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سفر سه وزیر اسپانیایی به تهران 
در ادامه تمایل کشورهای اروپایی براي گسترش روابطشان 
با تهران بعد از توافقنامه وین و سفر برخی از مقامات کشورهای 

عض��و این اتحادی��ه به ای��ران وزرای خارجه،  ان��رژی، صنعت و 
توریس��م اس��پانیا در اوایل ماه سپتامبر )اواس��ط شهریورماه( به 

تهران سفر می کنند.
به گزارش ایس��نا، س��ایت خبری ال موندو ب��ه نقل از منابع 

دولتی، با اش��اره به این که این س��فر بعد از توافق ایران و گروه 
1+5 در ارتباط با برنامه هس��ته ای ای��ران صورت می گیرد ادامه 
می ده��د این توافق باعث پایان یافتن انزوای اقتصادی ایران بعد 

از اعمال تحریم ها از سال 2012 خواهد شد.

این گزارش با اشاره به پتانسیل های ایران در زمینه انرژی و 
ژئواستراتژیک ادامه می دهد که شرکت های اسپانیایی عالقه مند 
هستند که در زمینه انرژی، زیرساخت و ارتباطات از راه دور در 

ایران سرمایه گذاری کنند.

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانم صغرى مالخسروى مالك دو دانگ مشاع از ششدانگ  پالك ثبتى 24 فرعى از 1908  اصلى واقع در خرم 
آباد بخش  يك خرم آباد با تنظيم دو برگ استشهاديه محلى وارده به شماره 94/1/22   /114/1/1034  گواهى 
شد دفتر خانه خرم آباد كه هويت و امضاء شهود رسما" تاييد شده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ عمارت 
بمساحت 465 متر مربع شماره پالك فوق الذكركه ذيل ثبت 6263 صفحه 377 جلد 49 به شماره چاپى 903772 
بنام كبرى كتابچى  ثبت صادر وتسليم شده است و مورد ثبت بموجب سند قطعى شماره 64/10/12  /29064 
به نامبرده انتقال يافته است و طبق سند رهنى .... دفتر .... در قبال مبلغ .... نزد بانك ..... بمدت .... در قيد .... 
و بعلت ســهل انگارى مفقود گرديده است و با جستجوى كامل پيدا نشده است و درخواست صدور المثنى نموده 
عليهذا مراتب باستناد تبصره.... اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت و اصالحى آن مراتب در يك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه هر كسى مدعى  انجام معامله غير از آنچه  در اين آگهى نسبت به آن عنوان شده يا وجود سند 
مالكيت مزبور نزد خود مى باشــد مى تواند از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا" با 
ذكر موضوع ضمن ارائه مستندات الزم و يا اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمائيد تا مورد 
رسيدگى قرار گيرد و در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى و عدم  وصول واخواهى نسبت بصدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات قانونى اقدام خواهدشد . م الف 812
 محمد على ابراهيمى - رئيس ثبت اسناد و امالك خرم آباد

دادنامه هيات تشخيص 
دادنامه شــماره :2/611 - مورخ :93/11/2   -كالسه پرونده : 93/1/3235-مرجع رسيدگى :هيات 
تشــخيص شــعبه دوم   - خواهان : الناز موحدنيا به نشــانى: مندرج در دادخواست - خوانده :نمايندگى بيمه 
ايران (ســعيد فتحى بيرانوند )به نشــانى: مندرج در دادخواست – خواسته :مطالبات سنوات خدمت –عيدى و 
پاداش -بن كارگرى –حقوق معوقه –مانده مرخصى   خالصه گردشــكار :وكيل خواهان به موجب دادخواســتى 
كه به اين اداره ارائه كردند درخواست دريافت مطالبات و رسيدگى به وضعيت قطع ارتباط كارى خود را نمود 
كه جهت رســيدگى  به دادخواســت مورد نظر جلسه هيات تشخيص تشكيل كه وكيل خواهان  در جلسه حاضر 
و ابراز داشــت كه ســابقه كار طبق دادخواســت ســنوات خدمت –عيدى  و پاداش – بن كارگرى – مرخصى را 
طلب دارم تقاضاى رســيدگى را دارم خوانده در جلســه مورخه 92/12/17 حاضر و ابراز داشــت خواهان به 
مــدت 8 الــى 9 مــاه و هر روز 2 الى 3 ســاعت كاركرده  و خودش به ميل خود محل كار را ترك نموده اســت ، 
پرونده جهت بررسى بيشتر به كارشناس تحقيق ارجاع و پس از وصول  گزارش مجددا مطرح و پس از استماع  
اظهارات طرفين بشرح آتى اصدار راى مينمايد . راى  با توجه به محتويات پرونده و اظهارات وكيل خواهان  و 
خوانده و گزارش تحقيق مورخه 92/4/8 و اقرارصريح خوانده در جلسه 92/12/17 و احرار رابطه كارگرى 
فى مابين و نظر به عدم تشــكيل شــوراى اسالمى در واحد مزبور به استناد تبصره ماده 158 قانون كارو ماده 
55 آئين دادرسى كار موضوع ماده 164 همين قانون قطع ارتباط كارى خواهان را به علت تعطيل شدن كارگاه 
موجه دانســته و بابت مطالبات قانونى ضمن و پايان كار خواهان بشــرح آتى اصدار راى مى نمايد .   -باســتناد 
مزاياى مندرج در ماده 27 قانون كار بابت سنوات خدمت به مدت 80ماه سابقه كار و مدت 200 روز سنوات 
از قرار روزى 110/100 ريال  مبلغ 22/020/000 ريال  -باستناد مواد 64و71 ق .ك  بابت مزد مرخصى 
استفاده نشد بمدت 60 روز از قرار روزى 110/100 ريال مبلغ6/606/000 ريال -باستناد مصوبه مجلس 
محترم شــوراى اســالمى مورخ 70/12/6 بابت عيدى وپاداش  سال 90 مدت كاركرد  به مبلغ 4/945/500 
ريال  - باستناد ماده واحده مورخه 70/12/6 بابت عيدى پاداش 89 به مدت كاركرد به مبلغ 6/060/000 
ريال  - باســتناد بخشــنامه شــوراى عالى كار بابت بن كارگرى ســال 89 بمدت كاركرد به مبلغ 2/400/000 
ريال  - باســتناد بخشــنامه شوراى عالى كار بابت وجه بن سال 90 به مدت كاركر به مبلغ 2/520/000 ريال 
بموجب اين راى خوانده مكلف است جمعا مبلغ 44/560/500 (چهل و چهار ميليون و پانصد و شصت هزار و 
پانصــد )  ريــال   در وجه خواهان بپردازد و از تاريخ 1390/9/30رابطه فى ما بين خاتمه يافته تلقى ميگردد 
.   راى صادره حســب ماده 159 قانون  كار بمدت 15 روز پس از ابالغ به طرفين قابل اعتراض در هيات حل 
اختالف مى باشد. نماينده دولت : على نادرى – نماينده كارگران : محمد حسن احمدى – نماينده مديران صنايع 

