
9 سه شنبه  25 اردیبهشت 1397  شماره 4744  فرادید

هیات پیونگ یانگ در پکن 
پیش از دیدار رهبر کره ش��مالی و رئیس جمهور 
آمری��کا، هیاتی از مقامات پیونگ یانگ به پکن س��فر 
کردن��د و احتماال درباره دیدار س��ران کره ش��مالی و 

آمریکا گفت وگو می کنند.
گروهی از مقامات کره ش��مالی شامل اعضایی از 
حزب حاکم کارگر در س��فری به چین احتماال درباره 
اقدامات مرتبط با نشس��ت اخیر س��ران کره شمالی و 
چین نیز گفت وگوهایی خواهند داشت. به گفته برخی 
منابع، بعد از ورود هیات کره شمالی به پکن، فرودگاه 
مسدود ش��د و هفت یا هشت وسیله نقلیه شامل یک 

خودرو با پرچم کره شمالی وارد فرودگاه شدند.

سه خانواده عامل حمالت تروریستی اندونزی 
پلیس جاوه شرقی اندونزی اعالم کرد: درپی رشته 
حمالت انتحاری علیه س��ه کلیسا، یک مرکز پلیس و 
ساختمانی در نزدیکی یک ایستگاه پلیس در این ایالت 
اندون��زی، تاکنون 25 نفر کش��ته و ده ه��ا نفر مجروح 
شدند که عامالن آن همگی اعضای سه خانواده بودند.
براین اساس یک خانواه 6 نفره از جمله فرزندان 9 
و 12 ساله آنها ،عامل حمالت مرگبار صبح یکشنبه به 
سه کلیسا در سورابایای اندونزی بودند. قربانیان حمالت 

به کلیساها نیز 12 نفر از مردم اندونزی بودند.

تعوق تظاهرات معترضان گرجستانی 
تظاه��رات جوانان تفلیس در اعت��راض به اعمال 
خش��ونت پلیس در دو کلوپ ش��بانه این شهر، پایان 
یافت که س��ران معترض��ان اعالم کردن��د، تظاهرات 

اعتراضی یک هفته به تعویق افتاده است.
وی تاکی��د کرد که زمان تظاهرات بعدی ش��نبه 
هفت��ه آینده تعیین ش��ده اس��ت. تظاه��رات جوانان 
گرجستانی در مقابل پارلمان این کشور در اعتراض به 
عملیات پلیس ویژه در چند کلوپ شبانه شهر تفلیس 
از بامداد شنبه آغاز شد و معترضان خواستار استعفای 

نخست وزیر این کشور شدند.

سیستم رصد هسته ای روسیه
وزارت دفاع روس��یه در حس��اب رس��می خود در 
رس��انه های اجتماعی فیلمی از سیس��تم مانیتورینگ 
جدید خود آزمایش های تس��لیحات اتمی در سراس��ر 

جهان را رصد می کند، منتشر کرد.
این نخستین باری است که وزارت دفاع روسیه نحوه 
فعالیت سرویس کنترل تسلیحات اتمی خود را به نمایش 

گذاشته است.
 این وزارتخانه در بیانیه ای اعالم کرد: این سیس��تم 
نظارتی عالوه بر مانیتورینگ آزمایش تس��لیحات اتمی 
در سراس��ر جهان، بر تطابق آزمایشات اتمی با معاهدات 
بین الملل��ی که درباره محدودی��ت و ممنوعیت آزمایش 

تسلیحات اتمی است، نظارت می کند.

اخبار

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى- ســرى 
اول سال 1397

در اجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
و ماده 13-آيين نامه اجرايى قانون مزبور مقرر مى دارد كه پرونده هايى كه به موجب آراء هيات 
محترم مستقر در ثبت اسناد و امالك راميان منجر به صدور رأى جهت صدور سند مالكيت گرديده 

اند دردو نوبت و به شرح ذيل آگهى مى شود:
1-رأى شماره 139760312010000073 پرونده كالسه 1396114412010000154 
تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  فرزند ســيد حســين به كد ملى 
1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شماره 7/967-اصلى واقع در بخش 7 حوزه 

ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از نبى جبارى.
2-رأى شماره 139760312010000075 پرونده كالسه 1396114412010000152 
تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  فرزند ســيد حســين به كد ملى 
1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شماره 7/771-اصلى واقع در بخش 7 حوزه 

ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از نصراله نعمتى خان ببين.
كالســه  پرونــده   139760312010000077 شــماره  3-رأى 
13931144120100000200 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى/خانم ســيد حســين حسينى 
مقدم  فرزند سيد مهدى به كد ملى 5729513879 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شماره 

7/649-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از على بيانى.
كالســه  پرونــده   139760312010000085 شــماره  4-رأى 
13961144120100000073 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى/خانم ســيد حســين حسينى 
مقدم  فرزند سيد مهدى به كد ملى 5729513879 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 10000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شماره 

7/371-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از اكبر دزيانى.
كالســه  پرونــده   139760312010000087 شــماره  5-رأى 
13961144120100000082 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى/خانم ســيد حســين حسينى 
مقدم  فرزند سيد مهدى به كد ملى 5729513879 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 10000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شماره 

