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نیجری�ه: ارت��ش نیجریه اع��ام کرد که ش��هر 
»گودومبالی« در ش��مال شرق این کش��ور را از گروه 
تروریس��تی »بوکوح��رام« پ��س گرفته اس��ت. ژنرال 
»تکساس شوکوو« سخنگوی ارتش نیجریه اعام کرد 
که روز جمعه شورشیان بوکوحرام به شهر گودومبالی 
یورش برده و س��اختمان های آن را آتش زدند اما پس 

از آن مجبور به ترک این شهر شدند.

بحری�ن: خالد بن احم��د آل خلیف��ه وزیر خارجه 
بحرین که کشورش روابط خود با قطر را از یک سال و 
نیم پیش قطع کرده اس��ت، بار دیگر این کشور را مورد 
هجمه خود ق��رار داد. آل خلیفه با انتقاد از این تصمیم 
امیر قطر، آن را به وضع قوانینی برای استقبال از کسانی 

که علیه کشور خودشان توطئه می کنند، متهم کرد.

پاکستان: دولت پاکستان با در نظر گرفتن تدابیر 
ویژه امنیتی به مناسب ماه های محرم و سفر، اعام کرد 
تَرک نشینی موتورسیکلت به مدت 2 ماه ممنوع خواهد 
بود. افراد سالخورده، کودکان، زنان و خبرنگاران از قانون 
منع تَرک نشینی بر موتورسیکلت مستثنی هستند. دولت 
پاکس��تان اعام کرد برای جلوگی��ری از هر نوع حادثه 
ناگواری در ایام عزاداری امام حس��ین)ع( تدابیر ویژه در 

ایالت مختلف از جمله پنجاب و سند اجرا می شود.

ترکی�ه: پلی��س ترکی��ه اعام کرد که براس��اس 
تحقیقات صورت گرفته توس��ط دادستانی استانبول، 
۶۰ نفر به اتهام ارتباط با فتح اهلل گولن در این کش��ور 
بازداشت شده اند. آنکارا معتقد است که گولن رهبری 
کودتای ناکام س��ال 2۰۱۶ علیه رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه را برعهده داش��ته است. این افراد 
از میان ۸۹ متهم و بعد از انجام تحقیقات در ۹ استان 

توسط دادستانی استانبول بازداشت شده اند.

ذرهبین

اسرائیل مقابل محور مقاومت، محتاط شده است
معاون دبیرکل حزب اهلل لبنان تأکید کرد افزایش تهدیدات رژیم صهیونیستی 

علیه مقاومت به آگاهی این رژیم از میزان آمادگی مقاومت باز می گردد. 
»شیخ نعیم قاسم« اعام کرد دشمن اسرائیلی امروز در برابر محور مقاومت 
محتاط ش��ده و قبل از هر اقدامی باید هزارگونه حساب و کتاب کند. وی ادامه 
داد: افزایش تهدیدات دش��من به عدم قدرتش ب��رای مقابله باز می گردد، زیرا به 

میزان آمادگی مقاومت برای دفاع و مبارزه در هر جنگی آگاه است. 
معاون دبیرکل حزب اهلل تصریح کرد رژیم صهیونیس��تی از ۱2 س��ال پیش تاکنون 
»بازداش��ته شده« است، درست از س��الی که )جنگ 33 روزه در سال 2۰۰۶( مقاومت، 
ای��ن رژیم را از لبن��ان بیرون کرد و اجازه ن��داد به اهداف خود در جنگ برس��د. وبگاه 
»اذاعة النور« لبنان هم به نقل از ش��یخ قاس��م نوشت: به تشکیل هر چه سریعتر دولت 

فرامی خوانیم زیرا این موضوع نیاز حقیقی کشور است.

مقاومت
آمریکا سعی داشت اوضاع بصره را متشنج کند

س��خنگوی ائتاف الفتح عراق اعام کرد که آمریکایی ها از طریق س��فارت 
خود سعی داشتند اوضاع بصره را متشنج کنند.

احمد االسدی اظهار داشت: آمریکایی ها از طریق سفارت خود تاش کردند 
اوضاع بصره را متش��نج کنند. بیداری و هوشیاری ملت عراق توطئه های آمریکا 
را با شکس��ت مواجه کرد. وی ب��ا بیان این مطلب افزود: کنس��ولگری آمریکا در 
بصره تهدیداتی را آغاز کرد که هدف آن دیکته کردن یک دیدگاه سیاس��ی مغایر با 

منافع عراق است. 
االس��دی در بخش دیگر سخنان خود گفت: ما نس��بت به مشارکت تمامی گروه های 
عراقی در دولت آتی اهتمام می ورزیم. دولت آتی خروج نیروهای بیگانه از عراق را در دستور 
کار قرار دهد. وی افزود: مقابله با فساد یکی از مهمترین چالش های فراروی دولت آتی عراق 

است. این دولت همچنین باید عراق را از صحنه درگیری های خارجی دور نگه دارد.