:شاهمراد قوامى  م الف 811 
 اداره كل تعاون كار ورفاه اجتماعى استان لرستان

دادنامه
پرونده كالســه 9409983844500001 شــوراى حل اختالف شــماره 5 شهرستان شــهركرد دادنامه 
شماره 9409973844500171 خواهان ها: 1. فاطمه نيكخواه فرزند رستم 2. سيد محمد رضوى دهكردى 
فرزند ســيد صادق 3. مريم ســادات رضوى دهكردى فرزند ســيد صادق 4. مرجان ســادات رضوى دهكردى 
فرزند سيد صادق با وكالت خانم مرجان سادات رضوى همگى به نشانى شهركرد خيابان كاشانى كوچه 38 پالك 
11  خوانــدگان: 1. تــوران ذكريايــى 2. ايرج صنيع ثالث فرزند محمد باقر 3. زهــره صنيع ثالث فرزند محمد 
باقر 4. شــهين صنيع ثالث فرزند محمد باقر 5. سيون ريحانيان فرزند باروخ 6. روشن ريحانيان فرزند باروخ 
7. مهناز ريحانيان فرزند باروخ 8. ســليمان ريحانيان فرزند باروخ 9 . ابراهيم ريحانيان فرزند شــكراهللا 10 . 
مليحــه صنيــع ثالث فرزند محمد باقر 11 . مصطفى صنيع ثالث فرزند محمد باقر 12 . نجات اهللا ريحانيان 13 
. رضا صنيع ثالث فرزند محمد باقر 14 . اســحاق ريحانيان فرزند شــكراهللا 15 . توران ريحانيان فرزند باروخ 
همگى به نشانى مجهول المكان  خواسته: الزام به تنظيم سند رسمى ملك  گردشكار- خواهان ها درخواستى 
بخواســته فوق بطرفيت خواندگان تقديم داشــته اند كه پس از ارجاع به اين شورا و ثبت بكالسه فوق وجرى 
تشــريفات قانونــى در وقت فــوق العاده / مقرر حــوزه بتصدى امضاء كننده زير تشــكيل اســت و با توجه به 
محتويات پرونده پس از اخذ نظريه كتبى اعضاء ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى 
نمايد.  « راى شورا»  در خصوص دادخواست خواهانها 1 . فاطمه نيك خواه فرزند رستم 2 . سيد محمد رضوى 
دهكردى فرزند ســيد صادق 3 . مريم ســادات رضوى دهكردى فرزند ســيد صادق 4 . مرجان سادات رضوى 
دهكردى فرزند سيد صادق و با وكالت خانم مرجان سادات رضوى وكيل دادگسترى به طرفيت خواندگان 1 . 
توران ذكريايى 2 . ايرج صنيع ثالث فرزند محمد باقر 3 . زهره صنيع ثالث فرزند محمد باقر 4 . شهين صنيع 
ثالث فرزند محمد باقر 5 . ســيون ريحانيان فرزند باروخ 6 . روشــن ريحانيان فرزند باروخ 7 . مهناز ريحانيان 
فرزند باروخ 8 . سليمان ريحانيان فرزند باروخ 9 . ابراهيم ريحانيان فرزند شكراهللا 10 . مليحه صنيع ثالث 
فرزنــد محمد باقر 11 . مصطفى صنيــع ثالث فرزند محمد باقر 12 . نجات اهللا ريحانيان 13 . رضا صنيع ثالث 
فرزند محمد باقر 14 . اسحاق ريحانيان فرزند شكراهللا 15 . توران ريحانيان فرزند باروخ به خواسته تقاضاى 
صدور حكم مبنى بر الزام خواندگان به انتقال سند رسمى يك باب معازه واقع در شهركرد خيابان ملت روبروى 
پاساژ مركزى مقوم به 31/000/000 ريال پالك ثبتى به شماره 489 و 488 و 487 فرعى از يك اصلى واقع 
در شــهركرد نظر به اينكه حســب پاسخ استعالم ثبتى به شــماره 1525 ، 270 مورخ 94/2/27 و با توجه به 
قــرارداد فروش مورخ 60/4/21 و 60/10/26 فى مابين مورث خواهانها و خواندگان وقوع بيع مســلم مى 
باشــد و با توجه خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلســه حضور نيافته و اليحه اى نيز ارائه ننموده اند لذا با 
توجه به نظر كارشــناس و نظريه مشورتى اعضاء شورا طبق صورتجلسه مورخ 94/3/31 مستنداً به مواد 10، 
219 ، 223 قانون مدنى و مواد 198 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى دعوى خواهانها وارد تشخيص و حكم 
به انتقال هفت و ســى و دو صدم حبه از 72 حبه از كل پالك مشــاعى 487 تا 489 كه ســهم هر يك از وراث 
مرحوم ســيد صــادق رضوى طبق گواهى حصر وراثت مورخ 85/6/23 تنظيم شــده در شــعبه چهارم حقوقى 
دادگاه حقوقى شــهركرد همســر متوفى نهصد و پانزده هزارم حبه و هر يك از فرزندان اناث يك و ششصد و 
يك هزارم حبه و فرزند ذكور سه و دويست و دو هزارم حبه مى باشد در حق خواهانها صادر و اعالم مى گردد. 
رأى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و ســپس ظرف مدت 20 روز 

پس از آن قابل تجديد نظر در محاكم عمومى و حقوقى شهركرد مى باشد./م
 قاضى شعبه 5 شوراى حل اختالف شهركرد- على اكبر جليل پيران