7/463-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از رشيد بيانى.
كالســه  پرونــده    139760312010000092 شــماره  رأى   -6
13961144120100000075 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى/خانم ســيد حســين حسينى 
مقدم  فرزند سيد مهدى به كد ملى 5729513879 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شماره 

7/863-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از اكبر دزيانى.
كالســه  پرونــده    139760312010000094 شــماره  رأى   -7
13961144120100000167 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى/خانم فخرى السادات حسينى  
فرزند سيد حسين به كد ملى 1060385457 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زميــن بــا بناى احداثى به مســاحت 5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شــماره 

7/826-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از يداله چورلى.
8- رأى شماره 139760312010000096  پرونده كالسه 1396114412010000162 
تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  فرزند ســيد حســين به كد ملى 
1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شماره 7/773-اصلى واقع در بخش 7 حوزه 

ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از محمد على گرمه.
9- رأى شماره 139760312010000098  پرونده كالسه 1396114412010000161 
تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  فرزند ســيد حســين به كد ملى 
1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شماره 7/973-اصلى واقع در بخش 7 حوزه 

ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از محمد على گرمه.
كالســه  پرونــده    139760312010000100 شــماره  رأى   -10
1396114412010000156 تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  
فرزند سيد حسين به كد ملى 1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زميــن بــا بناى احداثى به مســاحت 5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شــماره 
7/971-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از نصراله نعمتى خان 

ببين.
كالســه  پرونــده    139760312010000102 شــماره  رأى   -11
1396114412010000155 تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  
فرزند سيد حسين به كد ملى 1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زميــن بــا بناى احداثى به مســاحت 5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شــماره 
7/799-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواســطه/بال واســطه از عيسى ترك الله 

باغ.
كالســه  پرونــده    139760312010000104 شــماره  رأى   -12
1396114412010000171 تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  
فرزند سيد حسين به كد ملى 1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 40000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شــماره 

7/181-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از صفر رخشانى.
كالســه  پرونــده    139760312010000106 شــماره  رأى   -13
1396114412010000153 تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  
فرزند سيد حسين به كد ملى 1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زميــن بــا بناى احداثى به مســاحت 5000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شــماره 

7/767-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از نبى جبارى.
كالســه  پرونــده    139760312010000108 شــماره  رأى   -14
1396114412010000081 تصرفــات مفــروزى و مالكانه آقاى/خانم زهره حســينى مقدم  
فرزند سيد حسين به كد ملى 1060338696 دائر بر صدور سند مالكيت ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 10000 مترمربع از اراضى خان ببين تحت پالك ثبتى شــماره 

7/464-اصلى واقع در بخش 7 حوزه ثبتى راميان مع الواسطه/بال واسطه از غالمرضا موسوى.
در صورتى كه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار 

آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را كتبا با ذكر كالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالك راميان 

تسليم و رسيد اخذ نمايند، معترض 
بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 

محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست 
را به اداره ثبت اسناد و امالك راميان تحويل دهد.در اين صورت اقدامات ثبت، موكول به 
ارائه حكم قطعى دادگاه است.در صورت عدم وصول اعتراض اين ادراه وفق مقررات مبادرت به 
صدور سند مالكيت خواهد نمود،صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد 

بود/.م-الف: 8073 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/02/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/25 

