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اردن: »عمی��ر وایزب��راد« س��فیر جدی��د رژی��م 
صهیونیستی برای ازسرگیری مأموریت خود در اردن 
دیروز دوش��نبه وارد امان ش��د. کمیت��ه عزل و نصب 
وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی در فوریه گذش��ته 
وایزبراد را به عنوان س��فیر جدید ای��ن رژیم در امان 
تعیین و پس از تکمی��ل اقدامات دیپلماتیک و اداری 
نامه ای به دولت اردن برای پذیرش سفیر جدید ارسال 

کرده بود.

ام�ارات: ام��ارات ک��ه اخی��را به دلی��ل مصادره 
۱۰ میلی��ون دالر این کش��ور در فرودگاه موگادیش��و 
اختالف��ات زیادی با دولت س��ومالی پیدا کرده اس��ت 
از پایان مأموریت آموزش نیروهای س��ومالی خبر داد. 
ابوظب��ی اعالم کرد که مأموری��ت نیروهای امارات در 
سومالی برای ایجاد ارتش سومالی و آموزش نیروهای 
آن که از س��ال ۲۰۱۴ آغاز ش��ده بود به پایان رسید. 
خبرگزاری ام��ارات )وام( با اعالم ای��ن خبر افزود که 
این تصمیم پس از اقدام مسئوالن امنیتی سومالی در 
گروگان گرفتن یک فروند هواپیمای غیرنظامی امارات 

در فرودگاه موگادیشو اتخاذ شده است.

عراق: پادشاه عربستان و رئیس جمهوری عراق در 
حاشیه نشست اتحادیه عرب در شهر ظهران عربستان 
دیدار کرده و ملک س��لمان بر آمادگی کشورش برای 
همکاری با عراق در مس��یر توسعه خبر داده است. در 
بیانیه ای که ریاست جمهوری عراق در این زمینه صادر 
کرده تأکید ش��ده است که معصوم با پادشاه عربستان 
دی��دار کرده و در این دیدار موضوعات مهمی که برای 
دو کش��ور اهمیت دارد و راهکارهای تقویت روابط دو 
کشور مورد بررسی قرار گرفته است. طرفین بر توسعه 

مناسبات سیاسی و اقتصادی تاکید کردند. 

ذرهبین

تشديد محاصره منزل آيت اهلل عيسي قاسم
 رژیم آل خلیفه منزل آیت اهلل شیخ عیسي قاسم رهبر نهضت اسالمي بحرین 
را با حفاظ ها و بلوک هاي سیماني به کلي به محاصره نیروهاي امنیتي درآورده 

و منزل ایشان را از مناطق و منازل اطراف جدا کرده است.
اکنون 3۲8 روز از اقامت اجباري و بازداش��ت خانگي آیت اهلل عیسي قاسم، 
663 روز از محاص��ره امنیتي منطقه الدراز و 9۱ هفته از ممنوعیت برگزاري نماز 

جمعه شیعیان مي گذرد.
رژیم آل خلیفه پس از اقدام به محاکمه و س��لب تابعیت آیت اهلل ش��یخ عیسي قاسم 
در ماه ژوئن س��ال ۲۰۱6 میالدي )اواخر خرداد ۱395( منطقه الدراز محل سکونت این 
رهبر نهضت اسالمي بحرین را به محاصره و تحت کنترل امنیتي در آورده است و عالوه 
بر این از اوایل خرداد ۱396 با محاصره نظامي منزل آیت اهلل عیس��ي قاس��م بازداش��ت 

خانگي غیر قانوني این مرجع عالیقدر را نیز کلید زد.

حقوق بشر
مخالفت 57 درصد آمريکايی ها با ترامپ 

تازه ترین نتایج نظرس��نجی مشترک شبکه خبری ان بی سی نیوز و روزنامه 
وال اس��تریت ژورنال از کاه��ش ۴ درصد رضایت از عملک��رد »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری آمریکا و رس��یدن آن به 39 درصد حکایت دارد. تارنمای هیل 
با استناد بر این نتایج که روز یکشنبه منتشر شد، گزارش داد: در حالی که 39 
درصد از رای دهندگان شرکت کننده در این نظرسنجی اکنون از عملکرد شغلی 
ترامپ راضی هس��تند، 57 درصد آن را قبول ندارند. بر اس��اس این نتایج، حمایت از 
ترام��پ نزد جمهوری خواهان، سفیدپوس��تان، مردان، افراد مس��تقل، زنان ودمکرات ها 

کاهش یافته است.
این نتایج، در عین حال گویای آن اس��ت که حمایت از رئیس جمهوری آمریکا بین 
رای دهندگان رده س��نی بین ۱8 تا 3۴ سال افزایش یافته است. الزم به ذکر است یک 

ماه قبل میزان پذیرش عملکرد ترامپ در نظرسنجی ها ۴3 درصد بود.

