اخبار
یک جنگنده ترکیهای در «ازمیر»
سقوط کرد

منابع محلی از ســقوط یــک جنگنده
ترکیهای در استان ازمیر خبر میدهند.به
گزارش فارس ،گزارشات اولیه از کشته
شــدن  2خلبان آن حکایت دارد.گفته
میشود این جنگنده برفراز آسمان ازمیر
در حال تمرین بوده که سقوط کرد.
 ۶شهید در حمله جنگندههای
سعودی به یک منطقه در یمن

در پی حمــات جنگندههــای ائتالف
متجاوز سعودی به یک دستگاه خودرو در
قبنة در غرب تعز 6 ،تن به شهادت
بخش َم َ
رسیدند که شماری از شهدا کودک هستند.
به گزارش تســنیم به نقــل از المیادین،
حمالت بیوقفه عربستان سعودی به یمن
از ششم فروردین  94آغاز شده است .این
حمالت که با هدف بازگرداندن «عبدربه
منصور هادی» رئیسجمهوری مستعفی و
فراری یمن و در نتیجه سلطه بر این کشور
صورت گرفته ،نتیجهای بهجز ویرانی یمن
و کشتار هزاران انســان بیگناه نداشته
است.
ارتش سوریه در منطقه عفرین
مستقر میشود

دولت ســوریه و شــبه نظامیــان ُکرد
«یگانهای مدافع خلق» بر ســر استقرار
ارتــش ســوریه در منطقــه عفرین به
توافق رســیدند .به گزارش فارس ،شبکه
تلویزیونی «المیادین» به نقل از منابعی که
آنها را «ویژه» خواند ،نقل کرد که دولت
سوریه و نیروهای یگانهای مدافع خلق
(ی.پ.گ) طی مذاکراتی به توافقی دست
یافتهاند که براساس آن ،ارتش سوریه در
منطقه عفرین که منطقه عملیاتی ارتش
ترکیه است ،مستقر خواهد شد .این منابع
همچنین گفتهاند که این توافق با هدف
مقابله با حمالت ترکیه به منطقه عفرین
ســوریه صورت میگیــرد .همزمان با
پیشروی ارتش ترکیه و نیروهای تحت امر
این کشور به سمت عفرین ،شبه نظامیان
کرد مجبور به پذیرش پیشــنهاد دولت
ســوریه مبنی بر حضور ارتش این کشور
در منطقه عفرین شدند.

سيد حسن نصرا ...در مراسم گراميداشت سران شهيد حزبا:...

ساقط کردن جنگنده صيهونيستي تصميم بشار اسد بود

گروه جهان :سيد حسن نصرا ...دبير کل
حزبا ...لبنــان ،عصر جمعه (ديروز) در
مراسم گراميداشت سران شهيد حزبا...
در بيروت تحت عنوان «حفظنا الوصية»
ســخنراني کرد .به گزارش فارس ،سيد
حســن نصرا ...با بيــان اينکه «به نظر
ميرســد کل منطقــه در کانون جنگ
نفتي و گازي قرار گرفته اســت» گفت
که دشمن اسرائيلي دنبال فرصتي مثل
حضور دونالد ترامپ در رأس قدرت در
آمريکا ميگشــت تا جوالن را به خاک
فلســطين اشــغالي الحاق کند .جوالن
ديگر فقط مسئله امنيت ملي نيست بلکه
منبع بزرگي براي آب ،نفت و گاز است.
دبير کل حــزب ا ...در ادامه گفت:علل
کشــمکش بر سر نفت و گاز براي همه
روشــن است .جنگي که اسرائيل بر سر
بلوک( 9لبنــان) آغاز کرده براي همين
اســت .همچنين گزارشهاي متعددي
هست که نشان ميدهد مقادير زيادي از
نفت در جوالن (سوريه) است .اشغالگري
آمريکا در شرق ســوريه را ببينيد .آنها
گفتند که بعد از داعش ســوريه را ترک
ميکنند اما تــرک نکرده بلکه ماندهاند
و از باقيمانــده داعش حمايت ميکنند.
جنگ نفتي و گازي يکي از علل جنگ
سوريه است .در بودجه پنتاگون (وزارت
دفاع آمريکا) آنطور که ما ديديم ،بيش
از  500ميليون دالر تا  750ميليون دالر
تحت عنوان حمايت از ُکردها تخصيص
داده شده اســتُ .کردها بايد از تجارب
گذشته درس بگيرند .بدانيد که آمريکا
شما را ابزار دست خود کرده و در نهايت
کار ،شما را به ثمن بخس ميفروشد.
ترورهاي اسرائيل در لبنان ميتواند
کشور را دچار فتنه کند

