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پاکس�تان: »عمران خان« نخس��ت وزیر پاکستان 
گف��ت: به آنچه درب��اره ارتباط با آمری��کا گفتم پایبند 
هستم و نوع رابطه با این کشور براساس احترام متقابل 
خواهد بود. وی افزود: تمام سفرهای خارجی نخست وزیر 
براساس منافع کشور خواهد بود. خان تأکید کرد: قصد 
جنگ با آمری��کا را نداریم اما واش��نگتن باید بداند که 

پاکستان از اصول غلط این کشور پیروی نخواهد کرد.

عربستان: مش��اور محمد بن س��لمان در توییتر 
خود نوش��ته که به عنوان یک شهروند منتظر اجرای 
طرح جداس��ازی مرز قطر از عربس��تان است و مدعی 
ش��ده که فقط عربستان قادر به اجرای چنین طرحی 
اس��ت. »س��عود القحطانی« مش��اور ولیعهد عربستان 
نوشته به عنوان یک شهروند بی صبرانه منتظر اجرایی 

شدن پروژه »کانال جزیره شرق سلوی« هستم.

بحری�ن: م��ردم بحری��ن سلس��له تظاهرات های 
گس��ترده ای را در حمایت از ش��یخ عیس��ی قاس��م، 
زندانیان سیاسی و علیه رژیم آل خلیفه، برگزار کردند. 
تظاهرات کنندگان با س��ر دادن شعارهایی بار دیگر بر 
حمایت خود از ش��یخ عیسی قاسم و زندانیان سیاسی 
تأکی��د کرده و خواس��تار آزادی هرچه س��ریعتر آنها 
ش��دند. معترضان بحرینی همچنین شعارهای تُندی 

را علیه مقامات رژیم آل خلیفه سر دادند.

برزیل: پنج قاضی دادگاه انتخابات برزیل نس��بت 
به اجازه ورود "لوال داس��یلوا" رئیس جمهور سابق این 
کش��ور به انتخابات پیش رو ریاس��ت جمهوری برزیل 
رای منفی دادند. در جلس��ه رای گیری که با حضور ۷ 
قاضی دادگاه انتخابات در برازیلیا برگزار ش��د، ۵ نفراز 
آنها نس��بت به اجازه ورود "لوال داس��یلوا" به انتخابات 

پیش رو رای منفی دادند.

ذرهبین

تالش برای آزادی امام موسی صدر 
رئیس پارلمان لبنان در جریان سخنرانی اش در همایشی به مناسبت چهلمین 
سالگرد ناپدید شدن امام موسی صدر و دو تن از همراهانش اعالم کرد: ما به تالش  

جهت آزادی امام موسی صدر و دو تن از همراهانش ادامه خواهیم داد. 
نبیه بری خاطرنشان کرد: درپی نابسامان شدن اوضاع لیبی در دوره اخیر، 
کمیته پیگیری این مس��أله نتوانست به لیبی سفر کند اما ما به تالش خود ادامه 
می دهیم و ناامید نمی ش��ویم. درخواس��ت ما از دولت این بوده و هست که به مساله 

امام موسی صدر و همراهانش توجه ویژه ای داشته باشند. 
وی در ادام��ه تاکید کرد: ما ب��ه ارتش و نیروهای امنیت��ی لبنان درخصوص حفظ 
امنیت در بقاع اعتماد داریم. پس از تشکیل دولت، ما منتظر راه حل سیاسی برای پرونده 
آوارگان هس��تیم و نیاز به گفتمان رس��می میان دو کشور احساس می شود. پرونده امام 

موسی صدر تا رسیدن به نتیجه همچنان پیگیری خواهد شد. 

مقاومت 
ترکیه با فشار آمریکا تسلیم نمی شود

رئی��س مجلس ترکیه که برای دیدار رس��می به جمهوری آذربایجان س��فر 
کرده بود، در مس��یر بازگش��ت به کش��ورش در مصاحبه با روزنامه پُستا ) چاپ 
ترکیه( با بیان این مطلب گفت: درخصوص مسائلی که در روابط آمریکا و ترکیه 

بروز کرده است همچنان راه برون رفت وجود دارد.
بینعال��ی ییلدیریم گفت: روابط دو کش��ور هیچ گاه تا ای��ن اندازه دچار تنش 
نبوده اس��ت. این موضوع پنهانی نیس��ت. وی گفت: پس از این مرحله هر اقدامی که 

به صورت فوری انجام شود می تواند به منزله عقب نشینی تلقی شود. 
وی گفت: آمریکا کار را به نقطه دشواری کشانده است. آنها گام های زیادی برداشتند 
و سخنان بزرگی گفتند اما اکنون هیچ ابزاری ندارند. آنها بیش از آن کارهایی که انجام 
دادند چه کاری می توانند انجام دهند. ییلدیریم گفت:  طرف آمریکایی می گوید با ترکیه 

در عرصه اقتصاد مبارزه خواهیم کرد. اکنون نیز مبارزه می کنند. 

