فرانسه و آمريکا آماده افزايش فشار بر برنامه موشکي ايران هستند
ژان ايو لودريان ،وزير خارجه فرانسه که براي ديدار با مقامهاي آمريکايي به واشنگتن سفر کرده در جمع خبرنگاران گفت کشورش و آمريکا آمادهاند فشارهاي موشکي بر ايران را افزايش
دهند .به گزارش تسنيم ،خبرگزاري رويترز به نقل از «لودريان» نوشته آمريکا و فرانسه مصمم هستند فشارها بر برنامه موشک بالستيک ايران را «احتما ًال از طريق تحريمها» افزايش
دهند .پيشتر گزارش شده بود وزير خارجه فرانسه روز دوشنبه در واشنگتن با رکس تيلرسون ،وزير خارجه آمريکا و برخي از نمايندههاي کنگره اين کشور ديدار و درباره مسائل مختلف از
جمله توافق هستهاي ايران و گروه ( 5+1برجام) ،برنامه موشکي و مسائل منطقهاي رايزني کرده است .ديپلمات ارشد فرانسه در جمع خبرنگاران در واشنگتن ،ايران را به «وسوسههاي
هژمونيک» متهم کرد و گفت« :آنها (ايرانيها) از اين واژه خرسند نشدند ،اما من از آن دفاع ميکنم.

ادامه تنش بين آمريکا و ترکيه بر سر صدور ويزا

گزارشــگران بدون مرز امروز سه شنبه
اعالم کرد 65 :خبرنگار و کارمند رسانهاي
در سال  2017در سراسر جهان کشته شده
اند .به گزارش تسنيم به نقل از رويترز ،در
بين اين افراد 50 ،خبرنگار حرفهاي بودهاند
که اين پايينترين تعداد در  14سال اخير
به شمار ميرود .البته اين روند نزولي بيشتر
به خاطر آن بوده است که حبرنگاران حاضر
به فعاليت در مرگبارترين نقاط جهان نشده
اند .گزارشــگران بدون مرز اعالم کرده
است که سوريه همچنان خطرناکترين
کشور براي خبرنگاران به شمار ميرود و
در سال  2017بيش از  12خبرنگار در اين
کشور کشته شده اند .در مکزيک نيز 11
خبرنگار در اين مدت به قتل رسيده اند.
وزيرصهيونيست:درحالازدستدادن
بازدارندگيدربرابرفلسطينهستيم

«آوي گباي» وزير کار رژيم اسرائيل با
انتقاد از بنيامين نتانياهو نخست وزير اين
رژيم به علت تنش و بحران اخير در جنوب
فلسطين اشغالي درپي شليک موشک از
نــوار غزه به آنجا در طول دو هفته اخير
گفت :نتانياهــو در برابر حماس ضعيف
است .به گزارش تسنيم ،وي در جريان
جلسه فراکسيون موســوم به «اردوگاه
صهيونيستي» در پارلمان رژيم اسرائيل
افزود :اســرائيل قدرت بازدارندگي خود
در جنوب (فلسطين اشغالي) را از دست
ميدهد .نتانياهو هيچ گونه همبستگي
با ســاکنان جنوب نکرده است .حماس
چطور سکوت نتانياهو را برداشت خواهد
کرد؟ اسرائيل بايد از خانوادهها در جنوب
(فلسطين اشغالي) در برابر موشکهاي
(مقاومت فلسطين) محافظت کند .گباي
همچنين به آويگدور ليبرمن وزير جنگ
رژيم صهيونيستي نيز حمله کرد و گفت:
ليبرمن يک مفسر نظامياست و نه يک
وزير ،زيرا او هربار که موشــکي سقوط
ميکند؛ به ساکنان منطقه ميگويد که
اين موشکها نتيجه اختالف بين حماس
و گروههاي مقاومت در غزه است.

