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وپا  نشست آسیای مرکزی و اتحادیه ار
وزرای دادگس��تری کش��ورهای آس��یای مرکزی و 
اتحادیه اروپا در بروکس��ل موض��وع حاکمیت قانون را 

بررسی خواهند کرد.
به گ��زارش ف��ارس ، پنجمی��ن کنفران��س وزرای 
دادگستری کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در 
زمینه حاکمیت قانون در تاریخ 7 دسامبر سال جاری در 
شهر بروکس��ل برگزار می شود. بنا به گزارش نمایندگی 
اتحادی��ه اروپا در قرقیزس��تان، در چارچ��وب ابتکارات 
حاکمیت قانون بر اساس اس��تراتژی اتحادیه اروپا برای 
کشورهای آسیای مرکزی این نشست با ریاست استونی 
و همکاری فرانسه و آلمان به عنوان دو کشور هماهنگ 

کننده این ابتکار سازماندهی شده است.

یکا و کره جنوبی  رزمایش آمر
 کره جنوب��ی و آمریکا بزرگتری��ن رزمایش هوایی 

مشترک دو کشور را در شبه جزیره کره آغاز کردند.
به نوش��ته  رویترز، رزمایش س��الیانه مش��ترک دو 
کش��ور با ن��ام »ویجیلنت آی��س« تا روز جمع��ه ادامه 
خواه��د داش��ت. بمب افکن های النس��ر بی-وان بی نیز 
احتماال ب��ه این رزمایش ملحق خواهند ش��د.  در این 
رزمای��ش هواپیماهای اس��تراتژیک آمریکا یی در میان 
230 جنگنده دو کش��ور شرکت خواهند داشت. حدود 
12 هزار نظامی آمریکایی به نظامیان کره جنوبی ملحق 
ش��ده اند تا در این رزمایش عظیم شرکت کنند. ارتش 
آمریکا هدف ای��ن رزمایش را آمادگی برای اطمینان از 
صلح و امنیت در ش��به جزیره کره عن��وان کردند. این 
رزمایش یک هفته بعد از آخرین آزمایش موش��کی کره 

شمالی در این منطقه برگزار می شود.

وپایی ها تقویت همکاری  دفاعی ار
ی��ک روزنامه آلمانی نوش��ت که اتحادی��ه اروپا به 
منظ��ور پیش��گیری از وقوع حم��ات تروریس��تی در 
ای��ن منطق��ه، تقویت همکاری های دفاع��ی را در میان 

کشورهای عضو، پیگیری می کند.
روزنام��ه آلمان��ی »ولت« با اعام این خبر نوش��ت 
که در اروپا عملکرد تکفیری ها تش��دید ش��ده اس��ت. 
 در ای��ن راس��تا در س��ندی در بروکس��ل آمده اس��ت: 
»در اینترنت تکفیری ه��ا تهدیدهایی را مبنی بر حمله 
شیمیایی منتش��ر کرده اند. گروه داعش از هواپیماهای 
بدون سرنشین )پهپاد( به منظور پیگیری اقدامات خود 
اس��تفاده کرده اس��ت.به همه این دالیل برای اتحادیه 
اروپا اهمیت دارد که توانایی دفاعی خود را علیه چنین 

حمات تروریستی در سالهای پیش رو تقویت کند.«

تداوم حبس سران سابق کاتالونیا
قاض��ی اس��پانیایی اعام ک��رد که مع��اون رئیس 
س��ابق  ایالت کاتالونیا و 3 تن دیگر از سران این منطقه 

همچنان در حبس باقی می مانند.
در پ��ی تح��والت ناش��ی از برگزاری همه پرس��ی 
اس��تقال کاتالونیا، دادگاه ملی اس��پانیا یک ماه پیش، 
حکم پیگرد و بازداش��ت »کارل��س پوگدمونت« رئیس 
مخل��وع کاتالونی��ا و 4 تن از اعضای کابین��ه وی را در 
س��طح اروپا صادر کرد. »کارمن الما« قاضی اسپانیایی 
فرم��ان داد که این افراد به اتهام ش��ورش  تحت پیگرد 
و بازداش��ت قرار گیرند. این افراد باید در دادگاه حاضر 
ش��وند و درباره همه پرسی اس��تقال که اول اکتبر )9 

مهرماه( برگزار شد، توضیح بدهند.

پاسخ پلیس فرانسه به معترضان 
پلیس فرانس��ه در واکنش به تظاهرات اعتراضی به دنبال 
م��رگ جوان��ی سیاه پوس��ت، تاش ک��رد تا با اس��پری فلفل 

معترضان را متفرق کند.
به گزارش ایسنا، در جریان تظاهرات اعتراضی در پاریس 
علی��ه مرگ جوانی سیاه پوس��ت، پلیس فرانس��ه ضمن درگیر 
ش��دن با مردم اقدام به اس��تفاده از اس��پری فلفل کرد. گفته 

می شود که این جوان سیاه پوست در پی دستگیری به وسیله 
پلیس،  ماه گذش��ته کشته شده اس��ت.  خشونت های پلیسی 
از جانب نیروهای پلیس فرانس��ه پیوسته در این کشور وجود 
داش��ته و ه��ر از گاهی اخباری مبنی بر وق��وع مواردی از این 

خشونت ها در رسانه ها منتشر می شود که در اغلب موارد تنها 
اظهار تأس��ف مقامات دولتی و وعده تکراری اقدام قاطع علیه 
عوامل خش��ونت ها را به دنب��ال دارد و تاکنون هیچگونه اقدام 

عملی و مقتضی در خصوص آن ها صورت نگرفته است.