چالش
داسيلوا همچنان محبوب ترين

نتایج جدیدترین نظرس��نجی صورت گرفته در برزیل حاکی اس��ت که لوال 
داس��یلوا به رغم زندانی شدن به اتهام فس��اد مالی، همچنان از محبوبیت قابل 

توجهی میان مردم این کشور برخوردار است.
تارنمای ش��بکه تله س��ور گزارش داد به رغم زندانی ش��دن لوال داسیلوا و 
احتمال بس��یار کم حض��ور وی در انتخابات ریاس��ت جمهوری آت��ی برزیل، در 
نظرسنجی جدید انجام شده موسسه دیتا فولها مشخص شد که اگر در شرایط فعلی 
لوال داس��یلوا مجاز به نامزدی در انتخابات باش��د بیشترین رای را در میان دیگر نامزدها 
خواهد داشت.براس��اس این نظرسنجی، لوال داس��یلوا 3۱ درصد حمایت ها را از آن خود 
کرده و این در حالی اس��ت که ' جیر بولس��ونارو' و 'مارینا س��یلوا' دو نامزد پیشتاز این 
انتخاب��ات هر کدام ح��دود ۱6 درصد حمایت ها را در اختیار دارند. احزاب سیاس��ی در 

برزیل تا ۱5 اوت ) ۲۴ مرداد( فرصت دارند تا نامزد رسمی خود را معرفی کنند. 

سرخط

ناگفته های یک نشست 
علی تتماج

نشست سران اتحادیه عرب در حالی در عربستان برگزار 
ش��د که حاضران در این نشست ادعای موفقیت آن را مطرح 
کرده اند. این ادعا در حالی مطرح می ش��ود که بررسی پرونده 

این نشست نکات قابل تاملی را را در خود دارد؟
همزمان با این نشس��ت چند رویداد مهم در منطقه روی 

داده اس��ت. در فلس��طین در هفته های اخی��ر فاز جدید قیام 
مردم آغاز شده که محور آن را حق بازگشت تشکیل می دهد 
که با س��رکوب گری گس��ترده رژیم صهیونیستی همراه شده 
اس��ت. در یمن نیز همچنان ائتالف آمریکایی - س��عودی به 
کش��تار مردم ادامه می دهد که این کشور را با فاجعه انسانی 
مواجه کرده است. در همین حال آمریکا، انگلیس و فرانسه با 
نقض حریم کش��ور سوریه به عنوان عضو رسمی سازمان ملل 
به موشک باران این کشور پرداختند. در همین حال تجاوزات 
رژیم صهیونیستی به لبنان همچنان ادامه دارد. در بحرین نیز 
سرکوب مردم و البته محاصره الدراز محله شیخ عیسی قاسم 

می رود تا این منطقه را با فاجعه انسانی مواجه سازد. 

با توجه به این شرایط می توان گفت اولویت اتحادیه عرب باید 
مقابله با این بحران ها باشد حال آنکه آنچه در این نشست مطرح 
شد مسائلی ورای این امر بوده است. از یک سو به جای حمایت از 
ملت فلسطین همچنان بر روند سازش تاکید شد در حالی که این 
روند هرگز دستاوردی برای فلسطین نداشته است. از سوی دیگر 
هیچ صحبتی مبنی بر کمک به مردم یمن برای خروج کشورشان 
از این بحران ها نش��ده و حتی به حمای��ت از ائتالف آمریکایی- 
سعودی برای کشتار مردم پرداختند که زمینه ساز افزایش کشتار 
مردم خواهد شد. در باب سوریه نیز در حالی که این کشور یکی 
از اعضای اتحادیه عرب اس��ت و کش��وری عربی قلمداد می شود 
اتحادیه عرب به جای حمایت از این کش��ور به حمایت از تجاوز 

آمریکا، انگلیس و فرانسه به این کشور پرداختند. 
نکت��ه قاب��ل توج��ه آنک��ه در این نشس��ت علی��ه ایرانی 
موضع گیری شد همواره بر حمایت از منطقه در برابر تهدیدات 
تروریستی و فرامنطقه ای تاکید داشته و به اذعان جهانیان اگر 
ایران نبود اکنون تروریسم حتی اروپا را نیز در بر گرفته بود. با 
این ش��رایط می توان گفت که نشست اتحادیه عرب هیچ کدام 
از مس��ئولیت های اساس��نامه خود را اجرایی نس��اخته و صرفا 
نشستی برای تحقق اهداف سعودی و آمریکا بوده است. روندی 
که می توان از آن با عنوان تحقیرس��ازی کش��ورهای عربی در 
لوای نشست اتحادیه عرب یاد کرد که تزلزل بیشتر جایگاه این 

اتحادیه در میان ملت های عربی را به همراه خواهد داشت. 

