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گشایش دفتر ارتباط 2 کره
س��خنگوی دولت ک��ره جنوبی خبر داد مس��ئله 
گش��ایش دفتر همکاری دو کره که در دیدار سران به 

توافق رسیده بود، بار دیگر ارزیابی می شود.
»چئون��گ ما دائ��ه« گفت فرآیند گش��ایش دفتر 
همکاری مش��ترک میان دو کره در حال پیشرفت آرام 
بود اما الزم است بار دیگر این مسئله ارزیابی شود چراکه 
پیش��امدهای تازه روی داده است. پیش از این قرار بود 
دفتر همبستگی دو کره اوایل ماه جاری میالدی گشایش 
یابد. »مون جائه این« رئیس جمهور کره جنوبی و »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی در دیدار اول خود در ماه 

آوریل برای گشایش این دفتر به توافق رسیده بودند.

تالش هند و پاکستان 
اجالس ویژه پاکس��تان و هند برای حل اختالف بر 
سر سهم آب از طریق مذاکره روز 29 آگوست در شهر 

الهور برگزار می شود. 
در این اجالس مهم قرارداد آبی »س��ند طاس« که 
از قبل وجود داش��ت بررس��ی و درباره س��هم آب هند 
و پاکس��تان مذاکره خواهد شد. هیأت سیاسی 9 نفره 
هند به پاکس��تان خواهد آمد تا در مذاکرات آبی که به 
مدت 2 روز برگزار می شود شرکت کند. پاکستان و هند 
حتی بع��د از جنگ 1965 و 1971 میالدی به قرارداد 
س��ند طاس پایبند بودند اما در حال حاضر هند س��عی 

دارد این قرار داد را نادیده بگیرد.

ایتالیا مسائل را با هم قاطی نکند
کمیس��ر بودجه اتحادیه اروپا ضم��ن اعالم تداوم 
حمایت از ایتالیا سیاس��ت این کشور درخصوص قطع 

پرداختی های مرسوم به اروپا را مورد انتقاد قرار داد.
»گونت��ر اوتینگر« درباره مواضع اخی��ر ایتالیا در 
قبال موضوع مهاجرت اظهار داش��ت: اتحادیه اروپا در 
نظر دارد همچن��ان از ایتالیا حمایت کند، اما مقامات 
رم هم باید به این نکته واقف باش��ند که نباید مسائل 

مختلف را با هم قاطی کنند. 

نظامیان اروپایی در مرزها مستقر شوند
وزیر دفاع اتریش به عنوان ریاست دوره ای اتحادیه 
اروپا خواس��تار بررس��ی پیش نویس اروپا درخصوص 

کنترل ورود مهاجران غیرقانونی شد. 
»ماریو کوناس��ک« در س��خنانی اظهار داش��ت: 
وزرای دفاع کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست 
غیررسمی خود در هفته جاری باید پیش نویس آماده 
ش��ده درخصوص کنترل ورود غیرقانونی مهاجران را 
مورد بررس��ی قرار دهن��د. وی در ادام��ه افزود: مدل 
تدافعی برنامه ریزی شده از سوی وزارتخانه های دفاع 
اروپایی باید پس از بررسی های جمعی در صورت لزوم 
رفع اش��کال شده و برای اجرایی شدن به دستگاه های 

امنیتی کشورها ابالغ شود. 