اخبار

مقامهاي رسميميانمار و بنگالدش بار ديگر تاييد کردند که آوارگان روهينگيا از ژانويه به ميانمار
باز خواهند گشت .به گزارش تسنيم ،وزراي خارجه بنگالدش و ميانمار در شهر داکا ديدار کردهاند
تا توافقنامهاي را که  23نوامبر بين دو کشور امضا شد ،نهايي کنند .بر اساس اين توافقنامه حدود
ســه چهارم از يک ميليون مســلمان روهينگيا که در اردوگاههاي مرزي در بنگالدش زندگي
ميکنند ،قرار اســت به صورت داوطلبانه به ميانمار بازگردند .وزارت خارجه بنگالدش با انتشار
بيانيهاي اعالم کرد :يک کارگروه جديد روند بازگشت آوارگان روهينگيا بر اساس جدول زمانبندي
با هدف تاييد هويت و آماده کردن تدارکات الزم براي بازگشت آنها ،بررسي خواهد کرد.

رياض لرزيد

کرملين :راهبرد جديد آمريکا يک
ماهيت و ذات امپرياليستي دارد

کشته شدن  ۶۵خبرنگار در سال
 ۲۰۱۷ميالدي

www.asre-iranian.ir

اسد :فرانسه حق صحبت
درباره صلح را ندارد

يگان موشکي ارتش يمن يک فروند موشک بالستيک «برکاناچ »2به کاخ اليمامه در رياض شليک کرد

اخبار

گروه جهان :روز گذشــته (سهشــنبه) يکبار ديگر
سعوديها هدف حلمه انقالبيون يمني قرار گرفتند
و صداي انفجار مهيبي در رياض پايتخت عربستان
به گوش رســيد .همزمان ظهر روز گذشته شبکه
خبــري المنار در خبري فوري اعالم کرد که ارتش
يمن با يک فروند موشک بالستيک کاخ اليمامه در
رياض را در هم کوبيدهاند .به گزارش تسنيم ،محمد
عبدالسالم سخنگوي جنبش انصاراهلل نيز خبر حمله
موشکي به کاخ اليمامه در رياض را تأييد کرد .وي
گفت که يگان موشــکي ارتش يمــن يک فروند
موشک بالســتيک «برکاناچ »2به کاخ اليمامه در
رياض شليک کردهاند .منابع يمني گفتند که هدف
اين موشک بالستيک ،نشست رهبران نظام سعودي
در کاخ اليمامه بود .اين در حالي اســت که ائتالف
متجاوز سعودي مدعي شــده که اين موشک را بر
فراز رياض ردگيري کرده است .خبرگزاري رويترز
بهنقــل از منابع يمني اعالم کرد که اين موشــک
بالستيک نشست فرماندهان سعودي در داخل کاخ
اليمامه را هدف قرار داده است .يگان موشکي ارتش
يمن اعالم کرد که اين موشــک با دقت به هدف
مورد نظر اصابت کرده است .اإلخباريه عربستان نيز
مدعي شد که اين موشک بر فراز رياض ردگيري و
منهدم شده است .ارتش يمن در تاريخ سيزدهم آبان
ماه هم با يک موشک بالستيک فرودگاه ملک خالد
در رياض را هدف قرار داده بود .نيروهاي يمني اخيراً
نيز مرکز فرماندهي نظاميان ســعودي در جيزان را

هدف حمله بالستيکي خود قرار داده بودند.

ارتش يمن :کاخهاي نظام سعودي در تيررس
ما قرار دارد

ارتش يمن ديروز بالفاصله اعالم کرد بعد از حمله
ائتالف متجاوز ســعودي به کاخ رياستجمهوري
در صنعا ،ديگر کاخهاي آنها امن نيســتند .يگان
موشکي ارتش يمن اعالم کرد که حمله بالستيکي
به رياض ،آغاز مرحله جديدي از رويارويي با دشمنان
به شــمار ميرود .يگان موشکي ارتش يمن افزود:
کاخهاي نظام ســعودي و تماميتاسيسات نظاميو