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: سميه حسين جمال خوانده: مصطفى فخريبوژانى خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 10/000/000 
ريال در تاريخ 1394/5/6 خواهان ســميه حسين جمال دادخواستى به طرفيت خوانده: مصطفى فخريبوژانى 
به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 9 تقديم كه به شماره 383 ثبت و براى روز 1394/7/4 ساعت 17:30 
وقت رسيدگى تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت 
شــوراء مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج 
مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شــوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى 

است در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهــان: محمــد صادق زاده خوانده: اســماعيل ســلطانبان ملك آبادى خواســته: مطالبه وجــه در تاريخ 
1394/5/3 خواهان فوق دادخواستى به طرفيت خوانده: فوق به شرح خواسته فوق به شعبه 13 تقديم كه 
به شــماره 376/13/94 ثبت و براى روز 1394/6/14 ســاعت 16:30 عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده 
اســت با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 73 
قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد خوانده مذكور مى 
تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شوراء مراجعه 
و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رســاند. بديهى است در صورت عدم حضور 

شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: ميثم نجفى فرزانه خوانده: مسلم خدارحمى خواسته: مطالبه وجه چك به مبلغ 20/000/000 
ريــال در تاريخ 1394/5/7 خواهان ميثم نجفى فرزانه دادخواســتى به طرفيت خوانده مســلم خدارحمى به 
شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه 9 تقديم كه به شماره 390 ثبت وبراى روز 1394/7/5 ساعت 17 عصر 
وقت رسيدگى تعيين گرديده است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت 
شــوراء مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج 
مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم به دفتر شــوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شعبه حضور بهم رساند. بديهى 

است در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: رضا محمد يارى خوانده:جمال تاجيك خواســته: اثبات مالكيــت در تاريخ 1394/5/7 خواهان 
رضا محمد يارى دادخواســتى به طرفيت خوانده جمال تاجيك به شرح خواسته فوق به شعبه 13 تقديم كه به 
شــماره 391/13/94 ثبت و براى روز 1394/6/28 ســاعت 16:30 وقت رسيدگى تعيين گرديده است با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت شــوراء مستندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند 
از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شوراء مراجعه و يا 
در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور شورا 

غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: ابوذر تقوى فرزند عليجان به وكالت آقاى محمد حسين نادرى خوانده: حبيب اله عرب خواسته: 
مطالبه وجه چك در تاريخ 1394/5/8 خواهان ابوذر تقوى دادخواســتى حقوقى به طرفيت خوانده حبيب اله 
عرب به شــرح خواسته فوق الذكر به شــعبه 28 تقديم كه به شماره 483/28/94 ثبت و براى روز يكشنبه 
1394/7/19 ســاعت 11:15 صبــح  وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت با توجه به مجهــول المكان بودن 
خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت شــوراء مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
يــك نوبــت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج مى گــردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشــر آگهى جهت 
اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور شــورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 28 شوراى حل اختالف حقوقى قم

آگهى ابالغ دادخواست تجديد نظر و ضمائم به آقاى محمود فرجى نيا 
فرزند غالمرضا و خانم مرضيه مويرى فرزند حسن 

درخصوص دادخواســت تجديد نظر خواهى خانم سكينه حميدى ساكن قم به طرفيت آقاى محمود فرجى 
نيا فرزند غالمرضا و خانم مرضيه مويرى فرزند حســن نســبت به دادنامه شــماره 9409972515300293 
صــادره از شــعبه 17 دادگاه خانــواده قم در پرونده كالســه 9309982515301679 . بــا توجه به مجهول 
المــكان بــودن تجديد نظر خواندگان بدين وســيله به وى ابالغ مى گردد چنانچه پاســخى دارند ظرف مهلت ده 
روز از تاريخ آگهى در روزنامه در اجراى ماده 346 قانون آئين دادرســى مدنى كتبا به دفتر شــعبه 17 تسليم 
نمايند. بديهى است در صورت عدم وصول پاسخ و انقضاء مهلت فوق پرونده جهت رسيدگى ب دادگاه تجديد 
نظر اســتان قم ارســال خواهد شد تجديد نظر خواندگان مى توانند قبل از انقضاء مهلت مذكور به دفتر شعبه 

17 مراجعه و برگ ثانى دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهى را تحويل بگيرند
 دفتر شعبه  17 دادگاه عمومى حقوقى (خانواده) قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى روح اله موســوى حاجى آباد فرزند حســين داراى شناسنامه شــماره 28016 به شرح دادخواست 
به كالســه 941217 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت 
كه شــادروان عذرا موسوى قمى به شناسنامه شماره 66717 در تاريخ 91/7/23 در اقامتگاه دائمى خود را 
خود رافوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سيد داود موسوى حاجى آباد فرزند 
حســين ش ش 1099 نســبت با متوفى فرزند 2- ســيد ابوالفضل موســوى حاجى آباد فرزند حسين ش ش 
1612 نســبت با متوفى فرزند 3- روح اله موســوى حاجى آباد فرزند حسين ش ش 28016 نسبت با متوفى 
فرزند 4- افســر موســوى حاجى آباد فرزند آقاحســين ش ش 1098 نســبت با متوفى فرزند 5- سيد اعظم 
موسوى حاجى آباد فرزند آقا حسين ش ش 1613 نسبت با متوفى فرزند 6- زهره موسوى حاجى آباد فرزند 
آقا حســين ش ش 1890 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك 
نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين 

آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

متن آگهى 
شــكات به اســامى حبيب اله نظرى ، پروانه كاظمى و على فضا نظرى به طرفيت  على احمد حاجى عليانى و 
غيره به اتهام ضرب وجرح عمدى شــكايتى تقديم دادگاه هاى تجديدنظر اســتان كرمانشاه نموده اند كه جهت 
رســيدگى به شــعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه واقع در كرمانشــاه ، بلوار شهيد بهشتى ، ابتداى 
خيابــان ســى مترى دوم ارجاع و بــه كالســه 9209988316200498 ثبت گرديده وقت رســيدگى پرونده 
94/06/18 ساعت 11/00 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن متهم على احمد حاجى عليانى و به 
تجويز ماده 115 و 180 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت در 
يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى شــود تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى خود در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد ضمناً متذكر 

مى شود متهم حق داشتن وكيل در جلسه دادگاه را دارد. م الف/160
رئيس شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

