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چین: »وانگ ای« وزیر امور خارجه چین که در رأس 
یک هیأت سیاسی وارد پاکستان شده با وزیر امور خارجه 
این کش��ور دیدار و درباره صلح در افغانستان همچنین 
کریدور اقتصادی تبادل نظر کرد. سفر 3 روزه وزیر امور 
خارجه چین به پاکستان به دعوت »شاه محمود قریشی« 

وزیر امور خارجه این کشور انجام شده است.

پاکس�تان: »فواد چوهدری« وزیر اطالع رس��انی 
پاکس��تان گفت: خواه��ان مذاکره با هند هس��تیم اما 
 هنوز پاس��خ مثبتی از جانب دهلی نو دریافت نکرده ایم. 
وی ضمن اعالم حمایت ارتش پاکستان از مواضع دولت 
در قب��ال هند، گف��ت دولت و ارتش پاکس��تان جهت 

امنیت منطقه، خواهان مذاکره با دهلی نو است.

ام�ارات: »جیمز متی��س« وزیر دف��اع آمریکا با 
بن زای��د در ابوظب��ی دیدار و درباره روابط دوس��تانه و 
همکاری دو کش��ور گفت وگ��و کرد. روزنام��ه اماراتی 
»البیان« با اعالم این خبر نوش��ت که دو طرف در این 
دیدار توسعه همکاری ها به خصوص هماهنگی مشترک 

در زمینه های دفاعی و نظامی را بررسی کردند.

آلمان: س��فیر آمریکا در آلمان گفت که کشورش 
ب��ه منظور تقوی��ت ناتو و در راس��تای سیاس��ت های 
رئیس جمه��ور آمریکا، تعداد نظامیان خود را در آلمان 
تا سال 2020 افزایش می دهد. این موضوع را »ریچارد 
گرن��ل« س��فیر آمری��کا در آلمان اعالم ک��رد و افزود: 
»نیروهایی اضافی باید به منظور تقویت سازمان پیمان 
آتالنتیک ش��مالی )ناتو( و امنیت اروپ��ا به کار گرفته 
ش��وند.« به این ترتیب ه��زار و ۵00 نظامی آمریکایی 
باید تا س��ال 2020 به آلمان اعزام ش��وند و یگان های 
ناتو را تقویت کنند. »اورس��وال فون در لین« وزیر دفاع 

آلمان از این اقدام استقبال کرده است.

ذرهبین

انتشار خبر شهادت فرزند سیدحسن نصراهلل 
 دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت: معموال اگر اتفاق مهم و جدیدی می افتاد هر 
چهار یا پنج ساعت به من خبر می دادند اما آن شب دیدم هر نیم ساعت با من 

تماس می گیرند برای همین فهمیدم باید اتفاق مهمی افتاده باشد.
سیدحس��ن نص��راهلل در مصاحبه با برنام��ه پانوراما از ش��بکه المنار افزود: 
احتمال دادم پس��رم هادی جزو جوانانی باش��د که عملیات علیه اسرائیل را انجام 
داده ان��د چراکه پس��رم لحظه خداحافظی گفت که ام��کان دارد به او اجازه بدهم در 
عملیاتی مهم ش��رکت کند. از آن ها نپرس��یدم هادی بینشان اس��ت یا خیر. چراکه این 

جوانان نیز برای من مثل هادی بودند. 
نصراهلل و همس��رش پس از اعالم هویت س��یدهادی تأکید کردند که تنها در صورت 
بازگشت دیگر اسرا و پیکر های شهدای لبنانی حاضر به دریافت پیکر هادی در برابر تحویل 

اجساد و وسایل غنیمت گرفته شده از رژیم صهیونیستی در عملیات »انصاریه« هستند.

مقاومت
درخواست کمک از پاکستانی های خارج از کشور 

نخس��ت وزیر پاکستان از پاکستانی های مقیم خارج از این کشور درخواست 
کرد برای ساخت سد و ذخیره آب هر یک حداقل هزار دالر کمک کنند. 

عمران خان در یک سخنرانی که از تلویزیون پخش می شد از پاکستانی های 
خارج کش��ور به ویژه کسانی که مقیم اروپا و آمریکا هستند که هر یک حداقل 
هزار دالر کمک مالی به کشورش��ان داش��ته باش��ند. وی اف��زود: بدهی خارجی 
پاکستان به 30 هزار میلیارد رسیده اما مسئله مهم پیش روی کشور کم آبی می باشد 

که برای حل این مشکل ناگزیر به ساختن سد هستیم. 
نخس��ت وزیر پاکستان خاطرنش��ان کرد: پاکس��تان فقط برای 30 روز می تواند آب 
ذخی��ره کن��د که با توجه ب��ه این موضوع دچار ک��م آبی خواهیم ش��د. در همین حال 
عمران خان تأکید کرد اگر از هم اکنون ش��روع به س��اخت س��د نکنیم، از س��ال 202۵ 

میالدی پاکستان با خشکسالی روبه رو خواهد شد.