نیویورکتایمزگزارشداد

راهبردجدیدامنیتملیترامپپرتناقضومضحکاست

گــروه جهان :ســند جدید
راهبرد امنیت ملی آمریکا که
رئیسجمهور این کشــور از
آن رونمایی کرد با انتقاداتی
در محافــل رســانهای و
کارشناسی این کشور رو به
رو شده و روزنامه نیویورکتایمز آن را «مضحک»
خوانده است .در مقالهای به قلم «راجر کوهن»،
ســتوننویس نیویورکتایمز« ،دونالد ترامپ»،
رئیسجمهور آمریکا و تیمش به دلیل اتحاذ مواضع
متناقض درباره موضوعات مختلف مورد انتقاد قرار
گرفته است .کوهن مینویسد« :دولت ترامپ از
راهبرد جدید امنیت ملی خود رونمایی کرده است.
این سند ،مضحک است .رئیسجمهور ترامپ و
تیم او چندین موضع متناقض گرفتهاند .وقتی که
اولویت کسی در جایگاه رئیسجمهور این باشد که
از سیاست خارجی به عنوان عرصهای برای جلب
هوادار استفاده کند و سایر اعضای کابینه در تقال
برای جلوگیری از جنگ آخرالزمان باشند ،نتیجه
کار همین میشود ».یک ســفیر اروپایی هفته
گذشته به نیویورکتایمز گفت« :غیرممکن است
کسی بداند موضع ایاالت متحده در هر موضوعی
چیست .ممکن اســت ما ناخواسته وگام گام به
سوی جنگ قدم برداریم ».در مقاله نیویورکتایمز
آمده است« :با کره شمالی شروع کنیم ،کشوری
که زرادخانه کوچک اما رو به توســعهاش تحت
نظــارت کیم یونگ اون قــرار دارد ،رهبری که
درســت به اندازه خود ترامپ ،دمدمیمزاج است.

خواهان ســید محمد رضوی دادخواســتی به طرفیت خوانده حمید عصار زاده
به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشهد نموده
که جهت رســیدگی به شــعبه  250شورای حل اختالف مشــهد مجتمع شماره5
شهرستان مشــهد واقع در مشــهد -میدان میرزا کوچک خان ارجاع و به کالسه
 960727ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ  1396/11/2و ساعت  9صبح
تعیین شــده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شود
تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن اعالم
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد.
48968
منشی شعبه  250شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد
ابالغ دادخواست و ضمائم تجدیدنظرخواهی
تجدید نظر خواه راضیه خورسندی دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرفیت تجدید
نظر خوانده محمد صدوقی نســبت به دادنامه شماره  960660در پرونده کالسه
 960466شــعبه تقدیم که طبق موضوع ماده  73و  346قانون ایین دادرسی مدنی
به علت مجهول المکان بــودن تجدید نظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا تجدید نظر خوانده ظرف ده روز پس از
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظرخواهی را دریافت و چنانچه پاسخی دارد کتبا
به این دادگاه ارائه نماید  .در غیر اینصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت
به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر اقدام خواهد شد .
مسئول دفتر شعبه  262شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد 48969
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به حمید نادری که مجهول المکان می
باشد ابالغ میشود طبق اجرائیه صادره از در پرونده کالسه 9609987509200194
به موجب دادنامه شماره  9609977509200421مورخ  1396/5/9صادره از شعبه
 253محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ چهل میلیون و ششصد و نود هزار ريال
بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ دو میلیون و هفتصد و دوازده هزار ريال
بابت خســارات ناشی از هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد  .پرداخت نیم
عشر دولتی بر عهده محکوم علیه می باشد .
متصدی امور دفتری شــعبه  253شــورای حل اختالف مجتمع شماره پنج مشهد
48970
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به مهدی دبیری فعال مجهول المکان ابالغ میشود

3

جهان

آوارگان روهينگيا از ژانويه به ميانمار باز ميگردند

ســفارت آمريکا در ترکيه اعالم کرد ،به خاطر حجم زياد درخواستهاي صدور ويزا در پي
اختالفات ديپلماتيک و سياسي بين آنکارا و واشنگتن ،قرار مالقات براي صدور ويزا تنها از
اوايل  2019ميالدي ممکن خواهد بود .به گزارش تسنيم ،اختالفات سياسي موجب شده
است تا دو کشــور ،صدور ويزا را متوقف کنند .سفارت آمريکا در ترکيه با صدور بيانيهاي،
افزود :دفتر نمايندگي سياسي آمريکا در ترکيه همچنان به روند ويزاهاي غيرمهاجرتي ادامه
ميدهد ولي قرار مالقات براي صدور ويزا تنها از ژانويه  2019ميالدي ممکن خواهد شد و
درخواست کنندگان ميتوانند کشوري غير از ترکيه را براي ارائه درخواست انتخاب کنند.