غرب آسیا 
خطرناک ترین پیام توئیتری ترامپ 

ب��اب وودوارد، روزنامه نگار و خبرنگار معروف آمریکایی در مصاحبه ای اعام 
کرد اوایل امس��ال دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کش��ور قصد داشته پیامی را 
در صفحه توئیتر خود منتش��ر کند که آن پیام برای کره شمالی می توانست به 

عنوان نشانه ای برای حمله فوری آمریکا علیه این کشور تلقی شود.
وودوارد با اش��اره به خانواده های نیروهای نظامی آمریکا در شبه جزیره کره، 
گف��ت ترامپ در پیامی توئیتری که آماده کرده بود، آورده بود ما قصد داریم اعضای 

خانواده های 2۸ هزار سرباز آمریکایی را از کره جنوبی خارج کنیم.
 این توئیت ترامپ هیچگاه منتشر نشد، زیرا از طریق منابع مخفی مشخص شد که 
کره ش��مالی این پیام رئیس جمهور آمریکا را نش��انه آماده شدن واشنگتن برای تدارک 
حمل��ه به پیونگ یانگ تلقی می کند. در آن زمان رئی��س پنتاگون درباره توئیت ترامپ 

احساس خطر کرده بود.

چالش 

آنانی که تاوان می دهند 
فرامرز اصغری 

حف��ظ امنی��ت و مقابله ب��ا تهدی��دات امنیت��ی یکی از 
مولفه های مطرح در نظام جهانی است که در منشور سازمان 
ملل متحد نیز به آن اش��اره ش��ده اس��ت. براس��اس قوانین 
بین المللی کش��ورها حق دارند ک��ه از خود در برابر تهدیدات 

دفاع کرده و از هر گزینه ای از جمله نظامی استفاده کنند. 
خطر تروریسم در طول چند دهه اخیر یکی از مولفه های 
مهم در امنیت جهانی است که بسیاری از کشورها را اقدامات 

نظامی نیز وادار س��اخته اس��ت. در این میان یک نکته قابل 
توجه مش��اهده می ش��ود و آن اینکه نظام س��لطه از رفتاری 
خ��اص در قب��ال این تهدی��دات داش��ته و تاوان دهندگان به 
بحران ه��ای امنیت��ی آنها مغایر ب��ا تهدیدکنن��دگان امنیت 

کشورهای مذکور و نظام جهانی است. 
ب��ه عنوان مثال در طول جنگ جهانی دوم ادعا ش��د که 
آلمان ها یهودیان بس��یاری را قتل عام کرده اند و برای جبران 
این مس��ئله باید سرزمینی برای یهودیان در نظر گرفته شود. 
رفت��اری منطقی و صادقانه حکم می کند ک��ه برای یهودیان 
س��رزمینی در اروپ��ا در نظ��ر گرفته ش��ود چراک��ه جنگ و 
کش��تار در کش��ورهای اروپایی بوده و لذا آنها باید تاوان این 
جنایت های ادعایی را بپردازند. اما اقدامی که غرب صورت داد 
اش��غال سرزمین فلسطین و واگذاری آنها به ساختاری به نام 

رژیم صهیونیستی بوده که با ادعای حمایت از یهودیان شکل 
گرفت. در طول این چند دهه رژیم صهیونیس��تی با حمایت 
غرب جز کشتار و نابوسازی سرزمین فلسطینی ها که بخشی 
از جهان اس��ام است هیچ اقدامی نداش��ته اند در اصل تاوان 

جنگ اروپا را مسلمانان و ملت فلسطین دادند. 
این رویکرد اش��غالگرایانه در سال 2۰۰۱ نیز دوباره تکرار 
شد. حادثه ۱۱سپتامبر 2۰۰۱ در حالی در آمریکا روی داد که 
محور آن را گروه های تروریس��تی تشکیل می دادند که توسط 

