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مذاکرات نظامی دو کره 
وزارت دف��اع کره جنوبی اعالم ک��رد، پیونگ یانگ و 
سئول قرار است در سطح نظامی مذاکراتی را برگزار کنند.

وزارت دف��اع کره جنوبی همچنین اعالم کرد، این 
دیدار در منطقه مرزی آغاز می شود و پیرو مذاکرات در 
س��طح ژنرال های دو کشور است که اخیرا برگزار شده 
بود. براس��اس گزارش وزارت دفاع کره جنوبی، سئول 
قصد دارد تا هیاتی را به ریاس��ت یک س��رهنگ ارتش 
برای مذاکرات اعزام کند. این نخستین دیدار در سطح 

عالی ارتش میان دو کره از ۲۰۱۱ محسوب می شود.

رفتار غیرحرفه ای ترامپ 
رئیس سابق س��یا، رئیس جمهوری آمریکا را بابت 
انتقاد مجدد از پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست 
جمهوری ۲۰۱۶ ایاالت متحده مورد سرزنش قرار داد. 

جان برنانکه منتقد همیشگی دونالد ترامپ بوده، 
درپیام��ی توئیتری به توئیت اخیر ترامپ پاس��خ داد. 
ترامپ در توئیت خود به نظرس��نجی اش��اره کرد که 
نش��ان می داد حمایت ها از تیم ویژه رسیدگی به این 

ادعا درباره تبانی ترامپ با روسیه کم شده است.

پرواز لیبی به سوریه 
وزی��ر اقتصاد و صنایع دولت موقت لیبی در ش��هر 
البیضاء از تصمیم »علی حموده« وزیر حمل  ونقل سوریه 

درخصوص از سرگیری پروازها به لیبی استقبال کرد.
»منی��ر عصر« گفت: ما از تصمیم وزیر حمل  ونقل 
سوریه درخصوص ازسرگیری پروازها به لیبی استقبال 
می کنیم و این گامی مهم در چرخه اقتصاد دو کش��ور 
اس��ت. وی همچنین بر عمق رواب��ط تاریخی دو ملت 
سوریه و لیبی تأکید کرد و افزود که ازسرگیری پروازها 
بین دو کشور تأثیرات آش��کاری بر منافع اقتصادی و 
س��رمایه گذاری دو طرف خواهد داشت. از سوی دیگر 
شورای بازرگانی و مشاغل لیبی در بنغازی روز جمعه 
اعالم کرد که لیبی در تاریخ ۶ تا ۱۵ سپتامبر میزبان 

نمایشگاه بین المللی دمشق خواهد بود.

رهبر جدید طالبان پاکستان تأیید نشد
طالبان پاکستان با تأیید کشته شدن »مال فضل اهلل«، 
»مفتی نور ولی محس��ود« را ب��ه عنوان رهبر این گروه 

انتخاب کرد.
»محمد خراس��انی« س��خنگوی تحریک طالبان 
پاکستان کشته ش��دن مال فضل اهلل رهبر این گروه در 
حمله پهپادهای آمریکایی را تأیید کرد. خراس��انی با 
اش��اره به این موض��وع که دو س��رکرده قبلی طالبان 
در حمالت نیروهای آمریکایی کش��ته شده اند افزود: 
افتخار اس��ت که همه رهبران این گروه توس��ط کفار 
کش��ته ش��ده  اند. وی افزود: ش��ورای مرکزی طالبان 
پاکس��تان مفتی نور ولی محس��ود را ب��ه عنوان رهبر 

جدید این گروه انتخاب کرده است.

اخبار

لش تنش ها میان کش��ورهای اروپایی این  روزها ب��اال گرفته اس��ت چنانکه وزیر چـــــا
کشور ایتالیا در ادامه انتقاد از فرانسه در زمینه سیاست های 
مهاجرتی، ضم��ن متکبر خطاب ک��ردن وی گفت که او با 

این رویکرد می تواند دشمن اصلی ایتالیا باشد.
»ماتئو س��الوینی« معاون نخس��ت وزیر و وزیر کش��ور 
ایتالی��ا که ب��ه دلیل ش��کل چکمه ای نقش، کش��ورش به 
عنوان چکمه اروپا معروف اس��ت به سخنان اخیر »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانس��ه که ساکن کاخ الیزه است، 

واکنش نشان داد.
ماکرون گفته بود که ش��مار پناه جویانی که راهی اروپا 
می ش��وند در مقایس��ه با چند س��ال قبل، کاهش یافته اند. 
س��الوینی درباره ای��ن موضع گیری گفت ک��ه صحبت های 

ماکرون نشان می دهد که وی در جریان امور نیست.
وی در ای��ن م��ورد در صفحه فیس بوک خود نوش��ت: 
»اینک��ه ایتالیا ب��ا بحران پناه جویان مواجه اس��ت، حقیقت 