یس در سودای بازگشت به لبنان پار
در اقدامی که بیش��تر برای توس��عه حضور فرانس��ه در 

لبنان اس��ت، نشس��ت بین المللی حمای��ت از لبنان روز غ�رب آس�يا
جمعه به دعوت فرانسه در پاریس برگزار می شود.

وزیر امور خارجه فرانس��ه از همتایان خود در "گروه بین المللی حمایت از 
لبنان" خواس��ت تا روز جمعه در نشس��تی در پاریس به منظور بررسی بحران 

سیاسی، حمایت از ثبات، حاکمیت و حفظ امنیت این کشور شرکت کنند.
گروه حمایت بین المللی از لبنان متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت 

و نیز آلمان، ایتالیا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب است.
منابع آگاه در فرانس��ه اعام کردند که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه 
آمریکا، س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه، سامح شکری، وزیر امور 
خارجه مصر و فدریکا موگرینی، مس��ئول سیاس��ت خارج��ه اتحادیه اروپا در 
این نشس��ت حضور دارند. یک منبع وزارتی لبنان به این روزنامه عربس��تانی 
اعام کرد که قبل از نشس��ت گروه بین المللی حمایت از لبنان نشس��ت ویژه 
کابین��ه لبنان در راس��تای تصویب بیانی��ه حل و فصل برگزار خواهد ش��د و 
تماس ه��ای متعددی  به خاط��ر تکمیل نهایی آن برای حمایت از سیاس��ت 
کناره گیری و دوری گزیدن لبنان از درگیری های منطقه و به منظور بررس��ی 
بحران سیاس��ی این کشور با کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و عربس��تان در نتیجه اتهام علی��ه "حزب اهلل" مبنی بر مداخله در امور 

این کشورها صورت گرفته است.

تظاهرات علیه سرکوب گری پلیس کالیفرنیا 
خانواده ه��ا در یک منطق��ه نفت خیز ایال��ت کالیفرنیا، 

بی رحمی پلیس آمریکا را محکوم کردند.حق�وق بش�ر
به گزارش تلویزیون خبرگزاری فرانس��ه، جیمز دال 
روسا، زمانی که چهار مامور پلیس در شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا به ضرب گلوله 
وی را کش��تند، مسلح نبود. وی که 22 سال داشت، حتی یک محکومیت نیز 
نداش��ت ولی در گزارش های اولیه پلیس، کش��ته ش��دن وی این گونه توجیه 
ش��د که او پس از آن که مورد تعقیب پلیس قرار گرفت، دس��ت خود را داخل 

جیب شلوارش کرد. 
وی اف��زود: »نه پول، نه هی��چ چیزی در این دنیا، پس��ر من را برنخواهد 
گردان��د. م��ن هر روز به جیمز فک��ر می کنم. من در خان��ه ای که وی زندگی 

می کرد، زندگی می کنم. او بچه خوبی بود، آینده روشنی داشت«.
در دادخواس��ت خانواده آمده اس��ت که دال روسا دس��ت خود را باال برده 
بود که یک مامور نخست سعی کرد با تیزر )یک نوع ساح الکتریکی( به وی 

شوک وارد کند و سپس دیگر ماموران تیراندازی کردند.
قربانی پنج بار از ناحیه سر، کشاله ران و دیگر بخش ها مورد اصابت گلوله 
قرار گرفت. پس از آن که مش��خص ش��د یکی از ماموران جس��د دال روسا را 
»قلقلک« داده است، خانواده قربانی به دریافت 400 هزار دالر غرامت رضایت 
داد ولی بس��یاری از خانواده های قربانیان دیگر احساس می کنند به هیچ وجه 

شاهد عدالت نبوده اند.

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمد ثروت آالنق فرزند محمد ابراهيم داراى شناســنامه شــماره 4796 به شــرح دادخواســت به 
كالســه 961957 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نمــوده و چنين توضيح داده 
اســت كــه متوفى محمــد ابراهيم  ثروت آالنق به شناســنامه شــماره 25 در تاريــخ 1396/2/16 در اقامتگاه 
دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به: 1- صغرى پور عباس فرزند هاشم 
ش ش 1500231861 نســبت با متوفى همســر (زوجه) 2- محمد ثروت آالنق فرزنــد محمد ابراهيم ش ش 
4796 نســبت با متوفى فرزند 3- رحيم ثروت آالنق فرزند محمد ابراهيم ش ش 197 نسبت با متوفى فرزند 
4- محمدرضــا ثــروت آالنق فرزند محمد ابراهيم ش ش 3415 نســبت با متوفى فرزنــد 5- زهرا ثروت آالنق 
فرزنــد محمد ابراهيم ش ش 4797 نســبت با متوفى فرزند 6- فاطمه ثروت آالنــق فرزند محمد ابراهيم ش 
ش 2776 نســبت با متوفى فرزند 7- كبرى ثروت آالنق فرزند محمد ابراهيم ش ش 3623 نســبت با متوفى 
فرزند 8- رقيه ثروت آالنق فرزند محمد ابراهيم ش ش 1124 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به 

شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى عزيز ملك شــاهى فرزند باســم داراى شناســنامه شــماره 93122 به شــرح دادخواســت به كالسه 
962689/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده 
است كه متوفى باسم ملكشاهى به شناسنامه شماره 15225در تاريخ 96/1/22 در اقامتگاه دائمى خود فوت 
نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محمد ملكشــاهى فرزند باســم ش ش 93127 
نســبت با متوفى فرزند 2- حبيب ملكشــاهى فرزند باســم ش ش 93121 نســبت با متوفى فرزند 3- عزيز 
ملكشاهى فرزند باسم ش ش 93122 نسبت با متوفى فرزند4- حيدر ملكشاهى فرزند باسم ش ش 93125 
نســبت با متوفى فرزند5- رفيق ملكشــاهى فرزند باســم ش ش 93124 نســبت با متوفى فرزند6- بســيم 
ملكشاهى فرزند باسم ش ش 93126 نسبت با متوفى فرزند 7- زينب ملكشاهى فرزند باسم ش ش 1536 
نســبت با متوفى فرزند8 – ســميره ملك شاهى فرزند توفيق ش ش 16181 نســبت با متوفى زوجه 9- سحر 
ملكشــاهى فرزند باســم ش ش 93123 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 
361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى محســن جهانگيرى فرزند غالمرضا داراى شناســنامه شــماره 27 به شــرح دادخواســت به كالســه 
962694/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى بتول فالح به شناســنامه شــماره 367 در تاريخ 96/9/2  در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده 
اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- عذرا اسدى فرزند شفيع ش ش 263 نسبت با متوفى 
مــادر 2- مجيــد جهانگيرى فرزند غالمرضا ش ش 1144 نســبت با متوفى فرزند 3- امين خســرو بيگى فرزند 
اسمعيل ش ش 0370720881نسبت با متوفى فرزند4- محسن جهانگيرى فرزند غالمرضا ش ش 27 نسبت 
با متوفى فرزند5- مريم جهانگيرى فرزند غالمرضا ش ش 2546 نسبت با متوفى فرزند6- محمد مهدى خسرو 
بيگى فرزند اســمعيل ش ش 0371020719 نســبت با متوفى فرزند 7- على رضا جهانگيرى فرزند غالمرضا 
ش ش 3536 نسبت با متوفى فرزند8 – اسماعيل خسروبيگى فرزند تقى ش ش 1135 نسبت با متوفى زوجه 
9- على فالح فرزند عبدالحسين ش ش 4 نسبت با متوفى پدر . اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 
361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى سيد ابوالفضل سيد ميرى قمى فرزند سيد تقى داراى شناسنامه شماره 2636 به شرح دادخواست 
به كالســه 962685/40/96 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحــدود را نموده و چنين 
توضيح داده اســت كه متوفى سيد تقى سيد ميرى قمى به شناســنامه شماره 36893 در تاريخ 1396/8/24 
در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سيد ابوالفضل سيد 
ميرى قمى فرزند ســيد تقى ش ش 2636 نســبت با متوفى فرزند 2- ســيد رضا سيد ميرى قمى فرزند سيد 
تقــى ش ش 414 نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمــه ميرائى فرزند تقى ش ش 117 نســبت با متوفى فرزند 
4- اعظم السادات سيد ميرى قمى فرزند سيد تقى ش ش 101 نسبت با متوفى فرزند 5- جميله ميره فرزند 
سيد موسى ش ش 30752 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 
قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

متن آگهى
شــماره ابالغنامه: 9610102522102722 شــماره پرونده: 9609982522100410 شماره بايگانى 
شــعبه: 960410 آگهــى ابــالغ وقــت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم بــه آقاى عيســى نصار پــور خواهان: 
آقــاى علــى نعيمــى بزچلوئى دادخواســتى به طرفيــت خوانده آقاى عيســى نصار پــور به خواســته مطالبه وجه، 
مطالبه خســارت دادرســى و كليه خســارات قانونى مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه: 
9609982522100410 شــعبه 21 حقوقى شــوراى حل اختالف شهرســتان قم ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1396/10/13 ساعت 17 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 انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود، 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت  مقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد.قم، خيابان ايستگاه 

راه آهن، مجتمع شوراى حل اختالف، طبقه دوم، شعبه 21 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم
مسئول دفتر شعبه 21 حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان قم – احد نوريان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شماره درخواست: 9610462524100147 شماره پرونده: 9609982524100552 خواهان : 
حميد زند خانه شهرى با وكالت محمد تشكيلى به نشانى قم، بلوار عطاران، روبروى ك 1 پ 88، ساختمان 
ترتيا طبقه دو، واحد 4 خوانده: مهدى توحيدى ثابت خواسته: محكوميت تضامنى خوانده به پرداخت مبلغ 
22 ميليون و 500 هزار ريال در تاريخ 1396 خواهان فوق دادخواســت حقوقى به طرفيت خوانده فوق 
به شرح خواسته فوق به شعبه 41 تقديم كه به شماره 960556 ثبت وبراى روز 1396/10/19 ساعت 
8:30 وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت و با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حسب درخواست 
خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 
آگهى مى گردد خواندگان مذكور مى تواند از تاريخ نشر آگهى جهت اعالم ودريافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم به دفتر دادگاه واقع در قم مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور 

بهم رساند. بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شعبه 41 شوراى حل اختالف استان قم – فالح

