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س�ودان: روسای س��تاد مش��ترک ارتش های دو 
کشور سودان و سودان جنوبی توافقی اولیه برای توسعه 
همکاری نظامی امضا کردند که بازگشایی گذرگاه های 
م��رزی یکی از م��وارد مهم آن اس��ت. »قبریال جوک 
ریک« رئیس ستاد مش��ترک ارتش سودان جنوبی که 
به خارطوم پایتخت س��ودان سفر کرده است با »کمال 
عبدالمع��روف الماحی« همتای س��ودانی خود دیدار و 

درباره همکاری های نظامی دوجانبه گفت وگو کرد.

پاکس�تان: »زبیده جالل« وزیر تولیدات دفاعی 
پاکس��تان در دیدار با »جان فیوری« سفیر جمهوری 
چک بر گس��ترش صنایع دفاعی با این کش��ور تأکید 
کرد. وی افزود: پاکس��تان و جمهوری چک می توانند 
در زمینه نوآوری در صنعت تولیدات دفاعی همکاری 
کنند. فی��وری انتخ��اب زبیده جالل به عن��وان وزیر 

تولیدات دفاعی را به وی تبریک گفت.

هند: رئیس جمهور روس��یه اعالم کرد مس��کو در 
نظر دارد در 20 سال آینده 12 واحد نیروگاهی در هند 
بس��ازد. والدیمیر پوتین و نارندرا مودی، نخس��ت وزیر 
هند همچنین توافق کردند با طرح هند برای فرستادن 
انسان به فضا همکاری کنند. دو طرف همچنین توافق 
کردند گفت وگو بر سر مفاد و شرایط تولید مجتمع های 

سوخت هسته ای در هند ادامه داشته باشد.

آلمان: »نورجهان س��الک« دانش��جوی انگلیسی 
اس��ت که به دلیل محجبه ب��ودن در محلی که قصد 
داش��ت ب��رای اقامت کرای��ه کند پذیرفته نش��د. این 
دانش��جوی 2۵ ساله که برای گذراندن دوران دکترای 
خ��ود در ش��هر »هامب��ورگ« واقع در آلمان به س��ر 
می برد، تالش کرد که خانه ای را از ش��رکتی اینترنتی 
Airbnb - محل��ی که اف��راد خانه های خود را در آن 
اج��اره می دهند - پیدا کند. اما درخواس��ت وی برای 
خان��ه ای که انتخاب کرده بود، رد ش��د . مالک به وی 
این پیام را داد: » نورجهان من متاس��فم اما من دیدم 
که ش��ما حج��اب دارید و فکر نمی کنم که )پوش��ش 

شما( برای محله ما سازگار باشد.«

چی�ن: تصاویر ماهواره ای جدید نش��ان می دهند 
که چین تاسیس��اتی که برای نگهداری اعضای اقلیت 
مس��لمان اویغور تحت عنوان "کم��پ بازآموزی" ایجاد 
کرده را گسترش داده است. شاون ژانگ یک دانشجوی 
حقوق در کانادا تصاویری را از این کمپ ها در سینکیانگ 
منتشر کرده اس��ت. این کمپ ها جایی است که صدها 
هزار نفر از جمعیت حدود 8 میلیونی اویغورها در حالت 

شبه بازداشت زندگی می کنند. 

ذرهبین

 حمله جنگنده های آمریکایی
به کاروان عروسی 

منابع خبری اعالم کردند، در جریان عملیات نظامی 
مش��ترک نیروهای امنیتی افغ��ان و خارجی در والیت 
قندهار جنگنده های آمریکایی یک کاروان عروس��ی را 

هدف قرار دادند که 12 کشته و زخمی برجا گذاشت.
منابع خبری تصری��ح کردند که این حمله زمانی 
اتف��اق افتاده اس��ت که نیروه��ای امنیت��ی افغان در 
شهرستان »معروف« والیت قندهار با مخالفان مسلح 

