واکنش به اظهارات وزیر اوقاف رژیم سعودی درباره 
رژیم صهیونیس��تی اعالم کرد این اظهارات متعلق به 
ش��خص دیگری اس��ت و او فق��ط آن را بیان می کند. 
»ش��یخ ماهر حم��ود« رئیس اتحادی��ه جهانی علمای 
مقاوم��ت اعالم کرد صحبت های پخش  ش��ده از زبان 
وزیر اوقاف عربس��تان نمی تواند از جانب خودش باشد. 
ش��یخ حمود گفت بخش گس��ترده ای از جهان عربی 
و اس��المی نقش عربس��تان برای عادی سازی روابط با 

دشمن صهیونیستی را درک کرده اند.

مصر: »عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهور مصر با 
»عمر البشیر« همتای سودانی خود تماس تلفنی برقرار 
کرده و عید سعید قربان را به وی تبریک گفت. السیسی 
در این تماس تلفنی گفت که قاهره برای توسعه روابط 
دو کش��ور به نفع دو ملت ت��الش می کند. پیش از این 
قاهره میزبان نشس��ت کمیته وزارتی مصر و سودان به 
ریاست وزرای خارجه دو کشور بود و قرار است نشست 

روسای جمهور دو کشور نیز ماه اکتبر برگزار شود.

افغانس�تان: دولت کاب��ل از تصمیم ب��رای عدم 
ش��رکت در مذاکرات صلح افغانستان خبر داد که قرار 
است ۴ س��پتامبر )۱۳ شهریور( در مسکو برگزار شود.
صبغت اهلل احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان 
اعالم کرد: قصد ش��رکت در کنفرانس مسکو را نداریم. 
روند صلح تنها باید به رهبری افغانس��تان باش��د؛ فقط 
دولت جمهوری افغانستان. من کنفرانس مسکو را مفید 
تلقی نمی کنم. گفتنی است روسیه از ۱2 کشور ازجمله 
آمریکا برای شرکت در این مذاکرات دعوت کرده است 

که البته واشنگتن هم از حضور امتناع می کند.

آمریکا: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست 
خبری خود بار دیگر هش��دارهای واشنگتن به متحدان 
این کشور درباره خرید سامانه دفاع موشکی »اس۴۰۰« 
را تکرار کرد. هیثر نوئرت با هش��دار به متحدان آمریکا 
درباره خرید این س��امانه، احتمال اعم��ال تحریم های 

واشنگتن علیه خریداران اس۴۰۰ روسیه را رد نکرد.

ذرهبین

عدم مشارکت پاکستان در جنگ افروزی آمریکا
عمران خان، نخس��ت وزیر جدید پاکستان در مصاحبه با یک شبکه داخلی 
در این کش��ور اظهار داش��ت کش��ورش در "صلح" هم پیمان آمریکا خواهد بود 
نه جنگ. وی با بیان این مطلب تصریح کرد، وقت آن رس��یده اس��ت تا آمریکا، 
پاکس��تان را دوس��ت خود بداند نه م��زدور، زیرا آنها برای خروج از افغانس��تان 

نیازمند شریک هستند. 
عمران خان گفت: »ما تنها در صلح هم پیمانشان هستیم، ما هم پیمان در جنگ 
نیس��تیم، پنجاه هزار پاکستانی کشته ش��دند و افراط گرایی وارد کشور شده است، حاال 
امنیت ما از هر زمانی کمتر ش��ده اس��ت، کشور ما در این جنگ بیش از هشتاد میلیارد 
دالر از دس��ت داده است، در فقر و هرج و مرج فرو رفته و دولت آن تضعیف شده است. 
در پاکستان در اینکه رهایی از این روند راه حل نظامی ندارد اجماع وجود دارد در نتیجه 

ما درپی راه حل سیاسی هستیم.«

شبه قاره 
25 سال حبس برای رئیس جمهور خاطی

دادگاهی در کره جنوبی برای رئیس جمهوری س��ابق این کش��ور حکم 2۵ 
سال حبس صادر کرده است. 

پارک گئون های، رئیس جمهوری سابق کره جنوبی نخستین رئیس جمهوری 
منتخب این کشور است که پس از تایید فساد مجبور به کناره گیری شد. دادگاه 
عالی سئول اعالم کرده که وی با دوستش چویی سون سیل، برای دریافت ده ها 

میلیارد وون از کمپانی های بزرگ تجاری تبانی کرده است. 
قاضی کیم مون-سوک گفت: چنین توافقی میان یک سیاستمدار و یک قدرت مالی، 
ضربه ای به دموکراسی و منحرف کننده بازار مالی است. این حکم غیرقابل امتناع است. این 
دادگاه همچنین پارک گئون های را به پرداخت 2۰ میلیارد وون جریمه به اتهام سوءاستفاده 
از قدرت، رشوه و تبانی محکوم کرده است. یک دادگاه بدوی ماه آوریل سال جاری میالدی 

رئیس جمهوری سابق کره جنوبی را به 2۴ سال حبس محکوم کرده بود.

شرق آسیا
جواب رد اسد به عربستان 

نماینده حزب اهلل در مجلس لبنان گفت رئیس جمهور سوریه پیشنهاد اخیر 
عربس��تان را برای تامین مالی بازس��ازی س��وریه در برابر قطع روابط دمشق با 

حزب اهلل و ایران رد کرده است. 
نواف الموس��وی فاش کرد بشار اس��د، پیشنهاد اخیر عربستان را برای تامین 
مالی بازسازی سوریه در برابر قطع روابط دمشق با حزب اهلل و ایران رد کرده است.

 الموسوی گفت: در کمتر از سه ماه گذشته نماینده ای از سوی محمد بن سلمان، 
ولیعهد عربس��تان سعودی پیشنهاد آش��کاری را به رئیس جمهور بشار اسد ارائه کرد که 
ش��امل باقی ماندن او در ریاس��ت جمهوری ت��ا زمان زنده بودنش، درخواس��ت نکردن 
اصالحات سیاس��ی و قانون اساسی و بازسازی س��وریه در برابر قطع روابط با حزب اهلل و 
ایران بود. پاس��خ بشار اسد درباره این مس��ئله روشن بود و به این مسئله پایان داد. وی 

خاطرنشان کرد: اسد در محور مقاومت قرار دارد.

