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نیجری�ه: گروهی از آژانس های امدادرس��انی در 
گزارش��ی اعالم کردند که حمالت گروه های مسلح در 
چند هفته اخیر در شمال شرقی نیجریه شدت گرفته و 
در نتیجه آن بیش از ۱۰۰ نظامی کشته شده و مقادیر 
زیادی س��الح به دست این گروه ها افتاده است. بیشتر 
این حمالت را یک گروه وابس��ته به داعش که از گروه 

تروریستی بوکوحرام جدا شده، انجام داده است.

پاکستان: ش��اه محمود قریش��ی وزیر امور خارجه 
پاکس��تان گفت: امکان دارد دور بعدی مذاکره با طالبان 
در اسالم  آباد انجام شود. وی افزود: پاکستان برای پیشبرد 
اهداف مذاکرات صلح افغانستان ایفای نقش کرد و به تالش 
خود در این زمینه ادامه می دهد. خبر دیگر از پاکس��تان 
آنکه کابینه پاکستان مجوز ادامه فعالیت »راحیل شریف« 

به عنوان رئیس ائتالف نظامی عربستان را تأیید کرد.

روس�یه: بناب��ر اع��الم دو منب��ع آگاه از گزارش 
طبقه بندی ش��ده اطالعاتی آمریکا، روسیه ماه گذشته 
میالدی یکی دیگر از سامانه های موشکی ضد ماهواره 
خ��ود را ب��ا موفقی��ت آزمایش کرد. این موش��ک ضد 
ماهواره پ��روازی ۱۷ دقیقه ای پیش از اصابت به هدف 
تعیین شده داشت و هزار و ۸۶۴ مایل را طی کرد. طبق 
اعالم منابع آگاه از گزارش اطالعاتی آمریکا، این سامانه 
ضد ماه��واره به منظور هدف ق��رار دادن ماهواره های 

تصویربرداری در مدار زمین بکار خواهد رفت. 

هند: دبیرکل س��ازمان ملل ب��ا تاکید بر ضرورت 
ش��کل گیری مذاکرات معنی دار بین هند و پاکس��تان 
گفت که این دو کشور باید از طریق مذاکرات، راه حلی 
برای مس��ئله کش��میر بیابند. »آنتونیو گوترش« طی 
اظهاراتی در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت که 
س��ازمان ملل نقش خود در مسئله کشمیر را ایفا کرده 
است و اکنون نوبت به هند و پاکستان است که از طریق 

مذاکرات به راه حلی برای مسئله کشمیر دست یابند.

لیب�ی: وزارت بهداش��ت دولت وفاق ملی لیبی در 
بیانیه ای اعالم کرد که شمار تلفات درگیری های جنوب 
طرابلس که از روز چهارشنبه گذشته آغاز شده، به ۱۳ 
کش��ته و ۵۲ زخمی رسیده است. در این بیانیه از همه 
طرف های درگیر خواسته شده است از نقض حقوق بشر 
پرهیز کرده و از هر گونه تعرض به رانندگان آمبوالنس ها 

در حین انجام وظایفشان، خودداری کنند.

س�ومالی: یکی از افسران ارتش سومالی از حمله 
عناصر گروه تروریستی الشباب به یک مرکز پلیس این 
کشور در جنوب سومالی خبر داد. »احمد فارح« یکی 
از افس��ران ارتش سومالی اعالم کرد که عناصر وابسته 
به گروه تروریس��تی الشباب به یکی از مراکز پلیس در 

اقلیم جوبا واقع در جنوب این کشور حمله کردند.

