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آمریکا: انتش��ار فیل��م اس��تفاده نیروهای پلیس 
ش��هر »تالسا« در آمریکا از ش��وکر برای بازداشت یک 
جوان ۲۵ س��اله سیاه پوست، بار دیگر انتقاد از خشونت 
نیروهای پلیس این کش��ور را به دنبال داش��ته اس��ت. 
ب��ه دنبال برقراری تماس با پلیس تالس��ا درباره حضور 
غیرقانون��ی یک جوان در س��اختمان یک بانک در این 
ش��هر، نیروهای پلیس خود را به صحنه رس��اندند و با 

»جاشوا هاروی« مواجه شدند.

آلمان: »ولفگانگ ایشنگر« دیپلمات سابق آلمانی 
و رئیس کنفران��س امنیتی مونیخ می گوید که حضور 
طوالنی م��دت دونالد ترامپ به عن��وان رئیس جمهور 
آمریکا این خطر که نیروهای ضد آمریکایی دست باال 
را در آلمان در اختیار بگیرند را به وجود آورده اس��ت. 
وی تاکید کرد که این مس��اله باعث می شود برلین به 

آغوش روسیه و چین پرتاب شود. 

هند: بع��د از ترکیه، دولت هن��د نیز اعالم کرده 
اس��ت که با وجود مخالفت آمریکا قصد دارد س��امانه 
دفاع هوایی اس400 بخرد. ش��بکه راشا تودی گزارش 
داد ک��ه دهلی نو در جریان س��فر مقامات این کش��ور 
در هفت��ه جاری به آمریکا، قصد دارد واش��نگتن را از 
ع��زم خود برای خرید س��امانه دف��اع هوایی اس400 
روس��ی مطلع کند، تصمیمی ک��ه برخالف تهدیدها و 

تحریم های آمریکا قرار است انجام شود.

ونزوئلا: رودریگز معاون م��ادورو گفت: چیزی به 
نام مهاجرت جمعی مردم ونزوئال به کشورهای همسایه 
وجود ندارد و در توصیف اوضاع کنونی ونزوئال، اغراق هایی 
می شود که هدف از آن، توجیه مداخله بین المللی است. 
وی همچنی��ن آمار و ارقامی را که درباره موج مهاجرت 

در ونزوئال اعالم می کنند، تکذیب کرد.

ذرهبین

هشدار شیخ االزهر
ش��یخ االزه��ر از دولت هلند خواس��ت تا موض��ع قاطعی در قب��ال نماینده 
اسالم س��تیز پارلمان هلن��د اتخاذ کند که در صدد برگزاری مس��ابقه  کاریکاتور 

توهین آمیز علیه پیامبر اکرم)ص( بود.
احمد الطیب، ش��یخ االزهر از دولت هلند خواس��ت تا موضع قاطعی را در قبال 
خیرت ویلدرس، نماینده اسالم ستیز پارلمان هلند و سیاستمدار راستگرای این کشور که 
در صدد برگزاری مسابقه  کاریکاتور توهین آمیز علیه پیامبر اکرم اسالم)ص( بود، اتخاذ کند.

ش��یخ االزهر در جریان دیدار با س��فیر هلند در مصر اعالم کرد: آزادی عقیده و بیان 
ب��ه هیچ وجه نمی تواند توجیهی برای اهانت به ادیان و اعتقادات دیگران باش��د. وی ضمن 
مخالفت کامل با برگزاری این مسابقه توهین آمیز خاطرنشان کرد: این مسابقه بر روند ادغام 
مثبت مسلمانان در جوامع غربی تاثیر می گذارد. وی تصریح کرد: خطرات اینگونه اقدامات از 

اقدامات برخی گروه های تروریستی که صلح جهانی را تهدید می کنند، کمتر نیست.

غرب آسیا
کاهش محبوبیت ماکرون

میزان محبوبیت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه با کاهش قابل توجه 
ظرف یک ماه، به پایین ترین س��طح از زمان انتخاب به عنوان رئیس جمهور این 

کشور رسید.
براساس تازه ترین نظرسنجی ها، میزان محبوبیت ماکرون طی ماه اوت 10 درصد 
کاهش یافت. در ماه ژوئیه 41 درصد فرانسوی ها عملکرد وی را به عنوان رئیس جمهور 

تأیید می کردند و در ماه گذشته میالدی )اوت( این رقم به 31 درصد رسید. 
براساس این نظرسنجی که موسسه »ایفوپ« آن را برای هفته نامه »پاری مچ« و شبکه 
رادیویی »س��ود رادیو« انجام داده اس��ت، میزان رضایتمندی فرانسوی ها از ادوار فیلیپ، 
نخست وزیر فرانسه نیز از 38 درصد در نظرسنجی قبلی، به 3۵ درصد رسیده است. میزان 
محبوبیت ماکرون به زیر 40 درصد و پایین ترین س��طح از زمان تصدی س��مت ریاس��ت 

جمهوری در ماه مه ۲017 رسیده است.