دارد و بخشی از این وضعیت به خاطر این است که فرانسه 
ب��ه بازگرداندن افراد به مرز ادام��ه می دهد. ماکرون در این 
شرایط اضطراری در حال تبدیل کردن کشورش به دشمن 

شماره یک ایتالیا در مورد این مسئله است.«
رئیس جمه��ور فرانس��ه همچنی��ن گفت��ه ب��ود ک��ه 
همکاری های اروپایی در این راس��تا بوده  است که مهاجرت 
را ح��دود 8۰ درصد کاه��ش دهد و مش��کالت آن را حل 
کن��د.« ماک��رون گفته بود: »حقیقت این اس��ت که اروپا با 
بح��ران پناه جوی��ان مش��ابه آنچه در س��ال ۲۰۱۵ رخ داد، 
مواجه نیست.وضعیت کشوری مانند ایتالیا هم هرگز مانند 
آنچه آن س��ال رخ داد، نیس��ت. آنچه اکنون در اروپا وجود 
دارد، بحران سیاس��ی است.« س��الوینی در واکنش به این 
س��خنان گفته است که کشورش، ۶۵۰ هزار ورودی پناه جو 
در طول 4 س��ال گذش��ته داشته اس��ت. در این بین 43۰ 
هزار درخواس��ت ثبت ش��ده و این کشور میزبان ۱7۰ هزار 

پناهنده بوده است.

تنش در روابط الیزه و چکمه اروپا 
طب��ق داده ه��ای به دس��ت آم��ده از  خط بیمارستان ها ۱۱۶ هزار آمریکایی پنج ســــر
تا هفده س��اله یا به خودکش��ی فکر ک��رده و یا به آن اقدام 

کرده اند.
 پایگاه اینترنتی نیویورک پست در گزارشی به افزایش 
آمار خودکش��ی در می��ان نوجوانان و ک��ودکان آمریکایی 
پرداخ��ت و از آن با عن��وان اخبار وحش��تناک برای پدر و 

مادرهای آمریکایی نام برد. 
در ای��ن گزارش تصویری آمده اس��ت: فکر خودکش��ی 
در می��ان نوجوانان آمریکایی رو به افزایش اس��ت و ش��مار 
نوجوانان و کودکان آمریکایی که به خودکشی فکر می کنند 
و با این افکار درگیر هس��تند از س��ال ۲۰۰8 تا ۲۰۱۵ دو 

برابر شد. 
براس��اس مطالعه ای که نتایج آن به تازگی در نش��ریه 
پزش��کی کودکان به نام »پدیاتریکس« منتش��ر شده است، 
8۰ درصد از موارد انتقال افراد به بیمارس��تان در ارتباط با 

خودکش��ی در دوران دانش آموزی آنها رخ می دهد. از این 
تعداد ۵۰ درصد بین ۱۵ تا ۱7 س��ال س��ن داشته اند و 37 
درصد موارد نیز مربوط به افراد ۱۲ تا ۱4 ساله بوده است.

این مطالعه همچنین نشان می دهد دو سوم افرادی که 
در ارتباط با خودکش��ی به بیمارستان منتقل شده اند دختر 
بوده اند. طبق داده های به دست آمده از بیمارستان ها ۱۱۶ 
هزار آمریکایی پنج تا هفده س��اله یا به خودکشی فکر کرده 
و ی��ا به آن اقدام کرده اند. به گفته دکتر گرگ پلمنز فش��ار 
تحصیل و اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی از عوامل اقدام 

نوجوانان و افراد کم سن و سال به خودکشی هستند. 
پلمن��ز گفت: "من متوجه ش��ده ام که بچه ها نس��بت 
به گذش��ته دارای مقاومت کمتری هس��تند و تحت فش��ار 
بیش��تری قرار دارند. فکر می کنم ش��بکه های اجتماعی نیز 
در تبلی��غ این نگرش به زندگی ک��ه همه چیز باید کامل و 
درس��ت باشد نقش دارند و به همین دلیل نوجوانان قادر به 

تحمل سایر ابعاد زندگی نیستند". 

افزایش آمار خودکشی در میان نوجوانان و کودکان آمریکایی

آگهى مفقودى
شناســنامه(برگ سبز) و كارت خودرو كشــاورزى تراكتور سيســتم اى تى ام تيپ 285 مدل 1391 برنگ 
قرمز-روغنى بشماره موتور LFW80270A و شماره شاسى N3HKA1CE3TAM20082  و شماره پالك ايران 

84- 922 ك 11 به نام حسن وثوقى بهمنى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ سبز),كارت و سند و فاكتور فروش خودرو سوارى پژو تيپ 405GLXI مدل 1390 برنگ 
نقره اى-متاليك بشــماره شاسىNAAM11CAXCR474920 و شماره موتور 12490243803 و شماره پالك 

ايران 84- 317 س 14 به نام مريم نژاد لشتغانى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد .بندرعباس