متن آگهى
شــاكى ســيامك احمديان شــكايتى عليه متهم مصطفى احمديان به اتهام تهديد و توهين و قدرت نمايى 
تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر 
كرمانشاه (111 جزايى سابق) واقع در كرمانشاه ، بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9309988323301180 
ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 1394/6/18 و ســاعت 9/30 تعيين شــده است به علت مجهول المكان 
بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان / شاكى و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى 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/2103
مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق)

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: زهرا جمالو خوانده:يوســف ملكى نژاد خواســته: اثبات مالكيت در تاريخ 1394/4/9 خواهان زهرا 
جمالو دادخواســتى به طرفيت خوانده: يوســف ملكى نژاد به شــرح خواســته اثبات مالكيت به شعبه 23 تقديم كه 
به شــماره 432/23/94 ثبت و براى روز 1394/6/31 ســاعت 9:15 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ نشر 
آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق 
جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى اســت در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 23 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: فرامرز اصغرى تكدام خوانده: مهدى زارع طاحونه خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 1394/5/6 خواهان 
فرامرز اصغرى تكدام دادخواســتى مطالبه وجه به طرفيت خوانده مهدى زارع طاحونه به شــرح خواسته مطالبه وجه 
به شعبه 32 تقديم كه به شماره 463 ثبت و براى روز 1394/6/29 ساعت 8 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ 
نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شوراء مراجعه و يا در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى اســت در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 32 شوراى حل اختالف استان قم

آگهى ابالغ وقت رسيدگى 
خواهان: ابوالفضل حجازى (وكيل مرتضى خلجى) خوانده: ناصر يارعلى دليگانى خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 
1394/5/4 خواهان ابوالفضل حجازى دادخواستى به طرفيت خوانده ناصر يارعلى دليگانى به شرح خواسته مطالبه 
وجه به شعبه 8 تقديم كه به شماره 415 ثبت وبراى روز 1394/6/17 ساعت 18 وقت رسيدگى تعيين گرديده 
است با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى گردد خوانده مذكور مى تواند از تاريخ 
نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواست و ضمائم به دفتر شوراء مراجعه و يا در وقت مقرر 
فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رساند. بديهى اســت در صورت عدم حضور شورا غيابا  رسيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 8 شوراى حل اختالف استان قم

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم طاهره زرنوشه فراهانى فرزند زين العابدين داراى شناسنامه شماره 489 به شرح دادخواست به كالسه 
941198 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان خديجه 
زرنوشه فراهانى به شناسنامه شماره 272 در تاريخ 93/10/17 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- رقيه خواتون زرنوشــه فراهانى فرزند زين العابدين ش ش 11 
نســبت با متوفى فرزند 2- فاطمه خواتون زرنوشــه فراهانى فرزند زين العابدين ش ش 16258 نسبت با متوفى 
فرزند 3- زينب خواتون زرنوشــه فراهانى فرزند زين العابدين ش ش 467 نســبت با متوفى فرزند 4- صديقه 
خواتون زرنوشــه فراهانى فرزند زين العابدين ش ش 468 نســبت با متوفى فرزند 5- نرگس خواتون زرنوشــه 
فراهانى فرزند زين العابدين ش ش 15 نســبت با متوفى فرزند 6- طاهره خواتون زرنوشــه فراهانى فرزند زين 
العابدين ش ش 489 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى 
مى گردد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه 

