اخبار
العبادی :تروریسم از نظر نظامی به
پایان رسیده است

نخســتوزیر عــراق تأکید کــرد که
تروریســم از نظر نظامــی در عراق از
بین رفته اســت و اکنــون باید با افکار
تروریســتی و روش آن مبارزه کرد .به
گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه خبری
سومریه نیوز ،حیدر العبادی ،نخستوزیر
عراق در نمایشگاه امنیت و دفاع در بغداد
گفت :تروریســم از نظر نظامی به پایان
رسیده است و باید با افکار تروریستی و
روش طایفهای  -تکفیری مبارزه کرد.
سالحی که اکنون خواهان آن هستیم به
خاطر جنگ نیست بلکه به خاطر صلح
و روند بازسازی است .وی افزود :تالش
تیم مهندسی و مکانیزم نیروهای نظامی
به نتایج خوبی منجر شد .امکانات عراق
قدرت نظامی پیشــرفتهای در مبارزه با
تروریسم در ســطح جهان را نشان داد.
العبادی گفت :دســتور مربوط به حشد
شعبی در راستای حفظ هویت نیروهای
امنیتی اســت .تدابیر مربوط به منحصر
کردن ســاح به دولت با هدف حمایت
از شــهروندان و حاکمیت دولت صورت
میگیرد.
دختر «نظربایف» ثروتمندترین
شهروند قزاق

مجلــه «فوربس»
«دینارا کولیبایوا»
دختر «نورسلطان
نظربایــف» رئیس
جمهور قزاقســتان
را که صاحب بزرگترین بانک این کشور
ق دنیا معرفی کرد.
هستند ثروتمندترین قزا 
به گــزارش فارس ،بر اســاس اطالعات
مجله فوربس داراییهای دینارا و «تیمور
کولیبایف» همسر وی طی سال گذشته
به  2.2میلیارد دالر افزایش یافت .همچنین
در فهرست فوربس  5شهروند قزاقستانی
دیگــر قرار دارند .ســال قبــل «بوالت
اوتیموراتاف» مشــاور سابق نظربایف به
عنوان ثروتمندترین قزاق شناخته شد اما
امسال در این رتبه دینارا و تیمور کولیبایف
حضور دارند .در حال حاضر دینارا و تیمور
کولیبایف بیش از  6.4میلیارد دالر ثروت
دارند .کولیبایف از طریق شرکتی موسوم
به «المیکس» بانک مردمی قزاقستان را
هدایت میکنند .عالوه بر این کولیبایف
رئیس انجمن تجار قزاقســتان موســوم
به «آتامکیــن» ،رئیــس «گاز انرژی»
انجمن شرکتهای استخراج نفت و گاز،
رئیس کمیته ملی المپیک ،عضو شورای
مدیران «گازپروم» شرکت روس و رئیس
فدراسیون بوکس قزاقستان است.
شکایت قطر از امارات و بحرین به
شورای امنیت

نماینده دائم قطر در سازمان ملل با ارائه
شکوائیهای به دبیرکل این سازمان اعالم
کرد که یک فرونــد هواپیمای نظامی
بحرین در تاریخ  ۲۸فوریه گذشــته بر
فــراز منطقه اقتصادی قطــر در ارتفاع
بسیار پایین به پرواز درآمده و با دخالت
هواپیمای جنگی قطر این منطقه را ترک
کرده است .به گزارش فارس،در این نامه
با اشــاره به پرواز یک فروند هواپیمای
نظامی امــارات بر فراز آبهای منطقهای
قطر در تاریخ  ۱۴ژانویه گذشته و نزدیک
شــدن یک هواپیمای نظامی اماراتی به
مرز دولت قطر در تاریخ  ۲۵ماه گذشته،
از اعضای شــورای امنیت خواسته شده
است تا تصمیمات الزم برای پایان دادن
به این تجاوزات بحرین و امارات اتخاذ
نمایند .طبق گزارش شبکه الجزیره ،قطر
در نامه خود همچنین بر حق پاسخگویی
و دفاع قطر به موجب معاهدات بینالمللی
تأکید کرد.