ذرهبین

توطئه تازه امارات علیه فلسطین
نایب رئیس جنبش اس��المی در سرزمین اشغالی 
۱9۴۸ از جمله دالیل س��فر رئیس سرویس اطالعات 
امارات به رژیم صهیونیس��تی را پرداخ��ت میلیون ها 
دالر ب��رای خریداری زمین ه��ای قدس و واگذاری آن 

به صهیونیست ها دانست.
شیخ »کمال الخطیب« از جمله دالیل سفر رئیس 
س��رویس اطالعات امارات به س��رزمین های اشغالی را 
در راس��تای تالش برای واگذاری امالک شهر قدس به 
شهرک نشینان دانس��ت. الخطیب در گفت وگو با وبگاه 
خب��ری »الخلیج اونالی��ن«، تاکید ک��رد: صاحب یک 
خانه مجاور مس��جداالقصی گفته اس��ت که از س��وی 
خال��د العطاری، بازرگان اهل قدس، ک��ه از نزدیکان به 
محم��د دحالن عضو جدا ش��ده جنبش فتح و مش��اور 
محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی اس��ت، پیشنهاد دریافت 
۲۰ میلیون دالر در ازای فروش خانه اش را گرفته است. 
وی افزود: صاحبخانه این پیشنهاد وسوسه انگیز بازرگان 
قدسی را که از نزدیکان به امارات است، رد کرده است.

الخطیب، خبر منابع صهیونیستی درباره سفر هوایی 
مس��تقیم و بدون توقف از ابوظبی به اراضی  اشغالی را 
نی��ز تایید و اعالم کرد که یک فروند هواپیمای اماراتی 
روز چهارش��نبه در تل آویو فرود آمده که حامل »شیخ 
عبداهلل بن زاید آل نهیان« وزیر خارجه امارات و »شیخ 
طحنون بن زاید آل نهیان« رئیس  سرویس اطالعات این 
کش��ور بوده اس��ت. وی گفت: آنها هم اکنون در هتل 
»ریتز کارلتون« در هرتزلیا در نزدیکی تل آویو به س��ر 
می برند و س��وال هایی درباره دالیل و زمان سفر آنها به 

سرزمین های اشغالی مطرح است. 
ش��یخ خطیب و ش��یخ رائد صالح پیشتر نیز گفته 
بودند که تجاری اماراتی در رس��وایی واگذاری ۳۴ واحد 
آپارتمان در وادی حلوه حی س��لوان به شهرک نشینان 
صهیونیست مربوط به اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر ۲۰۱۴ 
دخیل بوده اند. در این می��ان منابع خبری اعالم کردند 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی از رومانی خواسته است تا 

سفارت خود را به قدس اشغالی منتقل کند.

نیمچهگزارش

قدردانی هنیه از ماهاتیر محمد
رئیس دفتر سیاس��ی حماس از مخالفت این کشور با سفر ورزشکاران رژیم 

صهیونیستی برای شرکت در مسابقات »پاراشنا« قدردانی کرد.
 اس��ماعیل هنیه اعالم کرد این اقدام، نشان دهنده موضع تاریخی و حقیقی 
مالزی در حمایت از ملت فلس��طین است که به صورت روزانه تحت جنایت های 
رژیم اش��غالگر قرار دارند. رئیس دفتر سیاس��ی حماس در ادامه موج عادی سازی 
روابط کش��ورهای عربی و اسالمی با رژیم صهیونیستی را خطرناک خواند و از مالزی 

در رد عادی سازی روابط با این رژیم قدردانی کرد. 
وزی��ر خارج��ه مالزی اعالم کرد، این کش��ور از این به بعد دیگ��ر میزبانی برنامه ای 
را که نمایندگانی از رژیم صهیونیس��تی در آن حضور داش��ته باش��ند، نخواهد پذیرفت.  
»صیف الدین عبداهلل« تأکید کرد، دولت مالزی در برابر محرومیتی که علیه ورزش��کاران 

رژیم صهیونیستی در رقابت های پاراشنا اعمال شده، تسلیم نخواهد شد.

