اخبار
هیچ خبری از روند درمان
شیخ عیسی قاسم وجود ندارد

ســعید الشــهابی از چهرههای انقالبی
سرشــناس بحرین گفت :هیچ اطالعی
از وضعیت جســمانی و پزشــکی شیخ
عیسی قاسم که دوشنبه گذشته کشور
را بهمقصــد انگلیــس ترک کــرد ،در
دست نیست .به گزارش تسنیم به نقل
از البحرین الیوم،وی با اشــاره به اینکه
اعمال محدودیتهــای آل خلیفه علیه
شــیخ عیسی قاســم در طول دو سال،
ســبب وخامت حال ایشــان شد گفت:
هیچ کــس از حــال و وضعیت درمان
ایشــان در بیمارســتان لندن خبر ندارد
و بهنظر میرســد بیمارستانی که به آن
منتقل شدهاند با بیمارستانی که پزشکان
توصیه کرده بودند ،تفاوت دارد .الشهابی
ادامه داد :در شــرایطی که بســیاری از
روحانیــون و شــخصیتهای مختلف
برای اطالع از حال شــیخ عیسی قاسم
با بیمارســتان تمــاس میگیرند ،هیچ
اطالعــات مفیدی داده نمیشــود جز
اینکه معاینــات ادامه دارد .این در حالی
است که تیم درمان ایشان روز گذشته با
صدور بیانیهای اعالم کرد ،نمونهبرداری
از محــل بیماری صــورت گرفته و به
آزمایشــگاههای تخصصی ارسال شده
است تا درمان مفید آغاز شود .الشهابی
تأکید کرد محدودیتهایی که آل خلیفه
 40ماه پیش بر شــیخ عیســی قاسم
تحمیل کردند بعد از سفر ایشان به خارج
از کشــور بهمنظور درمان نیز ادامه دارد
به این معنی که از زمانی که وارد لندن
شدند از چشم دوستدارانش پنهان شده
و کســانی که برای استقبال به فرودگاه
رفته بودند نتوانســتند ایشان را ببینند،
زیرا از یک در خاص بیرون برده شــدند
و عالوه بر این به آنــان اجازه مالقات
در بیمارســتان داده نشــده است و این
اقدامات یعنی مانعتراشی برای دیدار با
ایشان.
مقتدی صدر:تظاهرکنندگان اموال
عمومی را حفظ کنند

رهبر جریــان صدر عــراق ضمن ابراز
مخالفت با تعرض بــه تظاهرکنندگان
عراقی ،تاکید کرد ،اموال عمومی ملک
مفسدان نیست .رهبر ائتالف الوطنیه نیز
اعتراضــات در بصره را نتیجه روی هم
انباشتگی سوء مدیریتها و شکست در
رسیدگی به مطالبات ساکنان آن دانست.
به گزارش ایسنا ،به نقل از سایت شبکه
تلویزیونی ســومریه نیوز عراق ،مقتدی
صدر ،رهبر جریان صدر عراق در توئیتی
تاکید کرد :از تعرض به تظاهرکنندگان
مظلوم (در اســتانهای جنوبی عراق)
خرسند نیســتیم .همچنین صدر توئیت
کرد :از تظاهرکنندگان میخواهیم اموال
عمومی را حفظ کنند ،این اموال متعلق
به مردم و نه مفسدان هستند.