غرب آسیا

بازگشت خصوصی ها 

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

افغانستان پس از ۱7 سال حضور نیروهای خارجی همچنان 
با سرنوشتی نامعلوم دست به گریبان است از یک سو همچنان 
خطر تروریسم و درگیری میان دولت مرکزی و طالبان فضایی 
از ناامنی را بر کشور حاکم ساخته و از سوی دیگر فساد سنگین 
اقتصادی و اختالفات میان افغانستان و پاکستان و سیاست های 

نامعلوم بازیگران خارجی عمال این کش��ور را دچار چالش ها و 
مشکالت بسیاری کرده است. آنچه در روند تحوالت افغانستان 
قابل توجه است اقدام آمریکا مبنی بر حضور نیروهای امنیتی 
شرکت های خصوصی در این کشور است. براساس طرح مذکور 
در کنار نیروهای آمریکایی، ش��رکت های خصوصی امنیتی نیز 

می توانند در این کشور فعالیت داشته باشند. 
بررس��ی کارنامه شرکت های امنیتی نش��ان می دهد که 
آنها در گذش��ته نیز در افغانس��تان و عراق حضور داش��ته اند 
که معروف ترین آنها ش��رکت بلک واتر بوده است. کارنامه این 
ش��رکت ها نیز سراس��ر کشتار و جنایت اس��ت به ویژه اینکه 
بس��یاری از آنه��ا ترکیب��ی از قات��الن و زندانی��ان حبس ابد 
اس��ت که دوران محکومیت خود را در این ش��رکت ها سپری 
می کنند. پرونده جنایات بلک واترها همچنان در افغانس��تان 
و عراق باز بوده و بسیاری از اعضا آن محکوم به جنایت علیه 
بشریت هستند. حال این سوال مطرح می شود که چرا آمریکا 

به بازگش��ت دوباره این ش��رکت ها نظر دارد و خواستار فعال 
شدن آنها در افغانستان است؟ 

پاس��خ به این پرس��ش را در تحوالت افغانستان و منطقه 
می توان جس��ت وجو ک��رد. آمریکا پس از ۱7 س��ال حضور در 
افغانستان نتوانسته دستاوردی در تحقق اهداف خود داشته باشد 
همچنان جنگ و هزینه های انسانی و مالی بسیاری را متحمل 
می ش��ود. در همین حال آمریکا به دلیل چالش های اقتصادی 
دیگر توان اقدام نظامی گسترده در جهان را ندارد چنانکه حتی 
برای حضور در س��وریه آمریکا بر لزوم تامی��ن هزینه های این 

حضور از سوی کشورهای عربی تاکید کرده است.
نکته دیگر آنکه در آس��تانه انتخابات میان دوره ای کنگره 
آمری��کا، ترامپ که منتقد سیاس��ت های جهانی اوباما اس��ت 
س��عی دارد تا خود را فاتح نبرد در غرب آس��یا نشان دهد که 
اعالم قطع کمک های آمریکا به معارضان سوری و نیز آوردن 
پ��ای امارات و قطر به جنگ افغانس��تان، نمودی از این رفتار 

است. با توجه به این شرایط می توان گفت که آمریکا با آوردن 
ش��رکت های خصوصی امنیتی به افغانس��تان در کنار کاهش 
هزینه ه��ای نظامی و انس��انی خود س��عی دارد ت��ا با کاهش 
نظامیان آمریکایی ادعایی برتری در برابر تروریسم را مطرح و 

از آن در جهت انتخابات کنگره بهره گیرد. 
در ای��ن میان این نکته مهم مطرح اس��ت که حضور این 
نیروها در افغانس��تان ن��ه تنها نمی تواند کمک��ی به برقراری 
امنیت داش��ته باشد بلکه زمینه ساز بحران های جدید امنیتی 
در این کش��ور خواهد شد چراکه کارنامه این شرکت ها نشان 
می دهد که آنها نه تنها توان و برنامه ای برای حمایت از مردم 
افغانس��تان ندارند بلکه تنها واژه ای که می شناس��ند کش��تار 
اس��ت و برای آنها تروریس��ت و مردم عادی تفاوتی نداشته و 
صرفا شلیک را آموخته اند که نتیجه آن کشتار هزاران انسان 
بی گناه در عراق و افغانس��تان به دس��ت این نیروهای امنیتی 

خصوصی بوده است.

یادداشت

آگهى احضار متهم
بدينوســيله در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى به آقاى على تاجيك فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در پرونده كالسه 133/970441 
حســب شكايت سيد حسن ســيد موسوى به اتهام مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى تحت 
تعقيب مى باشد وقت رسيدگى براى مورخه 97/6/31 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است لذا 
در وقت مذكور جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين دادگاه حاضر شويد نتيجه عدم حضور اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد بود.م.الف 20283
تاريخ انتشار:1397/06/03

مدير دفتر شعبه 133 دادگاه كيفرى دو مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان محمد اســدزاده دادخواســتى به طرفيت خوانده مرضيه نقدى به خواسته مطالبه 
وجه تقديم شــوراى حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 8 شورى 
حل اختالف مجتمع شــماره يك شهرستان مشهد واقع در مشــهد-ابتداى خيابان خواجه ربيع – 
روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالسه 970409ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
97/07/04 ساعت 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

20286
تاريخ انتشار:1397/06/03

شعبه 8 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم زهرا دهستانى خواهان 
آقاى محمد زارع بيدكى دادخواســتى به طرفيت خوانده زهرا دهســتانى به خواســته الزام به 
تنظيم سند خودرو سوارى mwm550  به شماره انتظامى 43 ج 487 ايران 36 مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970441 شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
چهار شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/07/10 ساعت 8:30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 20433
تاريخ انتشار: 1397/06/03

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
بدينوســيله به خانم پروانه دســترنج و خانــم طاهره ذوالفقارى و آقاى حســين عنانى فعال 
مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى سيد حسن سجادى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت شما به شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 970347 ثبت و مورخه 
1397/7/7ســاعت 9 صبح روز شنبه وقت رســيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 
73 ق- آ- د- م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گرددشما ميتوانيد قبل از 
رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 
4 به نشــانى كوثر شــمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور 

