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فلس�طین: رژیم صهیونیس��تی در ادام��ه پروژه 
شهرک س��ازی هایش در س��رزمین اش��غالی فلسطین 
قصد دارد یک مکان تاریخی در ش��مال قدس اشغالی 
با نام زکریای نبی را تخریب کند. رژیم صهیونیس��تی 
با هدف س��اخت یک مرکز لجس��تیکی برای ش��هرک 
صهیونیست نشین مودیعین در ش��مال قدس اشغالی، 

قصد تخریب این مکان تاریخی را دارد.

چین: دول��ت پکن به کارکنان ش��رکت های دولتی 
هشدار داد تا جایی که امکان دارد از سفر تجاری به آمریکا و 
کشورهای هم پیمان آن بپرهیزند. چین به مسئولین برخی 
شرکت های دولتی توصیه کرد از انجام سفرهای تجاری به 
آمریکا و هم پیمانانش پرهیز کنند و چنانچه مجبور به انجام 
چنین سفرهایی شدند، تدابیر ش��دیدی را در حفاظت از 

رایانه ها و دیگر ابزارهای الکترونیکی خود اتخاذ کنند.

استرالیا: اس��کات موریسون نخست وزیر استرالیا 
امروز سفر دوره ای مهمی را برای دیدار با مقامات چند 
کشور همس��ایه در منطقه اقیانوس آرام آغاز می کند. 
موریسون، نخستین نخست وزیر دولت استرالیا خواهد 
ب��ود که از دهه ه��ا پیش به ویتنام س��فر می کند. وی 
به ویژه نخس��تین نخست وزیر استرالیاست که دیداری 
دوجانبه از فیجی انجام می دهد، کش��وری که با وجود 

کوچک بودن چهارمین اقتصاد منطقه است.

افغانستان: نیروهای آمریکایی طی عملیاتی ویژه 
۴۰ داعش��ی را پس از آزادی از زن��دان طالبان در غرب 
افغانس��تان با بالگرد به م��کان نامعلومی منتقل کردند. 
عبداهلل افضلی معاون ش��ورای والیت��ی بادغیس گفت: 
گ��روه طالبان ۶ ماه پیش ۳۰ عضو خارجی داعش را که 
شهروندان کشورهای ازبکستان، قزاقستان، روسیه و چین 

بودند را از شهرستان »گرزوان« اسیر کردند. 

ذرهبین

آذربایجان یکی از مراکز تولید سالح 
رئیس جمهور آذربایجان با انحالل وزارت صنایع دفاعی این کش��ور، سازمان 
تولید تس��لیحات "آذر سالح" را برای تبدیل کردن جمهوری آذربایجان به یکی 

از مراکز تولید سالح در منطقه قفقاز و حاشیه دریای خزر تاسیس کرد.
در فرمان الهام علی اف برای تاسیس سازمان " آذر سالح" هدف از تاسیس 
این سازمان، توس��عه صنایع نظامی در جمهوری آذربایجان و ورود به مرحله ای 
نوین در این راس��تا اعالم شده است. این س��ازمان موظف شده است با به کارگیری 
فناوری های پیش��رفته نظامی تولید و ارس��ال س��الح، به بازاریابی برای این تولیدات در 

داخل و خارج از کشور به توسعه این بخش بپردازد. 
دول��ت جمه��وری آذربایجان در س��ال های اخی��ر با انعق��اد قراردادهای��ی با رژیم 
صهیونیس��تی، زمین��ه تولید برخی تس��لیحات از جمله پهپادهای صنای��ع نظامی رژیم 

صهیونیستی را در جمهوری آذربایجان فراهم کرده است.

سرخط
هشدار درباره فروپاشي انگلیس 

نخس��ت وزیر انگلیس درباره فروپاشی این کش��ور در صورت تصویب نشدن 
توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا، هشدار داد.

 ت��رزا می ب��ه اعضای مجلس عوام انگلیس هش��دار داد رای منفی دادن به 
توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا ”برگزیت“، ممکن اس��ت سرآغازی برای تجزیه 
انگلیس باش��د. نخس��ت وزیر انگیس از نمایندگان مجلس عوام خواس��ت از زاویه 
دیگری به توافقنامه برگزی��ت نگاه کنند. وی خطاب به نمایندگان افزود اکنون نگاه 

مجددی به آن بیندازید.
م��ی آخرین بار ب��رای راضی کردن اعضای پارلمان به حمای��ت از توافقنامه برگزیت 
پی��ش از رای گیری برای این توافقنامه، تالش کرد. وی نامه ای را از کمیس��یون اتحادیه 
اروپا منتشر کرد که تاکید می کند تدابیر ویژه درباره ایرلند شمالی، یکی از موانع اصلی 

در توافقنامه، موقت خواهد بود.