تیلرسون در مصاحبهای اعالم کرد تصمیم ناگهانی برای گفتوگو با رهبر کره شمالی ایده شخص ترامپ است

نرمشکمسابقهواشنگتنمقابلتهدیدپیونگیانگ

گروه جهان :خبرهای جدیدتری پیرامون تحوالت
بین کرهشمالی و آمریکا به گوش میرسد که نشان
میدهد ایاالت متحده دیگر قلدری سابق را نسبت به
پیونگیانگ کنار گذشته و با نرمشی بیسابقه عقب
نشســته و حاال خود را برای مذاکرهای تازه با کره
شمالی آماده میکند .البته هنوز مشخص نشده چه
کشوری ابتدا درخواست مذاکره را مطرح کرده اما به
نظر میرسد به دلیل اینکه تاکنون هیچ مقام رسمی
از پیونگیانگ ابراز موضع علنی نکرده این اتفاقات
با ابتکار آمریکاییها در حال شــکل گیری اســت
چنانکه تیلرسون وزیر امورخارجه آمریکا هم چنین
کدهایی را روز گذشته( شــنبه) مطرح کرده است.
در آخرین تحوالت ،دونالــد ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا بامداد شنبه(دیروز) در توئیتر توافق احتمالی
با کره شــمالی را «توافقی بسیار خوب برای دنیا»
توصیف کرد .وی نوشــت« :توافق با کره شمالی،
تا حد زیادی در شــرف وقوع است و در صورتی که
تکمیل شــود ،توافقی بسیار خوب برای دنیا خواهد
بــود .زمان و مکان آن تعیین خواهد شــد ».بامداد
دو روز پیش(جمعه  18اســفند) مقام ارشد امنیتی
کره جنوبی که به واشــنگتن سفر کرده بود اعالم
کرد که دونالد ترامپ موافقت خــود را برای دیدار
توگو
با رهبر کره شــمالی در ماه مه به منظور گف 
درباره خلع سالح اتمی این کشور اعالم کرده است.
خود ترامپ هم ســاعتی پس از این اظهارنظر ،در
توئیتر خود نوشــت« :کیم جونگ اون با نمایندگان
کره جنوبی درباره خلع ســاح اتمی صحبت کرد.
پیشرفت بزرگی حاصل شده اما تا زمان حصول به
توافق ،تحریمهــا باقی خواهند ماند .برای دیدار (با
رهبر کره شمالی) برنامهریزی شده است».
تیلرسون :ایده مذاکره با ترامپ بود

وزیر امور خارجه آمریکا اذعان کرد ،تصمیم ناگهانی
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور کشورش برای دیدار و

تصمیم با رئیسجمهــور صحبت کردهام و مکالمه
خوبی داشتیم .این چیزی است که ترامپ مدتها در
ذهن داشته و در نتیجه به هیچ عنوان مساله تعجب
آوری محسوب نمیشود .ترامپ پیشتر به طور صریح
اعالم کرده بود کــه برای دیدار با کیم جونگ اون
تمایــل دارد .وی همچنین افزود :البته برنامهریزی
ایــن گفتوگوها میان ترامــپ و کیم جونگ اون
چند هفته طول خواهد کشید .مساله کنونی توافق
درخصوص زمانبندی نخستین نشست میان ترامپ
و کیم جونگ اون است و دستیابی به این توافق چند
هفته طول خواهد کشید.
ادامه تحریمها

گفتگو با رهبر کره شمالی تمام ًا ایده شخص ترامپ
که فرمانده کل قواست ،بوده است .به نوشته روزنامه
نیویورک پســت ،رکس تیلرسون ،وزیر امور خارجه
آمریکا گفت :این تصمیم برای برقراری نشســت
میان دونالد ترامپ و کیــم جونگ اون ،رهبر کره
شمالی تصمیم شــخص رئیسجمهور بوده است.
تیلرسون که روز پنجشنبه گذشته گفته بود در حال
حاضر زمان مذاکره با کره شمالی نیست تالش کرد
برای اصــاح اظهارات خود تمایز میان گفتوگو و
مذاکره را مشخص کند .وی گفت :به نظر میرسد
مــردم همچنان در درک تفــاوت میان گفتوگو و
مذاکره مشکل دارند .حرف من این بود که در حال
حاضر شرایط برای مذاکره مناسب نیست اما ما بارها
اعالم کردهایم که برای گفتوگو با کره شمالی آماده
هستیم .دونالد ترامپ بارها اعالم کرده بود که برای
گفتوگو آماده است و زمانی که شرایط درست باشد
تمایــل دارد تا با کیم جونگ اون دیدار کند و االن