غيابا رسيدگى خواهد شد.م.الف 20434
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد
 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوســيله به آقــاى عليرضا خبيرى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كــه خانم محبوبه 
هاديزاده بزاز دادخواستى به خواسته مطالبه اجرت المثل به طرفيت شما به شعبه 186 شوراى 
حل اختالف مشــهد ارائه و به كالســه 970426 ثبت و روز دوشنبه مورخه1397/7/9ساعت 
وقــت رســيدگى تعيين گرديده اســت لذا به اســتناد مــاده 73 ق- آ- د- م مراتب يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گرددشــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى 
حل اختالف شــعبه 186 شهرســتان مشهد مســتقر در مجتمع شماره 4 به نشــانى كوثر شمالى 
15 مراجعــه و بــا ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را دريافت و در 
وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد 

شد.م.الف 20435
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوســيله به آقاى اميرحســين رفيعى فرزند احمد فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه 
آقاى رضا حسين زاده بنكدار دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به طرفيت شما به شعبه 
186 شــوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 970401 ثبت و مورخه 1397/7/4ساعت 
9 صبح روزچهار شنبه وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق- آ- د- م 
مراتــب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانى 
كوثر شمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شــورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رســيدگى 

خواهد شد.م.الف 20436
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
آقــاى حميد محموديــان فرزند ناصر پيرو آگهــى قبلى در خصوص دعوى خانم ســاناز نجار 
شــهرى فرزند مهدى بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ مى شــود كه پرونده كالسه 24/961303 
منجر به صدور اجرائيه بر عليه شــما مبنى بر تحويل فرزند مشــترك بنام امير عباس 4 ســاله 
به مادر جهت حضانت و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق دولت گرديده اســت لذا مراتب وفق 
مــواد 9- 118- 119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد اين 
اجرائيه 10 روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين براى عمليات اجرايى 
ابالغ يا اخطار ديگرى به شــما نخواهد شــد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قســمت اجرا 

اعالم نماييد. م.الف 20437
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى مشهد

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 127/970475 آقاى ســيد مهدى جهانى فرزند سيد ابراهيم به اتهام 
توهين و تهديد تحت تعقيب مى باشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز 
ماده 115قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه 
آگهى نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 12:30 روز 97/7/16 در شعبه 127 دادگاه عمومى 
جزائى ظرف مدت ســى روز در شعبه 127 داديارى/ بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب حاضر 
و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد.م.الف 20544
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 127 دادگاه عمومى جزائى كيفرى دو مشهد

آگهى تبادل لوايح تجديدنظرخواهى
بدينوســيله در اجراى دســتور مواد 73 و 346 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقــالب در امور مدنى، صاحب علينيا – منيژه ســردارى فعا مجهول المكان ابالغ مى شــود كه 
حامد وفائى نســبت به قسمتى از دادنامه شــماره 800460 در پرونده شماره 21/961080 
تجديدنظرخواهى كرده اســت. لذا مراتب با درج در روزنامه به شــما ابالغ مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشــار اين آگهى با مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشــانى اقامتگاه خود و دريافت 
نســخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى چنانچه پاسخى داريد كتبا اعالم نمائيد پس 
از گذشــت ده روز از انتشــارآگهى اعم از اين كه پاسخى از ناحيه شما رسيده يا نرسيده باشد.

پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد. م.الف 20545
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 21 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محمد حســين ســياح 
ايرانــى فرزند غالمرضا- خواهان خانم فرشــته اميركاللى دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق 
به خواســته الــزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987577200364 شــعبه 22 دادگاه عمومــى حقوقــى مجتمــع قضايــى امــام خمينى 
شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 08:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 20546
تاريخ انتشار: 1397/06/03

منشى شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محمد حشــمتى فرزند 
غالمحسين- خواهان آقاى عليرضا اسماعيل پور دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته 
صــدور حكــم مبنى بر انتقال منافع يك قطعه زمين  مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9709987577200259 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 
خمينى شهرســتان مشــهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/07 ســاعت 08:00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى بــه علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 20547
تاريخ انتشار: 1397/06/03

منشى شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ  وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى هادى دلير معينى دادخواستى به طرفيت خوانده مصطفى نصيرى به خواسته 
مطالبه وجه ســفته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه 262 شــوراى حل اختالف مجتمع شــماره پنج شهرستان مشــهد واقع در مشهد- طالب 
ميدان ميرزا كوچك خان ارجاع و به كالســه 970371 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
1397/7/4 ســاعت 9 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

20685
تاريخ انتشار: 1397/06/03

متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 262 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم
بدينوســيله در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى به آقاى على تاجيك فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در پرونده كالسه 133/970441 
حســب شكايت سيد حسن ســيد موسوى به اتهام مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى تحت 
تعقيب مى باشد وقت رسيدگى براى مورخه 97/6/31 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است لذا 
در وقت مذكور جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين دادگاه حاضر شويد نتيجه عدم حضور اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد بود.م.الف 20283
تاريخ انتشار:1397/06/03

مدير دفتر شعبه 133 دادگاه كيفرى دو مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان محمد اســدزاده دادخواســتى به طرفيت خوانده مرضيه نقدى به خواسته مطالبه 
وجه تقديم شــوراى حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 8 شورى 
حل اختالف مجتمع شــماره يك شهرستان مشهد واقع در مشــهد-ابتداى خيابان خواجه ربيع – 
روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالسه 970409ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
97/07/04 ساعت 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

20286
تاريخ انتشار:1397/06/03

شعبه 8 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم زهرا دهستانى خواهان 
آقاى محمد زارع بيدكى دادخواســتى به طرفيت خوانده زهرا دهســتانى به خواســته الزام به 
تنظيم سند خودرو سوارى mwm550  به شماره انتظامى 43 ج 487 ايران 36 مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970441 شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
چهار شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/07/10 ساعت 8:30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 20433
تاريخ انتشار: 1397/06/03