پس از آنکه دونالد ترامپ رئيس جمهور
آمريکا راهبرد جديد امنيت ملي اين کشور
را اعالم کرد ،ديمتري پسکوف سخنگوي
کرملين امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران
تاکيد کرد :کرملين نميتواند اين مساله
را قبول کند که روســيه تهديدي عليه
آمريکا است .به گزارش تسنيم به نقل از
رويتــرز ،وي در ادامه افزود :در نگاه اول،
راهبــرد جديد آمريکا يک ماهيت و ذات
امپرياليســتي دارد و نشانگر فقدان عزم
الزم براي تسليم شدن در برابر چندجانبه
گرايي است .ولي اين راهبرد جديد بايد به
طور دقيق مطالعه شود.

خبر ويژه
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هفته گذشته رکس تیلرسون،
وزیر خارجــه آمریکا گفت
که سیاســت دولت ترامپ
در خصوص کره شــمالی،
'کام ً
ال روشن است .آمادهایم
با کره شــمالی ،هــر زمان
که بخواهــد گفتوگو کنیم و آمادهایم که اولین
نشست را بدون پیششــرط داشته باشیم »'.به
گزارش تســنیم ،این صحبتهای تیلرسون در
نشست شورای آتالنتیک بود .تیلرسون ،روز جمعه
در سخنرانیاش در سازمان ملل متحد برای کره
شمالی شرط گذاشت .او گفت قبل از اینکه بتوان
مذاکره با کره شمالی را آغاز کرد این کشور بایستی
از رفتارهای تهدیدآمیز دســت بردارد .تیلرسون
گفت« :فشــار بر کره شمالی ،تا زمان پاکسازی
هســتهای ،ادامه خواهد یافت ».نیویورکتایمز
مینویسد« :حاال باید پذیرفت که فشار موثر بر
کره شمالی سه مولفه دارد :چین ،چین و چین .اما
راهبرد امنیت ملی ترامپ از چین به عنوان 'رقیب
راهبردی' نام میبرد و میگوید که ایاالت متحده
در برابر تقلبها یا ستیزهجوییهای چینیها شدت
عمل به خرج خواهــد داد ».این مقاله میافزاید:
«وقتشناسیمان را ببینید :ترامپ از رئیسجمهور
چین میخواهد صادرات نفت خام به کره شمالی
را متوقف کند و در همــان حال در راهبردش از
چین انتقاد میکند .رئیسجمهور ما فکر میکند
همه به دســتورات او گوش خواهند داد ،چون او
این حرف را زده است».

نفتي در تيررس موشــکهاي ما قــرار دارد .يگان
موشکي ارتش يمن تاکيد کرد :ادامه جنايات ائتالف
متجاوز ســعودي و محاصره يمن ،ما را از عمل به
مسئوليتهايمان باز نميدارد.

الحوثي :امروز موشــکهاي بالستيک يمن به
کاخهاي متجاوزان ميرسد

عبدالملک الحوثــي رهبر جنبش انصاراهلل يمن هم
گفت که متجاوزان به هيچ تعهد شــرعي و انساني
پايبند نماندند .وي افزود که ائتالف متجاوز در طول
 1000روز تالش کرد که ملت مســلمان و آزادهاي

را از بين ببرد و يک کشــور مســتقل را اشغال کند.
رهبــر جنبش انصاراهلل يمن اظهار داشــت :ائتالف
متجاوز بازارها ،مســاجاد ،محالت مسکوني را هدف
قرار داد و تالش کرد که گذشته و حال و آينده يمن
را ويران کند .وي افزود :ائتالف متجاوز ســعودي با
سالح آمريکا و انگليس استانهاي يمن را هدف قرار
ميدهد .الحوثي گفت :ائتالف متجاوز ســعودي به
دنبال از بين بردن اراده ملت يمن است .رهبر انصاراهلل
در ادامه سخنان خود افزود :عربستان و امارات هيچ
برنامهاي ندارند و اين دو به نفع آمريکا و اسرائيل کار
ميکنند .وي همچنين گفــت :اقدامات جنايتکارانه
ائتالف متجاوز ســعودي در يمن به منزله سنجش
صداقت گفتار بسياري از کشورها بود .رهبر انصاراهلل
اظهار داشت :نظام سعودي خارج از امت است و عليه
آن توطئه ميکند و اين کشور چيزي جز آلت دست
آمريکا نيست .الحوثي تاکيد کرد :ملت يمن با وجود
مشکالتي که با آن دست و پنجه نرم ميکند ،تصميم
گرفت ه که در برابر تجــاوز مقاومت کند و جلوي آن
را بگيرد .وي در ادامه درباره موشک شليک شده به
رياض نيز گفت :موشــک بالستيک برکان  2به کاخ
اليمامه در رياض رســيد .الحوثي اظهار داشت :امروز
موشکهاي بالســتيک يمن به کاخهاي متجاوزان
ميرســد .الحوثي افزود :شما به تاسيسات حياتي ما
حمله ميکنيم و ما نيز با شما مقابله به مثل ميکنيم.
شما صنعا را بمباران ميکنيد ،ما نيز رياض و ابوظبي
را هدف قرار ميدهيم.