مقاومت
افزایش 49 درصدی بدهی دولت مودی

وزارت امور مالی هند در هش��تیمن گزارش وضعیت بدهی دولت این کشور 
اع��الم کرد، بده��ی دولت هند از زمان ب��ه روی کار آمدن "نارن��درا مودی" به 
عنوان نخس��ت وزیر کشور، در مقایسه با چهار و نیم سال گذشته، با افزایش ۴9 

درصدی، به ۸۲ میلیون لک روپیه رسید. 
بدهی دولت تا ژوئن ۲۰۱۴ که مودی به قدرت رسید، ۵۴،9۰،۷۶۳ میلیون لک بود. 
هر یک لک روپیه معادل ۱۰۰ هزار روپیه اس��ت. این افزایش بدهی دولت ناشی از افزایش 
۵۱.۷ درصدی بدهی عمومی از ۴۸ میلیون لک به ۷۳ میلیون لک در بازه زمانی چهار و نیم ساله 

است که خود نتیجه افزایش ۵۴ درصدی بدهی داخلی و رسیدن آن به ۶۸ میلیون لک است. 
وابستگی به وام های بازار نیز شاهد افزایش ۴۷.۵ درصدی)۵۲ میلیون لک( در این 
بازه زمانی بود. دولت هند در هش��ت ماهه اول سال جاری میالدی )تا نوامبر(، با کسری 

بودجه ۷.۱۷ میلیون لک مواجه است. 

شبه قاره
تاسیس ارتش اروپایی ضرورت دارد

وزیر دفاع آلمان پس از دیدار با وزیر خارجه اتریش در وین بار دیگر بر لزوم 
تاسیس و راه اندازی ارتش واحد اروپایی تاکید کرد.

اورزال فون در الین پس از دیدار با »کارین کنایس��ل« وزیر خارجه اتریش 
در وین در س��خنانی درباره امنیت اروپا اظهار داش��ت: من همچنان بر این باور 
هستم که تاسیس و راه اندازی ارتش واحد اروپایی از الزامات امروز اروپا به شمار 
می آی��د. وی در ادامه افزود: اگر خواهان ارتباط و رایزنی هس��تیم باید بتوانیم آن را 

انجام دهیم، صرف خواستن نمی تواند راهگشای مسائل باشد. 
فون در الین همچنین خاطرنش��ان کرد: همکاری های امنیتی و دفاعی در اروپا نیاز 
به ساختار و سیستم واحد در این باره را بیش از پیش پررنگ تر می کند. راه اندازی ارتش 
واحد اروپایی می تواند تاثیر شگفت آوری در افزایش قدرت دفاعی اروپا داشته باشد. وی 

خواستار تشکیل ارتش اروپایی شد.

سرخط

وپاشیده  نشستی فر
علی تتماج

 لبنان از امروز میزبان نشس��تی است که سران و مقامات 
ارش��د کش��ورهای عربی را گردهم می آورد. نشست اقتصادی 
س��ران اتحادیه ع��رب در بیروت آغاز ب��ه کار می کند و طبق 
برنامه باید س��ران و مقامات عالی رتبه کشورهای عربی در آن 
حضور یابند تا به بررسی وضعیت اقتصادی منطقه و کشورهای 
مذک��ور بپردازند. این نشس��ت در حالی برگزار می ش��ود که 
روند تحوالت نش��ان می دهد این نشس��ت بیش از آنکه جنبه 
کاربردی داش��ته باشد بیش��تر جنبه گرفتن عکس یادگاری و 

نیز رفع مسئولیت از سران عرب دارد. 

نخس��تین مس��ئله نحوه و میزان مش��ارکت کش��ورهای 
عربی است. گزارش های منتش��ره نشان می دهد که بسیاری 
از س��ران عرب در بیروت حضور نخواهند یافت. مسئله ای که 
بی��ش از هر چیز نش��ات گرفته از صف بندی های سیاس��ی و 
اختالفات گسترده میان کشورهای عربی است. اکنون برخی 
از کش��ورهای عربی نظیر عربس��تان روابط چندان مطلوبی با 
لبنان ندارند و بخشی از اختالفات نیز اختالف نظرهایی است 
که در قبال تنش های میان قطر و عربستان ایجاد شده است. 
بخش��ی از این اختالفات نیز ناش��ی از زمان برگزاری نشست 
است چراکه بس��یاری از کشورها حتی لبنان خواستار تعویق 
این نشست بوده اند اما از سوی بزرگان اتحادیه عرب رد شده 
است که خود تنش ها و اختالفاتی را به همراه داشته است. 