اخبار

آگهى مزايده نوبت اول
در مــورد پرونده اجرائى كالســه 961509 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد فى مابين خواهان خانم صديقه 
رشــيدى ف حسين ليلى رشــيدى ف حسين و خواندگان اسحاق ، محمود سكينه مريم و ... همگى شهرت رشيدى و 
با موضوع تقســيم تركه ، با عنايت به انجام كارشناســى ملك توقيفى به مشــخصات ذيل الذكر:مشخصات زمين به 
آدرس: روستاى شيخ از توابع شهرستان بجنورد مى باشد 24 قطعه از اراضى كه به نوعى به مرحوم ميرزا حسين 
رشيدى مرتبط بوده و شامل زمين زراعى و ديم و آبى مى باشد : 1 – نام و نام خانوادگى مالك : ميرزا حسين رشيدى 
2 – محل وقوع ملك : پالك اصلى واقع در بخش 2 بجنورد موسوم به شيخ در پيرامون روستاى شيخ 3 – امالك به 
صورت قطعات و محوطه جات بوده كه بدين صورت نيز خريد و فروش مى شود و سابقه ثبتى بصورت سند مالكيت 
توســط خواهان ها و خواندگان ارائه نگرديد.4 – ملك در تصرف ورثه بوده و در اجاره كســى نمى باشــد و ســابقه 
بازداشــت ندارد.5 -  ملك بصورت قطعات و به صورت مفروزى اســت.6 – حقوق ارتفاقى داخل امالك پيش بينى 
نشده است.7 – ارزيابى قطعات برابر بازديد با رعايت حصر وراثت و برابر نقشه بردارى انجام شده به شرح جدول 
پيوست مى باشد . با عنايت به اينكه مرحوم ميرزا حسين رشيدى داراى سه فرزند پسر و چهار فرزند دختر بوده 
و يكى از فرزندان پسر نيز فوت كرده لذا برابر حصر وراثت و قانون مدنى و شرعى ارث به نسبت يك سهم دختر 
و دو سهم پسر تقسيم مى شود و به لحاظ قوانين كشاورزى و حفظ كاربرى اراضى و جلوگيرى از ريز شدن قطعات و 
رعايت موضوع عدم امكان تقسيم اراضى كمتر از 500/000 متر مربع (5 هكتار) لذا ملك بصورت تقسيم قطعات 
ميســر نبوده ولى با رعايت ارزش هر قطعه امكان تقســيم بصورت ساالر بخشى با رعايت مرغوبيت وجود دارد على 
هذا مجموع اراضى ديم و آبى مرحوم در روستاى شيخ بدون احتساب زمين گرمخان و حياط مسكونى بجنورد به مبلغ 
گرد شده سه ميليارد و شصت ميليون ريال معادل سيصدو شش ميليون تومان برآورد مى گردد با محاسبه دختر 
بخشى بين نه سهم سهم هر دختر سى و چهار ميليون تومان و سهم هر پسر شصت و هشت ميليون تومان برآورد 
مى گردد.و همچنين يك باب حياط مســكونى كه به مرحوم مرتبط بوده به آدرس بجنورد خيابان ســتايش پالك 81 و 
همچنين يك قطعه از اراضى گرمخان به مشــخصات : مالك ميرزا حســين رشيدى امالك بصورت قطعه مجزاى آبى و 
حياط مســكونى مى باشد ســابقه ثبتى ندارد ملك در تصرف ورثه نبوده و اجاره كسى نمى باشد و سابقه بازداشت 
ندارد و فروخته شــده اســت ملك بصورت قطعات و مفروزى اســت حقوق ارتفاقى داخل امالك پيش بينى نشــده 
اســت ارزيابى قطعات برابر بازديد با رعايت حصر وراثت به شــرح جدول پيوســت و در مجموع به مبلغ دويســت و 
چهل و هشت ميليون و دويست و بيست و نه هزار و پانصد تومان برآورد مى گردد.ملك فوق پس از سير مراحل 
قانونى مقرر گرديده ملك مذكور در روز دوشنبه مورخ 97/06/26 ساعت 10:00 الى 10:30 و از طريق مزايده 
حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد به فروش برسد،بنابراين متقاضيان شركت در جلسه مزايده 
ميتواننــد پنــج روز قبل از موعــد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلــع و در صورت تمايل از مورد 
مزايده بازديد نمايند.بديهى است مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد 
شد و ده درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد شد 
و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت مقرر ، مبلغ توديعى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت 

ضبط و مزايده تجديد مى گردد.
 

دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد – على عزيزآبادى
   

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

برابــر راى شــماره 139760322003001289 مورخــه 1397/05/22 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ساالرزهى فرزند چراغ بشماره شناسنامه 236 صادره از خاش در يك 
باب خانه به مساحت 275 مترمربع قسمتى از پالك 674- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد كوچه منشعبه 
از خيابان فردوسى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى / محمد جواد دشتى خويدكى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1397/6/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

چهارشنبه 1397/6/21- م الف/356
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى مزايده
به موجب راى شــماره 961200 شــعبه چهارم و كالســه پرونده 971348 اجراى احكام مدنى دادگســترى 
شهرستان بهارستان محكوم عليه مسعود سلطان محمدى محكوم است يه اقدام برابر اجرائيه صادره در حق محكوم 
له معصومه ســلطان محمدى فرزند عليرضا.و مبلغ يك بيســتم ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت كه 
اموال محكوم عليه حسب درخواست محكوم له توقيف و توسط كارشناس منتخب دادگاه ارزيابى گرديده است كه 
قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 1397/07/04 روز چهارشــنبه ســاعت 9-10 صبح در محل مزايده به 
نشانى نسيم شهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان دفتر اجراى احكام مدنى برگزار ميگردد عليهذا 
افرادى كه مايل به شــركت در مزايده مى باشــند ميتواند در تاريخ فوق الذكر مراجعه و فرد يا افرادى كه باالترين 
قيمت را پيشــنهاد دهند به عنوان برنده مزايده شناخته خواهند شد.مشخصات و قيمت پايه اموال توقيفى مورد 
مزايده :  مورد مزايده عبارتند از :1-يك واحد آپارتمان واقع در گلســتان فلكه دوم شكوفه يكم پالك 34 مجتمع 
ياس طبقه همكف واحد دوم كه ملك بشماره 142/6884 و شماره ثبت 611330 و شماره قطعه 4986 به مساحت 
52 متر وسى سانتيمتر كه ملك فوق در يك ساختمان آپارتمانى پنج و نيم طبقه همكف با نماى سنگ كارى در كل 25 
واحد با قدمت حدود 15 ساله داراى يك اتاق خواب گپكارى شده و يك اليه رنگ پالستيكى و كف سيمان و آشپزخانه 
به متراژ 10 متر و سالن پذيرايى 24 متر و كابينت كه به قيمت هفتادو هشت ميليون و پانصد هزار تومان ارزيابى 
پرديده اســت .  2- خودروى ســوارى پرايد بنزين سوز داشبورد طوسى و به شماره انتظامى  586ق74ايران21 و 
مدل 1381 به رنگ سبز يشمى كه از نظر ظاهرى خوردگى دياق (شاسى) عقب رنگ پريدگى كاپوت و صندوق عقب 
و گلگير ها الستيكهاى جلو و عقب 40 درصد و به قيمت 55/000/000 ريال ميباشد. الزم به توضيح است خودرو 
فوق در رابط كريم پرند پاركينگ باهنر ميباشــد.  ماده 129 قانون اجراى احكام مدنى:ده درصد پيشــنهادى نقدا 
از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف اســت ظرف يك ماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق 
دولــت توديع نمايد در غير اين صورت ده درصد وصول شــده به نفــع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديدخواهد 
شــد. متقاضيــان ميتوانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجــرا مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد /انان از محل 