چالش
به رسمیت شناختن فلسطین تصمیمی برگشت ناپذیر 

ای��وان دوک��ه رئیس جمهور جدید کلمبیا در س��خنانی تاکی��د کرد: تصمیم 
رئیس جمهور قبلی در به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور و دولت 

مستقل به قوت خود باقی خواهد ماند و این تصمیم برگشت ناپذیر است.
تصمیم دولت کلمبیا درباره به رس��میت ش��ناختن فلسطین توسط خوان 
مانوئل س��انتوس رئیس جمهور س��ابق این کش��ور در روزهای پایانی مسئولیتش 
اعالم ش��ده اس��ت. کارلوس هولمز تروجیلو وزیر خارجه جدید کلمبیا نیز قول داده 

است تا این تصمیم تغییر نکند. 
دوکه در مصاحبه ای گفت: این تصمیم برگش��ت ناپذیر اس��ت. س��فارت اسرائیل در 
بوگوتا این تصمیم کلمبیا را یک سیلی به صورت خود توصیف کرده و از مقام های جدید 
این کشور خواسته است تا در این تصمیم بازنگری کنند. فلسطین از سوی حدود 140 

کشور جهان به عنوان یک کشور و دولت مستقل به رسمیت شناخته شده است.

یکای التین  آمر

یکایی میان استقالل ملی و اجبار آمر
فرامرز اصغری

انتخاب��ات پارلمانی ع��راق در 1۲ م��اه می میالدی )۲۲ 
اردیبهشت 1397( برگزار شد که طی آن هر یک از گروه ها و 
جریان ها میزان کرسی های مشخصی را در پارلمان این کشور 
به دست آوردند. جریانی که مقتدی صدر رهبری می کند ۵4 
کرسی، نهاد حامی هادی العامری 48 کرسی، حیدر العبادی 

4۲ و نوری المالکی ۲۵ کرسی. 

در ح��ال حاضر اگ��ر پارلمان عراق به ائتالفی مش��خص 
دس��ت پیدا کن��د و بتواند اکثریت یعن��ی نصف به عالوه یک 
)3۲9 کرسی( را تعیین کند، روند ایجاد دولت ساده تر پیش 
خواه��د رف��ت. در جریان های موجود در پارلم��ان، ائتالف ها 
تقریبا مش��خص شده اند. مقتدی صدر در کنار حیدر العبادی 

ایستاده و هادی العامری نیز با نوری المالکی همراه است. 
در همین حال تیم گس��ترده و تاثیرگذار رسانه ای غرب 
طی ماه ه��ا و روز های اخیر علیه ایران و عراق دس��ت به کار 
ش��ده اند تا افکار عمومی هر دو طرف را تحت تاثیر قرار داده 
و نس��بت ب��ه هم بدبین کنن��د. هدف اولیه و اصل��ی آمریکا، 
رژیم صهیونیس��تی و عربستان س��عودی این است که از این 
طری��ق از تاثیرگذاری ایران در عراق جلوگیری کنند. آخرین 

نمونه آن به خبرسازی انتقال موشک به عراق باز می گردد تا 
بخش��ی از آن به دست حزب اهلل لبنان برسد. بر همین اساس 
رژیم صهیونیستی گفته اس��ت که برای حمله به عراق آماده 
می شود. این موضوع نش��ان می دهد که کشورهای حاضر در 
منطق��ه ژئوپلتیک ش��یعه، تا چه اندازه از س��وی غرب تحت 
فش��ار هس��تند. به خصوص که عراق کش��وری چند مذهبی 
و چن��د قومیتی اس��ت اما با ای��ن وجود می��زان تاثیرگذاری 
ش��یعیان در ساختار سیاس��ی به قدری است که چالش های 
ج��دی برای غرب و متحدانش در منطقه ایجاد کرده اس��ت. 
آمیختگ��ی مباحث حیثیتی،  امنیتی،  سیاس��ی،  اقتصادی و... 
از جمله ابزارهایی اس��ت که طی چند مدت اخیر به خصوص 
از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تاکنون مورد استفاده آنها 

قرار گرفته است. به این دلیل که خواهان نفوذ در کشورهای 
محور مقاومت هستند تا به هر شکل ممکن آنها را از یکدیگر 
جدا کنند. یکی از مهمترین ابزاری که روی آن دست گذاشته 
می ش��ود،  اس��تفاده از افراد وابس��ته به خود در راس ساختار 

سیاسی است.
ب��ا این چش��م انداز می تواند گفت که روند دولت س��ازی 
در ع��راق ب��ه راحتی پیش نخواهد رفت و تداوم این مس��ئله 
حتی می تواند چالش ها و اختالفات را افزایش دهد. موضوعی 
که منافع ملی عراق را خدش��ه دار ک��رده و همچنین مردم را 
با مش��کالت بیش��تری مواجه خواهد ک��رد. در حالی که این 
کش��ور طی سال های گذشته با چالش های جدی مواجه بوده 

و نیازمند ثبات بر مبنای منافع ملی است. 