شبهقاره
استفاده وقیحانه واشنگتن از سالح اقتصاد

وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه تاکید کرد اقدامات جنجالی آمریکا در عرصه 
اقتصادی، هشداری برای بسیاری از کشور های جهان و سرمایه گذاران است. 

ب��رات آلبایراک درب��اره اقدامات رئیس جمهور آمریکا به کش��ور های جهان 
هشدار داد. او گفت: دولت دونالد ترامپ به صورت آشکار با تحریم ها و تعرفه ها 

به اقتصاد ترکیه که یک کشور عضو ناتو است، حمله کرده. 
وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه تاکید کرد اقتصاد این کشور قدرت خود را در مقابل 
تبلیغات منفی و حمالتی که به نظام مالی ترکیه صورت گرفت، نشان داد. آلبایراک افزود: 
اس��تفاده وقیحانه واشنگتن از س��الح اقتصاد، هشداری برای بسیاری از کشور های جهان و 
سرمایه گذاران است. وی تاکید کرد این حمالت آمریکا نه تنها آینده روابط آمریکا و ترکیه 
به عنوان دو کشور متحد بلکه برای بازار های جهانی را نیز با خطر مواجه می کند. آمریکا به 

بهانه اقتصادی می خواهد کشورها را تسلیم کند. 

چالش

نوازش با دستان زهرآلود
فرامرز اصغری

پومپئ��و وزیر امور خارجه آمریکا در س��فر به پاکس��تان 
با مقامات این کش��ور دیدار کرد. این س��فر در حالی صورت 
گرفت که پاکس��تان س��اختار جدید سیاسی با نخست وزیری 
عمران خان قدرت را در پاکس��تان به دس��ت گرفته و س��عی 
دارد تا ابعاد جدیدی را در سیاس��ت داخلی و خارجی اجرایی 
س��ازد. آنچه در س��فر پومپئو مطرح است ادعاهای وی مبنی 
بر رویکرد تعاملی میان آمریکا و اس��الم آباد است بگونه ای که 
او تالش کرده تا چنان وانمود س��ازد که پاکستان برای ادامه 

حیات نیاز به حمایت  هاتی آمریکا دارد. 
این ادعاهای به ظاهر دوس��تانه در حالی مطرح شده که 
بررس��ی روند رفت��اری آمریکا نکات قاب��ل توجهی را در خود 
دارد. در عرصه داخلی آمریکا طرح های متعددی برای فشار بر 
پاکستان صورت گرفته که از آن جمله عدم پرداخت تعهدات 
آمریکا به این کش��ور و نیز اعم��ال تحریم های اقتصادی علیه 
آن به بهانه مقابله با تروریس��م و حقوق بشر است. آمریکا نام 
پاکستان را از لیس��ت متحدان استراتژیک نیز حذف کرده و 
حتی آن را تهدیدی برای منافع دانس��ته اس��ت. در کنار این 

مباحث رفتار منطقه ای آمریکا نیز قابل تامل است. 
پومپئو در حالی وارد پاکستان شد که پیش از این راهی 
هند ش��ده و توافقات نظامی و امنیتی با آنها داش��ته اس��ت. 
پاکس��تان همواره هند را تهدیدی برای امنیت خود دانس��ته 
و رقابتی ش��دید میان دو کش��ور در منطقه در جریان اس��ت 

که حتی به درگیری نظامی میان طرفین منجر ش��ده اس��ت. 
مسئله کشمیر نیز از جمله مباحث مطرح در تنش ها میان دو 
کشور است. آمریکا با رویکرد به هند به ویژه در حوزه نظامی 
ه��ر چند ادعا دارد که به دنبال منافع اقتصادی و تقویت هند 
در برابر چین اس��ت اما در اصل به دنبال فشار بر پاکستان و 

سوق دادن اجباری آن به همراهی با آمریکاست. 
نکت��ه دیگر اقدامات متیس وزی��ر دفاع آمریکا در منطقه 
اس��ت. متیس در سفری ناگهانی وارد افغانستان شد در حالی 
ک��ه ادعا داش��ته برای بررس��ی وضعیت امنیتی این کش��ور 
اس��ت اما مواض��ع و رفتارهای آمریکا نش��ان می دهد که این 
حض��ور برای تقویت مواضع آمریکا در قبال منافع پاکس��تان 
در افغانس��تان بوده اس��ت که بخش��ی از آن ش��امل هدایت 
مذاکره با طالبان براس��اس خواس��ت آمریکاست که تهدیدی 
برای امنیت ملی پاکس��تان قلمداد می ش��ود. بعد دیگر سفر 