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
بدينوســيله به خانم پروانه دســترنج و خانــم طاهره ذوالفقارى و آقاى حســين عنانى فعال 
مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى سيد حسن سجادى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت شما به شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 970347 ثبت و مورخه 
1397/7/7ســاعت 9 صبح روز شنبه وقت رســيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 
73 ق- آ- د- م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گرددشما ميتوانيد قبل از 
رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 
4 به نشــانى كوثر شــمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور 

غيابا رسيدگى خواهد شد.م.الف 20434
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد
 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوســيله به آقــاى عليرضا خبيرى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كــه خانم محبوبه 
هاديزاده بزاز دادخواستى به خواسته مطالبه اجرت المثل به طرفيت شما به شعبه 186 شوراى 
حل اختالف مشــهد ارائه و به كالســه 970426 ثبت و روز دوشنبه مورخه1397/7/9ساعت 
وقــت رســيدگى تعيين گرديده اســت لذا به اســتناد مــاده 73 ق- آ- د- م مراتب يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گرددشــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى 
حل اختالف شــعبه 186 شهرســتان مشهد مســتقر در مجتمع شماره 4 به نشــانى كوثر شمالى 
15 مراجعــه و بــا ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را دريافت و در 
وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد 

شد.م.الف 20435
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوســيله به آقاى اميرحســين رفيعى فرزند احمد فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه 
آقاى رضا حسين زاده بنكدار دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به طرفيت شما به شعبه 
186 شــوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 970401 ثبت و مورخه 1397/7/4ساعت 
9 صبح روزچهار شنبه وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق- آ- د- م 
مراتــب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانى 
كوثر شمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شــورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رســيدگى 

خواهد شد.م.الف 20436
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
آقــاى حميد محموديــان فرزند ناصر پيرو آگهــى قبلى در خصوص دعوى خانم ســاناز نجار 
شــهرى فرزند مهدى بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ مى شــود كه پرونده كالسه 24/961303 
منجر به صدور اجرائيه بر عليه شــما مبنى بر تحويل فرزند مشــترك بنام امير عباس 4 ســاله 
به مادر جهت حضانت و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق دولت گرديده اســت لذا مراتب وفق 
مــواد 9- 118- 119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد اين 
اجرائيه 10 روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين براى عمليات اجرايى 
ابالغ يا اخطار ديگرى به شــما نخواهد شــد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قســمت اجرا 

اعالم نماييد. م.الف 20437
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى مشهد

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 127/970475 آقاى ســيد مهدى جهانى فرزند سيد ابراهيم به اتهام 
توهين و تهديد تحت تعقيب مى باشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز 
ماده 115قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه 
آگهى نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 12:30 روز 97/7/16 در شعبه 127 دادگاه عمومى 
جزائى ظرف مدت ســى روز در شعبه 127 داديارى/ بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب حاضر 
و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد.م.الف 20544
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 127 دادگاه عمومى جزائى كيفرى دو مشهد

آگهى تبادل لوايح تجديدنظرخواهى
بدينوســيله در اجراى دســتور مواد 73 و 346 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقــالب در امور مدنى، صاحب علينيا – منيژه ســردارى فعا مجهول المكان ابالغ مى شــود كه 
حامد وفائى نســبت به قسمتى از دادنامه شــماره 800460 در پرونده شماره 21/961080 
تجديدنظرخواهى كرده اســت. لذا مراتب با درج در روزنامه به شــما ابالغ مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشــار اين آگهى با مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشــانى اقامتگاه خود و دريافت 
نســخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى چنانچه پاسخى داريد كتبا اعالم نمائيد پس 
از گذشــت ده روز از انتشــارآگهى اعم از اين كه پاسخى از ناحيه شما رسيده يا نرسيده باشد.

پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد. م.الف 20545
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 21 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محمد حســين ســياح 
ايرانــى فرزند غالمرضا- خواهان خانم فرشــته اميركاللى دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق 
به خواســته الــزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987577200364 شــعبه 22 دادگاه عمومــى حقوقــى مجتمــع قضايــى امــام خمينى 
شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 08:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 20546
تاريخ انتشار: 1397/06/03

منشى شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محمد حشــمتى فرزند 
غالمحسين- خواهان آقاى عليرضا اسماعيل پور دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته 
صــدور حكــم مبنى بر انتقال منافع يك قطعه زمين  مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9709987577200259 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 
خمينى شهرســتان مشــهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/07 ســاعت 08:00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى بــه علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 20547
تاريخ انتشار: 1397/06/03

منشى شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ  وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى هادى دلير معينى دادخواستى به طرفيت خوانده مصطفى نصيرى به خواسته 
مطالبه وجه ســفته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه 262 شــوراى حل اختالف مجتمع شــماره پنج شهرستان مشــهد واقع در مشهد- طالب 
ميدان ميرزا كوچك خان ارجاع و به كالســه 970371 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
1397/7/4 ســاعت 9 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

20685
تاريخ انتشار: 1397/06/03

متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 262 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم
بدينوســيله در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى به آقاى على تاجيك فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در پرونده كالسه 133/970441 
حســب شكايت سيد حسن ســيد موسوى به اتهام مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى تحت 
تعقيب مى باشد وقت رسيدگى براى مورخه 97/6/31 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است لذا 
در وقت مذكور جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين دادگاه حاضر شويد نتيجه عدم حضور اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد بود.م.الف 20283
تاريخ انتشار:1397/06/03

مدير دفتر شعبه 133 دادگاه كيفرى دو مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان محمد اســدزاده دادخواســتى به طرفيت خوانده مرضيه نقدى به خواسته مطالبه 
وجه تقديم شــوراى حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 8 شورى 
حل اختالف مجتمع شــماره يك شهرستان مشهد واقع در مشــهد-ابتداى خيابان خواجه ربيع – 
روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالسه 970409ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
97/07/04 ساعت 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

20286
تاريخ انتشار:1397/06/03

شعبه 8 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم زهرا دهستانى خواهان 
آقاى محمد زارع بيدكى دادخواســتى به طرفيت خوانده زهرا دهســتانى به خواســته الزام به 
تنظيم سند خودرو سوارى mwm550  به شماره انتظامى 43 ج 487 ايران 36 مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970441 شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
چهار شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/07/10 ساعت 8:30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 20433
تاريخ انتشار: 1397/06/03

