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ابراز نگرانی شدید ماکرون 
امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانس��ه در تم��اس تلفنی با »دونالد ترامپ« 

همتای آمریکایی خود، درباره وضعیت غرب آسیا شدیدا ابراز نگرانی کرد.
کاخ الی��زه در بیانی��ه ای اعالم کرد که ماکرون ب��رای صحبت درباره جنگ 
تجاری ترامپ با اروپا و همچنین بحران های مختلف در غرب آس��یا با او تماس 
گرفته بود. به احتمال زیاد دالیل ابراز نگرانی ماکرون درباره غرب آس��یا می تواند 
پی��روزی محورهای مقاوم��ت در انتخابات پارلمانی عراق و لبن��ان، تبادل آتش بین 
سوریه و رژیم صهیونیس��تی و همچنین بازگشت تروریست های خارجی داعش به اروپا 

بعد از شکست در سوریه باشد.
از طرفی ترامپ ش��امگاه سه شنبه )18 اردیبهش��ت( طی سخنرانی در کاخ سفید با 
متهم کردن ایران به تالش برای دستیابی به سالح اتمی، مخفی کردن ابعاد نظامی برنامه 

هسته ای و دخالت در امور کشورهای منطقه، خروج آمریکا را از برجام اعالم کرد.

بحران
مالقات نتانیاهو در رستوران

 رسانه های آمریکایی فاش کردند که در جریان سفر اخیر نخست وزیر رژیم 
صهیونیستیش به آمریکا او در رستورانی در واشنگتن با سفرای امارت و بحرین 

مالقات کوتاهی داشته است.
 بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی و همس��رش س��اره در 
رس��توران "کافه میالنو" در محله جرج تاون که یوس��ف العتیبه، سفیر امارات به 
همراه جمعی از مس��ئوالن و خبرنگاران در آن حضور داش��تند، حاضر شد. طبق این 
گزارش نتانیاهو به سمت میز العتیبه رفته که در کنار او عبداهلل بن راشد آل خلیفه، سفیر 

بحرین و برایان هاک، یکی از مسئوالن وزارت خارجه آمریکا نشسته بودند. 
تعدادی خبرنگاران نیز در آنجا حاضر بوده اند. در این گزارش آمده است: نتانیاهو با 
العتیبه و آل خلیفه دست داده و به سواالت خبرنگاران درباره ایران پاسخ داد. طبق این 

گزارش دو طرف از این موقعیت غافلگیرکننده متعجب شد.

سرخط
درخواست آنگال مرکل 

آن��گال مرکل، صدر اعظم آلمان در مراس��م دریافت جای��زه صلح از راهبان 
فرانسیس��کویی در زادگاه سنت فرانس��یس گفت: »اروپا باید اقدامات بیشتری 

برای پایان دادن به جنگ سوریه انجام دهد.«
مرکل موفق به دریافت نشان »چراغ صلح« شد که قبال به کسانی مانند لخ 
والس��ا رئیس جمهور سابق لهستان، داالیی الما رهبر دینی بودائیان تبت، شیمون 
پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی و خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کلمبیا اهدا 
ش��ده اس��ت. مرکل در مراسم سخنرانی خود س��وریه را یکی از بزرگترین فجایع بشری 
دوران معاصر نامید و از سیاس��تمداران خواس��ت هرچه بیش��تر برای پایان دادن به این 

فاجعه تالش کنند.
صدر اعظم آلمان افزود: »در مجاورت ما یعنی در سوریه، یک تراژدی بزرگ انسانی 

در این زمانه در حال شکل گرفتن است. 

قاره سبز

آگهى مفقودى
ســند كمپانى كاميون بارى فلزى سيســتم كاويــان تيپ K106GL مدل 87 رنــگ نارنجى روغنى ش موتور 
69478831 شاســى NA5K1062C8G331729 پالك ايران78-954ع68 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد.سارى

برگ سبز و سند كمپانى سوارى 206 رنگ سفيد روغنى مدل 89 شاسى  NAAP41SD4BJ303731 ش 
موتور 13389034511 پالك ايران66-597س74 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

اصل كارت هوشــمند كاميون ولوو كشنده به شماره پالك 871ع168 ايران 91 صادره از راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى شهرستان پارس آباد مغان به نام پرويز بهزاد پيرايواتلو مفقود شده و ازدرجه اعتبار ساقط است. 

پارس آباد مغان

اصل ســند مالكيت (برگ ســبز) خودرو وانت پيكان به شــماره انتظامى 38041415 و به شــماره شاســى 
NAAA36AAEG101153707153 و شــماره موتور 118P0118763 به نام رســول شريفى مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

سند كمپانى و برگ سبز كاميون ايويكو 440 مدل 1383 به شماره انتظامى 516ع43- ايران 84 و شماره 
موتور 600516 و شماره شاسى NAZD44P30HE003626 بنام احمد ايمانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. يزد

كارت هوشــمند ناوگان به شماره 4197580 متعلق به كاميون ايويكو 440 مدل 1383 به شماره انتظامى 
516ع43- ايران 84 بنام احمد ايمانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. يزد

برگ سبز خودرو سوارى سايپا تيپ 131se به رنگ سفيد روغنى مدل 1394 بنام مهدى صفارى طاهرى به 
شماره شاسى NAS412100F1145203 و به شماره موتور 5401894 و به شماره پالك 221ب58- ايران 23 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان

اصل برگ ســبز پرايد سوارى مدل 1386 به شــماره 494ب98- ايران 84 و شماره موتور 1927520 و 
شماره شاسى s1412286323350 بنام عباس جراره مفقود شده و از اعتبار ساقط است. شيراز

