
9 چهارشنبه  13 تیر 1397  شماره 4782  فرادید

افزایش مخالفت ها در یونان 
وزیر دفاع یونان که نقش مهمی در دولت ائتالفی 
این کشور دارد اعالم کرد که توافقی که چندی پیش 
میان آتن و اس��کوپیه در مورد تغیی��ر نام مقدونیه به 

دست آمده بود را تائید نمی کند.
»پوناس کامنوس« هم پیمان اصلی در ائتالف حاکم، 
قصد دارد تا مانع از اجرایی ش��دن توافقی ش��ود که ماه 
گذش��ته با مقدونیه در مورد تغییر نام این کشور نهایی 
شد. کامنوس رهبر حزب مستقل راست گرای استقالل 
در یون��ان اعالم ک��رد که این تواف��ق را تایید نمی کند. 
پیش��تر، پارلمان یونان با رای عدم اعتماد به »الکسیس 

سیپراس« نخست وزیر این کشور موافقت نکرده بود.
 

ساخت تفنگ لیزری ضد شورش 
یک ش��رکت چین��ی تفنگی لی��زری تولید کرده 
ک��ه نیروهای پلیس با اس��تفاده از آن می توانند بدون 
وارد آوردن آسیب جدی به تظاهرکنندگان، در فاصله 

تقریبا یک کیلومتری به سمت آنها شلیک کنند. 
مدیر کل ش��رکت چینی ZKZM ک��ه نامش را 
فاش نکرد، گفت: این سالح فورا در هدف مورد نظر یک 
درد ش��دید ایجاد می کند اما به نوعی طراحی شده که 
مرگبار نباش��د. او اضافه کرد: این سالح طوری طراحی 
نش��ده که از آن برای کشتن همچون تفنگ هایی که از 
گلوله استفاده می کنند، استفاده شود و همچنین قادر 

به سوزاندن فوری پوست و بافت بدن انسان نیست. 
  

انتقال پایگاه دریایی سریالنکا 
سریالنکا اعالم کرد برای رفع نگرانی برخی کشورهای 
خارجی درباره استفاده نظامی چین از بندر همبانتوتا، یک 

پایگاه نیروی دریایی به این بندر منتقل می شود. 
به گفته س��ریالنکا، انتقال پایگاه نیروی دریایی به 
بندری در جنوب این کش��ور که توس��ط چین به مدت 
99 س��ال اجاره شده باعث افزایش امنیت و رفع نگرانی 
کشورهای خارجی در استفاده نظامی از این بندر می شود.

این پایگاه دریایی ک��ه هم اکنون در منطقه جهانگردی 
گالی قرار دارد به نزدیکی بندر همبانتوتاکه مسیر اصلی 

کشتیرانی میان آسیا و اروپا منتقل می شود.

قلیچداراوغلو پیشنهاد اینجه را رد کرد
درپی کاندیداتوری محرم اینجه به عنوان کاندیدای 
حزب مردم جمهوری خواه در انتخابات ترکیه و شکست 
وی در مقاب��ل اردوغان، اینج��ه اعالم کرد که به کمال 
قلیچداراوغلو، رهب��ر کنونی حزب مردم جمهوری خواه 

پیشنهاد داده رهبر معنوی این حزب شود. 
محرم اینجه و کم��ال قلیچداراوغلو در یک ناهار 
کاری با یکدیگر دی��دار و گفت وگو کردند.پس از این 
دی��دار اینجه در جمع خبرنگاران اعالم کرد که وی به 
کمال قلیچداراوغلو اعالم کرده است که رهبر معنوی 

این حزب شود.

اخبار

مقامات رژیم صهیونیستی قصد دارند  طرح��ی را به تصویب برس��انند که به مق���اوم�ت
موجب آن ۱۰۰۰ واحد مسکونی دیگر برای شهرک نشینان 

صهیونیست در قدس اشغالی ساخته خواهد شد.
 رژی��م صهیونیس��تی ب��ار دیگر قص��د دارد ب��ه روند 
بخش��د.  س��رعت  اش��غالی  اراض��ی  در  شهرک س��ازی ها 
صهیونیس��ت ها این اقدام را در راستای یهودی سازی هرچه 
بیش��تر قدس اش��غالی انجام می دهند. طبق آخرین اخبار، 
صهیونیس��ت ها طرحی را آماده کرده ان��د که به موجب آن 
۱۰۰۰ واحد مسکونی دیگر برای شهرک نشینان صهیونیست 
در قدس اش��غالی ساخته خواهد ش��د. این در حالی است 
ک��ه بس��یاری از طرف های بین المللی نس��بت ب��ه افزایش 
سیاست های صهیونیس��ت ها در افزایش شهرک سازی ها به 

