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افغانستان: در گزارش رسمی دولت آمریکا برای 
کنگره این کش��ور آمده است: دولت افغانستان کنترل 
بر مرزهای مشترک با پاکستان را از دست داده و این 
مناطق در اختیار گروه های تروریس��تی قرار دارد. در 
ادامه این گزارش آمده اس��ت: نه تنها پاکس��تان بلکه 
تمام کشورهای همسایه افغانستان از حضور گروه های 
تروریستی در مرزهای مشترک در امان نخواهند بود.

ایتالیا: ایتالیا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست 
تا به منظور شفاف ش��دن ابعاد قتل »جمال خاشقجی« 
روزنامه نگار سعودی تحقیق کند. جمال خاشقجی که از 
منتقدان »محمد بن س��لمان« ولیعهد سعودی بود از بعد 
از ظهر دهم مهر، بعد از ورود به کنسولگری عربستان در 
استانبول ناپدید شد. سعودی ها در آغاز اعالم کردند که وی 
از کنسولگری خارج شده و خبری از سرنوشت او ندارند اما 

سرانجام به کشته شدن وی اذعان کردند.

عم�ان: وزیر دفاع انگلی��س می گوید ۵ ماه دیگر، 
همزم��ان با خروج این کش��ور از اتحادی��ه اروپا، پایگاه 
نظامی عمان افتتاح می  شود تا نمادی از قدرت لندن در 
دنیای پسابرگزیت باشد. »گاوین ویلیامسون« که برای 
بازدی��د از بزرگترین رزمایش نظامی این کش��ور در ۲ 
دهه اخیر به عمان رفته است، در جمع بیش از ۵ هزار 
و پانصد نیروی نظامی این کشور از افتتاح پایگاه دائمی 

انگلیس در عمان برای ماه میالدی مارس خبر داد.

ک�ره جنوبی: ک��ره جنوبی و آمری��کا از برگزاری 
رزمایش نظامی مشترک در شبه جزیره کره خبر دادند. 
آمریکا و کره جنوبی درس��ت قبل از برگزاری نشس��ت 
»مای��ک پامپئو« وزی��ر خارجه آمریکا ب��ا همتای کره 
شمالی خود در زمینه ادامه مذاکرات خلع سالح اتمی، 

رزمایش کوچکی را برگزار می کنند.

ذرهبین

مقاومت در برابر حمایت گرایی تجاری 
رئیس جمهور چین در مراس��م افتتاحیه اولین نمایشگاه بین المللی واردات 
چی��ن، بر مقاومت در برابر حمایت گرایی تجاری و سیاس��ت اقدامات یکجانبه و 

اجتناب از رویارویی، تاکید کرد. 
شی جین پینگ افزود: خیلی مهم است که تمام کشور ها فضای همکاری های 
دو جانبه و مفید را گسترش دهند، زیرا این امر منجر به پیشرفت خواهد شد. این 
در حالی اس��ت که انزوا نتیجه ای جز کاهش توس��عه نخواهد داشت. کشورها باید در 
برابر حمایت گرایی تجاری و سیاس��ت های یکجانبه گرایی از خود مقاومت نشان دهند و 

سعی کنند سطح روابط چند جانبه و دو طرفه را باال برند. 
وی اف��زود: همکاری بین کش��ور ها امری حیاتی برای چالش ه��ا و تهدیدات کنونی 
اس��ت. چین در 1۵ س��ال آتی، کاال و خدمات را به ترتیب ب��ه ارزش 30 میلیارد و 10 

میلیارد دالر وارد خواهد کرد.

چالش
ائتالف سعودی هیچ پیشروی نداشته است

س��خنگوی رس��می انصاراهلل یمن تأکید کرد که ائتالف س��عودی شکست 
خورده و هیچ پیشروی در الحدیده یا دیگر مناطق نداشته است.

 محمد عبدالس��الم گفت: ائتالف س��عودی شکست خورده و هیچ پیشروی 
در الحدیده یا دیگر مناطق نداش��ته است. عملیات هلی برن هوایی در صعده نیز 
یک نمایش طنز از سوی ائتالفی است. در گزارش شبکه المیادین درباره تحوالت 
یمن آمده است که ائتالف عربی هیچ گونه پیشروی در پایگاه های ارتش و کمیته های 
مردمی در مرز یمن نداش��ته است. این در حالی است که نیروهای مزدور مورد حمایت 

ائتالف سعودی مدعی هستند به دروازه جنوبی الحدیده رسیده اند.
در همین حال یحیی الس��ریع، س��خنگوی رسمی نیروهای مس��لح یمن هم پیمان 
انصاراهلل در صنعا گفت که نیروهای ائتالف هیچ پیش��روی به س��مت پایگاه های ارتش و 

کمیته های مردمی در جبل جحفان در جازان عربستان نداشتند.

