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نیجریه: در ادامه گزارش ها درباره ش��رایط کاری 
سخت مهاجران در عربستان، رسانه ها گزارش داده اند 
دو دختر نیجریه ای توس��ط کارفرمای��ان خود در این 
کش��ور کش��ته ش��دند. این دو دختر مهاجر با فاصله 
زمان��ی دو هفت��ه در منزل کارفرمایان سعودی ش��ان 
کشته ش��دند. این دو نیجریه ای به طور غیرقانونی به 

عربستان رفته بودند.

س�ودان: در ادامه مش��کالت اقتصادی س��ودان، 
کمبود نان به »بحرانی« تبدیل ش��ده که مس��ئوالن 
بناچار برای مهار آن، آغاز س��ال تحصیلی را به تعویق 
انداختن��د تا »بحران« مهار ش��ود. در حالی که دولت 
س��ودان با نزدیکی به عربستان و چندین دور مذاکره 
با دولت آمریکا تالش کرد، مشکالت اقتصادی خود را 
حل کند اما در جدیدترین مش��کل اقتصادی، کمبود 

نان مردم را در فشار قرار داده است.

افغانس�تان: یونیس��ف ب��ا نگران��ی از وضعی��ت 
کودکان مبتال به س��وء تغذیه در افغانس��تان، هش��دار 
داد: در صورتی که به وضعیت این کودکان رس��یدگی 
نش��ود، آنها جان خود را از دس��ت می دهند. یونیسف 
اعالم کرد: شش��صد هزار کودک افغان به س��وء تغذیه 
ش��دید دچار ش��دند. هم اکنون از هر یکصد هزار زن 
باردار در افغانس��تان، هزار و دویست نفر از آنها هنگام 

وضع حمل جان خودرا از دست می دهند.

ژاپن: وزارت دفاع ژاپن ادعا کرد کره شمالی تهدید 
هولناک علیه امنیت ژاپن اس��ت و فعالیت های نظامی 
پیونگ یان��گ جدی ترین تهدیدهای پی��ش روی ژاپن 
هستند. وزارت دفاع ژاپن گفت: فعالیت های نظامی کره 
شمالی جدی ترین و حیاتی ترین تهدید هایی هستند که 

کشور ما با آن روبه رو است«.

ذرهبین

وعده جدید عمران خان 
نخست وزیر پاکستان در نخستین سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور، 

اهانت های مکرر نماینده هلند به دین اسالم را محکوم کرد. 
عمران خان تأکید کرد: دولت پاکس��تان مس��ئله اهانت به دین اسالم را در 
س��ازمان همکاری اسالمی مطرح خواهد کرد و از کشورهای اسالمی می خواهد 

تا به یک سیاست جمعی واحد برسند.
خ��ان گف��ت: موضوع کاریکاتورهای موهن باید در س��ازمان مل��ل متحد مطرح 
می ش��د که متأس��فانه اقدامی در این زمین��ه صورت نگرفت. عمران خ��ان گفت: دولت 
پاکستان موضوع توهین به مقدسات اسالمی را در سازمان ملل متحد مطرح و پیگیری 
خواهد کرد. خان قرار است با شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل غرب را به شکست 
در حفاظت از احساسات مسلمانان متهم کند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه پاکستان 
کاردار سفارت هلند را در اعتراض به مسابقه کاریکاتور موهن ضد اسالمی احضار کرد.

شبه قاره
ترکیه به »لحن گاوچرانی« آمریکا پاسخ می دهد

 35-F وزیر خارجه ترکیه در واکنش به پیشنهاد آمریکا درباره جنگنده های
و اینکه آمریکا هر کاری بخواهد می کند، آن را »لحن گاوچرانی« توصیف کرد.

مولود چاووش اوغلو طی نشس��ت خبری در لیتوانی با بیان اینکه سیاس��ت 
خارجی ترکیه مبتنی بر توازن در روابط با کشورهای مختلف است، گفت: اینکه 
آمریکا می گوید من هر کاری بخواهم انجام می دهم، شبیه فیلم های کابویی است. 
وی ضم��ن تاکید بر واکنش نش��ان دادن ترکیه به اینگونه اظه��ارات، افزود: نیازمند 
نیستیم که هر تصمیم ناعادالنه ای را که یک کشور علیه دیگری می گیرد، قبول کنیم. 
وزیر خارج��ه ترکیه با بیان اینکه آمریکا تضمینی برای فروش س��امانه های پدافند 
موشکی »پاتریوت« به آنکارا نداده است، خاطر نشان کرد: »ما باید از حریم هوایی خود 
دفاع کنیم. این یک باید اس��ت. آنها باید این را درک کنند. آیا آمریکا می تواند تضمین 

دهد که به ما پاتریوت می فروشد؟«.