ژن��رال متیس حضور در امارات بوده اس��ت. هر چند که این 
س��فر با نام هماهنگی برای جنگ افغانستان و نیز اقدام علیه 
ای��ران و برنامه ریزی برای جنگ یمن بوده اما روابط امارات با 
پاکس��تان نشان می دهد که این کش��ور از بحران سازان علیه 
اس��الم آباد بوده چنانکه عمران خان خواستار همکاری امارات 

برای بازپس دادن اموال انتقال یافته به امارات شده است. 
با توجه به این شرایط می توان گفت که سفرهای پومپئو 
و متیس مس��تقیم و غیرمس��تقیم علیه منافع پاکستان بوده 
در حالی که در ظاهر آمریکا از رویکرد دوس��تانه به اسالم آباد 
می گوید. رفتار آمریکا همان اصل نوازش با دس��تان زهرآلود 
اس��ت که هدف آن تبدیل سازی پاکستان به کشوری مطیع 
و دست نشانده است که مغایر با اهداف دولتمردان اسالم آباد 
بوده ک��ه تاکید عمران خان ب��ر روابط با کش��ورهای منطقه 

نمودی از این رفتار است. 

یادداشت

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى قديرى بشماره ملى 0439848695 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970328 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم فيض اله قديرى 
به شــماره شناســنامه 21 در تاريخ 1396/3/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى على قديرى فرزند فيض اله به ش ش 6 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آقاى مهدى قديرى 
فرزند فيض اله به ش ش 3 صادره از دماوند پسر متوفى 3- آقاى ايرج قديرى فرزند فيض اله به ش ش 6 صادره 
از دماوند پسر متوفى 4- خانم معصومه قديرى فرزند فيض اله به ش ش 5 صادره از دماوند دختر متوفى 5- خانم 
ناهيد قديرى فرزند فيض اله به ش ش 203 صادره از دماوند دختر متوفى  6- خانم ثريا قديرى فرزند فيض اله به 
ش ش 206 صادره از دماوند دختر متوفى  7- خانم مژگان قديرى فرزند فيض اله به ش ش 213 صادره از دماوند 
دختــر متوفى  8- خانم ليال قديرى فرزند فيــض اله به ش ش 226 صادره از دماوند دختر متوفى 9- خانم عذرى 
شــادالو فرزند حسن به ش ش 101 صادره از دماوند همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
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/5538
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عبدالرضا قرائى به شــماره شناســنامه 5624 به شــرح دادخواســت بــه كالســه 394/2/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان امام على قرائى به شماره ملى 
6589716846 در تاريــخ 1382/8/4 در اقامتگاه دائمى خود در گذشــته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از 1- 
نازى حسينقلى فرزند ولى اله به ش ش 24 صادره از دماوند همسر متوفى 2- محمد قرائى فرزند امامعلى به ش 
ش 1 صادره از دماوند فرزند متوفى 3- معصومه قرائى فرزند امامعلى به ش ش 82 صادره از دماوند فرزند متوفى 
4- تقى قرائى فرزند امامعلى به ش ش 3 صادره از دماوند فرزند متوفى 5- رضا قرائى فرزند امامعلى به ش ش 
2 صــادره از دماونــد فرزند متوفى 6- عبدالرضا قرائى فرزند امامعلى بــه ش ش 5624 صادره از دماوند فرزند 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در غير 

اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5540
 شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى جواد مالحسينى به شماره شناسنامه 604 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست 
به شــماره كالسه 1957/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشــته كه شادروان زهرا سارانى به شماره 
شناســنامه 378 در تاريخ 1396/12/24 درگذشــته اســت و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- جواد مال حســينى 
فرزند ابوالقاسم ش ش 604 متولد 1350 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آمنه مالحسينى فرزند ابوالقاسم ش 
ش 58 متولد 1342 صادره از ســاران دماوند دختر متوفى 3- عذرا مالحســينى فرزند ابوالقاسم ش ش 3 متولد 
1338 صــادره از دماوند دختر متوفى 4- حوا مالحســينى فرزند ابوالقاســم ش ش 457 متولد 1334 صادره از 
ساران دماوند دختر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 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/5541 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى عزيزاهللا محمدى به شناسنامه شماره 1 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 97/4/399 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان مرضيه خسروى به 
شماره شناسنامه 14 در تاريخ 1397/3/4 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از: 1- عزيزاله محمدى فرزند سيف اله به ش ش 1 صادره از دماوند پسر متوفى 2- عزت اله محمدى فرزند  سيف 
اله به ش ش 32 صادره از دماوند پســر متوفى 3- عبداله محمدى فرزند ســيف اله به ش ش 1 صادره از دماوند 
پســر متوفى 4- مصطفى محمدى فرزند ســيف اله به ش ش 1 صادره از دماوند پسر متوفى 5- معصومه محمدى 
فرزند سيف اله به ش ش 94 صادره از دماوند دختر متوفى 6- مريم محمدى فرزند سيف اله به ش ش 1 صادره 
از دماوند دختر متوفى 7- زهرا محمدى فرزند سيف اله به ش ش 50 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست 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/5543
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين بشماره 31/1 فرعى از 60 اصلى واقع در اوره كه ذيل ثبت و صفحه 
367 دفتر جلد 97 داراى ســند مالكيت چاپى بشــماره 353252 بنام خانم پروانه نعمتى صادر و تســليم گرديده 
است. سپس محمد قنطار برابر وكالتنامه شماره 58072-1396/9/21 دفترخانه 182 تهران از جانب وراث مالك 
نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 7191-1397/4/10 بگواهى دفترخانه 
4 دماوند رســيده مدعى اســت كه سند مالكيت آن بعلت قيد نشده مفقود گرديده است و درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باســتناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون 
ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد 
خود ميباشــد. از تاريخ انتشــار 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/5542
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9600095 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به شركت دام توشه نوين (سهامى خاص) ثبت شده بشماره 154323 به آدرس تهران سعادت 
آباد ميدان كاج كوى 12 پ 13 طبقه 4 واحد 9 ابالغ مى شود كه بانك رفاه كارگران شعبه پرديس به استناد سند 
رهنى شــماره 76505 دفترخانه 338 شــهر تهران عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشريفات 
الزم پالك ثبتى 355 فرعى از ســنگ 132 اصلى واقع در قريه ســرخده كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به 
مبلغ 3430000000 ريال ارزيابى گرديده اســت كه برابر نامه مورخه 1397/02/27 مامور پســت شما به شرح 
متن شــناخته نشــده ايد و حسب تقاضاى بانك رفاه كارگران شــعبه پرديس مراتب ارزيابى به شما ابالغ مى گردد 
چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را كتباً به همراه مبلغ 

9000000 ريال دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه نمائيد. م الف/5539/4
قباد آزادى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت خداداد فيلوندى كشــكولى فرزند خانعلى به شرح دادخواست تقديمى ثبت 
شده به كالسه 9709987430300412 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان خانعلى فيلبندى كشــكولى در اقامتگاه دائمى خود مورخ 1388/8/4 بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خداداد فيلوندى كشكولى فرزند خانعلى به ش ش 1317 فرزند 2- شهريار 
فيلوندى كشــكولى فرزند خانعلى بــه ش ش 1319 فرزند 3- بهنام فيلبندى كشــكولى فرزند خانعلى به ش ش 
2440341894 فرزند 4- خدايار فيلوندى كشــكولى فرزند خانعلى به ش ش 1316 فرزند 5- محمد فيلوندى 
كشــكولى فرزند خانعلى به ش ش 2440066265 فرزند 6- دانيار فيلوندى كشــكولى فرزند خانعلى به ش ش 
427 فرزند 7- افسانه فيلبندى كشكولى فرزند خانعلى به ش ش 248 فرزند 8- هما فيلوندى كشكولى فرزند 
خانعلــى بــه ش ش 1320 فرزند 9- مينا فيلوندى كشــكولى فرزنــد خانعلى بــه ش ش 1318 فرزند 10- خانم 
فيلبندى كشكولى فرزند الياس به ش ش 426 همسر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يكماه به اين دادگاه  تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف شهر ياسوج

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9600095 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به آقاى جعفر اكبر اف فرزند محمود داراى شناسنامه شماره 784 صادره از اصفهان به  آدرس 
فاقد نشانى ابالغ مى شود كه بانك رفاه كارگران شعبه پرديس به استناد سند رهنى شماره 76505 دفترخانه 338 
شهر تهران عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشريفات الزم پالك ثبتى 355 فرعى از سنگ 132 
اصلى واقع در قريه سرخده كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 3430000000 ريال ارزيابى گرديده 
است كه برابر نامه مورخه 1397/02/27 مامور پست شما به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى بانك 
رفاه كارگران شعبه پرديس مراتب ارزيابى به شما ابالغ مى گردد چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ 
انتشار آگهى ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را كتباً به همراه مبلغ 9000000 ريال دستمزد ارزيابى مجدد به اين 

اداره ارائه نمائيد. م الف/5539/3
قباد آزادى – سازمان ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9600095 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به آقاى رسول الهيجانيان فرزند ابوالفضل داراى شناسنامه شماره 54509 صادره از اصفهان 
به آدرس تهران ســعادت آباد ميدان كاج كوى 12 پ 13 ابالغ مى شــود كه بانك رفاه كارگران شــعبه پرديس به 
اســتناد ســند رهنى شماره 76505 دفترخانه 338 شهر تهران عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس 
از تشــريفات الزم پالك ثبتى 355 فرعى از ســنگ 132 اصلى واقع در قريه ســرخده كه توســط كارشناس رسمى 
دادگسترى به مبلغ 3430000000 ريال ارزيابى گرديده است كه برابر نامه مورخه 1397/02/27 مامور پست 
شما به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى بانك رفاه كارگران شعبه پرديس مراتب ارزيابى به شما ابالغ 
مى گردد چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را كتباً به 