دومین مس��ئله عدم توجه به شرایط منطقه در برگزاری 
اجالس است. بسیاری از کشورها از جمله لبنان، عراق، مصر، 
س��ودان و... تاکید دارند که سوریه باید به جمع اتحادیه عرب 

باز گردد و لذا زمانی که تکلیف این بازگش��ت صورت نگرفته 
نشس��ت های رسمی و سراس��ری اتحادیه عرب باید لغو شود. 
بسیاری از کشورها بر این عقیده اند که سوریه از دوران بحران 
خارج ش��ده و کرسی این کشور باید به آن بازگردانده شود و 
برگزاری نشس��ت بیروت بدون حضور س��وریه مغایر با منافع 

اتحادیه عرب است. 
س��ومین مس��ئله در باب نشست مذکور مس��ائل مطرح 
در آن اس��ت. در حالی گفته ش��ده که نشس��ت مذکور برای 
بررسی چالش های کشورهای عربی و منطقه است اما مسائلی 
همچون حل بحران یمن، حمایت از فلس��طین در برابر رژیم 

صهیونیستی در این نشست مطرح نمی باشد.
 بسیاری تاکید دارند در شرایطی که برخی از کشورهای 
عربی به سمت س��ازش با رژیم صهیونیستی پیش می روند و 
مانع از بازگش��ایی پرونده فلس��طین در نشست های اتحادیه 
عرب می ش��وند برگزاری نشست بیروت معنایی ندارد چراکه 

شاکله اصلی تشکیل اتحادیه عرب حمایت از فلسطین بوده و 
نباید از این مس��ئله غفلت شود. در همین حال برخی مسائل 
نیز از س��وی لبنان به عنوان میزبان این نشست مطرح است 
از جمله مس��ئله پیگیری وضعیت امام موس��ی صدر که برای 
لبنانی های دارای اهمیت بس��یار اس��ت. در این میان برخی 
کشورهای عربی سعی دارند تا این نشست را به مولفه ای برای 
اعم��ال موضع منفی علیه جمهوری اس��المی ایران، حزب اهلل 
لبنان و مقاومت منطقه مبدل س��ازند که با مخالفت بسیاری 
از کش��ورهای عربی مواجه و خواس��تار عدم بازگشایی چنین 

پرونده هایی در نشست بیروت هستند. 
با توجه به آنچه ذکر شد نشست بیروت نشستی از پیش 
شکس��ت خورده اس��ت که صرفا از روی اجبار و تحت فش��ار 
برخی کش��ورها برگزار می شود و عمال نمی تواند تحقق بخش 
اه��داف اتحادیه عرب چه در حوزه اقتصادی و چه سیاس��ی 

باشد. 

یادداشت

نوبت دوم

موضوع مناقصه: تكميل عمليات فاز 6 پارك الله واقع  در بلوار شهداء ، مطابق شرح خدمات مندرج 
در اسناد و مدارك مناقصه و قرارداد منضم.

مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/11/8، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/11/10 و 
بازگشايى پاكات در مورخ 97/11/11 مى باشد.

كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز 55450503

آگهى تجديد مناقصه عمومى شماره 97/11 مرحله دوم

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

 مديرعامل - حميدرضا مميز

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

نوبت دوم

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد نسبت به واگذارى يك قطعه زمين واقع در 
خيابان رسالت ، جنب باشگاه اميركبير از طريق مزايده عمومى به متقاضيان واجد شرايط اقدام نمايد. 
مهلت دريافت اسناد حداكثر تا تاريخ 97/11/8، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/11/10 و 

بازگشايى پاكات در مورخ 97/11/11 مى باشد.
كليه ى هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز تلفن : 55450503

آگهى مزايده عمومى شماره 97/13 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