اصل شناسنامه خودرو سوارى كار سيستم نيسان تيپ پاترول 2 درب به رنگ مشكى متاليك مدل 1377 به 
شماره موتور z24045677z و شماره شاسى PNK15Z619006 به شماره انتظامى 324ج41- ايران 98 بنام 

محمد امين مظفرى فرزند ايل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. ايالم

كليه مدارك اعم از سندكمپانى و برگ سبز وانت نيسان مدل 1388 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران 
78- 717 ص 45 بشماره موتور 487766  وشماره شاسى NAZPL140TIL197185   بنام سيداسداله داش 

خانه فرزند سيدعلى ش ش 466 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

برگ ســبز و ســند كمپانــى و كارت نوع موتور سيســتم آپاچى تيــپ RTR 180 مدل 1391 رنگ ســفيد 
شــماره موتور E6LB2116463 شــماره شاســى 180B9100547***NE8 مالك جواد زند عباس آبادى كدملى 

3920235495 به شماره پالك ايران 499-83261 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى گردد. 

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

برابر راى شــماره 139660316009000796 مورخ 96/12/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سنقر تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى عزيز مراد فرحناكى فرزند حســين بشــماره شناسنامه 114 صادره از سطر در يك قطعه 
زمين و بناى احداثى در آن به مســاحت 153 مترمربع در قســمتى از پالك باقيمانده 2088 اصلى واقع در سنقر 
بلوار فلسطين روبروى پارك كارمند نرسيده به ميدان امام خمينى (ره) ساختمان چهارم خريدارى از مالك رسمى 
آقاى عزيز مراد فرحناكى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/2/9 

– تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/2/24- 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر – محمد ابراهيم بشيرى

متن آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
هيئت قانون تعيين تكليف مستقر در اداره ثبت ياسوج به شرح راى شماره 139660320001015533 
مــورخ 1396/12/14 تصرفــات مفــروز و مالكانه آقاى كاظم ميرقادرى فرزند ســيد ابوالقاســم در قســمتى از 
ششــدانگ يك قطعه زمين زراعتى به مســاحت 5780 مترمربع به پالك ثبتى 314 فرعى از 831 اصلى واقع در 
كهگيلويه و بويراحمد بخش 6 حوزه ثبت ملك ياسوج را نموده و در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار به اطالع عموم مى رسد لذا در صورتى كه اشخاص ذى نفع 
نسبت به راى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض مى بايد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه نمايد و گواهى دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحويل نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به به ارائه حكم قطعى دادگاه است در صورتى كه اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت 
محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1397/2/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/24
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ياسوج

آگهى حصر وراثت
آقاى: ميثم ، شــهرت: عيســوند محمودى، نام پدر: على بشناســنامه 1920082662 صادره از انديمشك 
درخواســتى بخواســته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم على شهرت: عيسوند محمودى 
بشناســنامه 2205 صــادره اليگــودرز در تاريــخ 31/ 1/ 97 در انديمشــك اقامتــگاه فوت ورثــه اش عبارتند 
از:  1_ ميثم عيســوند محمودى به ش ش 1920082662 صادره از انديمشــك 2_ رضا عيســوند محمودى به 
ش م 1920436456 صــادره از انديمشــك  3_ محمد عيســوند محمودى بــه ش م 1920549900 صادره از 
انديمشك(پســران متوفــى) 4_ ماهرخ عيســوند محمــودى بــه ش م 1920154337 صادره از انديمشــك5_ 
فاطمه عيســوند محمودى به ش م 1920356169 صادره از انديمشــك 6_ عاطفه عيســوند محمودى به ش ش 
1920240802 صــادره از انديمشــك(دختران متوفــى) 7_ گلى عيســوند محمودى بــه ش ش 156 صادره از 
انديمشــك(زوج متوفى)  8_ حســنقلى عيســوند محمودى به ش ش 495 صــادره از اليگودرز(پدر متوفى)  9_ 
عروس عيسوند زيبائى به ش ش 1492 صادره از اليگودرز(مادر متوفى) والغير اينك با انجام تشريفات قانونى 
مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين 

تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف انديمشك- كريم صحرائى

متن آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
هيئت قانون تعيين تكليف مستقر در اداره ثبت ياسوج به شرح راى شماره 139660320001015529 
مورخ 1396/12/14 تصرفات مفروز و مالكانه آقاى كاظم ميرقادرى فرزند سيد ابوالقاسم در ششدانگ يك قطعه 
زمين به مساحت 4673 مترمربع به پالك ثبتى 312 فرعى از 831 اصلى واقع در كهگيلويه و بويراحمد بخش 6 
حوزه ثبت ملك ياســوج را نموده و در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق روزنامه كثيراالنتشــار به اطالع عموم مى رسد لذا در صورتى كه اشخاص ذى نفع نسبت به راى اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند معترض مى بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه نمايد و گواهى دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل نمايند در 
اين صورت اقدامات ثبت موكول به به ارائه حكم قطعى دادگاه است در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت محل بايد مبادرت به 
صدور ســند مالكيت نمايد صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. تاريخ انتشار نوبت اول: 

1397/2/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/24
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ياسوج