رهبر جنبش انصاراهلل تاکید کرد

روی راهحلهای سیاسی سازمان ملل حساب نمیکنیم

گروه جهان :در آخرین تحوالت میدانی
نبرد یمن،ارتــش و کمیتههای مردمی
بامداد شنبه(دیروز) با یک فروند موشک
«زلزال» و چند کاتیوشا به محل تجمع
مزدوران عربســتان در نزدیکی گذرگاه
علب حمله کردند.
در عین حال شــبکه خبری المسیره به
جزئیات بیشتری از این خبر اشاره نکرده
است.
ائتالفی به رهبری عربستان سعودی از
فروردینماه سال  1394کشور فقیر یمن
را برای بازگرداندن قدرت به «عبد ربه
منصور هادی» ،رئیسجمهور مستعفی
یمن هــدف حمالت ســنگین هوایی،
زمینی و دریایی قرار داده است.
این حمالت به نابودی زیرســاختهای
یمــن و گســترش فقــر ،بیــکاری و
بیماریهــای واگیردار در این کشــور
فقیر عربی منجر شده است .مسئوالن
نزدیک به جنبش انصاراهلل میگویند از
زمان آغاز این حمالت بیش از  36هزار
غیرنظامی یمنی شهید و زخمی شدهاند.
نیروهای ائتالف ســعودی بــه همراه
نیروهای وابسته به دولت مستعفی یمن
از دو ماه پیش عملیات زمینی ،هوایی و
دریایی گستردهای با هدف اشغال بندر
مهم «الحدیده» در ساحل غربی شروع
کردند که شکست خورد.
نیروهای ارتــش و کمیتههای مردمی
یمــن در ابتــدای ایــن عملیــات ،با
عقبنشینی تاکتیکی به مهاجمان اجازه
دادن از جنوب استان الحدیده و در امتداد
ساحل این استان پیشروی کنند.
در مرحله بعد که متجاوزان به نزدیکی

فرودگاه الحددیه رسیدند ،نیروهای یمنی
در چندین منطقه خطوط امدادرسانی را
بــه روی مهاجمان بســتند و آنها را
محاصره کردند.
الحوثی :به سازمان ملل اعتماد نداریم
رهبر جنبش انصاراهلل تاکید کرد ،ما برای
پایان دادن به درگیری در حدیده و ساحل
غربی یمن روی راهحلهای سیاســی
سازمان ملل حسابی باز نمیکنیم.
به گزارش ایسنا ،عبدالملک الحوثی ،رهبر
جنبــش انصاراهلل یمن در مصاحبهای با
شبکه خبری المسیرة یمن اظهار داشت،
انصاراهلل برای پایــان دادن به درگیری
در حدیده و ســاحل غربــی یمن روی

راهحلهای سیاسی سازمان ملل حساب
باز نمیکند ،مارتین گریفیتس ،فرستاده
سازمان ملل به یمن آمد و طرحی را در
خصوص بندر حدیده ارائه کرد ،ما از آن
استقبال کردیم ،این طرح پیش از این از
سوی ولد شیخ ارائه شده بود.
الحوثی گفت :ما پذیرفتیم که ســازمان
ملل نقشی نظارتی در این بندر و نقشی
فنی ،لجستیک و حمایتی در فعالیتهای
آن داشته باشد اما پس از آنکه فرستاده
سازمان ملل این طرح را به دشمنان ارائه
کرد ،در نهایت آنها با این مساله مخالفت
کردند.
رهبــر جنبش انصاراهلل یمن دشــمنان

انصاراهلل را متهم به این کرد که تالش
میکنند سخنی دیگر ،طرحهای ثانوی و
درخواستهای جدیدی را مطرح کنند.
وی گفت :موضــوع همانگونه که ما از
ابتدا گفتیم ،تنها دروغ ،ادعا و توجیههایی
دروغین و جعلی با هدف کنترل یافتن بر
یمن و در راس آنها بندرهای آن اســت
که جهــت محاصره این مــردم مهم
هستند.
الحوثی در ادامه اتهامات مطرح شده از
ســوی ائتالف عربی ضد یمن و دولت
مســتعفی علیه حزباهلل لبنان و ایران
مبنی بر حمایت تسلیحاتی از انصاراهلل
و ارسال موشکهای بالستیک برای آنها