به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى غالمرضا قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس داراى شناســنامه شــماره 615 به شــرح دادخواست به 
كالسه 941206 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
دخيل عباس قربانى نجف آبادى به شناسنامه شماره 18 در تاريخ 84/12/28 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت 
نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- غالمرضا قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس ش ش 
615 نسبت با متوفى فرزند 2- على قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس ش ش 18542 نسبت با متوفى فرزند 
3- حسن قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس ش ش 438 نسبت با متوفى فرزند 4- فاطمه قربانى نجف آبادى 
فرزند دخيل عباس ش ش 24114 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس ش ش 
1278 نسبت با متوفى فرزند 6- قمر رضائى فرزند عزيزاله ش ش 2 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى شــيخ حسين اكبرزاده فرزند مراد داراى شناسنامه شــماره 45200057302 به شرح دادخواست به 
كالسه 941203 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
حميدرضا بيات به شناســنامه شماره 6660607773 در تاريخ 1394/4/3 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت 
نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- جيران قادرى نژاد فرزند على اصغر ش ش 8 نسبت با 
متوفى مادر 2- ابوالقاسم بيات فرزند على محمد ش ش 475 نسبت با متوفى پدر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى حســين شيخ االســالمى فرزند ابوالمجد داراى شناســنامه شماره 843 به شــرح دادخواست به كالسه 
941199 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان زهرا 
خانم شيشــه به شناسنامه شــماره 3002 در تاريخ 1356/5/4 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- اسماعيل شيشه ء فرزند عبداله ش ش 59523 نسبت با متوفى 
فرزند 2- ابراهيم شيشــه اى فرزند عبداله ش ش 59522 نســبت با متوفى فرزند 3- غالمرضا شيشــهء فرزند 
عبداله ش ش 58544  نسبت با متوفى فرزند 4- انسيه خانم شيشهء فرزند ميرزا عبداله ش ش 3000 نسبت با 
متوفى فرزند 5- حوراء شيشه فرزند ميرزا عبداله ش ش 63179 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى سيد محمد راد فرزند سيد مهدى داراى شناسنامه شماره 4600 به شرح دادخواست به كالسه 941202 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان سيد مهدى راد به 
شناسنامه شماره 17016 در تاريخ 88/3/3 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به:1- ســيد محمد راد فرزند سيد مهدى ش ش 4600 نسبت با متوفى فرزند 2- سيده 
فاطمه راد فرزند سيد مهدى ش ش 1946 نسبت با متوفى فرزند 3- سيد صديقه راد فرزند سيد مهدى ش ش 
1740062086 نسبت با متوفى فرزند 4- سيده سهيال راد فرزند سيد مهدى ش ش 1741443830 نسبت با 
متوفى فرزند 5- زهرا امام زاده فرزند سيد مرتضى ش ش 20455 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى اســماعيل مهدى آبادى فرزند اســداله داراى شناســنامه شماره 1571 به شــرح دادخواست به كالسه 
941196 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان گوهر 
منتظرى به شناســنامه شماره 864 در تاريخ 1394/2/3 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- نصرت اله مهدى آبادى فرزند اســداله ش ش 2349 نســبت با متوفى 
فرزند 2- حشــمت اله مهدى آبادى فرزند اســداله ش ش 1452 نســبت با متوفى فرزند 3- عيسى مهدى آبادى 
فرزند اســداله ش ش 36 نســبت با متوفى فرزند 4- موســى مهدى آبادى فرزند اسداله ش ش 1785 نسبت با 
متوفى فرزند 5- ابراهيم مهدى آبادى فرزند اسداله ش ش 108 نسبت با متوفى فرزند 6- اسماعيل مهدى آبادى 
فرزند اسداله ش ش 1571 نسبت با متوفى فرزند 7- شهربانو مهدى آبادى فرزند اسداله ش ش 1312 نسبت 
با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى اعتراضى 
دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم معصومه باباغارى فرزند مهدى داراى شناسنامه شماره 14113 به شرح دادخواست به كالسه 941201 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان فاطمه نامدار به 
شناســنامه شــماره 3 در تاريخ 1390/2/30 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1- عباس باباغارى فرزند مهدى ش ش 4119 نسبت با متوفى فرزند 2- اعظم باباغارى 
فرزند مهدى ش ش 102 نسبت با متوفى فرزند 3- سهيال باباغارى فرزند مهدى ش ش 12737 نسبت با متوفى 
فرزند 4- معصومه باباغارى فرزند مهدى ش ش 14113 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا باباغارى فرزند مهدى ش 
ش 592 نســبت با متوفى فرزند 6- مهرى باباغارى فرزند مهدى ش ش 1393 نســبت با متوفى فرزند 7- مهدى 
باباغارى فرزند اصغر ش ش 63 نسبت با متوفى زوج. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت 
آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم اعظم ايام فرزند اســداله داراى شناســنامه شــماره 97518 به شرح دادخواســت به كالسه 941208 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان اسداله ايام به 
شناســنامه شــماره 56710 در تاريخ 1394/3/11 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده است وورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- اصغر ايام فرزند اسداله ش ش 95141 نسبت با متوفى فرزند 2- ابوالقاسم 
ايام فرزند اسداله ش ش 97516 نسبت با متوفى فرزند 3- عباس ايام فرزند اسداله ش ش 97517 نسبت با 
متوفى فرزند 4- جالل ايام فرزند اسداله ش ش 102955 نسبت با متوفى فرزند 5- اعظم ايام فرزند اسداله ش 
ش 97518 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد 
تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى غالمرضا قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس داراى شناســنامه شــماره 615 به شــرح دادخواست به 
كالسه 941207 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
قمررضائى به شناسنامه شماره 2 در تاريخ 1392/11/2 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- غالمرضا قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس ش ش 615 نســبت با 
متوفــى فرزند 2- على قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس ش ش 18542 نســبت با متوفى فرزند 3- حســن 
قربانــى نجف آبادى فرزند دخيل عباس ش ش 438 نســبت با متوفى فرزند 4- فاطمــه قربانى نجف آبادى فرزند 
دخيل عباس ش ش 24114 نسبت با متوفى فرزند 5- زهرا قربانى نجف آبادى فرزند دخيل عباس ش ش 1278 
نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركسى 
اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد ازتاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد تقى نظرى فرزند رحيم داراى شناســنامه شــماره 1091 به شرح دادخواست به كالسه 941205 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده اســت كه شادروان رحيم نظرى به 
شناسنامه شماره 33 در تاريخ 1394/3/12 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده است وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراست به:1- سليم نظرى فرزند رحيم ش ش 48 نسبت با متوفى فرزند 2- محمد تقى نظرى فرزند 
رحيم ش ش 1091 نســبت با متوفى فرزند 3- خديجه نظرى فرزند رحيم ش ش 1160 نســبت با متوفى فرزند 
4- زهرا نظرى فرزند رحيم ش ش 1445 نســبت با متوفى فرزند 5- ليال نظرى فرزند رحيم ش ش 16 نســبت 
با متوفى فرزند 6- ايران على آبادى فرزند حســن رضا ش ش 10 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد 

اوباشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم زهرا فقانى بيلندى فرزند حســن به عنوان ذينفع داراى شناســنامه شــماره 4 به شــرح دادخواست به 
كالسه 941214 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت را نموده وچنين توضيح داده است كه شادروان 
مهدى نقى زاده به شناســنامه شــماره 1239 در تاريخ 1386/11/9 در اقامتگاه دائمى خود را خود رافوت نموده 
است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- غالمرضا نقى زاده فرزند حسين ش ش 45 نسبت با متوفى 
بــرادر 2- فاطمه نقى زاده فرزند حســين ش ش 52 نســبت بــا متوفى خواهر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبوردريك نوبت آگهى مى گردد تا هركســى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى ازمتوفى نزد اوباشــد 

ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه40 شوراى حل اختالف استان قم 

متن آگهى احضار متهم (مجيد طاهرى)
در پرونده كالســه 9109988322700919 اين شــعبه مجيد طاهرى مقدم بــه اتهام كالهبردارى تحت 
تعقيــب قرار گرفته اســت با عنايت به مجهول المــكان بودن متهم و در اجراى مقررات مــاده 174 قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشار 
اين آگهى با داشتن حق وكيل جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم 

حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. م الف/834
دفتر شعبه هفتم داديارى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم از طريق نشر اگهى
به اســتناد ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392/12/04، بدينوســيله به متهم پرونده 
بنام ايمان جعفر زاده فرزند عظيم به اتهام خيانت در امانت نسبت به يكدستگاه كاميون دانگ فنگ كشنده مدل 
2007 به شــماره انتظامى 675ع32- ايران 31 به شماره موتور 69190443 و شاره شاسى 73012960 به 
رنگ ســفيد پيرامون شكايت آقاى سياوش رضايى فرزند حسينعلى فعال مجهول المكان حسب محتويات پرونده 
اى كه به شــماره 9409988317700334 ش ب 10 ثبت گرديده از ســوى اين شعبه بازپرسى تحت تعقيب 
مى باشد مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد تا ظرف يك ماه از تاريخ نشر اين آگهى جهت دفاع از اتهامات انتسابى 
خويش در اين شــعبه حاضر شــود. در صورت عدم حضور و انقضاء مدت يك ماه از تاريخ نشــر اين آگهى برابر 

مقررات قانونى اقدام خواهد شد. م الف/832
بازپرس شعبه دهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه 