همراه مبلغ 9000000 ريال دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه نمائيد. م الف/5539/1
قباد آزادى – سازمان ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9600095 اجراى ثبت دماوند
بدين وسيله به آقاى شهاب حسن زاده اصفهانى فرزند هرمز داراى شناسنامه شماره 157 صادره از اصفهان 
به آدرس فاقد نشــانى ابالغ مى شــود كه بانك رفاه كارگران شــعبه پرديس به استناد سند رهنى شماره 76505 
دفترخانه 338 شــهر تهران عليه شــما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشريفات الزم پالك ثبتى 355 
فرعى از سنگ 132 اصلى واقع در قريه سرخده كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 3430000000 
ريال ارزيابى گرديده اســت كه برابر نامه مورخه 1397/02/27 مامور پست شما به شرح متن شناخته نشده ايد 
و حســب تقاضاى بانك رفاه كارگران شــعبه پرديس مراتب ارزيابى به شما ابالغ مى گردد چنانچه به قيمت ارزيابى 
اعتــراض داريد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت پنــج روز اعتراض خود را كتباً به همــراه مبلغ 9000000 ريال 

دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه نمائيد. م الف/5539/2
قباد آزادى – سازمان ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: نيما يوســفى نار كموسى فرزند جانقلى مجهول المكان  ،مشخصات محكوم له: محمد 
رئيســى كيا به نشانى شهرك قطب بلوار آزادى ساختمان سامان ، به موجب راى شماره 759/96 تاريخ 96/9/13 
حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت 
دادرسى اعم از هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
چك تا زمان وصول در حل محكوم له و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق دولت رعايت تبصره 2 ماده 306 ق آ د م 
الزامى است. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 

صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 5 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى اكبر غفارى به شماره ملى 0439606675 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 97/4/401 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان فرهاد  غفارى به شماره 
ملــى 0439833957 در تاريــخ 1397/03/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- اكبر غفارى فرزند فرهاد به ش ملى 0439606675 صادره از دماوند پسر متوفى 2- مجيد غفارى 
فرزند فرهاد به ش ملى 0439933692 صادره از دماوند پسر متوفى 3- محسن غفارى فرزند فرهاد به ش ملى 
0430033060 صادره از دماوند پســر متوفى 4- ميثم غفارى فرزند فرهاد به ش ملى 0439906792 صادره 
از دماوند پســر متوفى 5- معصومه اربابى فرزند جواد به ش ملى 0040060349 صادره از تهران همسر متوفى 
والغير، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 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/5545
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى / خانم حســين دســتمالچيان ، فاطمه اعالء ، حســن 
دستمالچيان ، حسينعلى قراگزلو ، اسماعيل دستمالچيان ، مرتضى دستمالچيان

خواهان آقاى / خانم خيراهللا رجبى ناظر دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى / خانم حســين دســتمالچيان ، 
فاطمه اعالء ، حسن دستمالچيان ، حسينعلى قراگزلو ، اسماعيل دستمالچيان ، مرتضى دستمالچيان به خواسته الزام 
به تنظيم سند رسمى ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988130100437 شعبه 
1 دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان بهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/30 ساعت 10/00 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/506
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بهار

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در  امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى وحيد نظرى كه در پرونده كالســه 9609988328600672 به اتهام ورود به عنف به منزل تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/7/21 راس ســاعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكور خود را در موعد مقــرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/3006
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونــده كالســه 9609987477200291 شــعبه دادگاه عمومــى بخــش فنــوج تصميــم نهايــى شــماره 
9609977477201285- متهم: آقاى عبدالباسط صالح زهى فرزند حبيب به نشانى ايرانشهر گندمكان 5 داخل 
كوچه ســمت راســت درب 2- اتهام: حمل مهمات جنگى (راى دادگاه) در خصوص اتهام آقاى عبدالباسط صالحزهى 
فرزند حبيب مسلمان ، ايرانى، متاهل ، اهل و ساكن ايرانشهر ، دائر بر حمل مهمات اسحله غيرمجاز از نوع شكارى 
به تعداد 10 عدد ، موضوع گزارش پليس مرجع انتظامى ، بدين شرح كه تعداد ده عدد فشنگ شكارى از يد متهم 
كشف نمودند دادگاه با توجه به گزارش مورد وثوق مرجع انتظامى و ساير قرائن و امارات پرونده و اينكه متهم على 
رغم ارسال ابالغيه در دادگاه حاضر نگرديده و متوارى مى باشد احزار جرم از سوى ايشان را محرز و مسلم دانسته 
به استناد مواد 6و18 قانون مجازات قاچاق اسحله و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غيرمجاز و مواد 18و19و27 
قانون مجازات اسالمى ضمن ضبط مهمات مكشوفه به نفع دولت به تحمل شش ماه حبس تعزيرى محكوم مى نمايد 
راى صادره غيابى به اســتناد ماده 406 قانون آيين دادرســى كيفرى ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين مرجع پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر استان 