چالش
راه ابریشم فرصتی برای جهان 

رئیس جمه��وری خلق چین هدف از اجرای برنامه »راه ابریش��م جدید« را 
نه ایجاد »باش��گاه چین« بلکه فرصتی برای توس��عه کشورهای مختلف جامعه 

بین المللی عنوان کرد.
ش��ی جین پین��گ در گردهمایی ویژه پنجمین س��الگرد اج��رای طرح راه 
ابریش��م نوین با عنوان »یک جاده - یک کمربند« در پکن با اش��اره به اقدامات 
برخی از کشورها در ارتباط با راه ابریشم نوین و تالش آنها برای جلوگیری از اجرای 
برخ��ی طرح ه��ا تصریح کرد چین نمی خواهد یک باش��گاه برای خود با اس��تفاده از راه 

ابریشم ایجاد کند. 
در ش��رایطی که مالزی خط آهنی را که پشتیبان اصلی آن چین است، متوقف کرده 
اس��ت، رئیس جمهوری چین اظهار داشت راه ابریش��م یک برنامه و فرصت تجاری برای 

همه اعضای جامعه بین المللی است. 

شرق آسیا

یه یکا و ماجرای مجدد حمله به سور آمر
فرامرز اصغری

طی س��ال های گذشته بهمن بیداری اسالمی درصدد بود تا 
دیکتاتوری را در کش��ورهای عربی برچیند. ام��ا با ورود غرب به 
گونه ای مدیریت ش��د که این جریان به س��مت حفظ و تحکیم 
بناهای دیکتاتوری در کش��ورهای متحد غرب در منطقه پیش 
رفت. همزمان فضایی ش��کل گرفت که انقالب ها و شورش ها به 
طرف کش��ورهای حامی مقاومت و ضد سیاس��ت های آمریکا و 
متحدانش گرایش پیدا کرد که سوریه یکی از مهمترین آنها بود. 
جریانی که تنها به سوریه بسنده نشد و دامن کشورهایی 
مثل عراق و یمن را نیز گرفت. حتی سعودی ها به شکل علنی 

اعالم کردند که شورش ها را به گونه ای مدیریت خواهند کرد 
که به خیابان های ایران نیز کشیده شود. 

در این میان سوریه به عنوان یکی از مهمترین کشورهایی 
که طی س��ال های گذشته بیشترین ضربات را متحمل شده و 
حتی به سمت فروپاشی سرزمینی پیش رفته، چندین بار تهدید 
به حمله شده است. حتی آمریکا جدای از بحث ائتالف سازی و 
مبارزه ظاهری با داعش،  چند بار به طور مس��تقیم به نیروهای 
نظامی و دولتی سوریه حمله کرده است. عمده بهانه این حمله، 
ادعای استفاده سوریه از تسلحیات شیمیمایی است. موضوعی 

که در حال حاضر نیز نسبت به آن تاکید می شود. 
این مس��ئله باعث ش��ده تا طی روزهای گذش��ته بحث 
جن��گ در منطقه ب��ار دیگر جدی گرفته ش��ود. به این دلیل 
که آمری��کا چنین تمایالتی را نش��ان داده و در طرف مقابل 
روسیه را مجبور به واکنش کرده است. روسیه با اعزام ناوگان 
جنگی خود از دریای س��یاه به دریای مدیترانه،  هم به آمریکا 

هشدار داده است تا از هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه عقب 
بنشیند و هم اینکه به دیگر کشورهای جهان نشان داده است 

که تالش های واشنگتن در این زمینه جدی است. 
درب��اره اینکه چرا آمریکا در حال حاض��ر بار دیگر بحث 
حمله به س��وریه را مطرح کرده دو تحلیل قابل تامل اس��ت. 
ابتدا مباحث داخلی این کشور و سپس رخدادهای منطقه ای 
و بین الملل��ی. در بح��ث داخلی دولت ترام��پ با چالش هایی 
مواجه ش��ده که در آمریکا به ن��درت رخ می دهد. مهمترین 
مس��ئله ای که دولت ترامپ را به ناچار به این س��مت کشانده 
اس��ت،  تمایل سیاس��ی - اجتماعی در آمریکا برای استیضاح 
رئیس جمهور اس��ت. با توجه به افش��اگری های شکل گرفته 
درخصوص ترامپ و شواهد موجود،  بسیاری منتظر انتخابات 
میان دوره ای هس��تند تا رئیس جمهور را برای تخلفات شکل 
گرفت��ه و همچنین رویکردهای انتخاب ش��ده طی دو س��ال 
گذش��ته، استیضاح کنند. این مسئله به قدری جدی شده که 

حتی برخی از مشاوران ترامپ تاکید کرده اند برای اینکه وی 
به عنوان اولین کس��ی نباشد که استیضاحش رای بیاورد و از 
این طرق از قدرت اخراج ش��ود،  پیشتر استعفا داده و همانند 

ریچارد نیکسون عمل کند. 
یکی از تحلیل ها این اس��ت که دول��ت در حال معطوف 
کردن توج��ه نمایندگان و افکار عمومی به س��مت مس��ائل 
بین المللی اس��ت و حتی ترامپ حاضر اس��ت ب��رای این کار 
ی��ک جن��گ را کلید بزند. ام��ا یکی دیگ��ر از تحلیل ها که با 
نگاهی بین المللی ارائه می ش��ود این است که دولت ترامپ و 
به طور کلی آمریکا در س��طوح مختلف بین المللی به س��مت 
باخت پیش رفته و طی س��ال های گذش��ته به جز نمایشی از 
پیروزی ها هیچ دس��تاوردی نداش��ته است. از این منظر برای 
اینکه بتواند قدرت خود را نشان دهد و از این طریق حتی در 
مس��ائل داخلی دست آورد داشته باشد،  باید دست به اقدامی 

بزند که توجهات ملی و بین المللی را جلب کند. 