مزايده داده شود. م الف/1197
مدير/داورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

اخطاريه
 نام اخطار شــونده:مجيد دهقانى منور به نشــانى:مجهول المكان محل حضور:حوزه هفتم شوراى حل اختالف 
شهرستان بهارستان وقت حضور:1397/7/9 ساعت 09:00  علت حضور:در وقت مقرر در جلسه رسيدگى شورا 

حضور بهم رسانيد. م الف/1175
 شعبه هفتم شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

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

برابر راى شماره 139760322003001291 مورخه 1397/05/22 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ناصر ساالرزهى فرزند چراغ بشماره شناسنامه 236 صادره از خاش در يك باب خانه 
به مساحت 228/60 مترمربع قسمتى از پالك 674- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى خليل آباد بخش 4 بلوچستان 
شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى احمد صديقى خويدكى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 دو 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 ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار 

نوبت اول: سه شنبه 1397/6/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1397/6/21- م الف/355
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع مــاده 3 قانون ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليــف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره 139760324001001639 مورخ 97/5/9 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مرتضى عليشــاهى فرزند عبدالرسول صادره از گچساران را نسبت به ششدانگ يك باب 
خانه به مســاحت 142 مترمربع در قســمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 دو 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 نوبت اول: 97/6/6- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/21 - م الف/461
رئيس ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششدانگ يك قطعه باغ 8 رى به پالك 43 فرعى از سنگ 93 اصلى قريه سربندان كه بنام ورثه 
مشهدى فيض اله رحمتى و حسين و كبرى و قدم خير و زينب و زليخا شهرت همگى رحمتى 2- ورثه حسين رحمتى 
، فيض اله ،  اصغر ، حســن ، محمد ،صغرى ، فرشــته ، شــهرت همگى رحمتى 3- ورثه كبرى رحمتى ، حمزه ، محمد 
حنيفه و محمد باقر و صغرى و مرحمت شهرت همگى رجبى 4- ورثه قدم خير رحمتى ، ابراهيم ، اسماعيل ، احمد ، 
بى بى خانم ، ايران ، رعنا شهرت همگى رجبى 5- ورثه زينب رحمتى ، امير ، عباس و رضا و داود و مرتضى شهرتين 
جعفرى ، ورثه زليخا – حسن مختارى مى باشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده از 
طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز 
يكشنبه مورخ 1397/7/29 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى و خصوصاً 
بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت 
اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته 

و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:97/6/6- م الف/5292
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 4210/9- بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 264 صفحه 61 ذيل شماره 
ثبت 36298 به نام دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى سازمان ملى زمين و مسكن صادر و تسليم گرديده 
است. سپس مالك با ارائه دو برگ فرم استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت جابجايى نموده است 
لــذا برابر تبصره يك مــاده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا 
هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله 
اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم 
در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شماره 

چاپى سند دفترچه اى 919078 ميباشد. تاريخ انتشار : 97/6/6
 رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان مهدى همائى پور دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ 34/448/600 ريال همراه با 
هزينه هاى دادرســى و تاخير تاديه از تاريخ 97/5/30 لغايت اجراى حكم به طرفيت جواد اصيليان ، بهنام سخايى 
به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 
1069/96 ثبت و براى تاريخ 97/7/9 ساعت 16/45 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر 
مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله 

ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابــر آراء صادره هيئت موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى اراضى و 
ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى در واحد ثبتى شهرستان قروه اســتان كردستان ، 
تصرفــات مالكانه و بالمعــارض متقاضيان ذيل محرز گرديده اســت لذا مشــخصات 
متقاضيــان و امالك مورد  تقاضا به منظــور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايــد از تاريــخ انتشــار آگهى تا دوماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد و امالك 
شهرستان قروه تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى و گواهى تقديم دادخواست 
را بــه اين اداره تحويل نمايد بديهى اســت در صورت عــدم وصول اعتراض يا عدم 
ارائه گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى در مهلت قانونى طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد :
1- غالمرضا اسمعيلى فرزند حسن شماره ملى 44/3801234045 ششدانگ 
يك باب خانه بمســاحت 127/80 و پالك شــماره 44/4776 واقــع در قلعه خيابان 

هورام كوى نصر خريدارى از مالك رسمى مرصاد عبدالملكى
2- ســياره خواجه لو فرزند به شــماره ملى 3782406133 ششدانگ يك باب 
خانه بمســاحت 65/23 مترمربــع پــالك شــماره 63/19621 آدرس خيابان عالمه 

مجلسى كوى دى خريدارى از مالك رسمى على حسين مقيمى 
3- مليحه رضايى فرزند محمد امين شماره ملى 3800423421 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 157/84 شــماره پالك 63/20530 واقع در شهرك امام بلوار 

گلستان خريدارى از مالك رسمى ذوقعلى و سلطانعلى محمدى 
4- زهرا محمودى فرزند اهللا داد شــماره ملى 3800398281 ششــدانگ يك 
باب خانه به مساحت 323 مترمربع و پالك شماره 63/20561 واقع در خيابان ابوذر 

كوى شهيد سلطانى خريدارى از مالك رسمى موسى محمدى
5- راديــن معظمى فرزند رامين شــماره ملى 3790704504 ششــدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 80/88 مترمربــع و پالك شــماره 63/20633 واقع در خيابان 