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى ابوالفضل حاجى احمدى فرزند نبى اله داراى شناسنامه شماره 18794 به شرح دادخواست به 
كالســه 962721/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين 
توضيح داده است كه متوفى كريم رمضان والى جردى به شناسنامه شماره 325 در تاريخ 1384/5/26 
در اقامتــگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ابوالفضل 
رمضانــى فرزنــد كريم ش ش 325 نســبت با متوفى فرزند 2- حســين رمضانى واليجــردى فرزند كريم 
ش ش 78124 نســبت با متوفى فرزند 3- فاطمه رمضانى واليجردى فرزند كريم ش ش 499 نســبت با 
متوفى فرزند 4- محسن رمضانى واليجردى فرزند كريم ش ش 833 نسبت با متوفى فرزند 5- مصطفى 
رمضانى واليجردى فرزند كريم ش ش 651 نســبت با متوفى فرزند 6- زهرا اصغرى والى جردى فرزند 
ابراهيــم ش ش 18 نســبت بــا متوفى زوجه 7- كبــرى رمضانى واليجردى فرزنــد ابراهيم ش ش 727 
نســبت بــا متوفى فرزند 8- اكرم رمضانــى واليجردى فرزند كريم ش ش 832 نســبت با متوفى فرزند. 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك 
نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى جالل ساحت حسنى فرزند خليل داراى شناسنامه شماره 2142 به شرح دادخواست به كالسه 
962722/40/96 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح 
داده است كه متوفى محمد ساحت حسنى به شناسنامه شماره 0372250361 در تاريخ 1395/11/24 
در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- جالل ساحت 
حســنى فرزند خليل ش ش 2142 نســبت با متوفى پدر 2- نرگس ترابى فرزند محســن  ش ش 245 
نســبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى 
درخواســت مزبــور در يــك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويــا وصيت نامه اى از 
متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

متن آگهى
به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلســه شــوراى حل اختالف شماره 21 قم بتصدى امضاء كنندگان 
ذيل تشــكيل اســت و پرونده به كالســه 960286 تحت نظر است مالحظه مى شــود خواهان حميد خانى 
ضمن دادخواســت تقاضاى صدور قرار تامين خواســته را نموده لذا شورا با تشخيص فوريت صدور قرار 
و نظر به فراهم شــدن شــرايط صدور قرار تامين خواسته به شــرح زير مبادرت به صدور قرار مى نمايد: 
قرار تامين خواســته در خصوص تقاضاى خواهان آقاى حميد خانى فرزند عليرضا ســاكن قم، ميدان امام، 
45 مترى مدرس، 20 مترى جعفرى جنوبى، پخش دى اف بطرفيت خوانده:  مصطفى قرنلى به نشــانى قم، 
ميــدان امــام، توليددارو، كوچه 8، پــالك 47 مبنى بر صدور قرار تامين خواســته و توقيف اموال خوانده 
بابت يك فقره چك به شماره 524505 بانك سپه بتاريخ 1392/2/30 بمبلغ 15000000 ريال با توجه 
به مســتندات خواهان و تشــخيص فوريت توقيف اموال خواندگان متضامنا توســط شورا مستندا به مواد 
108،117،122 قانــون آيين دادرســى مدنى دادگاههــاى عمومى و انقالب قرار تامين خواســته و اموال 
بالمعارض و به اســتثناء مســتثنيات دين خوانده به مبلغ 15000000 ريال صادر و اعالم مى نمايد. قرار 

صادره بالفاصله پس از ابالغ قابل اجراء مى باشد. 
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 21 قم

آگهى اصالحيه 
پيــرو آگهى چاپ شــده حصــر وراثت به شــماره كالســه: 962130 در روزنامه سياســت روز مورخ 
1396/7/18 به اطالع مى رســاند ورثه شــماره يك خانم راضيه زارعى فرزند حسينعلى نسبت با متوفى 

(اميراله صميمى) زوجه مى باشد كه اشتباها فرزند درج گرديده و بدينوسيله اصالح مى گردد 
 قم

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم نرگس رحيمى داراى شناسنامه شماره 4315 به شرح دادخواست به كالسه 1035/964/96 
ايــن دادگاه درخواســت گواهــي حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان داود رحيمى به 
شناســنامه 16 در تاريــخ 96/8/2 اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به: 1- عباس رحيمى ش ش 7947 پســر متوفى 2- نرگــس رحيمى ش ش 4315 دختر 
متوفى 3- حميده ايروانى ش ش 845 همسر متوفى ، متوفى به غير ازنامبردگان فوق الذكر ورثه ديگرى 
ندارد. و اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركســي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5300
رئيس شعبه 964 شوراى حل اختالف شهررى

بر اساس یک گزارش جدید، 
گ�زارش ويژه

گروهبينالملل
فق��ط میزان بس��یار کمی از 
پناه جویان  مال��ی  نیاز ه��ای 
روهینگیای��ی تامی��ن ش��ده اس��ت و ای��ن اقلیت 

مسلمان همچنان با مشکاتی مواجه است.
نتایج یک تحقیق که اخیراً انجام ش��ده است 
نش��ان می دهد فق��ط 34 درصد مناب��ع مالی که 
روهینگیایی ه��ای آواره به آن نی��از دارند تاکنون 
جمع آوری ش��ده اس��ت. 1.2 میلیون روهینگیایی 
با ش��رایط بسیار دش��واری مواجه شده اند و 434 
میلیون دالر برای رس��یدگی به مشکات آنها الزم 
اس��ت. با اینکه فعاالن حقوق بش��ر به طور بیست 
و چهار س��اعته در حال کمک رسانی به این مردم 
هس��تند، هنوز هم مش��کات زیادی باقی مانده و 