یادداشت

متن آگهى 
شــماره پرونده 139604022675000830/1- شــماره بايگانــى پرونده:9600832 – شــماره ابالغيه: 
139705122675001118- تاريخ صدور:1397/05/24- بدين وســيله به خانم معصومه شهركى اخر فرزند 
حسين شماره 3670236155 ساكن زابل خيابان امام خمينى كوچه زال پالك 236 ابالغ مى شود كه خانم / آقاى 
محمود شهركى جهت وصول مبلغ 26000000 ريال به استناد چك شماره 901/03925538 و 43 و 46 و 48 و 
45 و 47 عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9600832 در اين اداره تشكيل شده و طبق 
گزارش مورخ 96/11/11 مامور ، محل اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد ، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننماييد ، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف/948
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى زابل

آگهى دعوت افراز
چون خانم فاطمه معمرى قروتخوار (وكالتا/ اصالتا) – فرزند حسينعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 1/200- 
اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 9019 ز مورخ 97/5/23 طبق وكالتنامه 
شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز 
و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به 
ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد 
اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز - مورخه 97/7/7 در اين اداره و يا در محل وقوع 
ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم 

حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/6/7- م الف/944
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى ابراهيم قنبرى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند محمد احدى از مالكين مشاعى پالك 1/219- اصلى واقع 
در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 9062 ز مورخ 97/5/23 طبق وكالتنامه شماره .... 
دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش 
امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر 
مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد 
رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به 
افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز - مورخه 97/7/7 در اين اداره و يا در محل وقوع ملك 
مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور 

مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/6/7- م الف/949
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى نبى قادر پير فرزند غالمعلى از مالكين مشــاعى پالك 1/4193- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان 
شهر زابل طبق درخواست شماره 9079 ز مورخ 97/5/23 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم با استناد به 
قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم 
داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده ... آئين نامه 
اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ساير مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك 
دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز مورخ 97/7/7 در اين اداره حضور 
بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام 

عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/6/7- م الف/951
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى محمد نور بهروز احدى از مالكين پالك 698- اصلى ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى بانضمام 
اراضى مربوطه واقع در بخش چهار بلوچســتان طبق  درخواســت شماره 3739/خ مورخه 97/5/23 تقاضاى افراز 
ســهمى خود را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره 
نموده و در ذيل درخواســت افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها 
مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و كسانيكه 
حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح روز  شنبه مورخ 
97/6/17 در اين اداره يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 
مقــررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشــار: 1397/6/7- م 

الف/340
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خاش

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053001902 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
مجتمع كشــت و صنعت شريفان به شناسه ملى 10100743170 در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 19788/58 مترمربع پالك شماره 841 و 843 فرعى از 181 اصلى كه مساحت 7005/23 مترمربع آن 
از قطعه 82 و مســاحت 12783/35 مترمربع از قطعه 81 واقع در دوتويه خريدارى از مالك رســمى مجتمع كشت 
و صنعت شريفان محرز گرديده است. برابر سند رهنى در رهن بانك كشاوزى مى باشد و حفظ حقوق رهنى بالمانع 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/6/7- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/22 

- م الف/3053
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053001899 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
مجتمع كشــت و صنعت شريفان به شناسه ملى 10100743170 در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت 610 مترمربع پالك شــماره 838 فرعى از 181 اصلى در دوتويه خريدارى از مالك رسمى مجتمع كشت و 
صنعت شــريفان محرز گرديده است. برابر ســند رهنى در رهن بانك كشاوزى مى باشد و حفظ حقوق رهنى بالمانع 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/6/7- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/22 

- م الف/3054
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى اصالحيه
در پرونده شــماره كالســه 1069/96 تاريخ هزينه هاى دادرســى و تاخير تاديه 97/5/30 چاپ شده كه به 

96/5/30 اصالح مى گردد. 

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: موسى الرضا نودهى مجهول المكان  ،مشخصات محكوم له: محسن سليمانى به نشانى 
كاشــان خ اميريه پشــت دانشــگاه آيت اله يثربى كوچه باباقربانى پالك 6 ، به موجب راى شــماره 190/97 تاريخ 
97/3/7 حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) 
كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال بابت اصل خواسته (چك 
شماره 515820-95/3/5) و هزينه ابطال تمبر به مبلغ 575/000 ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت 
دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول و حق محكوم له رعايت تبصره 2 م 
306 ق آ د م الزامى است نيم عشر اجرايى از محكوم عليه اخذ گردد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگــذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى حوزه يك شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