شدت اعتراض کرده اند.
خب��ر دیگ��ر در ح��وزه فلس��طین آنک��ه وزی��ر ام��ور 
اطالع رس��انی و س��خنگوی دول��ت اردن از جزئی��ات طرح 
آمریکا درباره س��ازش با فلس��طینیان موس��وم به »معامله 
قرن« ابراز بی اطالعی کرد. »جمانه غنیمات« درباره موضع 

اردن درخص��وص ط��رح »دونالد ترامپ« درباره س��ازش با 
فلسطینیان موسوم به »معامله قرن« تأکید کرد که سیاست 

اردن تغییری نکرده است.
از س��وی دیگر پ��س از آنکه رئیس کمیت��ه قطر برای 
بازس��ازی غزه مدعی مذاکره حماس و رژیم صهیونیس��تی 
شد، »کمیته های مقاومت مردمی فلسطین« آن را تکذیب 
و نش��ان دهنده همراهی کش��ورهای عربی با »معامله قرن« 
توصی��ف کرد.  »کمیته های مقاومت مردمی فلس��طین« به 
اظهارات »محمد العمادی« رئیس کمیته قطر برای بازسازی 
غزه مبنی بر مذاکرات غیرمس��تقیم می��ان حماس و رژیم 
صهیونیستی واکنش نشان داد. این گروه مقاومت فلسطینی 
اعالم کرد، »اظهارات العمادی نش��ان دهنده همراهی برخی 
کشورهای عربی با طرح خبیثانه دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکاست که مس��أله ملی و هویت فلسطین را هدف قرار 

گرفته است«.
از س��وی دیگر »فوزی برهوم« سخنگوی حماس اعالم 
کرد، این جنبش از هر تالشی برای پایان دادن به محاصره 

غزه که نیازهای اهالی این منطقه را پاسخگو باشد.

استمرار اشغالگری با ماشین شهرک سازی 
شورای اس��تانداری بابل درباره فروش  آس�یا زمین ه��ا و من��ازل در مناطق قدیمی غ�رب 

»حلة« به یهودیان به قیمت های گزاف، هشدار داد.
این نهاد عراقی از ف��روش زمین در مناطق »المهدیة« 
و محله »تعیس« از محله های قدیمی شهر »حله« با مبالغ 
هنگف��ت به طرف های مرتبط با س��ازمان های اس��رائیلی با 

هدف تحویل این منازل به یهودی ها خبر داد.
»احالم الراش��د« رئیس کمیته حقوقی در این ش��ورا، 
ب��ه خبرگزاری »المعلوم��ة« عراق گفت: مناط��ق المهدیه، 
التعی��س و »الکف��ل« از مناطق قدیمی هس��تند که زمانی 
یهودیان در آن س��اکن بودند و اکنون نیز ما شاهد خرید و 
فروش منازل و زمین های این مناطق به طرف های مرتبط با 
سازمانهای اسرائیلی با قیمت های باال هستیم تا ساکنان این 
مناطق به فروش خانه هایشان ترغیب شوند. الراشد توضیح 
داد: از س��ال 2۰۰3 ش��اهد تحرکاتی در اس��تان بابِل برای 
سیطره بر این مناطق یهودی نشین مشابه آنچه در فلسطین 
صورت گرفت، هستیم و خرید و فروش منازل به طور کامال 
محرمانه در جریان اس��ت و قیمت های هنگفتی برای خرید 

این زمین ها پرداخت می شود و اغلب سازمان های مرتبط با 
اسرائیل، در پوشش س��ازمان های مدنی فعالیت می کنند و 
حتی برخی منازل فرس��وده و قدیمی را که ارزش آن بسیار 

ناچیز است، به قیمت گزاف خرید و فروش می شود.
بناب��ر این گزارش، رژیم صهیونیس��تی از زمان نفوذ به 
جه��ان عرب و اعالم موجودیت در س��ال های دهه چهل از 
ق��رن پیش، طرح ه��ای درازمدتی را کلی��د زده که در ابتدا 
بس��یار س��اده و بی تأثیر جلوه می کند ام��ا در واقع مقدمه 
آغاز مرحله ای بس��یار خطرناک در تمامی سطوح سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی است.
نشریه »المنار« فلسطین، چندی پیش طی یادداشتی 
اعالم کرد که اس��رائیلی ها در ابتدا با نفوذ به ساختار جوامع 
عربی اقدام به شست وش��وی تدریجی مغزها از طریق اغوای 
آنها با پول و س��ایر چیزها و خرید زمین های آنها به قیمت 
گزاف و اش��غال اراضی آنها با توس��ل ب��ه زور کردند. همان 
کاری که در فلس��طین انجام دادند. امروز اما همه چشم ها 
به عراق دوخته ش��ده تا بار دیگر این س��ناریو اجرا ش��ود. 