سيستان و بلوچستان مى باشد. م الف/5/17
رئيس دادگاه عمومى فنوج

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در  امور كيفرى مصوب 78/6/26 
به آقاى مصطفى سرائى كه در پرونده كالسه 9609988315900492 به اتهام تهديد و توهين تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/7/22 راس ســاعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكور خود را در موعد مقــرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/3005
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم پروانه منشى زاده فرزند محسن 
خواهــان آقــاى / خانم  دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانم    به خواســته   مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988311500198 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/703
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم شهال ناظمى فرزند خليل 
خواهــان آقــاى / خانم  دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانم    به خواســته   مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988311500198 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/705
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم منصور فزونى فرزند مظفر 
خواهــان آقــاى / خانم  دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانم    به خواســته   مطرح كه به اين شــعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9509988311500198 شــعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/07/24 ساعت 11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آيين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/704
رئيس شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محسن عليمرادى فرزند جواد
خواهان آقاى على عادلى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محسن عليمرادى به خواسته جنبه عمومى جرح 
عمدى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988315200590 شعبه 107 دادگاه كيفرى 
دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/28 ساعت 11/00 تعيين كه حسب 
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. م الف/3004
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

متن آگهى
شــاكى نيلوفر ميرزايى شكايتى با طرفيت متهم محســن رضايى فرزند محمدرضا به اتهام ترك انفاق تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرســتان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه 
(102 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ساختمان دادگسترى كل ارجاع و به كالسه 970418 ثبت 
گرديد كه وقت رســيدگى آن 1397/7/25 ســاعت 09/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم 
محسن رضايى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم پس از نشر 
آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/3002
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على غالمى سرچوبى فرزند
خواهان آقاى برارعبدلى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على غالمى سرچوبى به خواسته خلع يد و غيره 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9509988311200631 شعبه 20 دادگاه تجديدنظر 
اســتان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/28 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك 
نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار  آگهى مــى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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/726
منشى دادگاه تجديدنظر شعبه 20 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به 1-آقاى اميركاظم رفيعى فرزنــد جواد 2- مجيد كريمى 
ثابت فرزند حبيب اله 3- على اصغر جبارى فرزند محمدرضا 4- ايمان پور اسالمى فرزند مسعود 5- ابوالفضل 

لطفعلى زاده فرزند محمدرضا
خواهان بانك انصار دادخواستى به طرفيت خوانده به خواسته مطالبه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709988311900237 شعبه 19 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/7/30 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
منشى شعبه 19 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: حميد آخوندى فرزند رضا مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: على كافى زاده فرزند 
محمود به نشانى كاشان خ درب اصفهان ك ابوالفضل 36 پ 13 ، به موجب راى شماره 127 تاريخ 97/2/26 حوزه 
سيزدهم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت 
يافته است محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل خواسته به موجب يك فقره 
چك به شماره 679260-85/2/25 (تاريخ برگشت و مطالبه 93/11/18)و پرداخت مبلغ 50/000 تومان بابت 
خسارات دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه سند تجارى مستند دعوى از تاريخ 93/11/18 تا زمان وصول 
تبصره 2 ماده 306 لحاظ گردد هزينه نيم عشــر دولتى قابل پرداخت اســت. ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم 

كند و اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 13 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت محمدرضا براهوئى كنگورى فرزند ابراهيم داراى شناسنامه شماره 10493 
صادره از زاهدان به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 970377 از اين شورا درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ماه بى بى براهوئى كنگورى فرزند محمدرضا به شناســنامه 2250 
صــادره زاهــدان در تاريخ 1396/11/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به: 1- متقاضى با مشــخصات فوق الذكر پدر متوفيه 2- بى بى گل براهوئى فرزند اسماعيل به ش 
ش 1 صادره تربت جام مادر متوفيه ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به 

اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/1371
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى محسن خدابخشى درخواست صدور سند مالكيت سه دانگ يك واحد آپارتمان پالك 17 فرعى از 158 
اصلى واقع در بخش 1 تويســركان ذيل ثبت الكترونيكى شــماره 139620326004001589 به نامش صادر و 
تسليم گرديده كه بعلت جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند المثنى پالك مذكور را نموده اند لذا مراتب 
در اجراى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى تا چنانچه هر كس نسبت به پالك مورد آگهى معامله اى كرده كه فوقا 
به آن اشاره اى نشده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت فوق 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد طبق 
خالصه معامله شــماره 14662 مورخه 96/11/18 دفتر اسناد رسمى شماره 54 تويسركان در رهن بانك مسكن 