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
بدينوســيله به خانم پروانه دســترنج و خانــم طاهره ذوالفقارى و آقاى حســين عنانى فعال 
مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى سيد حسن سجادى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت شما به شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 970347 ثبت و مورخه 
1397/7/7ســاعت 9 صبح روز شنبه وقت رســيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 
73 ق- آ- د- م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گرددشما ميتوانيد قبل از 
رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 
4 به نشــانى كوثر شــمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور 

غيابا رسيدگى خواهد شد.م.الف 20434
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد
 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوســيله به آقــاى عليرضا خبيرى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كــه خانم محبوبه 
هاديزاده بزاز دادخواستى به خواسته مطالبه اجرت المثل به طرفيت شما به شعبه 186 شوراى 
حل اختالف مشــهد ارائه و به كالســه 970426 ثبت و روز دوشنبه مورخه1397/7/9ساعت 
وقــت رســيدگى تعيين گرديده اســت لذا به اســتناد مــاده 73 ق- آ- د- م مراتب يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گرددشــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى 
حل اختالف شــعبه 186 شهرســتان مشهد مســتقر در مجتمع شماره 4 به نشــانى كوثر شمالى 
15 مراجعــه و بــا ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را دريافت و در 
وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد 

شد.م.الف 20435
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوســيله به آقاى اميرحســين رفيعى فرزند احمد فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه 
آقاى رضا حسين زاده بنكدار دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به طرفيت شما به شعبه 
186 شــوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 970401 ثبت و مورخه 1397/7/4ساعت 
9 صبح روزچهار شنبه وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق- آ- د- م 
مراتــب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانى 
كوثر شمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شــورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رســيدگى 

خواهد شد.م.الف 20436
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
آقــاى حميد محموديــان فرزند ناصر پيرو آگهــى قبلى در خصوص دعوى خانم ســاناز نجار 
شــهرى فرزند مهدى بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ مى شــود كه پرونده كالسه 24/961303 
منجر به صدور اجرائيه بر عليه شــما مبنى بر تحويل فرزند مشــترك بنام امير عباس 4 ســاله 
به مادر جهت حضانت و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق دولت گرديده اســت لذا مراتب وفق 
مــواد 9- 118- 119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد اين 
اجرائيه 10 روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين براى عمليات اجرايى 
ابالغ يا اخطار ديگرى به شــما نخواهد شــد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قســمت اجرا 

اعالم نماييد. م.الف 20437
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى مشهد

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 127/970475 آقاى ســيد مهدى جهانى فرزند سيد ابراهيم به اتهام 
توهين و تهديد تحت تعقيب مى باشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز 
ماده 115قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه 
آگهى نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 12:30 روز 97/7/16 در شعبه 127 دادگاه عمومى 
جزائى ظرف مدت ســى روز در شعبه 127 داديارى/ بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب حاضر 
و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد.م.الف 20544
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 127 دادگاه عمومى جزائى كيفرى دو مشهد

آگهى تبادل لوايح تجديدنظرخواهى
بدينوســيله در اجراى دســتور مواد 73 و 346 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقــالب در امور مدنى، صاحب علينيا – منيژه ســردارى فعا مجهول المكان ابالغ مى شــود كه 
حامد وفائى نســبت به قسمتى از دادنامه شــماره 800460 در پرونده شماره 21/961080 
تجديدنظرخواهى كرده اســت. لذا مراتب با درج در روزنامه به شــما ابالغ مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشــار اين آگهى با مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشــانى اقامتگاه خود و دريافت 
نســخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى چنانچه پاسخى داريد كتبا اعالم نمائيد پس 
از گذشــت ده روز از انتشــارآگهى اعم از اين كه پاسخى از ناحيه شما رسيده يا نرسيده باشد.

پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد. م.الف 20545
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 21 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محمد حســين ســياح 
ايرانــى فرزند غالمرضا- خواهان خانم فرشــته اميركاللى دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق 
به خواســته الــزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987577200364 شــعبه 22 دادگاه عمومــى حقوقــى مجتمــع قضايــى امــام خمينى 
شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 08:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 20546
تاريخ انتشار: 1397/06/03

منشى شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محمد حشــمتى فرزند 
غالمحسين- خواهان آقاى عليرضا اسماعيل پور دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته 
صــدور حكــم مبنى بر انتقال منافع يك قطعه زمين  مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9709987577200259 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 
خمينى شهرســتان مشــهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/07 ســاعت 08:00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى بــه علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 20547
تاريخ انتشار: 1397/06/03

منشى شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ  وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى هادى دلير معينى دادخواستى به طرفيت خوانده مصطفى نصيرى به خواسته 
مطالبه وجه ســفته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه 262 شــوراى حل اختالف مجتمع شــماره پنج شهرستان مشــهد واقع در مشهد- طالب 
ميدان ميرزا كوچك خان ارجاع و به كالســه 970371 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
1397/7/4 ســاعت 9 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

20685
تاريخ انتشار: 1397/06/03

متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 262 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهى احضار متهم
بدينوســيله در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
كيفرى به آقاى على تاجيك فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در پرونده كالسه 133/970441 
حســب شكايت سيد حسن ســيد موسوى به اتهام مشــاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى تحت 
تعقيب مى باشد وقت رسيدگى براى مورخه 97/6/31 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است لذا 
در وقت مذكور جهت دفاع از اتهام منتسبه در اين دادگاه حاضر شويد نتيجه عدم حضور اتخاذ 

تصميم قانونى خواهد بود.م.الف 20283
تاريخ انتشار:1397/06/03

مدير دفتر شعبه 133 دادگاه كيفرى دو مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان محمد اســدزاده دادخواســتى به طرفيت خوانده مرضيه نقدى به خواسته مطالبه 
وجه تقديم شــوراى حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 8 شورى 
حل اختالف مجتمع شــماره يك شهرستان مشهد واقع در مشــهد-ابتداى خيابان خواجه ربيع – 
روبروى آيت ا... عبادى 8 ارجاع و به كالسه 970409ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
97/07/04 ساعت 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتــب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