بهمن سارلى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان راميان

اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم : 1- وسط اسدى فرزند رستم نشانى استان كردستان –سنندج شهرك 
حســن آباد جنب كافه شقايق پالك 1 منزل حبيب اهللا مرادى شماره همراه 09189795824. مشخصات محكوم 
عليه/ محكوم عليهم :1- شــرافت حيدرى فرزند عالالدين نشــانى كردستان – سنندج شهرك سعدى پايين تر از 
پــارك پــالك 42 . محكوم به : بموجب  در خواســت  اجراى حكم  مربوطه  به شــماره 9710098753100127 و 
شماره دادنامه مربوطه 9609978753100195 محكوم عليه  محكوم  است به پرداخت  مبلغ سه ميليون ريال  
بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه را از تاريخ سررسيد چك 82/2/23 تا زمان اجراى حكم در حق محكوم له 
و پرداخت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم  عليه  مكلف است  از تاريخ  ابالغ اجرائيه : ظرف  ده روز  
مفاد آن را  بموقع اجرا  گذارد  ( ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى  )  2- ترتيبى  براى  پرداخت  مكوم به  بدهد  
3-  مالى  معرفى كند  كه  اجرا حكم و استيفا  محكوم  به  از  آن ميسر  باشد  چنانچه  خود  را  قادر  به اجراى  مفاد   
اجراييه  نداند  بايد  ظرف  سى روز  كليه  اموال  خود را  شامل  تعداد  يا  مقدار و   قيمت  همه  اموال  منقول  و 
غير منقول ، به طور  مشروح  مشتمل  بر ميزان  وجوه نقدى  كه به  هر عنوان  نزد  بانكها  و موسسات  مالى و اعتبارى  
ايرانى  يا خارجى  دارد  به  همراه  مشخصات دقيق حسابهاى مذكور و كليه  اموالى  كه او  به هر  نحو  نزد اشخاص  
ثالث  دارد و كليه مطالبات او  از اشــخاص  ثالث  و نيز  فهرســت نقل  و انتقاالت  و هر نوع  تغيير  ديگر در اموال  
مذكور  از زمان  يك سال قبل از طرح دعواى  اعسار  به  ضميمه دادخواست  اعسار  به  مقام  قضائى  ارائه نمايد واال 
به درخواست  محكوم  له  بازداشت  ميشود  (  مواد 8و3 قانون نحوه  اجراى  محكوميت  مالى  1394 ) 4- خوددارى  
محكــوم  از  اعــالم  كامــل  صورت  اموال  به  منظور  فرار  از  اجراى حكم   ،  حبس  تعزيرى  درجه هفت  را  در پى  
دارد ( ماده 34 قانون اجراى  احكام مدنى و ماده 20 ق.م ا  و ماده  16  قانون  نحوه  اجراى  محكوميت  مالى  1394) 
5- انتقال مال به  ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار از اداى  دين به  نحوى كه  باقيمانده  اموال براى پرداخت  ديون  
كافى  نباشد  موجب  مجازات  تعزيرى  درجه شش  يا  جزاى  نقدى  معادل  نصف محكوم به يا هر دو مجازات ميشود  
( ماده 21  قانون نحوه اجراى محكوميت  مالى 1394  ) 6- چنانچه  صورت  اموال پس  از  مهلت  سى روز  ارائه  
شود  آزادى  محكوم  عليه از زندان منوط به  موافقت  محكوم  له  يا  توديع وثيقه  يا  معرفى  كفيل  توسط  محكوم  

عليه خواهد  بود .(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه  اجراى محكوميت  مالى  1394) . م/الف : 5182

اميرى– مسئول دفتر شعبه يازدهم شوراى حل اختالف شهرستان سنندج

متن آگهى
شــماره پرونده: 139604032049000099/1- بدينوســيله به آقاى جالل محمــدى فرزند احمد با كد 
ملى 3849163075 بدهكار پرونده اجرائى كالســه 9600114 عليه شــما و له بانك ملت شعبه بلوار كردستان 
شهرســتان ســقز در خصوص پرونده اجرايى كالســه فوق ، به موجب گزارش شــماره 97/2/11-49000134 
كارشــناس رســمى دادگسترى پالك ثبتى 1909 فرعى اصلى 7 در بخش: 2 ســقز واقع در: سقز بلوار كردستان 
كوچه كشــاورز 2 كوچه شهيد احمد خاكى كد پســتى 6681775881 به مبلغ 1/658/250/000 ريال ارزيابى 
گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از 
تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2000000 ريال به دفتر اين 
اجرا تســليم نماييد. ضمنا به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. م/الف:400
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

متن آگهى 
دادگسترى كل استان تهران- پيرو آگهى هاى منتشر شده در جرايد بدينوسيله به آقاى على ميرزائيان كه 
مجهول المكان مى باشد ابالغ ميشود طبق اجرائيه صادره از شعبه هفتم حقوقى محكوم عليه محكوم به پرداخت 
مبلغ يكصدوچهل ميليون تومان بابت اصل خواســته و نيز پرداخت مبلغ چهل و هفت مليون دويست و نود و پنج 
هزار ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه دولتى در حق محكوم له ميباشد .پرداخت نيم عشر دولتى به ميزان پنج 
درصد ارزش محكوم به در صندق دولت ميباشد و حق اجرا و نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه ميباشد.
بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از 
محكوم له يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه ميباشد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت در اجراى ماده 73 آ.د.م 
و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج ميگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى 
نســبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد.در غير اين صورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى 

مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود. م الف/491                                      
 جاده ســاوه-كيلومتر 25-نســيم شــهر-ميدان هفت تير-ابتداى بلــوار خير آباد- خيابان دادگســترى-

دادگسترى شهرستان بهارستان
مهرجو-مدير دفتر دادگاه شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ قرار ارجاع امر داورى
كالسه پرونده:961734 شعبه :چهارم داگسترى بهارستان-خواهان:رعنا كريمى پير كوهى-خوانده:حسين 
كاظمى قلعه جوق-خواسته:طالق-خواهان دادخواستى تقديم دادگاه نموده و به كالسه فوق ثبت و به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار چاپ تا خوانده از زمان آگهى به مدت 7 روز يك نفر داور باالى 40 ســال 
متعهد مســلمان و آشــنا به مسايل زناشــويى از بستگان و آشــنا به دادگاه معرفى نمايند در غير اين صورت غيابا 