سرخط
هشدار عفو بین الملل 

س��ازمان عفو بین الملل از اقدام دادگاه تجدیدنظر بحرین در خصوص صدور 
حکم حبس ابد برای ش��یخ »علی س��لمان« دبیرکل جمعی��ت معارض ملی - 

اسالمی »الوفاق« به شدت انتقاد کرد.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای تأکید کرد که »صدور حکم حبس ابد برای 
شیخ علی سلمان بیانگر استمرار سیاست های جائرانه و غیرقانونی علیه معارضان و 
فعاالن مسالمت جو است.« این سازمان در صفحه توئیتر خود با اعالم مطلب فوق از لغو 

حکم تبرئه شیخ علی سلمان و صدور حکم حبس ابد برای او به شدت انتقاد کرد. 
چهارمین جلس��ه دادگاه تجدیدنظر شیخ علی س��لمان و دو نماینده سابق پارلمان 
بحری��ن از فراکس��یون الوفاق به نام های »حس��ن س��لطان« و »علی االس��ود« به اتهام 
جاسوس��ی برای قطر، روز یکش��نبه برگزار شد. دولت بحرین این سه نفر را به جاسوسی 

برای قطر متهم کرده است.

غرب آسیا

بزرگان بحران زده 
علی تتماج 

بیش از یک دهه اس��ت که اروپا در کش��ورهای مختلف، 
دولت ه��ای گوناگون��ی را به خ��ود دیده اس��ت. در این میان 
طیف ه��ای فکری تندرو با ایجاد اح��زاب جدید و چندماهه یا 
چندس��اله در اروپا به راحتی در عرصه های قدرت نفوذ کرده 
و رای و نظ��ر مردم را جلب می کنن��د. برخی از تحلیلگران بر 
این اعتقاد هستند که با توجه به بحران شکل گرفته در غرب، 
هیچ یک از دولت ها و احزاب و چهره های شناخته شده و سنتی، 
نمی توانند خواسته های مردم را برآورده کنند. به همین دلیل 

دولت ها مکرر تغییر کرده و به س��مت چهر های نو و ناشناخته 
گرای��ش پیدا می کنند که البته باز هم پاس��خ خود را دریافت 
نمی کنند. زیرا بحران شکل گرفته، ساختاری و بنیادی تر از آن 
است که با ورود چهره یا جریانی جدید ترمیم شود. در همین 
راس��تا دیده می شود که دولتمردان مداوم با کاهش محبوبیت 

یا شکست در انتخابات بعدی مواجه می شوند. 
این چالش تنها گریبانگیر مرکل و آلمان نیست زیرا ترزا 
می در انگلیس نیز با مشکالت و چالش های پیچیده ای مواجه 
اس��ت که هم از محبوبیت آن کاس��ته و هم اینکه قدرتش را 
برای ادامه کار تحت تاثیر قرار داده است. به ویژه در انتخابات 
زودهنگام سال گذش��ته، تعدادی از کرسی های پارلمان را از 
دس��ت داد در حالی که امیدوار بود با افزایش کرس��ی ها و به 
دست آوردن قدرت مطلق، می تواند به راحتی تصمیمات خود 
را اعمال کند. این مس��ئله در بحران برگزیت بیش��تر خود را 

نش��ان می دهد. در حالی که دولت باید در سال ۲019 خروج 
از اتحادیه اروپا را به شکل عملی کلید بزند اما هنوز نتوانسته 