متن آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
هيئت قانون تعيين تكليف مستقر در اداره ثبت ياسوج به شرح راى شماره 139660320001015532 
مــورخ 1396/12/14 تصرفــات مفــروز و مالكانه آقاى كاظم ميرقادرى فرزند ســيد ابوالقاســم در قســمتى از 
ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 13208 مترمربع به پالك ثبتى 313 فرعى از 831 اصلى واقع در كهگيلويه 
و بويراحمد بخش 6 حوزه ثبت ملك ياسوج را نموده و در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار به اطالع عموم مى رسد لذا در صورتى كه اشخاص ذى نفع نسبت به 
راى اعالم شــده اعتراض داشــته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند معترض مى بايد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه صالحه نمايد و گواهى دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحويل نمايند در اين صورت اقدامات ثبت موكول به به ارائه حكم قطعى دادگاه است در صورتى كه اعتراض 
در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت 
محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. تاريخ 

انتشار نوبت اول: 1397/2/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/24
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ياسوج

آگهى حصر وراثت
آقاى: مجتبى ، شهرت: عيسوند محمودى، نام پدر: عظيم بشناسنامه 12031 صادره از انديمشك درخواستى 
بخواســته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم رضا شــهرت: عيسوند محمودى بشناسنامه 
1920701621 صادره انديمشــك در تاريخ 30/ 1/ 97 در انديمشــك اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتند از: 1_ 
معصومــه زمانى بــه ش ش 4160214770 صادره از اليگودرز (مادر متوفى) 2_ عليرضا عيســوند محمودى به 
ش ش 2219 صادره از انديمشــك (پدر متوفى) والغير. اينك با انجام تشــريفات قانونى مراتب مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك 
ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز ســرى و رســمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف انديمشك- كريم صحرائى

آگهى حصر وراثت
آقاى: مجتبى ، شهرت: عيسوند محمودى، نام پدر: عظيم بشناسنامه 12031 صادره از انديمشك درخواستى 
بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم عليرضا شهرت: عيسوند محمودى بشناسنامه 
2219 صادره انديمشك در تاريخ 30/ 1/ 97 در انديمشك اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتند از:  1_ رضا عيسوند 
محمودى به ش م 1920701621 صادره از انديمشك 2_ ابوالفضل عيسوند محمودى به ش م 1920853405 
صادره از انديمشك(پســران متوفى) 3_ شــوكت عيســوند زيبائى بــه ش ش 1324 صــادره از اليگودرز(مادر 
متوفى) 4_ عظيم عيســوند محمودى به ش ش 1489 صادره از اليگودرز(پدر متوفى) 5_ معصومه زمانى به ش 
م 4160214770 صادره از اليگودرز(زوج متوفى) والغير اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك 
ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز ســرى و رســمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
رئيس شعبه يك شوراى حل اختالف انديمشك- كريم صحرائى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
پرونده كالســه 68/97 شوراى حل اختالف شــماره ناغان - خواهان: آقاى ايمان امينى فرزند ولى محمد به 
نشانى ناغان خ شهدا- خوانده: عارف فرج اله چعب فرزند جبار به نشانى مجهول المكان- خواسته : الزام به تنظيم 
ســند خودرو- وقت رسيدگى: يك هفته پس از انتشــار در روزنامه- خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در 
مورخه 1397/2/18 به طرفيت خوانده تقديم شــعبه شــوراى حل اختالف شماره يك ناغان نموده، كه به كالسه 
68/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرســى 
مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه  

ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود.
دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان – غالمرضا رحمانى

متن آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى شعبه 970080
دادگاه عمومى وانقالب شهرســتان اسالمشــهربه موجب كيفر خواســت شــماره 9710432880000244 
درپرونده كالسه 970080/104 براى آقاى اسماعيل شيدائى به اتهام ترك انفاق تقاضاى كيفرنموده كه رسيدگى 
به موضوع به اين شعبه ارجاع ووقت رسيدگى براى مورخه 1397/03/27 ساعت 11:30 تعيين گرديده است. با 
عنايت به مجهول المكان بودن وعدم دسترسى به متهم ودراجراى مقررات مواد 115و180 قانون آئين دادرسى 
دادگاههــاى عمومى وانقالب دراموركيفرى مراتب يك نوبت منتشــرتا متهم جهت دفاع ازاتهام انتســابى دروقت 
مقرردردادگاه حاضر گردد بديهى اســت درصورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد.م 

الف 266 
مديردفترشعبه 104دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان اسالمشهر

ابالغ اجرائيه كالسه:  9700062
بدينوسيله به خانم فاطمه حسينى اصفهان فرزند  محمد صادق به تاريخ تولد 1334/01/30 با شماره ملى 
2249570396 به نشانى: گنبد خيابان دلگشاء جنوبى خيابان هفت تير و هفده شهريور مصالح فروشى مهرشاد 
طبقه دوم بدهكاران پرونده كالسه 9700062 كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد 
كه برابر ســند ازدواج 4423 مورخه 1389/03/25 بين شما و خانم زهرا رجبى مبلغ-/247/800/000 ريال 
بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس ازتشريفات قانونى 
اجرائيه صادر و به كالسه فوق دراين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 19-آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
به شــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار چاپ و درج و منتشــرمى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.م–الف: 8105
حسين حكم آبادى- مسئول اجراى اداره ثبت اسناد و امالك گنبد

آگهى ابالغ وقت دادرسى
نظربه اين كه متهم حســين پيرى ف ميرزابيك به اتهام توهين از طريق ارسال پيامك حسب شكايت حميد 
فتحى گلباغى در پرونده كالسه 102/970175 تحت تعقيب اين دادگاه مى باشد و ابالغ اخطاريه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده امكان پذير نمى باشدو از طرفى وقت  دادگاه جهت رسيدگى به پرونده اتهامى وى تاريخ 
97/4/2 ساعت 11 صبح تعيين گرديده، لذا در موعد مقرر در جلسه دادگاه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد 