یادداشت

آگهى دعوت افراز
چون آقا / خانم در بى بى قورزائى فرزند ميرعلى احدى از مالكين مشــاعى پالك 991 فرعى از يك- اصلى 
واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 47- ز مورخ 97/1/14 تقاضاى افراز سهمى 
خود 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 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 ساعت 8 صبح روز 
شنبه مورخه 97/2/8 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: 

سه شنبه مورخه 97/1/28- م الف/3
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجــرا مصوب تيرماه 1355 – 
مهريه

شــماره پرونده: 139704029105000002/1- شــماره بايگانى پرونده: 9700003 - بدينوســيله به 
وراث مرحوم بيژن آرام فرزند عباس متولد 1322/4/10 شماره ملى 4609550881 شماره شناسنامه 27 اعم 
از: 1- آقاى عباس آرام فرزند بيژن به شماره شناسنامه 1393 فرزند 2- خانم مريم آرام فرزند بيژن به شماره 
شناســنامه 5412 فرزند 3- خانم بتول آرام فرزند بيژن به شــماره شناســنامه 4479 فرزند ، همگى به نشانى 
ســمنان شهرك گلستان خ فرهنگ شبنم اول پ 236 ابالغ مى گردد كه بستانكار خانم زهرا همتى فرزند حسين 
براى وصول مبلغ 251/500/000 ريال به موجب ســند مهريه شــماره 11319-1384/9/11 مستند پرونده 
اجرائى كالسه 9700003 از طريق اجرا ثبت سمنان عليه وراث بدهكار اجرائيه صادر گرديده و طبق درخواست 
بستانكار و با توجه به عدم ابالغ واقعى وراث قانونى برابر تقاضاى متعهد له به استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشــار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشــار عمليات اجرائى جريان خواهد 

يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار: سه شنبه 1397/1/28
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم عايشــه غالمزاده داراى شناسنامه شــماره 5250225322 بشرح دادخواست به كالسه 9/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان نبى بخش بلوچى نيا بشناسنامه 
3580159340 در تاريــخ 1395/4/21 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- محمد طاها بلوچى به ش ملى 5250748771 صادره از نيكشهر فرزند پسر متوفى 2- عايشه 
غالم زاده فرزند اســماعيل به ش ملى 5250225322 صادره نيكشــهر همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف ك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/3
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

دادنامه
پرونده كالســه 9609988404800209 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر روانسر (101 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 9609978401401110- شكات: 1- اقاى ياور مظفريان فرزند عبدالحميد 2- آقاى محسن 
مظفريان فرزند عبدالحميد همگى به نشــانى استان كرمانشاه شهرستان روانسر شهر روانسر زمين شهرى پشت 
اداره دارايى ، متهم: آقاى شــاهرخ شــريفى فرزند مولود به نشانى شهرســتان روانسر ، اتهام ها: 1- سرقت 2- 
تخريب عمدى درب گاوصندوق ، به تاريخ امروز 96/12/27 در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه كيفرى 
2 شهرســتان روانســر به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه موصوف تحت نظر و بررسى است 
با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال و تكيه بر شــرف و وجدان دادگاه ختم 
رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى گردد. (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى شاهرخ شريفى 
فرزند مولود دائر بر سرقت تعزيرى وسايل منزل با وصف مشدد (به جهت سرقت در محل سكنى) موضوع شكايت 
آقايان 1- محسن مظفريان 2- ياور مظفريان فرزند عبدالمجيد و كيفرخواست شماره 9610438400300321 
دادســراى عمومى و انقالب شهرســتان روانسر بدين شرح كه شاكى رديف دوم با ساير اعضاى خانواهد در مورخه 
96/2/15 منزل مسكونى خود را واقع در شهر روانسر به قصد تفريح و مسافرت ترك كرده شاكى رديف دوم كه 
در محل كار بوده حوالى ساعت 10/30 دقيقه صبح جهت آوردن كليد مغازه به منزل مراجعه كرده با قفل شكسته 
درب مواجه شــده كه قفل درب حياط شكســته شده و پس از ورود به داخل منزل مالحظه كرده كه گاوصندوق كه 
در اتاق خواب بوده با وسيله اى شكسته شده حدود پنجاه و پنج ميليون تومان پول نقد به سرقت رفته در مرجع 
تحقيق متهم على رغم احضار و انتشار آگهى حضور نيافته و لذا پرونده با صدور كيفرخواست به اين دادگاه ارسال 
گرديد در جلسه رسيدگى متهم على رغم انتشار آگهى حضور نيافته و شكات با طرح مجدد شكايت خود اظهار داشته 
50 ميليون تومان طال و 5 ميليون وجه نقد به ســرقت رفته اما اســناد يا مداركى در اثبات مالكيت خود به ادعاى 
ميزان سرقت 50 ميليون تومان نداشته النهايه با عنايت به مطالب فوق و توجها به شكايت شكات تحقيقات انجام 
شده محتويات دوربين مداربسته در محل سرقت كه حكايت از تردد متهم در حوالى منزل شكات و بدون دليل و 
صرفا با گشت زنى داشته و سوابق كيفرى نامبرده به شرح صفحه 50 نيز مويد اشتهار نامبرده در ارتكاب چنين بزه 
هايى بوده و نيز عدم حضور متهم و عدم ارائه دفاعيات در رد اتهام از خود و ايضاً مخفى نمودن و متوارى شدن از 
ديد مامورين در راستاى اجراى مفاد نيابت اعطايى لذا از نظر اين دادگاه اتهام به شرح فوق به متهم موصوف محرز و 
مسلم بوده و مستندا به مواد 2و19 قانون مجازات اسالمى عمومات مصوب 92 و با تطبيق عمل ارتكابى با ماده 656 
قانون پيش گفته بخش تعزيرات حكم به محكوميت متهم به تحمل 1- بيست و چهار ماه حبس تعزيرى درجه پنج و 
2- بيست و چهار ضربه شالق تعزيرى درجه شش صادر و اعالم مى گردد را با امعان نظر در نص صريح ماده 667 
قانون مجازات اسالمى حكم به رد عين و درصورت فقدان عين به رد مثل يا قيمت مال مسروقه ربوده شده صادر و 
اعالم ميگردد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى و متعاقبا ظرف بيست روز پس 