فرماندارى كوى فروتن خريدارى از مالك رسمى محمد جعفر معتمد هاشمى
6- موســى رستمى فرزند قربانعلى شماره ملى 3800554356 ششدانگ يك 
باب خانه بمساحت 180 مترمربع و پالك شماره 63/20657 واقع در خيابان شهداى 

آتشنشان كوى آتشنشان 3 خريدارى از مالك رسمى اسماعيل آقاعلى 
7- مهدى عبدالملكى فرزند كريم شــماره ملى 3801455440 ششدانگ يك 
باب خانه بمســاحت 78/48 مترمربــع و پالك شــماره 63/20588 واقع در خيابان 

مدرس كوى فردوس خريدارى از مالك رسمى على عمران حق شناس
8- اســماعيل رضايى فرزند محمد امين شماره ملى 3839326842 ششدانگ 
يك باب خانه بمساحت 74/02 مترمربع و پالك شماره 63/20722 واقع در شهرك 

امام خريدارى از مالك رسمى باباخان درويشى
9- نــادر رحمانــى فرزند صحبت شــماره ملى 3801654591 ششــدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت هاى 26‚24031 و 24796 و 24316 و 25797 و 
28790 و 28653 و 49925 و 63541 و 30062 و 66‚15660 و 32‚15086 
و 19980 و 28‚28475 و 07‚9477 و 78‚16020 و 11‚10809 مترمربــع پالك 
هاى 82-81-80-79-78-77-76-75-74-73-72-71-70-69- شــماره 
83-84 فرعى از 21 اصلى واقع در بخش شش روستاى داشبالغ خريدارى از مالك 

رسمى سيد جالل حسينى.
تاريخ انتشار: مرحله اول: 97/6/6 ، مرحله دوم: 97/6/21- م الف/520

على محمد براتى – رئيس ثبت قروه

دادنامه
پرونده كالســه 9609985452100695 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان 
چابهار تصميم نهايى شماره 9709975452100381 ، خواهان: خانم مريم گلستانى پور فرزند محمد سعيد به 
نشانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان چاه بهار شهر چاه بهار خيابان خاور تقاطع ايمان و مدائن ، خوانده: 
آقاى فاتح حمدى زاده به نشانى مجهول المكان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه خسارات 
دادرسى 3- مطالبه وجه بابت 4- مطالبه خسارت (راى دادگاه) در خصوص دادخواست خانم مريم گلستانى پور 
فرزند محمد سعيد به طرفيت فاتح حمدى زاده به خواسته مطالبه طلب به مبلغ دويست و شصت ميليون ريال 
به همراه هزينه دادرسى و خسارات تاخير تاديه با توجه به فيش واريزى بانك ملى كه به  تائيد بانك ملى شعبه 
غدير چابهار رســيده اســت عدم مراجعه خوانده و عدم ارســال اليحه و دفاعيه دادگاه خواسته خواهان را وارد 
دانســته و به استناد ماده 198و515و519 همگى از قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت دويســت و شــصت ميليون ريال بابت اصل خواســته و مبلغ هفت ميليون و يكصد و هفتاد هزار ريال 
بابت هزينه دادرسى و نيز خسارت تاخير تاديه از زمان مطالبه تا يوم االدا كه بر اساس شاخص بانك مركزى و 
در زمان اجرا محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز 
پــس از ابــالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيســت روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه هاى محترم 

تجديدنظر مركز استان سيستان و بلوچستان مى باشد. م الف/105
دادرس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى چابهار

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
محمد جواد لطفى فرزند غالمرضا دائر بر مشاركت در ايراد صدمه بدنى عمدى ، تخريب ، قدرتنمايى و تهديد متهم 
پرونده كالسه 960663 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 
97/7/18 راس ســاعت 9 صبح با در دســت داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى 

نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/750
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقاى 
پدرام شعبانى دائر بر توهين و فحاشى و ايراد صدمه بدنى عمدى متهم پرونده كالسه 970344 تحت تعقيب اين 
دادگاه مى باشــد لذا به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/7/11 راس ساعت 9 صبح با در 
دســت داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/749
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مصوب 1392 به آقايان 
1- شــهرام زارعى ده باغى فرزند حسين 2- ســعيد زارعى ده باغى فرزند حسن 3- اسفنديار رشيدى چقامارانى 
فرزند صفر دائر بر مشاركت در سرقت تعزيرى متهمين پرونده كالسه 950323 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد 
لذا به نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/7/22 راس ساعت 9/30 صبح با در دست داشتن 
شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور مطابق مقررات دادگاه غيابا 

اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/779
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

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

برابر راى شــماره 13976301053001854 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمود قنبرى فرزند شربت على بشماره شناسنامه 394 صادره از زنجان در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 4813 مترمربع پالك 312 فرعى از 85 اصلى واقع در كبير آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى 
محمود قنبرى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/6- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/6/21 - م الف/3040
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقايان يوسف قادرى فرزند معارف و رستگار قادرى فرزند يوسف فعالً مجهول المكان ابالغ مى 
گردد حسب شكايت اولياء دم مرحوم اعظم عباسى در پرونده كالسه 960042 اين دادگاه به اتهام قتل عمدى جهت  
دفاع از خود و شركت در جلسه مورخه 97/08/05 ساعت 10 صبح در شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه 