20286
تاريخ انتشار:1397/06/03

شعبه 8 شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست وضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانم زهرا دهستانى خواهان 
آقاى محمد زارع بيدكى دادخواســتى به طرفيت خوانده زهرا دهســتانى به خواســته الزام به 
تنظيم سند خودرو سوارى mwm550  به شماره انتظامى 43 ج 487 ايران 36 مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970441 شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
چهار شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/07/10 ساعت 8:30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 20433
تاريخ انتشار: 1397/06/03

 متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 304 شوراى حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
بدينوســيله به خانم پروانه دســترنج و خانــم طاهره ذوالفقارى و آقاى حســين عنانى فعال 
مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى سيد حسن سجادى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به 
طرفيت شما به شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 970347 ثبت و مورخه 
1397/7/7ســاعت 9 صبح روز شنبه وقت رســيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 
73 ق- آ- د- م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مى گرددشما ميتوانيد قبل از 
رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 
4 به نشــانى كوثر شــمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور 

غيابا رسيدگى خواهد شد.م.الف 20434
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد
 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوســيله به آقــاى عليرضا خبيرى فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كــه خانم محبوبه 
هاديزاده بزاز دادخواستى به خواسته مطالبه اجرت المثل به طرفيت شما به شعبه 186 شوراى 
حل اختالف مشــهد ارائه و به كالســه 970426 ثبت و روز دوشنبه مورخه1397/7/9ساعت 
وقــت رســيدگى تعيين گرديده اســت لذا به اســتناد مــاده 73 ق- آ- د- م مراتب يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گرددشــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى 
حل اختالف شــعبه 186 شهرســتان مشهد مســتقر در مجتمع شماره 4 به نشــانى كوثر شمالى 
15 مراجعــه و بــا ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائــم را دريافت و در 
وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد 

شد.م.الف 20435
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
بدينوســيله به آقاى اميرحســين رفيعى فرزند احمد فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه 
آقاى رضا حسين زاده بنكدار دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك به طرفيت شما به شعبه 
186 شــوراى حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 970401 ثبت و مورخه 1397/7/4ساعت 
9 صبح روزچهار شنبه وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 ق- آ- د- م 
مراتــب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما ميتوانيد قبل از رســيدگى به 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 186 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 4 به نشانى 
كوثر شمالى 15 مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت 
و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شــورا حاضر شــويد در صورت عدم حضور غيابا رســيدگى 

خواهد شد.م.الف 20436
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مسئول دبيرخانه شعبه 186 شوراى حل اختالف مشهد

آگهى ابالغ اجرائيه
آقــاى حميد محموديــان فرزند ناصر پيرو آگهــى قبلى در خصوص دعوى خانم ســاناز نجار 
شــهرى فرزند مهدى بطرفيت شما بدينوسيله ابالغ مى شــود كه پرونده كالسه 24/961303 
منجر به صدور اجرائيه بر عليه شــما مبنى بر تحويل فرزند مشــترك بنام امير عباس 4 ســاله 
به مادر جهت حضانت و پرداخت نيم عشــر دولتى در حق دولت گرديده اســت لذا مراتب وفق 
مــواد 9- 118- 119 قانون اجراى احكام مدنى يك نوبت در روزنامه محلى درج مى گردد اين 
اجرائيه 10 روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از اين براى عمليات اجرايى 
ابالغ يا اخطار ديگرى به شــما نخواهد شــد مگر اينكه محل اقامت خود را كتبا به قســمت اجرا 

اعالم نماييد. م.الف 20437
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 24 دادگاه خانواده مجتمع قضايى شهيد مطهرى مشهد

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 127/970475 آقاى ســيد مهدى جهانى فرزند سيد ابراهيم به اتهام 
توهين و تهديد تحت تعقيب مى باشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز 
ماده 115قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب در روزنامه 
آگهى نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 12:30 روز 97/7/16 در شعبه 127 دادگاه عمومى 
جزائى ظرف مدت ســى روز در شعبه 127 داديارى/ بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب حاضر 
و از اتهام انتســابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســيدگى و اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد شد.م.الف 20544
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 127 دادگاه عمومى جزائى كيفرى دو مشهد

آگهى تبادل لوايح تجديدنظرخواهى
بدينوســيله در اجراى دســتور مواد 73 و 346 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى 
و انقــالب در امور مدنى، صاحب علينيا – منيژه ســردارى فعا مجهول المكان ابالغ مى شــود كه 
حامد وفائى نســبت به قسمتى از دادنامه شــماره 800460 در پرونده شماره 21/961080 
تجديدنظرخواهى كرده اســت. لذا مراتب با درج در روزنامه به شــما ابالغ مى گردد تا ظرف ده 
روز پس از انتشــار اين آگهى با مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشــانى اقامتگاه خود و دريافت 
نســخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى چنانچه پاسخى داريد كتبا اعالم نمائيد پس 
از گذشــت ده روز از انتشــارآگهى اعم از اين كه پاسخى از ناحيه شما رسيده يا نرسيده باشد.

پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال خواهد شد. م.الف 20545
تاريخ انتشار: 1397/06/03

مدير دفتر شعبه 21 دادگاه حقوقى مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محمد حســين ســياح 
ايرانــى فرزند غالمرضا- خواهان خانم فرشــته اميركاللى دادخواســتى به طرفيت خوانده فوق 
به خواســته الــزام به تنظيم ســند مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709987577200364 شــعبه 22 دادگاه عمومــى حقوقــى مجتمــع قضايــى امــام خمينى 
شهرســتان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/04 ساعت 08:00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى 
كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م.الف 20546
تاريخ انتشار: 1397/06/03

منشى شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده آقاى محمد حشــمتى فرزند 
غالمحسين- خواهان آقاى عليرضا اسماعيل پور دادخواستى به طرفيت خوانده فوق به خواسته 
صــدور حكــم مبنى بر انتقال منافع يك قطعه زمين  مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9709987577200259 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 
خمينى شهرســتان مشــهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/07 ســاعت 08:00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى بــه علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم رادريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م.الف 20547
تاريخ انتشار: 1397/06/03