آنها به کمک مالی نیاز دارند.
گروه همکاری ISCG پس از گذش��ت 100 
روز از هجوم پناه جویان به بنگادش گزارش��ی را 
درباره ش��رایط آنها منتش��ر کرده اس��ت. در حال 
حاض��ر 830 هزار پناه ج��وی روهینگیایی در بازار 
کوک��س اقامت دارند که 625 ه��زار نفر از آنها از 
25 اوت از طریق مرز وارد بنگادش ش��ده اند. این 
آواره ه��ا در 10 اردوگاه مختل��ف زندگی می کنند 
و جوامع بنگادش��ی میزبان آنها هس��تند. یکی از 
این اردوگاه ها با س��رعت بس��یار زی��ادی در حال 
رش��د اس��ت و رکورد جهانی را شکس��ته اس��ت. 
اف��راد در این اردوگاه در کنار ه��م و بدون فاصله 
زندگ��ی می کنند و به خدمات اولی��ه مانند توالت 
یا مرکز بهداش��تی دسترس��ی ندارند. این گزارش 
نظارتی ش��رایط رس��یدگی به مهاج��ران را از 25 
اوت ت��ا 31 اکتب��ر بررس��ی کرده اس��ت. در حال 
حاض��ر فقط به نیم��ی از 1.2 میلی��ون پناه جوی 

نیازمند، کمک رسانی ش��ده است. در این گزارش 
ب��ه چالش ه��ا و کمبودهای باقی مانده نیز اش��اره 
شده است. خطر ش��یوع بیماری خیلی زیاد است 
و امکان دارد توفان و باران های سنگینی رخ دهد. 
زمی��ن کافی برای ایجاد ش��رایط بهتر برای اقامت 
830 ه��زار روهینگیایی س��اکن در ب��ازار کوکس 
وجود ن��دارد. گزارش مذک��ور نیازهای پناه جویان 
را که در ماه های آینده در اولویت هس��تند، اعام 
کرد. این موارد ش��امل بهبود تغذیه، پیش��گیری و 
مدیریت ش��یوع بیماری ها و برنامه ریزی مناس��ب 

برای اردوگاه های جدید هستند.
ارت��ش میانم��ار در 25 اوت م��وج جدیدی از 
حمات را علیه مس��لمانان روهینگی��ا آغاز کرد و 
کش��تار مردم و آتش سوزی روس��تاها را به حدی 
افزایش داد که س��ازمان ملل متحد این اقدامات را 
پاکس��ازی قومی توصیف کرد. در پی این جنایات، 
مردم روهینگیا آواره ش��دند و به کش��ور همسایه 
یعنی بن��گادش ف��رار کردند. اکن��ون گروه های 
حق��وق بش��ری در مرز دو کش��ور ک��ه تبدیل به 
محل اقام��ت پناه جویان ش��ده جمع ش��ده اند تا 
ب��ه آنها کمک کنند اما نیازهایش��ان بس��یار زیاد 
 اس��ت و هنوز تاش ها به جایی نرس��یده اس��ت. 
»آنگ سان س��و چی« رهبر حزب حاکم میانمار، 
که برنده جایزه صلح نوبل است مقابل این جنایات 
س��کوت کرده اس��ت و واکنش او انتقاد جهانی را 
در پی داش��ته اس��ت. بنگادش خواستار برگزاری 
نشس��ت شورای حقوق بشر س��ازمان ملل و بحث 
در خصوص بحران روهینگیا شد. براساس گزارش 
»نیوک��راال«، این اطاعیه با حمایت 33 کش��ور از 
47 کش��ور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و 

همچنین 40 کشور دیگر مواجه شد.

این اقدام پیرامون امض��ای توافقنامه دوطرفه 
»شیخ حسینه« نخس��ت وزیر بنگادش با میانمار 
در م��ورد بازگش��ت مس��لمانان روهینگیا، صورت 
گرفت.طبق گ��زارش روزنامه »داکاتریبون«، اخیرا 
بن��گادش اطاعیه ای را به ش��ورای حقوق بش��ر 
س��ازمان ملل ارس��ال کرده اس��ت. گفتنی است؛ 
بن��گادش قصد دارد تا در م��ورد وضعیت حقوق 

بشر س��ایر اقلیت هایی که در ایالت راخین میانمار 
زندگ��ی می کنند، با اعضای ش��ورای حقوق بش��ر 
مذاک��ره کند.  ارتش میانمار دور جدید خش��ونت 
علیه س��اکنان مسلمان اس��تان راخین را به بهانه 
جس��ت وجوی عوام��ل حمله چن��دی پیش افراد 
مس��لح به ش��ماری از نظامیان ارتش میانمار آغاز 
کرده است. ساکنان اس��تان راخین ازسال 2012 