حاضر شويد ، در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/780
(قاضى شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (3 كيفرى استان سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــاده 344 قانون آئين دادرســى كيفرى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مصوب ســال 
1392 خانم صبا حقيقى بردينه فرزند بهمن در پرونده كالســه 970369 به اتهام مشــاركت در سرقت مقرون به 
آزار تحت تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/07/14 راس ساعت 10 صبح با در 
دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه غياباً 

اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/776
(رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (106 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
وقت رسيدگى  مورخ 1397/7/28 شنبه ساعت 9/30 صبح ، خواهان: بانك مهر اقتصاد به وكالت آقاى 
على اكبر آدخ ، خواندگان: 1- ســيد مير فرزند پرويز 2- قاســم رحيمى فرزند حسن مجهول المكان ، خواسته: 
مطالبه وجه ، خواهان دادخواســتى تســليم اين شــورا نموده كه وقت رسيدگى تعيين شــده و به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف مدت يكماه به شعبه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 
جهت رســيدگى حاضر شود چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود. م الف/1378
 متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف شماره 14 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى وقت رسيدگى
وقت رســيدگى  مورخ 1397/7/28 شــنبه ســاعت 10/00 صبح ، خواهان: بانك مهر اقتصاد به وكالت 
آقاى على اكبر آدخ ، خواندگان: على ذبيحى فرزند قربان 2- مســعود شعبانى ارمى فرزند محمدقلى ، خواسته: 
مطالبه وجه ، خواهان دادخواســتى تســليم اين شــورا نموده كه وقت رسيدگى تعيين شــده و به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف مدت يكماه به شعبه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 
جهت رســيدگى حاضر شود چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز 

خواهد بود. م الف/1379
 متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف شماره 14 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهى وقت رسيدگى
وقت رســيدگى  مورخ 1397/7/28 شــنبه ســاعت 09/00 صبح ، خواهان: بانك مهر اقتصاد به وكالت 
آقاى على اكبر آدخ ، خواندگان: 1- حبيب جدگال فرزند يوســف 2- روشــن چنگوك فرزند ايرك 3- شه محمد 
ترنج زر فرزند غالمرضا مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه چك ، خواهان دادخواستى تسليم اين شورا نموده 
كه وقت رسيدگى تعيين شده و به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خوانده از تاريخ 
نشــر آخرين آگهى ظرف مدت يكماه به شــعبه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حاضر شــود چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم 

شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/1377
 متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف شماره 14 مجتمع مركزى شهرستان زاهدان

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم بــه آقاى / خانم جينا جمشــيد زهى فرزنــد عبدالرحمن و 
شهين ايرندگان

خواهان آقاى / بانك مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم جينا جمشــيد زهى فرزند 
عبدالرحمن و شــهين ايرندگان به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
9709985507100116 شــوراى حل اختالف شماره 3 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان 
ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/15 ســاعت 17/30 تعيين كه حسب دستور 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 يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/1380
متصدى امور دفترى شوراى حل اختالف شماره 3 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حسين اسدى فرزند اسداله
خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواســتى به طرفيت خوانده به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه 
ارجــاع و به شــماره پرونده كالســه 9709985507100115 شــوراى حــل اختالف شــماره 3 مجتمع مركزى 
شــوراى حل اختالف شهرســتان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/15 ساعت 17/00 تعيين كه 
حســب دســتور 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/1381
متصدى امور دفترى شوراى حل اختالف شماره 3 مجتمع مركزى شوراى حل اختالف شهرستان زاهدان