كليه مدارك اعم از سندكمپانى، برگ سبز و بيمه نامه موتورسيكلت كبير مدل 1395 رنگ آبى بشماره پالك 
775-21545 بشــماره موتور 0198NCV197014  وشماره تنه 200R9541589 بنام رحيم مشكانى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ سبز(شناســنامه) خودرو ســوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى به رنگ ســفيد روغنى مدل 1386 به 
شماره انتظامى   456 ص 24 ايران 49و به شماره موتور 2044937 و شماره شاسى S1412286147881 به 

نام سيده زهرا پاك زاد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

مدرك فارغ التحصيلى اينجانبه آذرگشب رحمانى فرزند بابك به شماره شناسنامه  445 صادره از گچساران 
در مقطع كارشناسى ارشد ناپيوسته رشته روانشناسى بالينى صادره از واحد دانشگاهى ياسوج به شماره 56579 
مفقود گرديده واز درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. .از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك مذكور را به دانشگاه آزاد 
اسالمى واحد ياسوج به نشانى - ياسوج -بله زار -دانشگاه آزاد اسالمى واحد ياسوج ارسال نمايد. ياسوج- نوبت 

اول 1397/4/4 ، نوبت دوم: 1397/4/19 ، نوبت سوم: 1397/5/3

سند و برگ سبز (شناسنامه)  خودرو سوارى سمند ال ايكس مدل 86 به شماره انتظامى 652 ج 53 ايران 
63 و به شماره موتور 12486055224 و به شماره شاسى 73208053 به نام احمد كشاورز مفقود گرديده واز 

درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

برگ سبز (شناسنامه) خودرو وانت پيكان OHV 1600- مدل 87 به شماره انتظامى 293 ب 67 ايران 49 
به شــماره موتور 11487006441 و به شماره شاســى NAAA46AA68G004025به نام حبيب اله برند كام 

مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

كارت هوشمند كمپرسى آميكو مدل 86 به شماره ناوگان 1888786و به شماره انتظامى 163ع 24 ايران 
49 به شــماره موتور  1507G149770و به شــماره شاســى NA2F3LLD67A000340 به نام فرانك روستا 

فرزند سرخاب به شماره ملى 4232107517 مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ ســبز و كارت ماشين كاميون دانگ فنگ به شــماره پالك  398 ع 45 ايران 71  مدل 1393 به شماره 
شاســى 613699 و شــماره موتور 87663562 متعلق به خانم زهرا معتمدى قهفرخى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. شهركرد

برگ ســبز خودرو پرايد Gtx مدل 1381 به رنگ ســفيد به شــماره پالك 493ط33- ايران 23 و به شماره 
موتور 00312383 و به شماره شاسى s14122817765538 به نام على رضا وفايى مفقود گرديده  و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. كاشان 

بدينوســيله اعالم ميدارد برگ سبز خودرو سوارى برليانس تيپ  اتوماتيك v5 به رنگ سفيد مدل 2014 
به شماره موتور 4A92A-JJ6177 و شماره شاسى: LSYYDBDB1EC022786 به شماره پالك انتظامى ايران 
96-416ص16 متعلق به اينجانب حميدرضا طاهرى به شــماره ملــى 4591043258 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد. شاهرود

مــدرك گواهــى موقت كارشناســى رشــته حســابدارى اشــكان حســن پــور ف وحيــد متولــد 71 ش ش 
2210159318 از دانشگاه آزاد تنكابن مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم- سارى

موتــور   ش  روغنــى  ســفيد  رنــگ   90 مــدل  فنــگ  دانــگ  سيســتم  خودروكاميــون  كارت 
ISLE3753087801255شاســى NADX5DD39AH604321 پالك ايــران62-578ع43 مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى

كارت هوشــمند خودرو به شماره 2914253 و كارت هوشمند رانندگى به شماره 2176063 به نام محمد 
شكوهى مفقود گرديده و فاقد اعبتار مى باشد. سارى

كارت ســبز و ســند كمپانــى پرايــد بــه شــماره ايــران72-323م58 ش موتــور01397430 شاســى 
S1412284749846 رنــگ نقــره اى متالك مدل 1384 به نام محمد ربيع پور مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد. سارى

اينجانب سيدعيسى ساداتى مالك خودرو پيكان مدل 62 شاسى 15165276 ش موتور 1416200330 
پالك 72-768د49  به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى صدور المثنى اسناد مذكور را نموده ام چنانچه هركس 
ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر14 جاده 
مخصوص تهران-كرج شــهرك پيكان شهر ساختمان ســمند طبقه اول مراجعه نمايد.بديهى است پس از  انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى

مــدرك فارغ التحصيلى موقت كارشناســى عليرضــا محرابى ف منوچهر ش ش1787 صــادره كرج در مقطع 
كارشناسى رشته عمران صادره از واحد دانشگاهى تنكابن مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.از يابنده تقاضا 

مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد تنكابن به نشانى تنكابن –ولى آباد ارسال نمايد. سارى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامهتعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح 
ذيل :  1-پرونده كالسه 947 و راى شماره 1000241 مورخ 97/2/11 به تقاضاى مجتبي علي شاهي فرزند نجف 
قلي نســبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 22/53 مترمربع مجزى شــده از پالك 2209 -اصلى واقع در 
بخش يك خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى ) خانم آمنه افتخاري. رســيدگى و تائيد و انشاء گرديد 
مراتب در اجراى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا ها از تاريخ الصاق به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات 
معترض مكلف است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى 
ذيصالح اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى 
مى باشد در غير اينصورت متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور ويا عدم 
وصول اعتراض ســند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/19
م الف 4155030

ملك نياز اسداللهي - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون مــاده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139360324001007998 مــورخ 1393/8/15 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ابراهيم غالمى فرزند غالمحســين صادره از گناوه را نسبت به ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 163/60 مترمربع در قســمتى از پالك 197 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/3/20- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 97/4/4 - م 

الف/253
رئيس ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون آقاى ستار كريمى دهكردى فرزند سهراب باارائه دو برگ استشهاد محلى گواهى شده اعالم نموده كه 
سند مالكيت وى به ميزان دو دانگ مشاع از شش دانگ به شماره پالك ثبتى 867 فرعى از 671 اصلى واقع در 
شهركرد در دفتر 208 صفحه 134 به شماره ثبت24455 و سند مسلسل 918854 صادر گرديده به علت  سهل 
انگارى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى بنام خود را نموده است و مطابق ماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب آگهى مى شــود كه هر كس مدعى انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شــده) نسبت به 
آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
كننده مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند 

مالكيت مرقوم صادر و به متقاضى تسليم خواهند شد. 
 رضا بشارتى - رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى رضا پوراشرف داراى شناسنامه شماره 989 به شرح دادخواست به كالسه 13/97/232 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين پوراشرف به شناسنامه 
452 در تاريــخ 96/1/7 در اقامتــگاه دائمــى خــود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-رضا پوراشرف فرزندحســين ش ش989 متولد1350 فرزند2-فاطمه پوراشرف فرزندحسين ش 
ش928 متولد1337 فرزند3-على پوراشرف فرزندحسين ش ش1237 متولد1357 فرزند4-زهرا پوراشرف 
فرزندحســين ش ش1203 متولــد1352 فرزند5-زهره پوراشــرف فرزندحســين ش ش1238 متولد1358 
فرزند6-احمد پوراشــرف فرزندحســين ش ش784 متولد1341 فرزند7-فرشته پوراشرف فرزندحسين ش 
ش785 متولــد1343 فرزند8-حوريــه حارث آبادى فرزندعلى ش ش429 متولد1313همســر- اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 13 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مهناز فوالدى ســوادكوهى به شماره شناسنامه 2 به شــرح دادخواست به كالسه 35/97 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمدرضا رمضانى  بشناسنامه 12131 
در تاريــخ 97/1/7 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
هديه زهرا رمضانى فرزند محمدرضا به ش ش 0430377071 صادره از تهران فرزند متوفى 2- مهناز فوالدى 
سوادكوهى فرزند حجت اهللا به ش ش 2 صادره از قائمشهر همسر متوفى 3- پرى اسماعيلى فرزند كرم به ش 
ش 2 صادره از دماوند مادر متوفى 4- حسن رمضانى فرزند على اصغر به ش ش 5 صادره از دماوند پدر متوفى 
، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. م الف/5248
 قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

آگهى اعالم تصميم واحد ثبتى
نظر به اينكه آقاى ســيد ابراهيم علوى برابر درخواست وارده 11803-1396/9/27 مبنى بر افراز پالك 
111 فرعى از ســنگ 59 اصلى احمد آباد دماوند را از اين اداره نموده اند بدينوســيله به آقاى على جعفر و كليه 
اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع هستند باستناد ماده 4 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع اعالم ميدارد 
كه افراز سهمى خواهان طى دستور رياست ظهر گزارش امكان پذير نبوده به پيوست تصميم واحد ثبتى اعالم مى 
گردد تا بموجب ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشاع به طرفين دعوى ابالغ مى گردد تا چنانچه اعتراضى دارند 

ظرف مدت 10 روز پس از رؤيت اعتراض خود را به مراجع قضائى تسليم نمايند. م الف/5247/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه اصالحى قانون ثبت
نظر به اينكه مالك قســمتى از پالك 57/41 به موجب درخواســت شــماره 2111-1397/2/31 خواهان 
حذف بهاى ثمن اعيان مورد مالكيت خود را به مقدار پنجاه و پنج هزار و دويست و چهل و يك سهم ميباشد و بهاى 
عادالنه ثمن اعيان پالك مذكور به نسبت فوق طبق ماده 947 قانونى مدنى توسط كارشناس محترم دادگسترى طى 
نامه شماره 3071-1397/3/23 به اين اداره اعالم گرديده است كه توسط آن كارشناس محترم بهاى اعيانى آن 
صفر اعالم شــده اســت ، لذا مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار و يك مرتبه آگهى كه ذينفع ظرف مدت 
يك ماه پس از انتشار آگهى چنانچه تضييع حق شده باشد به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به اين 