دادنامه
شماره پرونده:884/96- شماره دادنامه:429/97 ، تاريخ رسيدگى:- ، بتاريخ ... در وقت فوق العاده جلسه 
شعبه ... شوراى حل اختالف كاشان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه ... تحت نظر قرار دارد 
قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد 
(راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان محسن سليمانى با وكالت حامد حاج مبين فرزند حسنعلى به طرفيت 
خوانده گان اميرحسين امين مرام و حسين حسنى مطلق فرزند – به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 91/000/000 
ريال به استناد سه فقره چك به شماره 18594160-94/11/20 و 18594156-95/2/31 و 18594157-
1395/3/31  به انضمام خســارت دادرســى و خسارت تاخير تاديه با بررسى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن 
اســناد تجارى و اينكه خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى در جلسه رسيدگى حضور بهم نرسانده اند و داليل 
و مداركى كه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند حضور در جلســه رســيدگى دفاع موثرى كه موجبات 
ابراء ذمه نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق العشار و با عنايت به گواهى عدم پرداخت 
صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروح و صدور آن از ناحيه خوانده و توجها به نظريه مشورتى اعضاء 
محترم شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از قانون مدنى و مواد 
310-311-312-314 از قانــون تجارت و مواد 194-197-198-502-515-519 از قانون آيين دادرســى 
مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع 
تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ 91/000/000 ريال بابت 
اصل خواسته و هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه بابت خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و 
تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد در خصوص خوانده رديف دوم نظر به استرداد دعوا از نامبرده نظر 
به انتشار بند ب از ماده 107 از قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دعوى صادر گردد راى صادره از قرار مطلق 20 
روز حسنى / سليمانى  قابل واخواهى در اين شعبه و ظرف مهلت 20 روز از انقضاى مهلت فوق جلسه اعتراض  حكم 

در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالســه 9609988130200373 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار تصميم 
نهايى شــماره 9709978130200384 ، خواهان: اداره منابع طبيعى شهرســتان بهار با نمايندگى آقاى على بيات 
فرزند على اصغر به نشانى استان همدان شهرستان بهار شهر بهار بلوار معلم جنب اداره برق منابع طبيعى ، خوانده: 
آقاى بهرام تركاشوند فرزند عباس به نشانى مجهول المكان ،خواسته: خلع يد ، گردشكار: دادگاه با بررسى محتويات 
پرونده ، ضمن اعالم ختم دادرســى و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد 
(راى دادگاه) در خصوص دادخواســت اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرســتان بهار به نماينده حقوقى على بيات 
به طرفيت بهرام تركاشــوند فرزند عباس به خواســته ى صدور حكم مبنى بر خلع يد از 30 مترمربع از اراضى ملى 
موضوع پالك ثبتى 88/2 موســوم به روستاى حيدره قاضى خانى مقوم به 3/100/000 ريال و پرداخت خسارات 
وارده ناشــى از تخريب اراضى مذكور مقوم به 4/100/000 ريال با احتساب خسارات دادرسى دادگاه با توجه به 
مجموع اوراق و محتويات پرونده از جمله مفاد دادخواســت تقديمى ، رونوشــت سند مالكيت خواهان ، صورتجلسه 
مشاهدات محلى ، مالحظه نظريه كارشناسى و اظهارات نماينده حقوقى اداره ى خواهان و اينكه خوانده عليرغم ابالغ 
قانونى اخطاريه در جلســه ى دادرســى حاضر نگرديده و دفاعى معمول نداشــته اســت و با مالحظه دادنامه شماره 
9609978130601035 صادره از شعبه 101 كيفرى بهار ، دعواى خواهان را وارد تشخيص لذا با استناد به مواد 
308و 311و 320 از قانون مدنى و مواد 198و515و519 از قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده 
به خلع يد از مقدار 30 مترمربع از اراضى ملى موضوع پالك ثبتى 88/2 موسوم به روستاى حيدره قاضى خانى به 
شرح كروكى و ترسيم پيوست نظريه كارشناسى و هم چنين پرداخت مبلغ 4/100/000 ريال بابت خسارات وارده 
ناشــى از تخريب اراضى ملى  و مبلغ ســه ميليون ريال بابت دستمزد (كارشناسى به نفع خواهان) صادر و اعالم مى 
دارد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واقعى قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن 

ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاههاى تجديدنظر استان همدان مى باشد. م الف/461
رئيس شعبه دوم عمومى حقوقى بهار

آگهى رونوشت حصر وراثت
امير عباس ملكى فرزند غالمعلى داراى شماره شناسنامه 15 به شرح دادخواست به كالسه 970403 از اين 
حوزه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اختر ضرغامى سگوند فرزند عبدالعلى 
به شــماره شناســنامه 1138 در تاريخ 1396/1/31 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- منصوره ملكى فرزند غالمعلى به ش ملى 4569356478 دختر متوفيه 2- مرضيه 
ملكــى فرزند غالمعلى به ش ملــى 4569393561 دختر متوفيه 3- اميرعباس ملكــى فرزند غالمعلى به ش ملى 
4591997154 پسر متوفيه 4- غالمعلى ملكى فرزند اسمعيل به ش ملى 3979120430 همسر متوفيه والغير 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/447 
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