تصميم مقتضى اتخاذ مى گردد.م الف/497 
شعبه چهارم داگسترى بهارستان

آگهى دعوت افراز
چون آقاى رمضان پور خدا بخش فرزند عليرضا احدى از مالكين مشاعى پالك 1/6630 اصلى- اصلى واقع 
در بخش 2- سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شــماره 2375- ز مورخ 97/2/15 تقاضاى افراز سهمى 
خود را از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب ســال 1357 را از اين اداره نموده 
و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص 
نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين 
مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ساعت 8 صبح 
روز - مورخــه 1397/3/19 در ايــن اداره حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 
صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. تاريخ انتشار: 1397/2/25- م 

الف/325
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ اجراييه طبق ماده 19 آئين نامه اجرائى اسناد رسمى الزم االجراء 
بدينوســيله به 1- آقاى ســيد هادى موسوى فرزند سيد عباس با شــماره ملى 4849211216 به آدرس 
اراك ســى مترى فوتبال (خاتم االنبياء) كوچه ده مترى حيدرى آخرين منزل و 2- خانم منير موســوى فرزند عباس 
به ش ملى 0057719454 به نشانى اراك خيابان ملك پارك جنت كوچه سوم منزل تراب شيرازى (وراث مرحوم 
ســيد عباس موســوى فرزند ابوالقاسم به شــماره ملى 484903604) ابالغ مى گردد كه خانم پروانه انصارى به 
استناد سند نكاحيه شماره 4785-76/7/9 تنظيمى دفتر ازدواج 17 اراك در قبال بهاى تعداد يكصد قطعه سكه 
تمام بهار آزادى و نيم عشر اجرايى متعلقه عليه شما مبادرت به صدور اجراييه نموده و پرونده اجرايى به كالسه 
9600053 در اين اداره و 9600657 در اداره اول اجراى اسناد رسمى تهران  تشكيل و در جريان اقدام است 
چون شما طبق گزارش مامور ابالغ در  آدرس تعيين شده در اجراييه شناسائى نشده ايد و بستانكار نمى تواند شما 
را معرفى نمايد و براى اين اداره هم معلوم نيست لذا باستناد ماده 19 آيين نامه اجراء و بنا به تقاضاى بستانكار 
وارده به شــماره 867-97/2/24 مفاد اجراييه فوق الذكر يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محل 
آگهى مى شود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ نشر اين آگهى كه روز رسمى ابالغ اجراييه محسوب مى شود اقدام 
بــه پرداخت بدهى خود ننماييد عمليات اجرايى برابر مقررات عليه شــما تعقيب و بــه جز آگهى مزايده در صورت 

بازداشت اموال آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. م الف/78
رييس اداره اجراى اسناد رسمى اراك- منصورى

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين پالك 179 فرعى از 134- اصلى واقع در بخش سه سيستان 
روستاى توتى مورد تقاضاى محمد رضوانى و غيرو كه تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده 
تحديد حدود در روز دوشنبه 97/3/21 در ساعت 8 صبح محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع 
مجاورين و مســتدعى ثبت پالك فوق ميرســاند تا در روز تعيين شده در محل اداره ثبت حضور به هم رسانند در 
صورتيكه مستدعى ثبت پالك فوق و يا نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين 
برابــر مــاده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمــد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانــون ثبت از تاريخ تنظيم 
صورت مجلس تحديدى ظرف مدت ســى روز پذيرفته خواهد شــد ضمناً برابر تبصره مــاده واحده قانونى تعيين 
تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 
و20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواست 
بمرجع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت 

دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: سه شنبه 97/2/25
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت 
آقاى اميد رضائى نماينده اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان زابل ضمن تسليم  دو برگ فرم فقدان سند 
مالكيت اعالم داشته كه سند مالكيت پالك 222/4- اصلى واقع در بخش 1 سيستان ملكى نامبرده كه ذيل ثبت 
12002 صفحه 171 دفتر جلد 69 بنام مصلى المهدى (عج) صادر و تسليم گرديده در اثر جابجايى مفقود گرديده 
اســت لــذا مراتب در اجرا تبصره يــك ماده 120 الحاقى به آيين نامه قانون ثبت مصــوب 72/9/2 در يك نوبت 
آگهى ميشود تا هركس مدعى انجام معامله يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت ده روز باين اداره مراجعه و اعتراض خود را  ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند معامله تسليم و رسيد 
دريافت نمايد و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسيده و يا در صورت اعتراض سند مالكيت ارائه نشود اداره 
ثبت اسناد زابل المثنى سند م الكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد .تاريخ انتشار: سه 

شنبه 97/2/25- م الف/331
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابــر راى شــماره 96/1367 مورخ 1396/9/20 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسد آباد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى سيروس نوربخش فرزند بابا بشماره شناسنامه 14790 صادره از سنقر در يك دانگ و سى و سه 
صدم دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى به مســاحت 110213/62 مترمربع در قسمتى از 
پالك 96 اصلى آهو تپه واقع در اسد آباد اراضى روستاى آهوتپه مالك رسمى مورثى مرحوم عبداهللا خان خسروى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ چاپ نوبت اول: 97/2/25- تاريخ چاپ نوبت دوم: 