از طریق بندر حدیده را تکذیب و تاکید
کرد :آمریکا ،عربستان و امارات میدانند
که این حرفشان دروغ و افتراء است زیرا
در واقع هیچ کشتی بدون کسب مجوز
و تفتیــش و نظارت به ایــن بندر وارد
نمیشود.
رهبر انصاراهلل تاکید کــرد :هرقدر هم
که ائتالف عربی به رهبری عربســتان
و نیروهای دولت مســتعفی در ساحل
غربی یمن دستاوردهایی داشته باشند به
معنای پایان یافتن درگیری نیست.
وی افزود :آنچــه در مورد جنبشهای
مقاومت در منطقه بر روی آنها حساب
باز میشود و عزت و کرامت جمهوری
اســامی ایران در واقع نتیجه جهاد و
فداکاری آنها و پذیرش مسئولیتهایشان
است.
رهبر جنبش انصــاراهلل یمن در ادامه از
سید حســن نصراهلل ،دبیرکل حزباهلل
لبنان که با مردم یمــن ابراز همدردی
کرده بود ،تشکر کرد.
محمد علی الحوثی ،رئیس کمیته عالی
انقالب یمن نیز در توئیتی کشــورهای
عضو ائتالف عربــی را به تالش برای
ناکام گذاشتن تالشهای گریفیتس به
جای پذیرش طــرح او درخصوص بندر
حدیده متهم کرد.
این رهبر برجســته جنبــش انصاراهلل
توئیت کرد ،آنها نمیتوانند هیچ راهحلی
که بتوانــد یمنیهــا را از این جنگ و
محاصره رهایی بخشد را به ما تحمیل
کنند حتی اگر کشــورهای عرب حوزه
خلیج فارس هر آنچه که دارند را در این
راه هزینه کنند.

اعالم عزای عمومی در بلوچستان پاکستان

تعــداد قربانیان انفجــار در گردهمایی انتخاباتی
حزب عوامی بلوچستان به بیش از  130نفر رسید
این در حالی است که دولت ایالتی به این مناسبت
 2روز عزای عمومی اعالم کرد.
به گزارش فارس،در حملــه انتحاری روز جمعه
گذشته که در منطقه مستونگ بلوچستان انجام
شــد و داعش مســئولیت آن را به عهده گرفت

تعدادقربانیانانفجارتروریستیبه 130نفررسید

«نوابزاده میر ســراج رئیســانی» نماینده حزب
عوامی جان خود را از دست داد.
بر اثر این حمله انتحاری  130نفر کشته و دست
کم  200نفر زخمی شدند و تعداد قربانیان در حال
افزایش است.
رئیســانی فرزند «نواب غوث بخش رئیســانی»
فرماندار بلوچستان است که وی نیز در یک حمله

تروریستی کشته شد .برادر بزرگش «نواب محمد
اسلم رئیسانی» سروزیر بلوچســتان بود و برادر
دیگرش «لشــکری رئیسانی» از شخصیتهای
سیاسی مهم در بلوچستان است.
در  31جوالی  2011هنگام برگزاری یک بازی
فوتبال در منطقه مستونگ به سراج رئیسانی سو
قصد شــد اما وی از این حمله تروریســتی جان

ســالم به در برد اما پسر بزرگترش «حقمل خان
رئیسانی» کشته شد.
ســراج رئیســانی از حامیان مبارزه با تروریسم و
برقراری امنیت در بلوچستان بود که بر زبانهای
اردو،فارسی،بلوچی،پنجابی،سرائیکی،سندی،انگلی
سی براهوی تسلط داشت و برای برقراری روابط
خوب با کشورهای همسایه تالش میکرد.

با اعالم یک دیپلمات

روسیه از حضور حزباهلل در سوریه هم دفاع کرد

سوریه ،قبل از ریشهکن شدن تروریسم
را «غیرقابل قبول» دانســته است .به
گزارش فارس،خبرگــزاری اینترفکس
روسیه به نقل از این دیپلمات روس که
اشــارهای به نامش نشده نوشته است:
«درخواســتها برای خروج حزباهلل
یک دیپلمات روسیه بامداد شنبه (دیروز) از ســوریه قبل از ریشــهکن شــدن
درخواســتها برای خروج حزباهلل از تروریســم ،غیرقابل قبول است ».این