آگهى رونوشت حصر وراثت
فاطمه روســتائى فرزند على داراى شماره شناسنامه 4 به شرح دادخواست به كالسه 970447 از اين حوزه 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان گل رخســار روستائى فرزند فضل اله به 
شماره شناسنامه 12 در تاريخ 1387/2/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- فاطمه روســتائى فرزند على به ش ملى 3934028268 دختر متوفيه 2- عشرت روستائى 
فرزند على به ش ملى 1828063922 دختر متوفيه 3- جمشيد روستائى فرزند على به ش ملى 1827884630 
پســر متوفيه والغير اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/459 
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خانم بهاره جعفرى اسطلخى فرزند فرخ به شماره پرونده كالسه 9609988320000391 شعبه 109 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (109 جزايى ســابق) ثبت و وقت  رســيدگى مورخ 1397/7/3 ساعت 11/00 تعيين 
كه حســب 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 ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/814
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) كالسه 9100281
ششــدانگ يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى در آن به مســاحت 1000 مترمربع به پالك ثبتى شــماره 
5039 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 355 فرعى از ســنگ 56 اصلى واقع در مشاء حوزه ثبتى دماوند محدود 
بــه حدود شــماالً در دو قســمت اول به صورت پخى اســت به طول 13/55 متر ديوار اســت بــه راه دوم به طول 
14/10 متر درب و ديوارى است به راه احداثى شرقاً به طول 42 متر ديوارى است به باقيمانده پالك 355 فرعى 
جنوبا به طول 24/60 متر ديوارى اســت به پالك 366 فرعى غرباً به طول 24/85 متر ديواريســت اســت به پالك 
4198 فرعى تصرفى آقاى توكلى كه ذيل ثبت شــماره 96406 صفحه 371 دفتر 504 به شــماره چاپى 206558 
در تاريخ 1384/11/16 به نام آقاى رضا موسئى صادر و تسليم شده است و سپس به موجب سند قطعى شماره 
1819 مورخ 1389/4/28 دفترخانه 1623 تهران ششدانگ پالك موصوف به خانم ملينا موسئى با واليت آقاى رضا 
موسئى قطعى يافته است و طبق سند رهنى شماره 7442 مورخ 1389/6/16 دفترخانه 700 تهران در رهن بانك 
پارســيان شعبه سعادت آباد قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرايى تحت شماره 9100281 
شــده اســت و برابر نظريه مورخ 1397/4/15 هيات كارشناسان رسمى دادگســترى توصيف اجمالى مورد وثيقه 
عبارت است از ملك فوق واقع است در مشاء كوچه طبيعت كوچه ملينا يك قطعه مانده به آخر جنوبى ملك مذكور با 
معاينه محلى به عمل آمده به اتفاق نماينده بانك و هماهنگى تلفنى ولى مالك به محل عزيمت و با معاينه محلى انجام 
شده پالك مذكور خانه باغى است با مختصات جغرافيايى با مركزيت (UTM) و 592719 و s39 3950015 ميباشد 
عرصه آن به مساحت 1000 مترمربع با ورودى در انتهاى كوچه باغ و درب ورودى اختصاصى بنام كوچه ملينا كه در 
شيب 45 درجه محصور به ديوارهاى 1 الى 2 متر احداثى از نوع سنگ معدنى الشه اى قرمز و قرنيز كه ديوار ضلع 
غربى مجهز به نرده فلزى اســت شــيب زمين با احداثى تراس پله بندى و با سنگ معدنى كف سنگ فرش گرديده 
اســت و داراى آب نما و دو واحد آالچيق در انتهاى ضلع شــرقى است يك دستگاه كانكس آلومينيومى بعنوان واحد 
مســكونى به مســاحت 36/60 متر بر روى سكوى ساخته شده از سنگ محلى و بر روى واحد مسكونى سرايدارى با 
زيربناى 15 متر جمعاً 51/60 مترمربع نصب گرديده اســت فضاى ســبز باغ شامل باغچه هاى حاشيه با چمن و گل 
تزيين گرديده و در ساير قسمت ها درختان زينتى شامل نوئل و سدروس و كاج كاشفى و شمشاد طاليى و غيره و 
همنطور تعدادى محدود درختان مثمر شامل سيب و گالبى و هلو با عمر متوسط 5 سال مشهود است مجموعه داراى 
تاسيسات شهرى از جمله برق و گاز و تلفن و يك حلقه چاه دستى كه بطريق قطره اى فضاى سبز از آن مشروب مى 
گردد و به مبلغ 12500000000 ريال (معادل دوازده ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابى شــده است و جهت 
وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالسه فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ 1397/7/3 از ساعت 9 الى 12 ظهر در 
اداره ثبت اسناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شهيد بهشتى جنب سينما پرستو اداره ثبت اسناد 
و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 12500000000 ريال (معادل دوازده ميليارد و 
پانصد ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود شركت در جلسه مزايده براى عموم 
آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه 
مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك 
تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها 
براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى 
و شهردارى و ...  خواهد بود.مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار به وارده شماره 139705001090000413 