97/3/9- م الف/1928
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

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

برابــر راى شــماره 96/1366 مورخ 1396/9/20 هيات اول موضــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك اسد آباد تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى حشــمت  اله نوربخش فرزند بابا خان بشــماره شناســنامه 706 صادره از سنقر در يك دانگ و سى 
و ســه صدم دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 110213/62 مترمربع در قسمتى از 
پالك 96 اصلى آهو تپه واقع در اسد آباد اراضى روستاى آهوتپه مالك رسمى مورثى مرحوم عبداهللا خان خسروى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ چاپ نوبت اول: 97/2/25- تاريخ چاپ نوبت دوم: 

97/3/9- م الف/1927
رئيس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محســن نعيمى بشماره شناســنامه128 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســتى به شــماره 970084 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى جليل نعيمى به 
شــماره شناســنامه 32 در تاريخ 1396/10/7 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى حسين نعيمى فرزند جليل به ش ش 35 صادره از دماوند پسر متوفى 2- آقاى محسن نعيمى 
فرزند جليل به ش ش128 صادره از دماوند پسر متوفى 3- خانم الهه نعيمى فرزند جليل به ش ش 153 صادره 
از دماوند دختر متوفى 4- خانم نسرين نعيمى فرزند جليل به ش ش 5096 صادره از دماوند دختر متوفى ، اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 
اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5144
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم له/ محكوم لهم: وريا جژنى فرزند فتح اله به نشــانى گيالوند بلــوار آيت اهللا خامنه اى 
روبروى ايران خودرو طباخى شبهاى تهران ، مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: محمد اسدى مجهول المكان ، 
محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092210300369 و شماره دادنامه مربوطه 
9609972210300608 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 200 ميليون ريال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 6000000 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه بر مبناى شاخص بهاى اعالمى بانك 
مركزى از تاريخ تقديم دادخواست تا زمان پرداخت مبلغ محكوم به در حق محكوم لهم و پرداخت نيم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت كه توسط اجراى احكام محاسبه مى شود محكوم مى باشد با توجه به غيابى بودن راى اجراى 
تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامى مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد 

انرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى) م الف/244
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مريم احمدزاده فرزند ســلبعلى و حســينقلى احمدپور فرزند دلو و افسانه 
اميرى ســيف آباد فرزند محمدعلى و عليرضا احمدپور فرزند هدايت اله به شــرح دادخواست تقديمى ثبت شده 
به كالسه 9709987430500120 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان هدايت اهللا احمدپور در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/2/1 بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1- عليرضا احمدپور فرزند هدايت اهللا بــه ش ش 4221538211 فرزند متوفى 
2- حســينقلى احمدپور فرزند دلو به ش ش 1343 پدر متوفى 3- افســانه اميرى احمدپور فرزند محمدعلى به 
ش ش 513 مادر متوفى 4- مريم احمدزاده فرزند ســلبعلى به ش ش 4220687459 همســر متوفى، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى 

صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له/ محكوم لهم: اباذر مختارى فرزند قربان به نشــانى گيالوند شهرك سپاه خ اول پ 8 ، 
مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: حسين غفارى به نشانى گيالوند حصارباال خيابان سپيدار جلوتر از مسجد 
فخرالسالم منزل شخصى ، محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710092210300220 
و شــماره دادنامه مربوطه 9609972210300732 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 570000000 
ريــال وجــه موضوع ســه فقره چك بــه شــماره هــاى 1- 25893/32447596 بــه تاريــخ 1395/09/15 از 
حســاب جــارى شــماره 210920650605 عهده بانك پارســيان شــعبه گيالوند بــه مبلــغ 190000000 ريال 
2- 25893/32447598 بــه تاريــخ 1395/11/15 از حســاب جارى شــماره 210920650605 عهده بانك 
پارســيان شــعبه گيالوند به مبلغ 190000000 ريال 3- 2346/719764 به تاريخ 1395/12/15 از حساب 
جارى شماره 6072726 عهده بانك تجارت شعبه گيالوند به مبلغ 190000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
190020000 ريال بابت هزينه دادرسى و نيز پرداخت خسارت تاخيرتاديه راجع به اصل خواسته ازتاريخ صدور 
چك هاى مرقوم لغايت اجراى دادنامه بر مبناى تغيير شاخص اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران كه توسط 
اجراى احكام محاسبه مى شود در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت كه محاسبه آن 
با اجراى احكام مدنى مى باشد و با توجه به غيابى بودن حكم اجراى تبصره 2 ماده 306 ق آ د م الزامى مى باشد. 
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى 