زمان مناســب فرا رسیده است .فکر میکنم از نظر
رئیسجمهور آمریکا این زمان مناسب در حال حاضر
فرا رسیده است .وی افزود :درنتیجه حرفی که من
زدم بدان معنــا بود که در حال حاضر زمان مذاکره
نیست اما ما بارها اعالم کردهایم که برای گفتوگو با
کره شمالی آماده هستیم .دونالد ترامپ این اظهارات
غیرمنتظره و تعجب آور را پس از آن مطرح کرد که
مقامات کر ه جنوبی به وی گفتند که کیم جونگ اون
به برگزاری یک دیدار با رئیسجمهور آمریکا تمایل
دارد .این نخستین بار خواهد بود که یکی از روسای
جمهور آمریکا به کره شــمالی سفر کرده و با دولت
آن کشور دیدار میکند .تیلرسون علی رغم اظهارات
روز پنجشــنبهاش مبنی بر اینکه آمریکا راه درازی
برای گفتوگوی مســتقیم با کره شمالی در پیش
دارد ،تاکید کرد :من اوایل روز جمعه گذشته با ترامپ
صحبت کردهام و این اطالعیه رئیسجمهور به هیچ
وجه مایه تعجب نبــود .من صبح جمعه درباره این

البته به نظر میرسد در کنار این تحوالت آمریکاییها
همچنان ابــزار تحریم را میخواهند حفظ کنند .در
همین رابطه دونالد ترامپ رئیسجمهورآمریکا ،حفظ
تحری م و فشار علیه کره شمالی را از چین خواستار
شد .براساس گزارش خبرگزاری فرانسه ،کاخ سفید
اعالم کرد :ترامپ پس از پذیرفتن دعوت به مذاکره
کیم جونگ اون رهبر کره شــمالی ،با «شی چین
پینگ» رئیسجمهور چین به صورت تلفنی مذاکره
کرد .طبق گفته کاخ ســفید؛ ترامپ و شــی چین
پینگ ،تا زمانی که کره شمالی اقدامات محسوسی
را در خصوص خلع ســا ح هستهای انجام دهد ،بر
حفظ فشــار و تحریم علیه این کشور متعهد شدند.
سارا سندرز ســخنگوی کاخ سفید گفت :آنها (کره
شمالی) متعهد به خلع سالح هستهای و پایان دادن
به آزمایشهای موشکی و هستهای خود شدند .وی
به خبرنگاران گفت :تا زمانی که اقدامات مشخصی
مطابق با آنچه که کره شمالی اعالم کرده رخ ندهد
ما این جلســه را برگزار نخواهیم کرد .براساس این
گزارش ،شــورای امنیت سازمان ملل پس از انجام
ششمین آزمایش هستهای کره شمالی تحریمهای
سنگینی علیه این کشور اعمال کرد.

معاون دبیر کل حزب اهلل لبنان تأکید کرد

گروه جهان :نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب اهلل
لبنان تأکید کرد که آمریکا در تالش است بیروت
را تسلیم سیاستهای اسرائیلی خود کند .به گزارش
فارس،قاســم در جریان جشــنی که به مناسبت
والدت حضــرت فاطمه زهرا (س) برگزار شــده
بود ،تصریح کرد که حزب اهلل در لبنان به عنوان
مانعی برای آمریکا و اســرائیل است .وی خاطر
نشــان کرد که به خاطر این مسائل ،آمریکا همه
تــاش خود را میکند که «که به ما حمله کرده
و اتهام وارد نماید و به صورتهای مختلف [حزب
اهلل] را تحریم کند» .وبگاه خبری العهد به نقل از

ِ
ستون لبنان بدل شده است
حزباهلل به

این مســئول حزب اهلل گزارش داد که حزب اهلل
به «اسرائیلی کردن لبنان» و طرحهایی که باعث
وابسته شدن لبنان میشود« ،نه میگوید» .قاسم
با اشاره به اینکه حزب اهلل معادله «ارتش ،ملت و
مقاومت را با قدرت در لبنان تثبیت کرد» ،اظهار
داشت که ما با اشــغالگری مقابله و در انتخابات
پارلمانی مشــارکت میکنیم تا نماینده ملت خود
باشــیم .معاون حســن نصر اهلل دبیر کل حزب
اهلل لبنــان ادامه داد« :آمریکا اما در این انتخابات
(پارلمانی) مداخله میکند تا تعداد نمایندههای ما
را کاهش دهد و فراکسیونهای را قرار دهد که از