با مقامات اتحادیه اروپا به توافقات اولیه برسد. 
فرانسه یکی دیگر از کشورهای مطرح و تاثیرگذار اروپا است 
که در مواردی بیش از آلمان وانگلیس در زمینه اقتصادی آسیب 
دیده اس��ت. بنابراین مردم در انتخابات ۲017 به سمت کسی 
س��وق پیدا کردند که برای ریاس��ت جمهوری جوان، تازه کار و 
جدید بود. مردم برای اینکه از احزاب سنتی پیشین پاسخ مثبتی 
دریافت نکرده و هر چهار س��ال یک دولت را تغییر داده بودند، 
ای��ن بار به حزبی رای دادند که تنه��ا چند ماه بر زبان ها افتاده 
بود. با پیروزی امانوئل ماکرون موجی از شادی در فرانسه شکل 
گرفت که حتی دیگر دولتمردان اروپایی را در بر می گرفت، اما 
این شادمانی چندی نپایید. زیرا او نیز نتوانست موفق عمل کرده 
و محبوبیت خود را حفظ کند. تا اینکه برخی از نظرسنجی ها در 

اول مهر س��ال جاری اعالم کردند که محبوبیت وی به زیر 30 
درصد رسیده است. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری 

بیش از 66 درصد رای آورده بود. 
این تالطم تنها در این س��ه کشور وجود ندارد، بلکه عمده 
کش��ورهای اروپایی طی ده سال گذشته با چالش هایی مواجه 
هستند که نمی توانند به راحتی سال های گذشته، راهی برای آن 
بیابند. بنابراین دولت ها مداوم تغییر کرده و محبوبیت ها کاهش 
پیدا می کند. این موضوع حتی فضای سیاس��ی - اجتماعی را 
به س��مت رادیکالیس��م و روی کار آمدن ناسیونالیس��ت های 
متعصب با گرایشات ضد اروپایی و قوم گرایانه سوق داده است. 
جریانی که در ایتالیا، اسپانیا، هلند،  دانمارک، نروژ و بسیاری از 
کشورهای دیگر اروپا خودنمایی می کند. تهدیدی که متفکران 
اروپایی را نگران و با این پرسش مواجه کرده که آیا ارزش های 

اروپایی در حال افول است؟

یادداشت

آگهى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
در اجراى آراى صادره هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى ، ذيال اســامى افرادى كه با ارائه قولنامه و مدارك و مســتندات الزم به 
دبيرخانه هيات مذكور و مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك ســقز تقاضاى ثبت و صدور 
ســند مالكيت مورد تقاضاى ابتياعى و متصرفى خود را نموده اند ، مســتندا به ماده 3 قانون 
فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهى مى شــود ، چنانچه از تاريخ انتشــار اولين 
نوبت اين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل ظرف مدت 2 ماه اعتراضى واصل شود 
معترض بايستى ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به تقديم 
دادخواست به مرجع ذيصالح قضايى نموده و گواهى تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت 
اسناد تسليم نمايد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد 
بود و در غير اينصورت چنانچه ذينفع ، گواهى عدم تقديم دادخواست را از مرجع صالح اخذ و 
تقديم دارد ، اداره ثبت پس از پايان مدت واخواهى بر اساس راى هيات حل اختالف اقدامات 
الزم را درخصوص ادامه عمليات ثبتى معمول مى دارد . در هر حال صدور سند مالكيت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
آقاى ابوبكر فرجى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از پالك   .1
1007- اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 100/41 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از 

صابر كاك محمودى
آقاى ســيد محمد حسينى ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .2
از پالك 1727 - اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 103/50 مترمربع ، مع الواسطه 

ابتياعى از عارف و محمد و صمد جميل و احمد و رئوف نيلوفرى
آقاى ابراهيم رهنما ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان قســمتى از   .3
پالك 80 فرعى از 1741- اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 173/02 مترمربع ،مع 

الواسطه ابتياعى عبدالقادر مهرى
آقاى احمد فرجى نســب مقدار سه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .4
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك 89 فرعى از 1741- اصلى واقع در بخش يك ســقز به 
مساحت 85/09 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از حسن امينى از محل مالكيت عبداله امينى

خانم خاتون فرجى نســب مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان   .5
يكباب ســاختمان قســمتى از پالك 89 فرعى از 1741- اصلى واقع در بخش يك ســقز به 
مساحت 85/09 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از حسن امينى از محل مالكيت عبداله امينى

آقاى محمود محمد پناهى مقدار چهار دانگ مشاع ازششدانگ عرصه و اعيان   .6
يكباب مغازه قســمتى از پالك باقيمانده 1744 - اصلى واقع در بخش يك ســقز به مساحت 