صهیونیست ها به دنبال سلطه بر این مناطق هستند.

هشدار درباره فروش مناطق قدیمی حله

آگهى مفقودى 
اينجانب ناصر گلينى  مالك خودرو وانت پيكان به شــماره شاسى NAAA46AA59G050639 و شماره 
موتور 11487054070 بعلت فقدان برگ كمپانى و اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى اسناد مذكور را 
نموده اســت لذا چنانچه هر كــس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى ســازمان 
فــروش ايــران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده قديم تهران كرج مراجعه نمايد. بديهى اســت پس از انقضاى 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . گرمسار 

شناسنامه ماشين و سند خودرو سوارى پژو 405 به رنگ نقره اى مدل 95 و به شماره پالك 81 ق851 
– ايران 65 به شــماره شاسى NAAM01CE4GK407633  و شماره موتور 124K0819360  به نام محمد 

طاهرى با كد ملى 3150211026 مفقود گرديده  و از درجه اعتبار ساقط است . كرمان

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1383 رنگ مشكى روغنى بشــماره پالك ايران 42- 539 ن 82 بشماره 
موتور 01001717 و شــماره شاســى S1412283383786 بنام على صالح آبــادى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

كليه مدارك اعم از ســندكمپانى وبرگ ســبز وانت مزدا دوكابين مدل 1388 رنــگ نقره اى آبى متاليك 
 NAGCPX2PC19E20147 و شماره شاسى FE543263 بشماره پالك ايران 42- 386 ن 53 بشماره موتور

بنام غالمرضا قدسى ش ش 2 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب محمد همتى فرزند غالمحســين به شماره شناسنامه26  صادره 
از جاجرم  درمقطع كارشناســى ناپيوسته رشته حســابدارى صادره از واحد دانشگاهى بيرجند با شماره 5261 
مفقود گرديده اســت و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى 

واحد بيرجند به نشانى انتهاى خيابان غفارى ارسال نمايند.بجنورد

ســندكمپانى ولوو اتوبوس بيابانى تيپ B7R-MKIII به شــماره پالك 561 ع 19 ايران 26 و به شــماره 
موتور D7E10830861  و به شــماره شاســىYV3R6K72094132899 مدل 1388 بنــام آقايان فرزان 

محمدرضايى و مهدى صابرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

بــرگ ســبز ولوو اتوبوس بيابانى به شــماره پــالك 516 ع 19 ايران 26  مدل 1388 بنام موســى الرضا 
عمرانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

اصل ســند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى ســايپا پرايد 131sl به شماره انتظامى 91-335س48 
و به شــماره شاسى s1412290757552 و شــماره موتور 4078445 به نام محمد تقى شيردل گيگلو مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

اصل مجوز ســالح ســاچمه زنى 5 تير نيمه اتوماتيك كاليبر 12 شماره بدنه 80941-11 ساخت تركيه به 
نام اكبر نورى صلوات مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

اصل سند مالكيت (برگ سبز) خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 91-252س91 و به شماره شاسى 
NAAN01CE4HH002293 و شــماره موتور 124K1095670 به نام قربان ســعادتى گيگلو مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

اصل ســند كمپانى (مادر) خودروى كاميون كشــنده ولوو به شــماره انتظامى 79-438ع392 و به شماره 
شاسى YV2A4CFD74T849525 و شماره موتور 443821 به نام شركت عمران اميد كاسپين به نمايندگى 

سيد على صفوى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب داريوش عشــقى فرزند سيروس به شماره شناسنامه 46 صادره از مغان 
مقطع كارشناسى رشته مديريت بازرگانى صادره از واحد دانشگاهى آزاد اسالمى واحد پارس آباد مغان مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد پارس آباد 

