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انفجار در جالل آباد 
حمل��ه مهاجمان مس��لح به یک مرکز آموزش��ی 
مامایی در ش��هر جالل آباد افغانس��تان 3 کش��ته و 8 

زخمی بر جا گذاشت. 
عطااهلل خوگیانی سخنگوی اس��تانداری ننگرهار، 
اعالم ک��رد در این حمله که پ��س از وقوع یک حمله 
انتح��اری آغاز ش��د، 2 نگهب��ان و یک  رانن��ده مرکز 
آموزشی مامایی کشته و 8 نفر از جمله 3 نظامی افغان، 
3 کارمن��د غی��ر نظامی این مرک��ز و 2 رهگذر زخمی 
شدند. مهاجمان مس��لح که تعداد آنها 2 نفر بود پس 
از حدود 8 س��اعت درگیری به هالکت رسیدند. استان 

ننگرهار پایگاه داعش به شمار می رود.

روابط سومالی با اریتره 
محم��د عبداهلل فرجامو رئیس جمهور س��ومالی در 
اقدامی که می تواند پایانی برای قطع رابطه ۱۵ ساله این 
کشور با اریتره باشد، به اسمره پایتخت اریتره سفر کرد. 
این س��فر فرماجو بنا به دعوت »أسیاس أفورقی« 
رئیس جمهور اریتره صورت گرفته و ش��ماری از وزرا و 
مقامات ارشد س��ومالی از جمله وزرای خارجه و راه و 

ترابری، فرماجو را در این سفر همراهی می کنند.

اروپا ُحسن نیت ندارد
وزی��ر کش��ور ایتالی��ا در گفت وگو با یک رس��انه 
انگلیس��ی هش��دار داد که اتحادیه اروپ��ا در مذاکرات 
خروج لندن هیچ ُحس��ن نیتی ندارد و تاکید کرد که 
انگلیس نباید از خواسته های خود عقب نشینی کند.  

»ماتئو س��الوینی« ضمن انتق��اد از اتحادیه اروپا 
گفت بروکسل قصد کالهبرداری از لندن در مذاکرات 
برگزیت )خ��روج بریتانی��ا از اتحادیه اروپ��ا( را دارد. 
سالوینی در مصاحبه با روزنامه انگلیسی ساندی تایمز 
گفته اس��ت هیچ بی طرفی یا ُحس��ن نیت��ی از جانب 

اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت وجود ندارد.

شکست حزب حاکم استرالیا 
دولت کنونی اس��ترالیا در انتخابات میان دوره ای 
پارلم��ان این کش��ور در پنج حوزه انتخابی شکس��ت 

خورد و رقابت را به حزب رقیب واگذار کرد. 
حزب حاکم استرالیا در هیچ یک از پنج حوزه انتخابی 
در انتخابات میان دوره ای این کشور نتوانست پیروز شود. 
در حال حاضر حزب کارگر اس��ترالیا رقیب اصلی دولت 
کنونی است و پیشتازی این حزب در انتخابات میان دوره 
تردیدها برای پی��روزی حزب حاکم کنونی در انتخابات 

سراسری ماه می سال 2۰۱۹ را به دنبال دارد. 

محدود شدن دوره صدارت اعظمی 
رئی��س ح��زب آزادی آلمان با انتق��اد از عملکرد 
مرکل خواستار اتخاذ تصمیمی برای اعمال محدودیت 

دوره صدارت اعظمی در این کشور شد. 
»کریس��تین لیندن��ر« در گفت وگو ب��ا مجله بیلد 
ام زونت��اگ اظهار داش��ت: »آنگال م��رکل« صدراعظم 
کنونی آلمان از س��ال 2۰۰۵ در مسند قدرت است، در 
صورت��ی که طوالنی بودن ق��درت اجرایی وی بازخورد 

قابل توجهی به دنبال نداشته است. 

کاهش محبوبیت ماکرون
براساس نتایج نظرسنجی که روز یکشنبه منتشر شد 
محبوبیت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بعد از یک 

رسوایی که دامنگیر محافظ ارشد وی شد، کاهش یافت.
در این نظرسنجی که موسسه سنجش افکار عمومی 
فرانس��ه موس��وم به )Ifop( برگزار کرد ح��دود 2۰۰۰ 
نفر ش��رکت کردند. این نظرسنجی نشان داد محبوبیت 
ماکرون نسبت به ماه ژوئن یک درصد دیگر کاهش یافته 
و به رقم بی سابقه 3۹ درصد در ماه ژوئیه رسیده است. 