قاره سبز
طرح جدید بن سلمان 

مجتهد افش��اگر معروف اسرار آل س��عود در تازه ترین افشاگری های خود از 
طرح ولیعهد عربس��تان سعودی برای آزاد کردن فروش مشروبات الکلی در این 

کشور خبر داد.
مرحله بعدی برنامه بن س��لمان برای غربی س��ازی، ش��امل اج��ازه فروش و 
استفاده از مشروبات الکلی ابتدا از هتل های مجلل و سپس رستوران ها و همچنین 
تاس��یس کلوب های ش��بانه و کازینوها و قمارخانه ها می شود. افشاگر معروف خاندان 
آل سعود همچنین نوشت: برخی گفته اند که عمال در برخی از هتل ها مشروبات الکلی به 

صورت غیر رسمی فروخته می شود و کلوب های شبانه به صورت مخفیانه وجود دارد. 
اما چیز جدید این است که قرار است این مسایل جنبه قانونی، علنی و رسمی پیدا 
کند. این اقدام در حالی از سوی بن سلمان صورت می گیرد که سیاست های وی در آنچه 

آزادی اجتماعی نامیده می شود و نیز گزینه نظامی علیه یمن ناکام مانده است. 

چالش

دانفورد در خیابان های آنکارا

قاسم غفوری

ghassem_tg@yahoo.com

 کاخ س��فید ط��ی بیانیه ای اعالم کرد ک��ه ژنرال جوزف 
دانفورد رئیس س��تاد مشترک ارتش آمریکا به ترکیه می رود. 
و این سفر در نهایت دیروز انجام شد و وی در آنکارا با سران 
ترکیه دیدار کرد. خبر سفر دانفورد به ترکیه در حالی منتشر 
ش��د که همزمان دونالد ترام��پ رئیس جمهور آمریکا و رجب 

طیب اردوغ��ان رئیس جمهور ترکیه تلفن��ی درباره همکاری 
دوجانبه از جمله همکاری درباره سوریه گفت وگو کردند. 

حال این س��وال مطرح می ش��ود که هدف از این س��فر 
چیس��ت و چرا دانفورد راهی ترکیه ش��ده است؟ بسیاری از 
ناظران سیاس��ی و نظامی مهمترین محور این سفر را بررسی 
تحوالت سوریه تشکیل می دهد. اخیرا در حالی آمریکا ادعای 
خروج از س��وریه را مطرح کرده که ادع��ا نموده ترکیه جای 
این کش��ور ایف��ای نقش خواهد کرد. یک��ی از مباحث مطرح 
در این زمینه نیز مس��ئله کردهاس��ت که آمریکا س��عی دارد 
تا چنان وانمود س��ازد که به دنبال حفظ منافع آنها است. در 
همین چارچوب ترامپ و اردوغان در گفت وگوی تلفنی درباره 
ایجاد منطقه امن در شمال سوریه رایزنی کردند. اردوغان در 
ای��ن گفت وگو تلفنی به ترامپ گفت که آنکارا آماده اس��ت تا 
حمایت کامل را برای تس��هیل خروج آمریکا از سوریه فراهم 
آورد. آنه��ا بر این ادعایند ک��ه رئیس جمهور ترکیه به ترامپ 

اطمینان داده که هیچ مش��کلی با کردها نداش��ته و فقط به 
دنبال مبارزه با س��ازمان های تروریستی است که امنیت ملی 
این کش��ور را تهدید می کند. ترامپ در حساب توئیتری خود 
نوشته بود که خروج از خاک سوریه در حالی آغاز شده است 
که بخش کمی از خالفت داعش اکنون باقی مانده اس��ت. اگر 
داعش دوباره احیا ش��ود از پایگاه های نزدی��ک دوباره آنها را 

هدف قرار خواهیم داد.
بس��یاری از ناظران سیاس��ی بر این عقیده اند که آمریکا 
عمال در س��وریه با شکست مواجه ش��ده و توان ادامه حضور 
ندارد و در عین حال خروج را برابر با رسوایی شکست می داند 
لذا به دنبال سناریوی است که از یک سو خروجش را اجرایی 
و توجیه س��ازد و از س��وی دیگر این خروج را یک تاکیتیک 
راهبردی و موفقیت آمیز معرفی نماید. بخشی از این رفتار در 
قالب ادعای آمادگی برخی کش��ورهای عربی برای اعزام نیرو 
به سوریه می توان مشاهده کرد و بخشی نیز اعالم هماهنگی 