مديرعامل سازمان - حميدرضا مميز

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

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

برابــر رأى شــماره 139760301058002619 مــورخ 1397/10/02 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حــوزه ثبت ملك دماونــد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجتبــى كردى فرزند نعمت اله 
بشــماره شناسنامه 3129 كدملى 0050110004 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين 
مشــجر با بناى احداثى در آن به مســاحت 500 مترمربع پالك 6122 فرعى مفروز و مجزى شــده 
از پالك 2720 فرعى از 2 اصلى واقع در شــهر دماوند با حق اســتفاده آب طبق نحوه ملى شــدن 
آبهاى كشــور از تمامى مالكيت مشــاعى و رسمى متقاضى 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 صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار 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/5752– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/10/30 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/14
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى خيراله على سلطانى به شماره ملى 0439816599 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت 
و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواستى به شماره 97/4/659 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار 
داشته كه شادروان معصومه اشرفى  به شماره ملى 0439833612  در تاريخ 1397/10/18 در 
اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- پرســتو على سلطانى 
فرزند خيراله به ش ملى 0430162359 صادره از دماوند دختر متوفى 2- خيراله على ســلطانى 
فرزند محمد ابراهيم به ش ملى 0439816599 صادره از دماوند همسر 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/5749
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
خانــم صغرى نظامى با تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى شــده شــماره 4712 مورخ 
97/10/19 دفتر اسناد رسمى شماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 
1179 فرعى از 4029 اصلى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 54158 صفحه 175 دفتر 267 
به سند شماره 564210 بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است و به علت 
جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب 
جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود سند مالكيت نزد 
خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشــر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تسليم 
نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك 

صادر خواهد شد. آدرس ملك: شهرك انديشه فاز 3 كوچه سرو 5
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مجيد مال درويشــى داراى شناســنامه شماره 0062563262 به شــرح دادخواست به 
كالسه 1337/955/97 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان صفرعلى مالدرويشى بشناســنامه 00569457750 در تاريخ 97/10/6 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سعيد مال درويشى 
ش ملى 0074688421 پسر متوفى 2- مجيد مال درويشى ش ملى 0062563262 پسر متوفى 
3- ســاقى مال درويشــى ش ملــى 0062406981 دختــر متوفى 4- اعظم مال درويشــى ش ملى 
0062460821 دختر متوفى 5- ندا مالدرويشى ش ملى 0493293876 دختر متوفى 6- زهرا 
مال عبدالوهاب ش ملى 0569457769 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/5689
رئيس شعبه 955 شوراى حل اختالف شهررى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مسلم امجدى به شماره شناسنامه 1708 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســت به شماره كالســه 1972/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه 
شادروان قاسم امجدى به شماره شناسنامه 1303 در تاريخ 1397/6/6 درگذشته است و ورثه 
حين الفوت عبارتند از: 1- مسلم امجدى فرزند قاسم ش ش 1708 متولد 1343 صادره از وادان 
دماوند پسر متوفى 2- حسن امجدى فرزند قاسم ش ش 14 متولد 1336 صادره از وادان دماوند 
پسر متوفى 3- قربانعلى امجدى فرزند قاسم ش ش 1862 متولد 1350 صادره از وادان دماوند 
پسر متوفى 4- رضا امجدى فرزند قاسم ش ش 1626 متولد 1335 صادره از وادان دماوند پسر 
متوفى 5- محســن امجدى فرزند قاســم ش ش 18 متولد 1354 صادره از دماوند پســر متوفى 
6- موســى امجدى فرزند قاســم ش ش 1815 متولد 1347 صادره از وادان دماوند پسر متوفى 
7- مرتضى امجدى فرزند قاسم ش ش 1683 متولد 1341 صادره از وادان دماوند پسر متوفى 
8- امه ليال امجدى فرزند قاسم ش ش 1861 متولد 1348 صادره از وادان دماوند دختر متوفى، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5751 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى حسين موحد به شماره شناسنامه 36 به شرح دادخواست به كالسه 724/2/97 از اين 
شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان عشرت پهلوانى به 
شماره شناسنامه 63 در تاريخ 1397/10/4 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- حســين موحد فرزند منصور به ش ملى 0439579961 فرزند متوفى 2- مهدى 
موحد فرزند منصور به ش ملى 0439588162 فرزند متوفى 3- محمد موحد فرزند منصور به ش 
ملــى 0439573769 فرزند متوفى 4- رضوان موحد فرزند منصور به ش ملى 0439595630 
فرزند متوفى 5- مرجان موحد فرزند منصور به ش ملى 0439622212 فرزند متوفى 6- منصور 
موحد فرزند رجب على به ش ملى 0439450470 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى 
درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و در غير اينصورت 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/5750
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 3519/93- بخش يك ثبتى شاهرود 
در دفتــر 353 صفحه 395 ذيل شــماره ثبــت 48054 به نام محمد على رضائى صادر و تســليم 
گرديده است. سپس وكيل مالك برابر وكالتنامه 8339 مورخ 94/4/1 دفتر 27 شاهرود با ارائه 
دو برگ فرم استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت جابجايى نموده است لذا برابر 
تبصره يك ماده 120 ايين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى 
تا هركس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و 
يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار آگهى كتباً به 
اداره ثبت اســناد و امالك شاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض 
، ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد شــماره چاپى سند برگى 488615 الف 93 
ميباشــد و برابر سند رهنى شــماره 40239 مورخ 96/11/25 در رهن آرين موتور پويا ميباشد. 