یادداشت

متن آگهى
دادگاه   101 شــعبه   9709982313200095 كالســه  پرونــده 
كيفــرى دو شهرســتان ســمنان (101 جزايــى ســابق) تصميــم نهايى شــماره 
9709972311100548- شاكى: آقاى عقيل بيدستانى فرزند احمد به نشانى 
استان سمنان ، شهرستان ســمنان ، شهر سمنان ، روستاى اعال درمانگاه شهيد 
بابايى ، متهم: آقاى وحيد كاتب كيانى فرزند محمد به نشــانى گلستان پمپ گاز 
آپارتمــان پونه ســاختمان 1 غربى پ 71- اتهام: ايــراد صدمه بدنى عمدى ، به 
تاريخ 1397/6/10 و در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه كيفرى دو 
به تصدى اينجانب امضا كننده ذيل تشــكيل اســت و پرونده كالسه 970351 
تحت نظر قرار دارد مالحظه مى گردد در اين پرونده حسب كيفر خواست شماره 
9710432312701259 مــورخ 1397/4/25 صادره از دادســراى عمومى 
وانقالب شهرســتان ســمنان براى آقاى وحيد كاتب كيانى فرزند محمد به اتهام 
ايــراد صدمه بدنى عمدى در تاريخ 1396/11/8 موضوع شــكايت آقاى عقيل 
بيدستانى فرزند احمد تقاضاى كيفر شده و پرونده به شعبه 101 دادگاه كيفرى 
دو شهرســتان سمنان ارجاع گرديده است جلسه دادگاه در وقت مقرر  تشكيل 
شــد لكن هيچيك از طرفين پرونده در جلســه حاضر نشــدند النهايه دادگاه با 
بررســى جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 
نمايد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى وحيد كاتب كيانى فرزند محمد داير 
بر ايراد صدمه بدنى عمدى در تاريخ 1396/11/8 موضوع شكايت آقاى وحيد 
كاتب كيانى فرزند محمد موضوع كيفرخواست شماره 9710432312701259 
مورخ 1396/11/8 صادره از دادســراى عمومى وانقالب شهرستان سمنان ، با 
عنايت به فقد ادله شرعيه بر وقوع بزه و انتساب آن به متهم و اينكه محتويات 
پرونده مفيد علم نمى باشــد نتيجتا دادگاه بزهكارى متهم را محرز ندانســته و 
مســتندا به ماده 4 قانون آيين دادرســى كيفرى حكم بــه برائت متهم از اتهام 
انتســابى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل 

تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان مى باشد.
دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان – على مومنى

آگهى احضاريه 
نظر به اين كه محمد وكيلى آذر ف عوض به اتهام انتشار تصوير شخصى بدون اذن شكى و دسترسى غيرمجاز 
به داده هاى رايانه اى از طريق ايجاد صفحه اينستاگرام،از طرف اين دادسرا تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به 
علت معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده به اين وســيله در اجراى  ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى 
مصوب 92 مراتب به نام برده ابالغ تا ظرف يك ماه از تاريخ انشار آگهى در شعبه چهارم داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب بابلسر جهت دفاع از اتهام خويش در پرونده كالسه 9618020 در شعبه حاضر گردد و در صورت عدم حضور 

پس از يك ماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد.م/الف
داديار شعبه چهارم دادسراى عمومى و انقالب بابلسر-مهرداد فدايى

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالسه 970071 له احسان حبيبى مقدم جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى اموال 
شــخص ثالث ســلمان عليزاده را جهت توقيف و مزايده و فروش تعرفه نموده كه به مبلغ 2,000,000,000 ريال 
ارزيابى و مقرر شــد در روز شــنبه 97/7/7 از ساعت 9 الى 10 ازطريق مزايده حضورى در محل شعبه اول اجراى 
احكام مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نمايند فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت 
گردد هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت 
ضبط خواهد شــد.مال مورد مزيده عبارت اســت از: مال مورد مزايده داراى سند ثبتى به شماره 1648 فرعى از 2 
اصلى بخش 4 ثبت سارى واقع در سارى پل تجن بازار ماهى فروشان قديم، يك باب مغازه به مساحت 20 مترمربع 
داراى كف سنگ و ديوارهاى جانبى كاشى بوده و به ميزان پنج دهم سهم مشاع از چهل و شش سهم عرصه و اعيان 
را به مبلغ 2,000,000,000 ريال كارشناس محترم ارزيابى نموده است.متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر 

از مال مورد مزايده به دفتر شعبه سوم اجراى احكام مدنى دادگسترى سارى مراجعه نمايند.م/الف
                             دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى-مرادى

متن آگهى 
نظربه اينكه در پرونده كالسه 960960 شعبه اول بازپرسى كامياران متهمين 1- حميد خاطرى فرزند رشيد 
بــه كدملــى 3369821680 و 2- ســاالر خاطرى فرزند بهرام به اتهام مشــاركت در ايراد ضــرب و جرح عمدى – 
مشاركت در تخريب عمدى خودرو و آدرسى از وى در دسترس نيست و نامبرده مجهول المكان مى باشد بدين وسيله 
به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف 
مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى جهت رسيدگى و دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر شود در غير اينصورت 

طبق مقررات قانونى اقدام خواهد شد.
م/الف: 336

محمديارى – بازرس شعبه اول دادسراى كامياران

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوسيله به آقاى محسن ابارشى فرزند حسن فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى محمد بزرگ منش 
دادخواستى به خواسته تنظيم سند تلفن همراه به طرفيت شما به شعبه دوم شوراى حل اختالف سبزوار ارائه و به 
كالسه 2/97/403 ثبت و براى روز يكشنبه مورخ 97/7/22 ساعت 17:00 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. 
لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما مى توانيد قبل 
از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شعبه دوم شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به نشانى 
چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. (م الف 97/100/145)
مسئول دبيرخانه شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه خانم عذرا محمدى داراى شناسنامه شماره 2318 به شرح دادخواست به كالسه 11/97/217 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن مالئى به شناسنامه 12 در 
تاريخ 97/5/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-عذرا 
محمدى فرزند غالمرضا ش ش2318  متولد 1358 ســبزوار همســر2-امير حســن مالئى فرزند حسن به ش ش 
0782024939 متولد 1395 ســبزوار فرزند- ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.(م الف 

