اخبار
وليد بن طالل در حال مذاکره بر
سر سازش احتمالي است

يک مقــام بلندپايه عربســتان گفت،
شــاهزاده وليد بــن طــال ،ميلياردر
سرشــناس عربســتاني که بالغ بر دو
ماه اســت به بهانه کمپين مبــارزه با
فســاد وليعهد اين کشور در بازداشت به
ســرميبرد همچنان در حال مذاکره بر
سر امکان توافق با مقامهاي اين کشور
اســت اما تاکنون با شرايط اعالم شده
موافق نبوده است .به گزارش ايسنا ،به
نقل از خبرگزاري رويترز ،شاهزاده وليد
بن طالل که ارزش خالص داراييهايش
 ۱۷ميليــارد دالر برآورد شــده مالک و
رئيس شــرکت هلدينگ کينگدام است
و يکي از برجســتهترين تجار عربستان
محسوب ميشود.
اردوغان :با وجود همه اختالف
نظرها منافع مشترک با آمريکا داريم

رئيسجمهور ترکيه گفت :با وجود اختالف
نظرها و چالشها بر اين باوريم که منافع
مشترکي با آمريکا داريم .به گزارش ايسنا،
به نقل از خبرگزاري آناتولي ،رجب طيب
اردوغان ،رئيسجمهور ترکيه در اظهاراتي
با اشــاره به عمليات ســپر فرات گفت:
همانگونه که در داخل کشور با گروههاي
جدايي طلب تروريستي مبارزه ميکنيم در
فراسوي مرزهايمان نيز اين مبارزه را ادامه
ميدهيم .در روزهاي آتي عمليات ســپر
فرات که گام اولش را در مرزهاي شمالي
برداشتهايم در عفرين ادامه مييابد.
انفجار خودرو
در صيدا در جنوب لبنان

منايع محلي از انفجار يک خودرو در شهر
«صيدا»ي لبنان خبــر دادند .خودروي
محمد حمــدان ابوحمزه زماني که او در
حــال باز کردن در خــودرو بود ،منفجر
شــد .به گزارش ايسنا ،به نقل از رويترز،
رســانههاي لبناني اعــام کردند يک
خودروي پارک شده امروز (يکشنبه) در
منطقه الوسطاني در ورودي شهر صيدا
در جنوب لبنان منفجر شد .در پي آن دود
سياهي در اتوبان شرقي منطقه بستان به
هوا برخاست .شبکه ماهوارهاي الجزيره
و خبرگزاري رويترز نيز از انفجار خودرو
در شهر صيدا واقع در جنوب لبنان خبر
دادند .در همين حال ،شبکه ماهوارهاي
الميادين از زخميشدن ابوحمزه حمدان
از رهبران جنبش مقاومت اسالميحماس
در اين انفجار خبر داد.

رهبر جنبش اسالمينيجريه براي اولين بار از زمان بازداشت با خبرنگاران مصاحبه کرد

شيخ زکزاکي :غیرقانونی در حبسم

گروه جهان :شيخ «ابراهيم زکزاکي» رهبر جنبش
اســامينيجريه بــراي اولين بار پس از  2ســال
اجــازه يافت در جمع خبرنگاران حضور يابد .وي در
گفتوگويي تلفني با پسرش محمد درباره ويدئويي
که منتشر شــد ،گفت« :وقتي اينجا را ترک کرديم
ميخواســتيم براي برخي آزمايشــات به آزمايشگاه
برويم اما آنها در عوض ما را به اينجا آوردند (پايگاه
ســرويس امنيت دفاعي که مصاحبه در آنجا انجام
گرفت) ،ما حيرت زده شــديم که به چه دليل ما را
به اينجا آوردند» .زکزاکي ادامه داد« :اما وقتي دليل
انتقال به اين منطقه به جاي رفتن به آزمايشــگاه را
پرســيديم ،آنها گفتند ،به اين دليل بوده اســت که
دکتري که مادر شما را ويزيت ميکند ،اينجاست و
بعد از آن به آزمايشگاه ميرويم» .به گزارش ایسنا
به نقل از آناتولی ،رهبر جنبش اسالمينيجريه گفت:
«بعد از اينکه پزشک ،وي را ويزيت کرد ،آنها گفتند
که قرار است به آزمايشــگاه بروند اما قبل از اينکه
آنجا را ترک کنيم ،به ما گفتند که افرادي هستند که
ميخواهند ما را ببينند .من نميدانستم که مطبوعات
هستند .به محض اينکه بيرون آمديم ،دوربينها را در
حال ضبط کردن ديديم» .وي توضيح داد« :سپس
مطبوعات گفتند :شــايعات زيادي درباره زندگي و
سالمت شما وجود دارد و من به آنها گفتم که جمعه
هفته گذشته ( 5ژانويه) سکته کردم و تا روز دوشنبه
( 8ژانويه) اين قضيه بسيار جدي بود و اين بار پزشکان
اجازه ورود و مالقات من را پيدا کردند و من در حال
بهبود هســتم» .زکزاکي تصريح کرد« :من به آنها
گفتم که قبل از اين حادثه ،پزشکان اجازه ويزيت من