از اتمام مهلت واخواهى قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
دادرس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهرستان روانسر

دادنامه
پرونده كالسه 9609988328600067 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره – شاكى: خانم فاطمه فخرائى فرزند عزيز به نشانى كرمانشاه ميدان نيايش بلوار نماز مجتمع 
واليت بلوك 14 واحد 11- متهم: آقاى حســين خليلى فرزند محمدرضا به نشانى مجهول المكان ، اتهام: مزاحمت 
تلفنى ، فحاشــى ، تهديد ، تهمت (راى دادگاه) حســب كيفرخواست شــماره 961174 مورخ 96/5/31 صادره از 
دادســراى عمومى وانقالب كرمانشاه آقاى حســين خليلى فرزند محمدرضا داير بر مزاحمت تلفنى توهين افتراء و 
تهديد از طريق ارســال پيامك با عنايت به محتويات پرونده مفاد پيامهاى ارســالى اســتعالم بعمل آمده از شركت 
ايرانســل شكايت شــاكى اظهارات مطلعين بزه كارى محرز و مسلم تشخيص لذا دادگاه به تجويز ماده 131 قانون 
مجازات اســالمى مصوب 92 و ماده 669 قانون مجازات اســالمى بخش تعزيرات مشــاراليه را به مجازات بزه اشد 
(تهديــد) دو ســال حبس تعزيرى محكوم مــى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در اين شــعبه و ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان 

كرمانشاه مى باشد. 
 رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم: اسفنديار شه بخش فرزند رحمان به نشانى سيستان و بلوچستان زاهدان 
بخش كورين روستاى سرجنگل منزل شخصى ، مشخصات محكوم عليه / محكوم عليهم: احمد پژمانيان فرزند محمود 
به نشانى استان فارس شهرستان شيراز شهر شيراز 1 شهرك صنعتى ميدان پنجم خيابان پژوهش شمالى خ 310 
شركت شيراز دينا ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 9609975500600560 مورخ 1396/10/11 از شوراى 
حل اختالف شماره 6 زاهدان محكوم است به الزام به حضور در يكى از دفاتر رسمى و انتقال سند مالكيت اتومبيل 
كاميونت ون نيسان 2400 مدل 1380 به رنگ آبى و شماره موتور 00164306 و شماره شاسى 64594C00 و 
شماره انتظامى ايران 85-647ص87 با مشخصات فوق الذكر بنام خواهان در حق محكوم له مقوم به هفت ميليون 
تومان ضمنا حق االجرا بر عهده محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده 

روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/125
 رئيس شوراى حل اختالف شماره 6 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

اجراييه
ش پ:5/516/96 محكوم له: مهدى نادم كچانى ف قربان به نشانى آمل خ طالب آملى كالكسر بعد از درياى 
76 جنب مبل مازيار(سجاد)شركت عدان گستر محكم عليه: محمد مهدويان ف اباذر-مجهول المكان به موجب رأى 
شــماره 636-96/9/29 شــعبه پنجم شوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به1-
پرداخت 167,000,000 ريال اصل خواســته در حق محكوم له2-پرداخت 4,290,000 ريال بابت تمبر دادرسى 
در حق محكوم له3-پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه در حق محكوم له 4-پرداخت خسارت تاخير از تاريخ 
سررســيد چك لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له 5-پرداخت نيم عشــر اجرايى در حق صندوق دولت به 
عنــوان هزينه اجراى حكم كه از محكوم عليه دريافت مى گردد. به اســتناد مــاده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى 
ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى بــراى پرداخت محكوم به ، يا انجــام تعهد و مفاد رأى 
بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل تحويل خواهد 

شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف آمل

دادنامه
پرونده كالسه 9609988322700490 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره 1- آقاى محسن ويسى واخواه و واخوانده به نشانى مجهول المكان 2- آقاى رامين سلطانيان 
فرزند اسمعيل واخواه به نشانى استان كرمانشاه شهرستان كرمانشاه شهر كرمانشاه بلوار طاقبستان بريدگى مراد 
حاصل كوى 127 جنب پالك 1-  اتهام: ايراد ضرب و جرح عمدى با ســالح ســرد (راى دادگاه) حسب كيفرخواست 
شماره 961275مورخ 96/9/18 صادره از دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه آقاى محسن ويسى متهم است به 
ضرب و جرح عمدى بدنى با سالح سرد نسبت به آقاى رامين سلطانيان فرزند اسمعيل به داللت اوراق و محتويات 
پرونده ، شكايت شاكى ، گواهى پزشكى قانونى و اظهارات شهود و عدم حضور متهم جهت دفاع از خود عليرغم نشر 
آگهى بزه كارى محرز و مســلم تشخيص لذا دادگاه به تجويز مواد 448-462-488-709 قانون مجازات اسالمى 
مصوب 92 و ماده 614 قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات و رعايت مواد 64و67 قانون مجازات اسالمى مصوب 
92 از حيث جنبه عمومى به پرداخت مبلغ بيســت ميليون ريال جزاى نقدى بدل از ســه ماه حبس در حق صندوق 
دولت جمهورى اسالمى ايران محكوم و از حيث جنبه خصوصى بابت جرح سمت چپ قدام سر (داميه ) به دو درصد 
ديه كامل ظرف مدت يك ســال قمرى از تاريخ وقوع در حق شــاكى محكوم و اعالم مى دارد كه راى صادره غيابى و 
ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و ظرف مدت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر 

خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. 
 رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سجاد صارمى و محسن صارمى فرزند
خواهان / شــاكى حســين قيوب ، خوانده / متهم: محســن صارمى ، سجاد صارمى، خواســته/ اتهام: مطالبه 
وجــه بابــت .... ، اعســار از پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9509988310900357 شــعبه 9 دادگاه عمومــى حقوقــى شهرســتان كاشــان ثبــت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/3/27 ساعت 8/30 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 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. 
منشى شعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونــده:9609981228300303 دادنامه:9609971227501327 شــاكى:پرويز مهدى پور ميرى ف 
على متهم:حســين رحيمى-مجهول المكان اتهام:تصرف عدوانى رأى دادگاه:به موجب كيفرخواست صادره شماره 
8201283-96/11/17 دادســراى عمومى و انقالب محمودآباد حســين رحيمى متهم اســت به تصرف عدوانى 
يك قطعه زمين به مســاحت سه متروشصت و پنج سانتى متر،دادگاه با عنايت به شكايت شاكى خصوصى و نظريه 
كارشناس،تحقيقات به عمل آمده شعبه اول بازپرسى و نيز نظر به اين كه متهم با وصف ابالغ قانونى در هيچ يك 
از تحقيقات مقدماتى و جلسه دادرسى حاضر نشده و اليحه اى نيز ارسال ننموده باتوجه به ساير قرائن و امارات 
منعكس در پرونده ارتكاب بزه انتســابى را محرز و مسلم تشــخيص داده لذا به استناد ماده 690 قانون مجازات 
اســالمى ســال 75 ضمــن رفع تصرف عدوانى و اعاده به وضع ســابق نام برده را به تحمــل يك ماه حبس تعزيرى 
محكوم مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف مدت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه محكمه 

مى باشد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-ولى اله اسالمى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش بايگانى شعبه:961005 حسب كيفرخواست صادره حامد چتر سفيد داير بر تحصيل مال مسروقه تحت 
پيگرد مى باشد و چون فعال مجهول المكان است ابالغ اخطار وقت رسيدگى مقدور نمى باشد لذا وفق ماده 180 ق 
آ د ك از طريق انتشار آگهى وقت دادگاه به تاريخ 97/3/19 ساعت 9 صبح به نامبرده موصوف ابالغ تا در شعبه 

101 محمودآباد حاضر گردد .عدم حضور سبب اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد-ولى اله اسالمى

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى
در پرونــده كالســه 9609982010301096 بــه شــماره بايگانــى 961130 شــعبه اول دادگاه عمومى 
بخــش نشــتاء خانــم زينب حــق دوســت ف محمــود دادخواســت تجديدنظرخواهى نســبت بــه دادنامه شــماره 
9609972010301589 تقديم دادگاه نموده كه باتوجه به مجهول المكان بودن احد از خواندگان به نام اسمعيل 
حق دوست ف محمود مراتب براى يك بار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار منتشر مى شود تا ظرف ده روز از 
تاريخ نشر آگهى نام برده با مراجعه به دفتر شعبه و دريافت نسخه دوم دادخواست و ضمائم چنانچه پاسخى دارد 

كتبا اعالم نمايد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام مى گردد.م/الف
مدير دفتر كل دادگاه عمومى بخش نشتاء-گرگانى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ش پ :1/96/462 خواهان مهدى نادم كچانى دادخوستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت خوانده محمد 
مهدويان تقديم شوراى حل اختالف آمل نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول شورا ارجاع و ذيل كالسه 96/462 
ثبت شده كه وقت رسيدگى آن به تاريخ .... ساعت ... اجراييه تعيين گرديد به لحاظ مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 ق آ د م جهت ابالغ به خوانده يك بار در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا قبل از حلول وقت رسيدگى جهت ابالغ نسخه دوم دادخواست و ضمايم به اين شعبه مراجعه ، ضمن اعالم نشانى 