چالش
تبریک تولد سیدحسن نصراهلل به شیوه حزب اهلل

تع��دادی از رزمندگان حزب اهلل، تولد دبیرکل این جنبش را به ش��یوه خود 
جشن گرفتند و اعالم کردند »گوش به فرمان پسر فاطمه هستند«.

در ویدئوی مذکور یکی از رزمندگان در کنار پرچم حزب اهلل متنی را قرائت می کند 
و می گوید: تولدت مبارک س��رورِ سروران، فرمانده فرماندهان، نور مستضعفان، امید 
مومنان و قبله سوم ما. بعد از خدا گوش به فرمان توییم، فرمان ، فرمان توست. تصمیم، 
تصمیم توست؛ ما را با یک اشاره در خدمت خود خواهی یافت. ]دیگران یا دشمنان[ بخواهند 

یا نخواهند، گوش به فرمان توئیم ای پسر فاطمه؛ چراکه ما اهل حقیم و فرزندان والیت.
سیدحسن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان متولد ۳۱ آگوست ۱۹۶۰ در »البازوریه« 
لبنان اس��ت و وارد پنجاه و هش��تمین سال زندگی خود ش��ده است. خانواده وی که به 
»الکرنتین��ا« در ضاحیه جنوبی بی��روت نقل مکان کرده بودند پس از آغاز جنگ داخلی 

لبنان بار دیگر به البازوریه بازگشتند.

غرب آسیا

وا در بازی حق بازگشت  آنر
فرامرز اصغری

»آن��روا« ک��ه پس از جن��گ اعراب و رژیم صهیونیس��تی 
در ۱۹۴۸ تش��کیل شد، مس��ئولیت تأمین تس��هیالت و ارائه 
کمک های انسانی به میلیون ها آواره فلسطینی را برعهده دارد. 
وزارت خارجه آمریکا دیروز اعالم کرد این کش��ور تمامی 
کمک های مالی به »آژانس امداد و اقدام س��ازمان ملل متحد 
ب��رای آوارگان فلس��طینی در خاور نزدیک« که مس��ئولیت 
تأمین تس��هیالت و ارائه کمک های انسانی به میلیون ها آواره 

فلسطینی را برعهده دارد را قطع کرده است. 
پیش از این روزنام��ه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه 
گزارش داده بود »جارد کوش��نر«، داماد رئیس جمهور آمریکا 
و مشاور او در مسائل غرب آسیا بیشترین تالش را برای قطع 
حمایت مالی آمریکا به آنروا انجام می دهد. سخنگوی تشکیالت 
خودگردان فلسطین، تصمیم آمریکا در قطع کمک های مالی 
به یک نهاد حامی آوارگان فلسطینی را »حمله ای وقیحانه« به 
مردم این کشور توصیف کرد. در همین حال »سامی مشعشع« 
سخنگوی رسمی »آنروا« )آژانس کمک و کاریابی ویژه آوارگان 
فلس��طینی در خاور نزدیک( اعالم ک��رد اقدام آمریکا در قطع 

کمک ها به این نهاد مایه تأسف عمیق و ناامیدی است.
حال این س��وال مطرح می ش��ود که هدف آمریکا از این 
اقدام چیست و چرا طرح حذف کمک ها به آنروا را مطرح کرده 

است؟ بخشی از این اقدامات را در قالب تحوالت درونی آمریکا 
می توان مشاهده کرد در حالی در ماه های آتی انتخابات میان 
دوره ای کنگره برگزار می ش��ود که از یک سو ترامپ نتوانسته 
چن��ان که باید کارکردی در تحق��ق مطالبات اقتصادی مردم 
داشته باش��د و از س��وی دیگر دموکرات ها از هر ابزاری برای 
پی��روزی در انتخابات بهره می گیرند در همین حال مس��ئله 
استیضاح ترامپ در کنگره نیز مطرح است. در این شرایط او با 
سوق دادن افکار عمومی به مسائل حاشیه ای برون مرزی سعی 
دارد در کن��ار نمای��ش چهره ای مقتدر از خ��ود افکار عمومی 
را به مس��ائل حاشیه ای منحرف س��ازد تا در آستانه انتخابات 
بحران های درونی و نکارآمدی سیاست هایش را پنهان سازد. 

نکته دیگر معطوف به سیاس��ت خارجی ترامپ اس��ت. او 
از ابتدای رس��یدن به قدرت تالش دارد تا چهره ای کارآمد از 

خود به نمایش گذارد که توانس��ته پرونده های ناتمام آمریکا 
را به پایان رس��اند. خروج از برجام، رویکرد به مذاکره با کره 
ش��مالی، تقابل با روس��یه و چین و نیز اقدام در غرب آس��یا 
نمودی از آن اس��ت. نکته مهم آنکه وی از ابتدا طرحی قابل 
توجه در قبال مس��ئله فلس��طین در پیش گرفته اس��ت که 
بخشی از آن در قالب انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس 
بوده که به منزله پذیرش پایتختی قدس برای این رژیم است. 
بعد دیگر سیاس��ت آمریکا را اقدام برای حذف حق بازگش��ت 
آوارگان فلس��طینی می توان دانست. این طرح در قالب حذف 
کمک های آمریکا به آنروا صورت می گیرد. هدف از ایجاد آنروا 
کمک به آوارگان فلس��طینی است و با حذف این نهاد جهانی 
عمال ماهیت آوارگان فلس��طینی حاشیه شده و طرح آمریکا 

برای حذف مسئله آواگان فلسطینی محقق می شود. 