را نداشتند و و فقط پزشکان سرويس امنيت دفاعي
مرا ويزيت ميکردند و اين اولين باري است که من
توانستم پزشــکان خود را ببينم» .اين رهبر جنبش
اسالمينيجريه درباره بيمارياش گفت« :من گفتم
که عوارض بعد از سکته همچنان نمايان است اما در
حال بهبود هســتم و از دعاهاي شما متشکرم .اين
تمام چيزي بود که گفتم» .پسر زکزاکي در پاسخ به
آنچه که شيخ ابراهيم گفته بود ،گفت«:اما از آنچه که
توضيح داديد ،فهميدم که آنها از قبل براي برگزاري
اين کنفرانس مطبوعاتي برنامهريزي کرده بودند تا
مطلبي را به تصوير بکشند» .زکزاکي ادامه داد« :شما
شاهديد که هيچ اشارهاي به سکته نشده بود و من

فقط گفتم که در حال بهبودي هســتم و از دعاها
قدرداني کردم» .وي ادامه داد« :در حاليکه هماکنون
با شــما حرف ميزنم ،مجبورم دراز بکشم تا بتوانم
راحت و صريح حرف بزنــم و هنگام نماز خواندن،
مجبورم بنشينم .من نميتوانم در حين نماز ،رکوع
و ســجود را انجام دهم اما الحمدهلل ،خدا را شاکرم
که دعاي بندگانش بسيار موثر بوده است و ما شاهد
تأثيــرات اين دعاها بوديــم» .زکزاکي گفت« :من
هيچگونه قدرداني از سرويس امنيت دفاعي نميکنم.
آنها تحت هيچ شرايطي سزاوار قدرداني من نيستند.
آنها بدون تکيه بر قوانين مرا در حبس نگه داشتهاند.
من بر اساس هيچ قوانيني در حبس نگه داشته شدم.

حتي دادگاه آنها اعالم کرد که دســتگيري من بر
اساس قوانين و قانون اساسي ،غيرقانوني و بياساس
اســت .هيچ قانوني در اين کشور وجود ندارد که با
چنين چيزي موافق باشــد .من بايد از آنها قدرداني
کنم؟» وي ادامه داد« :من خدا را شاکرم و از افرادي
که براي ما دعا ميکنند ،قدرداني ميکنم .دو سال
از آنچه که آنها انجام داده است ،ميگذرد و يکسال
از زمانيکه دادگاه حکم داد که آنها حق نگه داشتن
مــا را ندارد ،ميگذارد و آنها همچنان ما را در حبس
نگه داشــتهاند و به تيراندازي و کشــتار مردم ادامه
ميدهند و من بايد از آنها تشکر کنم؟» .رهبر جنبش
اسالمينيجريه در پايان گفت« :الحمدهلل ،اگر آنها اين
کنفرانس مطبوعاتي را ترتيب دادند تا به جهان نشان
دهند که من زنده هستم ،خوب است اما کار درستي
نيست که نمايش دهند که من قدردان آنها هستند.
من خدا را شاکرم که به آنها اجازه نداد به هدفشان
در خصوص من دســت پيدا کنند و از تماميآنهايي
که برايم دعا کردند و از برادران و خواهرانمان براي
تالشهايشان قدرداني ميکنم و از خدا ميخواهم
که پايدار باشــند» .جنبش اسالمينيجريه که يک
نهاد حمايتي براي اقليت شيعيان به رهبري الزکزاکي
اســت ،تاکيد دارد اين مقام به شــدت بيمار است و
به او اجازه داده نميشــود که پزشکش را ببيند و از
بابت جراحتهاي ســرکوب سال  ۲۰۱۵تقريبا فلج
شده است .دستکم  ۳۵۰شيعه طرفدار الزکزاکي در
جريان ســرکوبهاي  ۲۰۱۵کشته شدند که همين
امر صداي اعتراض گروههاي حقوق بشري از جمله
عفو بينالملل عليه ارتش نيجريه را بلند کرد.