با ترکیه در مناطق مرزی اس��ت. آمریکا در حالی س��عی دارد 
ت��ا از ترکیه ب��رای اهدافش بهره گیرد ک��ه همزمان با ادعای 
هماهنگ بودن با آنکارا بر س��ر مس��ئله کرده��ا می خواهد تا 
خ��ود را حامی کرده��ا معرفی کرده تا همچنان به سیاس��ت 
چند پارگی قومی در منطقه بپردازد. با توجه به این ش��رایط 
می توان دریافت که تحرکات آمریکا از جمله س��فر دانفورد به 
ترکیه بیش از آنکه برای کمک به امنیت ترکیه باشد اقدامی 
اس��ت در جهت گرفتار سازی این کشور در بحران های جدید 
منطقه ای چنانکه پیش از این نیز ترامپ تهدید کرده بود که 
اقتص��اد ترکیه را نابود خواهد کرد. ورود به جنگ با س��وریه 
قطع��ا هزینه های بس��یاری برای ترکیه خواهد داش��ت و این 
آمری��کا خواهد بود ک��ه برنده این نبرد بی حاصل اس��ت در 
حالی که آنکارا با رویکرد به دمشق می تواند ضمن رسیدن به 
امنیت پایدار به اهداف خود در مقابله با پ.ک.ک و گروه های 

تروریستی دست یابد. 

یادداشت

آگهى تغييرات شركت گوهر صدر آرين غرب شركت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 1660 و شناسه ملى 14005025860 

به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/10/2 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد :ـ  آقاى خالد محمدى به شماره ملى 3761963041 به سمت رئيس 
هيئت مديرهـ  آقاى محمدساالر مظفرى به شماره ملى 3760823688 به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره ومديرعامل - كليه اسناد و مدارك و اوراق بهاء دار با 

امضاء منفرد آقاى خالد محمدى همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (348185)

آگهى تغييرات شركت گوهر صدر آرين غرب شركت با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 1660 و شناسه ملى 14005025860 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطور فــوق العــاده مورخ 
1397/10/2 تصميمــات ذيــل اتخــاذ شــد : - اعضاء هيئت مديــره به قرار 
ذيل براى مدت نامحدود انتخاب گرديدند: ـ آقاى خالد محمدى به شــماره ملى 

3761963041ـ  آقاى محمد ساالر مظفرى به شماره ملى 3760823688 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى سقز (348181)

آگهى تغييرات شــركت گوهر صدر آرين غرب شــركت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 1660 و شناسه ملى 14005025860 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــى فــوق العــاده مــورخ 
1397/9/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سلمان بهرام پور به شماره 
ملى 3859812191 كه داراى 500/000 ريال ســهم الشــركه مى 
باشــد با رعايت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب ســند صلح به 
شــماره 36807 مورخ 1397/10/01 صادره از دفتراســناد رسمى 
19 حوزه ثبتى سقز كليه سهم الشركه خود را به آقاى خالد محمدى با 
كدملى 3761963041 منتقل و از شركت خارج شد و ديگر هيچ گونه 
حق و ســمتى در شركت ندارد و اين نقل و انتقال سهم الشركه مورد 
موافقت كليه شركاء با رعايت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت. 
ليســت شركا بعد از نقل و انتقال : - آقاى محمدساالر مظفرى دارنده 
مبلغ 000/500 ريال سهم الشركه . - آقاى خالد محمدى دارنده مبلغ 

500/000 ريل سهم الشركه . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت 
ها و موسسات غيرتجارى سقز (348180)

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

فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760306011003925 - 1397/08/26 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محســن مهركيا به شناسنامه شماره 783 كدملى 0791094189 صادره سبزوار فرزند 
يحيى در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 62372,56 مترمربع قسمتى از پالك شماره 436-اصلى 
واقع در اراضى دوكاريز بخش 3 حوزه ثبت ملك سبزوار از محل مالكيت مالك رسمى مشاعى آقاى حاج على مسكنى 
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 صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/1362)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/10/11

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/10/26  
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