(97/100/134
رئيس شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

راى دادگاه
در خصوص دعوى خانم فاطمه سلطان قاسمى جوين با وكالت آقاى عباس افچنگى به طرفيت آقاى عليرضا عابدى 
و آقاى داوود عابدى و خانم مهناز عابدى و خانم مهرى عابدى و خانم معصومه عابدى و آقاى اميرعابدى به خواســته 
تقاضاى الزام به تنظيم ســند رســمى ششدانگ يك باب منزل به شــماره پالك 7247 فرعى از يك اصلى مفروز و 
مجزى شده از 2869 فرعى از اصلى مذكور بخش 12 سبزوار به اين شرح كه خواهان به واسطه وكيل خود با ارايه 
دادخواست و يك برگ وكالتنامه و گواهى حصروراثت دعوى فوق را طرح نموده است به اين عنوان كه اظهار داشته 
منزل موضوع دعوى را همســر مرحومش در حين حيات به وى واگذار نموده اســت و خواندگان ورثه وى مى باشند 
. هيچ يك خواندگان على رغم ابالغ در جلســه دادگاه حاضر نشــده و هيچ دفاعى به عمل نياورده اند گواهى گواهان 
استماع گرديده و سابقه ثبتى استعالم شده است دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست تقديمى و وكالتنامه اعطايى 
مرحوم محمدعلى عابدى به خواهان در موضوع همين ملك و اظهارات وكيل، آقاى افچنگى و گواهى حصروراثت كه 
اسامى خواهان و خواندگان در آن هست و نيز اظهارات شهود كه حاكى از واگذارى منزل موضوع دعوى توسط مرحوم 
محمدعلى در زمان حيات به خواهان است و نتيجه استعالم از ثبت كه مالكيت ثبتى را به نام مرحوم محمدعلى عابدى 
معرفى نموده اند دادگاه مالكيت خواهان بر ملك و اركان سازنده دعوى را احراز نموده و به استناد ماده هاى 10 و 
30و 220 قانون مدنى و 198 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى حكم به الزام خواندگان به تنظيم سند منزل موضوع 
خواسته به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره نسبت به خواندگان به جز آقاى امير عابدى غيابى و ظرف 
20 روز از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و نسبت به آقاى امير عابدى حضورى و ظرف همين مدت قابل تجديد 

نظر خواهى است.(م الف 97/100/152)
روح اهللا تشكرى دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى سبزوار

آگهى ابالغ دادنامه
پيرو آگهى قبلى بدينوسيله به امير عابدى فرزند محمد على ،فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد به موجب راى 
شــماره 9709975183100512 – 97/5/11 صادره از شــعبه اول دادگاه حقوقى شهرستان سبزوار به تنظيم 
سند رسمى شش دانگ يك باب منزل به شماره پالك 7247 فرعى از يك اصلى مفروز و مجزى شده 2869 فرعى 
از اصلى مذكور بخش دوازده سبزوار به نام خانم فاطمه سلطان قاسمى بجدن محكوم گرديده، راى صادره غيابى و 
قابل واخواهى است مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محلى آگهى ميگردد كه چنانچه نامبرده به راى صادره 

اعتراضى دارد ظرف مهلت 20 روز پس از درج در روزنامه به اين دادگاه تسليم نمايد.
احمد صالح آبادى-مدير دفتر شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى سبزوار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رضا قربانى فرهانى فرزند على 
خواهــان خانم رويا رضائى ســامانى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى رضا قربانــى فرهانى فرزند على به 
خواسته مطالبه وجه و خسارات دادرسى و اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709983810900311 شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهركرد ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/07/21 ساعت 8:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 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. 
 دفتر دادگاه شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهركرد

دادنامه 
پرونده هاى كالســه 9609983810200217 و 9609983810200216 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرستان شهركرد - تصميم نهايى شماره 9709973810200394- خواهان: 1- آقاى مسعود رفيعى طاقانكى 
فرزند محمود با وكالت آقاى بهنام صفدريان فرزند حبيب اهللا به نشــانى اســتان چهارمحال و بختيارى شهرســتان 
شــهركرد- شــهر شــهركرد- چهار راه فصيحى 2- آقاى منصور رفيعى فرزند محمود با وكالت آقاى بهنام صفدريان 
فرزند حبيب اهللا به نشــانى اســتان چهارمحال و بختيارى- شهرستان شهركرد- شهر شهركرد- چهار راه فصيحى. 
خواندگان 1- آقاى ســيد حجت اهللا جعفريان فرزند ســيد تقى 2- آقاى سيد حجت اهللا جعفريان فرزند سيد تقى 
همگى به نشــانى مجهول المكان. 3- شــهردارى شهركرد 4- شهردارى شهركرد همگى به نشانى استان چهارمحال 
و بختيارى- شهرســتان شهركرد- شهر شــهركرد- خيابان شريعتى- ساختمان مركزى. خواسته ها: 1- اعتراض به 
عمليــات اجرايــى (موضوع مــواد 146 و 147 قانون اجراى احكام مدنى) 2- اعتراض بــه عمليات اجرايى (موضوع 
مــواد 146 و 147 قانون اجراى احكام مدنى). راى دادگاه:  در خصوص دادخواســت منصور رفيعى با وكالت بهنام 
صفدريان به طرفيت شهردارى شهركرد و سيد حجت اله جعفريان به خواسته اعتراض به عمليات اجرايى نسبت به 
پرونده كالســه 930206 اجراى احكام مدنى شــعبه 2 حقوقى دادگاه عمومى شهركرد و تقاضاى رفع توقيف از يك 
واحد آپارتمان واقع در شهركرد- خ فارابى- خ سيد جمال الدين اسد آبادى- نبش كوچه 9- طبقه 5 به پالك ثبتى 
بخش 10 اصلى 20 مجزا شده از 1214 قطعه 5 به شماره تفكيكى 1860 بدين توضيح كه وكيل خواهان در شرح 
دادخواست بيان داشته اند: «موكل طبق مبايعنامه 87/11/7 به شماره 1455 اقدام به خريد يك واحد آپارتمان به 
شرح فوق از سيد حجت اله جعفريان نموده و ثمن معامله را تمام و كامل پرداخت كرده است متأسفانه شهردارى بابت 
ادعاى طلب از حجت اله جعفريان اقدام به توقيف واحد موكل نموده است كه اين امر بدون توجه به مالكيت موكل 
به ملك فوق بوده لذا تقاضاى رسيدگى به اعتراض ثالث اجرايى و دستور رفع توقيف از ملك با احتساب خسارات 
دادرسى و حق الوكاله را دارم.» دادگاه با امعان نظر در اوراق پرونده و مالحظه قولنامه عادى مورخ 87/11/7 و ظهر 
آن و گواهى پايانكار صادره از شهردارى شهركرد و فيش هاى واريزى و سند پرداختى اقساط وام جهت فك رهن و 
اظهارات طرفين و شهادت شاهد تعرفه شده از سوى خواهان وقوع عقد بيع به صورت صحيح فى مابين سيد حجت 
اله جعفريان و مسعود رفيعى و منصور رفيعى محرز و مشخص مى باشد و مالكيت خواهان بر ملك محرز و دليلى جهت 
خدشه وارد شدن بر آن وجود ندارد و از سوى ديگر مالكيت خواهان بر ملك قبل از توقيف ملك توسط شهردارى 
بوده است فلذا با عنايت به مراتب فوق الذكر دعوى خواهان را موجه دانسته و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون 
اجراى احكام مدنى حكم به رفع توقيف از ملك متنازع فيه در پرونده كالســه 930206 شــعبه دوم حقوقى در حق 
خواهان صادر و اعالم مى نمايد. راى صادره نســبت به آقاى جعفريان غيابى و ظرف بيســت روز از تاريخ ابالغ قابل 
واخواهى در اين مرجع و ســپس ظرف بيســت روز قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه تجديدنظر اســتان مى باشد و 

نسبت به شهردارى حضورى و ظرف بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان مى باشد. 
 امير جهانبازى- دادرس شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهركرد

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 1355- مهريه
شماره پرونده: 139704029105000383/1- شماره بايگانى پرونده: 9700434 - بدينوسيله به آقاى 
حسين احمدى فرزند احمد تاريخ تولد 1361/01/15 شماره ملى 2259833896 ش ش 1 به نشانى سمنان اول 
خ شيخ عال الدوله كوچه عنايتى سابق كوچه آقا عمو پالك 91 و طبق تقاضانامه سمنان ميدان شقايق پيچك اول پالك 
2 به شــماره ســند ازدواج 15544-1382/09/14 دفتر ازدواج شــماره 3 و طالق شماره 2 شهر سمنان ، استان 
سمنان ابالغ مى گردد كه بستانكار خانم فاطمه كرم الدين فرزند محمد اسماعيل ش ش 2025 براى وصول تعداد 
121 عدد سكه طالى رايج تمام بهار آزادى (يكبهار آزادى) ريال مستند پرونده اجرائى كالسه 9700434 از طريق 
اجرا ثبت ســمنان اجرائيه صادر گرديده و طبق گزارش مامور ابالغ آدرس شــما به شــرح سند شناسايى نگرديد و 
بستانكار هم نتوانسته آدرس دقيق شما را اعالم نمايد لذا طبق درخواست شماره 4066-1397/05/29 متعهد 
له به استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ 
انتشــار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشــر نخواهد شد. تاريخ 

انتشار روز چهارشنبه مورخه 1397/06/14
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المكان آقاى عليرضا مهدوى
خواهان آقاى امير على كاكاوند دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى مهدى على برارى و ... به خواسته الزام 
به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210200199 شعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/14 ساعت 8/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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 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/645
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى موسى حيدرى فرزند خادم حسين 
خواهان خانم مريم حيدرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى موسى حيدرى به خواسته طالق مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709982210100542 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/21 ساعت 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 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/648
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى احضار متهم آقاى حسن دهى فرزند مولود
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى محمد حســن عباســى فرزند محمد شــكايتى عليه شما بنا بر 
تحصيل مال از طريق نامشــروع مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرســى دادسراى دماوند به كالسه 
970071 ثبت و تحت رســيدگى اســت بنابر اعالم و درخواست شــاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد 
ماده 174 قانون آيين دادرســى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا 
جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن 
اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شــويد در صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى 