19/80 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مظفر دارائى از محل مالكيت سيف اله دارائى
آقــاى محمد صالح مير احمدى مقدار يك دانگ مشــاع ازششــدانگ عرصه و   .7
اعيــان يكباب مغازه قســمتى از پــالك باقيمانده 1744 - اصلى واقع در بخش يك ســقز به 
مســاحت 19/80 مترمربع ، مع الواســطه ابتياعى از مظفر دارائى از محل مالكيت ســيف اله 

دارائى
آقاى عبدالرحيم مير احمدى مقدار يك دانگ مشاع ازششدانگ عرصه و اعيان   .8
يكباب مغازه قســمتى از پالك باقيمانده 1744 - اصلى واقع در بخش يك ســقز به مساحت 

19/80 مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از مظفر دارائى از محل مالكيت سيف اله دارائى
آقاى سيد اسعد قيصريان ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .9
از پالك باقيمانده 3 فرعى از 1819 - اصلى واقع در بخش يك ســقز به مســاحت 117/50 

مترمربع ، مع الواسطه ابتياعى از محمد حامد توحيدى
آقاى طه جالليان مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعيان يكباب   .10
ساختمان قسمتى از پالك 1834 - اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 120 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از فاطمه اهللا قلى
آقاى محمد جالليان مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان يكباب   .11
ساختمان قسمتى از پالك 1834 - اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 120 مترمربع ، 

مع الواسطه ابتياعى از فاطمه اهللا قلى
آقاى محمد امين شــيخى ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى   .12
از پالك 1848 - اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 130/34 مترمربع ، مع الواسطه 

ابتياعى از شريف صالحى از محل مالكيت اقبال صالحى
آقاى محمد عبداله نژاد ششدانگ عرصه و اعيان يكباب ساختمان قسمتى از   .13
پالك يكفرعى از1882 - اصلى واقع در بخش يك ســقز به مســاحت 90/54 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از عبداله و ناصر و بهمن و ... ساعدى و آمنه خوش قدمى
آقــاى صالح الدين ســليمانزاده ششــدانگ عرصه و اعيان يكباب ســاختمان   .14
قســمتى از پالك 1889 - اصلى واقع در بخش يك سقز به مساحت 103/79 مترمربع ، مع 

الواسطه ابتياعى از وراث عبدالباقى خليفه زاده
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1397/08/15- م/الف1570    
سيد اميد زمانى- رييس اداره ثبت سقز

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له: مرتضى جمشيدى فرزند فاضل شغل آزاد به نشانى ناغان، خ معلم ك 14- محكوم به: 
بموجب دادنامه شــماره 9709973858600125 مورخ 97/3/10 شــوراى حل اختالف ناغان شعبه اول كه وفق 
دادنامه شــماره شــعبه دادگاه عمومى  قطعيت حاصل كرده است. حكم به محكوميت خوانده به حضور در دفترخانه 
اسناد رسمى و انتقال سند به نام خواهان صادر و اعالم مى نمايد. مشخصات محكوم عليه: جمعه زمانى مطلق فرزند 
ابوطالب شغل آزاد  به نشانى مجهول المكان. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم 
و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده 
روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شــود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در 
پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از 
مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى 
از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 
79/1/21 و همچنيــن مفاد قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج 

گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا              محل امضاء قاضى شورا – محمد محمدى

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى رضا حضرتى با ارائه تقاضاى وارده بشماره 710/7320-97/8/1 و دو برگ استشهاديه محلى مصدق 
شــده توســط دفتر اسناد رسمى شماره 17 ســنقر بشــماره 710/7321-97/8/1 مبنى بر فقدان سند مالكيت 
ششــدانگ يك باب مغازه باســتثناء طبقه فوقانى ذيل ثبت 739 صفحه 65 دفتر 10/8 بشماره سريال 866747 
تحت پالك ثبتى باقيمانده 1829 و 1830- اصلى در شهرســتان ســنقر بخش ده كرمانشــاه مع الواسطه بنام رضا 
حضرتى صادر و تسليم گرديده است و بدليل سهل انگارى مفقود گرديده تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به پالك فوق و يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف مدت 
ده روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه اصل سند مالكيت و يا اصل سند معامله به اداره ثبت سنقر تسليم و رسيد 
دريافت نمايند در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور و نرسيدن واخواهى نسبت به صدور سند المثنى طبق 

مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/8/15 
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سنقر و كليائى