ساختارهای امنیتی آمریکا و انگلیس ایجاد شده بودند. 
گروه های��ی که س��ال ها تحت نظ��ارت این کش��ورها به 
فعالیت های تروریس��تی پرداختند و س��ران آنه��ا نیز در این 
کش��ورها زندگی می کردند. نکته مهم آنکه آمریکایی ها و ناتو 
ب��ه بهانه مبارزه با تروریس��م اقدام به لشگرکش��ی نظامی به 

افغانس��تان پرداختند. اکنون ۱7 س��ال از آن زمان می گذرد 
و همچن��ان نیروهای خارجی در افغانس��تان حضور دارند در 
حالی ک��ه نتیجه این حضور ویرانی  گس��ترده و نیز کش��تار 

هزاران انسان بی گناه بوده است. 
جال��ب توجه آنکه نه تنه��ا اقدامی از س��وی غرب برای 
مبارزه با تروریس��م صورت نگرفته بلکه بر میزان تروریست ها 
افزوده ش��ده است و همزمان نیز افزایش تولید موادمخدر در 
این کش��ور را رقم زده اند. حادثه ۱۱ سپتامبر بار دیگر نشان 
داد که غرب سرزمینی و ملتی دیگر را بخشی از جهان اسام 
است قربانی بحران های خود ساخته اند که نتیجه آن سرزمین 
ویرانه ای به نام افغانس��تان اس��ت. رفتاری که نشان می دهد 
غرب هرگز جایگاهی برای بش��ریت قائل نیس��ت و به راحتی 

سایرین را قربانی جاه طلبی های خود می سازد. 
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ابتياعى از آزاد حسينى از محل مالكيت عبدالرحمن حسينى و صاحبه عفيفه سرا
خانم مريم خوشنودى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .17
پالك 6502 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 151/53 مترمربع ، 

ابتياعى از آزاد حسينى از محل مالكيت عبدالرحمن حسينى و صاحبه عفيفه سرا
آقاى على مهرپرور ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از   .18
پالك 6502 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 66 /159 مترمربع ، 

ابتياعى از آزاد حسينى از محل مالكيت عبدالرحمن حسينى و صاحبه عفيفه سرا
خانم ســارا ارشدى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .19
پالك 6502 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 87/78 مترمربع ، 

ابتياعى از آزاد حسينى از محل مالكيت عبدالرحمن حسينى و صاحبه عفيفه سرا
خانم ليال مولودى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .20
6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 109/96 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از مصطفى شهنازى از محل مالكيت صالح شهنازى
خانم خديجه مرادويسى مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .21
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعــى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز 
 به مســاحت 177/64 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مصطفى شهنازى از محل مالكيت

 صالح شهنازى
22.  آقاى اسمعيل دورانديشــى مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و 
اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز 
به مســاحت 177/64 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مصطفى شهنازى از محل مالكيت 

صالح شهنازى
آقاى احمد فالحى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .23
6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 124 مترمربع ، مع الواسطه 

ابتياعى از مصطفى شهنازى از محل مالكيت صالح شهنازى
آقاى على شريف زاده ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .24
پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 159 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از كريم محمدپور
آقاى خالد مســعودى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .25
پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 148/76 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى فواد اميرى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .26
6624 فرعــى از  7 - اصلــى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 66/41 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى عارف حبيبى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از   .27
پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 83/38 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
خانم فاطمه ميرزائى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .28
پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 86/57 مترمربع ، 

ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
خانم آمينه جبرائيلى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .29
پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 150/94 مترمربع ، 

ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى محمود على محمدى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .30
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 120/02 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى عمر ظريفى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .31
6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 138/12 مترمربع ، ابتياعى 

از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى توفيق كريمى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .32
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 128 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از احمد مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
آقاى على يار امينى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .33
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 143/91 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از احمد مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
خانم نســرين فرجى مقدار دو دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعيان   .34
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 91 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى محمد كريم فيضى مقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .35
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 91 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
خانم حميراآزموده مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعيان   .36
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 78/17 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى على كرد نژاد مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعيان   .37
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به 

مساحت 78/17 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد مام سليمى برده زرد
آقاى خليل مولوديان ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .38
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 73/30 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محى الدين مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
آقاى محمد صالح پسندى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .39
از پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 75 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محى الدين مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
آقاى حسين رحيم پور ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .40
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 99/82 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محى الدين مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
آقاى على امتى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .41
6624 فرعــى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 120/08 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محى الدين مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى برده زرد
آقــاى محمد صديق ســهرابى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .42
قسمتى از پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 147/83 
مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محى الدين مام سليمى از محل مالكيت محمد مام سليمى 