اخبار

نشست 4جانبه درباره تحوالت سوریه 
رئیس جمه��ور ترکی��ه از نشس��تی چهارجانب��ه 
در آین��ده نزدیک ب��ه میزبانی کش��ورش و به منظور 

پرداختن به تحوالت سوریه خبر داد.
 »رجب طیب اردوغان« دیروز گفت که سران چهار 
کشور آلمان، فرانسه، روسیه و ترکیه در زمینه تحوالت 
س��وریه دیدار خواهند کرد. قرار اس��ت شهر استانبول 
ترکیه روز هفتم س��پتامبر )۱۶ ش��هریور(  میزبان این 
نشست باش��د. اردوغان در پاس��خ به خبرنگار روزنامه 
وطن درباره تحوالت سوریه گفت: »روز هفتم سپتامبر 
ما میزبان نشستی در استانبول با شرکت مقامات ترکیه، 
روسیه، آلمان و فرانسه خواهیم بود.ما درباره اینکه چه 
کاری می توانی��م بکنیم، صحبت خواهیم کرد و در این 

نشست چهار جانبه به مسایل منطقه می پردازیم.«
همچنین دس��تورکار نشست س��ه جانبه با حضور 
ایران، روس��یه و ترکیه در مورد سوریه از دیگر مواردی 
است که در برنامه این نشست قرار دارد. پیشتر »آنگال 
مرکل« صدراعظم آلمان گفته بود که بحران در سوریه 
تشدید شده است و بدون حضور نقش آفرینان منطقه ای 
یعن��ی ایران، ترکیه، روس��یه، اروپا و دیگر کش��ورهای 
منطقه حل نخواهد شد. فروردین گذشته نشست سران 
ایران، ترکیه و روس��یه درباره سوریه  با حضور »حسن 
روحانی«، »والدیمیر پوتین« و اردوغان در آنکارا برگزار 

و در پایان این نشست بیانیه ای صادر شد.
روسای جمهور 3 کشور ضامن روند آستانه ضمن 
اعالم رضایت از نتایج نخس��تین س��ال نشس��ت های 
آستانه که از ژانویۀ 2۰۱۷ برگزار شد تأکید کردند که 
روند آس��تانه تنها ابتکار بین المللی مؤثری بوده است 
که به کاهش خش��ونت در سراسر سوریه کمک کرده  
و در برقراری صلح و ثبات در س��وریه نقش داش��ته و 
ب��ه منظور یافتن راه حل سیاس��ی پای��دار برای بحران 
سوریه به فرآیند ژنو شتاب داده است. خبر دیگر آنکه 
»شورای س��وریه دموکراتیک« از توافق با دمشق برای 
ادامه گفت وگو و مذاکره با هدف حل اختالفات طرفین 

و پایان دادن به وضعیت جنگی، خبر داد.

گزارش

نش��ریه »س��اندی تایم��ز« و کانال ۴  بش�ر تلویزیون انگلیس در گزارش��ی درباره حق�وق 
رس��وایی جنس��ی صلح بانان در آفریقا، از س��ازمان ملل به 
دلی��ل عدم پایبندی به وعده کمک به قربانیان تجاوز انتقاد 

کرده اند.
»شاید 2۰ نفر، ش��اید هم 2۵ نفر. نشمردمشان«، این 
پاس��خی اس��ت که »دیدیه بورگه« در پاس��خ به این سوال 
می دهد که وقتی سال 2۰۰۴ به عنوان کارمند سازمان ملل 
متحد در جمهوری دموکراتیک کنگو کار می کرده، به چند 

کودک تجاوز کرده است.
نشریه »س��اندی تایمز«، در گزارشی با مقدمه فوق، به 
بررس��ی رسوایی تجاوز جنسی کارکنان سازمان ملل متحد 
به زنان و کودکان در آفریقا پرداخته و نوشته است: »زمانی 
که پلیس کنگو بورگه را بازداشت کرد و مقام های فرانسوی 
در س��ال 2۰۰8 او را برای ۹ س��ال زندانی کردند، سازمان 
ملل متحد وعده داد که به قربانیان او کمک کند. این وعده، 

هیچ وقت عملی نشد.«
بورگه زمان حضورش در ش��هر »گوما« کنگو به عنوان 
مس��ئول پش��تیبانی نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد 
فعالیت می ک��رده و بابت این کار ماهانه ۷۰۰۰ دالر حقوق 

دریافت می کرده است.
 او هرچن��د می گوید رابطه جنس��ی او ب��ا کودکان »با 
رضای��ت بوده«، اما اذعان می کند که ش��اید این کودکان از 
اینکه به او نه بگویند، می ترسیده اند: »مطمئن نیستم، فکر 
نمی کنم اینطور باش��د، اما مطمئن نیس��تم. ش��اید اینطور 
بوده.« پس از افشای رسوایی بورگه و وعده ملل متحد برای 
کمک به قربانیان او، س��ازمان ملل مدعی شد که نتوانسته 
قربانی��ان این پرونده را بیابد. با ای��ن حال، خبرنگار »کانال 
۴« انگلیس که حاال ۱۴ س��ال پ��س از آن حوادث به کنگو 
رفته، می گوید تیم او تنها در یک بعد از ظهر توانسته ۴ نفر 
از زنانی را که هنگام کودکی مورد تجاوز جنسی بورگه قرار 

گرفته بودند، بیابد.