درگیر شدند و در خواست حمایت هوایی کردند.
»عزیزاحمد عزیزی« س��خنگوی والی قندهار نیز 
زخمی شدن غیرنظامیان افغان از جمله زنان و کودکان 
در این حمله را تائید کرده اس��ت. یک منبع محلی به 
»خبریال« گفته اس��ت که هیچ درگیری وجود نداشته 
و کاروان حامل عروس و داماد به صورت ناگهانی هدف 
حمله جنگنده های آمریکایی قرار گرفته  است. بزرگان 
قومی این شهرس��تان تصری��ح کردند که جنگنده های 
آمریکایی نخست دو خودروی غیرنظامیان را هدف قرار 
دادن��د و پس از آن منازل مس��کونی در این منطقه را 
بمباران کردند. آنها خاطرنشان کردند که بر اثر حمالت 
هوایی نیروه��ای آمریکایی به غیرنظامیان افغان، چهار 
زن کش��ته و 11 ت��ن دیگر از جمله ک��ودکان زخمی 
شدند. نظرسنجی »پیو« نشان می دهد نزدیک به نیمی 
از آمریکایی ها کشورشان را در دستیابی به اهدافش در 
جنگ افغانستان ناکام توصیف کرده اند.امروز مصادف با 
پایان هفدهمین سال آغاز جنگ در افغانستان و ورود به 
سال هجدهم، طوالنی ترین جنگ در تاریخ آمریکاست. 
به همین مناس��بت نظرس��نجی جدید صورت گرفته 
توس��ط موسسه پیو نش��ان می دهد نزدیک به نیمی از 
آمریکایی ها معتقدند ارتش این کشور عمدتا در رسیدن 

به اهداف خود در افغانستان شکست خورده است.
نظرسنجی پیو که در فاصله زمانی 18 تا 24 سپتامبر 
از ه��زار و 7۵4 آمریکایی صورت گرفت، نش��ان می دهد 
49 درصد آمریکایی ها معتقدند که کشورش��ان عمدتا در 
دس��تیابی به اهداف خود در جنگ افغانس��تان ناکام بوده 
است. این در حالی است که 3۵ درصد از شرکت کنندگان 
در این نظرسنجی، آمریکا را در این زمینه موفق دانستند. 
نزدیک به 16 درصد نیز اعالم کردند آنها نمی دانند نظامیان 
آمریکا در جنگ افغانستان موفق بوده یا شکست خورده اند.

نیمچهگزارش

در برابر امنيت مان هيچ پولي پرداخت نمي کنيم
ولیعهد س��عودی گفت: م��ا با پول مان تس��لیحات می خریم ول��ی در برابر 

امنیت مان هیچ پولی پرداخت نخواهیم کرد. 
محمد بن سلمان در مصاحبه با خبرگزاری بلومبرگ در واکنش به اظهارات 
ترامپ مبنی بر اینکه حکومت عربستان بدون حمایت آمریکا دو هفته هم باقی 
نمی ماند گفت عاش��ق کار با ترامپ هس��تم. وی گفت کش��ورش تالش می کند 

مقامات کویت را برای گفت و گو درباره مسائل حاکمیتی متقاعد کند.
بن س��لمان گفت جناح حاکم کویت پیش��نهاد عربس��تان را برای از سرگیری تولید 
در منطقه بی طرف پذیرفته اس��ت. وي همچنین با اش��اره ب��ه اختالف مرزی با کویت 
افزود امکان ندارد یک مس��اله ۵0 ساله در عرض چند هفته حل شود. ولیعهد عربستان 
همچنین افزود هش��ت نفر از کس��انی که در مبارزه اخیر با فساد در این کشور بازداشت 

شدند در بازداشت باقی خواهند ماند.