دقيق خود در وقت رسيدگى در شعبه حاضر گردند.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف آمل

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: عطيه كرابى ، مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد غياثى به نشانى رجائى نبش 
پاســاژ سيف جواهرى فيگارو ، به موجب راى غيابى شــماره 881 تاريخ 96/11/17 حوزه 12 شوراى حل اختالف 
شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه 
محكوم اســت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواســته (چك شماره 814529-96/6/1 به 
مبلغ 215000/000 ريال (215/000/000ريال)) و پرداخت مبلغ 369/000 تومان بابت خســارات دادرسى 
و پرداخت خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم در حق خواهان و اعمال تبصره 2 ماده 306 
قانون آيين دادرسى مدنى و هزينه اجرايى وصول گردد . ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشــد 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.
رئيس حوزه دوازده شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

فرزند  آراني  عموئي  مريم  خانم  مالكيت   سند  فقدان  آگهي   
بشماره  و  تهران  از  صادره   2256 شناسنامه  شماره  به  اله  فضل 
ملي0067449239 بموجب وكالتنامه شماره5683 مورخ 92/2/25 
مصدق  محلي  استشهاديه  برگ  دو  تسليم  با  تهران  دفترخانه1271 
شده توسط دفتر اسناد رسمي شماره 1271 تهران به شماره 9275 
و 9274 مورخ 1396/7/19 و برگ تقاضاي وارده شماره 31604 
از  مشاع  سهم   220 مالكيت  سند  فقدان  مدعي   96/9/27 مورخ 
بمساحت37500  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  از  سهم   37500
از  مفروز  ثبتي88/4145  پالك  تحت  تفكيكي   337 قطعه  مترمربع 
از اصلي مذكور واقع در بخش11 تهران  پالك89 و 91و 88 فرعي 
ذيل 30055 صفحه253 دفتر342 تهرانپارس بنام آقاي عبدالرضا 
دانشي تحت شماره چاپي 50976 الف/88/16 ثبت و سند مالكيت 
مورخ  شماره6123  قطعي  سند  بموجب  سپس  است  گرديده  صادر 
 37500 از  مشاع  سهم  تهران220   1271 دفترخانه   92/4/23
است  گرديده  منتقل  آراني  مهديه  نجمه  خانم  به  ششدانگ  از  سهم 
كه  اند  نموده  اعالم  الذكر  فوق  بشماره  وارده  درخواست  سپس طي 
سند مالكيت بعلت نقل مكان مفقود گرديده است درخواست صدور 

نموده است. آنرا  المثني  مالكيت  سند 
 لذا مراتب در اجراي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت 
در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا چنانچه كسي ادعاي انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود سند مالكيت را نزد خود داشته 
را  خود  اعتراض  روز   10 مدت  ظرف  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد 
بانضمام اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا مورد رسيدگي قرار 
گيرد اصل سند مالكيت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد 
و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد 
در صورت عدم وصول واخواهي ظرف مهلت قانوني، المثني سند مالكيت 

پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
 10242/م الف      داود صانعي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس 

واقع  ثبتي2395/138233  پالك  از  مالكيت  سند  فقدان  آگهي 
برگ  طي  اصالتا  مانيزاني  يار  علي  بيژن  آقاي  تهران   بخش10  در 
دو  تسليم   با   96/11/30 مورخ   58781 شماره  وارده  به  تقاضا 
طي  آن  شهود  امضاي  گواهي  كه  مصدق  محلي  استشهاديه  برگ 
ثبت  تهران  دفترخانه177  مورخ96/11/29  شماره21622 
مورد  ملك  مالكيت  سند  شدن  مفقود  اعالم  با  و  است  گرديده 
كه   است  نموده  را  مالكيت  سند  المثني  صدور  تقاضاي  آگهي 
گواهي  ذيل  بشرح  ثبت  نامه  آئين   120 ماده  اجراي  در  مراتب 
مسكوني  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  مالكيت  سند  مي گردد: 
پنجم  طبقه  جنوبشرقي  در  واقع  مترمربع   61/77 مساحت  به 
تهران  بخش10   2395 از  فرعي  بپالك138233  10تفكيكي  قطعه 
صفحه   647657 ثبت  مورد  تفكيكي  قطعه4  پاركينگ  بانضمام 
علي  بيژن  نام  به   196952 چاپي  بشماره   345 جلد  دفتر   52
در  مراتب  لذا  است  گرديده  تسليم  و  صادر  و  ثبت  مانيزاني  يار 
در  ثبت  قانون  نامه  آئين   120 ماده  اصالحي  يك  تبصره  اجراي 
گردد  مي  آگهي  كثيراالنتشار  هاي  روزنامه  از  يكي  در  نوبت  يك 
نزد  را  مالكيت  سند  وجود  يا  و  معامله  انجام  ادعاي  كسي  چنانچه 
روز   10 مدت  ظرف  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  باشد  داشته  خود 
تسليم  اداره  اين  به  مالكيت  سند  عين  بانضمام  را  خود  اعتراض 