برگی دیگر از جنایت کاله آبی ها 
ی��ک رس��انه انگلیس��ی خب��ر داد در  لش صورت��ی ک��ه توافق��ی می��ان لندن و چ�����ا
بروکس��ل ب��رای جدایی دو طرف بعد از ضرب االجل س��ال 
2۰۱۹ حاص��ل نش��ود، ارتش این کش��ور ب��ه کمک دولت 

خواهد آمد.
 در صورت��ی که مذاکرات خروج انگلس��تان از اتحادیه 
اروپ��ا بدون حصول هیچ توافقی به پایان برس��د، ارتش این 
کشور مسئولیت جابه جایی مواد غذایی و دارویی و سوخت 
را برعهده می گیرد.روزنامه انگلیس��ی تایمز نوش��ته اس��ت، 
وزرای دول��ت انگلی��س برنامه هایی را در نظ��ر دارند تا در 
ص��ورت عدم حصول توافق برگزیت و در صورتی که کمبود 
م��واد غذایی و دارویی و یا س��وخت بع��د از خروج لندن از 

اتحادیه اروپا بوجود آید، ارتش وارد عمل شود.
طرح کل��ی نیروهای نظام��ی برای کمک ب��ه مقامات 
غیرنظامی معموال در ش��رایط اورژانس��ی اجرایی می شود و 
اکنون برای ش��رایط بدون توافق بعد از ضرب االجل خروج 

بریتانیا از اتحادیه اروپ��ا که تقریبا تمامی ارتباطات تجاری 
دو طرف قطع می ش��ود، در نظر گرفته شده است. بالگردها 
و کامیون ه��ای ارتش انگلیس ب��ه محل ذخیره مواد غذایی 

و دارویی رفتند. 
همچنین افش��ا ش��ده، س��وپرمارکت ها در انگلیس به 
تامین کنندگان کاالهایشان هشدار دادند مواد غذایی چون 
چای و قهوه ذخیره داش��ته باشند. در همین حین خدمات 
درمان عمومی انگلستان نیز دارو از خارج اتحادیه اروپا وارد 
و ذخی��ره خواهد کرد تا در صورت عدم حصول توافق میان 

لندن و بروکسل از آن استفاده شود.
هفت��ه گذش��ته نیز »َم��ت َهن��کاک« وزیر بهداش��ت 
انگلس��تان با رؤس��ای صنایع دارویی دیدار داشت تا درباره 
آمادگ��ی برای عدم حصول توافق برگزیت با آن ها گفت وگو 
کند. وی گفته اس��ت از حصول توافق برگزیت میان لندن و 
بروکسل اطمینان دارد اما خودش مسئولیت این را هم دارد 

که برای هر نتیجه ای آماده باشد. 

ارتش انگلیس وارد برگزیت شد 

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى جواد مشــكانى فرزند غالمعلى فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى سيدمرتضى 
نقيب زاده دادخواستى به خواسته مطاالبه وجه و تامين خواسته به طرفيت شما به شعبه 6 شوراى حل اختالف 
ســبزوار ارائه و به كالســه 6/97/384 ثبت و براى روز ســه شــنبه مــورخ 97/6/13 ســاعت 17:30 وقت 
رســيدگى تعيين گرديده اســت. لذا به اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار 
درج مى گردد شــما مى توانيد قبل از رســيدگى به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شــعبه 6 شهرســتان سبزوار 
مســتقر در مجتمع شــماره يك به نشــانى چهارراه دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رســيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، 

غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 9600054
ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان مســكونى واقع در طبقه اول به مســاحت 113/52 مترمربع كه 7/03 
مترمربــع آن بالكــن اســت قطعه دوم تفكيكى پــالك 6764 فرعى مفروز و مجزى شــده از پــالك 6751 فرعى 
از ســنگ 71 اصلــى واقــع در قريه جيالرد حــوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماالً پنجره و ديواريســت به 
فضاى خيابان شــرقاً اول در دو قســمت كه قسمت دوم شــمالى است درب و ديواريست به راه پله مشاعى دوم 
ديواريست به قطعه 3390 جنوباً اول پنجره و ديواريست دوم در دو قسمت كه قسمت اول شرقى است بالكن 
اســت به فضاى حياط مشــاعى غرباً ديواريست به قطعه 3388 ســابق به انضمام پاركينگ شماره يك به مساحت 
4/45 مترمربــع كــه ذيل ثبت شــماره 82308 دفتر جلد 476 صفحه 441 و به شــماره چاپــى 489873 بنام 
حميد طوقانى صادر شــده و برابر ســند قطعى 144907 مــورخ 1388/11/16 دفترخانه 442 تهران به خانم 
معصومه حنانى انتقال يافته كه برابر سند رهنى 128238 مورخ 1391/12/19 دفترخانه 72 تهران در رهن 
بانك شــهر قرار گرفته كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شــماره 9600054 شده است و 
برابر نظريه مورخ 1397/3/10 كارشــناس رسمى دادگسترى توصيف تجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك 
فوق واقع در دماوند گيالوند شــهرك محك – تپه ايتاليا خيابان پويش 5 پالك شــهردارى 8 مراجعه ملك مذكور 
بصورت يك مجموعه ساختمانى مشتمل بر سه دستگاه مسكونى واقع شده است اسكلت ساختمان فلزى است و 
نماى ساختمان با سنگ متوسط اجرا شده و پنجره ها و دو درب ورود به پاركينگ از پروفيل فلزى است راه پله 
ســنگ فرش شــده و ديوار و سقف آن سفيد كارى شده اســت درب ورود آپارتمان چوبى است آپارتمان داراى 
دو اطاق خواب و ســرويس مهمان و حمام اســت آشــپزخانه داراى پوشش كاشى و ســراميك و كابينت آن چوبى 
بوده و پوشــش كف ســالن ســراميك و از نوع متوسط اســت ديوار آپارتمان ســفيد كارى و نقاشى شده و ابزار 
گچى در ســقف ها اجرا گرديده اســت شــومينه در سالن اجرا شــده و گرماى ساختمان با شــوفاژ و سرما توسط 
كولر آبى تامين مى گردد كيفيت بنا و مصالح مصرفى در حدود ســاختمان هاى متوســط منطقه ميباشــد آپارتمان 
داراى انشعاب برق مستقل و انشعابات آب و و گاز مشترك ميباشد و قدمت ساختمان حدود 14 سال است در 
زمان بازديد مســتاجر در آپارتمان ســكونت دارد و به مبلغ 1950000000 ريال (يك ميليارد و نهصد و پنجاه 
ميليون ريال) ارزيابى شــده اســت و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق الذكر در روز دو شنبه 
مورخ 1397/5/29 از ســاعت 9 الى 12 ظهر در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند 
بلوار شــهيد بهشــتى جنب ســينما پرستو اداره ثبت اســناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد 
مزايــده از مبلــغ 1950000000 ريال (يك ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال) شــروع و به باالترين قيمت 
كه خريدار داشــته فروخته خواهد شــد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كال نقدى است 
چنانچه روز تعيين شــده با تعطيل رســمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان 
تشــكيل خواهد شــد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك تضمين شده بانك ملى به 
مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها براى ان اداره معلوم 
نشــده به عهده برنده مزايده اســت و تنظيم ســند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى و شهردارى و 
... خواهد بود.مورد مزايده با توجه به اعالم بســتانكار به وارده شماره 139705001090000254 بيمه نمى 

باشد. م الف/5343
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

                                                   رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم ســميه دژپســند داراى شناسنامه شماره 511 به شرح دادخواست به كالسه 970164 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عبدالخالق دژپسند به شماره شناسنامه 
434 در تاريــخ 1397/3/7 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- ســميه دژپســند فرزند على حســين ت ت 1360 ش ش 511 صادره از بويراحمد همسر متوفى 
2- علــى دژپســند فرزنــد عبدالخالــق ت ت 1379 ش ش 6880006205 صادره از بويراحمد پســر متوفى 
3- محمد دژپســند فرزند عبدالخالق ت ت 1395 ش ش 6880149464 صادره از بندرعباس پســر متوفى 
4- اشــكان دژپســند فرزند عبدالخالــق ت ت 1380 ش ش 422078046 صادره از بويراحمد پســر متوفى 
5- رضا دژپســند فرزند عبدالخالق ت ت 1387 ش ش 1190437090 صادره از شــهرضا پسر متوفى، اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيــت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديــم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/97/59
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