برده زرد
آقاى شادمان خسرونژاد ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .43
از پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 102 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محمد رحيم ساكت
آقاى صديق حيدرى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .44
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 65/5 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محمد رحيم ساكت
آقاى محمود محمدپور ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .45
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 165/69 مترمربع ، 

ابتياعى از محمد رحيم ساكت
خانم زيبا ابراهيمى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .46
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 92/25 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از محمد صالح و رئوف و خليل ساكت از محل مالكيت محمد رحيم ساكت
آقاى محمد عبدى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .47
6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 75 مترمربع ، مع الواسطه 

ابتياعى از محمد رحيم ساكت
آقاى جميل قيصرى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .48
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 128/21 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از وراث محمد رحيم ساكت
آقاى حســن كريمى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .49
پالك  6624 فرعى از 7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مساحت 111/80 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از وراث محمد رحيم ساكت
آقاى عثمان محمديان ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .50
پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 135/29 مترمربع ، 

ابتياعى از رحمان فتح اله زاده 
آقاى محمد سليم ديبائى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .51
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 98/71 مترمربع ، 

ابتياعى از رحمان فتح اله زاده 
آقاى جالل نجمى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .52
6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 160/54 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از مصطفى فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى عبداله مرادى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .53
پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 139/65 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى سيد فرزاد حسينى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .54
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 102/57 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى عبداله دست نشان ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .55
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 142/67 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى جمال حسينى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .56
پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 146/24 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى محمد امانى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .57
6624 فرعــى از  7 - اصلــى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 92/50 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از رحمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى سيد حامد حسينى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .58
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 150 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از عثمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى سيد خليل حسينى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .59
از پالك  6624 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 128/80 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از عثمان فتح اله زاده از محل مالكيت عبدالخالق فتح اله زاده
آقاى كيوان صادقى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .60
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 70/85 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از احمد شرافتى
آقاى محمد على زاده ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .61
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 120 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از مصطفى عزيزپور
آقاى محمد ســليمانى مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .62
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 

مساحت 61/86 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مصطفى عزيزپور
خانم نشــميل خوش هيكل مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و   .63
اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز 

به مساحت 61/86 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مصطفى عزيزپور
آقاى رضا كريمى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .64
6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 123/70 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از مصطفى عزيزپور
آقاى طاهر اشــرفى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .65
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 75/36 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از مصطفى عزيزپور
آقاى رئوف شــكرى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .66
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 63/47 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از مصطفى عزيزپور
آقاى محمود حسين پور ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .67
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 103/80 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از مصطفى عزيزپور
خانم مليحه مصطفائى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .68
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 240 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از عبداله عزيزپور از محل مالكيت مصطفى عزيزپور
آقاى محمد صالح رحيمى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .69
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 74/73 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از عبداله عزيزپور از محل مالكيت مصطفى عزيزپور
آقاى محمد امين شــاه محمدى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان   .70
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 235/70 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عبداله عزيزپور از محل مالكيت مصطفى عزيزپور
آقاى حامد رحيمى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از   .71
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 70/24 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از عزيز عزيزپور از محل مالكيت مصطفى عزيزپور
آقاى كشف الدين محمدى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .72
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 75 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از عزيز عزيزپور از محل مالكيت مصطفى عزيزپور
آقاى محمد محمديان مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .73
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 
مساحت 145/72 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عزيز عزيزپور از محل مالكيت مصطفى 

عزيزپور

خانم رابعه هوشمند بغده كندى مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه   .74
و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو 
سقز به مساحت 145/72 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از عزيز عزيزپور از محل مالكيت 

مصطفى عزيزپور
آقاى محمد امينيششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .75
6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 200 مترمربع ، مع الواسطه 

ابتياعى از عثمان فتح اله زاده 
آقاى ســيد كومار گل محمدى مقداردو دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و   .76
اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز 

به مساحت 84/93 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از وراث رحمان فتح اله زاده 
خانمســيده ديانا گل محمدى مقداردو دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و   .77
اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز 

به مساحت 84/93 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از وراث رحمان فتح اله زاده 
خانمدلنيا خدرى مقداردو دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعيان يكباب   .78
ساختمان قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 

84/93 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از وراث رحمان فتح اله زاده 
آقاى فريدون سلطانى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .79
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 102/43 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از محمد ذاكرى
آقاى عبدالكريم محمودى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .80
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 104/11 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از محمد ذاكرى
آقاى عباس فيروزى مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .81
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 