برابر راى شماره 139760322003001045 مورخه 1397/5/2 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سعيده شهنواز كرمى فرزند خدابخش بشماره شناسنامه 3710027942 صادره 
از خاش در يك باب خانه به مساحت 342/86 مترمربع قسمتى از پالك 695- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش كوچه منشــعبه از خيابان قدس جنوبى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى رسول 
باشام آزادى 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهار شنبه 97/10/26- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/11/11- م الف/591
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى دعوت افراز
چون آقاى محمد نكوهى نيا ( اصالتا) – فرزند قنبر احدى از مالكين مشاعى پالك 985 از يك اصلى  - اصلى 
واقع در بخش 2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 15098 ز مورخ 97/9/5 طبق وكالتنامه شماره 
.... دفترخانه شــماره ... تقاضاى افراز ســهمى خود/ موكل خويش را از پالك مرقوم با اســتناد 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 مشــاعى دسترســى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع و كسانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند 
و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخه 97/11/27 در اين اداره و 
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 شــد. تاريخ انتشــار: چهارشــنبه 1397/10/26- م 

الف/1649
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
چون آقاى مصطفى دامن ناروئى (وكالتا/ اصالتا) – فرزند امان اله احدى از مالكين مشــاعى پالك 15/90 - 
اصلى واقع در بخش 5 سيستان شهرستان زهك طبق درخواست شماره 17166 ز مورخ 97/10/8 طبق وكالتنامه 
شماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش 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 داشته كه 
به ديگر مالكين مشاعى 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 ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 97/11/30 در اين اداره 
و 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 شــد. تاريخ انتشــار: چهارشــنبه 1397/10/26- م 

الف/1602
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكه خواهان محمد رئيســى كيا دادخواســتى به خواســته تقاضاى محكوميت خوانــده به پرداخت 
12/000/000 ريال بابت دو فقره حواله موسســه قرض الحســنه اسالمى شــماره 228672 و 228670 مورخ 
97/3/1 و 96/11/1 به انضمام كليه خسارات دادرسى من جمله خسارت تاخير تاديه هزينه دادرسى ه طرفيت 
حسين حاجى كريمى  به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 11 حقوقى شوراى حل 
اختالف به كالسه 733/97 ثبت و براى تاريخ 97/12/26 ساعت 16عصر وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه 
خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور 
مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا 
قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين 

آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محسن سليمانى با وكالت آقاى حاج مبينى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه چك مبلغ 
23/000/000 ريال به شماره 221843-93/9/28 – پرداخت هزينه هاى حق الوكاله وكيل ، دادرسى و تاخير 
تاديه و تامين خواســته قبل از دفاع به طرفيت فاطمه محمودى  به مجتمع شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه 
پس از ارجاع به شعبه 12 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه ... ثبت و براى تاريخ 97/11/30 ساعت 16 وقت 
رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى 
حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان عليرضا ميرزائى دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت حميدرضا مداح  به 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 
7/878/97 ثبت و براى تاريخ 97/12/25 ساعت 17 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر 
مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله 

ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر به اينكه خواهان عليرضا ميرزائى يزدلى دادخواســتى به خواســته مطالبه به طرفيــت صادق ليره   به 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 
7/877/97 ثبــت و براى تاريخ 97/12/25 ســاعت 16/50 وقت رســيدگى تعيين گرديــده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان عليرضا ميرزائى دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت محمد عالوى جعفر   به 
مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 7 حقوقى شــوراى حل اختالف به كالسه 
7/879/97 ثبــت و براى تاريخ 97/12/25 ســاعت 17/20 وقت رســيدگى تعيين گرديــده از آنجا كه خوانده 
فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به 

منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف كاشان

                                                      رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى على فرپور داراى شناسنامه شماره 1409 به شرح دادخواست به كالسه 9709987460100384 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان دالور رسته به شماره شناسنامه 
10 در تاريخ 1365/8/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- على فرپور فرزند دالور ت ت 1334 ش ش 1409 صادره از بويراحمد پســر متوفى 2- عبدعلى رســته 
فرزند دالور ت ت 1324 ش ش 1044 صادره از بويراحمد پســر متوفى 3- صاحب جانى رســته فرزند دالور ت 
ت 1343 ش ش 2390 صــادره از بويراحمــد دختر متوفى 4- نزاكت رســته فرزنــد دالور ت ت 1326 ش ش 
1045 صــادره از بويراحمــد دختــر متوفى 5- بهجت رســته فرزنــد دالور ت ت 1322 ش ش 1043 صادره از 
بويراحمد دختر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى مفقودى
اصل شناسنامه  مربوط به خودرو  سوارى پرايد تيپ جى تى ايكس آى به رنگ نقره اى متاليك مدل 1386  
شماره انتظامى 52ب269 - ايران 98 به شماره موتور  2170379 و شماره شاسى s1412286393758  بنام  

على داوديان مفقود گرديده ، از درجه اعتبار ساقط است .ايالم

اينجانب معصومه يزدان شــناس مالك خودروى ســوارى ســمند به شــماره انتظانى  41/ 455 ب 14 مدل 
1384 شــماره بدنه  0014515721 و شــماره موتور 12484053809   به علت فقدان اسناد سازمان فروش 
ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) كارت و برگ سبز مذكور را نموده است.لذا چنانچه هر شخص ادعايى در 
مــورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــركت ايران خــودرو واقع در پيكان 
شــهر ساختمان ســمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به 

عمل خواهد آمد.