نظر سیاسی با ما مخالف باشند تا ما در مقابله با
آن در محاصره باشیم» .وی در عین حال اظهار
داشــت که «آمریکا شکست خورده و میخورد و
نمیتوان دیگر به عقب بازگشت؛ زیرا حزب اهلل
ستون لبنان مدرن است و لبنان بدون این ستون
نمیتواند قوی و با ثبات باشد؛ ستونی که به بخش
الینفک ساختار نهادها ،ترسیم کننده آینده ،تثبیت
کننده استقالل و مانعی برای اشغالگری بدل شده
است» .قاسم با تأکید بر اینکه حزب اهلل با آمادگی
خود لبنان را حفظ میکند ،هــدف از این کار را
باقی نگه داشــتن «موازنه ترس» و عامل برای

مقابله با هر گونه تجاوز اسرائیل عنوان کرد .وی
با اشــاره به اینکه حزب اهلل لحظهای از آمادگی
خود دســت نمیکشــد ،اظهار داشــت که این
مســئله برای ممانعت از هر گونه حمله اسرائیل
اســت و «اگر به ما حمله کنــد ،ما نیز در کمین
آن (اسرائیل) هســتیم» .این مسئول حزب اهلل
در پایان از مردم لبنان خواســت که در انتخابات
پارلمانی حضور گســتردهای داشته باشند تا «در
برابر جهان آمــار و ارقامی ارائه دهیم که بیانگر
قدرت موضع [ما] باشد و بر طرح مقاومت در برابر
چالشها تأکید کند».

گاردین:

گروه جهان :نشــریه گاردین در گزارشــی
با اشــاره به سفر ولیعهد سعودی به لندن و
توافقات صورت گرفته اســت برای کمک
 100میلیون پوندی بین ســران سعودی و
دولتمردان انگلیسی عنوان «یک شرمساری
ملی» را برای گزارش خــود انتخاب کرده
اســت .به گزارش تســنیم،گاردین نوشته
اســت که با وجود خشم از رابطه انگلیس با

توافق با ولیعهد سعودی یک شرمساری ملی برای انگلیس است
دولتهای (حاشــیه جنوبی) خلیج فارس ،و
همزمان با ســفر محمد بن سلمان از لندن،
وزرای دولــت انگلیــس توافقنامه کمکی
بــه ارزش  100میلیــون را با ریاض منعقد
کردند .دولت انگلیس این تواق را به عنوان
یک «مشارکت نوین بلندمدت» برای بهبود
معیشت و تقویت توسعه اقتصادی در برخی
از فقیرترین کشورهای جهان توصیف کرده

است .اما این توافق با خشم اعضای احزاب
مخالف مجلس عــوام انگلیس و نهادهای
خیریه این کشور مواجه شد ،گروههایی که
از نقش عربستان ســعودی در جنگ یمن
عمیقا نگرانــی دارند .کیت اوســامار ،وزیر
درسایه توسعه بینالمللی انگلیس گفت که
این توافق «موجب استهزاء» شهرت انگلیس
به عنوان یک رهبر جهانی در ارائه کمکهای

بشردوستانه میشود .به گفته وی« ،ترزار مِی
گفته بود که با بن سلمان برای توقف بمباران
غیرنظامیان و پایان بخشیدن به استفاده از
حربه گرسنگی به عنوان یک سالح جنگی
رایزنی خواهد کرد» .وی افزود« :زندگی بیش
از 22میلیون یمنی به دسترسی کامل و دائمی
به کمک ،غذا و سوخت وابسته است .اما به
جای آن[ ،نخســتوزیر انگلیس] نتوانست

هیچ مصالحهای را (از ســوی بنسلمان) به
دست آورد و تنها مدالی در زمینه مشارکت
بشردوستانه نوینی را همراه با تأییدی از جانب
سازمان توســعه بینالمللی انگلیس تقدیم
عربستان سعودی کرد» .وی تصریح کرد که
این اقدام «موجب پاک شدن وجهه عربستان
سعودی و نقش آن در این جنگ میشود ،و
این یک شرمساری ملی است».