االهرام مصر گزارش داد

آمریکانمیخواهدقدسباردیگرمسئلهاصلیاعرابشود

گــروه جهــان :روزنامه
االهرام در مقالهای با عنوان
«ترامپ و رویای حکومت
جهانی» با اشــاره به روند
افول و سیر نزولی قدرت و
نفوذ جهانی آمریکا در روند
عبور از جهــان دو قطبی به جهان تکقطبی
بهدنبال حوادث  11سپتامبر و حمالت آمریکا به
افغانستان و عراق ،مینویسد :خوشبختانه دوران
«امپراطوری آمریکا» بعد از بحران اقتصادی و
ظهور قدرتهای نوظهوری مثل چین ،روسیه،
هند و برزیل به پایان رســید و در نتیجه افول
زودهنگام عصر آمریکا ،شاهد رویکرد جهان به
ســوی قدرتهایی برای تاسیس نظام جهانی
چند قطبــی و عبور از وضعیــت «بیقطبی»
هستیم .به گزارش تســنیم ،سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه در «کنفرانس امنیتی مونیخ»
در ماه مِی گذشــته با صراحت تمام خواســتار
تاسیس «نظام بینالمللی عادالنه» بهنام «نظام
بینالمللی پساغرب» شــد که اشاره مهمی به
انتقال رهبری جهان از غرب و بهطور مشخص
غرب آمریکایی به شرق یعنی چین و روسیه و
هند بهعنوان ببرهای اقتصادی آســیا بود .در
حالی واشنگتن بهدنبال تحمیل خود بر جهان در
قالب «حکومت جهانی» است ،که دولت آمریکا
دیگر «حکومت جهانی» نیست و کنگره آمریکا
هــم دیگر «پارلمان جهانی» نیســت و جهان
بهدنبال نظامی عادالنهتر و دموکراتیکتر بهدور

از پدیدههایی مثل سیطره و
سلطه و نقض قوانین جهانی
اســت .این فقدان درک از
شرایط نوین جهانی موجب
شــده تا ترامپ خــود را در
معضل مسئله قدس برخالف
قوانین و مقررات بینالمللی گرفتار سازد .فقدان
این درک ،دولت آمریکا را به ارتکاب اشــتباهی
دیگر و مضاعف در تشکیل «ائتالف بینالمللی»
علیه ایران سوق داده ،همانطور که نیکی هیلی
سفیر آمریکا در ســازمان بر آن تاکید کرد که
ایاالت متحده درصدد «تشکیل ائتالف بینالمللی
برای مقابلــه با ایران» اســت و در صحنهای
نمایشــی اقدام به رونمایی از «بقایای موشکی
شلیک شده به ریاض» از اراضی یمن بهعنوان
«موشک ساخت ایران» کرد .تکیه نیکی هیلی
در دعوت به تشکیل این ائتالف بینالمللی ضد
ایرانی تاکید بر نقض قطعنامه  2231شــورای
امنیت توســط ایران در صدور سالح و حمایت
از تروریسم است ،مسالهای که سواالت مهمی
را مطرح میسازد و در صدر آن این سوال که به
فرض اگر آمریکا بهدنبال مجازات ایران بهدلیل
نقض یکی از قطعنامههای بینالمللی است ،آیا
ایاالت متحده میپذیرد که بهدلیل نقض دهها
قعطنامه بینالمللی صادره علیه اسرائیل و آخرین
آن در مورد قدس بهعنوان شهر اشغالی توسط
آمریــکا ،ائتالف بین المللی علیه این کشــور
تشکیل شود؟