تاريخ انتشار 97/10/30
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى تغييرات شــركت نويد زعفران خراســان رضوى شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 23942 و شناسه ملى 10380393790 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى عــادى بطــور فــوق العــاده مورخ 
1397/5/22 تصميمات ذيل اتخاذ شــد : 1 - خانم صديقه مقيمى شــهرى به 
شــماره ملــى 0919300456 به عنوان بازرس اصلــى و خانم گلناز عنصرى به 
شــماره ملى 0942537351 به عنوان بازرس على البدل براى يك ســال مالى 

انتخاب گرديدند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (352504)

آگهى تغييرات شــركت راهيان نسيم دوست شــركت سهامى خاص به شماره 
ثبت 19773 و شناسه ملى 10380352939 

بــه اســتناد صورتجلســه هيئــت مديــره مــورخ 1397/10/9 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : 1 - اقاى محمدحســين خالصى بشــماره ملى 5239240493 
بســمت رئيس هيئت مديره 2- اقاى رضا خالصى بشماره ملى 0937921289 
بســمت مديرعامل و عضوهيئــت مديره 3-اقاى على اكبر خالصى بشــماره ملى 
0937892191 بســمت نائب رئيس هيئت مديره براى مدت دو ســال انتخاب 
شدند . كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمى و بانكى با امضاى مديرعامل 

همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى مشهد (352445)

آگهى تغييرات شركت خطوط گستر هفشجان سهامى خاص به شماره ثبت 
5571 و شناسه ملى 10680052358 

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/10/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه تعهدى شركت پرداخت گرديد . سرمايه 
شركت از مبلغ 1,000,000 ريال به مبلغ 6,000,000,000 ريال منقسم به 
100 سهم60,000,000 ريالى ( از طريق آورده نقدى سهامداران ) افزايش 
يافت كه تماماً برابر گواهى شماره 755/1156 مورخ 1397/10/24 نزد 
بانك صادرات شــعبه هفشــجان به حساب شــركت واريز و بدين نحو ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان چهارمحال وبختيارى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى شهركرد (352301)

1-1- مطابق اسناد و مدارك اخذ شده از بانك تجارت و نظريه كارشناس و با توجه به تاريخ توقف 
(1385/1/1) شركت ورشكسته تعاونى 1526 مبلغ 676/943/728 ريال از بانك تجارت كرمانشاه 

طلبكار مى باشد.
طبق ماده 36 ق ا ت هر كس نسبت به صورت رد و تصديق فوق اعتراض دارد ظرف بيست روز 
از انتشار آگهى حق دارد در دادگاه صادر كننده حكم توقف (شعبه دوم حقوقى كنگاور) اعتراض 