شعبه پيامبر تويسركان ميباشد. سابقه ى بازداشت ندارد. م الف/219
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى عليرضا آراد درخواست صدور سند مالكيت سه دانگ يك واحد آپارتمان پالك 17 فرعى از 158 اصلى 
واقع در بخش 1 تويســركان ذيل ثبت الكترونيكى شــماره 139620326004001588 به نامش صادر و تسليم 
گرديده كه بعلت جابجايى مفقود گرديده و تقاضاى صدور سند المثنى پالك مذكور را نموده اند لذا مراتب در اجراى 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت آگهى تا چنانچه هر كس نســبت به پالك مورد آگهى معامله اى كرده كه فوقا به آن 
اشــاره اى نشــده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهى به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و چنانچه ظرف مهلت فوق سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد طبق خالصه 
معامله شــماره 14662 مورخه 96/11/18 دفتر اســناد رسمى شماره 54 تويسركان در رهن بانك مسكن شعبه 

پيامبر تويسركان ميباشد. سابقه ى بازداشت ندارد. م الف/220
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تويسركان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان فاطمه ســاعتى دادخواستى به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 40/000 ريال به طرفيت 
مصطفى رحيمى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقى شوراى حل 
اختالف به كالســه 669/97 ثبت و براى تاريخ 97/7/25 ساعت 18/00 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 شوند 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 3 شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم غريب بارانى داراى شــماره شناســنامه 5979715592 به شرح دادخواستى به كالسه 65-97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و باين توضيح داده كه پسرم بنام منصور بارانى به شناسنامه 
شــماره 5970076546 در تاريــخ 1397/04/13 اقامتگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به افراد: 1- غريب بارانى به ش ش 5979715592 و ت ت 1336/9/3 صادره از ح فنوج 
پدر متوفى 2- زينب بارانى به ش ش 306 و ت ت 1338/12/07 صادره از ح الشــار مادر 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 باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد 

شد. م الف/5/16
 رئيس شوراى حل اختالف مركزى شهرستان فنوج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان تعاونى بانك انصار به طرفيت خواندگان: 1-ناصر قادرى بافتى فرزند مرتضى 2- توحيد نيازمندى 
فرزند نياز على خواسته مطالبه وجه تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهيد قره نى- نبش قره نى 31 ارجاع و به 
كالس بايگانى 970392 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن مورخ 97/7/18 ساعت 09:30 صبح تعيين شده است 

به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73
قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا خواندگان پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شــورا مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى حاضر 

گردد. م.الف22840
تاريخ انتشار: 1397/06/18

متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان تعاونى بانك ملت به طرفيت خواندگان: 1-مريم ســادات مشــيريان فرزند احمدعلى 2- طاهره تقى 
زادگان 3- مرضيــه تقى زادگان هر دو فرزند احمد على يوســف خواســته مطالبه وجه تقديــم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع 
در بلوار شــهيد قره نى- نبش قره نى 31 ارجاع و به كالس بايگانى 970315 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 
مورخ 97/7/18 ساعت 09:15 صبح تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خواندگان پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. م.الف22841
تاريخ انتشار: 1397/06/18

متصدى امور دفترى شعبه 51 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهى ابالغ
بدينوســيله به ارســالن حســن پور فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه حســن فرزانه در پرونده كالســه 
34/961141 نســبت بــه دادنامه شــماره 97099775787400380- تجديدنظرخواهى نموده و نســخه ثانى 
دادخواســت و ضمايم تجديدنظرخواهى در پرونده مى باشــد مقتضى اســت ظرف 20روز از تاريخ انتشــار آگهى با 
كارت شناسائى معتبر جهت دريافت دادخواست و ارائه پاسخ تبادل لوايح به شعبه 34 دادگاه حقوقى مشهد مجتمع 
امام خمينى واقع در ابتداى بلوار مدرس مراجعه نمائيد واال پس از اتمام مهلت پرونده جهت رســيدگى به دادگاه 

تجديدنظر ارسال خواهد شد. م.الف22507
تاريخ انتشار: 1397/06/18

مدير شعبه 34 دادگاه حقوقى مشهد

ویژه گروه فرادید   مطالبات مردمی در حالی بخشی گ�زارش 
از حوادث این روزهای بصره است که تمام شواهد نشان 
می دهد که دشمنان وحدت عراق به دنبال سوء استفاده 

از این شرایط برای تجزیه این کشور هستند.
دبیرکل »عصائب اهل الحق« عراق اظهار داشت 
که حوادث در بصره در چارچوب سناریوی آمریکا برای 
تقس��یم عراق است و اگر امور به نقطه بحرانی برسد 
الحشدالش��عبی وارد عمل خواهد شد. »شیخ قیس 
خزعلی« دبیرکل »عصائب اهل الحق«، جمعه ش��ب 
در نشس��تی مطبوعاتی یادآور شد، اگر اعتراضات در 
بصره به دلیل کمبود آب است همه می دانند که وزیر 
آب رسانی کابینه از جریان »صدر« و نفر اول دولت هم 
»حیدر العبادی« اس��ت؛ پس چرا دفاتر جریان صدر 
و دفاتر نخس��ت وزیر به آتش کشیده نشد؟ وی تأکید 
کرد: »اوضاع در بصره به بن بست رسیده است، لذا ما 

استعفای حیدر العبادی را خواستار هستیم«.