                                                               رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى ســعيد عباسى داراى شناســنامه شماره 70/م به شرح دادخواست به كالسه 970177 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرتضى عباسى به شماره شناسنامه 60 
در تاريــخ 1397/4/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به: 1- ســلطنت بخشــى فرزند قهرمان ت ت 1324 ش ش 47 صادره از بويراحمد همســر متوفى 2- مسعود 
عباســى فرزند مرتضى ت ت 1350 ش ش 134 صادره از بويراحمد پســر متوفى  3- ســعيد عباســى فرزند 
مرتضى ت ت 1356 ش ش 70/م صادره از بويراحمد پســر متوفى 4- شــهرام عباســى فرزند مرتضى ت ت 
1364 ش ش 5 صادره از بويراحمد پســر متوفى 5- زينب عباســى فرزند مرتضى ت ت 1352 ش ش 2283 
صادره از بويراحمد دختر متوفى 6- شــهال عباســى فرزند مرتضى ت ت 1358 ش  ش145 صادره از بويراحمد 
دختــر متوفى 7- تهمينه عباســى فرزند مرتضى ت ت 1360 ش ش 253/م صــادره از بويراحمد دختر متوفى 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/97/60
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عبدالحكيم ديوبند فرزند رحيم بشــماره شناســنامه 74 متولد 1365 صادره از خاش با اســتناد به 
شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه وراث ، دادخواســتى بشــماره 175-1097 دادخواست مورخ 
97/5/7 تقديم شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش نموده ، چنين اشعار داشته كه شادروان رحيم 
ديوبنــد فرزند مزار بشــماره شناســنامه 877 متولــد 1331/4/10 صادره از ايرانشــهر در تاريخ 97/4/20 
درگذشــته و ورثه وى در هنگام درگذشــت عبارتند از:1- شــهربانو ســهراب زهى فرزند حســن ش ش 247 
متولد 1340 صادره از خاش زوجه متوفى 2- عبدالحكيم ديوبند فرزند رحيم ش ش 74 متولد 1365 صادره 
از خــاش فرزنــد متوفى 3- قادر ديوبند فرزنــد رحيم ش ش 3710006181 متولــد 1368 صادره از خاش 
فرزند متوفى 4- نياز ديوبند فرزند رحيم ش ش 3712480485 متولد 1374 صادره از خاش فرزند متوفى 
5- زيبــا ديوبند فرزنــد رحيم ش ش 3710194210 متولد 1372 صادره از خــاش فرزند متوفى 6- خاتون 
ملــك ديوبنــد فرزند رحيم ش ش 13582 متولد 1362 صادره از خاش فرزند متوفى 7- زينب ديوبند فرزند 
رحيــم ش ش 3710413672 متولــد 1378 صــادره از خــاش فرزند متوفــى 8- زيور ديوبنــد فرزند رحيم 
ش ش 3710115301 متولــد 1370 صــادره از خــاش فرزنــد متوفى 9- زهرا ديوبنــد فرزند رحيم ش ش 
3710750431 متولــد 1385 صــادره از خــاش فرزند متوفــى ، اينك پس از انجام تشــريفات قانونى مراتب 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار درج تا چنانچه شــخص يا اشخاصى نسبت به مفاد آن اعتراض يا 
وصيت نامه اى اعم از ســرى يا عادى يا رســمى از آن مرحوم در اختيار دارند ظرف مدت يكماه از تاريخ انتشــار 
به شــوراى حل اختالف حوزه يك شهرســتان خاش به آدرس خيابان امام خمينى (ره) ساختمان قديم دادگسترى 
مراجعــه در غير اينصورت پس از انتشــار آگهى در روزنامه به صدور گواهــى حصر وراثت برابر مقررات اقدام 

ميگردد. م الف/310
رئيس شوراى حل اختالف شماره يك خاش

آگهى مزايده نوبت اول
بــه حكايت پرونده كالســه 970220 اجراى احكام حقوقى محمودآباد و به موجــب نيابت صادره از اجراى 
احام دادگاه بخش چمســتان،محكوم عليها ربابه موســوى محكوم اســت به پرداخت 784,234,000 ريال در حق 
محكوم له مجيد پلورى در اين دادگاه و 39,217,000 ريال به عنوان نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت و 
با عنايت به عدم پرداخت دين ازناحيه محكوم عليها و معرفى ملك توســط شــخص ثالث مهدى شــعبان نسبت به 
توقيف و ارزيابى ملك اقدام گرديد كه مشخصات آن عبارتند از:ى قطعه زمين به مساحت حدود 1000مترمربع 
واقع در روســتاى خشت ســر بعد از خط گاز با حدود اربعه شماال به عبور يا زمين احمد شعبانى و وراى آن زمين 
احمد موسوى جنوبا به زمين مظفر شعبانى شرقا به جاده بين مزارغ ووراى آن مرغدارى و غربا به زمين شعبانى 
و وراى آن زمين حســين زاده محدود شــده اســت بنا به اظهار محكوم له زمين متعلق به محكوم عليه مى باشــد 
كه در زمان معاينه زمين زير كشــت شــالى بوده و در نزديكى خط گاز قرار دارد و به لحاظ امتيازات رفاهى برق 
قابل دسترس و راه عبور مى باشد نتيجتا باتوجه به ساير عوامل موثر در امر ارزيابى ارزش كل زمين به ميزان 
360,000,000 ريال(ســى و شــش ميليون تومان)برآورد و تعيين گرديده، لذا نظر بــه عدم اعتراض از ناحيه 
نامبردگان نســبت به نظريه كارشناســى موارد توقيفى از طريق مزايده در تاريخ 97/5/29 ساعت 11 صبح در 
شعبه اجراى احكام حقوقى دادگاه محمودآباد و در صورت نياز در محل  موردنظر  به فروش مى رسد متقاضيان 
شركت در مزايده مى توانند حداقل 5 روز قبل از تاريخ مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر به دفتر شعبه اول 
دادگاه حقوقى محمودآباد مراجعه نمايند . مزايده از قيمت پايه شــروع و كســانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد 
نماينــد برنــده مزايده خواهند شــد . هم چنين ده درصد مبلــغ آن فى المجلس برابر مــاده 129 قانون اجراى 
احــكام مدنــى دريافت و مابقى آن ظــرف مدت يك ماه اخذ خواهد شــد و يك هفته پس از برگــزارى مزايده و 
عدم اعتراض به آن پس از پرداختن كامل مبلغ پيشــنهادى ، انتقال اموال صورت خواهد گرفت . چنانچه برنده 
مزايده بقيه بهاى اموال را ظرف مدت يك ماه تعيين شــده نپردازد ،ســپرده او پس از كســر هزينه مزايده به 