آمريــکا پيامهاي تهديدآميز براي لبنان

فرســتاده و حتــي در ايــن خصوص،
ظاهر مســئله را هم رعايت نکرده که
ميانجيگــران اين پيام را برســانند .ما
لبنانيها بايد يکپارچه و شجاعانه عمل
کنيم و به حق و قدرت خود ايمان داشته
باشــيم و فريب نخوريم و ما را تهديد
نکنند .ما ان شــاء ا ...پيروز خواهيم بود.
مسيرهاي خطرناکي مقابل ما هست .در
سخنراني قبلي اشاره کردم که اسرائيل
عملياتهاي امنيتي در لبنان اجرا ميکند
و اتفاقي که در صيدا [در جنوب کشور] رخ
داد و يک عضو حماس ترور شد ،امري
ي با
بسيار مهم است .دستگاههاي لبنان 
ادله ملموس ثابت کردند که اســرائيل
عامل اجراي اين عمليات بود .اين نقض
حاکميت لبنان است .حکومت لبنان چه
کار ميکند؟ اين مســئلهاي اســت که
نيازمند بررسي و عدم چشمپوشي است.
اگر اسرائيل اين چنين ترورهايي انجام

رئيسجمهوري سابق افغانستان در مصاحبهاي
از کاخ سفيد خواست ،به منافع کشورش احترام
بگذارد و به واشنگتن نسبت به فريب دادن کابل
هشدار داد.
به گــزارش ايســنا ،بــه نقــل از خبرگزاري
اسپوتنيک ،حامد کرزاي ،رئيسجمهوري سابق
افغانســتان در مصاحبهاي با نشــريه واشنگتن
پســت ،درباره روابط کابل با واشنگتن و حضور
نظاميآمريکا در افغانستان صحبت کرد و گفت:
الزم نيست آمريکا تا اين حد پايگاه در افغانستان

پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به فرهاد طیموری بادخور که مجهول
المکان می باشــد ابالغ میشود طبق اجرائیه صادره در پرونده کالسه  960115به
موجب دادنامه شــماره  9609977504100422مورخ  96/5/24صادره از شعبه
 169محکــوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  47970000ريال بابت اصل خواســته
و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  96/2/24و هزینه
دادرســی و مبلــغ  1350000ريال و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی در حق
محکوم له می باشــد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرایی بر عهده
محکوم علیه می باشد  .بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی
منــوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناســب از محکوم له یا ابالغ واقعی
اجرائیه به محکوم علیه می باشد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده
 73ق.ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج
میگردد تا .ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام
گــردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام طبق مقررات نســبت به اجرای مدلول
اجرائیه و وصول هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور شعبه  169شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 59755
پیرو آگهی های قبلی به خوانده (مهدی طاهری) فعال مجهول المکان ابالغ میشود در
مورد درخواست خواهان (نوید مطبعه چی) بطرفیت شما به خواسته (مطالبه چک)
به موجب حکم شــماره ( )9609977503901258در پرونده کالسه ( )960865به
( به پرداخت مبلغ  50/000/000ريال بابت اصل خواســته و مبلغ  1/270/000ريال
بابت هزینه دادرســی و مبلغ  150/000ريال بابت درج آگهی و پرداخت خســارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم)
محکوم شده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و
از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است .
متصدی امور دفتری شــعبه  166شــورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
59756
ابالغ دادنامه .بدین وسیله در اجرای دستور ماده  73و تبصره ذیل ماده  302قانون
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب و پیرو آگهی قبلی به خوانده مســعود
روشــنی فرزند نوراله در پرونده کالسه  26/960445فعال مجهول المکان ابالغ در
خصوص دادخواست خواهان صغری بگم حسینی سکه فرزند حسین به خواسته
طالق دادگاه مســتندا به ماده  1119قانون مدنی و مواد  34-33-28-27-26و 29
قانون حمایت خانواده مصوب  91گواهی عدم امکان ســازش زوجین فوق الذکر را
صادر نموده به زوجه اجازه اعمال وکالت در طالق می دهد تا با مراجعه به یکی از
محاضر رســمی ثبت طالق و با حق توکیل به غیر با بذل حقوق مالی خود خود را
مطلقه نماید نوع طالق خلعی می باشد مهلت اعتبار این گواهی از تاریخ ابالغ سه ماه
می باشــد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه می باشد .
مدیر دفتر شعبه  26دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 59975
آگهی ابالغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی  .بدینوسیله در اجرای دستور مواد
 119 -118-9قانون اجرای احکام مدنی و پیرو آگهی قبلی به ســعید ناظری فرزند
محمدعلی فعال مجهول المکان ابالغ می شــود که حکم محکومیت شــما به شماره
 9609977580500600در پرونده شماره  960112منجر به صدور برگ اجرائیه بر
علیه شما مبنی بر پرداخت تضامنی -1مبلغ  250/000/000ریال یک فقره تسهیالت
تحت عنوان قرار قرارداد مشارکت مدنی شماره  2932505815مورخ  93/5/27بابت
اصل خواســته -2مبلغ  16/067/000ريال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب
طرح دعوی به خواهان وارد گردیده و نیز خارت تاخیر تادیه طبق قرارداد به ماخذ
 30درصد مانده بدهی در ســال از تاریخ  96/2/12تا یوم الوصول در حق خواهان
-3پرداخت نیم عشــر دولتی در حق تعاونی اعتبار ثامن االئمه شده است .مراتب
بوسیله انتشار آگهی به شما ابالغ می گردد و ده روز پس از نشر آگهی حکم دادگاه
بموقع اجرا گذاشته می شود .پس از این برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطار دیگری
به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهید.
مدیــر دفتــر شــعبه  13دادگاه حقوقــی شهرســتان مشــهد

