
گفتـمان4 شنبه  2 تیر 1397  شماره 4772 

مفقودى
شناســنامه(برگ ســبز) خــودرو ســوارى پــژو 206برنــگ ســفيد مــدل 1389 بشــماره موتــور 
14189030282 و شماره شاسى NAAP03ED2AJ132498  و شماره پالك ايران 66- 595 ب 62 

به نام حسين دلپذير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز (شناســنامه)خودرو ســوارى ســمند LX-XU7برنگ سفيد مدل 1391شــماره شاسى
NAAC91CC3CF891428و شــماره موتور 12491034262شــماره پالك ايران 84-224س21به 

نام احسان زارعى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد. بندرعباس

مدرك گواهينامه فارغ التحصيلي اينجانب ليال رنجبرراد،  فرزند  محمود، به شماره شناسنامه 229 
،صادره از ساري،   در مقطع كارشناسي رشته پرستاري صادره از واحد دانشگاهي ساري  مفقود گرديده 
اســت و فاقد اعتبار مي باشــد. از يابنده تقاضا مي شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمي واحد 
ساري به نشاني ساري_ كيلومتر 7 جاده دريا_ مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري_ فارغ التحصيالن 

ارسال نمايد.سارى

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقايان 1- يوســف قادرى فرزند معارف 2- رســتگار قادرى فرزند يوســف فرزند 
مجهول المكان ابالغ ميگردد حسب شكايت اولياى دم مرحوم اعظم عباسى در پرونده كالسه 960042 به 
اتهام قتل عمدى مرحوم اعظم عباسى جهت دفاع از خود و شركت در جلسه رسيدگى مورخ 1397/5/27 
ســاعت 10 صبح در شــعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان كرمانشــاه حاضر شويد در صورت عدم حضور 
دادگاه غيابا رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. نوبت اول: 97/3/23 نوبت دوم: 97/4/2- م 

الف/446
 رئيس شعبه سوم دادگاه كيفرى يك استان كرمانشاه

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد حدود ششــدانگ هريك از پانــزده قطعه زمين پالك هــاى 227 و 223 و224 و225 
و226 و227 و228 و229 و 230و 231و 232و 233 و234 و235و236 فرعى از 21- اصلى واقع در 
بخش سه سيستان اراضى قريه ريگ آب آقاجان مورد تقاضاى عزيز اله ضرغام زاده و غيرو كه تاكنون به 
عمل نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد حدود در روز شنبه 97/4/23 در ساعت 8 
صبح محل شروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين و مستدعى ثبت پالك فوق ميرساند 
تا در روز تعيين شــده در محل اداره ثبت حضور به هم رســانند در صورتيكه مســتدعى ثبت پالك فوق 
و با نماينده قانونى وى حضور نداشــته باشــد تحديد حدود بر طبق اظهــار مجاورين برابر ماده 15 قانون 
ثبــت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر مــاده 20 قانون 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 توســط معترض ظرف مدت يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم 
دادخواســت بمرجــع ذيصالح قضائى صورت پذيرد گواهــى الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل 
تسليم و رسيد دريافت دارد واال حق او ساقط خواهد شد. تاريخ انتشار: شنبه 97/4/2- م الف/589
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم راضيه شهنوازى به استناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد 
رسمى شماره 19 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل پالك 964 فرعى از 
674 – اصلى واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچستان شهر خاش تقاطع كوچه هشت مترى و ده مترى 
منشعبه از خيابان جمهورى به علت جابجايى  مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده 
اســت كه به موجب نامه شــماره 97/51202/1/10-97/3/3 تعزيرات حكومتــى خاش در قبال مبلغ 
ســيصد و نود ميليون ريال بازداشــت مى باشد لذا مراتب باســتناد 120- آئين نامه قانون ثبت در يك 
نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله سند مالكيت 
مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله به اين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از 
انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض سند ارائه نشود نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 96/4/2- م الف/157
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى دعوت افراز
چون آقاى احمد على مهردل (وكالتا/ اصالتا) – فرزند محمدعلى احدى از مالكين مشاعى پالك 937- 
اصلى واقع در بخش يك سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4634 ز مورخ 97/3/19 طبق 
وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با 
استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل تقاضاى 
افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين 
مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در 
ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخــه 97/4/20 در اين اداره يا در محل وقــوع ملك مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع 

از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/578
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى غالمرضا ســارانى محمد خانى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشــاعى 
پالك 1/805- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 4765 ز مورخ 
97/3/21 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش 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 
مشــخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد 
و از ســايرين مالكين مشــاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت 
بعمــل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز ... مورخه 97/4/20 در ايــن اداره يا در محل وقوع ملك مزبور 
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 شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/583
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون خانم رقيه عارفى (اصالتا) – فرزند محســن احدى از مالكين مشــاعى پالك 1085 فرعى از يك 
اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 4831 ز مورخ 97/3/21 طبق 
وكالتنامه شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ را از پالك مرقوم با استناد 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 مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و 
كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 
صبح روز ... مورخه 97/4/20 در اين اداره يا در محل وقوع ملك مزبور 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 شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/586
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

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

برابر آراء صادره هيات موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون 
تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد 
ثبتــى كالله تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت، لذا 
مشــخصات متقاضيان و امالك مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ، مــى توانند از 
تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو مــاه ودرخصوص راى اصالحى به مدت 
يكمــاه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالك محل تســليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 