مساحت 133/80 مترمربع ، ابتياعى از محمد ذاكرى
آقاى هيرش فيروزى مقدار ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .82
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 

مساحت 133/80 مترمربع ، ابتياعى از محمد ذاكرى
خانم عايشه خدارحمى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .83
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 291/14 مترمربع ، 

ابتياعى از محمد امين محمودى
آقاى احمد احمدى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از   .84
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 300 مترمربع ، ابتياعى 

از محمد امين محمودى
آقاى زانكو امينى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .85
6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 258/50 مترمربع ، ابتياعى 

از محمد امين محمودى
آقاى حسين زارعى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .86
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 149/33 مترمربع ، 

ابتياعى از رسول قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى
خانم الناز امينى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك    .87
6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 119/95 مترمربع ، ابتياعى 

از عثمان قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى
خانم جميله فرهادى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .88
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 160/33 مترمربع ، 

ابتياعى از عثمان قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى
خانم كلثوم كارگر مقدار دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يكباب   .89
ساختمان قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 

120 مترمربع ، ابتياعى از عثمان قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى
آقاى كامل سعيدزاده مقدار چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .90
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به 

مساحت 120 مترمربع ، ابتياعى از عثمان قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى
آقاى بهروز شريف زاده ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .91
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 112/11 مترمربع 

، ابتياعى از عثمان قاسمى از محل مالكيت كاك اله قاسمى
خانــم معصومه رعــدى آيچى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .92
قسمتى از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 147/71 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از احمد شرافتى
خانم نجيبه ارقند ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از   .93
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 184/46 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از فاطمه قادرى از محل مالكيت احمد شرافتى
آقاى صالح صفائى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قسمتى از   .94
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو ســقز به مســاحت 200 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از احمد مروتى از محل مالكيت محمد امين مروتى
آقاى عثمان شاهنازى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .95
پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 157/25 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از عبدالرحمن صالحى  
آقاى سيد خليل حسينى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .96
از پالك  6625 فرعى از  7 - اصلى واقع در بخش دو سقز به مساحت 180/78 مترمربع 

، مع الواسطه ابتياعى از عبدالرحمن فتح اله زاده 
آقاى مسعود اشرافى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .97
پالك  154 فرعى از  23 - اصلى واقع در بخش چهار سقز به مساحت 96/14 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از جالل و شريف و عبدالواحد محمدى
آقاى كارو اسعدى ششدانگ عرصه يك قطعه زمين مزروعى آبى قسمتى از   .98
پالك  5- اصلى واقع در بخش 8 سقز به مساحت 61825مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى 

از وراث عبداله اسعدى
تاريخ انتشار نوبت اول سه شنبه  1397/06/20

 تاريخ انتشار نوبت دوم سه شنبه  1397/07/03 
 م/الف1234

سيد اميد زمانى- رييس اداره ثبت سقز

ویژه گروه فرادید   فتنه انگیزی غرب علیه سوریه گ�زارش 
و امنی��ت منطقه هر روز ابعاد جدیدتری می گیرد، 
ی��ک روزنامه آلمانی نوش��ت که آلم��ان با ادعای 
امکان حمله ش��یمیایی در س��وریه، اقدام نظامی 
علیه دمش��ق به همراه آمریکا، انگلیس و فرانسه را 

در دست بررسی دارد.
آلم��ان با طرح ادعای امکان حمله ش��یمیایی 
دولت »بشار اسد« رئیس جمهور سوریه علیه مردم 
این کش��ور، امکان اقدام نظامی علیه دولت دمشق 
را بررس��ی می کند. روزنامه آلمانی »بیلد« نوشت 
که »اورسوال فون درلین« وزیر دفاع آلمان در حال 
بررس��ی این موضوع اس��ت که با اس��تفاده مجدد 
دولت سوریه از س��اح شیمیایی علیه مردم خود، 
ارتش آلم��ان چگونه به این اقدام واکنش نش��ان 
ده��د. وزارت دفاع آلمان در نظ��ر دارد که در این 

زمینه با آمریکا و انگلیس ائتاف تشکیل دهد.
در این گزارش آمده اس��ت ک��ه این موضوع به 