ارزش کل به ريالارزش هر مترمتصرفمساحت به متر مربعکاربري و منطقه وقوع ملکپالک

۴۰۰۰۵۳۴۸۰۰۰۰محمود۱۳۳۷۰زمين ديم کردنقده۱

۵۰۰۰۱۶۲۷۴۰۰۰۰عسکر۳۲۵۴۸زمين ديم قورق۲

۴۰۰۰۴۳۷۲۴۰۰۰اسحاق۱۰۹۳۱زمين ديم و اربادل (باده)۳

۴۰۰۰۷۰۳۸۸۰۰۰عسکر۱۷۵۹۷زمين ديم ناله خنزير۴

۴۵۰۰۴۹۵۰۰۰۰۰اسحاق۱۱۰۰۰زمين ديم مش باال زو۵

۴۵۰۰۸۹۶۸۵۰۰۰اسحاق۱۹۹۳۰زمين ديم سرچشمه شرقي۶

۵۰۰۰۷۵۰۶۰۰۰۰محمود۱۵۰۱۲زمين ديم سرچشمه غربي۷

۵۵۰۰۱۵۱۶۲۴۰۰۰محمود۲۷۵۶۸زمين ديم جالن شمالي۸

۴۰۰۰۳۷۵۶۴۰۰۰محمود۹۳۹۱زمين ديم راست خطاب۹

۶۰۰۰۱۴۱۰۶۰۰۰۰-۲۳۵۱۰زمين ديم جالن جنوبي۱۰

۵۰۰۰۵۳۱۶۰۰۰۰محمود۱۰۶۳۲زمين ديم کهنه ري وي۱۱

۵۰۰۰۱۵۹۴۰۰۰۰۰اسحاق۳۱۸۸۰زمين ديم شک۱۲

۸۰۰۰۱۶۶۹۶۸۰۰۰عسکر۲۰۸۷۱زمين ديم کال خوني۱۳

۸۰۰۰۴۶۶۷۴۴۰۰۰محمود۵۸۳۴۳زمين ديم تخت حوض۱۴

۸۰۰۰۷۷۴۸۰۰۰۰محمود۹۶۸۵زمين ديم باال چاه پايين روستا۱۵

۶۰۰۰۷۹۸۷۸۰۰۰محمود۱۳۳۱۳زمين ديم وارد کرد پايين۱۶

۵۰۰۰۷۸۴۲۵۰۰۰محمود۱۵۶۸۵زمين ديم وارد کرد باال۱۷

۶۰۰۰۲۶۳۸۱۴۰۰۰محمود۴۳۹۶۹زمين ديم نال رش دو قطعه۱۸

۶۰۰۰۱۶۰۲۳۰۰۰۰محمود۲۶۷۰۵زمين ديم تخت ميرو جنوبي۱۹

۵۰۰۰۱۶۰۷۵۰۰۰۰محمود۳۲۱۵۰زمين ديم فک زاوبند۲۰

۸۰۰۰۴۲۱۰۴۰۰۰عسکر۵۲۶۳زمين ديم باالي چاه۲۱

۶۰۰۰۱۶۰۷۷۶۰۰۰عسکر۲۶۷۹۶زمين ديم ناله رش۲۲

۸۰۰۰۸۷۸۰۰۰۰۰اسحاق۱۰۹۷۵زمين ديم زيرچاه۲۳

۶۵۰۰۲۳۱۸۸۱۰۰۰اسحاق۳۵۶۷۴زمين ديم تخت ميرو شمالي۲۴

۳۰۶۴۲۳۵۰۰۰  ۵۲۲۷۹۸ جمع

۸۵۰۰۰۲۷۴۲۹۵۰۰۰فروخته شده۳۲۲۷زمين گرمخان۱

۴۶۰۰۰۰۰۲۲۰۸۰۰۰۰۰۰فروخته شده۴۸۰حياط مسکوني۲

۲۴۸۲۲۹۵۰۰۰    جمع

آس�يا گروه فرادید  در ادامه سیاست بحران سازی غ�رب 
در منطقه، در نشس��ت محرمانه ولیعهد س��عودی 
با برخی از مقامات عربس��تان، معاونان او پیشنهاد 

انتقال جنگ از یمن به لبنان را ارائه کرده اند.
روزنامه االخبار لبنان نوشت همزمان با انتشار 
گزارش محرمانه ای مبنی بر تصمیم گیری برای انتقال 
جن��گ از یمن به داخل لبنان در نشس��ت ولیعهد 
عربس��تان با مقامات مهم این کش��ور، رس��انه های 
سعودی با به راه انداختن حمالت تبلیغاتی گسترده 
علیه لبنان خواستار اتخاذ مواضعی قاطع علیه نظام 

سیاسی و احزاب لبنان شدند.
در این مطلب آمده است: گزارش دیپلماتیک 
محرمانه ای که به دس��ت طرف ه��ای صاحب نفوذ 
لبنانی رسید از نشست ولیعهد عربستان با تعدادی 
از مقامات سعودی در ریاض خبر می دهد که عادل 
الجبیر وزی��ر امور خارجه، و خالد حمیدان، رئیس 
دس��تگاه اطالعات و مع��اون ولیعه��د، مهمترین 
حاض��ران در ای��ن جلس��ه بودند. ب��ه موجب این 
گزارش »در این جلس��ه دس��تاورد های سیاسی و 
نظامی در جنوب سوریه، که اخیرا به دست ارتش 
این کش��ور و با همکاری روسیه و همپیمانان نظام 

سوریه آزاد شد، مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نتایج چند عملیات اخیر در یمن و آثار 
منفی آن برای جایگاه عربس��تان در بین کشور های 
عربی و اس��المی و ش��یوه جبران این خسارات برای 
دس��تیابی به تع��ادل و توازنی دوب��اره در منطقه در 
برابر ایران بررسی ش��د.« طبق این گزارش، معاونان 
محمد بن س��لمان خواستار »انتقال جنگ از یمن به 
داخل لبنان شده اند. بر این اساس پس از تشدید فشار 
اقتصادی به ایران و حزب اهلل برای خروج از سوریه، بهتر 

است جنگ از یمن به داخل لبنان منتقل شود.« 
پ��س از این نشس��ت حمالت رس��انه ای علیه 
لبنان در عربس��تان ب��ه راه افت��اد. مهمترین این 
حمالت تیت��ر روزنامه عکاظ بود که نوش��ته بود: 
»لبن��ان.. صب��ر هم ح��دی دارد.« به نظ��ر خالد 
السلیمان نویس��نده این مقاله - که به نزدیکی به 

دفتر ولیعهد شهره - است: »تا وقتی لبنان بخواهد 
ب��ه تناقضات خود ادامه دهد و نظام سیاس��ی این 
کشور مواضع بی فایده اش را به ما بفروشد در حالی 
که احزاب سیاس��ی لبنان با ما خصومت می ورزند، 
ادامه ش��رایط کنون��ی دیگر ممکن نیس��ت. هیچ 
چیز نمی تواند ما را مجبور کند از هم گس��یختگی 

سیاسی کنونی لبنان را تحمل کنیم«.
وی در ادامه مقاله بی اساس خود نوشت: »وقت 
آن رس��یده است در داخل و خارج از لبنان موضع 
قاطعی اتخاذ ش��ود، یا باید با اتخاذ مواضع محکم 
در داخل بر گروهی تمرکز شود که علنا برای ایران 
مزدوری می کند یا اینکه در خارج از لبنان مواضع 
قاطعی اتخاذ ش��ود که بین نظام سیاسی لبنان و 
اح��زاب ایرانی آن و جایگاه واقعی این کش��ور در 