بيمه مى باشد. تاريخ انتشار آگهى: 1397/6/7- م الف/5516
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت اسماعيل ناروئى فرزند ابراهيم به شماره شناسنامه  16158 شرح دادخواست 
تقديمى ثبت شده به كالسه 9709985500200324 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان ابراهيم ناروئى فرزند ملك داد به شماره شناسنامه 1397 در تاريخ 97/3/6 در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر 
فرزنــد متوفــى 2- محمود ناروئى به ش ش 351 -3- محمد اســحق ناروئى بــه ش ش 288 -4- مكه ناروئى به 
ش ش 9984 -5- ســكينه ناروئى به ش ش 28 -6- زهرا ناروئى به ش ش 15163- 7- زينب ناروئى به ش 
ش 480 -8- فاطمــه ناروئــى به ش ش 3960 همگى فرزندان متوفى والغير ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1392
 قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان

دادنامه
پرونده كالســه 9709985501600065 شــوراى حل اختالف شماره 16 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف 
شهرستان زاهدان تصميم نهايى شماره 9709975501600305- خواهان: خانم ام البنين شيخ فرزند ابراهيم 
به نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان زاهدان شهر زاهدان جام جم 62 كوچه بهمن پالك 30- خواندگان: 
1- آقاى ســيد مرتضى احمدى فرزند بدرالدين به نشــانى مجهول المكان 2- آقاى حسين دوستى مقدم به نشانى 
استان سيستان و بلوچستان شهرستان زاهدان زاهدان خ دانشگاه 25 خدمات تكثير پاپيروس ، خواسته ها: 1- 
تامين خواسته 2- مطالبه وجه بابت (راى شورا) در خصوص دعوى خانم ام البنين شيخ فرزند ابراهيم بطرفيت آقاى 
سيد مرتضى احمدى فرزند بدرالدين 2- حسين دوستى مقدم بخواسته مطالبه وجه به ميزان دو ميليون تومان با 
انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه تا يوم الوصول با توجه به مفاد دادخواست تقديمى از ناحيه خواهان 
و محتويــات پرونــده و اينكه اعالم داشــته به موجب مدارك مذكــور در مورخه هــاى 95/12/24 ، 96/01/11 ، 
96/05/03 از طريــق كارت به كارت بــه شــماره 60373373433854676 و 6037991878913296 بابت 
پروژه پايان نامه به مبلغ 20000000 ريال به حساب خوانده رديف اول واريز نمودم و خوانده رديف دوم بعنوان 
مشــاور و شــريك و دوست ايشــان تعهد تحويل كار را نموده اســت و از خواندگان طلبكارم لذا تقاضاى محكوميت 
خواندگان بصورت تضامنى را دارد و نظر به اينكه خوانده رديف دوم در شــورا حاضر و اظهار ميدارد بنده در تايپ 
تكثير به عنوان شاگرد فعاليت داشته ام و از امورات مالى اطالعى ندارم خوانده رديف اول در شورا حضور ندارد و 
اليحه اى نيز ارسال نداشته و هيچگونه ايراد و دفاعى به عمل نياورده و دليل و مدركى مكه مويد برائت مشاراليه 
از ذمه دين باشد به شورا ارائه ننموده است بنابراين دعوى مطروحه از ناحيه خواهان ثابت و موجه تشخيص عليهذا 
با استناد مواد 198و519و522 قانون آيين دادرسى و دادگاه هاى عمومى انقالب در امور مدنى حكم بر محكوميت 
خوانده رديف اول به پرداخت مبلغ 20000000 ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 1992000 ريال بابت 
هزينــه دادرســى در حق خواهان را صادر و اعالم مينمايد و در خصوص خوانــده رديف دوم با توجه به اظهارات وى 
اينكه هيچگونه دليل و مدركى از سوى خواهان ارائه نشده است و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى قرار رد دعوى و همچنين با توجه به اينكه خواهان از خواسته خود مبنى بر 
صدور تامين خواسته صرفنظر كرده حكم به رد دعوى خواهان را صادر و اعالم ميگردد راى صادره نسبت به خوانده 
رديف اول غيابى كه ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شــورا ميباشد و در مورد خوانده 
رديــف دوم حضورى كه ظرف مدت بيســت رزو پس از ابالغ كليه اصحــاب دعوى قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

عمومى حقوقى شهرستان زاهدان مى باشد. م الف/1393
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 16 زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك قطعه زمين فاقد مساحت بشماره 0 فرعى از 100 اصلى  واقع در سيد آباد كه ذيل 
ثبت و صفحه 88 دفتر جلد 518 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 187546 بنام آقاى على معظمى صادر و تسليم 
گرديده اســت. سپس وكيل وراثت نامبرده به نام آفريده معظمى طبق وكالتنامه 8367-1397/5/15 دفترخانه 
1279 تهران و 8366-1397/5/15 دفترخانه 1729 تهران از جانب وراث على معظمى نامبرده با ارائه يك برگ 
استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 3763-1397/5/13 بگواهى دفترخانه 1279  تهران رسيده 
مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك 
فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى 
ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار 
اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير 

اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5517
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى طالق
آقــاى محمــد ابراهيــم امانى فرزنــد اســداله به نشــانى مجهول المــكان نظر بــه اينكه حكم طالق شــماره 
9709978310300429-1397/3/23 پرونده كالسه 9609988310301582 بين شما و خانم زليخا رحمانى 
خانقاهى قطعى گرديده در اجراى دستور رياست شعبه 2 دادگاه و تبصره ماده 35 قانون حمايت خانواده به شماره 
اخطار مى گردد حداكثر ده روز پس از نشر اين آگهى به آدرس كرمانشاه بلوار ارشاد 4راه آتش نشانى دفتر طالق 

36 مراجعه نمائيد.در صورت عدم مراجعه طالق برابر مقررات ثبت مى گردد.
سردفتر طالق 36 كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شــكايت شــركت توزيع نيروى برق كرمانشاه بر عليه حبيب كرمى به اتهام سرقت تعزيرى مطرح كه به شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709988322800027 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 
جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/29 ســاعت 08/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/86
(قاضى شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

متن آگهى
در اجراى ماده 344 قانون آئين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
فرزاد مهريان (فقيرى) فرزند بعلى كه در پرونده كالســه 93099883743400562 با شماره بايگانى 960056 
شــعبه 4 دادگاه انقالب اســالمى شهرستان كرمانشاه متهم به تمشاركت در نگهدارى مقدار بيست و پنج گرم مواد 
مخدر از نوع هرويين و مقدار بيست سانت شيره مطبوخ ترياك ميباشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 
1397/8/13 راس ســاعت 10 صبح با در دســت داشتن شــماره پرنده مذكور و مدارك احراز هويت ، خود را در 

موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/809
 مدير شعبه 4 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
در خصــوص متهــم آقاى محمد صالح ميرشــاهى فرزند مســعود مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالســه 9609988323800718 شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) ثبت 
و وقت  رســيدگى مورخ 1397/7/2 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 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 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/815
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
در خصوص اتهام خانم اكرم فرد جهان آباد فرزند عباس 2- ســيد جمشــيد خليلى فرزند ســيد مهدى متهم  
پرونده كالســه 9309988328700853 شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) ثبت و 
وقت  رســيدگى مورخ 1397/7/25 ساعت 09/00 تعيين كه حســب دستور 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 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/813
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم اميد دربندى فرزند محمدعلى
متهم پرونده كالســه 9609988328800794 شــعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى 
سابق) ثبت و وقت  رسيدگى مورخ 1397/7/25 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد 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 دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/812
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
متهمين يزدانى و فتحى به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988322500915 شعبه 109 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) ثبت و وقت  رســيدگى مورخ 1397/7/28 ساعت 09/00 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 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 ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/811
(مدير شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى ســيد جعفر مظلومى بشماره شناسنامه 2951 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شماره 970307 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى سيد جالل 
مظلومى به شماره شناسنامه 5 در تاريخ 1397/3/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- آقاى سيد جعفر مظلومى فرزند سيد جالل به ش ش 2951 صادره از تهران پسر متوفى 2- آقاى 
ســيد صفر مظلومى فرزند ســيد جالل به ش ش 85 صادره از دماوند پسر متوفى 3- خانم محبوبه تبريزى فرزند 
اسمعيل به ش ش 1 صادره از دماوند همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5518
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

دادنامه
پرونــده:9609982074100055 خواهان:نبى اله كريمى جويبــارى ف حبيب اله با وكالت معصومه فدائى 
جويبــارى ف باب اله خوانده:فرامرز صفرى تيلمى ف محمدهاشــم ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دعوى نبى اله 
كريمى جويبارى ف حبيب اله با وكالت معصومه فدايى به طرفيت خوانده فرامرز صفرى تيلمى ف باب اله به خواسته 
مطالبــه وجــه مبلغ 55,000,000 ريال بابت صدور يك فقره چك به شــماره 658417-95/5/25 صادره از بانك 
رفاه كارگران شــعبه رودكى ســارى با احتساب هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه و حق الوكاله با عنايت به مفاد 
دادخواســت تقديمى خواهان و فتوكپى مصدق چك و گواهينامه عدم پرداخت آن و نظر به اين كه خوانده با اطالع 
از وقت رســيدگى در جلســه حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده دعواى خواهان محمول بر صحت تلقى به استناد 
مــواد 310و313 ق تجــارت و مــواد 198-519-522 ق آ د م و تبصره الحاقى به ماده 2 ق صدور چك خوانده به 
پرداخت پنجاه و پنج ميليون ريال اصل خواســته و 832,500 ريال هزينه دادرســى و 1,980,000 ريال بابت حق 
الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از 95/5/25 تا زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب 
تغيير شــاخص اعالمى توســط بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى گردد.رأى صادره غيابى بوده ظرف بيست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا ســپس ظرف بيســت روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى 

حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

ویژه گروه فرادید  س��خنگوی ارتش یمن ضمن گ�زارش 
درخواست از همه س��رمایه گذاران و سرمایه داران 
برای ترک امارات گفت که همه امارات در تیررس 
حمالت پهپادی و موشک های بالستیک ارتش یمن 
قرار دارد و تأسیس��ات اقتصادی امارات نیز اهداف 