مرجع قضايى تقديم نمايند. 
پالك 212-اصلى اراضى قريه قوجمز بخش9

كالســه  پرونــده  شــماره139760312012000294  1-رأى 
1396114412012000111 تصرفات مفروزى و مالكانه آقاى/خانم احمد 
كريميان فرزند ذوالفقار بشــماره شناسنامه 10243 صادره از گنبدكاووس 
دائر بر صدور ســند مالكيت ششــدانگ يــك قطعه زمين بابنــاى احداثى به 
مســاحت 102  مترمربــع مفروز و مجزى شــده از پــالك32 فرعى از 212- 
اصلــى واقع در قريــه قوجمز بخش 9 ثبت كالله انتقال ملك ازمالك رســمى 

خداقلى حقانى                                      
 آراى اصالحى

 پالك 86-اصلى اراضى قريه قراول بخش 9
2-راى شــماره 2521 مورخ 1397/03/12 و پيرو رأى شــماره 9860 
پرونــده كالســه 2304 تصرفات مفروزى و مالكانــه آقاى/خانم رحيم هراتى 
قوى فرزند حسين بشماره شناسنامه 4051 صادره از كالله با توجه به اينكه 
دركارشناســى نخستين ازحيث مســاحت وتعيين پالك اشتباه بوده و منجربه 
صدور راى شماره 139618712437000262 مورخه 96/11/18 هيئت 
محترم نظارت اســتان گلســتان گرديده لذا مفاد راى اصالحى بدين شرح مى 
باشد: ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت 82306 مترمربع قسمتى 
ازپــالك 4 فرعــى از 86-اصلى قريه قراول انتقالى از مالك رســمى: تمامت 
سهم االرث محمدرضا و مجيد عبداللهى هركدام مقادير 17733,33 مترمربع 
و تمامت ســهم االرث عبدالجليل هراتى قوى مقــدار35466,66 مترمربع و 
قســمتى از سهمى حســن عبداللهى مقدار 12733,33 مترمربع ميباشد راى 

صادره قبلى با رعايت اصالحات فوق قابل اجراميباشد.  
پالك 213-اصلى اراضى قريه كالله بخش 9

شــماره  رأى  پيــرو  و   1397/01/29 مــورخ   763 شــماره  3-راى 
139660312012000444 پرونده كالسه 1395114412012000116 
تصرفــات مفروزى و مالكانــه آقاى/خانم محمد رســول و محمدجواد تيمورى 
فرزندان محمد حســين هركدام نســبت به ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ 
باتوجه به اينكه دركارشناســى نخســتين ازحيث مساحت حدود اربعه اشتباه 
بــوده و منجربــه صــدورراى شــماره 139618712437000301 مورخه 
96/12/27 هيئــت محترم نظارت اســتان گلســتان گرديده لــذا مفاد راى 
اصالحى بدين شــرح مى باشــد: ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى 
بمساحت 472,14 مترمربع قسمتى ازپالك 318 فرعى از 213-اصلى قريه 
كاللــه با حدود اصالحى بشــرح راى فوق الذكر انتقالى مع الواســطه از مالك 
رســمى صفر ظهرابى كرانــى راى صادره قبلى با رعايــت اصالحات فوق قابل 
اجرا ميباشد.  بديهى اســت درصــورت انقضاى مــدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م–الف: 

8194
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 97/04/02

تاريخ انتشار نوبت دوم: شنبه 97/04/16   
هوشنگ مشانى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كالله

آگهى دعوت افراز
چون آقاى حســينعلى ســاربانى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند غالمعلى احدى از مالكين مشاعى 
پالك 1/1092- اصلى واقع در بخش 2 سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 
4780 ز مورخ 97/3/21 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى 
خود/ موكل خويش 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 دسترسى 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 ســاعت 8 
صبح روز ... مورخه 97/4/20 در اين اداره يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا 
با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع 

از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/580
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى احمد ابراهيم زاده اســد آباد (وكالتا) از طرف ابراهيــم ابراهيم زاده فرزند 
دادخــدا احدى از مالكين مشــاعى پالك 1092 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 2 سيســتان 
شهرســتان زابل طبق درخواســت شــماره 4531 ز مــورخ 97/3/13 طبق وكالتنامه شــماره 
29805-97/3/5 دفترخانه شــماره 39 زاهدان تقاضاى افراز ســهمى / موكل خويش را از 
پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره 
نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد 
و آدرس آنها مشــخص نميباشــد 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 شنبه مورخه 97/4/9 
در ايــن اداره يــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضــور و نظارت آنان عمل 
افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد 

شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه قانون ثبت
چون محمد ، محمود ، عفت، احمد ، مهدى و زهرا شــهرت همگى فرشــچى مالكين مشاعى ششدانگ 
يك قطعه زمين باستثناء بهاى ثمن اعيانى پالك 26933 فرعى 1- اصلى بخش دو شاهرود باستناد تبصره 
فوق الذكر درخواســت ارزيابى ثمن اعيانى ششــدانگ پالك مذكور كه متعلق به خانم اقليمه خانم خواجه 
فرزند اســمعيل بشماره شناســنامه 9717 صادره شاهرود را نموده اســت موضوع به كارشناس رسمى 
دادگسترى ارجاع و ثمن اعالنى ششدانگ به مبلغ 316650000 (سيصد و شانزده ميليون و ششصد و 
پنجاه هزار ريال) ارزيابى گرديده است لذا شايسته است خانم نامبرده و يا ساير ورثه جهت دريافت وجه 
مزبور به اين اداره مراجعه يا در صورت هرگونه ادعا و تضييع حق حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ انتشــار 
آگهى به دادگاه صالحه مراجعه طرح دعوى باين اداره ارسال نمايند در غير اينصورت پس از سپرى شدن 