در پرونده کالســه  401/970419متهم حمید واخری شــیله گشــاد فرزند امین اله به اتهام
کالهبرداری اینترنتی موضوع شــکایت حمزه گرآوند فرزند جعفر تحت تعقیب می باشد به
واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده  115قانون ایین دادرسی دادگاه
هــای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه اگهی نامبرده مکلف اســت ظرف
مدت ســی روز در شعبه  401بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مشهد حاضر و از اتهام
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی
خواهد شد.
شعبه  401بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  4مشهد م الف 15008
اگهی ابالغ وقت رسیدگی و ابالغ کیفرخواست به متهمین  -1علی سلیمانی اسفاد فرزند محمد
طاهر و  -2ابوالفضل عبدلی فرزند حســن به نشانی  :هر دو فعال مجهول المکان شاکی اقای
محمدرضا داوری فرزند حسن شــکایتی علیه متهمین ردیف اول علی سلیمانی اسفاد فرزند
محمدطاهر و متهم ردیف اول و متهم ردیف دوم ابوالفضل عبدلی فرزند حسن به اتهام متهم
ردیف اول سرقت گوشی تلفن همراه از مکان عمومی حرم مطهر امام رضا (ع) و اتهام ردیف
دوم دائر بر تحصیل مال مسروقه شکایتی مطرح که در این شعبه مطرح شده است و به شماره
 9609985122001105شعبه  110دادگاه کیفری دو مشهد مجتمع ثامن ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397/5/30ساعت  9صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن متهمین و شکایت شاکی مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا متهمان ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار اگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،که پس از تحویل گرفتن یک نسخه کیفر
خواست  ،در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند.
شعبه  110دادگاه کیفری دو مجتمع ثامن شهر مشهد (  110جزایی سابق )
م الف 15009
اگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمایم به اقای اســمعیل علی زاده فرزند علی
خواهان اقای غالمعلی علیزاده تلگرد دادخواســتی به طرفیت خوانده اقای اســمعیل علیزاده
فرزند علی خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9709987575900222شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان
مشــهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/6/11ساعت  8:30تعیین که حسب دستو ردادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهــول المکان بودن خوانده و
درخواســت خواهان مراتــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار اگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخوست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
شعبه  9دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 15013
اگهی ابالغ وقت رســیدگی کالســه پرونده  30/970219 :وقت رســیدگی  :مورخ 97/5/22
ســاعت  10صبح خواهان  :حمیدرضا انســان فرزند محمد ابراهیم خوانده  :خانم مهســا
ســرایانی فرزند فریدون خواسته  :الزام به فک رهن – اثبات وقوع بیع – الزام به تنظیم سند
– مطالبه خسارت خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی
به شــعبه  30ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده
و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر اخرین
اگهی اگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رســیدگی حضور به
هم رساند چنانچه بعدا ابالغ بوسیله اگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت ان ده روز
خواهد بود.
شعبه  30دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
م الف 15015

دیپلمات روســیه همچنین گفته است:
«مبارزه حزباهلل با تروریســم افراطی،
با سیاســتهای روســیه در خاورمیانه
همخوانی دارد ».اظهــارات این مقام
روسیه دو روز قبل از دیدار «والدیمیر
پوتین» ،رئیسجمهور روسیه با «دونالد
ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا در شهر
«هلســینکی» ،پایتخت فنالند مطرح

شــده است .این نخســتین بار نیست
کــه مقامات روس ،از حضــور ایران و
حزباهلل در سوریه دفاع میکنند .نُهم
تیرماه ( 30ژوئن) «میخائیل بوگدانف»
معاون وزیــر امور خارجه روســیه ،به
تلویزیون رژیم صهیونیســتی گفت که
به نفع این رژیم اســت که تروریســم
در سوریه شکست بخورد و این همان