كند.
مدير تصفيه شركت ورشكسته تعاونى 1526 با شماره ثبت 6249 و شناسه ملى 
10660067046- حميدرضا حسينى

آگهى رد و تصديق شركت ورشكسته تعاونى 1526
با شماره ثبت 6249 و شناسه ملى 10660067046

مبلغ ادعايى نام بستانكاررديف
مبلغ تصديق مبلغ رد شده / ريالبستانكار /ريال

شده /ريال

1
بانك تجارت 
شعبه نفت 
كرمانشاه

11/700/000/00011/700/000/0000

اداره امور مالياتى 2
1/884/026/6411/139/076/345744/950/098كرمانشاه

اداره گاز 3
239/553/000124/593/000114/960/000كرمانشاه

اداره برق 4
5/995/000-5/995/000كرمانشاه

850/000/000-850/000/000عليرضا فتوحى5

ادامه از صفحه اول
فرانس��ه طی هفته های اخیر صحنه تظاهرات 
مردمی علیه نظام س��رمایه داری که ب��ا نام جلیقه 
زرده��ا معروف ش��ده اس��ت. مردم فرانس��ه تاکید 
دارند که س��اختار حاکم بر کشورش��ان همان نظام 
سرمایه داری است که نه تنها کارکردی برای اجرای 
مطالب��ات مردمی ندارد بلکه موجب فقر و تش��دید 

بحران های اقتصادی و اجتماعی مردم شده است. 
بر همین اس��اس مردم فرانسه خواستار تغییر 
در ساختار سیاسی و اقتصادی کشورشان شده اند 
و تظاه��رات جلیق��ه زردها نیز در ای��ن چارچوب 
اس��ت. اما واکنش دولت فرانسه سرکوب گسترده 
ب��وده اس��ت. در حالیک��ه معترض��ان جلیقه زرد 
فرانس��وی خود را ب��رای برگزاری دهمین ش��نبه 
اعتراضات در ش��هرهای فرانس��ه آم��اده می کنند، 
وزیر کشور به پلیس مجوز استفاده از گاز اشک آور 
بر علیه "جلیقه زردها" را داد. کریس��تف کاستانر، 
وزیر کشور فرانس��ه در بیانیه ای اعالم کرد که اگر 
پلیس در اعتراضات "جلیقه زردها" از گاز اشک آور 
استفاده نکند، مردم بیشتری آسیب خواهند دید.

جک توبو، ی��ک مدافع حقوق عمومی از دولت 
درخواس��ت کرد که جلوی اس��تفاده از سالح های 
خطرناک توسط پلیس علیه معترضان گرفته شود. 
براساس گزارش روزنامه  محلی لیبراسیون ۶9 نفر به 
دلیل اس��تفاده از گاز اشک آور در اعتراضات زخمی 
ش��ده و ۱۴ نفر چش��مان خود را از دست داده اند. 

حدود ۵ هزار پلیس در پاریس و به خصوص اطراف 
ساختمان های دولتی و شانزلیزه مستقر شدند. 

در هفته های گذش��ته هزاران نفر از معترضان 
با پوش��یدن "جلیقه های زرد" در شهرهای بزرگ از 
جمله پاریس نسبت به افزایش قیمت مالیات، انرژی 
و وضعیت اقتص��ادی به خیابان ها آمدند. معترضان 
خیابان ها را بسته و با پلیس درگیر شدند. نیروهای 
پلیس ب��رای متفرق کردن آنها از گاز اش��ک آور و 
آب های پر فشار استفاده کرده اند. تاکنون دست کم 
۱۰ نفر کشته، بیش از پنج هزار و ۶۰۰ نفر بازداشت 