به عمل خواهد آمد. م الف/643
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى احضار متهم  آقاى حسن مومنى هاللى
بدين وسيله به جنابعالى ابالغ ميگردد آقايان حسام بهمنى ، على اكبر چراغ مالئى ، سيد حسين نبى يان جوردى ، 
ميثم اسدى و سيد مهدى سيدى شكايتى عليه شما مبنى بر كالهبردارى مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه چهارم 
داديارى دادسراى عمومى وانقالب دماوند به كالسه 960849 ثبت و تحت رسيدگى است بنا بر اعالم و درخواست 
شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در 

صورت عدم حضور به موقع جلب خواهيد شد. م الف/642
داديار شعبه چهارم دادسراى دماوند

آگهى احضار متهم آقاى محمد شيخى
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى نباتعلى پيرى كاكاوند فرزند حســين شكايتى عليه شما بنا ب 
مشاركت در سرقت مقرون به آزار مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه دوم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب 
شهرستان دماوند به كالسه 970443 و 970433 و 970561 ثبت و تحت رسيدگى است بنابر اعالم و درخواست 
شاكى به لحاظ مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ 
نشر آگهى در اين شعبه حاضر شويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد در 

صورت عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/653
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

متن آگهى احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود كيفرخواست – دادگاه عمومى وانقالب شهرستان دماوند به موجب كيفرخواست 
شــماره 970333 در پرونده كالسه فوق براى عشــق على عبدى رزقابه اتهام استفاده غيرمجاز از انشعاب تقاضاى 
كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 1397/7/18 ساعت 10/00 
تعييــن گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجــراى مقررات مواد 174 
قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به 

عمل خواهد امد. م الف/652
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ احضار متهم نويد صفرى
شاكى محمد حسين نقيبى شكايتى به طرفيت خوانده آقاى نويد صفرى با موضوع تحصيل مال به طور غير مجاز 
از طريق ســامانه هاى رايانه اى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982211601002 
شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند تعيين كه با عنايت به علت مجهول المكان بودن متهم 
و عدم دسترسى به متهم و در اجراى ماده 174 ق آ د ك مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 

گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام در شعبه حاضر گردد.  م الف/651
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

آگهى ابالغ احضار متهم مهدى عسل فروش
شاكى بهنام عسل فروش شكايتى به طرفيت خوانده آقاى مهدى عسل فروش با موضوع فروش مال غير مطرح 
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982211601426 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و 
انقالب شهرستان دماوند تعيين كه با عنايت به علت مجهول المكان بودن متهم و عدم دسترسى به متهم و در اجراى 
ماده 174 ق آ د ك مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم جهت دفاع از اتهام در 

شعبه حاضر گردد.  م الف/649
 مدير دفتر شعبه داديارى شعبه اول داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت محمد رهشناس فرزند امراله به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 
9709987430300472 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
امــراهللا چراغ چشــم در اقامتگاه دائمى خــود مورخ 1388/9/4 بدرود حيات گفتــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمد ظاهر رهشناس فرزند امراهللا به ش ش 85 فرزند 2- احمد احمدى رجا فرزند امراهللا 
به ش ش 966 فرزند 3- محمود چراغ چشــم فرزند امراهللا به ش ش 965 فرزند 4- موســى رهشــناس فرزند 
امراهللا به ش ش 567 فرزند 5- محمد رهشناس فرزند امراهللا به ش ش 465 فرزند 6- على چراغ چشم فرزند 
امــراهللا به ش ش 4220204881 فرزند 7- تهمينه چراغ چشــم فرزند امراهللا به ش ش 569 فرزند 8- دلبر 
چراغ بهر فرزند امراهللا به ش ش 459 فرزند 9- عالم چراغ چشم فرزند امراهللا به ش ش 4220327274 فرزند 
10- كشــور ديو ديده فرزند غالم به ش ش 201 همســر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك 
نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشر 