مغان به نشانى خيابان جهاد كشاورزى فلكه دانشگاه ارسال نمايند. پارس آباد مغان

اصل شناســنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو سوارى ســمند LXEF7 مدل 1391 به رنگ سفيد و شماره 
 NAACR1HS1CF514937 147 و شماره شاسىH0012758 پالك 256ب54 – ايران 36 و شماره موتور
بــه نــام رضا خزائيان فرزند ابراهيم به شــماره ملــى 0944881149 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عبدالمحسن مهنا فرزند عبدالصمد
خواهان آقاى غالمرضا عباس پور فرزند محمود دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عبدالمحسن مهنا فرزند 
عبدالصمد به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609986130201149 
شــعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بندر ماهشهر ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/5 
ســاعت 10/30 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست 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. 
مدير دفتر دادگاه شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بندر ماهشهر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت صبا ديكاله بر عليه على كلهرى پاك و بهنام كلهرى پاك به اتهام ايراد صدمه بدنى عمدى و فحاشى و 
غيره مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988315200156 شعبه 104 دادگاه كيفرى 
دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/29 ساعت 08/00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهمان مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه 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/512
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان آقاى ســجاد عبدلى جمهور دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى 1- جمال سبكرو 2- رضا كرمى تبار 
3- ميثم امجدى 4- محمد امين قهرمانى به خواسته مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988323200243 شــعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 
جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/21 ساعت 10/00 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 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/583
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970231 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه خانم 
ســونيا صادقى فرزند على متهم است به سرقت موضوع شكايت آقاى پورمند مرادى كه پرونده جهت رسيدگى به 
شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/5/17 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/580
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970241 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
مجيد رســتمى متهم اســت به ترك انفاق موضوع شكايت خانم ژيال پشت يافته كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 
101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/5/27 ساعت 9/30 
تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به 
دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار 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/579
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970243 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
عليرضا گاويارى متهم است به توهين موضوع شكايت آقاى محمددرويشى كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 
دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/5/24 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 كثيراالنتشــار آگهى مى شــود 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/578
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970239 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
عليرضا شــيرزادى متهم است به تحصيل مال مسروقه موضوع شــكايت خانم اميرى كه پرونده جهت رسيدگى به 
شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/5/24 ساعت 
11/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى 
و بنا به دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشــار 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/577
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى 
مجتمع دادگاه هاى كيفرى دو شهرستان كرمانشاه به موجب كيفرخواست صادره براى متهم على نظر كريمى به 
اتهام تخريب و تصرف عدوانى 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 9609988322300683  ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1397/5/16 و ســاعت 11/00 تعيين شــده اســت 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 
كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر 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/565
(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 1- محمد بدرى 
2- حميد نجاتى 3- سجاد سليمى 4- مسعود سليمى 5- پيمان گلى 7- على كرمى به اتهام مشاركت در منازعه منجر 
به ضرب و جرح تقاضاى كيفر نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى 
ســابق) واقع در كرمانشــاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالســه 9509988315500396  ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگى آن 1397/5/1 و ساعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست شاكى 
به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرســى كيفرى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا متهم پس از نشر 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/563
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 280/97 شوراى حل اختالف شعبه هشتم لردگان 
خواهان: على فتاحى فرزند قاسمعلى ساكن لردگان- روستاى باغ انار– خوانده: محسن فتوت – مجهول المكان 
خواسته: فك پالك ماشين پژو نقره اى به شماره 466 س 15 ايران 81 . وقت رسيدگى: 97/5/15 ساعت 9/30 
. خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در مورخه 97/4/7 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل 
اختالف لردگان نموده كه به كالسه 280/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه 

به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان

 
آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 55/97 شوراى حل اختالف 

خواهان: عليرضا حسنى فرزند عبدالرضا ساكن لردگان- بلوار رسالت- خوانده: محمد بابا احمدى فرزند بندر 
– مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ 130/000/000ريال. وقت رسيدگى: 97/5/13 ساعت 9/30 . خواهان 
دادخواســتى به خواســته مذكور در مورخه 97/4/11 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه ششم شوراى حل اختالف 
لردگان نموده كه به كالسه 55/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه 6 لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 344/97 شوراى حل اختالف شماره اول 
خواهان: على خليل طهماســبى فرزند ولى اله ســاكن لردگان مدرس خوانده: على انصارى فرزند محمد ساكن 
مجهول المكان خواســته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال. وقت رســيدگى: 97/5/22 ساعت 10/00 . خواهان 
دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/4/10 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره اول  
لردگان نموده كه به كالسه 344/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 
73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به 

دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 325/97 شوراى حل اختالف شماره نهم 
خواهان:مهدى بهرامى- خداخواســت- لردگان- محله دشــت آباد خوانده: 1- حبيب اميرى- ناصر- ســاكن 
روســتاى دهنو ميالس  2-حسين باستين مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو. وقت رسيدگى - 
خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در مورخه 97/4/11 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف 
شماره نهم  لردگان نموده كه به كالسه 325/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در 
اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن 

مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه نهم لردگان

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششدانگ يك باب خانه  به پالك 4764- فرعى از پالك 221- اصلى واقع در 
هفشجان به نام آقاى مرتضى چمران فرزند اسداله در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست مالك و با عنايت 
به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز يكشنبه 97/05/07 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور 
به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز 
پذيرفته خواهد شــد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت 
يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت 
متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و 