دهد ،لبنان را دچار فتنه ميکند و نبايد
در اين خصوص ساکت ماند .در ادبيات
لبنانيها نبايد مکررا صرفا از زمين و دريا
صحبت کرد .مگر ما کشــوري هستيم
که حريم هوايي نداريم؟ اينکه اسرائيل
حريم هوايي لبنان را مکرر نقض ميکند
نيازمند عالج است .سوريه را نگاه کنيد.
در حال دفاع از خودش است .آنچه هفته
گذشــته رخ داد [و جنگنده اســرائيلي
ساقط شد] موفقيتي بزرگ و مهم است.
وضعيت بعد از ايــن حادثه ،ديگر مانند
قبلش نخواهد بود .اين مســئله معاني
خود را براي اسرائيل دارد که کار ديگر
ســاده نخواهد بود .اين مسئله در مسير
هوايي آثار منفي خــود را براي نيروي
هوايي اســرائيل برجاي گذاشت .سران
ســوريه از مدتي پيــش تصميم خود را
گرفتهاند که هر هواپيماي اســرائيل که
وارد حريم هوايي ســوريه بشود ،پدافند

هوايي بــا آن مقابله کند .اين حرفهايي
که ميزننــد و ميگويند که اين جنگنده
را روســيه ساقط کرد ،ايران ساقط کرد،
بيهوده اســت .تصميم سرنگون کردن
هواپيما را سران سوريه و رئيس جمهور
بشار اســد گرفته و متحدان هم از اين
مسئله مطلع هستند .کساني که دخيل
بودند ،افسران و سربازان ارتش قهرمان
سوريه بودند .آنچه اسرائيل را از جنگ
باز مــيدارد ،عدم اطمينانش از پيروزي
در جنگ است .فلســطين را ببينيد که
مردمش همچنان در محاصره هســتند
و حتــي کمکهاي ســازمان آنروا به
تشکيالت خودگردان فلسطين را تعليق
کردند و سران جنبشهاي مقاومت را در
ليست تروريسم قرار دادند اما فلسطينيها
با اجماع مقابل تصميم ترامپ ايستادند
و آن را رد کردند که اميد زيادي به اين
موضع ميرود .نگاه کنيد به کساني که