منشى شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام خمينى شهرستان مشهد

آگهى ابالغ  وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى هادى دلير معينى دادخواستى به طرفيت خوانده مصطفى نصيرى به خواسته 
مطالبه وجه ســفته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســيدگى به 
شــعبه 262 شــوراى حل اختالف مجتمع شــماره پنج شهرستان مشــهد واقع در مشهد- طالب 
ميدان ميرزا كوچك خان ارجاع و به كالســه 970371 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 
1397/7/4 ســاعت 9 تعيين شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 
خواهــان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هــاى عمومى و انقالب در امور مدنى 
و دســتور دادگاه مراتب در يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده 
پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه 
دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م.الف 

20685
تاريخ انتشار: 1397/06/03

متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 262 شوراى حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

ویژه گروه فرادید  کش��ورهای غرب��ی در حالی گ�زارش 
ادع��ای حمایت از حقوق بش��ر س��ر می دهند که 
منفعت طلبی ه��ای آنها موجب ش��ده ت��ا هر روز 
جنایت��ی جدی��د در جهان رقم زده ش��ود چنانکه 
در میانمار نسل کشی آشکار کودکان روهینگیایی 
ص��ورت می گی��رد و در یمن نیز ائتالف س��عودی 

کشتار هدفمند کودکان را صورت می دهد. 
مناب��ع محلی در یمن اع��الم کردند در حمله 
جنگنده های ائتالف سعودی به شهرستانی در غرب 
این کشور، ۳۱ زن و کودک آواره هدف قرار گرفته 
و به شهادت رسیدند. جنگنده های این ائتالف زنان 
و کودکان آواره را در یکی از روستاهای شهرستان 
»الُدریهمی« الحدیده به نام »الکوعی« هدف قرار 
داده اند. به گفته این منابع، 27 کودک به همراه ۴ 
زن به شهادت رس��یده اند. گفته می شود این افراد 
به دنبال حمالت اخیر ائتالف س��عودی به استان 
الحدیده جهت اش��غال بندر و شهر الحدیده، خانه 
و کاش��انه خود را ترک کرده بودند که در مس��یر 
راه، هدف حمله جنگنده های ائتالف قرار گرفتند. 
ائتالف عربی ضد یمن به رهبری عربستان سعودی 
۱8 مردادماه نی��ز در حمله هوایی به یک اتوبوس 
حامل دانش آموزان یمنی در استان صعده، ۵۵ تن 
از آن ه��ا را به کام مرگ کش��اند و بیش از 7۰ تن 

دیگر را راهی بیمارستان کرد. 
 »محمدعل��ی الحوثی« رئی��س کمیته عالی 
انقالب یمن در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله 
ائتالف س��عودی دراستان الحدیده گفت: نهادهای 
بین المللی و س��ازمان ملل متح��د با موضع گیری 
ضعی��ف در قب��ال جنایت ری��اض در یمن، اندک 

آبروی باقی مانده خود را از دست داده اند.
الحوثی آمریکا، عربس��تان و کشورهای متحد 
آنها در جنگ ناعادالنه یمن را مس��ئول کامل همه 
جنایت هایی دانست که در حق مردم یمن مرتکب 
می ش��وند. ح��زب اهلل لبنان ضم��ن محکوم کردن 
حمل��ه ائتالف س��عودی به شهرس��تان الدریهمی 
اس��تان الحدیده در غرب یمن، تاکید کرد که قتل 
کودکان و زنان و بمباران مدارس، بیمارس��تان ها، 
بازارها و اماکن تاریخی یمن، جنایت جنگی است. 
در ای��ن میان ارتش یمن اع��الم کرد که یک 
فرون��د موش��ک از نوع »ب��در یک« را ب��ه منطقه 
»جیران« عربس��تان سعودی ش��لیک کرده است. 
نی��روی دریای��ی یمن اع��الم کرد که با س��الحی 
مناسب یک هدف نظامی س��عودی را در آب های 
س��رزمینی عربس��تان هدف قرار قرار داده اس��ت. 
نیروهای انصاراهلل و ارتش یمن با کمین در مس��یر 
نیروهای وابسته به ائتالف سعودی ۴6 تن از آن ها 
را کش��ته و ۵7 تن دیگر را زخمی کردند. رس��انه 
روس��ی گزارش داد همسر ترزا می در شرکتی کار 
می کند که از س��هامداران شرکت س��ازنده بمبی 
اس��ت که اخیراً س��بب ش��هادت ۴۰ دانش آموز 
یمنی ش��د. الزم به ذکر س��ازمان دیده بان حقوق 
بشر حمایت لجس��تیکی آمریکا از حمالت ائتالف 
تحت فرماندهی عربس��تان سعودی به یمن آمریکا 

را در زمره طرف های همدس��ت و شرکت کننده در 
این حمالت قرار می دهد.

نسل کشی کودکان روهینگیا
در این میان »صن��دوق کودکان ملل متحد« 
درباره خطر انقراض نس��ل ک��ودکان روهینگیا در 
کمپ های آوارگان بنگالدش یا در میانمار هش��دار 
داد. یونیسف هشدار داد بیش از نیم میلیون آواره 
روهینگیایی در کمپ های بنگالدش به سر می برند 

ک��ه با خطر بیماری و توف��ان مواجه و کودکان در 
معرض آسیب هستند. 

»س��ایمون اینگرام« س��خنگوی یونیسف گفت 
»م��ا درباره خط��ر تلفات ی��ا احتمال تلفات نس��ل 
کودکان روهینگیای��ی حرف می زنی��م«. وی افزود، 
 ک��ودکان روهینگیایی هیچ ام��کان تحصیلی ندارند.