نفع دولت ضبط خواهد شد.م/الف
منشى واحد اجراى احكام حقوقى محمودآباد-اسدى

اجراييه
ش پ :13/96/46 محكوم له:شــركت پخش پارس خزر با وكالت على اكبر  شعبانيان محكوم عليه:صادق 
قمى –مجهول المكان به موجب رأى شــماره 317-96/6/26 شــعبه 13 حقوقى شــوراى حل اختالف سارى كه 
قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است به پرداخت 32,400,000 ريال وجه چك شماره 1332/90619/19-

94/9/12 اصل خواســته و 475,000 ريال هزينه دادرسى و خســارت تاخير از زمان سررسيد تا اداى دين و 
حق الوكاله وكيل و نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.به استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 
محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى 
بــراى پرداخــت محكوم به يا انجــام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونــده جهت اقدام قانونى براى 

اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول د فتر شعبه 13 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقايان 1- محسن الهى و 2- كاظم باقرى 
در پرونده كالســه 9609988132300295 (101/970325) اتهام متهمين آقايان 1- محســن الهى و 
2- كاظم باقرى ايراد ضرب و جرح عمدى از باب لوث بوده كه وقت رسيدگى براى مورخه 1397/06/17 ساعت 
9/30 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهمين و در اجراى مقررات 
ماده 174 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهمين 
جهــت دفاع از اتهام انتســابى در وقــت مقرر در دادگاه حاضر گردند بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/357
 (متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر بهار (101 جزايى سابق

آگهى ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله به آقاى حميد انصارى فرزند حســن فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه يوســف سيدآبادى 
فرزند غالمحســين دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 1/500/000 تومان به انضمام تاخيــر تاديه و ديگر 
هزينه ها و خســارات دادرســى به طرفيت شــما به شــعبه 4 شــوراى حل اختالف ســبزوار ارائه و به كالســه 
4/96/568 ثبــت و به موجب راى شــماره 46-46 بخواســته فــوق محكوم گرديده ايد. مراتــب يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار آگهى مى شــود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از انتشار قابل واخواهى در همين 

شعبه و سپس پس از20روز  قابل تجديدنظر در محاكم عمومى سبزوار مى باشد. 
دبير شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى تغييرات شركت كاژه ليماك شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14004318633 ملى  شناسه  و   458742
عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396,03,07 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى خسرو محسنى 
و  مديره  هييت  رييس  سمت  به  ملى 2592681061  شماره  به  اسكدهى 
به   2669486274 ملى  شماره  به  بجارى  سنگ  زاده  حسن  حسن  آقاى 
ملى  به شماره  حيدريان  محمدنبى  و  مديره  هيئت  عضو  و  مديرعامل  سمت 
4529911675 به سمت عضو هيئت مديره به عنوان اعضاى هيئت مديره 
براى مدت 2سال انتخاب شدند. همچنين كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شركت از قبيل چك - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسالمى و نامه 
هاى عادى و ادارى با امضاى مديرعامل منفردا همراه با مهر شركت معتبر مى 

باشد 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (213179)

و   695 ثبت  شماره  به  آرارات  ورزشى  باشگاه  موسسه  تغييرات  آگهى 
مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه  استناد  به   10100090672 ملى  شناسه 
كشور  وزارت   96,11,1 مورخ   180425 شماره  مجوز  و   1395,11,19
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى گيورك وارطان كد ملى 0039465497 به 
سمت رئيس، خانم ژانت گراگوسيان كد ملى 1288635141 به سمت نايب 
رئيس، خانم ليدا وارتانيان كد ملى 0040818292 به سمت دبير و آقاى 
رافيك باغوميان كد ملى 0040292738 به سمت خزانه دار هيئت مديره 
انتخاب گرديدند. طبق ماده 37 اساسنامه مكاتبات باشگاه با امضاى رئيس و 
دبير و كليه اسناد و اوراق مالى و تعهد آور با امضاى دو نفر از ميان رئيس، 