مدت مزبور اداره ثبت برابر مقررات اقدامات بعدى را معمول مينمايد. تاريخ انتشار: 97/4/2
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان محمود شاكرى دادخواستى مبنى بر مطالبه طلب بطرفيت 1- جمشيد حيدرى 2- سيما دامن 
كشــان تســليم دفتر شــوراى حل اختالف 214 رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 65/4/97 براى 
مورخ 97/4/31 ساعت 15/30 تعيين وقت گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نســخه اى از دادخواســت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 

بهم رساند در صورت عدم حضور شورا غيابا رسيدگى خواهد كرد.م الف/5245
شوراى حل اختالف شعبه چهارم رودهن

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابــر راى شــماره 139760329012000801هيات اول موضوع قانــون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات 
مالكانــه و بالمعــارض خانم معصومه فريقى فرزند باقر به شــماره شناســنامه 2374صادره ازمشــهد در 
ششــدانگ عرصــه و اعيان يك بــاب انبارى به مســاحت 193/33  متر مربع پــالك28 فرعى از2-اصلى 
مفروز و مجزا شده از پالك28 فرعى از 2- اصلى قطعه واقع درقلعه نو خريدارى از مالك رسمى موروثى 
باقر فريقى محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شــود. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريــخ انتشــار اوليــن نوبت آگهي به مدت دومــاه  اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائي تقديم نمايند. 
بديهــى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد.م الف : 323
تاريخ انتشار نوبت اول :1397/4/2

تاريخ انتشار نوبت دوم :1397/4/16
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى مزايده مال غيرمنقول(سندرهنى)
ش :139704310366000013 شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 60/261 
مترمربع داراى پالك 2741 فرعى مفروز و مجزى شده از 2725 از 23 اصلى واقع در قريه سادات محله 
ذيــل ثبت 3529 صفحه 156 دفتر امالك جلد 20 به نام يعقوب صادقى ثبت و صادر و تســليم گرديده 
حدود اربعه آن به شــرح ذيل مى باشد:شــماال به طول 70/21 سانتى متر به پالك 2717 فرعى از اصلى 
مرقوم شرقا به طول 12 متر پى است به كوچه 7 مترى احداثى جنوبا به طول 70/21 سانتى متر به قطعه 
دوم تفكيكى غربا به طول 12 متر به قطعه 16 تفكيكى ســابق فواصل ذكر نشــده پى اشتراكى است2-
شــش دانگ يك قطعه زمين به مســاحت 50/328 مترمربع داراى پالك 2717 فرعى از 23 اصلى واقع 
در قريه ســادات محله ذيل ثبت 3517 صفحه 132 دفتر جلد 20 به نام يعقوب ســادقى ثبت و صادر و 
تســليم گرديده و حدود اربعه آن عبارت اســت از:شــماال به طول 22 متر به قطعه اول تفكيكى شرقا به 
طول 15 متر پى است به كوچه 7 مترى احداثى جنوبا به طول 80/21 سانتى متر به قطعه سوم تفكيكى 
غربا به طول 15 متر به قطعه 16 تفكييك ســابق فواصل ذكرنشــده پى اشــتراكى است و به موجب سند 
رهنى شماره 88312-89/12/25 دفتر 83 تهران در رهن بانك سامان شعبه سعادت آباد قرار گرفته 
كــه به علــت عدم ايفاى تعهد مديون(شــركت بازرگانى البرز بنيامين)و يعقــوب صادقى (راهن) منجر به 
صدور اجراييه در اداره ســوم اجراى اســناد رسمى گرديد سپس به استناد ماده 30و31 آيين نامه اجرا 
جهت ادامه عمليات اجرايى به اين اداره نيابت اجرايى داده شــد ســپس پرونده به كالســه 9200037 
در اين واحد اجرا تشــكيل گرديد و برابر نظريه مورخ 97/1/19-9700031 هيأت كارشناسان رسمى 
دادگســترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت اســت از : ملك فوق واقع اســت در رامسر سادات شهر 
شــهرك فابريس نرســيده به هتل كوثر پالك 4 كدپســتى 46931-39965 مى باشــد و مشتمل بر يك 
دســتگاه ساختمان دوطبقه(دوبلكس) به مســاحت حدود 240 مترمربع با قدمت بيش از 25 سال شامل 
ســه خواب داراى اســكلت بتن مســلح و نماى سيمان ســفيد مدل اشــكى پنجره آلومينيوم  داراى حفاظ 
آهنى و ســقف شــيب دار بتنى كه روى آن ايزوگام شده است و كف ســراميك و كابينت آشپزخانه فلزى 
مى باشد.سيســتم گرمايش ســاختمان بخارى گازى و شــومينه و آبگرمكن است ملك داراى امتيازات آب 
و بــرق و گاز مى باشــد.در حال حاضر اين دو ملك در طبيعت به صــورت تجميعى و به صورت يك واحد و 
محصور شــده با ديوار بلوكى اســت كه روى آن داراى نرده آهنى مى باشــد .بهاى كل ملك مورد ارزيابى 
مبلغ 5,295,750,000 ريال معادل( پانصدوبيست و نه ميليون و پانصدوهفتادوپنج هزارتومان)ارزيابى 
شــده اســت . جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق الذكر در روز شــنبه 1397/4/23 از 
ســاعت 9 الى 12 ظهر در اجراى ثبت رامســر از طريق مزايد حضورى به فروش مى رسد.مزايده از مبلغ 
ارزيابى شــده شــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشــد فروخته خواهد شد.شركت در جلسه 
مزايده براى عموم آزاد اســت و فروش كال نقدى اســت.چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف 
گردد روز بعد از تعطيل جلســه مزايده در همان ســاعت و مكان تشكيل  خواهد شد.طالبين و خريداران 
مى توانند جهت شــركت در مزايده در وقت مقرر باارائه چك رمزدار به مبلغ پايه در جلســه مزايده در 
اداره ثبت اسناد وامالك رامسر حضور يابند.ضمنا بدهى هاى مربوط به آب-برق و گاز اعم از حق انشعاب 
و اشــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره كه رقم قطعى آن ها براى اين اداره 
معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفاصا حساب هاى دارايى 
و شهردارى و... خواهد بود.برابر نامه شماره 132-1700/96-97/2/18 ملك مربوطه بيمه مى باشد.