گيرد. قرار  رسيدگي  مورد  تا 
 بديهي است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند 

مالكيت پالك مرقوم صادر و به متقاضي تسليم مي گردد.
 10253/م الف    عبدالرضا شاكري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رودكي 

رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آئين   18 ماده  طبق  اجرائيه  ابالغ  آگهى 
بدينوسيله به اقاى پيمان عليمردانى به نشانى تهران نارمك خ مينو خ 
هادى كوچه قاسم لو پالك 31 واحد 2 ابالغ مى شود آقاى رضا پابرجا جهت 
وصول طلب خود به مبلغ 114/600/000 ريال اصل طبق مقررات به 
موجب سند رهنى شماره 27457 تنظيمى دفترخانه شماره 229 تهران 
 9602676 بكالسه  اجرائيه  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائيه  شما  عليه 
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/08/14مأمور 
مربوطه آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلى 
شما نيز براى اين اجرا مشخص نميباشد طبق ماده 18 آيين نامه اجرا 
مى شود  آگهى  كثيراالنتشار  جرائد  از  يكى  در  مرتبه  يك  اجرائيه  مفاد 
ابالغ  روز  كه  آگهى  اين  انتشار  تاريخ  از  روز   10 مدت  ظرف  چنانچه 
مورد  ننمائيد  اقدامى  خود  بدهى  پرداخت  به  نسبت  مى گردد  محسوب 
وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از 
طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى 

استيفاء خواهد شد.
 10246/م. الف                               رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى  تهران – نقيبي 

رسمى  اسناد  مفاد  اجراى  نامه  آئين   18 ماده  طبق  اجرائيه  ابالغ  آگهى 
بدينوسيله به آقاى عليرضا احمدوند فرزند محمدرضا بنشانى خ وليعصر 
وصل  براى  صفائى  حسن  اقاى  كه  مى شود  ابالغ  فردوس  باغ  ايستگاه 
و   958000590 شماره  چك  بابت  ريال   3/230/800/000 مبلغ 
953000583 و 952000588 و 95000589 عهده بانك سپه شعبه 
پرفسور حسابى عليه شما اجرائيه صادر و پرونده به كالسه 9605641 
در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مامور ابالغ اداره پست ابالغ 
اجراييه به شما به دليل عدم شناسايى محل اقامتتان ميسر نشده است و 
بستانكار هم اعالم نموده نمى تواند شما را جهت ابالغ واقعى معرفى نمايد 
لذا به تقاضاى وكيل بستانكار بوارده 14000684- 97/1/19 و طبق 
ماده 18 آئين نامه اجراء از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ اجرائيه 
محسوب است چنانچه ظرف ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننمائيد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.
 10237/م. الف                               اداره چهارم اجراى اسناد رسمى تهران

آگهى اخطار ماده 101 آئين نامه اجراى اسناد رسمى بدينوسيله به آقايان 
و  عباسى الخانى  مهناز همگى  و  ميترا  خانمها  و  مهدى  و  و محسن  مجيد 
خانم فاطمه صاحبى همگى ورثه آقاى محمدولى عباسى الخانى بدهكاران/

راهنين پرونده اجرايى كالسه مكانيزه 8801530 دستى 8513 ابالغ 
به پالك ثبتى شماره  مى گردد ملك مورد وثيقه پرونده اجرائيه مذكور 
 5/080/000/000 مبلغ  به  تهران   10 بخش  در  واقع   1616/395
ريال ارزيابى گرديده كه نظريه كارشناس مذكور در آدرس مندرج در 
متن سند رهنى به نشانى متن سند جهت ابالغ واقعى ارسال كه طبق 
پستى)  (منطقه 16  اسناد  ثبت  ابالغ  واحد  مورخ 96/12/12  گزارش 
فوق  شرح  به  مراتب  لذا  نگرديده  واقع  شناسائى  مورد  مذكور  آدرس 
معترض  مذكور  پالك  ارزيابى  مبلغ  به  چنانچه  مى گردد  ابالغ  شما  به 
تاريخ  از  را ظرف مدت 5 روز  كتبى خود  اعتراض  باشيد مى توانيد  مى 
انتشار اين آگهى ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به 
به حساب سيبا 0103134800001  واريز  ريال،  مبلغ 9/700/000 
نزد بانك ملى به نام كانون كارشناسان رسمى دادگسترى به دفتر اين 
پالك 34  جهان كودك-  راه  چهار  ونك-  ميدان  تهران-   در  واقع  اداره 
– ساختمان معاونت اجراى اسناد رسمى استان تهران طبقه دوم تسليم 
بانكى دستمزد  فاقد فيش  يا  و  موعد  از  خارج  كه  اعتراضى  به  و ضمناً 

كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 10251/م. الف                            رئيس اداره سوم اجراى اسناد رسمى تهران - نقيبي

گفت:  فرانس��ه  رئیس جمهور  ویژه »م��ا او را قانع کردیم که باید گ�زارش 
به حضور در آنجا ادامه بدهد.« کارشناسان مسائل 
حقوقی، با توجه به اینکه حمله کش��ورهای غربی 
به س��وریه نه با مجوز شورای امنیت و نه با هدف 
دفاع از خود انجام ش��ده مشروعیت حقوقی آن را 
زیر س��وال  برده اند. علی رغم ای��ن، »ماکرون« در 
 BFM و تلویزی��ون RMC مصاحب��ه ب��ا رادی��و
مدعی شد این حمله »کاماًل« مشروع بوده است. 