آگهی احضار متهم در پرونده کالســه  141/961496اقــای بابک موحدی فرزند محمد به
اتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول و کالهبرداری از طریق فروش مال غیر تحت تعقیب
می باشــد و بواســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز مــاده  174قانون ایین
دادرسی کیفری مراتب در روزنامه اگهی ،نامبرده مکلف است راس ساعت  10صبح مورخه
 1397/6/5در شعبه  141دادگاه کیفری  2مشهد واقع در مجتمع قضایی امام خمینی ابتدای
بلوار شــهید مدرس حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید ،در صورت عدم حضور در موعد
مقرر؛ رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
شعبه  141دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد ( 141جزایی سابق)
م الف 15145
رونوشــت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه خانم ناهید اماســه پور به شرح دادخواست به
کالسه  970498از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان اکبر اماسه پور به شناسنامه  59در تاریخ  97/2/28در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اســت به -1 :وحید اماسه پور – فرزند
 -2مهدی اماســه پور – فرزند  -3امیر اماســه پور – فرزند  -4ناهید اماسه پور – فرزند
 -5سعید اماسه پور – فرزند  -6پروین استاد مودب خوشرو – همسر متوفی اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می
نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
قاضی شورا – شعبه 154شورای حل اختالف شهرستان مشهد
م الف 15360
رونوشــت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه اقای بهنام شریفی کالکوب به شرح دادخواست
به کالسه  970573از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان محمد باقر شریفی به شناسنامه  4در تاریخ  96/8/21در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اســت به -1 :منوچهر شــریفی
کالکوب – فرزند  -2زهرا شــریفی کالکوب – فرزند  -3راحله شــریفی کالکوب – فرزند
 -4بهنام شــریفی کالکوب – فرزند  -5کبری شــیرزاد کالکوب – همســر متوفی  -6بانو
رضوانی – مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده
362ق امور حسبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه
ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد%.م
قاضی شورا – شعبه 154شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 15361
رونوشــت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه اقای حمید رضا طهماسبی به شرح دادخواست
به کالسه  970538از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان حسین طهماسبی به شناسنامه  168در تاریخ  96/11/8در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به -1 :امان بی بی سهرابی
اینجه برون – همسر متوفی  -2حمید رضا طهماسبی – فرزند  -3روزبه طهماسبی – فرزند
 -4فاطمه طهماسبی – فرزند  -5مهرناز طهماسبی – فرزند  -6علیرضا طهماسبی – فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک
نوبت اگهی می نماید تا هر شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
قاضی شورا – شعبه 154شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 15362
رونوشت اگهی حصر وراثت نظر به اینکه اقای علیرضا رائی به شرح دادخواست به کالسه
 970560از این شــورا درخواســت گواهــی حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان معصومه خداشناس به شناسنامه  1718در تاریخ  88/7/8در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به -1 :علیرضا رائی – فرزند
 -2رقیــه رائی – فرزند  -3زهره رائی – فرزنــد  -4فاطمه رائی – فرزند  -5طاهره رائی

کاری اســت که ایــران دارد میکند.
بوگدانف با دفــاع از علت حضور ایران
در ســوریه ،به تلویزیون رسمی رژیم
صهیونیســتی گفته بود :حضور ایران
در سوریه ،اسرائیل را تهدید نمیکند...
منافع اسرائیل در شکست تروریسم در
سوریه است .این همان کاری است که
ایران دارد انجام میدهد.
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اخبار
خلع سالح هستهای کره شمالی
طوالنی خواهد بود

دونالد ترامپ رئیــس جمهور آمریکا در
کنفرانس خبری مشــترک بــا ترزا می
نخســت وزیر انگلیس گفت :خلع سالح
هســته ای کره شمالی احتماال بیشتر از
آن چیزی که انتظار داشتیم ،طول خواهد
کشید .ترامپ در ادامه افزود :خلع سالح
هسته ای کره شــمالی یک روند است
و ممکن اســت این یــک روند طوالنی
تری باشــد نسبت به آن چیزی که همه
انتظار داشــتند .وی اظهار داشت :من به
روندهای طوالنی عــادت دارم و آمریکا
تحریم های اقتصادی علیه کره شمالی را
کاهش نداده است .کره شمالی هیچ گونه
آزمایش هسته ای انجام نداده است و یا
هیچ گونه موشکی را پرتاب نکرده است.
کره شمالی تاکنون چند سایت هسته ای
را نابــود کرده و گــروگان ها و زندانیان
آمریکایی را نیز برگردانده است .اتفاقات
خوب زیادی در حال رخ دادن است.
کاهش محبوبیت دولت ائتالفی در
بین شهروندان آلمانی