یادداشت

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

برابر راى شماره 139760301024000738 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى رحيم مقرب رازليقى فرزند طومار بشــماره شناسنامه 3414 صادره از سراب در ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى در آن به مساحت 86/72 مترمربع پالك 1108 فرعى از 115 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 
اصلى مذكور واقع در بخش 12 تهران خريدارى از مالك رســمى آقاى حميد ســلطانى محرز گرديده اســت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/5/27- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 97/6/11 - م 

الف/2847
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابر راى شماره 139760301024000722 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمد ديانى فرزند ناصر بشماره شناسنامه 2732 صادره از رى در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
در آن به مســاحت 134/67 مترمربع پالك 3466 فرعى از 120 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 172 فرعى 
از اصلى مذكور واقع در قريه حسين آباد شهررى دهستان غاربخش 12 تهران خريدارى از مالكين رسمى عصمت 
خورسندى و ذبيح اله مهدوى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم 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: 

97/5/27- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/11 - م الف/2841
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

آگهى ابالغ راى قانون تعيين تكليف 
آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى راى ذيل 
از سوى هيات محترم قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد استانه اشرفيه صادر گرديده و جهت اطالع عموم 
اگهى  مى گردد. 1- ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر ساختمان بمســاحت 192/72 مترمربع به پالك فرعى 
12591 فرعى از 1 و 4 و 14 و 19 فرعى شــهر كياشــهر از سنگ 107 اصلى بخش 14 گيالن بموجب راى شماره 
139760318006000949-97/3/22 بنفع متصرف متقاضى خانم الهام رمضانى امين آبادى از نســق زراعى 
ســيد عباس قاســمى نژاد حسن كياده به اســتناد تبصره 3 ماده 6 و ماده 3 قانون تعيين تكليف ... صادر گرديده 
اســت. لذامراتــب  دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد تا اشــخاص حقيقى و حقوقى نســبت به ثبت ملك 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى ظرف دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت محل 
تحويل و رسيد دريافت نمايند و در ظرف يك ماه هم در محاكم قضائى نسبت به تنظيم دادخواست اقدام نموده و 
رسيد ان را به ثبت محل تسليم و رسيد دريافت نمايند در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت قانونى اعم از انكه 
اعتراضى واصل نگردد يا پس از اعتراض ظرف يكماه دادخواست تنظيم نگردد و گواهى دادخواست تسليم ثبت 
نگردد برابر مقررات عمليات ثبتى ملك مرقوم تعقيب مى گردد و سند مالكيت صادر خواهد شد تاريخ انتشار اول: 

1397/05/28     تاريخ انتشار دوم 1397/6/11                
   383

 رئيس ثبت  آستانه اشرفيه  -  حيدر پور

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مقدار ششــدانگ پالك شــماره 3 فرعى از 941 اصلى واقع در بخش يك سقز كه ذيل ثبت 
36104 صفحه 365 دفتر جلد 250 – داخلى بنام آقاى عبداله محمودى صادر و تسليم گرديده است  سپس آقاى 
محمد عزيزپور برابر وكالتنامه شــماره 82857 – 97/4/21 دفتر 12 سقز با تقديم دو برگ استشهاديه فقدان 
سند مالكيت كه به تاييد و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 108 سقز رسيده مدعى است كه سند مالكيت فوق 
الذكر بشماره مسلسل 936296 د 93 در اثر مراجعه به دفتر خانه مفقود و با جستجوى كامل پيدانشده است لذا 
باســتناد ماده 120 اصالح موادى از آئيننامه قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در يك نوبت آگهى مى شــود تا 
چنانچه شخص يا اشخاص نسبت به پالك مرقوم مدعى انجام معامله و يا وجود اصل سند مالكيت و يا سند معامله 
نزد خود باشــند از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا همراه با اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم نمايند بديهى است ، چنانچه ظرف مدت ده روز اعتراضى واصل نگردد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم 
خواهد كرد و در صورت ارائه ســند مالكيت يا ســند معامله صورت مجلس مبتنى بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضى المثنى تسليم و اصل سند مالكيت به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 97/6/11 - م/الف: 1072
 سيد اميد زمانى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مقدار ششــدانگ پالك شماره 6 فرعى از 941 - اصلى واقع در بخش يك سقز كه ذيل ثبت 
36112 صفحه 389 دفتر جلد 250 – داخلى بنام آقاى عبداله محمودى صادر و تسليم گرديده است  سپس آقاى 
محمد عزيزپور برابر وكالتنامه شــماره 82858– 97/4/21 دفتر 12 ســقز با تقديم دو برگ استشهاديه فقدان 
سند مالكيت كه به تاييد و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 108 سقز رسيده مدعى است كه سند مالكيت فوق 
الذكر بشماره مسلسل 936338 د 93 در اثر مراجعه به دفتر خانه مفقود و با جستجوى كامل پيدانشده است لذا 
باســتناد ماده 120 اصالح موادى از آئيننامه قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در يك نوبت آگهى مى شــود تا 
چنانچه شخص يا اشخاص نسبت به پالك مرقوم مدعى انجام معامله و يا وجود اصل سند مالكيت و يا سند معامله 
نزد خود باشــند از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا همراه با اصل سند مالكيت يا سند 
معامله به اين اداره تسليم نمايند بديهى است ، چنانچه ظرف مدت ده روز اعتراضى واصل نگردد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم 
خواهد كرد و در صورت ارائه ســند مالكيت يا ســند معامله صورت مجلس مبتنى بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظيم و يك نسخه آن به متقاضى المثنى تسليم و اصل سند مالكيت به ارائه دهنده مسترد خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 97/6/11 - م/الف: 1073
 سيد اميد زمانى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