دشمن ما کماکان اسرائیل است نه ایران
ب��ه گ��زارش ف��ارس، پ��س از حمل��ه صب��ح جمعه 
شهرک نشینان اسرائیلی با بمب آتش زا و کوکتل مولوتوف 
به دو خانه فلس��طینیان در روس��تای »دوما« در نزدیکی 
ش��هر »نابلس« یک کودک 18 ماهه به نام »علی س��عد 
دوابش��ه« جان باخت و والدین و برادر 4 س��اله  این نوزاد 

نیز دچار سوختگی شدید شدند.
»جهاد الخازن« س��تون نویس و سردبیر اسبق روزنامه 
سعودی »الحیات« چاپ لندن که مواضعی میانه روانه تر در 
مقایسه با دیگر ستون نویس های این روزنامه در قبال ایران 
دارد، در یادداش��تی کوت��اه در این روزنامه با اش��اره به این 
جنایت صهیونیست ها، از اینکه ایران و اسرائیل به یک اندازه 

در چشم برخی اعراب دشمن تلقی می شوند، انتقاد کرد.
وی می نویسد: از جانب خودم به عنوان یک شهروند 
عربی می گویم؛ من این سخن را که ایران همانند اسرائیل 
دشمن ماست، رد می کنم؛ دشمن کماکان همان اسرائیل 
است و ایران صرفا مرتکب اشتباه پشت اشتباه شده است؛ 
ام��ا تاکنون هیچ کش��وری عربی را به طور کامل اش��غال 

نکرده و مردمانش را به کل به قتل نرسانده است.
وی به زعم خود سیاست های منطقه ای ایران را اشتباه 
می داند اما خواستار نش��انه روی پیکان انتقادها از ایران به 
رژیم اسرائیل است و ادامه می دهد: در تابستان گذشته بیش 
از دو هزار فلس��طینی از جمله صدها کودک کشته شدند؛ 
چندی پیش اس��رائیلی ها، »ابو ماریا«ی کشاورز را کشتند 
که پدر 11 کودک بود؛ پیش از آن یک جوان فلس��طینی 
را در کرانه باختری کش��ته بودند؛ جنایت صهیونیس��ت ها 
تا بدین روز ادامه داش��ته تا اینکه جنایت اس��رائیلی ها بار 
دیگر رقم خورد و »علی س��عد دوابشه« خردسال 18 ماهه 
فلسطینی در آتش صهیونیست ها زنده زنده سوزانیده شد 
و سه تن از اعضای خانواده اش نیز زخمی شدند؛ چرا؟ چون 

که آن ها حق ندارند در فلسطین باشند.
س��تون نویس روزنامه الحیات لندن ادامه می دهد: از 
طمع ایرانی ها در کشورهای عربی بسیار گفته می شود یا 
در مورد جزایر س��ه گانه »تنب بزرگ«، »تنب کوچک« و 
»ابوموس��ی« که باید به امارات بازگرداند یا گفت و گو را با 

امارات در این مورد آغاز کند.
جهاد الخازن تأکید می کند: من هیچ زمانی نگفته  ام که 
دست یابی ایران به سالح هسته ای را تأیید می کنم، ابدا چنین 
چیزی نگفته ام اما می گویم کش��ورهای عربی نیز باید آن چه 
ایران انجام می دهد را انجام دهند و برای دست یابی به سالح 
هسته ای تالش کنند؛ مطمئنا خاورمیانه باید عاری از سالح 
هسته ای باشد؛ اما اکنون تنها اسرائیل است که زرادخانه اتمی 
دارد؛ اما ما اعراب چنین چیزی نداریم و من از عربستان، مصر 

و امارات می خواهم که به دنبال برنامه هسته ای باشند.
»جهاد الخازن«می نویس��د: هیچ کسی از سالح اتمی 
استفاده نخواهد کرد؛ این سالح صرفا یک عامل بازدارنده 
برای امنیت کشورهاست؛ اگر تو این سالح را داشته باشی 
دش��منت دیگر نمی تواند آن را علیه تو استفاده کند؛ بعد 
از آمریکا تا کنون هیچ کشوری از سالح هسته ای استفاده 
نکرده اس��ت؛ بنابراین این سالح فقط یک عامل بازدارنده 

است، نه بیشتر و نه کمتر.

این روزها کاخ سفید و کنگره 
مذاكـره در یک رقابت شدید به دنبال ميز 

به کرسي نشاندن اهداف خود 
در قبال توافق هسته اي احتمالي هستند هرکدام به 
زعم خود تالش گسترده اي مي کنند تا در این رقابت 
داخل��ي حرف خ��ود را پیش برند چراک��ه موفقیت 
هرکدام در آینده انتخاباتي و سیاس��ي دولت امریکا 

نقشي اثر گذار خواهد داشت.
از یک س��و جمهوري خواهان تندرو که به شدت 
تحت البي صهیونیست قرار دارند در تقالي رد متن 
توافق هسته اي اند از سویي دیگر کاخ سفید نیز تالش 
مي کن��د تا حمای��ت الزم را ب��راي راي قاطع کنگره 
درباره این توافق را بدست آورد. به هر ترتیب رقابت 
اوباما با جمهوري خواهان تنها با هدف دس��تیابي به 
منافعي اس��ت که منفعت طلب��ي و زیاده خواهي هاي 

آنها را وسعت مي بخشد و بس.
به گزارش فارس ای��ران و گروه 1+5 در 14 ژوئیه 
بعد از طی کردن چندین روز فشرده از مذاکرات، به یک 
جمع بندی در مذاکرات هسته ای رسیدند. یک هفته بعد 
از آن نیز متن توافق هس��ته ای ایران و 1+5 در شورای 

امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا تصویب شد.
بی��ش از 10 روز اس��ت که کنگ��ره آمریکا متن 
توافق هسته ای ایران و 1+5 را دریافت کرده است و تا 
روز 17 سپتامبر سال جاری میالدی برای رأی گیری 

در خصوص متن برجام زمان دارد.
در این میان اکثری��ت جمهوری خواهان کنگره، 
توافق هسته ای ایران را یک »توافق بد« توصیف کرده 
و تمام��ی تالش خ��ود را به کار گرفته اند تا دوس��وم 
اکثریت آراء را علیه این توافق کس��ب کنند تا باراک 