آماج حم��ات گس��ترده تندوره��ای بودایی قرار 
دارند و براثر این حمات دس��تکم 650 نفر کشته 
وصده��ا هزار نف��ر دیگر نی��ز آواره وی��ا مجبوربه 
زندگی در اردوگاه های این اس��تان شده اند. دولت 
میانمار حقوق ش��هروندی مسلمانان روهینگیا که 
در اس��تان راخین زندگی می کنند را به رس��میت 
نمی شناس��د و آنها را مهاجران غیرقانونی می داند 
که از کش��ورهای اط��راف از جمل��ه بنگادش به 
این کش��ور وارد ش��ده اند. وجود چنین رویکردی 
در بی��ن مقامات رس��می میانمار س��بب ش��ده تا 
خش��ونت بوداییان علیه مس��لمانان در این کشور 
افزایش پیدا کند. به ویژه آنکه گزارش هایی وجود 
دارند که نش��ان می دهند دولت میانمار در تاش 
اس��ت تا ترکیب جمعیتی استان راخین را به ضرر 

مسلمانان روهینگیا تغییر دهد.
 این سیاس��ت های تغییر در ترکیب جمعیتی 
و خشونت ها علیه مس��لمانان در میانمار در حالی 
پیگیری ش��ده اس��ت که دولت این کشور که پس 
از انتخابات پارلمانی نوامبر س��ال 2015 روی کار 
آمده است، مدعی گسترش دموکراسی و برقراری 
عدال��ت اس��ت. جبهه مل��ی برای دموکراس��ی به 
رهبری آنگ سان س��وچی که پیروز انتخابات شد 
و دولت میانمار را تشکیل داد، وعده داد به حقوق 
و مطالبات مس��لمانان روهینگیایی رسیدگی کند. 
این در حالی اس��ت که نه تنها آن وعده ها محقق 
نش��د، بلکه خش��ونت علیه مس��لمانان در میانمار 

همچنان ادامه یافته است. 
در این شرایط این پرسش مطرح است که چرا 
س��وچی که در حال حاضر قدرت را در میانمار در 
اختیار دارد، مقابل خشونت ارتش این کشور علیه 

مسلمانان روهینگیایی سکوت کرده است؟

وعده ها برای بهبود وضعيت مسلمانان ميانمار همچنان محقق نشده است 

مظلومان آواره 

نخس��ت وزیر انگلی��س  ک��ه همچنان در 
سب���ز وضعیت بحرانی ب��رای حفظ قدرت قرار قاره 

دارد، در چارچوب مذاک��رات خروج این 
کش��ور از اتحادیه اروپا باید همتایان اروپایی خود را درباره سه 

موضوع مهم متقاعد کند.
ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس باید در سه موضوع کلیدی 
حل نش��ده در پرونده خروج انگلیس از اتحادیه اروپا )برگزیت( 
ش��امل هزینه جدایی انگلیس از این اتحادیه، مرزهای ایرلند و 
سرنوش��ت اتباع اروپایی ساکن انگلیس، همتایان اروپایی خود 
را متقاع��د کند. مذاک��رات درباره برگزیت با حضور بیس��ت و 
هفت کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل از سر گرفته خواهد 
ش��د. ترزا می، نخس��ت وزیر انگلیس، ژان کل��ود یونکر، رئیس 
کمیسیون اروپا و میش��ل بارنیه، مذاکره کننده ارشد برگزیت 

امروز با یکدیگر دیدار خواهند کرد.
ترزا می باید در س��ه موضوع کلیدی حل نشده در پرونده 
برگزیت شامل هزینه جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، مرزهای 
ایرلن��د و سرنوش��ت اتباع اروپایی س��اکن انگلی��س، همتایان 
اروپای��ی خود را متقاعد کن��د. وی امیدوار اس��ت مرحله اول 
 مذاک��رات هر چه س��ریعتر به س��رانجام برس��د. همانطور که 
می دانید کش��ورهای اروپایی انتظار دارند پیش از پرداختن به 
هر موضوع دیگری، سه موضوعی را که در اولویت هستند روی 
میز مذاکرات قرار دهند و درباره هزینه ای که قرار است انگلیس 
هن��گام خروج از اتحادیه اروپا بپردازد، سرنوش��ت ش��هروندان 
اروپایی که در خاک انگلیس زندگی می کنند و آینده مرزهای 
ایرلند، با یکدیگر به توافق برس��ند. کشورهای اروپایی از ماه ها 
پیش تا کنون یعنی از آغاز مذاکرات در ماه ژوئیه و اوت تأکید 
م��ی کنند که انگلیس باید همزمان هم به تعهدات مالی کوتاه 

مدت خ��ود یعنی زمان خروجش از این اتحادیه که بیس��ت و 
نهم مارس 2019 پیش بینی ش��ده اس��ت، عمل کند و هم به 
برنامه ه��ای بلند مدتش مانند صندوق های بازنشس��تگی. به 
نظر می رسد توافقی در این زمینه میان دو طرف حاصل شده 
است. بر اساس این توافق روش��ی برای محاسبه وجود خواهد 
داشت. هنوز مبلغ کلی مشخص نیست اما می دانیم کشورهای 
اروپایی تمایل دارند پش��ت میز مذاکرات، صحبت از مبلغ 55 
تا 60 میلیارد یورو باش��د. این مبلغی اس��ت که در حال حاضر 