واالّ دادگاه غيابى تشكيل و وفق مقررات قانونى اتخاذ تصميم مى نمايد.م/الف
رييس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو رامسر- حميد باقرى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول نوبت اول
در پرونــده كالســه 970037 اجراييه محكوم عليه رمضانعلى انتظامى پژوه اصالتــا از طرف خود و واليتا از 
طرف پارسا و پويان انتظامى پژوه و غيره به پرداخت تعداد 614 سكه بهار آزادى در حق محكوم لها آزيتا بختيارى 
با وكالت سپيده نيك فر و نيز پرداخت نيم عشر دولتى محكوم گرديده است.محكوم لها جهت مطالبه طلب دو فقره 
سه دانگ مشاع از پالك ثبتى 222 فرعى از 375 اصلى ملكى محكوم عليه متوفى مجيد انتظامى به مساحت 536 
مترمربع واقع در سلمانشــهر خيابان آراء به قشــقايى جنب كمربندى را توقيف نمــوده ، پالك ثبتى توقيفى قطعه 
زمينى اســت به مســاحت 536 مترمربع كه پس از كسر حريم كمربندى به مســاحت 96 مترمربع مساحت 440 
مترمربع ارزيابى گرديده است.ســطح عرصه پوشــيده از درختان توسكا و علف هاى هرز و پيرامون قطعه محصور 
به ديوار بلوكى مى باشــد كه حدود اربعه آن شــماالبه طول 16 متر پى است به ديوار اشتراكى شرقا ديوار است 
بــه طــول 33/5 متر به ملك آقاى بابك غربا به طول 33/5 متر پى اســت به ملك مجــاور و جنوبا به طول 16 متر 
ديوار اســت به خيابان آراء به قشــقايى محدود مى گردد.كارشــناس منتخب دادگاه ارزش قطعه زمين توقيفى با 
مشــخصات ذكر شــده را به ازاى هرمترمربع ده ميليون ريال و در كل ارزش 440 مترمربع از پالك ثبتى را جمعا 
به مبلغ چهارميلياردوچهارصدميليون ريال معادل 440,000,000 تومان برآورد نموده است.اين اجرا در نظر دارد 
در تاريخ 97/3/20 روز يكشنبه از ساعت 10-9 صبح به صورت حضورى پالك ثبتى توقيفى را در اجراى احكام 
به فروش رســاند.مزايده برمبناى قيمت كارشناســى شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته خواهد شد. 
متقاضيان محترم مى توانند پنج روز قبل از انجام مزايده جهت بازديد از اموال توقيفى به دفتر اجراى احكام مدنى 

دادگسترى  عباس آباد مراجعه نمايند.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى عباس آباد-ناجى

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالسه پرونده: 168/958/97 وقت رسيدگى:97/3/28 ساعت 9 صبح خواهان:سيد محمدصابر هاشمى 
خوانده:اميرمحمد محبى خواســته:مطالبه وجه خواهان دادخواســتى تسليم نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 95 
ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور 
شــورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى 

به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م/الف
مدير دفتر شعبه 95 دادگاه عمومى شوراى حل اختالف شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
حســب كيفرخواست صادره آقاى ميالد عشــرتى فعال مجهول المكان به اتهام ســرقت از مغازه تحت پيگرد 
مى باشــد و چون ابالغ وقت رســيدگى به دليل مجهول المكان بودن مقدور و ميســور نيســت لذا وفق ماده 180 
قانون آيين دادرســى كيفرى ازطريق انتشــار آگهى وقت رسيدگى 97/3/30 ســاعت 9  به وى ابالغ مى گردد تا 
در تاريخ فوق در شــعبه 101 كيفرى دو محمود آباد حاضر شــود. نتيجه عدم حضور ســبب اتخاذ تصميم قانونى 

خواهد شد.م/الف
رييس شعبه 101 دادگاه كيفرى دو محمودآباد- ولى اله اسالمى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدتقى فتوكيان ف اسماعيل به شرح درخواستى كه به شماره 3/152/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان معصومه فتوكيان ف رضا ش ش 238 
صادره رامســر در تاريخ 97/2/9 در شهرســتان رامسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-اســماعيل فتوكيان ف صادق ش ش 11 همسر دائمى متوفى2-فاطمه ش ش 409   3-محمدتقى 
ش ش 439   4-محمدحســن ش ش 2441همگى فتوكيان –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از 

متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-سينا درويش

آگهى ابالغ اجراييه
ش بايگانى شــعبه:920538 پيرو آگهى هاى منتشــره در جرايد بدين وسيله به محكوم عليه شركت سپهر 
تجارت امير كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه شماره 9309971227100005 صادره 
از شــعبه اول در پرونده 9209981227100526 محكوم به پرداخــت 250,000,000 ريال در حق محكوم له 
عباس ولى پور و نيم عشــر دولتى شــده ايد ، ظرف ده روز از انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد 
اجراييه اقدام نماييد در غير اين صورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايى 

اقدام خواهد نمود.م/الف
شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) محمودآباد

اجراييه
ش پ :12/95/576 محكوم له: موسسه اعتبارى عسكريه با مديريت عاملى سيد امين جوادى و محمدرضا 
مروجى  محل اقامت:تهران خ شــيراز جنوبى نبش كوچه 68 شــرقى با وكالت سكينه رمضانيان وكيل دادگسترى 
–سارى خ قارن روبه روى بانك رفاه موسسه عسكريه محكوم عليهم:1-اصغر كارگر2-عبدالناصر خليلى3-عباس 
مهدويان همگى مجهول المكان به موجب راى شماره 608-95/9/22 شعبه دوازدهم شوراى حل اختالف آمل كه 
قطعيت يافته محكوم عليهم متضامنا محكوم اند به:1-پرداخت 32,200,000 ريال اصل خواسته در حق محكوم 
له2-پرداخت بابت دادرســى در حق محكوم له3-پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه در حق محكوم له4-
پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 95/1/21 تا زمان اجــراى حكم در حق محكوم له5-
پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت به عنوان هزينه اجراى حكم كه از محكوم عليه دريافت دارد.به 
استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه 
مكلف است پس از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت 
محكوم به ، يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه 