تاريخ انتشار:97/4/2.م/الف
اسفنديار نورى شيرازى-رييس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى / خانم صغــرى كمالى (وكالتا/ اصالتا ) اصالتا فرزند اكبر احدى از مالكين مشــاعى پالك 
1034و1035 فرعى از يك اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواســت شماره 
4968 ز مورخ 97/3/2 طبق وكالتنامه شــماره ... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز سهمى خود / موكل 
خويش 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 دسترسى ندارد و 
آدرس آنها مشــخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رسمى الزم االجرا 
آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز 
دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز ... مورخه 97/4/20 در اين اداره يا در محل وقوع 
ملــك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افــراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور 

ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ انتشار: 1397/4/2- م الف/599
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت از بستانكاران 
ش پ:1397/111 برابــر مــاده 24 قانــون اداره تصفيــه امــور ورشكســتگى مصــوب 
1318/4/24 و دادنامه شماره 9409971510401098-1394/10/21 شعبه 4 دادگاه 
عمومى حقوقى شهرستان سارى و اعالم قطعيت دادنامه مذكور در شعبه 26 دادگاه تجديدنظر 
اســتان مازندران با شــماره دادنامــه 9609971519500780-1395/7/8 حســين نيكو 
فرزند فريدون ورشكســته اعالم گرديد و به موجب دادنامه مذكور در شعبه 4 دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان سارى تاريخ توقف فعاليت نامبرده 1394/10/21 اعالم شده است.مقتضى 
اســت:1-كليه بســتانكاران اعم از اشــخاص حقيقــى و حقوقى ،دولتى و خصوصــى كه هرنوع 
ادعايــى مبنى بر مطالبات از نــام برده را دارند حداكثر ظرف مدت دوماه از تاريخ انتشــار اين 
آگهى اصل يا رونوشت برابر اصل شده مدارك مثبته و ساير ادله خود در خصوص طلبكار بودن 
از ورشكســته مذكور را به نشانى : ســارى-ميدان معلم-ســاختمان پارس-طبقه دوم-واحد 
نهم-صندوق پســتى 4817719571 به مدير تصفيه خسرو فغانى ماكرانى تسليم نمايند.2-
بــه كليــه بدهكاران به حســين نيكو فرزنــد فريدون(ورشكســته) اعم از اشــخاص حقيقى و 
حقوقى،دولتــى و خصوصى اعالم مى گردد حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشــار اين آگهى 
با مراجعه به مدير تصفيه به نشــانى : سارى-ميدان معلم –ساختمان پارس-طبقه دوم –واحد 
نهم نسبت به معرفى خود اقدام نمايند.دادگاه مى تواند متخلفين را به پرداخت جريمه نقدى 
معــادل 25درصــد  دين به نفــع صندوق(ب) مذكور در ماده 54 و حبــس تاديبى از 3 تا 6 ماه 
محكوم نمايد.3-كليه افرادى كه به هر عنوان اموال حســين نيكو فرزند فريدون(ورشكسته)
را در اختيــار دارنــد مكلفند آن اموال را ظرف مدت 2 ماه پس از انتشــار اين آگهى در اختيار 
مدير تصفيه قرار دهند وگرنه هر حقى كه نســبت به آن اموال دارند از آن ها ســلب خواهد 
شــد مگر اين كه عذر موجهى داشــته باشند.4-به موجب اين آگهى از كليه بستانكاران حسين 
نيكو فرزند فريدون(ورشكســته) هم چنين اشخاصى كه در قبال تعهدات نام برده مسئوليت 
تضامنى دارند دعوت مى گردد در اولين جلســه هيأت بســتانكاران كه رأس ســاعت 17 روز 
شــنبه 97/4/23 در محل اداره تصفيه واقع در ســارى-ميدان معلم-ساختمان پارس-طبقه 
دوم-واحد نهم تشــكيل مى گردد،حضور بهم رســانند.تاريخ انتشار نوبت اول 97/4/2 نوبت 