شده و حدود ۱۷۰۰ نفر زخمی شدند.
ای��ن در حالیس��ت ک��ه دومی��ن دور ط��رح 
پیش��نهادی گفت وگو های مل��ی امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهور فرانس��ه ب��ا بیش از ۶۰۰ ش��هردار 
منطقه س��ویاک در جنوب این کش��ور به مدت ۶ 
س��اعت و نیم انجام شد. اما این جنبش در شصت 
و هفتمی��ن روز از اعتراضات ب��ا فراخوان میلیونی 
از عموم مردم خواس��ت به همراه خانواده هایشان 
برای نشان دادن عزم جدی معترضان به سرنگونی 
نظام سرمایه داری، خیابان ها را به محل گفت وگوی 

ملی تبدیل کنند.
هرچند به رسانه های فرانسوی ابالغ شده کمتر 

به اعتراضات پرداخته شود، با این حال رسانه ها از 
تدابیر امنیتی بسیار ش��دیدی به مانند هفته نهم 
در سراسر این کش��ور خبر می دهند. شهر »کان« 
واقع در ش��مال فرانس��ه هم عرصه تظاهرات های 
ضد دولتی بود. معترضان در شهر »بزیه« واقع در 

جنوب فرانسه هم به خیابان ها آمدند.
در این میان استفاده نیروهای امنیتی و پلیس 
فرانسه از س��الح های جدید برای هدف قرار دادن 
تظاهرات کنن��دگان و معترضان به سیاس��ت های 
اقتصادی دولت فرانس��ه، موج��ب افزایش انتقادها 
ب��ه این رویه ش��ده اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه گروه ه��ای مداف��ع تظاهرکنن��دگان و برخی 
روزنامه نگاران تعداد افرادی را که بر اثر اس��تفاده 
پلیس از فلش بال به شدت زخمی شده اند »حدود 

۱۰۰ نفر« اعالم می کنند.
طبق این آمار ارائه ش��ده ۱۴ نفر از زمان آغاز 
تظاهرات جلیقه زردها یک چش��م خ��ود را بر اثر 
استفاده پلیس فرانسه از فلش بال از دست داده اند. 
در ای��ن می��ان »امانوئل ماک��رون« رئیس جمهور 
فرانسه در واکنش به ادامه اعتراض ها در کشورش 

خواس��تار گفت وگوی ملی ش��د. ماکرون در قالب 
نام��ه  ای از ش��هروندان خواس��ت ت��ا خش��م را به 
راهکار تبدیل کنند. وی درخواس��ت کرد که مردم 
دیدگاه های خود درباره سیاس��ت های دولت را در 

قالب مذاکره مطرح کنند.
مس��ایلی مانن��د کاهش مالی��ات  و هزینه های 
عمومی از جمله خواس��ته های مردم فرانسه از آغاز 
موج اعتراض ها بوده اس��ت. در این نامه آمده است: 
»پیش��نهاد ش��ما به توافق ملی کمک خواهد کرد 
و منجر به س��ازماندهی اقدام��ات دولت و پارلمان 
می ش��ود. ضمن اینکه به جایگاه فرانسه در اروپا و 

سطح جهانی کمک خواهد کرد«. 
در ای��ن نامه همچنی��ن ماکرون اع��الم کرده 
است که در ش��هرهای مختلف فرانسه در جلسات 
شوراهای شهر ش��رکت خواهد کرد و اولین جلسه 
هم روز سه ش��نبه در ش��هر »ب��وردر رول« واقع در 
شمال غربی کشور ش��رکت خواهد کرد. وی وعده 
داد که پس از پایان مشاوره ها در پانزدهم ماه مارس 
)۲۴ اس��فند( نتیجه را به )عم��وم( گزارش خواهد 
کرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت که مطرح 
ک��ردن هیچ موضوعی در مذاکرات ممنوع نیس��ت. 
ماکرون پیشتر در پاس��خ به ناآرامی های هفته های 
اخیر در فرانسه با اعطای بسته ۱۱.۵ میلیارد دالری 
رفاهی تصویب کرده بود. »مارینه لو پن« سیاستمدار 
راست گرای افراطی، ماکرون را متهم کرده است که 

در مواجه با جلیقه زردها کور است.

دهمین شنبه تظاهرات ضدسرمایه داری فرانسوی ها برگزار شد

 فلش بال پاسخ ماکرون به مطالبات مردم