يا دادگسترى محل تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى  شعبه 12 شوراى حل اختالف آمل –اسماعيل وجدانى

دادنامه
پرونده:95/591 دادنامه:376-96/5/21 خواهان:موسسه اعتبارى عسگريه با مديريت عاملى سيد امين 
جوادى و محمدرضا مروجى به وكالت سكينه رمضانيان خواندگان:1-مرضيه رضازاده2-منوچهر سلطانى3-حسن 
فرزانه مقدم هرســه مجهول المكان خواســته:مطالبه وجه ((رأى قاضى شــورا)):درخصوص دادخواست موسسه 
اعتبارى عســگريه با مديريت عاملى ســيد امين جوادى و محمدرضا مروجى به وكالت سكينه رمضانيان به طرفيت 
1-مرضيه رضازاده2-منوچهر سلطانى3-حســن فرزانه به خواسته مطالبه 115,450,000 ريال با احتساب وجه 
التزام مطابق ماده قرارداد از تاريخ تنظيم دادخواســت تا اجراى كامل حكم كه باتوجه به محتويات پرونده و شــرح 
دادخواست تنظيمى كه به شورا ارائه نموده اند مبنى بر اين كه خوانده رديف اول از موسسه اعتبارى عسگريه به 
شرح قرارداد پيوست تسهيالت دريافت نموده و خواندگان رديف بعدى نيز از نام برده به صورت منفردا و مشتركا 
در برابر موسسه مزبور ضمانت نموده ند كه على رغم ابالغ قانونى به خواندگان در جلسه شورا حاضر نشده و از 
خود دفاعى به عمل نياورده و دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه شــان به شــورا ارائه نداده اند لذا شورا با نظر 
به اين كه سند ابرازى خواهان قرارداد بانكى الزم االجرا مى باشد كه به اصالت آن ايرادى به عمل نيامده ، مفاد 
قرارداد داللت بر تعهد تضامنى خواندگان به پرداخت وجه قرارداد دارد لذا قاضى شــورا با عنايت به شــرح فوق 
دعواى خواهان را وارد تشــخيص به اســتناد مواد 10-219-20-28و230 ق مدنى و مواد 198و519 ق آ د م 
حكــم به محكوميت خواندگان متضامنــا پرداخت 115,450,000 ريال اصل خواســته و 3,030,000 ريال هزنيه 
دادرســى و تاخيــر تاديه 32درصد مانده اصل بدهى از تاريخ دادخواســت95/7/19 تــا اجراى كامل حكم و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه در حق خواهان صادر مى نمايد.رأى صادره غيابى بوده ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 

قابل واخواهى در همين شعبه و پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى آمل مى باشد.م/الف
                                                                              قاضى شعبه هفتم شوراى حل اختالف آمل-سيد شعبان آقاجانى مير

آگهى ابالغ وقت رسيدگى مصطفى محمدپور المشيرى ف شعبان
ش بايگانى شــعبه:960205 خواهان اسماعيل جمالى با وكالت حسن جمالى دادخواستى به طرفيت خوانده 
مصطفى محمدپور المشــيرى و غيره به خواســته ابطال قرارداد و غيره مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به كالســه 
9609981227100201  شــعبه اول دادگاه عمومى حقوقى محمودآباد ثبت و وقت رســيدگى 97/4/4 ساعت 
10 تعيين گرديد كه حســب دســتور دادگاه طبــق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهــول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان مراتب يك نوبــت در يكى از جرايد كثيرالنتشــار آگهى مى گردد تا  خوانــده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نســخه دوم دادخواســت و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.ضمنا مسجلين ذيل مبايعه نامه مورخ 

92/9/12 را در روز جلسه همراه بياوريد.م/الف
مدير دفتر شعبه اول دادگاه حقوقى محمودآباد-شيرزاد عبدى

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت دوم 
ش بايگانى شعبه:952683 اجراى احكام مدنى بابل در نظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى 
نســبت به فروش يك قطعه زمين شــاليزارى متعلق به على اصغر امين زاده واقع در قريه درزى كالى بزرگ(جاده 
بابل –آمل) به مســاحت 1175 مترمربع كه با ديوار بلوكى محصور بوده و حدود اربعه آن از شــمال به جاده بين 
مزارع از شــرق به شــاليزارى ســيروس باباتبار از جنوب به خانه سراى ذبيح اهللا شــعبانى و از غرب به شاليزارى 
شعبان قلى زاده محدود مى باشد و اين كه ملك مذكور يك دروازه آهنى 3 مترى هم چنين در داخل آن در ضلع 
جنوب غربى يك حلقه چاه آبى نيمه عميق بوده در روز دوشنبه 97/3/5 ساعت 10 صبح از طريق مزايده در دفتر 
اجراى مدنى بابل اقدام نمايد.كارشناس ارزش ملك مذكور را از قرار متر مر بعى 600000 ريال در مجموع مبلغ 
705,000,000 برآورد نموده اســت. مزايده از قيمت پايه كارشناســى شده شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى 
واگذار مى شود . برنده مزايده ده درصد مبلغ خريد را فى المجلس و باقيمانده را بايدظرف يك ماه  پرداخت نمايد 
و در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقى مبلغ ده درصد پرداختى در حق دولت ضبط خواهد شد.ضمنا هرگونه 