دکترينجديدهستهايآمريکامنتشرشد

گروه جهان :روزنامه «کامرسانت» در تحليلي نوشته
اســت :در آمريکا بــر اين عقيده هســتند که دوره
رقابت هستهاي ابرقدرتهاي جهاني دوباره بازگشته
است .اين مســئله را ميتوان از «مروري بر سياست
هســتهاي» ()Nuclear Posture Review
آمريکا که بخش غيرمحرمانه آن روز جمعه در نشريه
 The Huffington Postمنتشــر شد ،دريافت.
اين سند بايد جايگزين دکترين هستهاي شود که در
سال  2010در دوره رياست جمهوري «باراک اوباما»
به تصويب رسيد.
به گزارش تسنيم ،از پيشنويس راهکار جديد آمريکا
در عرصه هستهاي ميتوان دريافت که آمريکا رقباي
اصلي خود در اين زمينه را روســيه و چين ميداند و
براي مقابله با توان روزافزون آنها حاضر است تا روي
سيستمهاي تسليحاتي جديد ،از جمله کالهکهاي
هستهاي کم قدرت براي سامانههاي موشکي دريايي
« »Trident D5و همچنين موشکهاي دريايي
 Tomahawkداراي مهمات هســتهاي ،سرمايه

ابالغ وقت رســیدگی  .تجدیدنظرخواه بانک انصار با مدیریت عاملی ایت اله ابراهیمی تجدیدنظرخوانده
محمدعلــی حدادپور فرزند غالم موضوع تجدیدنظرخواهی از دادنامه شــماره 9509977578500665
صادره از شــعبه  35حقوقی مشهدبه کالســه  23/950873ثبت و مقید به وقت رسیدگی 1396/12/14
ساعت  9:30صبح می باشد بتجویز ماده  73قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور
مدنی و درخواست تجدیدنظرخواه و دستور دادگاه مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا
تجدید نظر خوانده از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه  23تجدیدنظر خراسان رضوی مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در جلسه رسیدگی مقرر
حاضر شود .
مدیر دفتر شعبه  23دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشهد 54206
ابالغ وقت رسیدگی پرونده سید محسن ناطقی به طرفیت زهرا مرشدلو و حسن حیدری و علی برادران
شــرکا که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9509987580000155شعبه  24دادگاه
تجدیدنظر اســتان خراسان رضوی ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396/12/12ساعت  10:00تعیین که
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه تجدیدنظر شعبه  24دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشهد 54207
ابالغ وقت رســیدگی پرونده ارش رضایت به طرفیت احمد زنگنــه نیازابادی و مهدی زنگنه نیاز ابادی
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه  9309987575600179شعبه  24دادگاه
تجدیدنظر اســتان خراسان رضوی ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1396/12/13ساعت  10:00تعیین که
حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده
ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه تجدیدنظر شعبه  24دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشهد 54208
بدین وســیله به کتایون و شادی شهرت هردو محالتی فرزندان فخرالدین و همچنین ارفع خانم جاللی
نوری و لیال کدیور فرزند محمدجواد فعال مجهول المکان ابالغ میشود محمد خاکشور فرزند حسنعلی با
وکالت سیده طهورا حسینی دادخواست اعاده دادرسی به طرفیت شما به این دادگاه ارائه که به کالسه
 931173ثبت ووقت رسیدگی  96/12/7ساعت  9صبح تعیین گردیده با توجه به درخواست خواهان و
دســتور دادگاه و تجویز ماده  73ق.ا.د.م مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج میگردد تا
خواندگان مذکور با اطالع از این اگهی در وقت و ساعت مقرر در این دادگاه حاضر شوند.
مدیر دفتر شعبه  19دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی مشهد 54209
ابالغ دادنامه به سعید نعیمی و صغری تقوی پیرو آگهی های قبلی بدین وسیله به شما ابالغ میگردد که
در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شــماره  1396/6/1 – 9609975710500428صادره
از شــعبه دوم شهرستان طرقبه شاندیز به موجب دادنامه شماره  960997513321189صادره از این
دادگاه در پرونده کالســه  950998571500381قرار ابطال درخواســت صادر شده است مراتب جهت
اطالع اعالم میگردد .شما میتوانید با مراجعه به این دادگاه تصویر رای را دریافت نمایید.
مدیر دفتر شعبه  12دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشهد 54210
ابالغ وقت رسیدگی  .بدین وسیله به فاطمه رحمانی فرزند ابوالحسن مجهول المکان ابالغ میگردد محمد
حیدری فرزند علی دادخواســتی به خواســته الزام به تمکین تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت
رســیدگی به شعبه  20دادگاه خانواده مشــهد ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  1396/12/3ساعت
 8:30صبح تعیین شــده است  .به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون ایین
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میشود تا از تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت نمائید و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوید چنانچه بعدا ابالغی بوسیله
آگهی الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود .
دفتر شعبه  20دادگاه خانواده مشهد 54211
پیرو آگهی به سعید رستمی فرزند ملک علی به نامبرده ابالغ میگردد جهت معرفی داور واجد شرایط متاهل
از اقارب و حداقل  30سال در خصوص دعوی زهرا شریفی به خواسته طالق با توجه ظرف مهلت  7روز
پس از ابالغ اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه  19دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 54212
پیرو آگهی های قبلی به حمید خرم منش فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواست مجید