اوباما رئیس جمهور آمریکا نتواند آن را وتو کند.
از طرف دیگر، البی های صهیونیستی نیز تالش 
می کنند تا نمایندگان کنگره را ترغیب کنند که علیه 
توافق هسته ای ایران رأی دهند. صهیونیست ها از این 
جهت به تب و تاب افتاده اند و نظرس��نجی ها نش��ان 
می دهد ک��ه اکثریت یهودیان آمریکا از دیپلماس��ی 

اوباما و دولت وی در قبال ایران حمایت می کنند.
 طبق نظرسنجی »جوئیش ژورنال«، 48 درصد 
از یهودی��ان آمریکا موافق توافق هس��ته ای با ایران 

هستند و 28 درصد با آن مخالفت کردند.
گاردی��ن ادام��ه داد که آیپ��ک نماین��ده افکار 
عمومی یهودیان آمریکا نیس��ت بلک��ه نماینده افکار 
عموم��ی تع��داد اندکی از صهیونیس��ت ها اس��ت به 
طوریکه طبق گفته منابع آش��نا به برنامه س��فر یک 
هفته ای نمایندگان کنگره به س��رزمین هاي اشغالی، 
درخواس��ت های زیادی از مقامات صهیونیستی شده 
است تا در جلسات توجیهی، گروهی از اعضای سابق 
جامعه امنیت اسرائیل که موافق توافق هسته ای ایران 

هستند نیز حضور داشته باشند.

ایپک در صدد اس��ت بی��ش از 40 میلیون دالر 
ص��رف کمپین ه��ای تبلیغاتی در بی��ش از 40 ایالت 
آمری��کا کند و بیش��تر ای��ن هزینه قرار اس��ت صرف 
دموکرات های مردد ش��ود و به آنها اعمال فشار شود 
تا در تعطیالت تابستانی علیه توافق هسته ای ایران در 
ایاالتشان تبلیغات کنند. این در حالی است که سازمان 
لیبرال یهودی »جی استریت« که موافق توافق است 
تنها می تواند حدود 5 میلیون دالر هزینه صرف کند.

در این جدال برای حفظ توافق هس��ته ای ایران، 
دول��ت اوباما با چالش »ش��لدون آدلس��ون« مولتی 
میلیاردر یهودی - آمریکایی نیز روبرو است. او یکی از 
تأمین کنندگان مالی جمهوری خواهان آمریکا است و 
سرمایه عظیمی را صرف پیشبرد عقاید خود می کند.

طب��ق گزارش��ات تأیید نش��ده، آدلس��ون اعالم 
آمادگی کرده اس��ت که بی��ش از 100 میلیون دالر 
صرف کمپین  جمهوری خواهان علیه توافق هسته ای 
ایران کند. وی از آیپک جدا ش��ده اس��ت و پول های 
زیاد خود را از طریق ائتالف یهودی جمهوری خواهان 
)RJC( که بسیار افراطی و تندرو است، هدایت کند.

از س��ویي دیگر البی صهیونیستی »ایپک« بین 
600 تا 700 نفر از فعاالن خود را در هفته گذش��ته 
به سراسر آمریکا فرستاده بود تا علیه توافق هسته ای 
ایران و 1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین 

بعالوه آلمان( البی کند.
 بنا به گزارش روزنامه »تایمز« اس��رائیل، آیپک 
مخالف برجام است و مدعی است که توافق هسته ای 
ب��ا ایران، مناف��ع رژیم صهیونیس��تی و آمریکا را در 
مع��رض خطر قرار می دهد و از کنگره می خواهد در 
بازه زمانی 60 روزه برای بررس��ی این توافق، تالش 

خود را برای جلوگیری از تصویب آن به کار گیرد.
مس��ئول فعاالن البی صهیونیس��تی »ایپک« به 
جمعیت بیش از 600 نف��ری این گروه اجازه نداد تا 
در جلس��ه توجیهی کاخ سفید درباره توافق هسته ای 

ایران و 1+5 سؤاالت خود را مطرح کنند.
»باراک اوباما« رئیس جمه��ور آمریکا که حامی 
توافق هس��ته ای ب��ا ایران اس��ت از کارکن��ان خود 
درخواس��ت کرد تا به فعاالن ایپک پیشنهاد دهد تا 
در جلس��ه توجیهی در خصوص توافق هسته ای ایران 

از چشم انداز دولت آمریکا شرکت کنند.
کاخ س��فید بسیار نگران اس��ت و تالش می کند 
در ماه آگوست، حمایت ها برای توافق هسته ای ایران 
را جل��ب کند. اوباما روز پنجش��نبه هفته گذش��ته، 
کنفرانس��ی تلفن��ی را ب��ا س��ازمان های غیردولتی و 

فعاالنی که از برجام حمایت می کنند، برگزار کرد.
اوباما ب��ه فعاالنی که در این کنفرانس ش��رکت 
ک��رده بودند، گفت: »ش��ما باید فعال ت��ر، گویاتر و با 
ص��دای بلندتر فعالیت کنید و تالش کنید که صدای 

شما در کنگره شنیده شود.«

نگرانی دولت اوباما در دیدار با فعال های لیبرال 
یه��ودی کاماًل مش��هود بود. وی از آنها خواس��ت تا 
بلندتر از گروه های وابس��ته به ایپک که علیه توافق 

فعالیت دارند، حرف بزنند.
اوباما در س��خنرانی روز پنجشنبه از مخاطبانش 
خواس��ت رویک��رد انفع��ال در برابر مخالف��ان توافق 
هس��ته ای را کن��ار بگذارند و صدایش��ان را به گوش 

کنگره برسانند.
رئیس جمه��ور آمری��کا همچنین گف��ت: ایران 
تحت این توافق هرگز نمی تواند به س��الح هسته ای 
دست یابد. اوباما اعالم کرد بسیاری از منتقدان این 
توافقنامه افرادی هس��تند که با ه��ر گونه توافقی با 
ای��ران مخالفن��د. رئیس جمهور آمریکا خاطرنش��ان 
کرد بیش��تر رهبران جهان از این توافقنامه حمایت 
مي کنند زیرا این توافق ش��امل رژیم س��خت گیرانه 
بازرسی هاس��ت که در صورت نقض مفاد توافق نامه 
هسته ای از سوی ایران، مي توان به فریبکاری تهران 

پی برد.
او گفت رد این توافق نامه س��بب مطرح ش��دن 
گزینه نظامی برای ممانعت ایران از توسعه تسلیحات 