هزينه بعدى به عهده خريدار مى باشد.م/الف
                            دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل-عابدى

     
حصروراثت

نظــر بــه اينكه خانم زينب جمال آبادى داراى شناســنامه شــماره 6249 به شــرح دادخواســت به كالســه 
10/97/123 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شــهربانو 
محمدپور به شناســنامه 1 در تاريخ 92/7/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به:1-سكينه دشتى فرزند رمضان ش ش 354 متولد 1330 فرزند2-زهرا دشتى فرزند 
رمضان ش ش 2 متولد 1333 فرزند3-زيبا دشتى فرزند رمضان ش ش 6 متولد 1335 فرزند4-بتول دشتى 
فرزنــد رمضان ش ش 433 متولد 1342 فرزند5-اله وردى دشــتى فرزند رمضــان ش ش 432 متولد 1341 
فرزند – بغير نامبردگان وارث ديگرى ندارد.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

متن آگهى 
خواهان ناصر فتح الهى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم الهه الهى فرزند اميرحسين به خواسته مطالبه 
وجه تقديم كه جهت رسيدگى به شعبه ششم دادگاه عمومى (حقوقى) بروجرد واقع در لرستان ، بروجرد ، خ حافظ 
جنوبى ارجاع و به كالســه پرونده 960230 ثبت گرديده و به علت مجهول المكان بودن خوانده به نام الهه الهى 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و نظريه كارشناســى به شــما ابالغ و چنانچه به آن اعتراض داريد كتبا ظرف ده روز به شعبه 

اعالم نماييد.
منشى دفتر دادگسترى بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم عايشه درزاده داراى ش ش - به شرح دادخواست به كالسه 15- 97/2/16 از اين شورا درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمد كريم درزاده به شناسنامه 10 مواليد در تاريخ 
1396/12/4 اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- هادى 
درزاده دارنــده ش ش 66902120303 متولــد 1387 صادره از حوزه 3 نيكشــهر 2- آمنه درزاده دارنده ش 
ش 6690156958 متولــد 1383 صادره از حوزه نيكشــهر 3- مهديــه درزاده دارنده ش ش 6690251799 
متولــد 1390 صادره از حوزه نيكشــهر 4- فاطمه درزاده دارنــده ش ش 6693015155 متولد 1394 صادره 
از حــوزه قصر قند 5- عايشــه درزاده دارنــده ش ش 5259732596 متولد 1357 صادره از حوزه نيكشــهر ، 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال گواهى 

صادره خواهد شد. م الف/616
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى گل محمد بلوچ داراى ش ش 5259401190 متولد 1345 به شــرح دادخواســت به كالسه 14/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اقبال رئيسى به شناسنامه 
5259961188 متولد 1365 در تاريخ 1396/6/16 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- بنيامين رئيســى دارنده ش ش 6690276864 متولد 1392 صادره از حوزه 
نيكشــهر فرزند پســر متوفى 2- آرمين رئيســى دارنده ش ش 6690301524 متولد 1393 صــادره از حوزه 
نيكهشــر فرزند پسر متوفى 3- مهرالنســاء بلوچ دارنده ش ش 5250230271 متولد 1375 صادره از حوزه 3 
نيكشهر همسر متوفى 4- گل محمد بلوچ دارنده ش ش 5259401190 متولد 1345 صادره از حوزه 3 نيكشهر 
پدر متوفى 5- نور بى بى رئيســى دارنده ش ش 5258722317 متولد 1346 صادره از حوزه 3 نيكشــهر مادر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادره خواهد شد. م الف/615
رئيس شوراى حل اختالف قصرقند

مزايده نوبت دوم
درپرونــده اجرايى كالســه 960254 شــوراى حل اختالف گنبــدكاووس آقاى نادر ســاميار فرزند نوراحمد 
محكوم اســت به پرداخت مبلــغ-/37/602/449 ريــال درحق محكوم له آقاى مجيد هــادوى و پرداخت مبلغ-
/1/880/122 ريال بابت هزينه اجرا درحق صندوق دولت كه درقبال بدهى نامبرده اموالى شامل: دستگاه جوجه 
كشى مدل بلدرچين طاليى 3024 با گنجايش 3000 عدد به رنگ صورتى مسى ديجيتال و تمام اتوماتيك-فتوكپى 
ســه كاره سياه و سفيد رنگى توقيف گرديده كه از طريق مزايده حضورى به شرح ذيل بفروش ميرسد:1-مطابق 
نظريه كارشــناس اموال مورد مزايده به مبلــغ-/38/500/000 ريال ارزيابى گرديده اســت2-مزايده ازمبلغ 
كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى فروخته ميشود.3-مكان مزايده درشعبه اجراى مدنى شوراى حل 
اختالف شهرستان گنبدكاووس ميباشــد4-موعد مزايده روز سه شنبه مورخ 1397/03/22 ساعت 10 الى 11 
صبح مى باشد. 5-متقاضيان شركت درجلسه مى توانند پنج روز قبل ازتاريخ مزايده ازاموال مورد مزايده ديدن 
نمايند.6-مزايده مذكور براى نوبت دوم تشكيل مى گردد 7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى مى 
باشد 8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس ومابقى آنرا حداكثرظرف مهلت 
يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش آنرا ارايه نمايد درغيراين صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط 

ومزايده تجديد خواهد شد. 
بهارى-مدير اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