د وم 97/4/12.م/الف
مدير تصفيه-خسرو فغانى ماكرانى

آگهــى مــاده 3 قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد 
نظــر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور دردو  نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد. * قريه بيجاربسته سر الهيجان  
ســنگ اصلى 10 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير: پالك فرعــى 100 مفروز از  يك  –رقيه 
احمــد نــژاد تنبل محله     فرزند رمضان   به ش ش 292 و كدملى 2720654736  صادره از 
الهيجان – ششــدانگ يكقطعه زمين مشــتمل بر خانه و محوطه  بمساحت 180/25 مترمربع از 
مورد مالكيت نســقى رمضان احمد نژاد به اســتناد راى 139760218005000496  مورخه 
1397/2/30     هيات. لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به 
اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى 
بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد الهيجــان تحويل و ظرف مدت يك ماه به 
مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير 
ايــن صورت پــس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت 
اقدام خواهد شــد و صدور ســند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد 

بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/3/19  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/4/2  
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آگهــى مــاده 3 قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
شهرستان الهيجان

نظــر بــه اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و... قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با 
ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد 
نظــر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى اســالمى مطرح و نهايتا 
منجر به صدور راى جهت اخذ ســند مالكيت گرديده اســت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكــور دردو  نوبت بــه فاصله 15 روز جهت عمــوم اگهى ميگردد. * قريه سوســتان الهيجان  
سنگ اصلى 17 بخش 14 گيالن بشماره فرعى زير: پالك فرعى 4320 مفروز از  1685  – على 
عطاپــور  فرزند قربان   به ش ش و كدملى 2710186381   صادره از الهيجان – ششــدانگ 
يكقطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى   بمســاحت 364/85  مترمربع از مورد مالكيت قربان 
عطاپور  به استناد راى 139760218005000452   مورخه 1397/2/26     هيات. لذا هر 
كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشــاع نســبت به اصــل و حدود مفروزى پالك 
فوق واخواهى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ اولين انتشــار اگهى به مــدت دو ماه اعتراض 
خــود را بــه اداره ثبت اســناد الهيجان تحويل و ظــرف مدت يك ماه به مراجــع قضايى صالحه 
دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا 
مدت قانونى مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت اقدام خواهد شــد و صدور 
سند مالكيت نيز مانع مراجعه  متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 
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 دادنامه 
كالســه  پرونــده   - دلــوار  بخــش  عمومــى  دادگاه  كننــده:  رســيدگى  مرجــع 
9609987743201294 شــعبه اول دادگاه عمومــى بخــش دلــوار تصميــم نهايى شــماره 
9709977743200140 – خواهان:آقــاى مالــك جمالــى فرزند هادى بــا وكالت آقاى صفدر 
يوســفى فرزند علمدار به نشــانى ميدان امام طبقه فوقانى بانك صنعت و معدن خوانده: آقاى 
عارف فيروزى فرزند على به نشــانى مجهول المكان خواســته: مطالبه وجه بابت ... گردشــكار: 
اين دادگاه با مداقه در اوراق پرونده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص دادخواست صفدر يوسفى 
بــه وكالــت از آقاى مالك جمالى بــه طرفيت آقاى عارف فيروزى به خواســته مطالبه 5 تن گردو 
با جلب نظر كارشــناس مســتند به بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول درآمدهاى دولت و تاخير 
تاديــه و هزينه دادرســى و حق الوكاله وكيل دادگاه با عنايت بــه اينكه جهت تعيين بهاى مورد 
خواسته ارجاع امر به كارشناسى ضرورى بوده با صدور قرار اقدام ولى وكيل خواهان عليرغم 
ابالغ واقعى اخطاريه در مهلت قانونى هزينه كارشناســى را پرداخت ننموده اســت فلذا دادگاه 
مســتند به مــاده 259 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در امور مدنى قرار 
ابطــال دادخواســت صادر و اعالم مى دارد راى صادره ظــرف مهلت 20 روز از تاريخ ابالغ قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان بوشهر مى باشد . م الف/471
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش دلوار

محمدرضا عفراوی

آنگون��ه که در منش��ور س��ازمان ملل متحد  آمده اس��ت »پیگیری مس��ایل حقوق بشر« ديـــــدگاه
دلیل اصلی ایجاد سازمان ملل در سال 1945بود. همزمان با نگاه 
و انتظ��ار جهانیان و منطقه و مخصوصاً م��ردم مظلوم یمن برای 
ایفای نقش مثبت و س��ازنده در این کش��ور توس��ط این سازمان 
ب��رای جلوگی��ری و پایان دادن به چند س��ال محاص��ره زمینی، 
دریایی و هوایی، و با وجود ش��رایط وخیم، نهادهای بین المللی به 
خصوص س��ازمان ملل متحد که وظیفه اصلی آن کمک به حفظ 
صلح و امنیت بین المللی اس��ت، هیچ اقدامی برای متوقف کردن 
این جنگ نامتق��ارن علیه یمن انجام ندادند، مخصوصا اینکه این 
روزها ش��اهد حمله ائتالف پنج ضلعی)آمریکا، انگلیس، اسرائیل، 
فرانس��ه، ائتالف س��عودی( به بن��در الحدیده در یمن هس��تیم و 
تاکنون از ابتدای جنگ س��عودی، مش��اهده می شود که سازمان 
ملل با فرس��تادگان ویژه خود و طرفداری جانبدارانه فرستادگان 
ویژه و س��کوت مجامع بین المللی و عدم ارائه طرح جامع و شامل 
برای پایان جنگ و تغییر پی درپی این فرس��تادگان با هدف اخذ 
زمان بیشتر برای س��رپوش گذاشتن جنایت های ائتالف سعودی 
علیه یمن و بعد از عدم موفقیت در مأموریت های خود، به ش��کل 
کام��ل و هماهنگ ب��ا تحوالت در یمن حرک��ت نمی کند و حتی 
قطعنامه 2216 صادر شده توسط شورای امنیت به پیچدگی حل 
بح��ران انجامی��ده و حضور این س��ازمان، پررنگ و برجس��ته در 
عرصه انس��انی و حقوق بشری نمی باش��د و عملکرد آنها نشان از 
جانبداری به سمت ائتالف به سرکردگی سعودی ارزیابی می شود 
و این در حالی اس��ت که سازمان ملل نقش های مشکوک فراوانی 
در ای��ن تحوالت ب��ه جای حمایت از ش��هروندان مظلوم یمن در 
مقابل حمالت و جنایت های فراوان سعودی به عنوان یک اصل و 
مأموری��ت اصلی س��ازمان ملل، ایف��ا نمود و نوع��ی بی اعتمادی 
یمنی ها در قبال آنها را ش��اهد هستیم و این عملکرد یادآور نقش 