احكام مدنى) م الف/256
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: محمد اسمعيل آهنگران به نشــانى تهران خ پيروزى خ مقداد فلكه دوم كوچه استاد 
محمد پالك 10 واحد 3 ، مشخصات محكوم عليه: آكو عبدى نژاد مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
888 مــورخ 96/11/1 دادگاه حــوزه يك شــوراى حل اختالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ هشتاد ميليون ريال 
معادل هشت ميليون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 1/070/000 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سررســيد چك 96/3/1 لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شــاخص بانك مركزى و هم چنين مبلغ 
4/000/000 ريال بابت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. م الف/238
 رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى حامد فتاح زاده فرزند ديار بگ
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982211600024 شعبه 102 دادگاه كيفرى 
دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/4/20 ساعت 10/00 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به  علت مجهول المكان بودن متهم و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار  آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در دادگاه حاضر 

گردد. م الف/253
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى 
شــماره بايگانى شــعبه: 960851- پيرو آگهى هاى منتشــره در خصوص دعوى خانم ليال گرجى حسن زاده 
بطرفيت آقاى عليرضا فرخنده فرزند محمد بدينوسيله به خوانده آقاى عليرضا فرخنده ابالغ ميگردد ظرف ده روز 

از تاريخ انتشار آگهى نسبت به معرفى داور اقدام نمائيد. م الف/255
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى اسكافى فرزند عبدالعلى
خواهان خانم زينب اسكافى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى اسكافى به خواسته اذن در ازدواج 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982210100113 شــعبه اول دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/2 ساعت 10/00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/235
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

متن آگهى 
تجديدنظر خــواه آقاى / خانم محمد مهدى ايرانمنش دادخواســت تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر 
خوانده آقاى / خانم محمدرضا كمالى نســبت به دادنامه شماره 960859 در پرونده كالسه 960381 شعبه دوم 
حقوقى تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن تجديدنظر 
خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظر خوانده ظرف ده روز 
پس از تاريخ انتشار  آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاسخى دارد كتبا به اين دادگاه ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء 

مهلت مقرر قانونى نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد. م الف/236
منشى دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حميدرضا داموغ فرزند
خواهان خانم فائزه مرادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى حميدرضا داموغ به خواسته تهديد به وسيله 
تيز بر و ايجاد مزاحمت براى بانوان مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988604700964 
شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/3/30 ساعت 
10/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/241
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :961019 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
ســجاد بســاطى متهم است به حمل سالح غيرمجاز تهديد و سرقت مسلحانه موضوع شكايت آقاى نورى كه پرونده 
جهت رســيدگى به شــعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشــاه ارجاع و به كالســه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 
1397/3/29 ساعت 9/30 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون 
آيين دادرسى كيفرى و بنا به دستور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد 

آن مطلع و در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/261
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :970098 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
محمد رسول نجفى فرزند مرادعلى متهم است به اخالل در نظم ف قدرت نمايى با سالح و حمل سالح و ايراد صدمه 
بدنى عمدى موضوع شــكايت آقاى خنداخند كه پرونده جهت رســيدگى به شعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه 
ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى مورخه 1397/3/28 ساعت 10/30 تعيين گرديده است با عنايت به 
مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى و بنا به دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در جلسه دادگاه حضور يافته يا اليحه 

تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م الف/259
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

یکا را ؟!  وپا ایران را انتخاب می کند یا آمر ار
محمود آصفی

برخی مسئوالن دولت دکتر حسن روحانی و حامیان دولت 
نیز در این چند هفته گذش��ته به شدت بر این گزاره پافشاری 
کرده ان��د که اروپا به علت منافع تجاری که از برجام به دس��ت 
آورده، تمایلی به شکس��ت این توافق ندارد و مانع سنگ اندازی 
آمریکا در سر راه اجرای برجام خواهد شد. حتی برخی مسئوالن 

دولتی این بحث را هم مطرح کرده اند که برجام، موجب اختالف 
میان اروپا و آمریکا شده و اروپایی ها در دعوای خودساخته آمریکا 
با ایران بر سر برجام، نهایتا به سمت ایران چرخش خواهند کرد، 

زیرا نمی خواهند سود تجارت با ایران را از دست بدهند.
برای ارزیابی مواضع برخی مقامات دولت دوازدهم و حامیان 
آنها و همینطور سنجش اینکه آیا واقعا اروپایی ها منافع حاصل 
از برجام در تجارت با ایران را بر پیوندهای اقتصادیشان با آمریکا 
ترجیح خواهن��د داد یا خیر، باید براس��اس آمارهای اقتصادی 
قضاوت ک��رد. مطابق آخرین آماری که مرکز آمار اتحادیه اروپا 
منتشر کرده، در س��ال 2۰16 صادرات کاالی کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا به آمریکا ۳62 میلیارد یورو بوده است.