بحران
تکيه ترکيه روی توانمندی های داخلی 

رئیس جمهور ترکیه در نشس��ت حزب »عدالت و توس��عه« ضمن هش��دار 
درباره سوءاس��تفاده »فرصت طلبان« داخلی از نوس��انات ارزی، مشورت گرفتن 

وزرای دولت از یک شرکت آمریکایی را ممنوع کرده است. 
رجب طیب اردوغان در نشس��ت حزب حاکم ترکیه در آنکارا به طرف های 
تجاری و س��رمایه گذاران اطمینان داد، در کشورش بحران اقتصادی وجود ندارد. 
وی با تمجید از اقدامات دولت برای مقابله با نوس��انات نرخ ارز در این کشور طی دو 
ماه اخیر گفت که ترکیه با »ش��دیدترین حمالت اقتصادی« مواجه بوده اما توانس��ت تا 

حد زیادی از این حمالت به سالمت بیرون بیاید. 
اردوغان با تاکید بر نقش برخی کشورهای خارجی در کاهش شدید ارزش »لیر« در 
ترکیه گفت که توضیح این موضوع با تکیه صرف بر مسائل اقتصادی ممکن نیست. وی با 
تاکید بر برخی سوء استفاده های داخلی از مشکالت ارزی به »فرصت طلبان« هشدار داد.

چالش
آمادگی ناتو برای اقدام نظامی در ليبی

دبی��رکل ائتالف نات��و در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشس��ت وزرای دفاع 
کشورهای عضو پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( اظهار کرد: ناتو به نیروهای لیبی 
آموزش نمی دهد اما به خاطر حمایت از برقراری ثبات در داخل این کشور آماده 
کمک به آن برای بازس��ازی نهادهای نظامی و امنیتی خود به ویژه وزارت دفاع 

و سرویس های امنیتی است.
ینس اس��تولتنبرگ افزود: ناتو اهمی��ت خاصی را برای مرکز فرماندهی نیروهای 
ناتو در "ناپولی" ایتالیا قائل اس��ت و این فرماندهی ابزار کلیدی برخورد ناتو با تهدیدات 
موجود در جنوب اس��ت.  از س��وی دیگر، سازمان غیردولتی "سی واچ" آلمان اعالم کرد 
که همزمان با بازگش��ت کشتی نجات "آکواریوس" یک کش��تی انسانی جدید دیگر که 
حامل پرچم ایتالیا بوده در حال ادامه راه خود برای گش��ت زنی در س��واحل لیبی است. 

طی سال جاری میالدی به 49000 شخص کمک کرده است.

سرخط 

تنها هنر سعودی
علی تتماج

 

سعودی این روزها با چالش��ی به نام افشای ربایش افراد 
آن هم در کش��ورهای دیگر مواجه ش��ده است که زمینه ساز 
واکنش های جهانی گردیده اس��ت. این رفتاری است که البته 
داری س��ابقه بوده اس��ت چنانکه حکومت ملک س��لمان شاه 
سعودی که حریری را پس از سفر رسمی به ریاض به گروگان 
گرفته بود، در نهایت در روز شنبه 13 آبان ماه 96 در اقدامی 

خارج از عرف و قوانین بین المللی مجبور کرد که از تلویزیون 
دولتی العربیه عربس��تان، استعفایش را اعالم کند، اقدامی که 
بر خ��الف انتظار ریاض نه تنها لبن��ان را با بحران اختالف و 
درگیری مواجه نکرد بلکه ب��ا درایت حزب اهلل، واکنش حزب 
السمتقبل )حزب حریری( و سایر احزاب و مسئوالن لبنانی از 
جمله میش��ل عون رئیس جمهوری این کشور، منجر به اتحاد 
همه گروه های لبنانی ش��د که یک ص��دا از حریری حمایت 
و اق��دام مداخله جویان��ه و بازداش��ت و گروگانگیری ریاض را 

محکوم کردند و خواستار بازگشت وی به بیروت شدند.
حتی کار به جایی رسید که مقامات لبنان تهدید کردند که 
بازداش��ت حریری در ریاض را از طریق سازمان ملل و براساس 
قوانین بین المللی پیگیری خواهند کرد تا اینکه در نهایت ریاض 

مجبور شد از موضع کودکانه خود عقب نشینی کند اما لکه ننگ 
این توطئه ناشیانه بر پیشانی آن باقی ماند و در تاریخ ثبت شد.