در سایه سکوت مجامع بینالمللی

سیل و رانش زمین جان  ۱۰۰هزار آواره روهینگیا را تهدید میکند

گروه جهان:حدود  700هزار مسلمان
روهینگیــا از اواخــر اوت تا کنون به
خاطر ســرکوب وحشــیانه و خونین
نیروهــای امنیتی و ارتــش میانمار
مجبور به فــرار به ســوی مرزهای
بنگالدش شدهاند .به گزارش تسنیم
به نقل از رویترز،اکثر آوارگان روهینگیا
اکنون در وضعیت بسیار نامساعدی در
این اردوگاه ها زندگی می کنند ،آنها

در اتاقک هایی به سر می برند که از
پالستیک و بامبو پوشیده شده است.
بنگالدش هر ســال در این موقع از
سال با گردبادهای شدید و بارانهای
موسمی سیل آســا روبرو می شود و
اردوگاه هــای روهینگیــا در بخش
هایی از بنگالدش واقع شــده است
که با بیشــترین میــزان بارش های
فصلی روبرو است .آمارهای سازمان

ابالغ وقت رسیدگی آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي/خانم جواد سليمي فرزند
خواهان خانم اكرم حسني ديزگوين دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي جواد سليمي به خواسته الزام
به تنظيم ســند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه  9609983037501131شعبه
 5شــوراي حل اختالف شهرســتان فرديس ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1397 / 02 / 01ساعت : 00
 11تعیین كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــارآگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود ،نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه
حاضر گردد .
مســئول دفتر شعبه شوراي حل اختالف شعبه  5شوراي حل اختالف شهرستان فردیس -سرآباداني
تفرشي
رو نوشت آگهی حصر وراثت آقا محمد رضائي نيا دارای شناسنامه شماره  8615به شرح دادخواست
به کالسه  960344 / 8 / 96از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده
که شادروان احمد رضائي نيا بشناسنامه شماره  1504در تاریخ  1396 / 10 / 23اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه -1:محمد رضائي نيا فرزند احمد
ش.ش  8615متولد  1360صادره از تهران پســر متوفی -2محســن رضائــي نيا فرزند احمد ش.ش
 76687متولد  1366صادره از تهران پسر متوفی -3شقايق رضائي نيا فرزند احمد ش.ش  4517متولد
 1356صادره از تهران دختر متوفی -4مريم رهنما زفره فرزند حســينعلي ش.ش  32430متولد 1339
صادره از اصفهان همســر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شدم
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشــت آگهی حصر وراثت آقا/خانم عباســعلي گالبيان دارای شناسنامه شــماره  105به شرح
دادخواست به کالسه  401 / 8 / 96از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان فاطمه يزديان حسين پور بشناسنامه شماره  839در تاریخ  1394 / 8 / 30اقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1:عباسعلي گالبيان فرزند
حسينعلي ش.ش  105متولد  1332صادره از سمنان همسر متوفی -2محسن گالبيان فرزند عباسعلي
ش.ش  1340متولد  1356صادره از تهران پســر متوفی -3مهدي گالبيان فرزند عباســعلي ش.ش 63
متولد  1358صادره از تهران پســر متوفی -4محمد گالبيان فرزند عباسعلي ش.ش  274متولد 1360

ملل نشــان می دهد که بیش از 100
هزار اواره روهینگیا در معرض تهدید
ناشی از باران های سیل آسا و رانش
زمین قرار دارند .فصل بارش باران در
بنگالدش معمــوال از آوریل آغاز می
شود و در ماه جوالی به اوج خود می
رسد .کمیســاریای عالی پناهندگان
ســازمان ملل به همراه سازمان بین
المللی مهاجــرت و برنامــه جهانی

غذا تدابیری را بــرای افزایش ایمنی
آوارگان روهینگیــا در این اردوگاه ها
اتخاذ کرده اند ولــی این اقدامات به
هیچ وجه کافی نیســت .شــاه کمال
رئیس سازمان مدیریت بالیا و فجایع
بنگالدش در این بــاره گفت :دولت
بنگالدش در حال همکاری با سازمان
ملل است تا  133هزار آواره روهینگیا
را از این اردوگاههای بسیار خطرناک