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

برابــر رأى شــماره 139760322002000852-1397/02/19 هيــات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى بديل پودينه فرزند غالم بشماره شناسنامه 40 صادره از زابل در ششدانگ يك باب خانه 
(با حفظ كاربرى آموزشى) به مساحت 244/73 مترمربع در قسمتى از پالك 1188 اصلى واقع در بخش يك سيستان 
شهر زابل پايين تر از ميدان امام حسين (ع) بلوار شهيد حيدر شهركى خريدارى از مالك رسمى آقاى غالم پودينه 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/1225– تاريخ انتشار نوبت اول: 

سه شنبه 97/8/15 - تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 97/8/30
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حيدرعلى كرمى به شماره ملى 0032812272 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 97/4/520 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان زهرا نجفى به 
شماره ملى 0032897243 در تاريخ 1397/2/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتند از: 1- حيدر على كرمى فرزند على به ش ملى 0032812272 صادره از تهران همسر متوفى 2- ميثم 
كرمى فرزند حيدرعلى به ش ملى 0076149781 صادره از تهران پسر متوفى 3- شبنم كرمى فرزند حيدرعلى به 
ش ملى 0064033104 صادره از تهران دختر متوفى 4- فاطمه كرمى فرزند حيدرعلى به ش ملى 0022546154 
صادره از تهران دختر متوفى 5- هاجر رضائى فرزندجمشيد به ش ملى 4051646874 صادره از بهار مادر متوفى 
والغير ، 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/5682
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى
خواهان اداره منابع طبيعى و آبخيزبردارى شهرستان دماوند دادخواستى مبنى بر خلع يد بطرفيت آقاى اميد 
رنجبر تسليم دفتر دادگاه نموده و كه به كالسه بايگانى 960386 ثبت و موضوع به كارشناس جهت اعالم نظر ارجاع 
و منجر به صدور نظريه كارشناسى ثبت شده به شماره 97065 مورخ 1397/02/03 گرديده است كه با توجه به 
عدم شناســائى نامبرده به علت مجهول المكان بودن ايشان و به تجويز ماده 260 و 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 7 روز جهت مالحظه نظريه 

كارشناس و اظهار هر مطلبى نفياً يا اثباتاً به دفتر دادگاه مراجعه نمايد. م الف/5684/2
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى دادخواستى به طرفيت خواندگان آقايان محمد حسن هدايتى ، على 
قلى زاده سروى و على اكبر آسوده و عزيزاله پارسابه و مهدى بختيارى ، ميالد ميرزائى ، امير على شاه خليلى ، رضا 
رحيمى ، ســيد كاوه ســجادى ، عليرضا محمدى ،  عليرضا چراغى ، محمد طاهرى ، ارجمند نيكوئى ، رســول رمضانى ، 
حبيب احمد لو، محبوب رمضانى ، سيامك متهور و اهللا رضا شهابى خانم ها فاطمه شيرخانى ، فرخنده ولى پور مرندى 
، به خواسته خلع يد ، خسارات وارده به اراضى ملى و اجرت المثل ايام تصرف از سال 90 با جلب نظر كارشناس ، 
مطرح به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982214300839 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى بخش 
رودهن ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/12/05 ساعت 8/30 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. م الف/5684/1
منشى دادگاه بخش 2 دادگاه عمومى حقوقى بخش رودهن

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه تبريزى به شــماره شناســنامه 5 به استناد شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970457 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى سيد محمود شهيدى 
به شــماره شناســنامه 4 در تاريخ 1397/7/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى ســيد محمدرضا شــهيدى فرزند ســيد محمود به ش ش 189 صادره از تهران پســر متوفى 
2- آقاى سيد حميدرضا شهيدى فرزند سيد محمود به ش ش 4477 صادره از تهران پسر متوفى 3- خانم محدثه 
سادات شهيدى فرزند سيد محمود به ش ش 4832 صادره از دماوند دختر متوفى 4- خانم فاطمه تبريزى فرزند 
اسماعيل به ش ش 5 صادره از دماوند همسر 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/5683
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002592-97/07/22 و 139760318004002594-
97/07/22 و 139760318004002596-97/07/22 و 139760318004002598-97/07/22 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  
تصرفات نگار و شــهرزاد و فريبا و اميد عليزاده فيشــمى فرزندان عطاء اله (مشاعا بالسويه) در :1- ششدانگ يك 
قطعه زمين مشتمل بر اعيان احداثى به مساحت 4/96 مترمربع به شماره پالك فرعى 8449 مجزى از 1692 واقع 
در منجيل سنگ اصلى 1 بخش 19 گيالن  به ادرس واقع در منجيل خيابان منتظر المهدى كوچه پرويز لطفعلى پور 
محــرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى 
كه اشــخاص نســبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشــار نوبت اول: 30 /97/07 تاريخ انتشــار نوبت 