شناســنامه(برگ سبز)و كارت خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 131SX برنگ سفيد مدل 1390 بشماره 
موتور 4372709 و شماره شناسايىS3412290366291 :(VIN )و شماره پالك ايران 54-259 ص 22 به نام 

سميه نانوائى رودسرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

 131SE شناســنامه(برگ سبز)و سند كمپانى(فاكتور فروش) و كارت و بيمه نامه خودرو سوارى سايپا تيپ
برنگ نقره اى-متاليك مدل 1395 بشــماره موتور 5539835 و شماره شاســى NAS411100G3462616 و 
شــماره پــالك ايران 84-555 ص 24 به نام سوســن ابولپــور همايى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط مى 

باشد . بندرعباس

ســند كمپانى(فاكتور فروش) خودرو سوارى هاچ بك سيستم سايپا تيپ 111SE مدل 1396 برنگ سفيد 
روغنى بشماره موتور M13/5919576 و شماره شاسى NAS431100H5724326 و شماره پالك ايران 84-

451 ص 82 به نام جواد حبيبى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

مــدرك فارغ التحصيلى ســيده زرين گيس محمدپور ف ســيد نصرالدين ش ش 931 صــادره الهيجان در 
مقطع كارشــناس ناپيوسته رشــته مهندســى كامپيوتر –نرم افزار صادره از واحد دانشــگاهى الهيجان با شماره 
168820201447 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد الهيجان به نشانى الهيجان دانشگاه آزاد اسالمى الهيجان ارسال نمايد./نوبت دوم سارى

برگ ســبز ســوارى پرايد مــدل 1387 ش موتــور 2464477 شاســى S1412287779901 پالك 72-
879س27 رنگ مشكى متاليك مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ سبز كاميونت ون نيســان تيپ 2400مدل 1385رنگ آبى روغنى به شماره موتور 351859و شماره 
شاسى J042225  و شماره پالك ايران 81  479د59مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است./ف

برگ سبز (شناشنامه)  خودرو سوارى پيكان مدل 82به شماره انتظامى 439ب33ايران 49 به شماره موتور 
11158227043و شماره شاسى 82417242 به نام غالمحسين امين صفايى اردكانى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

كارت پالك خودرو تويوتا 2000 به شــماره پالك ايران 85-645ع34 و شــماره موتور 3224798 و شماره 
شاسى RK110616765 بنام محمد شريف درازهى سخا مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

ســند و فاكتور فروش ، شناســنامه مالكيت (برگ سبز) و پالك عقب خودرو پژو سوارى 405 با شماره پالك 
ايران 13- 567ن36 و شــماره موتور 12487205131 و شــماره شاســى NAAM01CA79K922146 بنام 

محمد على معينى مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

آگهى مزايده مال منقول نوبت اول
اجراى احكام مدنى بابل در نظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجرايى نسبت به فروش سوارى 
رانا مدل 95 به شماره انتظامى 52م798ايران82 رنگ گيالسى متاليك كه از نظر كارشناس به لحاظ از كار افتادگى 
باطرى امكان روشــن نمودن و تست فنى خودرو مقدور نبوده و مدت اعتبار بيمه نامه شخص ثالث مشخص نبوده 
در تاريخ 97/11/7 ساعت 11 از طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايد .كارشناس با لحاظ مراتب 
ارزش آن را 270,000,000 ريال برآورد نموده است. مزايده از قيمت پايه كارشناسى شده شروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى واگذار مى شــود . برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ خريد را فى المجلس و مابقى را ظرف يك 
مــاه پرداخت نمايد و در صــورت انصراف و عدم پرداخت مابقى مبلغ ه درصد پرداختى در حق دولت ضبط خواهد 

شد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى برعهده خريدار مى باشد.م/الف
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل-عابدى

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

شــماره  اصالحــى  راى  و  مــورخ 1395/10/25  شــماره  139560301022012254     راى  برابــر 
139760301206002909 مورخ 1397/0/08 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى چاپار 
ساعى  فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 5 صادره ازمراغه نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
در آن به مساحت110  متر مربع در قسمتى از پالك 13 فرعى از141 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان 
بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمحسين توكلى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از آن 
اخذ رسيد 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.
تاريخ انتشار نوبت اول:26 / 1397/10                           تاريخ انتشار نوبت دوم:11  /1397/11