محور ایران تفاوتی قائل نشود.«
از س��وی دیگر یک دیپلمات عربس��تانی فاش 
کرده عربس��تان دیگر از »س��عد الحریری« رضایت 
ندارد و می خواهد امور را به نحوی پیش ببرد که وی 
فقط نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان باشد نه 
بیشتر. وبگاه خبری »لبنان دیبایت« با بیان مطلب 
فوق نوش��ت، »نور امیدی در افق )سیاس��ی لبنان(  
مبنی بر تش��کیل س��ریع دولت دیده نمی شود و از 
س��وی دیگر در راستای نبود متنی قانونی که دوره 
نخست وزیری سعد الحریری برای دولت پیشبرد را 
مشخص کند به نظر می رس��د او تا مدت نامحدود 

نخست وزیر مکلف باقی خواهد ماند«.
این منبع خبری افزود که این مدت نامحدود به 
خارج )از لبنان( بستگی دارد و اشارات مخفی و آشکار 
به سمت عربستان س��عودی است و رضایت ریاض از 
سعد الحریری با عالمت سوال های بسیاری روبه روست.

طبق این گزارش، یک دیپلمات عربس��تانی به 

دوس��ت لبنانی خود که درباره موعد تشکیل دولت 
از وی س��وال ک��رده، گفته اس��ت س��عد الحریری 
نخست وزیر نیست او تا این ساعت نخست وزیر مکلف 
است. این فرد لبنانی که نزدیک به حزب المستقبل 
است، تأکید کرد عربستان امروز به »نهاد المشنوق« 
وزیر کش��ور دولت پیش��برد امور لبنان نزدیکتر از 
الحریری اس��ت و از س��عد الحریری رضایت ندارد. 
ریاض هنوز آنچه پس از استعفای سعد الحریری در 
این کشور اتفاق افتاد را از یاد نبرده است، همچنین 
فراموش نکرده که او یکی از دوستان قدیمی است اما 
حمایت کامل لبنانی ها از الحریری در روز استعفای 

مشکوکش مانع از کنار زدن او شد.
اواخر س��ال 2017 میالدی سعد الحریری که 
به ریاض سفر کرده بود ناگهان با حضور بر صفحه 
تلویزیون عربستان از سمت خود استعفا کرد. چند 
روز بعد مش��خص شد که اس��تعفای نخست وزیر 

لبنان تحت فشار و با اجبار آل سعود صورت گرفته 
اس��ت هر چند که عربستان این موضوع را تکذیب 
کرد. سخن »ولید الیعقوب« سفیر سابق عربستان 
در لبنان نیز تأییدکننده این دیپلمات عربس��تانی 
اس��ت، الیعقوب در دیداری گفت: »امیدواریم که 
دوره میش��ل ع��ون، دوره دولت پیش��برد امور )از 
روزی ک��ه نخس��ت وزیر مکلف مأمور به تش��کیل 
دولت می شود تا روزی که این امر نهایی می شود( 
لبنان باش��د«. این نشان دهنده دیدگاهی است که 
عربستان سعی در اجرایی کردن آن در لبنان دارد 
و می خواهد سعد الحریری فقط نخست وزیر دولت 

پیشبرد امور باشد نه بیشتر.
در ادام��ه این گزارش آمده اس��ت: عربس��تان 
می خواهد نهاد المش��نوق نخس��ت وزیر دولت باشد 
ام��ا می داند که امروز در داخل لبنان رضایتی از وی 
وج��ود ندارد، این موضوع باعث می ش��ود که ریاض 

برای تحمیل المشنوق بر محافل )جریان( سنی  )در 
لبنان( تمرکز کند. المشنوق پس از سفر اخیرش به 
ریاض وارد باشگاه نخست وزیرهای لبنان شده اما برای 
نخست وزیر شدن او در دولت پیش رو موانعی وجود 
دارد و همین امر باعث به تأخیر افتادن چشم اندازش 
تا دولت های بعدی می شود. طبق این گزارش، نهاد 
المش��نوق از حمایت جریان المستقبل برخوردار و 
در زمین��ه هماهنگی ها از الحریری برتر اس��ت. این 
تنها المش��نوق نیس��ت که امروز از الحریری دور و 
به عربس��تان نزدیک می ش��ود بلکه »فواد سنیوره« 
نخست وزیر اسبق نیز از رضایت عربستان برخوردار 
است اما نه به اندازه رضایت ریاض از المشنوق. منابع 
نزدیک به سنیوره، وی را آتش زیر خاکستر می دانند 
که منتظر فرصت مناسب برای کنار زدن الحریری و 

جدایی کامل از المستقبل است.
س��عد الحریری در س��وم خردادم��اه با 111 
رأی مأم��ور به تش��کیل دولت جدید لبنان ش��د 
اما اختالفات احزاب بر س��ر سهمیه های وزارتی و 
سهم خواهی بیش از حد برخی از طرف ها تا کنون 

مانع این کار شده است.
خبر دیگر از لبنان آنکه »الیاس بوصعب« نماینده 
لبنانی وابس��ته ب��ه »جریان ملی آزاد« )به ریاس��ت 
میشل عون( اعالم کرد به دلیل منافع لبنان تصمیمی 
برای قطع روابط با سوریه وجود ندارد. وی به شبکه  
»الجدید« گفت: خواهان قطع روابط با سوریه نیستیم؛ 
سوریه، دولتی دارد که آن را به رسمیت می شناسیم، 
در این کشور س��فیر داریم و سوریه نیز در کشور ما 
سفیر دارد؛ هر کسی خواهان روابط با سوریه نیست 

سفیرمان را از این کشور فرابخواند.
بوصعب ادامه داد: من پاسخی درباره )موضع( 
میشل عون در قبال سوریه ندارم اما اگر در این باره 
موضوعی وجود داش��ته باش��د در خفا نخواهد بود. 
رئیس جمهور بر بی طرفی لبنان در هر تصمیمی که 
به ضرر کش��ور یا هر کشور عربی دیگر باشد، اصرار 
دارد. وی تصریح کرد »بیار رفول« وزیر مش��اور در 
امور ریاست جمهوری از پیش از تصدی این پست، 

با سوریه در ارتباط بوده است.