دوم:97/08/15 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004000074-97/01/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات اعظم غالمى لويه فرزند 
شمسعلى     در :1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 587/31 مترمربع به شماره پالك فرعى 809 مجزى 
از 101 واقع در لويه سنگ اصلى 16 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رودبار- لويه  محرز گرديده   است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002646-97/07/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  مهران فتوتى دارستانى فرزند 
محمد على  در :1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 196/25 مترمربع به شماره پالك 1446 مجزى از 
236 واقع در تكليم سنگ اصلى  4 بخش  20 گيالن به ادرس واقع در رودبار- پايين بازار- محله دارستان- خيابان 
شــهيد نوشــى بن بســت دو  محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شــدتاريخ انتشار نوبت اول: 30 /97/07 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002414-97/07/14   هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار تصرفات سيد كاوس قاسمى على 
آبادى فرزند مير صمد  در:1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 339/54 مترمربع به شماره پالك فرعى 
1044 مجزى از 452 واقع در پشته سنگ اصلى  21 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم اباد – خيابان شهيد 
بهشتى –خيابان سعادت 3 كوچه امين 2 محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدورســند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند 
ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شدتاريخ انتشار نوبت اول: 01 
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ابالغ اجرائيه
مشــخصات محكوم له: على عيدى به نشــانى: استان گلستان-شهرســتان گنبدكاووس-شهر گنبدكاووس- 
كيلومتر 5 جاده آزادشهر ناحيه صنعتى آقچه گروه صنعتى صباح مشخصات محكوم عليهم: 1-جاويد سعادت فرزند 
حيدر نشــانى: گلستان-گنبدكاووس بلوار دانشــجو چهارراه آذربايجان شرقى بعد از 20 مترى پيام پالك 82 منزل 
فاطمى 2-مهران عباسى فرزند نعيم مجهول المكان، بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره دادنامه مربوطه 
9609977157301041 و شماره بايگانى 960656 محكوم عليه محكوم است به محكوميت تضامنى به پرداخت 
مبلغ يكصد و ســى و دو ميليون ريال بابت اصل خواســته و نيز مبلغ ســه ميليون و پانصد و چهل و دو هزار ريال 
بابت هزينه دادرســى و همچنين خســارت تاخير تاديه از زمان سررســيد چك 96/04/26 لغايت زمان وصول در 
حق محكوم له صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى بوده و نيز پرداخت هزينه اجراييه برعهده محكوم عليه مى 
باشــد. اين اجرائيه يك نوبت آگهى مى گردد و 10 روز پس از آن به موقع اجرا گذاشــته مى شــود در اين صورت 
براى عمليات اجرايى ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيســت مگر اينكه محكوم عليه محل اقامت خود را 

كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد
 مهدى پورساداتى- قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان گنبدكاووس

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: سعيد حسن راست فرزند حسين مجهول المكان ، مشخصات محكوم له: حسين محبوبى 
فرزند حســينعلى به نشــانى آران و بيدگل خ جمهورى مجتمع عقيق واحد2 ، به موجب راى غيابى شــماره 112/97 
تاريخ 97/2/13 حوزه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب راى شماره – تاريخ – شعبه – دادگاه 
عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 878616-95/10/30 لغايت اجراى حكم هزينه اجرا به ميزان و نيم عشر از 
بهاى محكوم به از محكوم عليه قابل دريافت مى باشــد. ماده 34 قانون اجراى احكام: همين كه اجرائيه به محكوم 
عليه ابالغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و اســتيفاء محكوم به ازآن ميســر باشد و در صورتى كه خود را قادر به 
اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالى 

ندارد صريحاً اعالم نمايد.
رئيس حوزه 3 شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