صادره از شــميران پسر متوفی -5آيدا گالبيان فرزند عباسعلي ش.ش  44230متولد  1367صادره از
تهران دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شدم
رئیس شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشــت آگهی حصر وراثت آقا/خانم ميترا علي اكبرزاده ســبز دارای شناسنامه شماره  8118به
شرح دادخواست به کالسه  402 / 8 / 96از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمد خردمند بشناسنامه شماره  6در تاریخ  1396 / 11 / 15اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1:ميترا علي اكبرزاده سبز فرزند
احمد ش.ش  8118متولد  1333صادره از تهران همسر متوفی -2مرضيه خردمند فرزند محمد ش.ش
 6659متولد  1357صادره از تهران دختر متوفی -3مريم خردمند فرزند محمد ش.ش  62متولد 1354
صــادره از تهران دختر متوفی -4معصومه خردمند فرزند محمد ش.ش  9567متولد  1363صادره از
تهران دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شدم
رئیس شعبه هشت شورای حل اختالف شهرستان فردیس
دادنامه پرونده کالســه  ۹۶۰۹۹۸۸۷۵۲۴۰۰۵۶۹شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان سنندج
تصمیم نهایی شماره  ۹۶۰۹۹۷۸۷۵۲۴۰۱۰۶۵خواهان :آقای امید محمدی فرزند امین به نشانی کردستان
سنندج خوانده :آقای امیر محمدی فرزند محمد به نشانی تهران زندان مرکزی تهران خواسته ،مطالبه
وجه بابت گردشــکار قاضی شورا پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و
بشــرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.شــعبه چهارم شورای حل اختالف سنندج رای شورا در
خصــوص دعوی خواهان آقای امید محمدی فرزند امین به طرفیت آقای امیر محمدی فرزند محمد به
خواســته مطالبه مبلغ 199/350/000ریال به استناد شهادت شهود با احتساب خسارت تاخیر تادیه و
دادرســی ،شورا با مداقه در محتویات پرونده و گواهی گواهان تعرفه شده خواهان و با توجه به اینکه
خوانده در جلســه رســیدگی حضور نیافته و دفاعی در جهت رد ادعای خواهان ننموده اســت دعوی
خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد  ۱۹۸و  ۵۱۹و  ۵۲۲قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  199/350/000ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 5/548/000ریال بابت هزینه
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  96/8/3تا زمان اجرای حکم بر اساس نرخ
شــاخص بانک مرکزی صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی است و ظرف مهلت  ۲۰روز پس از

منتقل کند .آوارگان روهینگیا حاضر به
بازگشت به میانمار نیستند مگر آنکه
امنیت آنها تضمین گردد و میانمار به
وعده هــای خود برای اعطای حقوق
شهروندی به آوارگان روهینگیا عمل
کند .آنها همچنین خواســتار آن شده
اند که خانه ها ،مدارس ،مســاجدی
که توسط ارتش میانمار تخریب یا به
آتش کشیده شده ،بازسازی شود.
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اخبار
اشرف غنی :جنگ بر افغانستان
تحمیل شده است

اشــرف غنی رئیس جمهور افغانســتان
در مراســم تشــکیل فرماندهی مشترک
نیروهــای ویــژه افغان در کابــل اظهار
داشــت برای کنتــرل تلفــات نیروهای
امنیتی افغــان ،تدابیر الزم و عملیاتهای
از پیــش برنامهریزی شــده باید تقویت
شــود .به گزارش تسنیم،وی افزود :جنگ
افغانستان اصول و قانون را نمیشناسد ،اما
نیروهای امنیتی افغان باید برخورد قانونی
با مخالفان مسلح دولت افغانستان داشته
باشند .رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد
شکنجه جایگاهی در بین نیروهای امنیتی
این کشور ندارد و نیروهای امنیت ملی نیز
نباید به شکنجه مخالفانشان متهم شوند.
وی افزود :رهبری نیروهای امنیتی افغان
بر اســاس تعهدات ملی به کار گماشــته
شدند و امنیت ملی به سیاستهای بزرگ
این کشور متعهد است .این در حالی است
که «عطامحمدنور» رئیس اجرایی حزب
جمعیت اسالمی پیش از این بارها ریاست
امنیت ملی افغانســتان را به طرح توطئه
علیه جریان اپوزیسیون متهم کرده است.
اشرف غنی اظهار داشت :جنگی که بر ما
تحمیل شده به یک جنگ وحشیانه تغییر
کرده است که هیچ اصولی را نمیشناسد
بنابراین نیروهای امنیت ملی در کشف و
خنثی سازی حمالت مخالفان مسلح دولت
زیرکانه عمل کنند.
سازمان بینالمللی مهاجرت2.3 :
میلیون عراقی هنوز آوارهاند