سرکوب و کشتار به بهانه مبارزه با تروریسم

ماهورا کیهانی

وهشگر پژ

عربستان س��عودی در راس آن حکومت آل سعود 
حت��ی در تصوی��ب قواعد و قوانینی که اس��م پر رنگ 
و لعاب��ی دارد نی��ز دچ��ار نقض حقوق بش��ر ش��ده و 
ش��هروندان خودش��ان را به بهانه های واهی به زندان 
و ش��کنجه و اعدام محکوم می کند. این رویه به قدری 
مشکل آفرین بوده که حتی دیده بان حقوق بشر نیز به 
مواردی از آنها اشاره کرده است. به طور نمونه می توان 
به انتقاد دیده بان حقوق بشر به تصویب قواعد مبارزه 
با تروریست اش��اره کرد. سازمان دیده بان حقوق بشر 
در آخری��ن گ��زارش خود با انتقاد ش��دید از حکومت 
عربس��تان می گوی��د مقامات این کش��ور تحت قانون 
مب��ارزه با تروریس��م مخالفان را س��رکوب کرده و در 

بسیاری از موارد آنها را به جوخه مرگ می سپارند.
طبق این قوانین جدید که در س��ال ۲۰1۴ بدلیل 
قوانین ضدحقوق بش��ری پیش��ین جایگزین ش��ده اند 
مجازات مظنونین به تروریسم برخالف انتظارات سخت تر 
شده است. کمترین مجازات بین ۵ تا 1۰ سال است که 
در مورد برخی دیگر از محکومین شامل حکم اعدام هم 
می ش��ود. به گفته سازمان دیده بان حقوق بشر بسیاری 
از مخالفان صلح طلب حکومت سعودی طی این قوانین 

بازداشت و به مجازات های شدید محکوم شده اند.
سارا لی ویتس��ون، مدیر بخش خاورمیانه سازمان 
دیده بان حقوق بشر می گوید: مقامات عربستان در حال 
شدیدترین سرکوب ها به بهانه مبارزه با تروریسم هستند، 
آنها به جای بهبود قوانین پیش��ین کامال غیرعادالنه به 
بهانه اقدام های تروریستی مخالفان را سرکوب می کنند.

حقوق بشر سعودی 11

دستاورد مقاومت
 علی تتماج

 غرب آس��یا همچنان اصلی تری��ن کانون تحوالت جهانی 
اس��ت که صف بندی های گس��ترده منطق��ه ای و جهانی را به 
همراه داش��ته اس��ت. آنچه این روزها کانون محافل رسانه ای 
و سیاس��ی گردیده برج��ام و چگونگی تعام��ل و تقابل میان 
امضاکنن��دگان آن پس از خروج آمریکا از برجام اس��ت. این 
جوسازی های گس��ترده در حالی صورت می گیرد که بررسی 
ریشه ای تحوالت منطقه نکات قابل توجهی را در خود دارد. 

نخس��ت اقدام آمری��کا در اعالم انتقال س��فارت آمریکا از 
تل آویو به قدس است که امروز همزمان با سالروز تاسیس رژیم 
صهیونیستی صورت می گیرد. اقدامی که عملکرد واضح آمریکا 
در نادی��ده گرفت��ن حقوق ملت فلس��طین و طراحی آن برای 
نابودی ماهیت فلسطین را نش��ان می دهد. خطراط یک طرح 
زمانی بیشتر می شود که آمریکا با ایجاد کارناوال تبلیغاتی سعی 
در مشارکت برخی از کشورها از جمله کشورهای عربی دارد تا 
نوعی مشروعیت به این اشغالگری آشکار صهیونیست ها بدهد. 
در همی��ن حال برخی کش��ورهای اروپایی مانند آلمان مصوبه 
کشور یهودی را برای رژیم صهیونیستی داشته اند که خود بعد 

دیگری از خیانت غربی به فلسطین و جهان اسالم است. 
دوم برگزاری دو انتخابات مهم در لبنان و عراق است. لبنان 
پس از 9 سال وقفه و عراق یک سال پس از موعد قانونی اقدام 

به برگ��زاری انتخابات پارلمانی کردند. رویکردی که چند پیام 
مه��م را با خود به جهانیان مخابره می کند. اوال این انتخابات ها 
در حالی برگزار ش��د که این کشورها توانسته اند دستاوردهای 
بسیاری در مبارزه با تروریسم کسب کنند که برگزاری انتخابات 
در فضایی کامال امن و با ثبات خود گواهی بر این مهم اس��ت. 
ثانیا مشارکت گس��ترده مردمی در این انتخابات ها نشانه بلوغ 
سیاس��ی مردمی این دو کشور اس��ت در حالی که در بسیاری 
از کش��ورهای عربی نظیر عربس��تان که تحت حمایت آمریکا 

هستند حتی واژه ای به نام انتخابات وجود ندارد. 
ثالث��ا نوع رای مردم ب��ه جریان های مذهبی و ملی در این 
انتخابات ها امری قابل توجه است هر چند که دشمنان مقاومت 
به دنبال دورسازی مردم از این جریان ها بوده و حتی به اقدامات 
بحران ساز علیه آنها پرداخته اند اما مردم لبنان با رای به جریان 

مقاوم��ت و در ع��راق با رای به جریان ه��ای مذهبی و حامیان 
مقاومت منطقه نش��ان دادند که راه آنها ادامه راه مقاومت بوده 

که اعتماد مردمی به این جریان را نشان می دهد. 
ب��ه عبارتی دیگر آنچ��ه در روند انتخابات این دو کش��ور 
روی داده دس��تاوردهای بزرگ��ی برای ملت ه��ای آزادی خواه 
منطقه و جبهه مقاومت اس��ت که دش��منان با برجسته سازی 
مسائل حاشیه ای همچون برجام به دنبال اهمیت زدایی از این 
دستاوردها و البته به حاشیه راندن اصلی مهم به نام تحرکات 
اش��غالگرایانه رژیم صهیونیستی در قدس هستند. رفتاری که 
بهره گیری از الگوی مقاومت برای تکرار دستاوردهای پیروزی 
بر تروریسم در مقابله با تحرکات صورت گرفته علیه مقدسات 
اس��المی از جمله در باب فلس��طین می توان��د مولفه ای برای 

خنثی سازی این طراحی ها باشد. 