درباره آن صحبت می شود.
 ب��ر اس��اس این تواف��ق، انگلیس ح��دود 16 درصد آن را 
پرداخ��ت خواه��د کرد. این رقم، نظری اس��ت و پنجش��نبه و 
جمعه درباره آن صحبت شد. به نظر می رسد مذاکرات کنونی 
برگزیت مرحله ای اس��ت برای اینکه در اج��اس اروپا که قرار 
اس��ت ده روز دیگر در بروکس��ل برگزار ش��ود، توافقی حاصل 
شود. نظرس��نجی جدید حاکی است نیمی از مردم انگلیس از 
برگزاری همه پرسی دوم در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا موس��وم به برگزی��ت حمایت می کنند. این نظرس��نجی 
همچنین حاکی است، یک سوم مردم انگلیس معتقدند پس از 
خروج از اتحادیه اروپا اوضاع مالی اش وخیم تر خواهد شد. الزم 
به ذکر اس��ت طی 4 سال گذش��ته صدها هزار نفر به جمعیت 
فقیر بریتانیا اضافه ش��ده و کودکان زیادی طی س��ال های آتی 
به این جمعیت اضافه خواهند ش��د. به نوشته روزنامه گاردین، 
بنی��اد جوزف رونت��ری در تحقیقات تازه خ��ود دریافت طی 4 
سال گذش��ته جمعیت کودکان و بازنشستگان فقیر در بریتانیا 

به ش��کل فزاینده ای افزایش یافته و این در 20 س��ال گذشته 
بی سابقه بوده است.

این بنیاد از دولت خواس��ت خانه هایی بسازد تا در اختیار 
خانواده ه��ای فقیر بگ��ذارد و مزایای ش��غلی را افزایش داده و 
آموزش های بیش��تری به بزرگساالن برای یادگیری مهارت ها و 

پیدا کردن شغل بدهد.
آخری��ن تحقیقات ای��ن بنیاد نش��ان می دهد یک س��وم 
ک��ودکان بریتانیایی در خانواده هایی زندگی می کنند که منابع 
حداقل��ی برای برآوردن نیازهایش��ان را ندارند. طی یک س��ال 
گذشته میزان فقر در میان بازنشستگان بریتانیایی 16 درصد و 
در میان کودکان 30 درصد افزایش یافته است. در حال حاضر 
4 میلیون کودک، 2 میلیون بازنشس��ته و 8 میلیون بزرگسال 
در این کش��ور در فقر به س��ر می برند. برآوردها نشان می دهد 
تع��داد کودکان فقیر در بریتانیا، ب��از هم افزایش خواهد یافت. 
مطالعات س��ال مالی بریتانیا نش��ان می دهد تا 5 س��ال آینده 

تعداد کودکان فقیر 5.2 میلیون نفر می شود. 
برخی خانواده ها با وجود داش��تن ش��غل همچنان در فقر 
هس��تند و هیچ پیش��رفتی نمی کنند و یک هش��تم ش��اغلین 
بریتانیای��ی درآمد مکفی ندارند و این ه��ا همه در زمانی اتفاق 
افتاده است که دولت محافظه کار، ریاضت های اقتصادی زیادی 

اعمال کرده است.
الزم به ذکر اس��ت  مسئوالن آزمون رانندگی انگلیس، در 
اعتراض به وضعیت شغلی ش��ان از دیروز دوشنبه به مدت دو 
 روز در سراس��ر این کش��ور اعتصاب کردن��د. اتحادیه کارگری 

»پی س��ی اس« ضم��ن اعام این خب��ر اظهار داش��ت که از 
مسئوالن آزمون رانندگی انتظار می رود تا بیشتر کار کنند حال 
آنکه هزینه اضافه کاری آنها پرداخت نمی شود. مارک ستورتکا 
در گفت وگ��و با خبرنگاران اظهار داش��ت: اعض��اء این اتحادیه 
ت��اش کرده اند ت��ا نگرانی های خود را ب��ا کارفرمایان در میان 
بگذارند اما با در بس��ته مواجه ش��ده اند؛ آنان اکنون احساس 
می کنند که راهی جز برپایی اعتصاب برای حل مشکات خود 
ندارند.به گفته رس��انه های انگلیسی اعتصاب مسئوالن آزمون 
رانندگی س��بب خواهد ش��د تا صدها آزم��ون رانندگی در این 
کش��ور لغو شود. بر اساس رویه تقاضای گواهینامه رانندگی در 
انگلیس، متقاضیان باید از طریق س��امانه اینترنتی دولت، برای 
امتحان عملی )ش��هر( ثبت نام کرده ک��ه گاهی نوبت دهی آن 

ماه ها طول می کشد. 
این اعتصاب درحالی صورت می گیرد که دولت انگلیس از 
دیروز دس��تورالعمل های جدیدی را برای متقاضیان گواهینامه 
رانندگی به اجرا گذاش��ته اس��ت. بر اس��اس این دستورالعمل، 
متقاضی��ان بای��د به م��دت 20 دقیقه با اس��تفاده از دس��تگاه 
مسیریاب برپایه مهارت های فردی خود رانندگی کنند.  دولت 
بر این باور اس��ت که این آزمون سبب خواهد شد تا اعتماد به 
نفس رانندگان مورد آزمایش قرار گیرد. می در ماه های گذشته 
و ب��ه ویژه پس از انتخاب��ات زودهنگام 8 ژوئن )18 خرداد( در 

تقایی سخت برای حفظ موقعیت سیاسی خود بوده است.
نخس��ت وزیر انگلی��س با این امید دس��تور ب��ه برگزاری 
انتخاب��ات داد که جایگاه خود را پیش از آغاز مذاکرات جدایی 
از اتحادی��ه اروپا )برگزیت( تقویت کن��د؛ با این حال این اقدام 
او باعث شد تا حزبش تعدادی از کرسی های مجلس عوام و به 

تبعیت از آن اکثریت مطلق را از دست بدهد.