حاال درس��ت در س��الگرد ماجرای عجیب گروگان گیری 
نخس��ت وزیر لبنان، حکومت پادش��اهی عربس��تان این بار در 
کش��وری دیگر دست به حماقت آدم ربایی و گروگانگیری زده 
است، منتها این دفعه گروگان یک شخصیت سیاسی و دارای 
مصونیت دیپلماتیک نیس��ت بلکه شخصیتی وطنی و مخالف 
سیاس��ت های محمد بن س��لمان ولیعهد عربستان سعودی و 
در عین حال فردی سرش��ناس در عرصه رس��انه است که از 
این حیث دس��ت کمی از شهرت سیاسی حریری در دوران به 

گروگان گرفته شدنش از سوی ریاض ندارد.
جم��ال خاش��قجی، روزنامه نگار مش��هور ع��رب و یکی از 

منتقدان سرس��خت حکومت عربس��تان س��عودی 10 مهرماه 
1397 وارد ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول و پس 
از آن ناپدید شد. براساس گزارش های منتشره وی به عربستان 
برده و در زندان به سر می برد. این رفتار سعودی نشان می دهد 
که این رژیم برخالف تمام قوانین جهانی هیچ تعهدی به حقوق 
بشر نداشته و برای اهداف خود از هیچ جنایتی فروگذار نیست. 
رویک��ردی که البته با حمایت کش��ورهای غربی نیز برخوردار 
اس��ت چنانکه ن��ه تنها اعتراضی به این رفتارهای ضد بش��ری 
سعودی نداشته اند بلکه بر ادامه فروش تسلیحات به این رژیم 
ادامه می دهند. رفتاری که نش��ان می دهد حقوق بشر ادعایی 
غ��رب یک دروغ بزرگ بوده و صرفا ابزاری برای پنهان س��ازی 

جنایات خود و اعمال فشار بر سایر کشورها است. 

یادداشت

آگهى مناقصه عمومى شهردارى ازندريان نوبت دوم از مرحله اول
شهر اسالمى  شوراى   1397/05/20 مورخ  25/92/ش  شماره  مجوز  استناد  به  و  شهرداريها  مالى  نامه  آئين   5 ماده  اجراى  در  دارد  نظر  در  ازندريان   شهردارى 
 ازندريان ، نسبت به خريد و حمل و پخش آسفالت جهت معابر شهر ازندريان از طريق مناقصه اقدام نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مى آيد جهت دريافت فرم 

مناقصه و اطالعات بيشتر در وقت ادارى به دبيرخانه شهردارى ازندريان مراجعه نمايند.
الف- خريد آسفالت توپكا 019 حدوداً به ميزان 1250 تن به ازاى هر تن

ب- حمل آسفالت از كارخانه تا معابر سطح شهر ازندريان به ازاى هر تن در كيلومتر 
ج- پخش و كوبيدن آسفالت توسط فنيشر و غلطك سنگين به ازاى هر تن

د- خريد قير MC2 و پخش به ازاى هر تن
شرايط مناقصه: 

1- متقاضيان مى بايست مبلغ 126/000/000 (يكصد و بيست و شش ميليون) ريال را به عنوان 5 درصد (پنج درصد) سپرده شركت در مناقصه به يكى از دو صورت 
زير ارائه نمايند: (الف- ضمانت نامه بانكى و ب- واريز وجه نقد به حساب سپرده شماره 90204 نزد بانك سپه ازندريان)

2- بديهى است به پيشنهادات فاقد فيش واريز سپرده يا ضمانت نامه بانكى و همچنين پيشنهادات مخدوش و قلم خورده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- شهردارى در رد يا قبول هر يك يا كليه پيشنهادها مختار است.