نايب رئيس، دبير و خزانه دار معتبر خواهد بود. 2
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (213180)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاورباركاس معمار با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 217914 و شناسه ملى 10102592527 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397,03,01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : اعضاى هيئت مديره براى مدت نامحدود به قرار ذيل تعيين گرديدند: 
آقايان سيد سعيد فاضلى بشماره ملى 1261779835 بسمت مديرعامل و 
ملى  انصارى بشماره  ) ومحمود نصيرى  از شركاء  خارج   ) عضو هيئت مديره 
0030600332 بسمت رئيس هيئت مديره (خارج از شركا) و سيد عليرضا 
كمالى بشماره ملى 2002799091 بسمت عضو هئيت مديره و كورش كمالى 
بشماره ملى 0056508697 بسمت نايب رئيس هيئت مديره و داود شادى 
بشماره ملى 1261700538 بسمت عضو هيئت مديره ( خارج از شركاء ) و 
سيد مصطفى صدر بشماره ملى 0045212031 بسمت عضو هيئت مديره 
( خارج از شركاء ) و حميد مبين مقدم بشماره ملى 0940705257 بسمت 
عضو هيئت مديره ( خارج از شركاء ) و مجيد ايلخانى خسرو شاهى بشماره ملى 
1708888535 بسمت عضو هيئت مديره ( خارج از شركاء ) و بهروز قبادى 
بشماره ملى 1466054697 بسمت عضو هيئت مديره ( خارج از شركاء ) و 
مهرداد مقبل نژاد بشماره ملى 0052058905 بسمت عضو هيئت مديره ( 
خارج از شركاء ) و عليرضا عباسى بشماره ملى 0069084300 بسمت عضو 
هيئت مديره ( خارج از شركاء ) كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبيل 
ادارى  و  عادى  نامه هاى  و  اسالمى  عقود   ، قراردادها   ، برات   ، ، سفته  چك 
با امضاء مديرعامل يا نايب رئيس هيئت مديره هريك بتنهائى همراه با مهر 

شركت معتبرميباشد . 3
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (213181)

دخت��ر مق���اوم�ت گروه فرادید  التمیم��ی«  »عه��د 
نوجوان فلس��طینی که به مبارزه با نظامیان رژیم 
صهیونیس��تی در کرانه باختری مشهور شده، پس 
از تحمل هش��ت ماه زندان آزاد ش��د تا دس��تاورد 

دیگری برای مقاومت رقم زده شود.
رژیم صهیونیستی دیروز دختر فلسطینی »عهد 
التمیم��ی« را پس از هش��ت ماه حب��س آزاد کرد. 
نظامی��ان رژیم صهیونیس��تی در  تاریخ 2۷ آذرماه 
سال گذشته )۱3۹۶( عهد التمیمی )متولد 2۰۰۱( 
را به اتهام ضرب و ش��تم نظامیان صهیونیس��ت در 
مقابل منزلش واقع در روس��تای »النبی صالح« در 
ش��مال غرب رام اهلل دس��تگیر کردند. در تاریخ یاد 
ش��ده ویدئویی منتشر ش��د که نشان می دهد عهد 
التمیمی تالش می کند نظامیان صهیونیستی را که 

وارد حیاط منزلش شده اند، بیرون کند.
مهم تری��ن اتهام های مطرح ش��ده علیه عهد، 
»ضرب و ش��تم نظامی��ان صهیونیس��ت، اختالل 
در رون��د کار این نظامی��ان، اقدامات تحریک آمیز، 
تهدی��د کردن، اهان��ت به نظامیان، مش��ارکت در 
آش��وب و پرتاب س��نگ« بود. دادگاه نظامی رژیم 
صهیونیس��تی در زندان »عوف��ر« )نزدیک رام اهلل( 
وی را به دلیل اتهامات مطرح ش��ده به هشت ماه 

زندان محکوم کرده بود.  
خبرگزاری فلس��طینی »صفا« گ��زارش داده 
»ناریم��ان« مادر عه��د نیز به هم��راه او از زندان 
آزاد شده اس��ت. اهالی روستای محل زندگی این 
دختر فلس��طینی، آماده استقبال باش��کوه از او و 
مادرش شده بودند. اما مقامات رژیم صهیونیستی 
با تغییر مح��ل تحوی��ل و آزادی او، تالش کردند 

از ش��مار اس��تقبال کنندگان وی بکاهند. عهد در 
تمام��ی دادگاه های برگزار ش��ده تا ص��دور حکم 
نهای��ی از روحی��ه باالیی برخ��وردار ب��ود. برخی 
رس��انه های فلس��طینی، این دخت��ر را که قهرمان 
کوچک اما بزرگ خود می دانند و »احالم التمیمی 
دوم« خط��اب کرده اند. اح��الم التمیمی اولین زن 
فلسطینی بود که به گردان های »عزالدین القسام« 