((آگهى مزايده نوبت اول ))
اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان سقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 970494 ، 
ملك ذيل را از طرق مزايه حضورى به فروش برساند . 6 دانگ عرصه و اعيان يك واحد تجارى مفروز و يك نبش 
بشــماره پالك 1374 اصلى بخش يك ســقز واقع در شهرستان سقز – خيابان آزادى – روبروى بانك اقتصاد نوين 
ما ترك مرحوم محمد خليل ســتوده بمســاحت 13,4 متر مربع هر متر مربع 275/000/000 ريال جمعا به ارزش 
3/685/000/000 ريال برآورد گرديده است ، مزايده حضورى و در مورخه 1397/7/22 ساعت 10 در محل 
دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز برگزار و مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه 
شروع ميشود و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت پيشنهادى را ارائه نمايد . برنده بايستى فى المجلس 
ده درصد قيمت كارشناسى شده موضوع مزايده را بحساب سپرده شماره 2171294253007 دادگسترى سقز 
واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ مزاديه ترتيب پرداخت مابقى بهاى مزايده را بدهد در غير اينصورت ده درصد 
تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شد . كسانى كه قصد بازديد از مورد مزايده را داشته باشند ، پنج روز مانده به 

روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. 
م/الف: 1160

 آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكــوم لهم: محمد على جهانگيــرى فرزند يمن به 
نشــانى اســتان البرز شهرستان كرج شهر كرج مهرشــهر بلوار شهردارى فاز 2 
خيابــان 205 پــالك 95 واحد 10- مشــخصات محكوم عليــه/ محكوم عليهم: 
1- طاهره خطير فرزند اســمعيل به نشانى استان البرز شهرستان كرج ، كرج ، 
مهرشهر بلوار شهردارى فاز 2 خيابان 205 پالك 95 طبقه همكف واحد 2 – 2- 
مصطفى ســيد نورانى فرزند ناصر به نشانى استان البرز شهرستان كرج ، كرج 
، مهرشهر بلوار شــهردارى فاز 2 خيابان 205 پالك 95 طبقه همكف واحد 2 – 
3- محمود محتشم فرزند حسين مجهول المكان ، محكوم به: بموجب درخواست 
اجــراى حكم مربوطه به شــماره 9710092611800427 و شــماره دادنامه 
مربوطه 9609972611801384 محكوم عليه محكوم است به خوانده رديف 
اول را محكوم به اخذ پايان كار از شــهردارى كرج و مفاصا حســاب از دارائى و 
اخذ صورت مجلس تفكيكى از اداره ثبت اسناد و امالك كرج و پرداخت هزينه 
هاى ابطال تمبر دادرســى و هزينه برگهايى كه تقديم دادگاه شــده است طبق 
تعرفه قانونى سپس خواندگان رديف دوم و سوم را ملزم به حضور در يكى از 
دفاتر اسناد رسمى و محكوم به انتقال رسمى مال مورد ترافع بر اساس شرايط 
در قرارداد اســتنادى در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد و كليه هزينه هاى 

اجرايى بعهده محكوم عليه مى باشد. م الف/13684
 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بدينوسيله به خوانده مجهول المكان على رضائى فرزند احمد ابالغ مى گردد ، اسماعيل زمانى فرزند رضا به 
شماره ملى 3520243970 دادخواستى به طرفيت شما به خواسته الزام به فك پالك خودروى سوارى پرايد تحت 
پالك انتظامى 58 ايران 844ب48 به اين شعبه از دادگاه تقديم كه به كالسه پرونده 961363 ح ثبت و جهت يوم 
سه شنبه مورخ 1397/11/16 ساعت 08/00 صبح مقيد به وقت رسيدگى جهت استماع شهادت شهود گرديده 
على هذا مراتب وفق ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشار يا محلى درج تا 
در صورت نياز به دفتر دادگاه مراجعه و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و ادرس محل سكونت خود 
را اعالم يا با ارسال اليحه ، دفاعيات الزم را از خود به عمل آورده و در غير اين صورت دادگاه غياباً اقدام به اخذ 