م الف/2748
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

 ((نشر اگهى حصر وراثت ))
 اقاى مهدى  مكملى جهرمى  فرزند مصطفى داراى شماره شناسنامه 867 به شرح كالسه 843/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان   عاليه زارعيان  فرزند احمد  به شماره 
شناسنامه  345 در تاريخ 95/10/21 در اقامتگاه (موقت )خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است به 
:1- مهدى مكملى جهرمى شماره شناسنامه 867 پسر متوفى 2-اسداله مكملى جهرمى شماره شناسنامه 222پسر 
متوفى 3-احمد رضا مكملى جهرمى شماره شناسنامه 857 پسر متوفى 4-غالمرضا مكملى جهرمى شماره شناسنامه 
815 پســر متوفى 5-زينب مكملى جهرمى شــماره شناســنامه  805 دختر متوفى 6- زهرا مكملى جهرمى شماره 
شناسنامه 715 دختر متوفى 7-رقيه مكملى جهرمى شماره شناسنامه 1040 دختر متوفى 8-كبرى مكملى جهرمى 
شــماره شناسنامه 513دختر متوفى 9-فاطمه مكملى جهرمى شماره شناســنامه 341دختر متوفى 10-معصومه 
مكملى جهرمى شماره شناسنامه 992 دختر متوفى  والغير ./.اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور 
را در يك نوبت اگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض دارد ويا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر اگهى 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد ./.
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف ابادان

آگهى فقدان سند مالكيت 
 سند مالكيت مقدار ششدانگ پالك شماره يك فرعى از 2093- اصلى واقع در بخش يك سقز كه ذيل ثبت 
الكترونيك 139720332004000443 بنام لطيف شــريفى صادر و تسليم گرديده است.  سپس مالك فوق با 
تقديم دو برگ استشهاديه فقدان سند مالكيت كه به تاييد و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 97 سقز رسيده 
مدعى است كه سند مالكيت فوق الذكر بشماره مسلسل 497356 در اثر اسباب كشى مفقود و با جستجوى كامل 
پيدانشده است لذا باستناد ماده 120 اصالح موادى از آئيننامه قانون ثبت مصوب 80/11/8 مراتب در يك نوبت 
آگهى مى شود تا چنانچه شخص يا اشخاص نسبت به پالك مرقوم مدعى انجام معامله و يا وجود اصل سند مالكيت 
و يا سند معامله نزد خود باشند از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا همراه با اصل سند 
مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم نمايند بديهى است ، چنانچه ظرف مدت ده روز اعتراضى واصل نگردد 
و يا در صورت اعتراض اصل ســند مالكيت ارائه نشــود اداره ثبت المثنى ســند مالكيت را طبق مقررات صادر و 
به متقاضى تســليم خواهد كرد و در صورت ارائه ســند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبتنى بر وجود آن 
نزد معترض در دو نســخه تنظيم و يك نســخه آن به متقاضى المثنى تسليم و اصل سند مالكيت به ارائه دهنده 

مسترد خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/10/26 

م/الف: 1980
 سيد اميد زمانى – رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سقز

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرســتان سنندج. تصرفات مالكانه  
بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وســيله مشــخصات امالك  در دو نوبت  به فاصله 15 روز جهت 
اطالع عموم در روزنامه كثيراالنتشار و محلى آگهى ميگردد. در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضيان اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف  مدت يك ماه از تاريخ  تسليم 
اعتراض دادخواست  خود را به مرجع  قضائى تقديم نموده و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض سند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد. صدور سند 

مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بخش 11:

1-ششدانگ يك باب ساختمان بنام كيومرث رشيدى فرزند ايوب شماره شناسنامه 4 صادره سنندج كد ملى 
3732707032 تحت پالك 824 فرعى از 2714 اصلى بخش 3 سنندج به مساحت 199/11 متر مربع به آدرس 

سنندج روستاى قار روبروى شركت نفت
تاريخ نوبت اول: 97/10/26 
تاريخ نوبت دوم: 97/11/13 