4- سپرده شركت در مناقصه نفرات اول تا سوم تا هنگام عقد قرارداد با برنده مناقصه ، نزد شهردارى ازندريان باقى مى ماند.
5- متقاضيان شركت در مناقصه مى بايست نسبت به دريافت اسنادمناقصه از واحد امور مالى شهردارى اقدام نموده و پيشنهادات خود را تا پايان ساعت كارى مورخ 

97/7/22 به دبيرخانه شهردارى تحويل داده و رسيد دريافت نمايند.
6- كميسيون معامالت شهردارى در مورخ 97/7/23 و زمان و مكان بازگشايى پاكت ها همانروز ساعت 12 ظهر در شهردارى ازندريان مى باشد و بدينوسيله از 

شركت كنندگان در مناقصه و يا نمايندگان آنها دعوت مى گردد در جلسه كميسيون معامالت شركت نمايند.
7- مبلغ نهايى ناشى از اجراى قرارداد خريد و حمل و پخش آسفالت با قير تحويلى به برنده مناقصه تهاتر مى گردد.

8- ساير شرايط مناقصه در اسناد مناقصه درج مى گردد.

روابط عمومى شهردارى ازندريان

شهردارى كاشان 
آگهى تجديد مناقصه عمومى شماره 97/14 ((مرحله دوم))

شهردار كاشان- سعيد ابريشمى راد

ت اول
نوب

موضوع مناقصه: عمليات ترميم و اصالح جدول و بلوك فرش خيابان محتشم مطابق شرح 
خدمات مندرج در اسناد و مدارك و شرايط مناقصه و قرارداد منضم.

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 240/000/000 (دويست و چهل ميليون) ريال
مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/7/31 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 

97/8/3 و بازگشايى پاكات در مورخ 97/8/6 مى باشد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. ضمنا كارفرما در رد يا قبول 

يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد
تلفن: 55440055-8 (031)

بدينوسيله از افراد حقيقى و حقوقى اعم از بستانكاران و بدهكاران و كسانى به هر عنوان اموال 

شركت مذكور را در اختيار دارند ابالغ مى گردد برابر دادنامه 9609971778200280 به تاريخ 

1396/03/18 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقى كالله و انتخاب مدير تصفيه در اجراى مواد قانونى 

457 و 462 و 473 قانون تجارت با اعالم اولين جلسه بستانكاران در ساعت 11 صبح روز پنجشنبه 

مورخه 1397/07/19 در محل شركت به نشانى: شهرستان كالله كيلومتر 14 جاده مراوه تپه پشت 

كارخانه آجر امين كالله تشكيل ميگردد.

كليه  بستانكاران و كسانى كه ادعايى دارند و همچنين با شركت درحال تصفيه مسئوليت تضامنى 

داشته مى توانند در محل شركت حضور بهم رسانند.

كليه بستانكاران و بدهكاران ظرف مدت دو ماه نسبت به تسويه حساب خود به همراه مستندات 

به شركت مراجعه نمايند. در غير اينصورت به موجب ماده 473 هرگونه حقى داشته باشند از آنان 

سلب خواهد شد.

اين آگهى در دو مرحله و به فاصله 10 روز از تاريخ درج اولين آگهى منتشر خواهد شد.

مدير تصفيه شركت آجر ماشينى آذر سپهر كالله – احمد عطايى قوجق 

آگهى دعوت از بستانكاران و بدهكاران شركت آجر آذر سپهر 

كالله درحال تصفيه به شماره ثبت 628  ( نوبت دوم) 

اجراييه
ش پ :7/96/811 محكــوم لــه: مريم فالح محكــوم عليه:كيوان هالكــو –مجهول المكان 
به موجب رأى 25-97/1/28 شــعبه هفتم شــوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم 
عليه محكوم اســت به پرداخت 75,000,000 ريال اصل خواســته و 1,940,000 ريال هزينه 
دادرســى و خسارت تاخيراز سررسيد 96/12/17 تا اجراى حكم در حق خواهان صادرگرديد.
ضمنــا نيم عشــر دولتى برعهده محكوم عليه مى باشــد.به اســتناد ماده 19 آييــن نامه اجرايى 
ماده 189 قانون برنامه ســوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف است 
پــس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى 
پرداخــت محكوم بــه ، يا انجام تعهد و مفــاد رأى بدهد درغيراين صــورت پرونده جهت اقدام 

قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه هفتم شوراى حل اختالف آمل

آگهى حصر وراثت
ابراهيم عمرانى تبار به شرح دادخواستى كه به شماره 970310 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان شــعبان عمرانى 
تبار ف اســمعيل ش م 2062438095 صــادره آمل در تاريخ 91/10/14 در اقامتگاه دائمى 
خود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-ابراهيم2-زهره3-
رقيه4-فاطمه5-خليل همگى عمرانى تبار6-زهرا درويش شــياده والغير، اينك شورا پس از 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
عيسى رضوانى –قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف آمل

آگهى حصر وراثت
فاطمه حدادپور به شــرح دادخواســتى كه به شــماره 970324 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان فرشاد حداد ف 
منوچهــر ش ش 2580809295 صــادره آمل در تاريــخ 97/6/16  در اقامتــگاه دائمى خود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :فاطمه حدادپور-محترم نيك 
زاد والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
عيسى رضوانى –مسوول شعبه ششم شوراى حل اختالف آمل

آگهى حصر وراثت
رحمــت يزدانى به شــرح دادخواســتى كه به شــماره 970321 اين شــعبه ثبــت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان عزيزاهللا يزدانى 
ف فريــدون ش م 2141656974 صــادره آمل در تاريــخ 95/2/23 در اقامتگاه دائمى خود  
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-رحمت اهللا2-ســميه3-
فريده4-فرخنده5-نعمــت اهللا6-محمد7-همت اهللا همگــى يزدانى8-حبيبه بزرگى والغير، 
اينك شــورا پس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبــت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
عيسى رضوانى –قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف آمل

دادنامه
پرونده:11/970116 دادنامه:336-97/4/31 خواهان:ســيد مهــدى  دريابارى ف رضا 
خانده:على اكبر اصفهانى ف عطااهللا –مجهول المكان ((رأى قاضى شورا)) درخصوص دادخواست 
تقديمى ســيد مهدى دريابارى به طرفيت على اكبر اصفهانى به خواســته مطالبه خسارت ناشى از 
تصادف خودروى خواهان به شــماره انتظامى 664و29-4 و خودروى خوانده به شــماره انتظامى 
396ب52ايران26 به مبلغ 53,000,000 ريال و خسارت افت قيمت خودرو به انضمام خسارت 
هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه و هزينه كارشــناس بدين شــرح كــه خواهان به موجب 
گزارش كارشــناس منتخب مبنى بر تعيين خســارت به مبلغ و گزارش كروكى افسر كاردان مبنى 
بر مقصر بودن خوانده كه مصون از هرگونه تعرض باقى مادنه لذا تقاضاى رســيدگى دارد شورا 
طرفين را به دادرسى دعوت خوانده در قبال ادعاى خواهان دفاعى به عمل نياورده و در پرونده 
هيــچ گونــه دليل و مدركى كه مبين برائت ذمه خوانده بر ابطال دين باشــد وجودندارد بنابراين 
باتوجــه بــه اعالم نظر شــورا و مراتب مذكــور دعواى خواهان وارد تشــخيص و به اســتناد مواد 
198-515-519 ق آ د م و ماده 2 قانون مســئوليت مدنــى خوانده به پرداخت 13,000,000 
ريــال خســارت وارده و 40,000,000 ريــال و بابت افت قيمت خودرو و مبلــغ 777,500 ريال 
هزينه دادرســى و مرحله تامين دليل و هزينه كارشناس تعيين خسارت و كروكى فرضى به بملغ 
4,000,000 ريال و با رعايت تناسب تغيير شاخص بانك مركزى ايران در له خواهان محكوم مى 
نمايد.رأى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
قاضى شعبه يازدهم شوراى حل اختالف آمل-محسن ونوش بندپى