مشروعی برای ارتش یمن به شمار می روند.
سرتیپ ش��رف لقمان از همه س��رمایه گذاران 
و سرمایه داران خواس��ت امارات را ترک کنند. وی 
گفت: امارات با همه تأسیسات اقتصادی و حیاتی اش 
هدف مش��روعی برای ارتش یمن اس��ت. س��رتیپ 
شرف لقمان گفت: االن پهپاد های ما به امارات پرواز 
می کنند و فرودگاه را هدف قرار می دهند که باعث 
توق��ف پرواز ها برای مدتی می ش��ود. توقف پرواز ها 
برای امارات موجب خسارات زیادی است. عالوه بر 
اینکه خساراتی نیز وارد شده است که در ساعات یا 

روز ه��ای آینده اعالم خواهد ش��د و در حال حاضر 
به علت سانسور ش��دید خبری که اماراتی ها حاکم 

کرده اند این خسارات بر مال نمی شود.
وی اف��زود: در روز ه��ای آین��ده نی��ز اتفاق��ات 
غافلگیرکننده ادامه خواهد یافت و اعالم خواهیم کرد. 
این حمله نیز در پاسخ به جنایاتی است علیه یمنی ها 
صورت می گیرد. همه امارات به اهداف مشروعی برای ما 
تبدیل شده است. همه امکانات اقتصادی و طرحهایش 
به عنوان اهداف مشروع ما هستند. حمله به فرودگاه 
دبی نیز یک حمله آزمایش��ی بود و همه تأسیس��ات 
اقتص��ادی امارات در آینده با پهپاد ها یا موش��ک های 
بالس��تیکی هدف قرار خواهند گرفت. وی تاکید کرد: 
همه سرمایه گذاران خارجی از این کشور خارج شوند. 

ما هشدارمان را می دهیم تا نگویند که نگفتیم.
محمد عبدالس��الم سخنگوی جنبش انصاراهلل 
یم��ن در واکنش به اق��دام ام��ارات در تکذیب و 
سانسور عملیات موفق پهپادی یمن در دبی، تاکید 
کرد که این کشور بزودی با حقایقی مواجه خواهد 
ش��د که دیگر نمی تواند آن را تکذیب کند. وی با 
انتشار پستی در »فیس بوک« با انتشار خبر حمله 
پهپ��ادی موفق به ف��رودگاه بین المللی دبی اظهار 
داش��ت: پس از روشن ش��دن حقایق درباره حمله 
پهپاد صماد 3 به فرودگاه ابوظبی، که رژیم امارات 
ت��الش کرد تا آن را س��اختگی و تصادفی نش��ان 
ده��د، به اذن الهی بزودی خ��ود را مقابل حقایقی 
خواهد دید که بس��ختی بتواند کسی را درباره آن 

گمراه کند یا بتواند آن را تکذیب کند. رس��انه های 
محور غربی - عبری - عربی درخصوص حمله یک 
فروند پهپ��اد جنبش انصاراهلل از ن��وع »صماد 3« 
به فرودگاه بین المللی دبی امارات، س��کوت کامل 
اختیار کرده اند. عملیات یک فروند پهپاد جنبش 
انص��ار اهلل از نوع »صماد 3« به فرودگاه بین المللی 
دبی امارات باعث شد نود و پنج درصد از پروازهای 

این فرودگاه با تاخیر روبه رو شود.
در این میان پایگاه خبری ارتش یمن از حمالت 
جنگنده های ائتالف سعودی به فرودگاه بین المللی 
صنعا خبر داد. در همین حال موج انتقادات گسترده 
از حمالت ائتالف عربس��تان علی��ه غیرنظامیان در 
یم��ن برخی مقامات آمریکایی را نیز واداش��ته تا از 
عربس��تان بخواهند درباره حمله هوایی به اتوبوس 

دانش آموزان توضیحات شفاف ارائه دهد.
بنابر این گزارش، از سوی دیگر وزارتخانه های 

بهداش��ت و حمل و نقل یمن بر ضرورت بازگشایی 
فرودگاه بین الملل��ی صنعا برای جلوگیری از مرگ 

هزاران بیمار یمنی تاکید کردند.
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل در 
گزارش��ی اعالم کردند که حمالت ائتالف عربستان 
س��عودی به یمن تلف��ات غیرنظامی زی��ادی برجا 
گذاش��ته و برخی از این حم��الت می تواند مصداق 
جنایات جنگی باشد. کارشناسان شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی ۴۱ صفحه ای 
درب��اره ۱۱ حمل��ه در یمن، به حم��الت ائتالف به 
رهبری عربس��تان س��عودی به بازار، مراس��م های 
عروسی، خاکس��پاری و قایق های ماهیگیری اذعان 
کردند. کمیس��اریای عالی حقوق بشر سازمان ملل 
اع��الم کرد ک��ه افس��ران اماراتی، اس��رای خود در 
زندان های مخفی در »عدن« یمن را مورد شکنجه 

جنسی قرار می دهند.

پیام روشن ارتش یمن به امارات