وی همچنین گفت، براساس تخمین های سازمان ملل 
بین ۵۳۰ تا 6۰۰ هزار روهینگیایی در راخین هستند 
که از این تعداد ۳6۰ هزار نفر کودک هس��تند و این 

کودکان هم مانند آوارگان، امکان تحصیل ندارند. 
ماه آگوس��ت سال گذشته بعد از حمله، تجاوز، 
قتل و به آتش کش��یده ش��دن خانه های س��اکنان 
استان راخین در شمال غرب میانمار بیش از 7۰۰ 
هزار نفر از اقلیت مس��لمان این منطقه با پای پیاده 
یا قایق به سوی بنگالش گریختند اما تاکنون امکان 
بازگشت برای آنان فراهم نشده است. مدیر دیده بان 
حقوق بش��ر درپیامی در صفحه توئیتر خود نوشت 
»جای��زه آزادی ادینب��ورگ« از رئیس حزب حاکم 
میانمار پس گرفته ش��د. نتایج یک پژوهش جدید 
حاکی از آن اس��ت ک��ه ارتش میانمار در مدت یک 
س��ال حدود ۱8۰۰۰ زن و دخت��ر روهینگیایی را 
مورد تعرض جنسی قرار داده است. این پژوهش که 
با همکاری مؤسس��ات و کارشناسانی از کشورهای 
استرالیا، بنگالدش، کانادا، نروژ و فیلیپین انجام شد، 
نشان داد بیش از ۴۰ هزار مسلمان روهینگیایی هم 

با گلوله ارتش میانمار مجروح شده اند.
براس��اس ای��ن پژوه��ش، آم��ار دقی��ق تعداد 
مسلمانانی که بوسیله ارتش میانمار کشته شده اند 
2۳962 )88۱±( نفر گزارش شده است. همچنین 
۱77۱8 )78۰±( زن و دخت��ر روهینگیای��ی ه��م 
بوسیله نیروهای پلیس و ارتش میانمار مورد تعرض 
جنس��ی قرار گرفته اند. در این درگیری ها بیش از 
۱۱۵۰۰۰ خانه مسلمانان روهینگیایی بوسیله ارتش 
میانمار به آتش کشیده شد و ۱۱۳۰۰۰ خانه دیگر 
هم ویران شد. پیش از این در گزارش پزشکان بدون 
مرز تعداد مسلمانان روهینگیایی که بوسیله ارتش 
میانمار از 2۵ اوت تا 2۴ س��پتامبر س��ال گذش��ته 
میالدی کشته شدند 9۴۰۰ نفر اعالم شده بود. در 

این میان 7۳۰ کودک زیر ۵ سال بودند.

جنایت های ضد بشری جنگ افروزان غربی همچنان قربانی می گیرد

نسل کشی کودکان از روهینگیا تا یمن
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یه طراحی کاله سفیدها برای حمله شیمیایی در سور
گفته می ش��ود عناصر موس��وم به کاله سفید که تحت  خط حمای��ت انگلیس ق��رار دارند، بار دیگ��ر درپی طراحی س����ر

سناریوی استفاده از سالح شیمیایی در سوریه هستند.
 عناصر موس��وم به »کاله سفید« که بارها همکاریشان با تروریست های 
حاضر در س��وریه ثابت شده است، طی روزهای اخیر در استان ادلب واقع در 
شمال غرب سوریه به شدت فعالیت می کنند. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش 
داد که همزمان با فعالیت کاله س��فیدها، خبرهای دریافتی حاکی اس��ت که 
گروههای تروریس��تی برای انجام یک حمله ش��یمیایی جدید در مناطق ما 
بین »جسر الشغور« و ریف شمال شرقی الذقیه آماده می شوند. منابع محلی 
حاضر در اس��تان ادلب اعالم کردند، ش��ماری از عناصر کاله سفید با هشت 
خودروی ون، چند بش��که را از کارگاه »اطمه« در مرزهای ترکیه به منطقه 

نامعلومی انتقال دادند؛ کارگاهی که مخصوص تولید مجدد ماده کلر است.

یکا  اعدام معلوالن ذهنی در آمر
در ادامه افش��ای جنایات ضد بش��ری س��اختار حاکم بر  بش�ر آمری��کا، اریکا گوئِوارا روس��اس، مدیر عف��و بین الملل در حق�وق 
آمریکا گفت: »فلوریدا هنوز دومین ردیف آمار مرگ در آمریکا را دارد و حتی 

افرادی که دارای اختالالت ذهنی و روانی هستند را نیز اعدام می کند.«
وی اف��زود: رویکرد ایالت فلوریدای آمریکا به مجازات اعدام باعث وخیم 

تر شدن وضعیت حقوق بشر شده است.
الزم به ذکر اس��ت اقدامات ضد بش��ری س��اختار حاکم بر آمریکا صرفا 
ش��امل داخل این کشور نمی ش��ود بلکه در عرصه جهانی ادامه دارد که البته 
بس��یاری از آمریکایی ه��ا را نیز قربان��ی این جاه طلبی کرده اس��ت چنانکه 
قبرستان آرلینگتون در حومه واشنگتن که حدود ۴۰۰ هزار سرباز آمریکایی 
و همچنین جان اف کندی، رئیس جمهور اسبق آمریکا در آن به خاک سپرده 

شده اند، گسترش می یابد.

فلسطین در جمعه وفاداری به پزشکان و خبرنگاران
بیس��ت و دومین راهپیمایی بازگشت فلسطینیان با نام  وفاداری به کادر پزش��کی و خبرنگاران روز جمعه برای مق���اوم�ت

رفع محاصره غزه برگزار شده است.
کمیته ملی راهپیمایی بازگش��ت فلس��طینیان با ص��دور بیانیه ای ضمن 
تقدی��ر از نقش کادر پزش��کی و خبرنگاران در امدادرس��انی به راهپیمایان و 
مقابله با دشمن جنایتکار از طریق افشای حقایق و علنی کردن سیاست های 
فاشیس��تی و مجرمانه ای��ن رژیم، بر مجازات فرماندهان رژیم صهیونیس��تی 
به عنوان مجرم جنگی تاکید کرد. نظامیان رژیم صهیونیس��تی با س��رکوب 
راهپیمایی مسالمت آمیز بازگشت تاکنون بیش از ۱7۰ فلسطینی از جمله دو 
خبرنگار و سه امدادگر را شهید کرده اند. کمیته ملی راهپیمایی های بازگشت 
و شکس��تن محاصره امروز جمعه در بیانیه ای ب��ر ادامه این راهپیمایی ها در 

شرق غزه تا تحقق خواسته ها و در رأس آن رفع محاصره غزه تاکید کرد.