به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار:چهارشنبه 97/04/13

 رضا بشارتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششــدانگ يك قطعه زمين محصور كه با پالك 221/2672 تشــكيل يكباب 
ســاختمان داده اســت به پالك 6363- فرعى از پالك 221- اصلى واقع در هفشــجان به نام آقاى على مراد فتحى 
هفشجانى فرزند على بخش در جريان ثبت مى باشد، اينك بنا به درخواست مالكين و با عنايت به دستور ذيل ماده 
14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى، تحديد 
حدود پالك مرقوم در روز چهارشــنبه 97/05/17 راس ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا 
بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، 
اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد تا سى روز پذيرفته خواهد 
شــد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد امالك شــهركرد تســليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبت 
يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت 

تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه به اعتراض ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار:چهارشنبه 97/04/13

 رضا بشارتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390
با عنايت به اينكه پرونده ثبتى ششــدانگ يك باب ســاختمان به پالك 4948- فرعــى از پالك 221- اصلى 
واقع در هفشــجان به نام آقاى رســول بهرامى طاقانكى فرزند ناصر و ساير شركاء مشاعى در جريان ثبت مى باشد، 
اينك بنا به درخواست مالكين و با عنايت به دستور ذيل ماده 14 و 15 قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13- قانون 
تعيين تكليف اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند رسمى، تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه 97/05/17 
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار 
مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز پذيرفته خواهد شد و معترض بايد كتبا اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد امالك شهركرد تسليم و ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى، دادخواست به مرجع 
ذيصــالح قضايى تقديم نمايد و در غير اين صورت متقاضى ثبــت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد اداره ثبت اسناد نيز بدون توجه 

به اعتراض ثبتى را ادامه خواهد داد. 
تاريخ انتشار:چهارشنبه 97/04/13

 رضا بشارتى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

متن آگهى
خواهان آقاى حســن مهدى طيبى به طرفيت مســلم قاضى خانى به خواســته مطالبه وجه تقديم شــوراى حل 
اختالف شهرســتان دماوند واقع در شهر دماوند ، ميدان 17 شهريور ساختمان قديم دادگسترى نموده و به كالسه 
168/2/97 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن تاريخ 1397/5/13 و ساعت 16/30 عصر تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود تا خوانده پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5277 
 دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

بسمه تعالى
در رابطه با پرونده كالســه 951311 شــعبه اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف فارسان بين اقاى حسين 
صادقى حســن وند فرزند كرمعلى و محكوم عليه پيمان ســليمانى فرزند اردشير اموال توقيف شده ذيل متعلق به 
آقاى اردشير سليمانى فرزند سلطانمراد از طريق مزايده بفروش ميرسد و مزايده ار مبلغ كارشناسى زير شروع و 
هر كس باالترين قيمت را پيشنهاد كند برنده مزايده شناخته شد و شركت در جلسه مزايده براى عموم به استناء 
مسئولين اجراء و اقرباى نسبى و سببى تا درجه سوم آزاد است تاريخ مزايده روز يكشنبه 1397/05/14 ساعت 
10 صبح بوده كه در محل اجراى احكام دادگسترى فارسان برگزار مى گردد و متقاضيان شركت در جلسه مى توانند 
پنج روز قبل از جلســه مزايده از طريق دفتر اجراء در رابطه با چگونگى و نحو اجراء كســب تكليف نمايند و خريدار 
بايستى حداقل ده درصد بهاى اموال را در همان جلسه توديع و در ظرف حداكثر يك ماه بهاى مال را پرداخت نمايند 

در غير اين صورت سپرده توديع شده به نفع دولت ضبط و آگهى مجدد صادر خواهد شد.
اين آگهى ضمن الصاق در دايره اجراء در معابر عمومى و محل فروش الصاق مى شود.

اموال مورد مزايده: نوع و مشخصات مال توقيف شده شش دانگ ملك عرصه و اعيان پالك 2592 فرعى از 
417 اصلى واقع در شــهر فارسان –خيابان ســيد جمال الدين –كوچه 26 به مساحت عرصه 155/03 متر مربع و 
شماال به طول 14/65 متر به پالك 2593 فرعى، شرقا به طول 10/90 متر به پالك 950 فرعى، جنوبا در دو قسمت 
به طول 14/20 متر به پاللك شماره 1077 فرعى و به طول 0/30 متر به كوچه، غربا به طول 10/45 متر به كوچه 
ارزيابى ملك عرصــه «حدود 900/000/000 ريال (نهصد ميليون ريال)، اعيانى: حــدود 650/000/000 ريال 
(ششــصد و پنجاه هزار ريال)، امتيازات: حدود 70/000/000 (هفتاد ميليون ريال) جمع كل ارزش ملك: حدود 