این در حالی اس��ت که در همین سال، مجموع صادرات 
کاالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران فقط ۸.2 میلیارد 
یورو بوده است. به عبارتی صادرات کاالی اروپایی ها به آمریکا 

۴۴ برابر بیشتر از صادرات کاالی آنها به ایران است.
مطابق این گزارش، واردات کاالی کشورهای قاره سبز از 
آمریکا در س��ال 2۰16 به رقم 2۴6 میلیارد یورو رس��ید، در 
حالی که واردات کاالی این کشورها از ایران فقط 5.5 میلیارد 
یورو بوده اس��ت؛ یعنی اتکای اقتص��اد اروپا به واردات کاال از 

آمریکا ۴5 برابر بیشتر از واردات کاالی آنها از ایران است.
در مجموع، تجارت کاالیی اروپا و آمریکا )مجموع واردات 
و ص��ادرات کاال بین دو طرف( در س��ال 2۰16 به رقم 6۰۸ 

میلیارد یورو رس��ید در حالی که سهم ایران از تجارت کاالیی 
با اروپا فقط 1۳.۷ میلیارد یورو بوده است. به نظر شما اتحادیه 
اروپا و بخصوص سه کش��ور عضو شورای امنیت آن بی توجه 
به تحریم های وزرات خزانه داری آمریکا به تجارتش به ایران 

خواهد پرداخت و وفادار به برجام خواهد بود؟
هرچند با سیاس��ت ماش��ه شورای امنیت س��ازمان ملل 
خروج کش��ورمان از برجام هزینه ه��ای فراوانی دارد لکن بهتر 
اس��ت بجای دلبستن به سراب اروپا و هدر دادن وقت و انرژی 
کش��ور به این موضوع از حاال مش��خص به فکر ساخت درونی 
اقتصاد کش��ور باشیم و موضوعات کش��ور را وابسته به گوشه 

چشم ، موطالیی های غربی نکنیم ...

یادداشت

آس�يا گروه فرادید  غیررس��می غ�رب  نتای��ج  اع��الم 
چهارمی��ن انتخابات پارلمانی عراق بعد از س��قوط 
رژیم بعث، نشان دهنده تغییر معادالت آتی عراق به 
واسطه تشکیل پارلمانی متفاوت است که نتیجه آن 
چهره ای جدید از عراِق خالص شده از شر تروریسم 
تکفیری داعشی است. نه فقط در ایران و کشورهای 
همسایه، بلکه در خود عراق نیز خیلی ها انتظارش 
را نداش��تند که ائتالفی به رهبری نخس��ت وزیر، از 
دو ائتالف منتس��ب به جری��ان »مقتدی الصدر« و 

سازمان »الحشدالشعبی« عقب  بیفتد.
طبق آنچه کمیسیون انتخابات عراق از نتیجه 
ش��مارش آراء در بیش از 1۰ اس��تان اعالم کرده 
اس��ت و همچنین براس��اس آمار غیررسمی از کل 
اس��تان های عراق، ائتالف های »سائرون لإلصالح« 
وابسته به جریان صدر و »الفتح المبین« وابسته به 

»الحشدالشعبی« پیشتاز انتخابات شده اند. 
ش��اید »حیدر العبادی« رهبر ائتالف »النصر« 
)پیروزی( که به نش��انه غلبه بر تروریس��م داعشی 
و جل��ب آرای مردم، این ن��ام را برای ائتالف خود 
برگزید، تصور نمی کرد که در بس��یاری از استان ها 
بخصوص در اس��تان بغداد، باید نظاره گر پیشتازی 
دو ائتالف »س��ائرون« و »الفتح« باش��د و خود در 

جایگاهی مثل چهارم و پنجم. 
در اس��تان بغ��داد، ائتالف س��ائرون )صدر( با 
۴1۳ ه��زار رأی جایگاه نخس��ت و ائتالف الفتح با 
2۳۳ ه��زار رأی جای��گاه دوم را از آن خود کردند. 

ائتالف »دولة  القانون« به ریاست »نوری المالکی« 
)نخست وزیر سابق و معاون رئیس جمهور( با 211 
هزار رأی سوم و ائتالف »القوی الوطنیه« به ریاست 
»ای��اد عالوی« با 2۰۴ ه��زار رأی چهارم و ائتالف 
»النصر« به رهبری »حیدر العبادی« )نخست وزیر( 

با 19۴ هزار رأی در جایگاه پنجم ایستاده است. 
طب��ق نتایج غیررس��می، ائتالف س��ائرون در 
حداقل پنج استان جنوبی عراق )المثنی، میسان، 
نجف، واسط و ذی قار( رأی نخست را کسب کرده 
و در س��ه استان )بصره، قادسیه و کربال( رأی دوم 
را آورده اس��ت. همپای س��ائرون، ائتالف »الفتح« 
در حداقل چهار اس��تان )بصره، قادس��یه، واس��ط 
و کربال( رأی نخس��ت را کس��ب کرده و در شش 
استان )المثنی، میسان، نجف، واسط، صالح الدین 
و ذی ق��ار( رأی دوم را حاص��ل کرده اس��ت. نکته 
مهم دیگر عدم صدرنش��ینی ائت��الف »النصر« در 
اس��تان های عراق، جز در یک استان نینوی است؛ 

استانی که نماد شکست داعش در عراق شد.
این انتخابات ت��ا اینجا دو ام��ر غافلگیرکننده 
داش��ته اس��ت. اول، میزان کم مش��ارکت مردم که 
حدود ۴۴ درصد اعالم ش��د؛ یعن��ی فقط حدود 9 
میلی��ون از 2۴.5 میلی��ون نف��ر واجد ش��رایط، در 
انتخاب��ات حاضر ش��دند؛ و ام��ر غافگیرکننده دوم 
پیشتازی و صدرنشینی ائتالف جریان صدر و ائتالف 
الحشدالشعبی، در حالی که بسیاری ها ائتالف النصر 