در این میان فدریکا موگرینی، مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در پایگاه اینترنتی خود تنها 
راه حل بحران سوریه را از طریق مذاکرات سیاسی 
و ن��ه اقدام نظامی دانس��ت. همچنین دولت چین 
ضمن انتقاد از اقدام یک جانبه س��ه کش��ور غربی 
در حمله به س��وریه تصریح ک��رد این اقدام نقض 
قانون بین الملل است. از سوی دیگر سازمان پیمان 
امنیت جمع��ی در بیانیه ای حمالت هوایی آمریکا 
و متحدانش به س��وریه را محک��وم و بر حمایت از 
حاکمی��ت، تمامیت ارضی و وحدت س��وریه تأیید 

ک��رد. در این میان منابع خبری گ��زارش داده اند 
پارلمان انگلیس تصمیم نخس��ت وزیر این کش��ور 
برای ش��رکت در حمله به س��وریه را مورد بررسی 

قرار می دهد. 
در  »واشنگتن پس��ت«  آمریکای��ی  روزنام��ه 
گزارشی نوش��ت رئیس جمهور آمریکا قصد داشت 
ب��ا حمله به خاک س��وریه، قدرت نمای��ی کند اما 
کاماًل برعکس عمل کرد. در این میان کاخ س��فید 
در واکن��ش به اظهارات رئیس جمهور فرانس��ه که 
گفته ب��ود او همتای آمریکای��ی اش را برای ادامه 
حضور نظامی در س��وریه مجاب کرده، تأکید کرد 
رئیس جمهور آمریکا همچنان خواس��تار بازگشت 
هر چه سریع تر نظامیان آمریکایی از سوریه است. 

سخنگوی دولت آلمان دیروز دوشنبه گفت، برلین 
همچن��ان معتقد اس��ت نظام بش��ار اس��د باید در 
خاتمه روند صلح جایگزین شود اما به این حقیقت 
اذعان ک��رد که تحقق این مس��اله در کوتاه مدت 
غیر ممکن اس��ت. جانس��ون وزیر خارجه انگلیس 
در س��خنانی مدعی شد، حمالتی که با هماهنگی 
ایاالت متحده و فرانسه در سوریه انجام شد، برای 

انگلیس و جهان اقدامی صحیح بوده است.
در این میان اجالس سران عرب ساعاتی پس 
از آغاز برگ��زاری آن، بیانی��ه  ای پایانی صادر و در 
آن ب��ر اهمیت تقویت اقدام عربی مش��ترک برای 
مقابل��ه با خطرهایی که منطقه را تهدید می کنند، 
تاکید کرد. عادل الجبیر مدعی ش��د، انتقال محل 

برگزاری اجالس س��ران عرب ب��ه ظهران به دلیل 
موش��ک های انصاراهلل نب��ود،  حال آنکه رس��انه ها 

پیش��تر اعالم کرده  بودند، عربستان نگران حمالت 
موشکی انصاراهلل در زمان برگزاری نشست است.

الجبی��ر در کنفران��س مطبوعات��ی در پای��ان 
نشس��ت س��ران درب��اره پیامدهای حمل��ه اخیر 
کش��ورهای غرب��ی به س��وریه گفت: درب��اره این 
حمالت باید ببینیم که تأثیری گذاشته است یا نه. 
برای همین سؤالی که اینجا پیش می آید این است 
که آیا نظام سوریه درس خواهد گرفت و مذاکرات 
مسالمت آمیز برگزار خواهد شد یا خیر. امیدواریم 
که روند سیاس��ی در سوریه ادامه یافته و به زودی 

اوضاع این کشور سامان یابد.
الزم ب��ه ذکر اس��ت؛ وزیر خارج��ه بحرین در 
اظهاراتی عجیب بدون اشاره به انفعال حکام عرب 
درقبال جنایتهای چند س��ال اخی��ر علیه ملتهای 
منطقه، مدعی شد: اجالس سران عرب در عربستان 
موفقی��ت آمیز بود! در ادامه کش��تار مردم یمن در 
ای��ن میان ائتالف س��عودی همچنی��ن دو منطقه 
»حرض« و »میدی« اس��تان حجه واقع در غرب را 

۱۰ بار هدف قرار دادند.

متجاوزان برای پنهان سازی شکست خود در سوریه تقال می کنند 

رجزخوانی بازندگان