آنها در عراق در مواجهه با برنامه نفت مقابل غذا بود. 
ب��ا توجه با مطال��ب از پیش گفته از این رو به نظر می رس��د، 
بسته های پیشنهادی این فرستاده ها در راستای حل بحران یمن 
نبوده بلکه اعمال شرایط ویژه و تحمیل بوده است و تاکنون تعادل 
و توازن نداشته است. گفته می شود این مسایل در حالی است که 
بیش از سه سال از آغاز عملیات نظامی ائتالف عربی به سرکردگی 
عربستان تحت نام »توفان قاطعیت« می گذرد و این حمله نظامی 
دس��تاوردی جز فرو بردن یمن به بدترین بحران انسانی در جهان 
نداشته است و الزم به ذکر است که سعودی ها با سه هدف اعالمی 

و آشکار عملیات خود را در یمن آغاز کردند.
 اول: تأمی��ن امنیت مرزها با هدف جلوگیری از قدرت یافتن 

جنبش انصاراهلل در یمن. 
دوم: بازگردان��دن منصوره��ادی ب��ه حاکمی��ت در یم��ن و 

مخصوصاً صنعا. 
س��وم: جلوگی��ری از ادعای نفوذ و ارس��ال س��الح توس��ط 
جمهوری اسالمی ایران به یمن. این درحالی که بعد از چند سال 
از ش��روع جنگ نه تنها هیچ کدام از اهداف مذکور محقق نشده، 
بلکه افزایش بحران را درپی داش��ته اس��ت. الزم به ذکر است که 
طبق گزارش س��ازمان های بین المللی حقوقی وابسته به سازمان 
ملل، جنگ یمن تاکنون بیش از 1۰ هزار کش��ته برجای گذاشته 
و ده ها هزار نفر نیز زخمی شده اند. این در حالی است که بیش 

از ی��ک میلیون یمنی به بیماری وبا دچار ش��ده اند و بیش از دو 
هزار مورد فوت در این خصوص مشاهده شده است.

 س��ازمان ملل از قبل از جنگ س��عودی علیه یمن و از زمان 
تحوالت 2۰11، تاکنون س��ه فرستاده ویژه برای حل بحران یمن 
تعیین کرده اس��ت. تاکنون 2 نماینده از سوی سازمان ملل برای 
کم��ک به حل بح��ران یمن مأموریت یافته ان��د. "جمال بن عمر" 
دیپلم��ات اهل مغرب که از س��ال 2۰12 برای یمن تعیین ش��د 
ب��ه مدت 1۰ م��اه به عنوان نماین��ده ویژه دبی��رکل ملل متحد 

سرپرستی گفت وگوهای ملی در یمن را بعهده داشت. 
»گروه های سیاس��ی یمن در آستانه توافق بودند که حمالت 
س��عودی مانع از ادامه مذاکرات ش��د« ای��ن جمله جمال بن عمر 
اولین فرستاده ویژه س��ازمان ملل برای حل بحران یمن بود. وی 
دنبال یافتن راه حلی برای پایان بحران این کشور بود، که به دنبال 
فشارهای فراوان از طرف نهادهای بین المللی استعفا کرد. براساس 
گزارش روزنامه فارن افرز، تصمیم نماینده ویژه سازمان ملل متحد 
در یم��ن، جمال بن عمر، تصمیمي تعج��ب آور و مورد انتقاد بود: 
بن عمر، چهره مورد حمایت بین المللي تغییر سیاسي پس از بهار 
عربی ]بیداری اس��المی[ در یمن بوده از طرف مردم، رفتن او به 
عنوان پذیرش شکست و مسئول شکست دولت انتقالي به درگیري 

با حوثي ها ]انصارهلل[ براي کنترل کشور تلقي شده است.
پس از اس��تعفای جمال بن عمر، "بان کی مون" دبیرکل سابق 
سازمان ملل متحد، "اسماعیل ولدالشیخ"، دیپلمات اهل موریتانی 
را به جای او به عنوان نماینده سازمان ملل در امور یمن انتخاب 
کرد. نگاه و مأموریت آقای ولدالش��یخ کامال با نگاه جمال بن عمر 
متفاوت بود و در طول بحران یمن در زمان وی شاهد این مساله 
بودی��م که هر زمانی که دع��وت به مذاکره ش��د و یا طرح هایی 
پیرامون موضوع آتش بس اعالم شد با پیش روی میدانی مزدوران 