اداره ارسال نمايند. م الف/5247/1
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى / خانــم محمد كوه كن رســتمى طبق درخواســت بــه شــماره 4892ز-97/3/22 و برگ استشــهاد 
871129-97/3/22 دفترخانه 27 زابل اعالم داشــته كه ســند مالكيت ششــدانگ يك باب خانه پالك 1600 
فرعى از 100 اصلى ذيل ثبت 4350 صفحه 163 دفتر جلد 25 واقع در بخش 3 سيســتان بنام نامبرده صادر و 
تسليم گرديده و اعالم داشته كه بر اثر .... مفقود گرديده لذا با عنايت به تبصره 5 ماده 120 آيين نامه اصالحى 
قانون ثبت امالك مصوب 80/11/8 مراتب باســتناد بند يك ماده مذكور در يك نوبت آگهى مى شــود تا هركس 
مدعى انجام معامله مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقر  اعتراض نرسيده 
يا در صورت اعتراض سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و 

به متقاضى تسليم خواهد كرد. م الف/601
تاريخ انتشار: سه شنبه 97/4/4

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :960921 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
فرامرز رستمى متهم است به كالهبردارى موضوع شكايت آقاى قيطاسى كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 
دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه ارجاع و به كالســه فوق ثبت و وقت رســيدگى مورخه 1397/5/15 ساعت 11/30 
تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در 

جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/507
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت پوريا نيروندى و غيره بر عليه احسان حمزه و رضا چراغى به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى با سالح 
سرد (تيزبر) مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988323300652 شعبه 104 دادگاه 
كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/5/6 ساعت 10/30 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/513
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

متن آگهى
تجديدنظر خواهانها (شكات): آقايان : 1- على محسنى فر 2- امير حيدريان 3- مسعود محمدى درخواستى 
به طرفيت تجديدنظر خواندگان (متهمين) به اســامى آقايان: 1- ســيد عادل حسينى فرزند سيد حسن 2- سيد 
يحيى حســينى فرزند سيد حسن 3- خانم سارا عبدالهى نسب فرزند احمد به اتهام كالهبردارى مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509988315200967 (شماره بايگانى: 970255) شعبه 18 دادگاه 
تجديدنظر اســتان كرمانشــاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/10 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب دستر 
دادگاه طبــق موضــوع ماده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى به علت مجهول المكان بــودن تجديدنظر خواندگان 
(متهمين) مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خواندگان (متهمين) ظرف 
يــك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خــود ، در وقت مقرر فوق 
جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردند. در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد 

نمود. م الف/677
رئيس شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى كيومرث رضايى فرزند على يار
خواهان خانم فردوس پرويزى تخت شيرينى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى كيومرث رضائى به خواسته 
ترك انفاق مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988602100010 شعبه 2 دادگاه 
تجديدنظر اســتان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى 1397/5/29 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/676
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم خانم شهال اميرى نژاد 
خواهان آقا/ خانم دادخواستى به طرفيت خوانده عباس عبدى به خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 909988312200522 شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و وقت احتياطى 
مورخه 1397/5/23 موضوع جهات ردى به كارشناســى تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/675
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى مواد 344 و454 از قانون آئين دادرســى كيفرى مصوب 1392 به حامد همتى ، اردشــير همتى، 
حميد همتى ، على حيدر همتى و افشين همتى كه در پرونده 970162ت7 شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان 
كرمانشاه موضوع تجديدنظر خواهى آنها از دادنامه شماره 9700002- 97/1/18 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو 
داالهو ، ابالغ مى شود در تاريخ 1397/5/8 ساعت 10 صبح با همراه داشتن كارت شناسايى در اين شعبه حضور 

يابد در صورت عدم حضور دادگاه مطابق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/674
دفتر شعبه هفتم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

متن آگهى 
محكوم له: مهدى طاهرى كالتى ، محكوم عليه: مهناز افروز ، پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدينوســيله 
به خانم مهناز افروز فرزند غالم على كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه دوم 
شوراى حل اختالف چابهار در پرونده كالسه 960202 به موجب دادنامه شماره 9609975457200332 مورخ 
1396/10/12 صادره از شعبه 2 شوراى حل اختالف چابهار محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ هفده ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهارصد و نود و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ صدور چك تا زمان اجراى حكم بر اساس شاخص بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق محكوم له مى 
باشد پرداخت نيم عشر حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد بديهى است با توجه به 
غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ واقعى 
اجرائيه به محكوم عليه مى باشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجراى 
احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار  آگهى نسبت به اجراى مفاد 
اجرائيه اقدام گردد در غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول 

هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/65
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف چابهار