کرزاي :آمريکا نبايد ما را فريب دهد

بســازد تا از اين کشور در مقابل تعداد معدودي
شــبهنظاميطالبان دفاع کند .آنها به اين دليل
اينجا هستند که تماميدشمنان بزرگ آمريکا در
همسايگي افغانستان به سر ميبرند و بر حسب
اتفاق ما نيز اينجا هستيم.
او خاطرنشــان کرد :حضــور نظاميآمريکا در
افغانســتان پذيرفته شده است اما آنها نبايد ما
را فريب دهند.
او به « يک آينده نامطمئن» پيش روي کشورش
اشاره کرد که در آن افغانستان به حدي کوچک

و فقير باقي ميماند که نتواند از آمريکا تقاضاي
توقف اقداماتش را کند .کرزاي افزود :ما شــاهد
هستيم که بسياري از افغانها در حال از دست
دادن جانشان براي اين آينده نامطمئن هستند.
با اين حال ،او تاکيد کرد :ما يک کشور هستيم
و بايد به منافع ما احترام گذاشته شود.
او خواهــان يک مســير سياســي جايگزين در
افغانستان شده و پيشــنهاد يک لويي جرگه را
داد.
کرزاي گفت :من ميدانــم آمريکاييها نگران

59972
ابالغ اجرائیه .ســید محمد صادق حســینی فرزند سید ابراهیم در خصوص دعوی
زهرا ســاالر آل فرزند علی به طرفیت شــما بدین وســیله ابالغ میشود که پرونده
کالسه  960020منجر به صدور اجراییه علیه شما مبنی بر نفقه ماهیانه پانصد هزار
تومان و تهیه مســکن و اثاث البیت از تاریخ تقدیم دادخواست  96/1/14به انضمام
پرداخت هزینه دادرســی به مبلغ پنجاه و ســه هزار و ششصد تومان و مبلغ چهل
هزار تومان حق الوکاله وکیل و همچنین چهل هزار تومان پرداخت نیم عشر دولتی
گردیــده اســت  .لذا مراتب وفق مواد  9و  118و  119قانــون اجرا احکام مدنی یک
نوبت در روزنامه چاپ و از تاریخ نشر پس از ده روز به اجرا گذارده خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه  16دادگاه خانواده مشهد 59976
احتراما پیرو آگهی های قبلی به رضا شــادی سیسی فرزند اسماعیل فعال مجهول
المکان ابالغ میشود در پرونده کالسه شماره  27/960909دعوی خانم ملیحه شادی
ســیس فرزند پرویز بطرفیت آقای رضا شادی سیسی فرزند اسماعیل ظرف مهلت
یک هفته از تاریخ درج اگهی نسبت به معرفی داور واجد الشرایط (حد اقل  30سال
سن و متاهل باشــد ) اقدام فرمایید در غیر اینصورت دادگاه راسا نسبت به تعیین
داور اتخاذ تصمیم خواهد نمود .
مدیر دفتر شعبه  27دادگاه خانواده مشهد 59974
ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به جمشید پور مختار فرزند محمد تقی
خواهــان مریــم تدبیــری رودی فرزنــد عبدالرحمان بــا وکالت الهــه منظمی راد
دادخواســتی به طرفیت خوانده جمشــید پور مختار فرزند محمد تقی به خواسته
طالق به درخواســت (به استناد بند  8شــروط ضمن العقد سند نکاحیه) مطرح که
به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه  9609987887701074شعبه 27
دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397/1/22ســاعت  10تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت
خواهــان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده
ظــرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتــر 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.
مدیر دفتر شعبه  27دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری مشهد 59973
احضار متهم .در پرونده شــماره  960612شعبه  404بازپرس دادسرای عمومی
و انقالب ناحیه  4مشــهد سید علی اکبر حســینی فرزند سید اسماعیل به موجب
شــکایت مصطفی رجب نژاد به اتهام ادم ربایی و تهدید با چاقو تحت تعقیب قرار
دارد  .با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم
دسترســی به او  ،طبق ماده  174قانون ایین دادرسی کیفری  ،مراتب یک نوبت در
روزنامــه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضای مهلت
مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه  404دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  4مشهد 59971
احضار متهم  .در پرونده کالسه  438/960888مرتضی گوارشکی فرزند غالمرضا
به اتهام ضرب و جرح عمدی و ســرقت گوشی موضوع شکایت اسماعیل نوروزی
تحت تعقیب می باشــد به واســطه معلوم نبودن محل اقامــت نامبرده و به تجویز
ماده  174قانون ایین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است
ظرف مدت ســی روز در شــعبه  438دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4
مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر
رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
دادیار شعبه  438دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  4مشهد 59970
احضار متهم  .در پرونده کالســه  137/960811حسین غفاری فرزند صفراقاجان
معروف به حسین بدن به اتهام تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی تحت