1/620/000/000ريال يك ميليارد و ششصد و بيست ميليون ريال حدود ضمنا جلسه اول مزايده مى باشد.
فردوس اميرى دهچشمه- مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف فارسان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا كرم اهللا احمدى چاهگاهى داراى شناســنامه شماره 286 به شرح دادخواست به كالسه 333/97 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كلثوم احمدى چاهگاهى بشناسنامه 
4660053520 در تاريخ 97/1/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- كرم اهللا احمدى چاهگاهى فرزند لطيف ش ش 286 ت ت 1327پدر متوفى 2- گل نساء حسينى فرزند 
قاســم به ش ش 7 ت ت 1334 مادر متوفى 3- ســيد اكبر هاشــمى فرزند سيد محمد حسين ش ش  443876 
ت ت 1371 همسر متوفى 4- سيده مينا هاشمى فرزند سيد اكبر، ش ش  1377601216 ت ت 1394 فرزند 
متوفى 5- سيده محدثه هاشمى فرزند سيد اكبر  ش ش 1278302204 ت ت 1396 فرزند متوفى. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 6  لردگان- فاضل خالدى

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970192 خواهان: فاطمه لك زائى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده:على ميانه 
دشــتى  به خواســته   اثبات زوجيت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشــت ارجاع به كالسه 970192 ثبت گرديده 
اســت كه وقت رســيدگى آن  :97/5/29 ساعت: 8:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد 
ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شماره بايگانى:970383

خواهان: رحيمه خاورى دادخواســتى به طرفيت خواندگان /خوانده:عبدالقادر جعفرى  به خواســته   طالق 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى به شعبه  چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) 
دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به كالسه   970383ثبت گرديده است كه وقت رسيدگى آن   97/5/27 
ســاعت: 8:30 تعيين شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 
ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى 

كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم  
شماره بايگانى: 970086

خواهان:آقــاى صغرى فتحى به طرفيت خواندگان /خوانده : ســعيد حيدر زاده ماهر-سوســن حيدرزاده 
ماهــر بــه خواســته الــزام به تنظيم ســند رســمى ملــك مطرح كه بــه اين ارجــاع وبه شــماره پرونده كالســه  
9709980022300065 شــعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران ثبت كه وقت رســيدگى آن1397/5/13  
وساعت :10:00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويز ماده 73 
ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى 

كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مديردفتر شعبه اول دادگاه عمومى بخش خاوران-فرخ  

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى به شماره پرونده:97/اجرا-435
خواهــان / خواهــان ها :محمد حســين غالمى دادخواســتى به طرفيــت خوانــده: پروانه-عزيزه-مهرى-
محمدحســن-مجتبى همگى غالميبه خواستهمالحظه نظريه كارشناسى تقديم شوراى حل اختالف پاكدشت نموده 
كه جهت رسيدگى به اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف پاكدشت ارجاع  در مهلت 7 روز جهت مالحظه نظريه 

كارشناسى و اظهار هر مطلبى نيابتا  اثباتا در اين شعبه حاضر شويد.
دفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى حصروراثت
آقايحســين ده صالحــى فرزنــد محمــد  داراى شناســنامه 1 كرمــان به شــرح دادخواســت شــماره ش/ 
970296/23 مورخ 97/2/17 توضيح داده  شــادروان طيبه نهرى درختنجانى فرزند ماشــااله به شناســنامه 
4 كرمــان  در تاريــخ 1396/11/27 در شــهركرمان فوت شــده و وراثت منحصر حين الفــوت وى عبارتند از : 
1- آقاى على ده صالحى فرزند محمد  ش.ش 2 كرمان ت.ت 1337 پســر متوفيه  2- آقاى حســين ده صالحى 
فرزند محمد ش.ش 1 كرمان ت.ت 1339 پســر متوفيه  3- آقاى غالمرضا ده صالحى فرزند محمد ش.ش 25 
كرمان ت.ت 1350 پســر متوفيــه  4- آقاى جواد ده صالحى فرزند محمد ش.ش 2 كرمان ت.ت 1353 پســر 
متوفيــه  5- خانــم نرجس خاتون ده صالحى فرزند محمد ش.ش 1 كرمــان ت.ت 1341 دختر متوفى 6- خانم 
اشــرف ده صالحى فرزند محمد ش.ش 1 كرمان ت.ت 1348 دختر متوفيه 7- خانم معصومه ده صالحى فرزند 
محمــد ش.ش 32 كرمــان ت.ت 1358 دختر متوفيه 8- عصمت ده صالحى فرزنــد محمد ش.ش 250 كرمان 
ت.ت 1361 دختــر متوفيــه  لذا مراتب يك نوبت در روزنامه هاى كثير االنتشــار محلى آگهى مى شــود چنانچه 
كســى اعتراض دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزد اشــخاصى باشد ظرف مدت يك ماه از نشر آگهى به شوراى 
حل اختالف تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد و هر وصيتنامه اى جز رسمى و سرى كه بعد از اين موعد 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است . م.الف: 710
 دفتر شوراى حل اختالف شماره 23 شهرستان كرمان