دادنامه
پرونده كالســه 9609985452100919 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار 
تصميم نهايى شــماره 9709975452100230-خواهان: آقاى فريبرز محمدى فرزند احمد به نشــانى اســتان 
سيســتان و بلوچســتان ، شهرســتان چاه بهار ، شــهر چاه بهار ، منطقه آزاد ، مجتمع تيس ، دفتر فروش ، خوانده: 
آقاى حميد بخشى فرزند على مجهول المكان، خواسته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسى (راى دادگاه) در خصوص 
دادخواســت آقاى فريبرز محمدى فرزند احمد بطرفيت آقاى حميد بخشى فرزند على بخواسته اعسار از پرداخت 
هزينه دادرسى موضوع پرونده كالسه 950797 حقوق ماحصل ادعاى مطروحه  اين است كه به واسطه عدم كفايت 
دارايــى و ناتوانــى مالى قادر به پرداخت هزينه مذكور نبوده و خواهان جهت اثبات ادعاى خويش دليل اعســار را 
شــهادت شــهود اعالم كه دادگاه قرار استماع شهادت شــهود صادر و گواهان تعرفه شده وى با حضور در دادگاه و 
ايتان سوگند به نفع وى شهادت داده اند و عدم دفاع موثر خوانده دعوى مطرح شده را وارد دانسته و مستندا به 
مواد 513و508و506و505و504 قانون آئين دادرسى مدنى حكم به اعسار و معافيت موقت خواهان از پرداخت 
هزينه دادرسى بشرح خواسته صادر و اعالم مى نمايد مستندا به مواد 511و514 قانون مذكور در صورت محكوم 
له واقع شــدن در دعوى اصلى ، پس از اخذ محكوم به هزينه دادرســى وصول خواهد شــد يا در صورت متمكن 
شدن به پرداخت تمام يا قسمتى از هزينه مذكور ملزم به پرداخت خواهد بود راى صادره حضورى است و ظرف 
بيســت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر اســتان سيســتان و بلوچســتان مى 

باشد. م الف/64
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى چابهار

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :951073 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
كامران ثمرى متهم اســت به كالهبردارى موضوع شــكايت آقاى حسينى كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 
دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه ارجاع و به كالســه فوق ثبت و وقت رســيدگى مورخه 1397/5/15 ساعت 10/30 
تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در 

جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/510
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970107 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
احســان حســين خانى متهم است به جعل سند عادى موضوع شكايت آقاى طهماسبى كه پرونده جهت رسيدگى به 
شعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/5/16 ساعت 
9/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
و بنا به دستور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت 

مقرر در جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/506
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرســتان كرمانشــاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم امير بن دخت 
و على پور زند به اتهام ايراد جرح عمدى با ســالح ســرد تقاضاى كيفر نموده كه جهت رســيدگى به شــعبه 109 
دادگاه كيفرى دو شــهر كرمانشــاه (109 جزايى ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 
9609988323900607 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/5/6 و ساعت 09/00 تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/502
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم ارسالن محمدى 
قره بابا به اتهام كالهبردارى به ميزان ســه ميليون و ســيصد هزار ريال تقاضاى كيفر نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به 
كالسه 9609988315900210 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/5/9 و ساعت 10/00 تعيين شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواســت شــاكى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر گردد. م 

الف/501
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهمين وحيد رضايى 
و ســعيد رضايى به اتهام مشاركت در حمل ســالح و مهمات غيرمجاز و تخريب عمدى تقاضاى كيفر نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه ، بلوار بنت الهدى 
ارجاع و به كالسه 9509988315600302 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/4/19 و ساعت 10/00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى 
كيفرى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر آگهى 
و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر 

گردد. م الف/500
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

اجرائيه
مشــخصات محكوم له :محمد كريمى مهر به نشانى:ســبز دشــت ك شــكوفه پالك 179- مشخصات محكوم 
عليه:كريم ابولفتحى به نشانى :مجهول المكان- محكوم به:بموجب دادنامه شماره 96-1244 مورخ 96/10/11 
شوراى حل اختالف بهارستان شعبه دهم محكوم عليه محكوم به پرداخت 70/000/000 ريالبابت اصل خواسته 
و مبلغ 937/500 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارات دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در 

حق صندوق ذخيره دولت مى باشد. م الف/703
شوراى حل اختالف شعبه 10 مجتمع شماره 1 شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت جلسه شعبه اول داديارى دادسراى شهرستان بهارستان
باسالم.بدينوســيله به اقاى پيمان محمدى فرزند عطاله مجهول المكان حســب اعالم شاگى فاميل صمدى و 
مســعود صمدى و و زهرا روشــن شناس و شكايت ايشان مبنى ب مشاركت در ايراد ضرب و جرح عمدى و توهين 
وفق ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى در اين روزنامه كثيراالنتشار درج نموده لذا الزم است جهت رسيدگى 
در جلســه يكماه پس از تاريخ نشــر آگهى حاضر و از خود دفاع نمائيد واال وفق مقررات  غيابا رسيدگى و اعالم نظر 