 خزعلی متذکر ش��د: »ح��وادث کنونی بصره 
توطئه را به ش��کل واضح آش��کار ک��رد و دیگران از 
پ��روژه آمریکایی مطلع هس��تند و ای��ن حق ملت 
عراق است تظاهراتی علیه کسانی  که طی سال های 
گذشته حقوق آنها را تضییع کردند، برگزار کنند«. 
وی تصریح کرد: »حوادث بصره در چارچوب پروژه 
آمری��کا برای تقس��یم ع��راق ق��رار دارد و ما اجازه 
نمی دهیم که ما را به س��مت درگیری های طایفه ای 
س��وق دهند و اگر امور به نقطه ای برسد که اوضاع 
امنیتی بی ثبات، و امنیت و ثبات تهدید شود ما وارد 
عمل خواهیم ش��د و به اهال��ی بصره می گوییم که 
اجازه ندهید دیگران امنیت عراق را تهدید کنند«. 

رهبر عصائب اهل الحق متذکر شد: »واشنگتن 

می خواه��د ع��راق را وارد توطئه ه��ا و برنامه ه��ای 
بین الملل��ی کن��د. نقش��ه آمریکا واضح اس��ت آن 
می خواهد نخست وزیر ش��خصی خاص و مطابق با 
خواس��ت کاخ سفید باش��د«. الزم به ذکر است به 
دنبال تداوم ناآرامی ها در بصره عراق، منابع خبری 
از اصابت چند فروند موش��ک نزدیک کنس��ولگری 
آمری��کا در این ش��هر خب��ر دادند. پای��گاه خبری 
ش��بکه »العربیة« به نقل از منابع آگاه محلی عراق 
از برکن��اری رئیس پلیس بصره خبر داد. خبر دیگر 
آنکه کمیته امنیتی شورای استان بصره از برکناری 
سرلشگر جمیل الشمری از فرماندهی عملیات بصره 
و تعیین سرلشگر رشید فیلح به جای وی خبر داد.

اعتراض ه��ای م��ردم بصره که دیگ��ر در حال 

انحراف از مس��یر مسالمت آمیز اس��ت و برخی در 
تالشند تا آن را به یک اغتشاش بدل کنند، موجب 
ش��د تا فرماندهی عملیات مش��ترک عراق دستور 

برخورد قاطع با اغتشاش گران را صادر کند.
ناآرامی ها در شهر بصره عراق که از اعتراض به 
وضعیت نامناس��ب خدمات در این شهر از سه شنبه 
هفته گذشته شدیدتر ش��ده بود، در روزهای اخیر 
بشدت به خشونت کشیده شده است. این ناآرامی ها 
طی ی��ک هفته اخیر 11 کش��ته و ده ها زخمی به 
همراه داشته است. ساکنان استان بصره که شمار آنها 
به بیش از دو میلیون نفر می رس��د، به سوء خدمات 
دولت��ی اعت��راض دارند. خدم��ات در آب رس��انی، 
برق رسانی و بهداش��تی دچار مشکل است و مردم 

به نرخ باالی بیکاری نیز معترض هستند. فرماندهی 
عملیات مش��ترک در عراق به نیروهای امنیتی این 
کشور دستور داد تا با قاطعیت با اغتشاشات همراه 
با تظاهرات ه��ا در بصره برخورد کنند و از نهادهای 

دولتی و غیردولتی حمایت کنند.
از س��وی دیگر یک منب��ع آگاه امنیتی، اعالم 
کرد که ش��ماری نیروی امنیت��ی از بغداد به بصره 
اعزام ش��ده اند و شماری زیادی از نیروهای مبارزه 
با تروریس��م در اطراف مقره��ای دولتی، بانک ها و 
موسس��ات دولت در بصره مستقرند. در این میان 
رس��انه های عراقی به نقل از مناب��ع امنیتی از لغو 
ممنوعیت آمد و ش��د در اس��تان بصره به دستور 
فرماندهی عملیات بصره خبر داده اند. این در حالی 
اس��ت که پیشتر درپی تشدید اعتراضات در بصره، 
دول��ت عراق در بغداد و بص��ره وضعیت فوق العاده 
اعالم کرده ب��ود و فرماندهی عملیات بصره نیز در 

این استان ممنوعیت آمد و شد اعالم کرده بود.

حوادث بصره پروژه ای برای تقسیم عراق