نتایــج جدیدترین نظرســنجی حاکی از
کاهش محبوبیت دولت ائتالفی آلمان در
سایه مناقشات بر سر مسئله پناهندگی در
این کشور دارد .به گزارش تسنیم به نقل از
روزنامه راینیشنپست،بر اساس نتایج این
نظرســنجی که به سفارش «زد دی اف»
آلمان انجام شده است« ،هورست زیهوفر»،
وزیر کشور آلمان حمایت و پشتیبانی خود
در بین شهروندان را به شدت از دست داده
است .تنها  37درصد شــهروندان این را
خوب می دانند که وی همچنان وزیر کشور
باقــی بماند و  57درصد هم این دیدگاه را
بد می دانند .همچنین جایگاه «زیهوفر»
روی لیست مهم ترین سیاستمداران آلمانی
سقوط کرده و از جایگاه نهم به دهم ارتقاء
پیدا کرده است.

– فرزند  -6محمد رائی – فرزند  -7صدیقه رائی – فرزند اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362ق امور حســبی یک نوبت اگهی می نماید تا هر
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف
مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد%.م
قاضی شورا – شعبه 154شورای حل اختالف شهرستان مشهد م الف 15363
خواهان  :اقا ســعید غالمی به طرفیت  :اقا حســن برادران به خواســته  :مطالبه وجه تقدیم
شــورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  166شورای حل
اختالف مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی بین قرنی 22
و  24ارجاع گردید .و به کالســه  970112 :وقت رســیدگی ان  1397/5/25 :و ساعت 8:30 :
به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور شورا مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان به
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد م الف 15366
خواهان  :اقا ســید اکبر نورانی به طرفیت  :اقایان  :امین داوودی و یونس شــمس ارمندی و
اصغر داوودی به خواسته  :مطالبه وجه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده
که جهت رســیدگی به شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
واقع در مشهد بلوار شهید قرنی بین قرنی  22و  24ارجاع گردید .و به کالسه  970318 :وقت
رســیدگی ان  1397/5/25 :و ساعت  8 :به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست
خواهان و به تجویز ماده  73قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
و دستور شورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می شود تا خوانده پس
از نشر اگهی و اطالع از مفاد ان به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
شعبه  166شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد م الف 15367
آگهی ابالغ رای بدینوســیله -1حشــمت اســدی فرزند نجفعلی -2میثم اسدی فرزند  :علی
 -3علی اســدی فرزند :حســینعلی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد بموجب حکم شــماره
 9609978601400143به پرداخت مبلغ مزبور در رای پیوستی محکوم گردیده است  ،حکم
صادره غیابی و قابل واخواهی دراین شــعبه می باشــدچنانچه اعتراضی دارد ظرف مدت
بیســت روز از تاریخ نشــر این اگهی کتبا به این شــعبه اعالم نمائید درغیراینصورت حکم
صادره قطعی و اجرایی صادر می گردد .
رییس شعبه  14شورای حل اختالف کرمانشاه
آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائــم تجدیدنظر خواهی به اقایان -1:میثم اســدی فرزند علی
 -2علی اسدی فرزند حسینعلی -3حشمت اسدی فرزند نجفعلی تجدیدنظرخواه سرپرستی
بانک قوامین اســتان کرمانشاه باوکالت اقای احســان قربانی دادخواست تجدینرخواهی به
طرفیت تجدید نظرخواندگان اقایان  -1:میثم اسدی فرزند علی  -2علی اسدی فرزند حسینعلی
-3حشــمت اسدی فرزند نجفعلی نسبت به دادنامه شماره  9709978601400143درپرونده
کالسه  9609988601400325شــعبه  14تقدیم که طبق موضوع ماده 73و 346قانون ایین
دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظر خوانده مراتب تبادل لوایح یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی می گردد تا تجدیدنظرخوانده ظرف ده روز پس از تاریخ
انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست
وضمائم تجدیدنظرخواهی را دریافت و چنانچه پاســخی دارد کتبا به این دادگاه ارائه نماید.
درغیراینصورت پس از انقضا مهلت مقرر قانونی نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر
اقدام خواهد شد .
دبیر شــعبه  14حقوقی شورای حل اختالف مجتمع شــهید مطهری (بانک ها و تصادفات )
شهرستان کرمانشاه –بهاره فخری