تصميم قضائى خواهد نمود. م الف/669
 شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى دشتستان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على رضا حاجى اشــرفى به شماره شناسنامه 54 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواست به شماره كالسه 1953/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه شادروان سليمه 
اسمعيلى به شماره شناسنامه 564 در تاريخ 1395/1/25 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- على 
رضا حاجى اشرفى فرزند احمد ش ش 54 متولد 1332 صادره از دماوند پسر متوفى 2- عبدالرضا حاجى اشرفى 
فرزند احمد ش ش 2813 متولد 1335 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 3- حوا حاجى اشرفى فرزند احمد ش 
ش 3072 متولد 1325 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى 4- طيبه حاجى اشرفى فرزند احمد ش ش 6 متولد 
1329 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى 5- طاهره حاجى اشــرفى فرزند احمد ش ش 8 متولد 1323 صادره 
از كيالن دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا 

تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5523 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت 476/40 مترمربع بشماره 4724 فرعى از 56 اصلى كه 
ذيل ثبت و صفحه 261 دفتر جلد 450 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 153698 بنام صدراهللا رئيسى اردكانى 
صادر و تسليم گرديده است. سپس وكيل وراث نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن 
بشماره 7558-1397/5/18 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت نامعلوم 
مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره 
يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود 
را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس 
سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت 

المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5522
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت ششدانگ آپارتمان بمســاحت 57/70 مترمربع بشــماره 5389 فرعى از 71 اصلى واقع در 
جيالرد كه ذيل ثبت و صفحه 145 دفتر جلد 398 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 348017 بنام آقاى قربانعلى 
على اكبرى صادر و تســليم گرديده اســت. ســپس وكيل نامبرده طبــق وكالتنامه هــاى 9297-1380/7/14 و 
12890-1381/4/29 دفترخانه 11 دماوند و 469 تهران با ارائه يكبرگ استشــهاد محلى كه امضاء شــهود در 
ذيل آن بشــماره 8258-1396/11/5 بگواهى دفترخانه 30 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن 
بعلت جابه جايى مفقود گرديده است و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب 
باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كسى مدعى 
انجام معامله نســبت به ملك مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت 
10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايند تا 
با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت پس از 

انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5522
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام 
افراد ذيل موافقت نموده است ، لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1397/6/12 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار 
آگهى به اطالع عمومى ميرســد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ 
تحديــد حدود ظرف مدت بيســت روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبــت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف 
مدت يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. 75/2711 ندا نظرى فرزند 
غالمرضا ششدانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 251/59 مترمربع ،  75/2718 مهرداد طاهر كاظمى فرزند 

محمد ششدانگ يك قطعه زمين و بنا به مساحت 1046/46 مترمربع. م الف/5520
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نظر به اينكه هيئت اختالف مستقر در ثبت گناوه، مالكيت به تصرفات مفروزى و مالكانه را نسبت آقاى رضا 
تخشا را نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين كشاورزى به مساحت 60395/46 مترمربع پالك 903/989 واقع 
در قريه چهار روســتايى گناوه بخش 6 بوشــهر برابر راى شــماره 139660324001003280 مورخ 96/9/22 
تاييد نموده و آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آئين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى و اراضى ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و قانونى ثبت نيز منتشــر گرديده، لذا آگهى تحديد حدود اختصاصى آن به استناد مادتين ماده 14 و 15 
قانون ثبت و تبصره ذيل ماده 13 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى ساختمان هاى فاقد سند رسمى جهت 
قســمت مورد تصرف آقاى رضا تخشا منتشــر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورين و صاحبان حقوق ارتقاقى مى 
رساند كه عمليات تحديدى 4 ساعت قبل از ظهر مورخ 97/7/3 در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا بدينوسيله 
از متصرف نامبرده و مجاورين دعوت مى شود در وقت تعيين شده فوق در محل وقوع ملك حضور يابند واخواهى 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاعى برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت جلسه تحديد حدود به مدت 30 
روز پذيرفته مى شود. معترضين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى مكلفن مطابق تبصره ماده 86 آيين نامه قانون 
ثبــت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده معترضين ثبتى مصوب 73/2/25 ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض كتبى به اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائى محل وقوع ملك تسليم و تصديق گواهى 
به جريان دعوى را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسليم نمايند واالحق آنان ساقط مى 

شود. تاريخ انتشار: 97/6/11- م الف/458
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

آگهــى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اســناد رســمى الزم االجرا مصــوب تيرماه 1355- 
قرارداد بانكى