آگهى ظرف مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج

دادنامه
پرونده كالسه 9609988312200616 شعبه 22 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه تصميم نهايى 
شــماره 9709978312200457 – خواهان: آقاى ايوب زرهون فرزند كريم با وكالت آقاى پرويز اميريان فرزند 
نمام على به نشــانى استان كرمانشاه ، شهرستان كرمانشاه شهر كرمانشاه شريعتى باالتر از كلينيك شهيد چوبكار ، 
مجتمع دكتر نظريان ، طبقه 4 واحد 6 و آقاى اردشــير محمدى فرزند احمد به نشــانى اســتان كرمانشاه شهرستان 
كرمانشــاه شهر كرمانشــاه چهارراه آتش نشانى روبرو روستوران بامداد مجتمع آرش واحد 6- خواندگان: 1- خانم 
مريم شهالئى فرزند بهمن 2- ماهرخ شهالئى فرزندبهمن 3- آقاى شاهرخ شهالئى همگى به نشانى مجهول المكان 
4- اداره راه و شهرسازى كرمانشاه با نمايندگى خانم آذر سليمى فرزند متاع به نشانى كرمانشاه بلوار شهيد بهشتى 
مقابل اســتاندارى كدپســتى 671571435 ، خواسته: الزام به تنظيم سند رسمى ملك (قرار دادگاه) در خصوص 
دادخواست آقاى پرويز اميريان به وكالت از خواهان ايوب زرهون فرزند كريم به طرفيت خواندگان 1- اداره راه و 
شهرسازى كرمانشاه با نمايندگى خانم آذر سليمى 2- مريم شهاليى فرزند بهمن 3- ماهرخ شهاليى فرزند بهمن 4- 
شاهرخ شهاليى فرزند بهمن به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى يكباب منزل مسكونى دو طبقه به مساحت يكصد 
مترمربــع به پالك ثبتــى 1435 فرعى از 1379 فرعى از 357 و 358 اصلى بخش يك حومه كرمانشــاه به انضمام 
خسارت دادرسى با اين توضيح كه خوانده رديف اول طى قرارداد شماره 85693 مورخ 73/3/23 دفترخانه شماره 
11 كرمانشــاه ملكى به مســاحت 500 متر را به خانم پوراندخت همه خانى (مورث خواندگان دوم الى آخر) واگذار 
نموده كه البته در ماده دوم قرارداد مذكور قيد شده است كه خريدار حق واگذارى و انتقال مورد معامله را ندارد و 
صرفاً خود و عائله وى حق استفاده از آن را دارند سپس خريدار فوت نموده و وراث وى ملك را به متعلقات كوچكترى 
تقسيم و اقدام به فروش آنها مى نمايد كه يك قطعه از آن به مساحت 100 متر را به آقاى فرهاد ايزدى واگذار و 
سپس ايشان نيز ملك مزبور را به آقاى على اميرى و ايشان نيز به تورج بدرى و نامبرده نيز به جالل جليليان و وى 
نيز به خانم پريساكرمى و وى نيز ملك را به خواهان منتقل مى نمايند پس از بررسى جميع اوراق و محتويات پرونده با 
توجه به اينكه اوال مطابق قانون خواهان مى بايست دعوى خود را به طرفيت تمامى ايادى ما قبل مطرح مى نمود و ثانيا 
بر اساس اظهارات وكيل خواهان و نيز استعالم از سازمان ثبت ، مساحت كل ملك 500 متر مى باشد كه در ملكيت 
اداره راه و شهرســازى اســت ولى در خصوص تقســيم آن به قطعات كوچكتر ، صورتمجلس تفكيكى تنظيم و سند 
تفكيكى صادر نگرديده است لذا با اين وصف به لحاظ عدم تفكيك ملك ، دعوى الزام به تنظيم سند از نظر قانونى 
قابليت استماع ندارد بنابراين دادگاه با توجه به مراتب مذكور به استناد ماده 2 از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى قرار عدم استماع دعوى را صادر و اعالم مى نمايد قرار صادره ظرف مهلت بيست روز 

پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى  در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
دادرس شعبه 22 دادگاه عمومى (حقوقى) كرمانشاه

آگهى مربوط به تجديدنظر
آگهى ابالغ دادخواســت و ضمائم تجديدنظر خواهى به آقاى شــاهرخ شــهاليى و خانمها مريم شــهاليى و ماهرخ 

شهاليى
تجديدنظر خواه آقاى ايوب زرهون دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خواندگان آقاى شاهرخ 
شهاليى خانمها مريم شهاليى و ماهرخ شهاليى نسبت به دادنامه شماره 9709978312200457 در پرونده كالسه 
9609988312200616 شعبه 22 حقوقى كرمانشاه تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسى 
مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهــى مــى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين 
دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر 

اقدام خواهد شد. 
مدير دفتر شعبه بيست و دوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده شماره 9609988495300037 شعبه اول داديارى دادسراى عمومى وانقالب هرسين آقاى على 
حيدر ملكى فرزند عليرضا به موجب شــكايت آقاى رضا شــرفى به اتهام جعل ســند عادى (چك) و كالهبردارى به 
مبلــغ شــصت و پنج ميليون تومان تحت تعقيب قــرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامــت وى و عدم امكان 
ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 92 مراتب يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشار سراسرى آگهى و متهم ظرف مهلت يكماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم 

الزم گرفته خواهد شد.
داديار شعبه اول دادسراى عمومى وانقالب هرسين

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و
شــكايت سحر توكلى بر عليه محمد رســتم بيگى فرزند جمعه به اتهام كالهبردارى رايانه اى مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988315900855 شــعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(104 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/30 ســاعت 08/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبــق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بــودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايــد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتــر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

متن آگهى
در اجــراى ماده 344 قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب ســال 1392 
به آقايان 1- آرمان زين الدين فرزند ســلمان و 2- امير جليليان كه در پرونده كالســه 970437 جزايى به اتهام 
مشاركت در ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/8/5 راس 
ســاعت 10/00 صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در 

صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/832
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سعيد عبدالمالكى فرزند
خواهان آقاى عليرضا صيدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سعيد عبدالمالكى به خواسته ايراد ضرب و 
جرح عمدى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9609988321400760 شعبه 107 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/18 ساعت 10/00 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 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/826
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سعيد غالمى سياه بيدى فرزند اشرف
خواهان آقاى عباس طالئى واحد دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى ســعيد غالمى به خواســته جعل امضاء 
نســبت بــه دو فقره چك و اســتفاده از ســند مجعــول مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9609988321000711 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/7/23 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 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/825
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

ویژه گروه فرادید   ارتش س��وریه در حالی برای گلزارش 
مبارزه ب��ا تروریس��ت ها در ادلب آماده می ش��ود 
ک��ه برخ��ی کش��ورهای غرب��ی و عرب��ی و البته 
صهیونیس��ت ها با ادعای حمایت از غیرنظامیان به 