درخواست آمریکا که به دفتر صدراعظمی آلمان ارائه 
ش��ده، مورد بررسی قرار می گیرد و در قالب گروهی 
از کارشناس��ان در وزارت دفاع آلمان مجموعه ای از 
گزینه ها در نظر گرفته ش��ده است.مطرح کنندگان 
ای��ن موضوع مدعی ش��ده اند که اگر دولت س��وریه 
حمله ش��یمیایی دیگری صورت ده��د امکان پرواز 
شناس��ایی و برآورد میزان آس��یب ها وجود داش��ته 
باشند و حتی هواپیماهای تورنادو هم بتوانند در کنار 
آمریکا، بریتانیا و فرانسه در حمله به زیرساخت های 

نظامی و انبارهای مهمات شرکت داشته باشند. 
وزارت خارج��ه و دف��اع آلم��ان نی��ز در قالب 
بیانی��ه ای مش��ترک اع��ام کرده اند: »ش��رایط در 
سوریه به شدت نگران کننده است. البته ما در این 
زمان با هم پیمانان آمریکا و اروپایی خود در تعامل 

هستیم و در تمامی سطوح درباره شرایط کنونی در 
سوریه به تبادل اطاعات می پردازیم که بحران آتی 
احتمالی و اقدام مشترک هم شامل آن می شوند.«

در این می��ان رئیس حزب سوس��یال دموکرات 
آلم��ان ضم��ن اع��ام مخالفت ح��زب متبوعش با 
همراهی کشورش در اقدام نظامی علیه دولت سوریه 
گفت که از سیاست های وزیر خارجه آلمان در زمینه 
رایزنی با شرکای منطقه ای حمایت می کند. »آندرا 
نالز« رئیس حزب سوسیال دموکرات آلمان مشارکت 
ارتش آلمان را در اقدام نظامی علیه سوریه رد کرد.

از س��وی دیگ��ر در حالیک��ه مقام��ات روس 
از حمل��ه دو فرون��د جنگن��ده اف-۱۵ آمری��کا با 
بمب های ممنوعه فسفری به دیرالزور سوریه خبر 
دادن��د، پنتاگون از این موض��وع اظهار بی اطاعی 

ک��رد. رابرتس��ن در مصاحب��ه با ت��اس گفت: »ما 
تاکنون هیچ گزارش��ی درباره استفاده از بمب های 
فس��فری نداریم. هیچ یک از واحده��ای نظامی ما 
در آن منطق��ه مجه��ز ب��ه تس��لیحاتی از این نوع 
نیس��تند.« روس��یه به نقل از »مرکز روسی آشتی 
برای سوریه« و مقامات نظامی روسیه، از حمله دو 
فروند جنگنده اف-۱۵ آمریکا با بمب های ممنوعه 

فسفری به استان دیرالزور سوریه خبر داد.
خب��ر دیگر آنکه وزیر خارج��ه اردن و همتای 
روس��ی وی در تماس تلفنی ب��ا یکدیگر، تحوالت 
منطقه و مسائل مربوط به آوارگان سوری را بررسی 
کردند. وزارت خارجه اردن در بیانیه ای اعام کرد 
ک��ه »ایمن الصفدی« وزیر خارجه این کش��ور در 
تماس تلفنی با »س��رگئی الوروف« همتای روسی 

خ��ود تحوالت منطقه به خصوص مس��ائل مربوط 
به دس��تیابی به راه حل سیاس��ی بحران سوریه را 
مورد بررس��ی قرار داد. از س��وی دیگر خبرگزاری 
اس��پوتنیک در مطلبی اعام کرد کشور های غربی 
ایجاد مناقش��ه در ادلب س��وریه را آخرین شانس 

خود برای بازگشت و مداخله در سوریه می دانند.
خب��ر دیگر آنکه یک روزنام��ه ترکیه ای گزارش 
داد که ارتش ترکیه به ۵۰ هزار عنصر مس��لح ارتش 
آزاد دس��تور داده که برای مقابله با نیروهای سوری 
و مداخله در عملیات ادلب، آماده باش��ند. با افزایش 
عملیات های هوایی روس��یه و س��وریه علیه مواضع 
تروریس��ت ها در ری��ف ادلب، ترکیه نیز پش��تیبانی 
نظامی خود از معارضان در این منطقه را افزایش داد. 
همچنین رئیس جمهور ترکیه از حمایت نفتی 3۰۰ 
میلیون دالری آمریکا از شبه نظامیان ُکرد سوری پرده 
برداش��ت. »رجب طیب اردوغان« در انتقاد جدید از 
سیاست های واشنگتن در حمایت از ُکردهای سوریه 

گفت که واشنگتن با نفت از آنها حمایت می کند.

توهمات نظامی ژرمن ها در سرزمین شامات