روسيهبزرگترينتهديدبرايامنيتمليآمريکاشناختهشد

گذاري کند .به عقيده نويســندگان اين ســند ،اين
اقدامات بايد روسيه را از اين توهم خارج سازد که قادر
است حمله هستهاي پيش دستانه به خاک اروپا انجام
دهد.
بازگشت مجدد تســليحات هستهاي به دکترين
دفاعي آمريکا

«دونالد ترامپ» يک هفته پس از مراسم سوگند خود
در کاخ سفيد ،يعني در تاريخ  27ژانويه سال ، 2017
دســتور کار به روي راهکار جديد هستهاي آمريکا را
داده بود .انتظار ميرود که اين ســند تا پايان همين
ماه (ژانويه سال  )2018بطور رسمياعالم شود .البته
جزيياتي از آن ازهم اکنون فاش شــده است .در اين
دکترين آمده است که اياالت متحده در حال سپري
کردن «دوران حساســي» از تاريخ خود است ،براي
اينکه وضعيــت امنيت بين المللــي در دوران بعد از
پايان جنگ ســرد« ،بيش از اندازه پيچيده و بي ثبات
شده اســت» .اگر در دکترين مصوبه در دوره رياست
جمهوري اوباما ،نقش تســليحات هستهاي در تامين

امنيت ملي آمريکا کاهش يافته بود ،ولي در دوره دونالد
ترامپ ،بار ديگر سالحهاي هستهاي نقشي غيرقابل
انکار و حتي اساسي بازي ميکنند .ضمن اينکه در سند
جديد ،سناريوهايي که در آنها آمريکا مجبور به استفاده
از زرادخانههاي هســتهاي خود است ،گسترش يافته
است .اکنون حتي در صورت حمالت غير هستهاي به
آمريکا يا متحدانش نيز امکان استفاده از توان هستهاي
براي پاسخگويي به آنها در نظر گرفته شده است.