 م/الف: 8666  
بهنام قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج

آگهى مزايده مرحله اول
در پرونده اجرايى شــماره 971558 اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف ســقز موضوع دادنامه  شماره 
كالسه 970023 صادره از شعبه اول شوراى حل اختالف سقز، احمد كريميان محكوم به پرداخت 15/575/779 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 4/550/000 ريال هزينه دادرسى و مبلغ 1/500/000 ريال هزينه كارشناسى 
له قادر عبدالهى  و مبلغ 750/000 ريال هزينه اجرا محكوم گرديده است، نظر به عدم پرداخت محكوم به از سوى 
محكوم عليه ششدانگ پالك ثبتى 1329 فرعى از باقيمانده 723 فرعى از 540 از 1741 معرفى و توقيف گرديده 
است. كه بر اساس نظريه كارشناسى موجود در پرونده ، قيمت آن 2/600/000/000 ريال برآورد گرديده است 
كه،  در تاريخ 1397/12/14 راس ســاعت 10 صبح به مدت يك ســاعت به مزايده گذاشته مى شود . مزايده از 
قيمت كارشناسى به عنوان قيمت پايه شروع و برنده مزايده كسى خواهد بود كه باالترين قيمت را بپردازد. ضمنا 
برنده مزايده بايد در همان تاريخ، فى المجلس ، ده درصد قيمت پايه را به حساب سپرده دادگسترى سقز واريز 
و فيش واريزى را تحويل نموده ، و ظرف يك ماه از تاريخ برگزارى مزايده ، نسبت به پرداخت مابقى قيمت اقدام 
نمايد. افرادى كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند ، مى توانند، پنج روز مانده به روز مزايده به اين اجرا 

مراجعه و با اخذ مجوز كتبى از ملك مزبور ديدن نمايند م/الف:1213
انورى- مدير اجراى احكام حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان سقز

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/خانم محمد نورى داراى شناسنامه شماره 449 كدملى 6469585231 به شرح دادخواست به كالسه 
8/971342 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد نورى به 
شناسنامه 198- 6469582605  در تاريخ 1397/9/29 دراقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به افراد مشروحه زير: 1- راضيه احمدى به ش.ش 164 ت ت  1307/10/10 
شماره ملى 6469701647 همسر متوفى 2-  محمدشريف نورى به ش.ش 396 ت. ت 1343/5/9  شماره ملى 
6469584705 پســر متوفى 3- محمد نورى به ش.ش 449 ت.ت 1350/7/2  شــماره ملى 6469585231 
پســر متوفى 4- حصيبه نورى  به ش.ش 395 ت. ت 1342/5/10 شــماره ملــى 6469584691 دخترمتوفى 
5- فخــرى نورى به ش.ش 397 ت.ت 1345/4/10 شــماره ملــى  6469584713 دختر متوفى 6- مينا نورى  
به ش.ش 501 ت.ت 1347/6/1 شــماره ملى 6469585760 دختر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت پى در پى ماهى يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه 

از متوفى نزد او باشداز تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
م/الف: 8684

رئيس شعبه هشتم شوراى حل اختالف سنندج

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 3 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

  برابرآراء صادره هيات / هيات هاى موضوع قانون تعيين تكليف وضعييت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى آستانه اشرفيه تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است ،بشرح 
ذيل مى باشد: رديف 1- برابر راي شماره 139760318006003363  هيات يك   قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك استانه تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى اقاى جواد كاظمى فرزند على بشماره شناسنامه 5421 پنج هزار و چهار صد و بيست و يك به شماره ملى 
4-119264-038 صادره از قم به صورت ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 469/24 
مترمربع چهار صد و شــصت و نه متر و بيســت و چهار مترمربع به شماره پالك 617 ششصد و هفده فرعى از 33 
سى و سه اصلى قسمتى از پالك 32 سى و دو فرعى از 33 سى و سه اصلى بخش ده - 10 گيالن واقع در استانه 
اشرفيه قريه كشل كوچه شهيد قنبرى پالك 70 هفتاد جنب خانه بهداشت خريدارى از مالك رسمى از نسق محمد 
حســين رجبى محرز گرديده اســت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص ذى نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها 
از تاريخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به   ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند .معترض 
بايد ظرف يكماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست   دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم 
دادخواست رابه اداره ثبت محل تحويل دهد. در اينصورت اقدامات ثبت ، موكول با ارائه حكم قطعى دادگاه است.
درصورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
را ارائه نكند،اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالكيت نمايد.صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نيست. تاريخ انتشار اول: 1397/10/11      تاريخ انتشار دوم   1397/10/26                
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   رئيس اداره ثبت  اسناد وامالك آستانه اشرفيه  - ايرج حيدر پور

ویژه گروه فرادید  ارت��ش س��وریه در حالی برای گ�زارش 
عملیات نظامی در شمال حماه آماده می شود که منابع 
روس گفته اند، تروریست ها در حال آماده شدن برای 