ســازمان بینالمللی مهاجرت اعالم کرد
که تعــداد آوارگانی که در اردوگاههایی که
به دلیــل درگیریها به آن جا پناه آوردهاند
به بیش از  ۲.۳میلیون آواره میرســد .به
گزارش ایســنا ،به نقل از ســایت شبکه
الجزیره ،ســازمان بینالمللی مهاجرت در
بیانیهای اعالم کرد که تعداد آوارگان عراقی
که به مناطقشان بازگشــتهاند تاکنون به
بیش از  ۳.۵میلیون تن رسیده است .در این
بیانیه همچنین آمده است که پاسخگویی به
نیازهای این آوارگان از اولویتهای اصلی
این سازمان در حال حاضر است.
آنکارا :در صورت لزوم در شمال عراق
هم عملیات نظامی انجام میدهیم

«بینالیایلدیریم»نخستوزیرترکیه،جمعه
(دیروز  9مارس) ،اعالم کرد که کشورش در
صورت نیاز در شمال عراق عملیات نظامی
انجام خواهد داد .به نوشــته پایگاه خبری
«کنوزمدیا» ،وی در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :در صورت نیاز ،ترکیه در شمال عراق
عملیات نظامی انجــام خواهد داد و ما چه
دربــاره مقابله با داعش و چه عناصر حزب
پکک» با دولت
کارگران کردســتان « 
عراق در ارتباط و تماس دایمی هســتیم.
«مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه
نیز ،پنجشــنبه ( 8مارس) ،اعالم کرد که
ترکیه و عراق تصمیمات مشترکی را علیه
حزب کارگران کردستان اتخاذ خواهند کرد و
پکک و سایر گروههای
پاکسازی عراق از 
تروریستیتنهابرایترکیهاهمیتنداردبلکه
دغدغه سوریه و عراق نیز به شمار میرود.
به گزارش فارس،وی افزود :عراق پیروزی
و موفقیت بزرگی در جنگ با داعش کسب
پکک ،اکنون از کوهها
کرد اما عناصــر 
پایین آمدهاند و اکنون در شهر کرکوک به
سرمیبرند.

ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت  ۲۰روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی
حقوقی سنندج می باشد. .
اگهی ابالغ وقت دادرســی به موجب پرونده کالسه  ۹۶ ۱۰۰۸شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سنندج
 بانک انصار اســتان کردستان دادخواستی به خواسته مطالبه اوجه به انضمام کلیه خسارات قانونیبه طرفیت  1مهیار معین افشار فرزند خسرو  -۳فاطمه هاشمی فرزند جبار  -۳محمد حسین درویش
زاده فرزند غالمحســین  -۴ماه منیر همنی فرزند جبــار  -۵ایرج مرادی فرزند عزیزمراد تقدیم دادگاه
داشته است و چون اخواندگان ردیف اول و پنجم مهیار معین افشار و ایرج مرادی مجهول المکان می
باشند به درخواست خواهان و دستور ریاست محترم دادگاه  ،وفق ماده  ۷۳قانون آئین دادرسی مدنی
دادگاههای عمومی و انقالب به مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج تا از تاریخ
نشــر آگهی به مدت یک ماه نامبرده به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی محل اقامت خود و
دریافت نســخه ثانی دادخواست و ضمائم و اخطاریه در جلسه دادرسی روز دوشنبه 97/1/20ساعت
 ۹:۳۰صبح شرکت نمایند .در غیر این صورت دادگاه غیابا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه اول محاکم حقوقی شهرستان سنندج
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شــماره 139660318012003756
 1396/11/16هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سندرســمی مســتقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی کاس پور احمد سرائی
فرزند محمد رضا بشماره شناسنامه  42صادره از شفت در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه
و انباری و محوطه با کاربری مسکونی به مساحت  1379/25مترمربع بشماره پالک فرعی  643از24
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  9فرعی باقیمانده واقع در احمد ســرگوراب شفت خ ولی عصر
بخش  21گیالن از مالکیت رسمی اقای محمد رضا کاس پور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود اشخاصی که نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع
ذیصالح قضایی دادگستری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی
را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا
عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام
خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/6تاریخ انتشار نوبت دوم 96/12/20
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