یمنی با پشتیبانی هوایی ائتالف سعودی و امارات همراه بود.
انصاراهلل و عقالنیت آنان نسبت به تعهد در قبال مذاکرات ژنو، 
کویت و مسقط سوء اس��تفاده می شد و در نهایت طرف های یمنی 

مس��تقر در صنعا، اواخر فعالیت وی جانبداری به سمت سعودی را 
کامال در رفتار وی مش��اهده کردند و حتی به درخواست وی برای 
س��فر به صنعا و مذاکره پاس��خ مثبت ندادند و حتی »محمدعلی 
الحوثی« رئیس کمیته عالی انقالب یمن از اینکه سازمان ملل متحد 
در برابر خواس��ت ملت یمن س��ر فرود آورده و اسماعیل ولدالشیخ 
را از س��مت فرستاده ویژه س��ازمان ملل در این کشور برکنار کرده 
است، استقبال کرد و سازمان ملل مجبور شد برای پیشبرد اهداف، 
»معین ش��ریم« دیپلمات فلس��طینی را به عنوان معاون وی برای 
پیش��برد امور، انتخاب نماید و حتی ولدالشیخ در آخرین مصاحبه 
خود برخالف آقای جمال بن عمر در پایان مأموریت خود، انصاراهلل 

را مانع از حصول توافق برای حل بحران یمن اعالم کرد. 
بعد پایان مأموریت ولدالش��یخ، »آنتونی��و گوترش« دبیرکل 
سازمان ملل متحد مارتین گریفیتس را به عنوان فرستاده جدید 
ب��ه یمن معرفی کردن��د. وی یکی از نظریه پ��ردازان عرصه روابط 
بین الملل می باش��د و این دیپلمات انگلیس��ی، مرکز گفت وگوی 
انسانی را در ژنو تأسیس کرد و در میان سال های 2۰12 تا 2۰14 
در زمینه تقویت گفت وگوی سیاس��ی میان دولت ها و مخالفان با 
گروهی از کشورهای آسیایی، آفریقایی و اروپایی فعالیت داشت. 

وی در اولی��ن اظهارنظ��ر پیرامون طرح خود ب��رای خروج از 
بح��ران یمن و قب��ل از تحوالت فعلی الحدیده اع��الم کرد، توقف 
جنگ و تحقق صلح همه جانب��ه در یمن از مهمترین اولویت های 
وی به شمار می رود. براساس گفته وی، کاهش درد و رنج یمنی ها 
که درپی انتقال بانک مرکزی این کشور به عدن و نیز بسته شدن 
فرودگاه بین المللی صنعا صورت گرفته است، از اولویت های وی به 
شمار می رود. و همچین در اولین گزارش خود به سازمان ملل در 
تاریخ 2۰18/۰4/17 اعالم کرد، اقدام به حمله نظامی در الحدیده 
روند مذاکرات را تعطیل خواهد کرد، اما بعد از دوماه از این گزارش 
حمله همه جانبه ائتالف به الحدیده آغاز شده و قبل از آن، ائتالف 
سعودی در اقدامی صالح الصماد رئیس شورای عالی انقالب یمن را 
در الحدیده توسط پهباد مورد هدف قرار داد و عماًل روند مذاکرات 

را با چالش جدی مواجه ساخت و در مرحله جدید از تحوالت وارد 
شدیم، مخصوصا اینکه در چنین شرایطی هرگونه همراهی سازمان 
ملل با سیاس��ت های عربس��تان در جهت محاصره یمن، به منزله 

چراغ سبز این سازمان به تداوم جنایت آل سعود است.
به نظر می رس��د بعد از فروپاشی ش��وروی که اساساً قطب های 
پیشین جایگاه سابق خود را از دست دادند و اجازه اعزام فرستاده های 
مختلف در بحران های منطقه ای را نمی دادند اما در حال حاضر این 
افراد به عنوان ابزاری برای حل بحران های منطقه ای مورد توجه قرار 
گرفته اند و به نظر می رس��د، با نگاهی اجمالی به تحوالت منطقه و 

رویکردهای سازمان ملل برای حل بحران، مخصوصاً در سوریه، لیبی 
و یمن، پر واضح اس��ت که اعزام این فرس��تاده ها در حال تبدیل به 
پدیده، سنت و روند، برای حل بحران یا ادامه بحران است، مخصوصاً 
اینکه ثقل بیش��تر اعزام این افراد در منطقه غرب آس��یا مش��اهده 
می ش��ود. در یمن نیز علی رغم عملکرد جانبدارانه سازمان ملل، اما 
اقدام به مذاکره با طرف صنعا و به رس��میت ش��ناختن آنان نوعی 
مشروعیت بخشی بیشتری به جنبش انصاراهلل و دولت نجات ملی در 
صنعا است و در واقع آنان را به عنوان بازیگری تأثیر گذار قبول کرده 

است و وزن داخلی و راهبردی آنها را افزایش داده است.