را نامزد کسب رتبه نخست می دانستند. 
در س��ایه کاهش مش��ارکت معن��ادار مردمی 

بخصوص در اس��تان های جنوبی )شیعه نشین( که 
س��بب کاه��ش رأی ائتالف الفتح و دول��ة القانون 
شد، مقتدی صدر با تغییر ادبیات و منش سیاسی 
)مثل نزدیک شدن به عربستان سعودی( و ائتالف 
با احزابی مث��ل احزاب کمونیس��ت از خود چهره 
معترض��ی س��اخت و توانس��ت با بهره ب��رداری از 

مشارکت کمرنگ، بر موج اعتراض مردم به اوضاع 
معیش��تی و خدماتی و حتی امنیتی، خود را پیروز 
مسلم این انتخابات معرفی کند. ائتالف سائرون بنا 
بر نتایج اعالم ش��ده غیررسمی بیش از 5۰ کرسی 

)5۴ یا 55 کرسی( کسب کرده است. 
در کنار سائرون، اقبال خوب مردمی به ائتالف 

الفتح به ریاس��ت »هادی العامری« رئیس سازمان 
بدر عراق نیز جالب توجه اس��ت. ائتالفی که سران 
آن از اعضای سرش��ناس الحشدالش��عبی است که 
بنا ب��ر فتوای مرجعی��ت برای مبارزه ب��ا داعش و 
تکفیری ها تشکیل شده و در عراق به نماد فداکاری 
برای همه مردم عراق )فارغ از دین و مذهب آنان( 
تبدیل شده است. ائتالف الفتح با آرای خوبی که در 
استان های مختلف کسب کرده بیش از ۴5 کرسی 

)احتماال ۴۷( کرسی کسب کرده است.
بع��د از این دو ائت��الف، گمان م��ی رود ائتالف 
»النصر« با ۴2 کرس��ی و ائتالف »دول��ة القانون« با 
25 کرس��ی، رتبه های بعدی را در کسب کرسی های 
پارلمان جدید عراق کس��ب کنن��د. هر چند ائتالف 
احزاب شیعه غیرممکن نیست و تالش احزاب شیعه 
هم باید در همین س��و باش��د، اما آنچه در وضعیت 
کنونی محتمل تر به نظر می رس��د، ائتالف سائرون با 
النصر و تیار الحکمة هست که تعداد کرسی های آنان 

را حداقل به حدود 115 کرسی می رساند.
در مقابل، ائتالف الفت��ح و دولة القانون به هم 
نزدیک هس��تند و کرس��ی های آن��ان را به حدود 
۷2 می رس��اند و ب��از هم باید منتظر ش��د که چه 
ائتالف های��ی به جمع این دو افزوده خواهند ش��د. 
گذش��ته از ۳۴ کرسی دو ائتالف اهل سنت »القوی 
الوطنیة« )21( و »القرار العراقی«  )1۳(، ۴۰ کرسی 
احزاب ُکردی »الدیمقراطی الکردس��تانی« )2۳( و 
»االتحاد الوطنی الکردس��تانی« )1۷( در این میان 

نقشی تعیین کننده دارند. 

نتایج اوليه انتخابات عراق اعالم شد

الصدر و الحشد در صدر

رو
فرا

»بدر یک« یمنی آرامکو را لرزاند
منابع رس��انه  ای از سقوط یک فروند  خط پهپاد جاسوسی عربستان سعودی در س����ر
»جی��زان« خب��ر دادند، ارتش و کمیته ه��ای مردمی یمن نیز 

ش��لیک یک فروند موش��ک بالستیک به س��وی این منطقه را 
تایید کردند.

 برخی منابع رسانه ای از سقوط یک فروند پهپاد جاسوسی 
عربس��تان س��عودی در »وادی جارة« واقع در »جیزان« خبر 
دادند.  از س��وی دیگر پایگاه خبری شبکه المسیرة  اعالم کرد 

که یگان موش��کی ارتش یمن، یک فروند موشک بالستیک از 
نوع »بدر1« را به س��وی تاسیسات نفتی »آرامکو« در جیزان 
شلیک کرده و ذخایر نفتی این شرکت را هدف گرفته است. 

هشت اردیبهشت جاری نیز نیروهای انصاراهلل یمن،  یک 
فرون��د پهپاد جاسوس��ی را در جیزان واق��ع در جنوب غربی 

عربستان ساقط کردند.ارتش یمن بارها اعالم کرده که حمالت 
موشکی یمن به عربستان تا زمانی که حمالت هوایی عربستان 

ادامه داشته باشد، ادامه خواهد داشت.
جنگنده های ائتالف س��عودی در 2۴ س��اعت بیش از 5۰ 

حمله به استان های صعده و حجه در یمن انجام دادند.