بدينوســيله به آقاى قنبر على جمشــيدى كمــرودى فرزند رضا بــه ش ش 2 متولــد 1361/6/25 ش م 
2259829732 به نشانى سمنان شهيد اخالقى پ24 و آقاى حمزه لشگر بلوكى فرزند فضل اهللا به ش ش 138 و 
ش م 2249696901 به نشانى سمنان مسكن مهر ، مهر 9 ساختمان E طبقه 4 واحد 13 ابالغ مى گردد كه بستانكار 
موسسه اعتبارى ملل شعبه سمنان براى وصول مبلغ 210/000/000 ريال شامل اصل طلب 160/000/000 
ريال خســارت تاخير تاديه 50/000/000 ريال تا تاريخ 1396/12/12 و خســارت روزانه 300/000 ريال از 
تاريخ 1396/12/12 به موجب سند شماره 0344-50-250-122913213-1394/11/06 مستند پرونده 
اجرايى كالســه 9600927 از طريق اداره اجرا اســناد رسمى سمنان اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور 
ابالغ اجراى اسناد رسمى سمنان مبنى بر عدم شناسايى آدرس شخص مذكور و طبق درخواست بستانكار نتوانسته 
آدرس دقيق شــما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد لذا برابر تقاضاى متعهد له به اســتناد ماده 18 آئين نامه اجرا 
مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و پس از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات اجرائى جريان خواهد 

يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار:1397/6/11
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

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

برابــر راى شــماره 139760326002000563-1397/5/30 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على ياور اسدى فرزند آقاوردى بشماره شناسنامه 746 صادره از كبودرآهنگ در 
يك قطعه زمين مزروعى آبى به مساحت 41138 مترمربع پالك 361 فرعى از 248 اصلى بخش 4 همدان واقع در 
قراگل خريدارى بالواسطه از مالك رسمى آقاى احمد صالحى 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 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ 

انتشار نوبت اول:1397/6/11 - تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/26- م الف/109
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كبودرآهنگ

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم رعد لطيفى فرزند هاشم
خواهان آقاى رعد لطيفى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى رعد لطيفى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988154400150 شعبه 114 شوراى حل اختالف شهرستان 
بهار ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/25 ساعت 16/00 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 نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و 

استماع شهادت شهود و استماع سوگند در دادگاه حاضر گردد. م الف/468
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 114 شوراى حل اختالف شهرستان بهار

آگهى رونوشت حصر وراثت
شــكوفه شيرزادى فرزند ماشااله به شرح دادخواست به كالســه 970393 از اين حوزه درخواست گواهى 
حصــر وراثــت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ماشــااله شــيرزادى به شــماره شناســنامه 72 در تاريخ 
1392/3/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- شكوفه 
شيرزادى فرزند ماشااله به ش ش 25098 دختر متوفى 2- شيما شيرزادى فرزند ماشااله به ش ش 7757 دختر 
متوفى 3- مهرداد شيرزادى فرزند ماشااله به ش ش 3433 پسر متوفى 4- محمد شيرزادى فرزند ماشااله به ش 
ش 1048 پسر متوفى 5- عفت شيرزادى فرزند ماشااله به ش ش 12 دختر متوفى 6- خجسته شيرزادى فرزند 
ماشااله به ش ش 23 دختر متوفى 7- مژگان شيرزادى فرزند ماشااله به ش ش 2368  دختر متوفى 8- خانم طال 
شيرزادى فرزند ابراهيم به ش ش 20 همسر متوفى والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/467 
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم كشور غفارى به شناسنامه شماره 334 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 97/4/377 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان فاطمه برخوردارى به 
شناســنامه شماره 151 در تاريخ 1371/11/6 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- امراله غفارى فرزند حجت اله به ش ش 4 صادره از دماوند پسر متوفى 2- فضل اله غفارى فرزند 
حجت اله به ش ش 174 صادره از دماوند پســر متوفى 3- كشــور غفارى فرزند حجت اله به ش ش 334 صادره 
از دماوند دختر متوفى 4- حجت اله غفارى فرزند مشهدى عليرضا به ش ش 67 صادره از دماوند همسر متوفى 
، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و 
يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين 

صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5524
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى بختيار مقدمى فر فرزند عباس
خواهان آقاى كاظم صالحى ســراب باديه شكايتى به طرفيت خوانده آقاى بختيار مقدمى فر فرزند عباس به 
اتهام توهين و تهديد مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده 9609988374301000 شــعبه 101 
دادگاه كيفرى دو شــهر كنگاور (101 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/11 ساعت 09/00 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 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. 
منشى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور

آگهى ابالغ وقت رســيدگى به آقاى هادى خزائى ســلطان آبادى فرزند محمد قاسم و خانم زهره خزائى سلطان 
آبادى