یادداشت

در اقدام��ی که نش��انگر دور  ویژه در گ�زارش  آمریکا  دخالت های  جدید 
امور عراق اس��ت وزی��ر امور خارجه آمری��کا ابراز 
امی��دواری کرد ک��ه پارلمان جدید ع��راق بتواند 
خیلی فوری یک دولت جامع که پاس��خگوی نیاز 

تمام مردم عراق باشد را تشکیل دهد.
 انتخابات پارلمانی عراق از صبح روز شنبه در 
سراس��ر این کشور آغاز شد و در ساعت 18:۰۰ به 
وقت محلی به پایان رسید و روند أخذ رأی تقریبا 

در عموم استان ها در آرامش برگزار شد.
»مایک پامپئو« وزیر ام��ور خارجه آمریکا در 
بیانیه ای درباره ای��ن انتخابات ابراز امیدواری کرد 
ک��ه دولت جدید عراق از جمل��ه اعضای گوناگون 
جامعه این کش��ور بع��د از انتخاب��ات پارلمانی به 
س��رعت تشکیل ش��ود. وی ضمن تبریک به مردم 
عراق ب��رای برگ��زاری انتخاب��ات پارلمانی گفت: 
اعضای تازه انتخاب ش��ده پارلمان، وظیفه مهمی 

در تش��کیل ی��ک دولت جامعه دارن��د؛ دولتی که 
به نیازهای تمامی مردم عراق پاس��خگو باش��د. ما 
امیدواریم که این فرایند )تش��کیل دولت درعراق( 
س��ریع و در جدول زمانی قانون اساسی پیش برود 
ب��ه طوریکه ع��راق بتواند همچنان به س��وی یک 

آینده امن  تر، باتجربه تر و روشن تر پیش برود.
پامپئو تصریح کرد که واشنگتن به همکاری با 
رهبران عراقی بر اس��اس توافق چارچوب راهبردی 
دوجانبه متعهد است. گزارش ها و آمارها نشان می  داد 
که حدود ۲۵ میلیون عراقی در 18 اس��تان که 3.۵ 
میلیون آن، رأی اولی بودند می توانستند در انتخابات 

ش��رکت کنند. انتخابات ۲۰18، چهارمین انتخابات 
پارلمانی بعد از س��قوط رژیم بعث در عراق است که 

نتیجه آن انتخاب 3۲8 نماینده خواهد بود.
هفت هزار نامزد در قالب ائتالف های متعددی 
از جمله ائتالف »النصر«، »الفتح«، »دولة القانون«، 
»القرار العراقی« و »س��ائرون« با هم رقابت کردند. 
از سوی دیگر وزیر خارجه انگلیس با انتشار پیامی 
در صفح��ه توییتر خود از برگ��زاری انتخابات ملی 
عراق استقبال کرد. وی در این باره نوشت: مشتاق 
همکاری با دولتی فراگیر هس��تم که پاس��خگوی 
نیازهای همه مردم عراق باش��د. انگلستان شریکی 

متعهد برای عراق باقی می ماند.
کمیت��ه عال��ی انتخاب��ات عراق در نشس��ت 
مطبوعات��ی اعالم ک��رد که با حض��ور بیش از 1۰ 
میلی��ون نفر در پای صندوق های رای، مش��ارکت 
مردم عراق در چهارمی��ن دوره انتخابات پارلمانی 
بیش از ۴۴ درصد اس��ت. کمیت��ه انتخابات عراق 
طی نشس��ت خبری س��اعاتی پس از پایان یافتن 
مهلت ش��رکت در انتخابات، اع��الم کرد که تعداد 
کل واجدین شرایط رای  دادن در داخل و خارج از 

عراق، حدود ۲۴ میلیون نفر بوده است.
بر این اساس، بیش از 1۰ میلیون نفر در داخل 

و خارج از عراق در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی 
رأی دادند که میزان مش��ارکت بی��ش از ۴۴ درصد 
محاسبه می ش��ود. کمیته انتخابات عراق اعالم کرد 
که این کشور از آخرین فناوری ها برای این انتخابات 
بهره برده و تمام برگه های رأی برای ش��مرده شدن 
از صندوق ها خارج می ش��ود. این کمیته با اشاره به 
برخ��ی اختالف نظرها درباره انتخاب��ات، تاکید کرد 
که شکایات رس��می را بررسی و اقدام مناسب انجام 
خواهد شد. آنها همچنین تاکید کردند که تمام ادعاها 

علیه نتایج انتخابات، نادرست و بی اساس است.
کمیته عالی انتخابات عراق اعالم کرد که برخی 
طرف ها هس��تند که تالش می کنن��د با برهم زدن 
اوضاع، افکار عمومی را درباره برگزاری این انتخابات 
مخدوش کنند. س��اکنان و مسئوالن محلی از وقوع 
درگیری هایی بین دو حزب سیاس��ی کرد در شهر 
س��لیمانیه در منطقه کردستان عراق در شمال این 

کشور خبر دادند. 

آمریکا فاز جدید بحران سازی سیاسی در عراق را در پیش گرفت
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