الگو هستند مثل شهيد بن شهيد ،احمد
جرار که کل ملت فلســطين به آن نگاه
ميکند .نگاه کنيد به دختربچهاي به نام
عهد التميميکه شــجاعانه و جسورانه
ميايستد و به سربازان اسرائيلي سيلي
ميزند .ملت ايران را ببينيد که با اراده
خود نظام جمهوري اســاميرا ايجاد
کرد و  39ســال اســت که مردم اين
جمهوريت را ميســازند و از استقالل
واقعي آن حمايت ميکنند .بر رهبر سيد
علي خامنــهاي و ملت عزيز ايران درود
ميفرستم و در پاسخ به کساني که اتهام
دخالت به ايران ميزنند ميگويم که فقط
يک نمونــه از دخالتهاي ايران را ذکر
کنيد يا بگويد کدام رفتار مقاومت به سود
ايران بوده و به سود لبنان نبوده است .ما
به متحداني مثل ايــران و روابط با آن
افتخار ميکنيم و ميگوييم که ايران ابدا
در لبنان دخالت نميکند .ايران خيلي به
لبنــان کمک کرده امــا دولت در حوزه
تســليح ارتش و گرفتن برق و چيزهاي
ديگر امتناع کرده است.

تغيير بافت جمعيتي ،اتفاقي خطرناک
در بحرين است

نصرا ...در ادامه به بحرين و يمن اشــاره
کرد و گفت که هفت ســال از انقالب
بحريــن ميگــذرد و تظاهراتها قطع
نشــده و ملت بر تحقق حقوقش مصر
اســت .اتفاق خطرناکي کــه در بحرين
دارد ميافتد تغيير بافت جمعيتي اســت
که دولت از مردم خودش سلب تابعيت
ميکنــد .در يمن اتفاق جديد نيفتاده اما
دنيا همچنان ساکت است .در جهان عرب
هم صداهاي ضعيفي شنيده ميشود که
از مظلوميت ملت بحرين حرف ميزنند.
اکنون در يمن جنايتها و کشــتارهاي
وحشيانهاي در حال وقوع است.

هستند که لويي جرگه از آنها بخواهد افغانستان
را ترک کنند و از مــن بخواهند که برگردم اما
من نميخواهم که برگــردم .امروز وضعيت به
حدي بد اســت که ما نياز داريم دوباره به مردم
برگرديم .آمريکا الزم نيست که از ما بترسد اما
رفتار آمريکا در حال آســيب زدن به ما اســت.
اعتقــاد ما به ارزشهــاي دموکراتيک غربيها
در حال از بين رفتن اســت چــون از خودمان
ميپرســيم چرا آنها هميشــه ميخواهند ما را
ضعيف و بيثبات ببينند.
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اخبار
توافق ترکيه و آمريکا
برسر بهبود روابط

وزير خارجه آمريکا که به ترکيه رفته پس
از ديدار با همتاي ترکيهاي خود تاکيد کرد
«همپيمانان آمريکا» در منبج خواهند ماند و
خواهان خويشتنداري آنکارا در عفرين شد؛
ســخناني که چندان خوشايند طرف ترک
نيست گرچه چاووش اوغلو ار توافق دوطرف
درباره سوريه خبر داده است .به گزارش ايسنا،
به نقل از شبکه خبري اسکاي نيوز ،رکس
تيلرسون ،وزير خارجه آمريکا در کنفرانس
مطبوعاتي مشترک با مولود چاووش اوغلو،
همتاي ترکيهاي خود در آنکارا در عين حال
گفت :ترکيه همپيمان قوي در جنگ عليه
داعش اســت .ما حق ترکيــه را در تأمين
مرزهايش درک ميکنيم.
نخستوزير اتيوپي استعفا کرد

نخستوزير اتيوپي اعالم کرد که در تالش
براي دســتيابي به راهحل دائميوضعيت
کنوني ،از ســمت خود استعفا کرده است.
به گزارش فارس ،خبرگزاري اتيوپي «إنا»
با اعالم اين خبر افزود که حزب «الحرکة
الديمقراطية لشعوب جنوب إتيوبيا» (جنبش
دموکراتيک براي مردم جنوب اتيوپي) که
دسالين نيز وابســته به اين حزب است با
استعفاي وي موافقت کرده است اما به نظر
ميرسد که استعفاي وي هنوز در پارلمان
مطرح نشده است.
قطر :عربستان مناسک حج را سياسي
ت
کرده اس 