خواهد نمود . م الف/755
صابرى – داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شهرستان بهارستان

آگهــى از راى اصالحى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى اصالحى شــماره 139660322003001949 مورخــه 1396/11/2 هيات اول / دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
خــاش تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم هاجره جمشــيد زهى دجنگى فرزند جنگى بشــماره شناســنامه 
3710363489 صادره از خاش در يك باب خانه به مســاحت 294/50 مترمربع كه در راى قبلى مســاحت ملك 
266/50 مترمربع اعالم گرديده بوده است قسمتى از پالك 683- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى اسماعيل آباد 
بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى حيدر ريگى محرز گرديده است لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در يك نوبت آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت يك ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 1397/4/4 دوشنبه ، م الف/174
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده:160/9/97- وقت رسيدگى: در روز ... مورخ 97/5/20 ساعت 16/45 حوزه 9 ، خواهان: 
شركت تعاونى روستايى شباهنگ شهريار با مديريت عاملى آقاى مجيد سمالمند با وكالت سعيد جوادى ، خوانده: 
1- سولماز آقائى 2- حكمعلى حيدرى 3- محسن قربانى ، خواسته: مطالبه وجه چك – خواهان دادخواستى تسليم 
دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى ميشود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى الزم شود فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن خواهد بود. م الف/39095
دبير حوزه 9 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 9709988316300020 شعبه دوازدهم بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان 
كرمانشــاه صفر برزن فرزند نوذر به اتهام 1- توهين و فحاشــى 2- تهديد به ضررهاى نفســانى با سالح گرم 3- 
نگهدارى فشنگ سالح كمرى با سالح سرد تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم 
امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 ، مراتب 
يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود. پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم 

گرفته خواهد شد. م الف/47
بازپرس شعبه دوازدهم دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

آسـیا گروه فرادید   در ادامه خیانت عربی و آمریکا غـرب 
به فلسطین، مشاور و داماد رئیس جمهور آمریکا در 
مصاحبه با روزنامه ای فلس��طینی اعالم کرد طرح 
پیش��نهادی این کشور برای مسأله فلسطین تحت 

عنوان »معامله قرن« تقریبا آماده شده است.
 »ج��رد کوش��نر« دام��اد و نماین��ده دونالد 
ترام��پ رئیس جمهور آمریکا که از هفته گذش��ته 
وارد منطقه ش��ده و رایزنی های گس��ترده ای را به 
کش��ورهای عربی مختلف درب��اره »معامله قرن« 
انج��ام داده، برای اولین بار با روزنامه فلس��طینی 

»القدس« مصاحبه کرد.
کوش��نر در این مصاحبه گفت در صورتی که 
محمود عباس رئیس تش��کیالت خودگردان آماده 
باشد، او نیز آماده تعامل و مذاکره با وی است.وی 
افزود سران کشورهای عربی خواستار ایجاد دولتی 

فلسطینی با مرکزیت قدس هستند.
کوش��نر درب��اره »معامل��ه قرن« ه��م گفت 
نق��اط عمل��ی ای��ن معامله می��ان اس��رائیلی ها و 
فلسطینی هاس��ت اما طرح اقتصادی به س��مت دو 

ملت اردن و مصر نیز کشیده می شود.
کوشنر تاکید می کند معتقدم رهبری فلسطین 
)تشکیالت خودگردان( به این خاطر این حرف ها را 
می زند که می ترس��د ما طرح مسالمت آمیز خود را 
اجرایی کنیم و این طرح مورد قبول ملت فلسطین 
ق��رار گیرد. عب��اس می داند که ما آم��اده دیدار و 
گفت وگو با او هستیم اگر او آماده باشد. اگر عباس 
به میز مذاکره بازگشت که با وی صحبت می کنیم 
ام��ا اگر این کار را انجام ن��داد، ما به صورت علنی 

طرح خود را اجرایی خواهیم کرد. 

مش��اور ارش��د رئیس جمهور آمریکا در اولین 
مصاحبه با یک روزنامه فلسطینی گفت اگر رئیس 
تش��کیالت خودگردان ب��ه میز مذاک��ره برگردد، 
واش��نگتن نیز بر س��ر طرح صلح با آنها همکاری 
می کن��د. کوش��نر در اولین مصاحب��ه خود با یک 
رس��انه فلس��طینی گفت اگر عباس تمایل داشته 

باشد، با او همکاری خواهد کرد.
کنون زمان مناسبی برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها 
است تا ضمن تقویت رهبری خود، آنها را روی رسیدن 
به راهکار )س��ازش( متمرکز کنند.« وی که ریاس��ت 
تیم طراح و مذاکره کننده طرح صلح »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا برای غرب آس��یا را نیز برعهده 
دارد، به این روزنامه گفت: »نمی خواهم درباره جزئیات 
طرحی که روی آن کار می کنیم، صحبت کنم ولی این 