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اينكه سند مالكيتشش دانگپالك971فرعى از 2-  اصلى واقع در گرمسارذيل ثبت و صفحه-دفتر 
-به نام خانم زهرا شــاه حســينى صادر و تسليم شده اســت .نامبرده به استناد دوبرگ استشهاد محلى مصدق 
شــده مدعى اســت كه ســند مالكيت فوق الذكر به علتنامعلوممفقود گرديده و طبق گواهى دفتر امالك ســابقه 
رهن و بازداشت ندارد لذا هركس مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله مى باشد بايستى ظرف 
مــدت ده روز پــس از انتشــار آگهى به ثبت محل مراجعــه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا 
ســند معامله كتبا تســليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و در صورت اعتراض اصل سند مالكيت 
يا سند معامله ارائه نگردد اداره ثبت ، المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد 

كرد .م الف : 415
رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

حصروراثت
نظر به اينكه خانم فاطمه خسروجردى شناسنامه شماره 331 به شرح دادخواست به كالسه 10/97/280 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان احمد خســروجردى به 
شناســنامه 923 در تاريخ 97/4/1 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به:1-حليمه ميرزائى فرزند على اكبر ش ش585 متولد 1339 همســر2-فاطمه خســروجردى 
فرزند احمد ش ش 331 متولد 1335 فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
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 باشد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اســناد و امالك عادى و اسناد مشاعى 
درخواســت صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضــوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 
مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده است لذا مراتب به 
اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كوجيل   ســنگ 
اصلــى 86  بخــش 16 گيــالن پالك 425 مفروز از 78 در مالكيت خانم وصال ســعيديان  ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 266/52 مترمربع از مالكيت غالمعلى رجبى كوجيل. لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرستان سياهكل 
تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل 
نمايــد در غيــر اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت نيز 
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لش گروه فرادید   در ادامه تنش ها میان اروپا و چ�����ا
ایاالت متحده، رئیس جمه��ور آمریکا در نامه های 
جداگانه به سران حداقل ۱۰ کشور عضو ناتو به آنها 
درباره بی توجهی به تعهداتشان برای صرف حداقل 
دو درصد از تولید ناخالص ملی  کشورهایشان برای 

مصارف نظامی هشدار داد.
در اقدام��ی ک��ه می ت��وان آن را نش��انه ای بر 
تشدید اختالف ها میان دو سوی آتالنتیک دانست، 
رئیس جمه��ور آمریکا نامه هایی ب��ه چندین تن از 
سران کشورهای عضو ناتو فرستاده و از آنها به دلیل 
عدم توجه به تعهداتشان برای پرداخت هزینه های 
نظام��ی و دفاعی مد نظر ای��ن ائتالف نظامی غربی 
انتقاد کرد. به نوش��ته روزنام��ه »نیویورک تایمز«، 
دونالد ترامپ ماه گذش��ته میالدی )ژوئن( این نامه 
را به س��ران کشورهایی از قبیل آلمان، بلژیک، نروژ 
و کانادا فرستاده است. قرار است نشست سران ناتو 
هفته آینده در شهر »بروکسل« بلژیک برگزار شود.
ترام��پ در زم��ان کارزار انتخاب��ات ریاس��ت 
جمه��وری خود در س��ال 2۰۱۶ و همچنین پس 
از حض��ور در کاخ س��فید، باره��ا از اعضای ناتو به 
دلیل نپرداخت��ن هزینه های نظامی و دفاعی آن و 
»سوءاس��تفاده« از آمریکا گله ک��رده و چند باری 
هم ناتو را »س��ازمانی منسوخ« خوانده است. طبق 
توافق ناتو، اعضای این ائتالف غربی باید دو درصد 
از درآمد ناخالص ملی خود را صرف مصارف نظامی 
کنند، اما بیش��تر اعضای ناتو به اس��تثنای آمریکا 
پایین ت��ر از این کف تعیین ش��ده، هزینه می کنند. 