در مورد دادخواســت سید علی حسینی علیه شما بخواسته مطالبه وجه بموجب
حکم شماره  9609977516100861در پرونده کالسه  262/960517به پرداخت
مبلغ  46/909/000ريال بابت اصل خواســته و مبلغ  1/288/000ريال بابت هزینه
دادرسی و مبلغ  450/000ريال جهت درج آگهی روزنامه در حق خواهان محکوم
می نماید مراتب بدین وســیله در روزنامه درج میگــردد رای صادره غیابی و از
تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
منشی شعبه  262شورای حل اختالف مجتمع شماره  5مشهد 48971

بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به غالمرضا غالم نژاد فرزند برات فعال مجهول
المکان ابالغ میشــود در مورد خصوص شــکایت زهرا بیابانی علیه شما دائر بر
ضــرب و جرح عمدی بموجب حکم شــماره  9609977591801391در پرونده
کالســه  960818به پرداخت دیه محکوم شــده اید لذا مراتب بدین وســیله در
روزنامــه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریــخ درج در روزنامه در مهلت
قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است.
مدیر دفتر شعبه  118دادگاه کیفری  2مشهد 49206

احضار متهم  .در پرونده کالسه  961101شعبه  119دادگاه کیفری  2مشهد عباس
حسن پور به جرم بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت موضوع شکایت اولیای
دم علی روشندل تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده
و به تجویز ماده  344قانون ایین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده
مکلف اســت راس ســاعت  9صبح مورخه  1396/11/1در شــعبه  119دادگاه
کیفری دو مشهد واقع در مجتمع امام خمینی(ره) واقع در بلوار مدرس حاضر و از
اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ
تصمیم قانونی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  119دادگاه کیفری  2مشهد 49203

احضار متهم  .در پرونده کالسه  960584علی زارع فرزند عیسی به اتهام رابطه
نامشــروع تحت تعقیب اســت که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و
به تجویز ماده  115قانون ایین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اســت راس ســاعت  12ظهر روز
 1396/11/7در شعبه  118دادگاه دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام

احضار متهم  .در پرونده کالسه  960862شعبه  119دادگاه کیفری  2مشهد محمد
بینوا به جرم کالهبرداری موضوع شــکایت مصطفی جاهد مایوان تحت تعقیب
میباشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده  344قانون
ایین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس ساعت 9
صبح مورخه  1396/10/30در شعبه  119دادگاه کیفری دو مشهد واقع در مجتمع
امــام خمینی(ره) واقع در بلوار مدرس حاضر و از اتهام انتســابی دفاع نمایند در
صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  119دادگاه کیفری  2مشهد 49204
احضار متهم  .در پرونده کالســه  961048احمد واحدی به اتهام توهین تحت
تعقیب اســت به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115
قانــون ایین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور کیفــری مراتب در
روزنامه آگهی نامبرده مکلف اســت راس ســاعت  8صبح روز  1396/11/7در
شــعبه  118دادگاه دادگاه عمومی جزایی مشــهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع
نمایــد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رســیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی
خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  118دادگاه کیفری  2مشهد 49205

بشــار اســد ،رئيس جمهوري سوريه در
اســتقبال از رئيس اتحاديــه بينالمللي
جمعيتهاي صليب ســرخ و هالل احمر
اظهار داشــت :دولت به انجام هر کاري
براي کاهش مشــکالت شــهروندانش
از جمله همکاري بــا اتحاديه بينالمللي
جمعيت صليب سرخ و هالل احمر ادامه
خواهد داد .به گزارش ايســنا ،اسد گفت:
محاصره اقتصادي تحميل شده به مردم
سوريه در کنار نبرد با تروريستها موجب
وخامت بحران انســاني در کشــور شده
اســت .رئيس جمهوري سوريه همچنين
با انتقاد شــديد از فرانسه گفت کسي که
از تروريســم حمايت ميکنــد حق ندارد
درباره صلح صحبت کند .در مقابل امانوئل
ماکرون ،رئيسجمهوري فرانســه اظهار
داشت ،انتقادات شــديد اللحني که بشار
اســد به فرانسه داشت و آن را به حمايت
از تروريسم متهم کرد غيرقابل قبول است.
وي افزود :ما بر موضع خود از همان ابتدا
ثابت بوديم که همان تمرکز بر جنگ عليه
يک دشــمن يعني داعش است .ژان ايو
لودريان ،وزير خارجه فرانسه نيز در سفرش
به واشنگتن گفت ،به نظر نميرسد اسد در
شرايطي باشــد که اجازه يابد تا وقتي که
به روسيه و ايران تکيه دارد ،موضعگيري
سياسي اتخاذ کند.
جرميکوربين :احتماال  ۱۲ماه آينده
من نخست وزير انگليس ميشوم