خواهان آقايان يوسف سلطان آبادى و صياد جمور شكايتى به طرفيت خوانده آقاى هادى خزائى سلطان آبادى 
فرزند محمد قاســم و خانم زهره خزائى ســلطان آبادى به اتهام انتقال مال غير مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به 
شــماره پرونده 9709988375300015 شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور (101 جزايى سابق) ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/7/12 ســاعت 09/00 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 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه 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. 
منشى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومــى و انقالب در امور كيفرى مصوب 78/6/26 
به آقاى عابدين حســنوند كه در پرونده كالسه 9709988322800033 به اتهام سرقت تحت تعقيب مى باشد 
ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/7/9 راس ســاعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره پرونده 
مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد.م 

الف/819
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خانم فريده مرادى فرزند جعفرقلى
شاكى آقاى يزدان طهمورى شكايتى عليه متهم خانم فريده مرادى به اتهام فحاشى و توهين مطرح كه به اين 
شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9609988328700617 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(111 جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/18 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 

اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/809
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
در خصوص متهم ســليمان صياد چى به اتهام كالهبردارى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالســه 9609988328600028 شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق) ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/7/25 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 
دادرســى مدنــى به علت مجهــول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه 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/810
(مدير دفتر شعبه 109 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (109 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى آقاى فرمان برهمند زرنه فرزند مرتضى
شاكى آقاى پوريا داورى شكايتى به طرفيت متهم آقاى فرمان برهمند زرنه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9309988322701278 شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/8/12 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى 
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 انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 

خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/799
(قاضى شعبه 3 دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه (3 كيفرى استان سابق

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى محمد رســتم بيگى فرزند جمعه مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواســت 
صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 970378 به اتهام ايجاد مزاحمت 
تلفنى و تهديد جهت دفاع از خود و شــركت در جلســه رســيدگى تاريخ 97/7/22 ساعت 8 صبح در شعبه 106 
دادگاه كيفرى دو كرمانشاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد 

نمود. م الف/811
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوسيله به آقاى محمود قليچى و وحيد قليچى فرزندان صفر و محمود مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه 
به كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه در پرونده كالسه بايگانى شماره 970372 به اتهام 
جعل امضا و اســتفاده از ســند مجعول جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى تاريخ 97/7/21 ساعت 8 
صبح در شــعبه 106 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه حاضر شويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم 

مقتضى صادر خواهد نمود. م الف/800
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
در اجــراى مــاده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امــور كيفرى مصوب 1392 به 
آقايان و خانم ها 1- شــادى اصالنى فرزند ابوالفضل 2- هيمه مرادى خشكرودى فرزند الكرام بگ 3- سيروس 
باقرى فرزند احمد 4- دنيا فرج نيا فرزند على 5- الهه خســروى فرزند رضا مراد 6- ايوان نادرى فرزند حســين 
على 7- شــهزاد عزتى فرزند بهروز 8- سميرا حسنى فرزند ســيد يعقوب 9- پريوش اگست فرزند حياته 10- 
شــكوفه خسرى فرزند صحبت اله 11- شراره خجســته نيا فرزند اردشير 12- پريا پيل افكن فرزند محمدرضا 
13- مهنوش نامدارى فرزند احمد خواندگان پرونده كالســه 970387 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشــد لذا به 
نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت رســيدگى به تاريخ 97/7/28 راس ســاعت 9/30 صبح با در دست داشتن 
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/813
 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- آرش محمدى 2- اشــكان مرادى دائر بر نگهدارى مواد محترقه غيرمجاز متهم پرونده كالسه 970170 تحت 
تعقيب اين دادگاه مى باشد لذا به نامبردگان ابالغ ميگردد كه در وقت رسيدگى به تاريخ 97/7/28 راس ساعت 
10 صبح با در دســت داشــتن 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/814
 منشى شعبه 110 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم غالم تيمورى فرزند حيات
خواهان آقاى / فريدون يوســفى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى غالم تيمورى به خواسته مطالبه وجه 
174/235/980 ريال مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709987431000319 شعبه 
دهم شــوراى حل اختالف شهرستان ياســوج ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/11 ساعت 16/30 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 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.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

ویژه گروه فرادید  در اقدام��ی ک��ه ف��از جدید گ�زارش 
اقدام��ات آمریکا در چارچوب معامله قرن یا همان 
نابودی فلسطین است، وزارت خارجه آمریکا اعالم 
کرد این کشور تمامی کمک های مالی به یک نهاد 
سازمان ملل متحد که مسئولیت حمایت از آوارگان 

فلسطینی را برعهده دارد، قطع کرده است.
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای 
اعالم کرد: »دولت، به دقت این موضوع را بررس��ی 
کرده و تصمیم گرفته ک��ه ایاالت متحده دیگر به 
"آن��روا" کمک نخواهد کرد.« »آنروا«، س��رواژه ای 
متش��کل از ح��روف اول عبارت »آژان��س امداد و 
اقدام س��ازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی 