روسيه بزرگترين تهديد براي امنيت ملي آمريکا
شناخته شده

بر اساس دکترين جديد ،تغييرات در برخورد با تسليحات
هستهاي به تهديدات فزاينده براي امنيت آمريکا مربوط
ميشود که جايگاه نخست در اين تهديدات ،به روسيه
اختصاص يافته است .روسيه در راهکار جديد هستهاي
آمريکا بيش از هر کشور ديگري ،نام برده شده است.
جايگاه دوم از آن چين بوده و بعد کره شمالي و ايران
قرار دارند .در اين سند گفته شده که برغم آنکه طرف
آمريکايي همه تالش و اقدامات الزم براي برقراري

بنائی بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره  9509977501300579در پرونده
کالسه  9509987501300136پرداخت مبلغ -1پنجاه میلیون ريال بابت اصل خواسته -2یک میلیون و
صد و پنجاه و هفت هزار و پانصد ريال بابت هزینه دادرسی -3پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
سررسید چکها  1393/7/11و  1393/9/28تا یوم االدا بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان
محکوم شــده اید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابــی و از تاریخ درج در
روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه  13شورای حل اختالف مجتمع شماره یک مشهد 52339
ابالغ وقت رسیدگی خواهان بانک رفاه کارگران دادخواستی بطرفیت خوانده -1محمد اسماعیلی حسن
آبادی فرزند علی اکبر -2مهدی مومنی فرزند محمد باقر به خواسته مطالبه مبلغ  1/700/000/000ريال
تقدیم دادگاه حقوقی مشــهد نموده که به شــعبه  26دادگاه حقوقی ارجاع و به کالسه  26/960756ثبت
گردیده که وقت رسیدگی ان مورخه  1396/12/24ساعت  11میباشد و بعلت مجهول المکان بودن خوانده
و به درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی و به دستور دادگاه مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان به
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  26دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشهد 54365
ابالغ دادنامه بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به علی اکبر یزدانی چنا سوخته فرزند خدابخش -2احمد
مهری گردالو فرزند محمدعلی -3محمدعلی رحمانیان فرزند علی نظر -4محمد اریامنش فرزند عبدالقادر
مجهول المکان ابالغ می شود که در پرونده کالسه  26/960234طبق دادنامه شماره 9609977577600945
به پرداخت مبلغ  247/535/365ريال بعالوه هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه محکوم گردیده اید
مراتب بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل
واخواهی در این دادگاه می باشد .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 54366
ابالغ دادنامه بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به -1حمید ایمان فرزند غالمعلی -2غالمرضا شــاکری
فرزند نوروز مجهول المکان ابالغ می شــود که در پرونده کالســه  26/960106طبق دادنامه شــماره
 9609977577600889به پرداخت مبلغ  105/197/624ريال بعالوه هزینه دادرســی و خسارت تاخیر
تادیه محکوم گردیده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 54367
ابالغ دادنامه  .بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به حسین صادقی شیراباد فرزند سید صحبت -2فرشته
علیزاده فرزند عبداهلل مجهول المکان ابالغ میشود که در پرونده کالسه  26/960408طبق دادنامه شماره
 9609977577600878به پرداخت مبلغ  610/559/071ريال بابت اصل خواسته بعالوه هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه محکوم گردیده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی
و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 54368
ابالغ دادنامه  .بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به -1علی همتی -2محترم جلیلی فرزند حسینقلی -3اسانا
-4ارشــیا -5اریوبرزن شهرت هر ســه نفر شکیبائیان فرزندان علی مجهول المکان ابالغ میشود که در
پرونده کالسه  26/960766طبق دادنامه شماره  9609977577600934در خصوص خلع ید یک واحد
اپارتمان قرار عدم استماع صادر شده است محکوم گردیده اید  .مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می
گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 54369
ابالغ اجرائیه بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به -1هدیه ثابت پور فرزند محمد هاشم -2علی سعادتی
نژاد فرزند حســن -3مهدی یارداد فرزند صفرعلی مجهول المکان ابالغ میگردد طبق دادنامه شــماره
 9509977577601529در پرونده کالســه به پرداخت مبلغ  270میلیون ريال بعالوه هزینه دادرسی و
خسارت تاخیر تادیه محکوم شده اید و اجرائیه علیه شما صادر گردیده لذا ظرف  10روز از انتشار این
اگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول محکوم به با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه حقوقی مشهد 54360
ابالغ وقت رســیدگی به متهم مجهول المکان سهراب جعفری راد فرزند جواد ابالغ می گردد به موجب
کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب مشهد به اتهام تهدید برای وی تقاضای کیفر گردیده
که پرونده به این شــعبه ارجاع و به کالســه  960842ثبت و برای مورخه  1396/12/9ساعت  10صبح
وقت رسیدگی تعیین گردیده است در اجرای مقررات ماده  344قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92