عربستان همچنان در منطقه بحران سازی می کند

سعودی  درصدد انتقال جنگ از یمن به لبنان
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اعتراض مردم انگلیس به نفوذ صهیونیسم 
بیش از ده هزار انگلیسی در اعتراض به البی  لش و نفوذ رژیم صهیونیس��تی در سیاست های چ�����ا
این کش��ور اعت��راض کردند و با امضای توم��اری انجام تحقیق و 

پاسخگویی دولت این کشور در این باره را خواستار شدند.
در این تومار که تا ظهر روز دوش��نبه ده هزار و 970 نفر 
آن را امضا کرده اند ؛ آمده است؛ صهیونیست ها علیه آن دسته 
از سیاستمداران انگلیسی که مخالف جنایت های رژیم اشغالگر 

قدس هستند توطئه کرده و آنها را برکنار کرده اند.
درحالی که »ترزا می« نخست وزیر انگلیس با انجام تحقیقات 
مس��تقل درباره س��طح نفوذ رژیم صهیونیستی در سیاست های 
کشورش مخالفت، است؛ امضاکنندگان این تومار تصریح کرده اند 

مردم انگلیس نفوذ هیچ دولتی را در امور سیاسی خود برنمی تابند. 
دولت انگلیس موظف است تا به درخواست مطرح شده در توماری 

که از مرز 10 هزار امضا تجاوز کند پاسخ دهد.
این تومار در حالی تنظیم شده که حزب کارگر به دلیل آنچه 
ضد س��امی گری )آنتی س��میتیزم( در داخل حزب و اطرافیان 
جرمی کوربین رهبر این حزب خوانده می شود به شدت تحت فشار 
است. صهیونیست ها از سه سال پیش تاکنون، یعنی درست پس 
از انتخاب جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر پویشی را به راه 
انداخته و به بهانه یهودستیزی شمار زیادی از اعضا حزب کارگر 

را بی کار و یا از فعالیت سیاسی معلق کرده اند.
آخرین بار »کن لیوینگستون« نماینده پیشین حزب کارگر 
خردادم��اه گذش��ته اعالم کرد ک��ه به اجبار از مق��ام حزبی اش 
کناره گیری کرده تا حواش��ی مربوط به تعلیق او از حزب کارگر 

و اتهامات یهودس��تیزی علیه وی، س��بب ایجاد مزاحمت برای 
هم حزبی هایش نشود. لیوینگس��تون آوریل سال 2016 در یک 
گفت وگوی رادیویی گفته بود: "به یاد بیاوریم هیتلر خودش یک 
یهودی بود و تا قبل از پیروزی در انتخابات در سال 1932 و پیش 
از آنکه دیوانه شود و میلیون ها یهودی را بکشد، از صهیونیست ها 

و انتقال یهودی ها به سرزمین فلسطین حمایت می کرد." 
رهبر حزب کارگر که از فعاالن حقوق بش��ری، ضد جنگ و 
مخالفان جدی رژیم صهیونیس��تی به شمار می رود اصلی ترین 
هدف پویش صهیونیست ها در انگلیس به شمار می رود. کوربین 
پیش از تصدی رهبری حزب کارگر با مقام های حزب اهلل مالقات 
داشته و بر لزوم تحقق حقوق ازدست رفته فلسطین اصرار دارد.

به طورکلی، البی رژیم صهیونیستی در اروپا و آمریکا که سطح 
گسترده ای فعالیت دارد، با ترفند اتهام یهودستیزی مخالفان خود 

را از س��ر راه حذف می کنند. جنیفر تانگ نماینده ارش��د حزب 
لیب��رال دموکرات انگلیس در مجلس اعیان که به دلیل اظهارات 
ضد صهیونیستی اش از عضویت در این حزب تعلیق شده پیش تر 
در گفت وگو با خبرنگار ایرنا بر ضرورت بازتعریف یهودس��تیزی و 

مخالفت باسیاست های رژیم صهیونیستی تأکید کرده بود.
تانگ تصریح کرد: من یهودستیز نیستم اما مخالف اقدامات 
رژیم صهیونیستی هستم و به همین خاطر از عضویت در حزبم 
معلق ش��ده ام. به نظرم این رژیم اش��تباه می کند. آن ها قوانین 
بین المللی و حقوق بش��ر را نقض کرده اند. این اشتباه ها محرز 
اس��ت. اکنون فعاالن حقوق بشری امیدوارند که تومار اعتراض 
به نفوذ رژیم صهیونیستی در سیاست های انگلیس از مرز 100 
هزار امضاء تجاوز کرده تا بر اس��اس رویه قانونی، درخواس��ت 

آن ها در پارلمان به بحث گذاشته شود.