طرح به زودی آماده خواهد شد«.
مش��اور ارش��د ترامپ اضافه کرد: »اگر عباس 
آماده باشد که به میز مذاکره برگردد، ما نیز آماده 
همکاری در مباحثات هس��تیم. اما اگر این مسئله 

نباشد، ما نیز این طرح را علنی خواهیم کرد«.
کوشنر همچنین گفت که اگر دو طرف تمایل 
داشته باشند تا به یک توافق برسند، آنگاه خواهند 
دید که زندگی مردمانش��ان دهه ه��ا بعد از امروز، 
بهتر خواهد بود و منفعت بیشتری برایشان خواهد 
داش��ت. وی درباره درخواست س��ران عرب از او، 
حول »ق��رارداد قرن« توضی��ح داد: »آنها تصریح 
کردند که می خواهند شاهد تشکیل دولت مستقل 
فلس��طینی به پایتختی قدس ش��رقی باشند. آنها 
توافقی می خواهند که به تبع آن مردم فلس��طین 
در صل��ح زندگی کنن��د و از مناف��ع اقتصادی که 

دیگران دارند، بهره ببرند«.

این مق��ام آمریکایی با بیان اینکه س��ران عرب 
خواستار تداوم دسترسی مسلمانان به مسجداالقصی 
هس��تند، ادعا ک��رد که با اعمال ط��رح صلح ترامپ 
و رس��یدن ب��ه تواف��ق بی��ن مقامات فلس��طینی و 
صهیونیس��تی، منافع اقتصادی این قرارداد ش��امل 
حال همه خواهد ش��د و س��رمایه های زیادی به این 
منطقه سرازیر می ش��ود. اهمیت این مصاحبه از آن 
جهت اس��ت که در زمانی شده که سران تشکیالت 
خودگردان فلسطین به دلیل تصمیم ترامپ برای به 

رسمیت شناختن قدس به پایتختی رژیم صهیونیستی 
و انتقال سفارتخانه از تل آویو به این شهر، مذاکرات با 

تیم آمریکایی را به حالت تعلیق آورده است.
کنس��ت کلی��ات طرح��ی را تصوی��ب ک��رد 
ک��ه فیلمب��رداری از عملی��ات س��ربازان ارت��ش 
اس��رائیل در کران��ه باخت��ری را ممن��وع می کند. 
منال اس��ماعیل گزارش��گر این ش��بکه افزود این 
رژی��م از همه ش��یوه ها برای پنهان ک��ردن جرائم 
و جنایت های س��ربازان و افس��ران ارتش خود در 

حق فلسطینی ها اس��تفاده می کند. صهیونیست ها 
همچنین از تعرض شهرک نش��ینان به مس��تغالت 
و دارایی های فلس��طینی ها چشم پوشی می کند و 
برای پنهان کردن جرائم ارتش خود و توسل بیش 
از اندازه آن به زور در حق فلس��طینی ها، کنس��ت 
کلیات طرحی را تصویب ک��رد که فیلمبرداری از 
عملیات س��ربازان ارتش اسرائیل در کرانه باختری 
ممنوع می ش��ود. هدف از ای��ن طرح، جلوگیری از 
بازخواست نظامیان اسرائیلی برای جنایت های شان 
است. طرح این قانون پس از آن صورت گرفت که 
تصاویر متعددی از جنایت های نظامیان اس��رائیلی 

در حق غیرنظامیان فلسطینی پخش شد.
عمیت گیلوتس از سازمان اسرائیلی بیتسلم به 
کانال سیزده تلویزیون این رژیم گفت »این قانون 
پیش از هر چیزی علیه رس��انه ها و علیه هر کسی 
اس��ت که می خواهد بداند در آن سوی دیوارهای 

امنیتی چه چیزی رخ می دهد.«
»جیس��ون گرینب��الت« و »ج��رد کوش��نر«، 
فرس��تادگان رئیس جمه��ور آمریکا در پایان س��فر 
دوره ای خ��ود ب��ه منطقه، بع��د از اردن و مصر وارد 
تل آویو ش��دند و با »بنیامین نتانیاهو«، نخست وزیر 
اسرائیل دیدار کردند تا نقطه اوج تالش های آمریکا 
ب��رای ایجاد فض��ای ارائه طرح آمری��کا در حل نزاع 
خاورمیانه شکل گرفته باشد. اما هم اینک تالش های 
آمری��کا ب��ا موضع رس��می تش��کیالت خودگردان 
همخوان��ی ن��دارد و از دس��امبر گذش��ته که دولت 
ترامپ قدس اشغالی را به عنوان پایتخت اسرائیل به 
رسمیت شناخت و سفارت آمریکا را به بخش غربی 
آن منتق��ل کرد، ابومازن )محم��ود عباس( هرگونه 

تماس با دولت کنونی آمریکا را رد کرده است.

تکمیل خیانت آمریکا و ارتجاع عربی به فلسطین

معامله قرن آماده اجرایی شدن
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