روابط حسنه با مسکو را انجام داده ،ولي «روسيه آمريکا
و ناتو را دشــمن اصلي خود ميداند و تالش خود را
به روي تحقق بلندپروازيهاي ژئوپليتيکي در منطقه
اورآســيا متمرکز کرده ».در اين سند بار ديگر مسکو
متهم شده تا پيمان سال  1987مربوط به نابودسازي
موشکهاي داراي بردکوتاه و متوسط را نقض کرده
است .راهکار جديد هستهاي آمريکا پيش بيني کرده
که اين کشور براي بازدارندگي موثر در مقابل حمالت
هســتهاي يا غير هستهاي از سوي روسيه ،واشنگتن
بايد بطور به مســکو بفهماند که عواقب دست زدن
به حمله هستهاي پيش دســتانه در جريان هر اقدام
نظامي ،چه منطقــهاي و چه عليه آمريکا ،چه خواهد
بود .در اين سند تاکيد شده که روسيه بايد درک کند
که استفاده از سالح هستهاي حتي در سطح محدود
آن ،نميتواند باعث شود که اين کشور به اهداف خود
دســت يابد ،ولي ماهيت اين مناقشات را تغيير داده و
مسکو را وادار ميکند تا بهاي سنگيني به خاطر اين
اقدام خود بپردازد.
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اخبار
ترامپ به  100زن براي لو نرفتن روابط
نامشروعش حق السکوت داده بود

بعد از آنکه اخباري منتشر شد مبني بر اينکه
رئيسجمهور آمريکا براي فاش نشــدن
رابطه نامشــروعش با يک زن بازيگر ،به
وي  130هزار دالر حق السکوت پرداخت
کرده است« ،اســتيو بنن» رئيس سابق
ستاد کارکنان کاخ سفيد مدعي شده است
که وکيل مدافع «دونالد ترامپ» به يکصد
زن که ترامپ با آنها رابطه نامشروع داشته
اســت ،پول پرداخت کرده است .روزنامه
انگليســي «ديلي ميل» گــزارش کرد،
استيو بنن تصريح کرده است که وکالي
دونالد ترامپ بــه  100زني که ترامپ با
آنها رابطه نامشروع داشت ،حق السکوت
پرداخت کردهاند تا اين موضوع را در حين
رقابتهاي انتخابات رياســتجمهوري
 2016آمريکا فاش نکنند.
ورود دهها شهرکنشين و
نظاميصهيونيست به مسجداالقصي

 105شهرکنشين و نظاميصهيونيستي از
ســمت بابالمغاربه و تحت حمايت شديد
امنيتي وارد مسجداالقصي شدند .به گزارش
فارس بــه نقل از خبرگزاري فلســطيني
«صفا» ،پيش از ورود شهرکنشــينان به
مسجداالقصي ،يگانهاي ويژه و نيروهاي
واکنش ســريع در صحن اين مســجد و
وروديهاي آن مستقر شــدند تا حمايت
کامل امنيتي را فراهم کنند.
عمر البشير به دنبال
انحالل دولت سودان

به نظر ميرســد رئيسجمهوري سودان
از عملکــرد دولــت وفاق ملــي به دليل
سستياش در حل بحران اقتصادي رضايت
ندارد و ميخواهد اين دولت را منحل کند.
به گزارش ايســنا ،روزنامــه فرامنطقهاي
الحياة نوشت ،عمر البشير ،رئيسجمهوري
سودان از عملکرد دولت فعلي به رياست
بکري حســن صالح ،معاون اولش که در
مه گذشته تشکيل شد به دليل ضعف در
مقابله با بحران اقتصادي و تدوين بودجه
رضايت ندارد