ترزا همچنان سرگردان در پيچ برگزيت

نش��ریه اکونومیس��ت از ب��روز 
برخی مش��کات و موانع بر سر چ�����الش

قرارداد تس��لیحاتی دو میلیارد 
دالری ترکیه با روسیه خبر داد.

 این هفته نامه انگلیسی در پایگاه اینترنتی خود 
نوشت: انتشار خبر خرید س��امانه دفاع موشکی اس 
- 400 دول��ت رجب طیب اردوغان از روس��یه برای 

مقامات ناتو بیشتر به مثابه یک شوخی بد بود.
در خبر منتشر شده پس از تمجید از نقاط قوت 
این س��امانه از توانای��ی آن در رهگیری جنگنده های 
دش��من و موش��ک های با ب��رد 400 کیلومتر برخی 
هواپیماهای��ی که س��امانه اس-400 می تواند آنها را 
سرنگون کند، نام برده شده بود که همه هواپیماهای 
آمریکایی بودند. متح��دان ترکیه آموخته اند چنین 
مطالب��ی را که نمونه های آن معموال در رس��انه های 
طرفدار دولت دیده می ش��ود، نادیده بگیرند. اما آنها 
ای��ن توافق موش��کی را ب��ا نگرانی روز اف��زون رصد 
می کنند. مقامات ناتو معتقدن��د دولت اردوغان آزاد 
اس��ت از هرکجا ک��ه می خواهد، تجهی��زات نظامی 
خری��داری کند اما باید درباره خرید از روس��یه دقت 

بیشتری به خرج دهد.
تحلیلگ��ران معتقدن��د س��امانه های اس - 400 
قابلیت هماهنگی با سامانه دفاع هوایی ناتو را ندارد. 
پیت��ر پاول، رئی��س کمیته نظامی نات��و اخیرا درباره 

پیامدهای نامعلوم این خرید ترکیه هش��دار داد. وی 
در 25 اکتبر گفت: اس��تقرار موش��ک های روسی در 
خاک ترکیه احتماال چالش هایی را برای هواپیماهای 
متحدان ناتو که ممکن است درخاک آن کشور مستقر 
شوند، ایجاد خواهد کرد. به هر حال وزیر دفاع ترکیه 
در 11 نوامب��ر اعام کرد بر س��ر این ق��رارداد توافق 
حاصل ش��ده اس��ت. البته این خطر وج��ود دارد که 
توافق تس��لیحاتی ترکیه با روسیه ناقض تحریم های 
آمریکا ضد روسیه محسوب شود. در ماه اکتبر وزارت 
ام��ور خارجه آمریکا اعام کرد این حق را برای خود 
محفوظ م��ی دارد ک��ه دولت هایی را ک��ه تجهیزات 
نظامی از مس��کو خریداری می کنن��د، مجازات کند. 
نام شرکت های تولید کننده سامانه های دفاع هوایی 
اس -400 در فهرست شرکت های تسلیحاتی تحریم 

شده روسیه قرار دارد.
روابط ترکیه با ناتو نیز به شدت متشنج است. در 
ماه نوامبر پس از آنکه نام اردوغان و تصویر آتاتورک 
در فهرست دشمنان رزمایش ناتو قرار گرفت، ترکیه 
نیروه��ای خود را از این رزمای��ش که در نروژ برگزار 
ش��د، خارج کرد. دولت ترکی��ه عذرخواهی باالترین 

مقام ناتو را پذیرفت اما تاکید کرد باید در این زمینه 
تحقیقات کاملی انجام شود. 

از دیرب��از مقام��ات آمریکایی تاکی��د می کردند 
بهتری��ن راه برای دفاع از حری��م هوایی ترکیه خرید 
س��امانه آمریکای��ی پاتری��وت اس��ت، یعن��ی همان 
س��امانه ای که ب��ه آلمان، هلن��د، یونان، عربس��تان 
سعودی و برخی دیگر از کشورها هم فروخته بودند. 
همتایان آنها در ترکیه نیز پذیرفته بودند که س��امانه 
پاتریوت بهترین گزینه اس��ت اما قیمت آن و نگرانی 
درب��اره این موضوع که احتمال دارد آمریکا فن آوری 
کمتری در مقایسه با روس��یه به ترکیه منتقل کند، 

آنها را مردد ساخته بود.
از طرف دیگ��ر وجهه اردوغان در واش��نگتن به 
حدی بد اس��ت که احتمال داش��ت کنگ��ره مانع از 
به س��رانجام رس��یدن هرگونه توافقی ش��ود.  اکنون 
وزرای اردوغان می گویند س��امانه اس-400 بهترین 
سامانه ای اس��ت که ترکیه می تواند دراختیار داشته 
باشد. به گفته مقامات ترک براساس این توافق ترکیه 
چهار سامانه پرتاب موشک به ارزش دو میلیارد دالر 
از روس��یه دریافت خواهد کرد. ام��ا از آنجا که اس- 
400 نمی تواند به ش��بکه راداری ناتو متصل ش��ود و 
ترکیه هم تنها 4 س��امانه پرتاب خواهد داش��ت، این 
سامانه قادر خواهد بود تنها از بخشی از حریم هوایی 

ترکیه محافظت کند.

موانع قرارداد تسليحاتی 
ترکيه با روسيه