هسته ای مي شود.
اوباما ادامه داد که همه توجیهات علیه توافق یا 
نادرست است و یا بر این فرض که آمریکا مي توانست 
توافق بهتری کسب کند و ایران را از برنامه صلح آمیز 

هسته ای منصرف می کرد مبتنی است.
روزنام��ه انگلیس��ی »گاردین« در گزارش��ی به 
تالش کاخ س��فید ب��رای تصویب توافق هس��ته ای 
ای��ران و 1+5 )آمریکا، انگلیس، فرانس��ه، روس��یه، 
چین بعالوه آلمان( در کنگره اش��اره کرد و نوش��ت 
ک��ه دولت اوباما باید تمام تالش خود را به کار گیرد 

تا توافق هس��ته ای ای��ران را در مقابل مخالفت های 
جمهوری خواهان، رژیم صهیونیس��تی و »ش��لدون 
آدلس��ون« مرد مولتی میلیاردر رژیم صهیونیس��تی 

حفظ کند.
طبق این گ��زارش، روز دوش��نبه هفته جاری، 
تقریب��اً تمامی اعضای جدید کنگ��ره آمریکا در یک 
سفر یک هفته ای که تمامی هزینه های آن پرداخت 
شده اس��ت، به سرزمین اشغالی سفر می کنند تا در 
جلسات توجیهی و البی گری های رژیم صهیونیستی 
حض��ور یابن��د و تضمین دهند که علی��ه توافق 14 
ژوئی��ه )23 تیرم��اه( ای��ران و 1+5 در کنگره رأی 

خواهند داد.
پایگاه خبری لوب الگ به معرفی برخی گروه های 
حام��ی رژیم صهیونیس��تی در آمری��کا پرداخته که 

خواستار لغو سند برجام در کنگره آمریکا هستند.
این پایگاه خبری نوشته این گروه ها قصد دارند 
با اثرگذاری بر روی نمایندگان کنگره ای که بسیاری 
از آنها حضورش��ان در این نه��اد آمریکایی را مدیون 
»شلدون آدلسون«، کازینو دار معروف و حامی رژیم 
صهیونیستی هستند از تصویب سند برجام در کنگره 

جلوگیری کنند.
با فرا رس��یدن دوره تعطیلی ماه آگوست کنگره 
آمریکا، زورآزمایی های این نهاد آمریکایی با دولت آن 
کشور بر سر »برجام« متوقف نمی شود.هم حامیان و 
هم مخالفان توافق با ای��ران برای همراه کردن افکار 

عمومی آمریکا رقابت می کنند. 
رسانه های آمریکایی گزارش داده اند دولت اوباما 
در ط��ول تعطیالت آگوس��ت کمپینی را برای جلب 
حمایت ه��ای عمومی خواهد کرد. البته در این میان 
متقاع��د کردن نمایندگان دموکرات برای حمایت از 

اوباما نیز از اهمیتی اساسی برخوردار است. 
در حالی ک��ه انتظار م��ی رود جمهوری خواهان 
ب��ا اکثری��ت قریب ب��ه اتفاق به س��ند برج��ام رأی 
منفی بدهند، دموکرات ها بر س��ر ی��ک دو راهی بد 
ق��رار گرفته ان��د: به اوباما کمک کنن��د تا رأی منفی 
نماین��دگان جمهوری خواه را »وت��و« کند و یا طرف 
کنگ��ره را بگیرن��د و رئیس جمهور را از رس��یدن به 

توافقی که قرار است میراثش باشد، محروم کنند. 
به نوشته واشنگتن اگزماینر، دولت اوباما، تیمی 
به سرپرس��تی نانس��ی پلوس��ی رهبر دموکرات های 
مجل��س نمایندگان را مأمور فش��ار ب��ر دموکرات ها 

جهت حمایت از توافق هسته ای کرده است.
همچنین یک مقام ارش��د وزارت خارجه آمریکا 
در گفت وگو با روزنامه هافینگتون پست از برنامه های 
رسانه ای کاخ س��فید برای رساندن صدای دولت به 

گوش عموم در ماه تعطیلی کنگره خبر داده است.
 در صورتی که اوباما مصوبه کنگره در رد توافق 
را وت��و کند، نمایندگان س��نا و مجل��س نمایندگان 
»10 روز تقویمی« فرصت خواهند داشت که تعداد 
دو سوم آرا را که برای سلب حق وتو از رئیس جمهور 

الزم است، جمع آوری کنند.
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس جمهور 
آمریکا روزهای سه ش��نبه و چهارشنبه درباره نتایج 
پایانی مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 سخنرانی 

می کنند.
طبق گ��زارش روزنام��ه صهیونیس��تی »تایمز 
اس��رائیل«، نتانیاه��و، عصر روز سه ش��نبه از طریق 
کنفرانس ویدئویی با اعضای »کمیته یهودیان شمال 

آمریکا« گفت وگو خواهد کرد. 
"بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که از حصول توافق وین همچنان آش��فته اس��ت، با 
نادیده گرفتن هش��دار رئیس جمهوری آمریکا مبنی 
بر وتوی رای کنگ��ره در صورت رد این توافق، قصد 
دارد با پخش زنده سخنرانی از طریق اینترنت، افکار 

عمومی آمریکا را برضد این توافق بشوراند.
جاش ارنست س��خنگوی کاخ سفید اعالم کرد 
ک��ه از هزاران ت��ن از مردم که در ش��مار زیادی از 
گروه ه��ا عضویت دارند دعوت ش��د به این کمپین 

بپیوندند.
طی روزه��ای اخیر وزرای درگی��ر در مذاکرات 
هسته ای از جمله وزرای خارجه، انرژی و خزانه داری 
آمریکا چندین بار در کمیته هاي داخلی کنگره آمریکا 

حضور یافته و به سواالت نمایندگان پاسخ دادند.
ام��ا جاش ارنس��ت، س��خنگوی کاخ س��فید در 
کنفرانس خبری روز جمعه اع��الم کرد باراک اوباما، 
رئیس جمهور آمریکا روز چهارش��نبه هفته آینده هم 
در »دانشگاه آمریکا« در واشنگتن درباره سند برجام 

سخنرانی خواهد کرد. 

زورآزمايي بر سر توافق هسته اي تقالي اين روزهاي كاخ سفيد و كنگره 