رهبر حزب کارگــر انگليس اعالم کرد که
وي معتقــد اســت احتماال تا پايان ســال
 ۲۰۱۸او نخســت وزير اين کشــور خواهد
شــد .به گزارش ايسنا  ،جرميکوربين رهبر
حزب کارگر انگليس اعالم کرد :به احتمال
بســيار انتخاباتي برگزار شــود و وي اين
آمادگي را دارد که مسئوليت رهبري کشور
را برعهده بگيرد .کوربين در بخش ديگري
از اظهاراتش برخي افــراد را به دليل انجام
رفتارهاي غيرمسئوالنه در کمپين رفراندوم
پيشــين متهم کرد اما از هرگونه حمايت از
رفراندوم دوم درباره بريگزيت خودداري کرد.
ژنرال چيني :براي جنگ در شبه جزيره
کره در 3ماه آينده آماده باشيد

يکژنرالبازنشستهارتشچينبهمقامهاي
اين کشور هشدار داد که آماده بروز جنگ
جديدي در شبه جزيره کره تا پيش از ماه
مارس آتي باشــند و تدابيــر دفاعي براي
زمان بروز چنين جنگي در پيش بگيرند .به
گزارش ايسنا ،به نقل از روزنامه اکسپرس،
ژنرال بازنشســته وانگ هونگ گوآنگ،
هشدار داد که جنگ در شبه جزيره کره در
عرض سه ماه آينده هر زماني ممکن است
باال بگيرد .او از مقامهاي چين خواست به
منظور پيشدستي کردن براي اين درگيري
در منطقه تدابير دفاعي را بسيج کنند.

انتســابی دفاع نماید در صــورت عدم حضور در موعد مقرر رســیدگی و اتخاذ
تصمیم قانونی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه  118دادگاه کیفری  2مشهد 49207
احتراما بدین وســیله برگ آگهی احضار متهم محمد فرمانی ( نام مســتعار سید
محمد امین موســوی) به اتهام کالهبرداری از طریق جعــل عنوان و هویت تحت
تعقیب می باشــند که نامبرده موظفند در جلســه رسیدگی مورخ  96/12/2ساعت
 8:30صبح در شــعبه  111دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی عدالت واقع در بلوار
شهید شیرودی –نبش شیرودی  13حاضر شوند و در صورت عدم حضور اقدام
قانونی خواهد شد .
مدیر دفتر دادگاه کیفری شــعبه  111دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی
مشهد( 111جزایی سابق) 49208

آگهی پرداخت سود سهام
بدینوســیله به اطالع کلیه ســهامداران محترم شرکت ســرمایه گذاری لقمان (سهامی
عام) که در تاریخ ( 1395/12/25زمان برگزاری مجمع عمومی عادی) ســهامدار این شرکت
بوده اند ،می رســاند :سود ســهام مربوط به عملکرد ســال مالی منتهی به 1395/09/30
از تاریخ 03/10/1396در بانک گردشــگری شــعبه فرشــته (کد  )154پرداخت می گردد.
خواهشــمند است کلیه ســهامداران با ارائه اصل و کپی گواهی سپرده سهام و اصل کارت
ملی و شناســنامه جهت دریافت ســود به بانک مزبور مراجعه نمایند .از کلیه سهامداران گرامی خواهشمند است با
افتتاح حســاب نزد بانک گردشگری و اعالم شماره حســاب به امور سهام شرکت(  )02122622956این شرکت را در
ارائه خدمات مطلوب تر در آینده یاری فرمایند.

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری لقمان