آگهى احضار متهم
نظربه اين كه ياسين قاسمى بنكى ف ناصر به اتهام تحصيل وجه نامشروع به شماره پرونده 
970156 از طرف اين بازپرسى تحت تعقيب بوده و ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممكن نگرديده اســت بدين وســيله در اجراى ماده 115 قانون آيين دادرســى كيفرى 
مراتــب با  درج در يكــى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار به نامبرده ابالغ تا ظــرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در شعبه دوم بازپرسى دادسراى مياندرود جهت پاسخ گويى به اتهام خويش حاضر 
شــود. در صورت عدم حضور پس از يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد 

شد.م/الف
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب مياندرود-محمد صابر

          
دادنامه

پرونده:9709982074000114 خواهان:نجمه كفشگر كياسرى ف عابدين خوانده:صغرى 
اصغرى ((رأى قاضى شورا)):درخصوص دعوى  نجمه كفشگر كياسرى ف عابدين به طرفيت صغرى 
اصغرى ف حســين به خواســته مطالبه 180,000,000 ريال و خسارت دادرسى و تاخير تاديه به 
استناد4 فقره سفته به شماره هاى 512347-020130-095028-216719 باتوجه به ابالغ 
قانونى به خوانده و امتناع ايشــان از دفاع در مورد دعوى و مســتندات ابالغى اين امر محمول بر 
اقــرار ضمنى به ذى  حق يخواهان و اصالت مســتند بوده و باتوجه به اين كه عرفا اســنادمذكور 
در مقام اشــتغال ذمه صــادر و ايجاد حق مطالبه به ميزان وجه مندرج بــراى دارنده نمود و بقاى 
ســند در يد شخص استمرا منشــاء صدور دارد لذا دعوى وارد تشــخيص به موجب مواد 249-

252-310-313 ق تجــارت و 522-198-519 ق آ د م حكــم بــه الزام خوانــده به پرداخت 
180000000 ريال اصل خواســته و 2455000 ريال هزينه دادرسى هم چنين خسارت تاخير 
تاديه از 97/3/1 تا يوم االدا برپايه شــاخص ساالنه اعالمى بانك مركزى كه در اجرا محاسبه مى 
گردد .رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در اين شورا سپس قابل 

اعتراض در محاكم عمومى حقوقى سارى ظرف مهلت مذكور است.م/الف
شعبه 10 شوراى حل اختالف سارى-محمدحسين فتحى پريچيكاليى

ویژه گروه فرادید  افش��ای خیانت های گ�زارش  ادامه  در 
ام��ارات به فلس��طین و جه��ان اس��الم، یک منبع 
عربی گزارش داد که شهرک نش��ینان صهیونیست 
با مس��اعدت امارات توانس��تند یک ِملک جدید با 
موقعیت استراتژیک در نزدیکی مسجداالقصی واقع 

در شهر قدس اشغالی را از آن خود کنند.
 رهبران فلس��طینی س��اکن قدس اشغالی با 
اش��اره به همدس��تی امارات با رژیم صهیونیستی 
ب��رای خری��د امالک فلس��طینیان س��اکن قدس، 
خواستار تحریم امارات و مزدوران آن شدند. وبگاه 
»الوطن الخلیجیة« با اعالم این مطلب گزارش داد 
ک��ه قضیه مربوط به خرید ی��ک ملک در نزدیکی 
مسجداالقصی اس��ت که دو سال پیش نیز »فادی 
السالمین« از نزدیکان »محمد دحالن« که مشاور 

امنیتی ابوظبی است، قصد خرید آن را داشت.
السالمین این ساختمان را با پول های امارات به 
مبلغ 2.۵ میلیون دالر خریداری کرده بود اما قضیه لو 
رفت و جنجال رسانه ای به پا شد و در نهایت معامله 

نیز به سرانجام نرسید.  این ساختمان در فاصله 100 
متری مس��جداالقصی واقع ش��ده و دارای سه نبش 
اس��ت و مالک آن نیز »لمیاء جوده« و پسرش ادیب 
جواد جوده اس��ت که ابتدا ساختمان را به سالمین 
فروخت��ه و پس از آن به بهانه ع��دم پرداخت مبلغ 
توافق شده، معامله را فسخ و ساختمان را به مشتری 
دیگری می فروش��ند که او نی��ز آن را در اختیار یک 