انجام حمالتی شیمیایی در چند شهر سوریه هستند.
یک منبع مطلع ب��ه خبرگزاری »اینترفکس« 
روسیه گفته اس��ت، گروه های تروریستی در حال 
برنامه ریزی ب��رای انجام حمالت ش��یمیایی علیه 
تأسیسات نظامی و غیرنظامی در ادلب هستند. این 
منبع خبرگزاری اینترفکس همچنین تأکید کرده، 
گروه ه��ای تروریس��تی »جیش الع��ز« و »الحرکه 
االس��المیه« برای یک س��ری حمالت همزمان در 

الذقیه ، ادلب، حلب و حماة آماده می شوند. 
این منب��ع گفت:  »اطالعاتی وجود دارد مبنی 
بر اینکه گروه های تروریستی برای انجام این هدف، 
انبارهای مواد شیمیایی سمی در استان های ادلب 

و الذقی��ه ایج��اد کرده اند«. طبق اع��الم این فرد: 
»برنامه ریزی برای انجام حمله شیمیایی به صورت 
همزمان در چند شهر از جمله الذقیه، ادلب، حلب 

و حماة در حال انجام است«.
خبرگزاری رسمی س��وریه )سانا( سوم آذرماه 
گزارش کرد که تروریست ها در استان حلب اقدام 
ب��ه ش��لیک خمپاره های حاوی گاز س��می کلر به 
محله های »ش��ارع النی��ل« و »الخالدیه« کرده اند. 
این اقدام تروریس��ت ها، واکنش تند دولت سوریه 
و روس��یه را درپی داش��ت. »ایگور کوناشنکوف« 
س��خنگوی وزارت دفاع روسیه در آن زمان تأکید 
کرد که این حمله از منطقه کاهش تنش��ی انجام 
ش��ده که ترکیه ضامن اج��رای تعهدات مبتنی بر 

عدم درگیری در آن بوده است. 
در این می��ان یک منبع نظامی بلندپایه اعالم 
ک��رد که ارتش س��وریه همچنان به روند ارس��ال 

تجهی��زات و اعزام نیروه��ا به جبهه های اس��تان 
حماه ادامه می دهد و قصد دارد عملیات خود علیه 
تروریست ها را آغاز کند. یک گروه تروریستی دیگر 
نیز تالش کرد که از منطقه عاری از سالح واقع در 
ریف ادلب به سمت مواضع ارتش سوریه نفوذ کند، 

ولی موفق به انجام مأموریت خود نشد.
ارت��ش س��وریه همچنین تروریس��ت ها را در 
اطراف ش��هرک ها و مناطق »حصرای��ا، أبو رعیدة، 

الصخر، اللطامنة، وادی الدورات والزکاة واألربعین« 
واقع در شمال و شمال غرب حماه هدف قرار داد و 
چند نفر از آنان را از پای درآورد. نیروهای س��وری 
مواضع تروریستها را در مناطق »الهبیط، تل خزنة 
و التینه« واقع در ریف ادلب هدف قرار دادند و در 
اطراف محورهای غرب ش��هر حلب نیز به شدت با 

آنان درگیر شدند.
خبر دیگر آنکه روسیه در تالش است تا تعداد 

نیروهای پلیس نظامی خود را در س��وریه افزایش 
دهد. این در حالی اس��ت که آمری��کا به تازگی از 
قص��د خود برای خ��ارج کردن نظامیان��ش از این 
کش��ور خبر داده اس��ت. طی ۳ ماه گذشته تعداد 
ایس��ت های بازرس��ی نیروهای روس��یه در منطقه 
کاهش تنش در ادلب و منبج افزایش یافته است. 
همچنی��ن نیروهای پلیس نظامی روس��یه از 
۱۱ ژانویه گش��ت زنی های خود را در منطقه منبج 
آغاز کرده اند. در این میان فرستاده جدید سازمان 
ملل در امور سوریه امروز در نخستین سفر رسمی 
خود، وارد دمش��ق شد و قرار اس��ت با شماری از 

مسئوالن سوری دیدار و گفت وگو کند. 
از س��وی دیگر معل��م وزیر خارجه س��وریه و 
س��فیر جدید روس��یه در این کش��ور در خصوص 
همکاری های مش��ترک میان مس��کو و دمشق در 

زمینه مبارزه با تروریسم رایزنی کردند.

همزمان با آغاز عملیات ارتش در شمال حماه صورت می گیرد

بازیتکراریتروریستها
باپروندهسالحشیمیایی