علي بن صميخ المري رئيس کميته ملي
حقوق بشر قطر در ســخناني تلويزيوني
گفت :ما درباره سياسي کردن مناسک از
سوي عربستان و نقض حق انجام شعائر
ديني سخن گفته ايم .به گزارش تسنيم،
وي با اشاره به اعمال محاصره کشورهاي
عربســتان ،مصر ،بحرين و امارات عليه
قطر افزود« :مــا در دومين روز محاصره،
شــکايتهايي مبني بر اخراج شهروندان
قطــري از هتلهاي مکه مکرمه دريافت
کرديــم و گفتيم که ايــن امر قابل قبول
نيست».

تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و در اجرای ماده 344
قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور کیفری از طریق آگهی
روزنامه به شــما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه رسیدگی مورخ 1397/1/19
ســاعت  8:30صبح در این شــعبه حاضر شوید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم
قانونی خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه  137دادگاه کیفری  2مشهد 59969
احضار متهم  .در پرونده کالسه  438/961275غفار مزارزهی فرزند غفور به اتهام
ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت مریم شه بخش مهر تحت تعقیب می باشد به
واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده  174قانون ایین دادرسی
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه
 438دادیاری دادســرای عمومی و انقالب ناحیه  4مشهد حاضر و از اتهام انتسابی
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی
خواهد شد .
دادیار شعبه  438دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  4مشهد 59968
احضار متهم  .در پرونده کالسه  438/960005علی نوروزی فرزند حسین به اتهام
ســاخت و نگهداری  40لیتر مشروبات الکلی موضوع شکایت مرجع انتظامی تحت
تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174
قانون ایین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است ظرف مدت
سی روز در شعبه  438دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  4مشهد حاضر
و از اتهام انتســابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و
اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
دادیار شعبه  438دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  4مشهد 59967
احضار متهم .ابوالفضل نظری جلســه رسیدگی به اتهام شــما در پرونده بایگانی
 960211دایر به ســرقت با سالح ســرد در شب موضوع شکایت محمود ولی پور
راس ساعت  9روز  1397/2/11در این شعبه (به نشانی  :مشهد-تقاطع بلوار جانباز
و شــهید ساجدی – ســاختمان مرکزی دادگستری کل اســتان خراسان رضوی )
برگــزار خواهد شــد در اجرای تبصره یک ماده  394قانون ایین دادرســی کیفری
مصوب  1392مراتب دو نوبت به فاصله ده روز از طریق آگهی روزنامه به شــما
ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه یادشده حاضر شوید در صورت عدم حضور
رسیدگی غیابی بعمل خواهد گردید.
منشی شعبه  2دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی 59598
آگهی تبادل لوایح تجدید نظر خواهی .بدینوسیله در اجرای دستور مواد  73و 346
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی به حمید دهگانی
فرزند غالم علی فعال مجهول المکان ابالغ می شــود محمدرضا بیرانوند از دادنامه
شماره  9609977593201627در پرونده کالسه  132/960385تجدید نظر خواهی
کرده اســت .لذا مراتب با درج در روزنامه به شما ابالغ می گردد تا ظرف  10روز
پس از انتشــار این آگهی با مراجعه به دفتر دادگاه و اعالم نشــانی اقامتگاه خود و
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی چنانچه پاسخی دارید
کتبا اعالم نمایید پس از گذشــت  10روز از انتشــار آگهی اعم از این که پاسخی از
ناحیه شما رسیده یا نرسیده باشد پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال خواهد شد.
59597
مدیر دفتر شعبه  132دادگاه کیفری  2مشهد
احضار متهم  .در پرونده کالســه  127/940577اســماعیل محمدی به اتهام ترک
انفاق تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز
ماده  115قانون ایین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب
در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اســت راس ساعت  9:30صبح روز  97/1/21در
شــعبه  127دادگاه عمومی جزائی حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت
عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
مدیر دفتر شعبه  127دادگاه عمومی جزایی مشهد 59757