شاخه نظامی حماس ملحق شد.
الزم به ذکر است پهپادهای رژیم صهیونیستی 
به بهانه تداوم پرواز بادبادک های آتش زا، اهدافی را در 
نوار غزه هدف قرار دادند. خبرگزاری »صفا« گزارش 
داد که هواپیمای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی 
بامداد یکشنبه به گروهی از فلسطینیان در نزدیکی 
مرز غزه حمله کرد. رژیم صهیونیستی ادعا می کند 
ای��ن افراد در حال ارس��ال بادبادک ه��ا و بالن های 
آتش زا از ش��رق جبالیا در شمال نوار غزه به سمت 
ش��هرک های صهیونیست نش��ین بودند. سخنگوی 
ارتش رژیم صهیونیس��تی نیز س��اعتی پیش از آن 
گفته بود که در حمله جداگانه، یک پست دیدبانی 

در شمال نوار غزه را هدف قرار داده اند.
وی مدعی است گروهی از اهالی غزه به سمت 
نظامیان صهیونیس��ت مس��تقر در مرز این منطقه 
تیراندازی کرده اند و پهپاد اسرائیلی نیز در واکنش 
به آن، یک پست دیدبانی متعلق به مقاومت غزه را 

هدف قرار داده است.
م��رز غزه و مناطق نزدیک به آن طی روزهای 
اخیر ب��ه خاط��ر پدی��ده بادبادک ه��ا و بالن های 
آتش زا، بس��یار ملتهب و ش��اهد تبادل آتش بین 
گروه های مقاومت فلس��طینی و جنگنده های رژیم 
صهیونیس��تی بوده اس��ت. این در حالی است که 
جنبش مقاومت »جهاد اس��المی« بامداد یکشنبه 
اع��الم کرد که با میانجی گری مصر، بین گروه های 
مقاومت فلسطینی در نوار غزه و رژیم صهیونیستی 

آتش بس برقرار شده است.
بادبادک های آتش زای فلس��طینی ها در طول 
برگ��زاری راهپیمایی های بازگش��ت در ماه آوریل، 
م��ی و ژوئن 2۰۱8، مش��کالت ج��دی برای رژیم 
صهیونیستی ایجاد کرده زیرا مقابله با آن بر خالف 
سادگی اش، آسان نیست. تل آویو در ادامه تالش ها 
ب��رای متوقف کردن پ��رواز بادبادک ها و بالن های 
آتش زا از نوار غزه به سمت اراضی شهرک نشینان، 
دس��ت به دامن س��امانه های پهپادی خودکار شد. 

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تخمین زده است 
که طی دو ماه اخیر، تاکنون حدود ۱2۰۰ بادبادک 
و بالن آتش زا از نوار غزه به پرواز درآمده اس��ت که 
حدود ۵۰۰ عدد آن را ارتش صهیونیس��تی، ساقط 

کرده است. 
همچنی��ن وزارت جن��گ این رژی��م می گوید 
ک��ه حداقل ۷۰۰ عدد ای��ن بادبادک ها با فرود در 
مزارع صهیونیست ها، حداقل به طور مجموع بیش 
از بیس��ت کیلومتر مربع را به آتش  کش��یده است. 
مقام��ات رژیم صهیونیس��تی تخمی��ن زده اند که 
آتش س��وزِی اراضی و مزارع شهرک نشینان مجاور 
نوار غزه ناشی از بادبادک های آتش زا، بیش از سه 
میلیون دالر به آنها خسارت وارد کرده است. خبر 
دیگر آنکه یک��ی از نمایندگان عرب پارلمان رژیم 
صهیونیس��تی، اعت��راض به تصویب قانون کش��ور 
یه��ودی را با اس��تعفای خ��ود نش��ان داد. »زهیر 
بهلول« از نمایندگان لیس��ت مش��ترک عربی در 
کنست )پارلمان رژیم صهیونیستی( درپی تصویب 
قانون »کشور یهودی« استعفا داد. بهلول وابسته به 
حزب معارض »اردوگاه صهیونیس��م« ضمن تأیید 
اس��تعفای خود از کنس��ت گفت با تصویب قانون 

مذکور،  دیگر  نمی تواند در این نهاد باقی بماند.
وی در ادامه تصریح کرد: قانون کشور یهودی، 
رس��ما و قانونا عرب ها )فلس��طینی ها( را از مسیر 
برابری با اس��رائیل دور می کند آیا باید خوش��حال 
باشم؟ آیا باید به این پارلمان افراط  گرا، نژادپرست 
و ویرانگ��ر »مش��روعیت« بدهم. خب��ر دیگر آنکه 
ش��ماری از س��اکنان تل آویو در اعتراض به قانون 
»کشور یهود« به خیابان  آمده و علیه سیاست های 

کابینه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

عهد التمیمی دختر مبارز فلسطینی آزاد شد

برگ زرین دیگر در کارنامه مقاومت
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