ارس��ال نامه ترامپ ب��ه برخی از س��ران متحدان 
آمری��کا در ناتو در حالی صورت گرفته که تنش ها 
بین واش��نگتن و متحدانش در مس��ائل مختلف از 
قبیل »جنگ تعرفه ای« بین دو طرف ادامه دارد و 
نشست ماه گذشته سران گروه ۷ در کانادا یکی از 

پرتنش ترین نشست های این گروه بود.
بن��ا بر گ��زارش نیویورک تایم��ز، وی در این 
نامه ها تاکید کرده که با گذشت بیش از یک سال 
از گالیه های خصوصی و علنی دولت آمریکا درباره 
اینک��ه برخی متحدان واش��نگتن به ان��دازه کافی 
مس��ئولیت هزینه های دفاعی ناتو را نمی پردازند، 
ام��ا آن ها اقدامی برای رفع این مس��ئله نکرده اند. 
ترامپ هش��دار داده که شاید به این موضوع پاسخ 
و واکنش نش��ان دهد و یکی از این پاسخ ها، ایجاد 
تغییراتی در حض��ور نظامی آمریکا در اقصی نقاط 

جهان باشد.
او در نام��ه اش به »آنگال م��رکل« صدراعظم 
آلمان نوش��ت: »همانطور که در جریان س��فر ماه 
آوریل ش��ما با هم صحبت می کردیم، ناامیدی رو 
به گسترش��ی در آمریکا درب��اره بی توجهی برخی 
متحدان به انجام آنچه که وعده دادند، وجود دارد. 
آمریکا به اختصاص منابع بیشتر برای دفاع از اروپا 
ادامه می دهد، در حال��ی که وضع اقتصاد آن قاره 
از جمل��ه آلمان خوب اس��ت و چالش های امنیتی 
بس��یاری وجود دارد. این وضع دیگر برای ما قابل 
تحمل و پایدار نیست. افزایش ناامیدی در این باره 
فقط به قوه اجرایی محدود نیست و کنگره آمریکا 

هم نگران است«.

تعداد دقیق نامه های ارس��الی ترامپ مشخص 
نیس��ت و کاخ س��فید هم در این باره اظهارنظری 
نکرده، اما مناب��ع دیپلماتیک خبر دادند که بیش 
از ۱۰ نامه ارسال ش��ده است. به گفته این منابع، 
ترامپ به سران ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال 

و اسپانیا هم نامه فرستاده است.
ابع��اد تنش ه��ا میان اروپ��ا و آمری��کا زمانی 

آش��کارتر می ش��ود که »مارک روته« نخست وزیر 
هلن��د که برای دی��دار با رئیس جمه��ور آمریکا به 
واش��نگتن رفته، جلوی دوربین ها و خبرنگاران در 
کاخ س��فید اظهارات دونالد ترامپ درباره اتحادیه 
اروپ��ا را رد ک��رد. الزم ب��ه ذکر اس��ت نتایج یک 
نظرس��نجی نش��ان می دهد اعتماد مردم استرالیا 
به اینکه آمریکا عملکردی مس��ئوالنه داشته باشد، 

به پایین ترین حد در تاریخ نظرسنجی های مشابه 
رسیده است. 

نظرسنجی اندیش��کده »لووی« نشان می دهد 
در سال 2۰۱۱ اعتماد استرالیایی ها به اینکه آمریکا 
مسئوالنه عمل کند، ۸3 درصد بود. در نظرسنجی 
جدید این موسسه، این اعتماد اکنون به ۵۵ درصد 
افت کرده اس��ت. همچنین تنها 3۰ درصد از مردم 
استرالیا به سیاست خارجی ترامپ اطمینان دارند. 
در ادامه تنشهای اروپا و آمریکا وزیر دفاع آمریکا به 
همتای انگلیس��ی اش هشدار داده است در صورتی 
ک��ه لندن بودجه دفاعی را افزایش ندهد، فرانس��ه 
که مبالغ بیشتری به بخش دفاعی اختصاص داده، 

متحد شماره یک واشنگتن خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت در ادام��ه تحرکات نظامی 
آمریکا، رس��انه های روسیه مدعی شدند که آمریکا 
آماده شده نسل بعدی از بمب های اتمی خود را به 

پایگاه های ناتو در اروپا شامل ترکیه ارسال کند.
خبر دیگ��ر از تنش های جهان��ی آمریکا آنکه 
سفارت چین در واشنگتن به شهروندان خود برای 
سفر به آمریکا و پایین بودن امنیت عمومی در این 

کشور و سایر موارد هشدار داد. 
الزم به ذکر اس��ت دیروز »س��رگئی الوروف« 
وزیر امور خارجه روس��یه در آستانه دیدار روسای 
جمهور روس��یه و آمریکا با گروهی از قانونگذاران 
آمریکایی در مسکو دیدار و گفت وگو کرد. الوروف 
در ای��ن دیدار تأکی��د کرد، »امیدواریم که س��فر 
ش��ما ]به روس��یه[ بتواند به احی��ای روابط میان 

پارلمان های دو کشور کمک کند«.

تنش های مالی میان آمریکا و اروپا وارد فضای نظامی شد

باج خواهی ترامپ از ناتو
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