حمایت از تروریست ها در ادلب می پردازند. 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اتخاذ یک 
ژست بشردوستانه از رئیس جمهور سوریه خواست 
بی پروا به اس��تان ادلب حمله نکند. وی در حساب 
توئیتری خود نوش��ت: »پرزیدنت بش��ار اسد نباید 
بی پ��روا به ادلب حمل��ه کند. ایرانی ه��ا و روس ها 
با ش��رکت در این ت��راژدی بالقوه حقوق بش��ری، 
بزرگترین اش��تباه انس��انی را مرتکب خواهند شد. 
ممکن اس��ت صدها هزار نفر کشته شوند. نگذارید 
این اتف��اق رخ دهد.« ارتش س��وریه از چند هفته 
گذشته در تدارک آماده س��ازی و ارسال تجهیزات 

برای آزادسازی استان ادلب از تروریست ها است. 
آمریکا و متحدانش از همین زمان جوس��ازی 
درب��اره ادل��ب را آغاز کرده اند تا جای��ی که وزارت 

دفاع روسیه از تالش غربی ها برای اجرای سناریوی 
حمله شیمیایی توس��ط عوامل آنها در این منطقه 
خبر داد. وزارت دفاع روس��یه می گوید که آمریکا و 
متحدانش قصد دارند با انجام این سناریو بهانه الزم 

را برای حمله مجدد علیه سوریه فراهم کنند.
در همین حال وزیر خارجه آلمان می گوید نبرد 
ادلب فاجعه ای انسانی است و در سفر به آنکارا این 
موضوع را با مقامات ترکیه  در میان خواهد گذاشت. 
هایکو م��اس می گوید ادلب س��وریه موضوع اصلی 

سفر این هفته وی به ترکیه است. 
وی در ادامه نگرانی جبهه غرب از بابت از دست  
رفتن آخرین پایگاه تروریس��ت های سوری، مدعی 
ش��د: برای ممانعت از وقوع فاجعه انسانی در ادلب، 
هرکاری می کنیم. این یکی از موضوعات بسیار مهم 
سفری است که چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به 

ترکیه خواهم داشت. 
م��اس ادام��ه داد: موضع ترکیه ب��رای اقدامات 
بعدی که از جانب روس��یه و همچنین بش��ار اس��د 
رئیس جمهوری سوریه انجام می گیرد؛ ضروری است. 
کش��ورهای غربی و متحدین منطقه ای که تس��لط 
ارتش سوریه بر ادلب را به منزله پیرزوی قاطع بشار 
اسد بر تروریس��ت ها می دانند؛ طی هفته های اخیر 
پرونده ش��یمیایی سوریه را دس��تاویزی برای اعمال 
فشار و حمله به مواضع دولت دمشق قرار داده اند. این 
درحالی است که سرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه 
می گوید در حال مذاکره برای ایجاد گذرگاهی انسانی 

برای خروج غیرنظامیان از ادلب هستیم.
در این میان یک مقام روس��یه گفت: مواردی 
از کمک شماری از کشورهای دیگر به تروریست ها 
در سوریه با دادن انواع تسلیحات و ادوات جنگی از 

طریق شرکت های صوری بر مال شده است. اولیگ 
سرومولوتف در کنفرانسی درباره مبارزه با عملیات 
انتق��ال غیرقانونی س��الح در چارچ��وب مبارزه با 
تروریسم بین المللی گفت: تروریست های داعش در 
سوریه متحمل ضربه سهمگینی شده اند اما برخی 
از هس��ته های این شبکه همچنان در حال عملیات 

تروریستی هستند.
از سوی دیگر وزیر آشتی ملی سوریه با اشاره به 
تالش کشورهای غربی و منطقه ای برای عدم حصول 
مصالحه در استان ادلب، تصریح کرد که این کشورها 
همچنین می کوشند که ارتش سوریه در این استان 
دس��ت به عملیات نظامی نزند. »عل��ی حیدر« وزیر 
آشتی ملی س��وریه از ادامه تماس دمشق با ساکنان 
ادلب و افراد سرش��ناس حاضر در این اس��تان برای 
حصول مصالحه خبر داد. حیدر درباره روند مصالحه 

در ادلب اعالم کرد که برخی از کشورهای منطقه ای و 
بین المللی در تالش هستند که طرح مصالحه در ادلب 
را ناکام بگذارند. خبر دیگر آنکه در حالی که مقامات 
ترکیه درباره عملیات ارتش س��وریه در ادلب هشدار 
می دهند، ارتش این کشور کاروانی متشکل از چندین 

خودروی زرهی و توپخانه به مرز سوریه اعزام کرد.
این در حالی است که ارتش سوریه ضمن ارسال 
تجهی��زات و اعزام نیرو برای آغاز عملیات موس��وم 
به »فج��ر ادلب«، مقرها و تحرکات تروریس��تهای 
»النصره و الترکس��تانی« را در ادلب و حماه هدف 
قرار دادند. خبر دیگر آنکه از صبح دیروز صدها نفر 
از آوارگان س��وری که در لبنان حضور داشتند وارد 
مراکز مرزی »الدبوسیة و جدیدة یابوس« شدند تا 

به منازل خود در حمص و دمشق انتقال یابند.
شبکه خبری المنار نیز گزارش داد که مدیریت 
کل امنیت عمومی لبنان امنیت بازگش��ت داوطلبانه 
صدها آواره سوری حاضر در این کشور را فراهم خواهد 
کرد. در واقع قرار اس��ت ای��ن آوارگان از گذرگاه های 
مرزهای »المصنع و العبودیه« وارد کشور خود شوند.

حمایتازتروریستهایادلبازدروازهبشردوستی