در خاور نزدیک« در زبان انگلیسی است.
این س��ازمان که پس از جن��گ اعراب و رژیم 
صهیونیس��تی در ۱۹۴۸ تشکیل ش��د، مسئولیت 
تأمی��ن تس��هیالت و ارائ��ه کمک های انس��انی به 
میلیون ها آواره فلس��طینی را برعهده دارد. وزارت 

خارج��ه آمریکا در بیانیه خود نوش��ته اس��ت: »ما 
هن��گام ارائه کمک ۶۰ میلیون دالری خود در ماه 
ژانویه به صراحت گفتی��م که ایاالت متحده بیش 
از این تمایل ندارد چنانکه در س��ال های گذش��ته 
مرس��وم بوده، بخش نامتناس��بی از بار هزینه های 

آنروا را به عهده بگیرد.«
واشنگتن علی رغم نام بردن از کشورهای مصر، 
اردن، س��وئد، قطر و امارات، به عنوان کشورهایی 
که از آنروا حمایت مالی می کنند مدعی ش��ده که 
حمایت ه��ای بین المللی در این زمینه کافی نبوده 
است. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 
منابع آگاه گزارش داده بود »جارد کوشنر«، داماد 
رئیس جمهور آمریکا و مش��اور او در مس��ائل غرب 
آس��یا بیش��ترین تالش را برای قطع حمایت مالی 

آمریکا به آنروا انجام می دهد. 

به نوش��ته این روزنامه، هدف کوش��نر از این 
طرح، مجاب کردن سیاس��تمداران فلس��طینی به 
دست کشیدن از مطالباتش��ان در زمینه بازگشت 
آوارگان فلسطینی به سرزمین هایشان است. بیانیه 
دولت آمریکا اش��اره ای به مسئله وضعیت آوارگان 
فلسطینی که از مسائل مورد مناقشه در مذاکرات 

سازش است، نمی کند. 
رسانه های صهیونیس��تی هفته گذشته گزارش 
داده بودند دولت »دونالد ترامپ« قصد دارد مس��ئله 
بازگشت آوارگان فلس��طینی را از روی میز مذاکرات 
س��ازش بردارد. گفته شده بود این تصمیم قرار است 
در چارچ��وب طرح ترامپ ب��رای پایان دادن به بیش 
از چهار دهه مذاکرات س��ازش انجام شود؛ رسانه های 
صهیونیس��تی نام »معامله قرن« را ب��رای این طرح 
انتخاب کرده اند. این در حالی است که مسئله آوارگان 

فلس��طینی، از جمله موضوعات کلیدی در مذاکرات 
سازش در بیش از چهار دهه گذشته بوده است. 

ده ها نفر از س��اکنان سرزمین فلسطین در دو 
حادثه عمده مجبور به ترک وطن خودشان شده اند؛ 
در کوچ اول که سال ۱۹۴۸ پس از اعالم موجودیت 
رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، نزدیک به ۷۵۰ هزار 
فلسطینی سرزمین هایشان را ترک کردند. در سال 
۱۹۶۷ هم حداقل ۳۵۰ هزار فلسطینی خانه هایشان 
را ت��رک کردند. »ب��اراک راوید«، خبرن��گار کانال 
۱۰ تلویزی��ون رژیم صهیونیس��تی به نقش »نیکی 
هیلی«، نماینده آمریکا در س��ازمان ملل متحد هم 
در تصمیم به قطع حمایت های مالی دولت آمریکا 

از آنروا اشاره کرده است.
س��خنگوی تش��کیالت خودگردان فلسطین، 
تصمیم آمریکا در قطع کمک های مالی به یک نهاد 

حامی آوارگان فلسطینی را »حمله ای وقیحانه« به 
مردم این کش��ور توصیف کرد. س��خنگوی رسمی 
آژانس کمک و کاریابی ویژه آوارگان فلسطینی در 
خاور نزدیک، از قطع کمک های مالی آمریکا به این 

نهاد کمک رسانی ابراز تأسف و ناامیدی کرد.
خبر دیگر از فلسطین آنکه در ادامه راهپیمایی های 
بازگش��ت در مرز غزه بیش از 2۰۰ فلسطینی دیگر 
زخمی شدند و گزارش ها حاکی از آن است که رژیم 
صهیونیستی طی ماه گذش��ته میالدی ۱۹ نفر را به 

شهادت رسانده است. 
در این تظاهرات 2۴۰ فلسطینی زخمی شدند 
ک��ه ۸۰ نفر آنها برای دریاف��ت کمک های درمانی 
به بیمارس��تان منتقل شدند، حال یک امدادگر زن 
و یک کودک ۱۰ س��اله وخیم گزارش شده است. 
تظاهرات بازگش��ت از ۳۰ مارس )۱۰ فروردین( در 
راستای تأکید بر حق بازگشت و محاصره غزه آغاز 
شد. تاکنون شهادت حدود ۱۷۰ فلسطینی در این 

راهپیمایی ها اعالم شده است. 

قطع کمک به آنروا فاز جدید معامله قرن