نقش سازمان ملل در بحران یمن

بنا
ا

 اتحادیه ائمه جماعت تونس با بیان اینکه عربستان 
دیگر  به  تجاوز  صرف  را  حج  مناسک  از  حاصل  درامد 
کشورهای اسالمی می کند، از مفتی این کشور خواست 

حج امسال را تعطیل اعالم کند.
 »الفاضل عاشور« دبیر اتحادیه ائمه جماعت تونس 
تجاوز  هزینه  عربستان  در  حج  از  حاصل  درامد  گفت، 
به کشورهایی مانند سوریه و یمن می شود و به همین 

دلیل بهتر است تونسی ها امسال به حج نروند.
عاشور افزود، گفته می شود عربستان با این درآمد از 
استعمارگران برای ویران کردن کشورهای اسالمی اسلحه 
تعارض  در  اسالم  دین  آموزه های  با  امر  این  که  می خرد 
تشکیل  با   1394 سال  فروردین  از  عربستان  است. 
ائتالفی تجاوز به یمن را آغاز کرد تا »عبدربه منصور هادی« 
رئیس جمهوری مستعفی این کشور را به قدرت بازگرداند 
اما با گذشت بیش از سه سال، نه تنها این هدف محقق 
نشده بلکه هزاران نفر از زنان و کودکان و مردم بی دفاع 
زیر  و  شده اند  آواره  نیز  نفر  میلیون ها  و  کشته  یمن 

ساخت های این کشور فقیر نیز ویران شده است.
اشاره  با  سوریه  اوقاف  وزارت  است  ذکر  به  الزم 
به سیاسی  کردن مسئله حج توسط عربستان سعودی و 
انتقاد از این مسئله، تأکید کرد که ریاض برای هفتمین 
سال پیاپی مانع از ادای فریضه حج توسط حجاج سوری 
مسئوالن  اقدامات  از  سوریه  اوقاف  وزارت  می شود. 

سعودی در قبال حجاج سوری به شدت انتقاد کرد.
خود  سایت  در  بیانیه ای  انتشار  با  اوقاف  وزارت 
عربستانی همچنان شهروندان  که مسئوالن  کرد  تأکید 
سوری را از ادای فریضه حج محروم می کنند. این نهاد 
هفتمین سال  برای  مسئله  این  که  کرد  تصریح  سوری 
پیاپی در حال رخ دادن است. به گفته اوقاف سوریه، 
تسهیل  لبنان،  در  گردشگری  دفاتر  از  برخی  اقدامات 
ادای فریضه حج برای مردم سوریه نیست، بلکه نوعی 
سوء استفاده سیاسی و مادی است که مسئوالن عربستان 

برای رکن مهمی از ارکان اسالم انجام می دهند.
این نهاد سوری اعالم کرد که از این رکن، طرف هایی 
عالی  با سوریه دشمنی دارند، تحت عنوان »کمیته  که 
حج سوریه« استفاده می کنند؛ کمیته ای که وابسته به 

برای فریب شهروندان  از آن  دشمنان سوریه است و 
این  که  است  آمده  بیانیه  این  در  می کنند.  استفاده 
توضیح  تلویزیونی  تبلیغات  و  همایشها  همه  در  مسئله 

داده شده است.
به آیه »وهلل  با توجه  تأکید کرد که  اوقاف سوریه 
شرط  سبیال«،  إلیه  استطاع  من  حج البیت  علی الناس 
استطاعت ادای رکن حج محقق نیست؛ چراکه فریضه حج 
شده  سیاسی کاری  عربستان  وهابی  مسئوالن  سوی  از 
است. وزارت اوقاف سوریه از طریق وزارت خارجه این 
و وزارت حج  به سازمان همکاری اسالمی  بارها  کشور، 

عربستان به این مسئله معترض شده است.
حجاج  حضور  از  مانع  عربستان  است  ذکر  به  الزم 
صدها  چنانکه  است  شده  نیز  حج  مراسم  در  یمنی 
گسترده  تظاهرات  برگزاری  با  یمنی  شهروندان  هزار 
در صنعاء، اقدام عربستان در ممنوع کردن یمنی ها از 
حضور در مراسم حج و ادامه تجاوز ائتالف سعودی به 

کشور خود را محکوم کردند.
صدها هزار شهروند یمنی با تجمع در استان صنعاء، 
تجاوز  و  جنایت ها  ادامه  دیگر  بار  کشور  این  پایتخت 
عربستان به یمن را محکوم و بر عزم و اراده خود برای 
مقابله با دشمن صهیونیستی - آمریکایی تاکدی کردند.

دعوت  به  که  تظاهرات  این  در  شرکت کنندگان 
کمیته عالی انقالب یمن برگزار شده بود، بر لزوم توقف 
حمالت عربستان به یمن و ناکام گذاشتن تمامی طرح ها 

و اهداف ریاض تاکید کردند.
حاضران همچنین به شدت مخالفت خود را با ممانعت 
برای  این کشور  از مرزهای  یمنی ها  رفتن  از  عربستان 
به جا آوردن مناسک حج اعالم کردند. تعداد زیادی از 
حجاج یمنی که عربستان مانع عبور آن ها از مرزهای خود 
برای رفتن به حج شده بود اعالم کردند که در واکنش 
ارتش  به  را  خود  حج  هزینه سفر  عربستان  لجبازی  به 
و کمیته های مردمی یمن داده اند. عربستان از چند ماه 
پیش تجاوز به یمن را آغاز کرده است که طی آن هزاران 
یمنی بی گناه شهید و زخمی شده اند. الزم به ذکر است 
علما و مردم بسیاری از کشورهای اسالمی خواستار پایان 

مدیریت عربستان بر مناسک حج شده اند. 

نمای نزدیک

صرف درآمد حج برای حمله به کشورهای اسالمی