انجمن شهرک نشینان قرار می دهد.
ای��ن س��اختمان در محله الس��عدیه در بخش 
قدیمی شهر قدس واقع شده است و شهرک نشینان 
با حمای��ت نیروهای پلیس رژیم اش��غالگر به این 
س��اختمان یورش ب��رده و آن را تص��رف کرده اند. 
خانواده جوده در س��پتامبر 2016 به محض فسخ 

معامله، س��اختمان را به فردی به نام »خالد محمد 
عبدالحمید عطاری« فروخته اند و در نهایت نیز این 
س��اختمان به یک انجمن شهرک نش��ینان رسیده  
اس��ت. روزنامه االخبار لبنان نیز نس��خه ای از عقد 
قرارداد فروش جدید این س��اختمان را منتشر کرد 
که نش��ان می داد س��اختمان در ابتدا به س��المین 
فروخته ش��ده و پرونده ش��کایت علیه سالمین در 
دس��تگاه قضایی رژیم صهیونیستی هنوز مختومه 
نشده و دلیل فسخ قرارداد نیز این بوده که سالمین 
مرحله نخست پرداخت به مبلغ 1.۵ میلیون دالر را 

پرداخت کرده و بقیه را پرداخت نکرده است.
علت اصلی فسخ این قرارداد، یک مسئله سیاسی 
مرتب��ط با ام��ارات بوده اما در ظاه��ر عدم پرداخت 

کامل مبلغ توافق ش��ده، عنوان شده است. سیطره 
شهرک نش��ینان بر س��اختمان های واق��ع در محله 
السعدیه در حالی اس��ت که انجمن شهرک نشینی 
»الع��اد« نی��ز ب��ا حمای��ت نیروهای اش��غالگر یک 
س��اختمان 160 متری و یک قطعه زمین زراعی به 
مس��احت 800 متر در وادی حلوه واقع در روستای 
سلوان در نزدیکی قدس، به اشغال خود درآورده اند. 
الزم به ذکر است دولت امارات که طی سال های 
اخیر اقدامات متعددی برای عادی س��ازی روابط با 
رژیم صهیونیس��تی به عمل آورده است با دعوت از 
می��ری رگو وزیر فرهن��گ و ورزش این رژیم که به 
داش��تن مواضع ضد عربی و اسالمی مشهور است، 
گام دیگری در این راس��تا برداشت. این اقدامات در 

حالی ص��ورت می گیرد که رژیم صهیونیس��تی که 
با به کار گرفتن تک تیرانداز و پهپاد های پیش��رفته 
موفق به توقف راهپیمایی های بازگش��ت نشده، به 
روش��ی جدید ب��رای تحقق این ه��دف روی آورده 
است. »راهپیمایی های بازگشت« در غزه که از دهم 
فروردین ماه امسال )1397( در اعتراض به محاصره 
غزه، شناس��ایی قدس به عنوان پایتخت فلس��طین 
اشغالی توس��ط آمریکا و نیز تأکید بر حق بازگشت 

آغاز شده، همچنان ادامه دارد. 
رژی��م صهیونیس��تی ب��رای متوق��ف ک��ردن 
تظاهرات کنندگان فلسطینی روش های مختلفی از 
جمله استفاده از پهپاد و اس��تقرار تک تیرانداز در 
مرز غزه به کار برد س��ازمان ملل خواستار تحقیق 
درباره شهادت فلسطینیان به دست سربازان رژیم 
صهیونیس��تی در نزدیکی مرزهای شرقی نوار غزه 
شد. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان 
گفت: زمانی که موضوع با از دست رفتن جان یک 
فرد در ارتباط باش��د، تحقیق یک موضوع مهم به 

شمار می رود.

خیانت های ابوظبی به جهان اسالم ابعاد تازه ای گرفت

امالک قدس هدیه امارات به اسرائیل