مراتب یک نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور در جلسخ رسیدگی و اعالم نشانی خود از اتهام انتسابی
دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  124دادگاه کیفری دو مشهد 54362
ابالغ دادنامه به متهم مجهول المکان کالسه بایگانی  960775شماره دادنامه  9609977592401439به
متهم مهدی گنجعلی ابالغ میگردد به موجب دادنامه فوق به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب اموال
سپرده شده به وی جهت انجام کار معین به ضرر شاکی خصوصی علی فتاحی فرزند حیدر به تحمل دو
سال حبس تعزیری محکوم گردیده است  .رای صادره غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز از تاریخ
ابالغ واقعی به متهم قابل واخواهی در همین شــعبه دادگاه می باشــد و پس از انقضای مهلت واخواهی
ظرف مهلت بیست روز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان
رضوی میباشد .
مدیر دفتر شعبه  124دادگاه کیفری دو مشهد 54364
ابالغ دادنامه به متهم مجهول المکان کالسه بایگانی  960840شماره دادنامه  9609977592401499به
متهم سپهر سپه دوســت فرزند اسماعیل ابالغ میگردد به موجب دادنامه فوق به اتهام تسبیب در ایراد
صدمه بدنی عمدی ناشــی از عدم رعایت نظامات دولتی مربوط به ایمنی در محیط کار به میزان پنجاه
درصد نســبت به شاکی سید محمدعلی نشاط حسین نژاد از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ
چهل میلیون ريال جزای نقدی در حق دولت و از حیث جنبه خصوصی به پرداخت مقادیری دیه در حق
شاکی محکوم گردیده است  .رای صادره غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به
متهم قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست
روز وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد .
مدیر دفتر شعبه  124دادگاه کیفری دو مشهد 54361
ابالغ دادنامه به متهم مجهول المکان کالســه بایگانی  940690شــماره دادنامه 9609977592401503
بــه متهم علی اکبر قلی زاده فرزند ســهراب علی ابالغ میگردد به موجــب دادنامه فوق به اتهام  22فقره
کالهبرداری از طریق انتقال منافع مال غیر و دریافت وجه از شکات و یک فقره خیانت در امانت بلحاظ
تعدد جرم به بیســت و دو فقره به تحمل ده ســال و نیم حبس و رد مال در حق مالباختگان و پرداخت
جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است و یک فقره به تحمل چهارسال و نیم حبس محکوم گردیده
اســت که در اجرای ماده  134قانون مجازات اسالمی مصوب  1392صرفا یک مجازات (مجازات اشد)
قابل اجراست  .رای صادره غیابی محسوب ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی به متهم قابل
واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مهلت بیست روز وفق
مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد .
مدیر دفتر شعبه  124دادگاه کیفری دو مشهد 54363
آگهی حصر وراثت بانو حدهن شــهرت خزرائی نام پدر شــرهان بشناسنامه  15صادره از شادگان
درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرش مرحوم علی شهرت
گیتاری بشناســنامه  31صادره از شادگان در تاریخ  1396/7/21در شادگان اقامتگاه دائمی اش فوت
ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مشخصات فوق -2 .جاسم بشناسنامه  13متولد  1343/1/1و کد ملی
 1899714030صادره شادگان -3 .تاجیه بشناسنامه  10420متولد  1349/8/1و کد ملی 1899089764
صادره شــادگان -4 .رســمیه به شناســنامه  8530متولد  1356/8/3وکد ملی  1898304564صادره
شادگان .شهرت همگی گیتاری (فرزندان متوفی) وال غیر .اینکه با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را
در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد این
تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
نصیریان قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
آگهی فقدان ســند مالکیت نظر به اینکه شش دانگ پالک قطعه  38شماره  38فرعی از  4796اصلی واقع
در بخش یک اردبیل به نام امین لطفی اقلیم بوده که برابر سند شماره  1396/06/11-8391دفترخانه 83
اردبیل به نام آقای سعید حشمتی فرد انتقال قطعی یافته سپس نامبرده برابر درخواست وارده شماره
 1017688مورخه  1396/10/07اعالم داشته که سند اولیه شش دانگ پالک فوق که ثبت و صادر گردیده
به علت اسباب کشی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای سند مالکیت المثنی را نموده
اســت .لذا مراتب طبق بخشنامه به شناسه یکتا  1396/10/17-139680003144000722به دفاتر اسناد
رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده  120اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در
روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعایی به وجود سند مالکیت یا سند معامله به نام خود داشته باشند.
ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید
تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی
صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار 1396/10/25 :رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  1اردبیل – بهرام حیدری