گروه فرادید   ویژه گروه های وابسته به معارضان گ�زارش 
س��وری گزارش دادند که در مناطق تحت اشغال 
جبهه النص��ره در ادلب 1039 اردوگاه وجود دارد 
که ساکنان آن با وضعیتی بغرنج روبه رو هستند در 
حالی که همزمان بمباران مناطق مختلف توس��ط 

آمریکا جان سوری ها را تهدید می کند.
خبرها از ش��مال سوریه بویژه اس��تان ادلب از 
وخام��ت وضعیت آوارگان در مناطق تحت اش��غال 
گروه تروریس��تی »جبه��ه النصره« حکای��ت دارد. 
روزنام��ه الوطن س��وریه به نقل از گروه موس��وم به 
»منسقو االستجابه« گزارش داد که در منطقه تحت 
اشغال النصره در ادلب 1039 اردوگاه وجود دارد که 
در آن بیش از 778 هزار نفر زندگی می کنند. بیشتر 
این اردوگاه ها در منطقه »حارم« واقع در شمال ادلب 
قرار دارد به نحوی که ۵7۵ اردوگاه در آن واقع شده 
که بیش از 100 هزار خانواده در آن حضور دارند. در 

این مناطق اردوگاههای زیادی تخریب شده است؛ به 
گون��ه ای که ۲۵ درصد از این اردوگاه ها باید تعویض 
شوند و ۲0 درصد نیز نیازمند تعمیر است. 94 درصد 

هم نیازمند عایق های ضد باران است.
منسقوا االستجابه که نزدیک به معارضان سوری 
اس��ت اعالم کرد که ساکنان اردوگاه ها روزانه به ۲0 
هزار لیتر نفت و ۵10 هزار کلیوگرم هیزم نیاز دارند. 
اردوگاه های واقع در مناطق شمال سوریه که در اشغال 
تروریس��ت ها قرار دارد، در فصل زمستان با وضعیت 
بغرنجی روبه روست و دش��واری های زیادی دارند از 
جمله کمبود وس��ایل گرمایشی و نبود سرویس های 
بهداشتی. در همین راستا، »بریان مولر« رئیس گروه 
موسوم به »پزش��کان بدون مرز« اعالم کرد که این 
نهاد از »30 نوامبر همه فعالیت ها و حمایت خود در 

شمال سوریه را متوقف خواهد کرد«.
این در حالی اس��ت که ای��ن نهاد که یک نهاد 
غیردولتی فرانسوی است، در شمال سوریه به ویژه 
مناطق تحت تس��لط گروه موس��وم ب��ه »نیروهای 
دموکراتی��ک س��وریه« - تحت حمای��ت آمریکا - 
حضور دارد. در این میان غرب همچنان به سیاست 
منفی علیه سوریه ادامه می دهد چنانکه یک دادگاه 
در فرانسه برای سه نفر از مقامات ارشد سوریه حکم 
بازداش��ت بین المللی صادر کرده اس��ت. گزارش ها 
نش��ان می دهد طی 48 ساعت ترکیه بیش از هزار 
عنص��ر از گروه های مس��لح وابس��ته به خ��ود را به 
مناطق مقابل تحت تسلط »نیروهای دموکراتیک« 

در دیرالزور فرستاده است.
در راس��تای عمل به اظه��ارات اردوغان، گروه 

موس��وم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« -نزدیک 
به معارضان گزارش داد که طی س��اعات آتی شمار 
زیادی از عناصر گروه های مس��لح تروریستی حاضر 
در س��وریه که تحت الحمایه ترکیه هستند، به شرق 
فرات انتقال خواهند یافت. دیده بان می گوید که قرار 
اس��ت بیش از ۵00 عنصر مس��لح از شمال سوریه 
وارد ترکیه ش��ده و از آنجا مس��تقیما به محورهای 
مقابل ش��رق فرات اعزام ش��وند. در این میان گروه 
موس��وم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« اعالم کرد 
که نیروهای ائتالف بین المللی در شهر »هجین« از 
بمب های فسفری اس��تفاده کردند و در جریان این 
درگیری ها ۲0 عنصر ُکرد نیز کشته شدند. نیروهای 
ائتالف ک��ه در کنار نیروهای دموکراتیک قرار دارند 
در ریف دیرالزور و در جریان بمباران شهر »هجین« 

از بمب های آتش زایی اس��تفاده کردند که به گفته 
دیده بان در زمره بمب های فسفری به شمار می رود.

سوری ها همچنان قربانی تروریست ها و ائتالف آمریکایی


