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مغ�رب: نخست وزیر مغرب که روابط کشورش این 
روزها با عربستان سعودی وارد تنش آشکار شده است، 
تأکید کرد که هرگز در برابر کسی که به منافع این کشور 
خدشه وارد می کند، سکوت نخواهند کرد. العثمانی در 
صفحه توئیتر خود با اعالم این مطلب افزود که »با تمام 

قدرت از منافع کشورمان دفاع خواهیم کرد«.

ترکیه: ریاست  جمهوری ترکیه در دستوری حضور 
نیروی دریایی این کشور در جنوب یمن را برای یک سال 
دیگ��ر تمدید کرد. پارلمان ترکیه، هفته گذش��ته الیحه 
ریاس��ت  جمهوری در این خصوص را تأیید کرد. در متن 
یادداشت ارائه ش��ده از سوی وی به پارلمان آمده بود که 
نیروی دریایی ترکیه نقش برقراری امنیت برای کشتی هایی 
که با پرچم ترکیه یا کش��ورهای مرتبط در خلیج عدن و 

دریایی عرب حرکت می کنند را برعهده دارد.

قطر: نماینده دائم قطر در سازمان ملل در نامه ای به 
»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای 
امنیت، از بحرین به دلیل نقض حریم هوایی قطر شکایت 
کرد. »علیاء أحمد بن سیف آل ثانی« در نامه خود آورده 
اس��ت که یک فروند هواپیمای متعلق به نیروی هوایی 
بحرین در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸ بدون کسب اجازه از 
مسئوالن قطری وارد حریم هوایی این کشور شده است.

کره جنوبی: پ��س از افزایش هزینه مورد تقاضای 
آمری��کا برای حضور نظامی در ک��ره  جنوبی، دولت کره 
قراردادی جدید تنظیم کرد که طبق آن متحمل چندین 
میلیون دالر هزینه اضافی شد. قرارداد جدید باید توسط 
پارلمان کره جنوبی تایید ش��ود ام��ا این تایید موجب 
می شود هزینه ای که کره جنوبی به آمریکا می پردازد از 

۹۶۰ میلیارد ون به ۱.۰۳ تریلیون ون افزایش یابد.

ذرهبین

کاپیتوالسیون در آمریکا
قانون »پیمان وفاداری با اس��رائیل« با خبر اخراج 
معلم یک مدرسه ابتدایی در تگزاس به علت خودداری 
از امض��ای تعهد اجباری درخصوص ممنوعیت تحریم 

اسرائیل، با ابعاد تازه ای روبه رو شده است.
اگر شهروند ایاالت متحده آمریکا باشید طبق قانون 
اساسی این کشور اجازه دارید به ادیان الهی توهین کنید! 
یا حتی پرچم آمریکا را به آتش بکشید، این حق را دادگاه 
عالی آمریکا برایتان تضمین کرده اس��ت؛ ولی به موجب 
قانونی که به آرامی و چراغ خاموش در حال اجرا اس��ت 
تعهد ندادن به دفاع از رژیم صهیونیستی، موجب از دست 
رفتن تمام حقوق اجتماعی و شهروندی تان خواهد شد! 
ای��ن قانون که »پیمان وفاداری با اس��رائیل« نام دارد با 
خبر اخراج معلم یک مدرسه ابتدایی در تگزاس به علت 
خودداری از امضای تعهد اجباری درخصوص ممنوعیت 
بایکوت اس��رائیل، حاال بیشتر بر سر زبان ها افتاده است؛ 
حتی دولت آمریکا از کمک به برخی از بازماندگان طوفان 
در این کش��ور به خاطر همین امر خودداری کرده است 
هنگامی که این معلم از این مدرس��ه به دادگاه شکایت 
ک��رد، پرده از قانونی اس��تعماری برداش��ت ک��ه آزادی 

شهروندان آمریکایی را سلب می کند.
متم��م اول قان��ون اساس��ی آمریکا اش��اره به حق 
شهروندان این کشور برای ابراز عقیده و آزادی بیان دارد. 
در این متمم آمده: »کنگره نباید هیچ قانونی را تصویب 
کند که آزادی بیان را محدود کند.« گرگ ابوت فرماندار 
تگزاس، در س��ال ۲۰۱۷ قانون��ی را امضا کرد که اجازه 
م��ی داد مراکز دولتی تگزاس این تعهد را به عنوان یک 
ال��زام اجباری در قرارداد بگنجانند. همچنین به موجب 
این قانون با تهیه فهرستی از شرکت ها یا کمپانی هایی 
که به بایکوت اس��رائیل پیوس��ته همکاری با آنان برای 
ادارات دولتی تگزاس ممنوع شده است. عالوه بر تگزاس 
۲5 ایال��ت دیگر آمریکا نیز این قانون را وضع کرده اند و 

۱۳ایالت هم در حال بررسی این قانون هستند.

نیمچهگزارش

»بوتفلیقه« نامزد انتخابات الجزائر شد
ح��زب »جبه��ة التحریر الوطنی« حاکم الجزائر رس��ما نام��زدی »عبدالعزیز 
بوتفلیقه« برای پنجمین دوره متوالی در انتخابات ریاست  جمهوری را اعالم کرد.

»معاذ بوشارب« مسئول هماهنگی حزب جبهه »التحریر الوطنی« حاکم الجزائر 
امروز شنبه در سخنانی در جمع هزاران نفر از رهبران و اعضای این حزب در باشگاه 

ورزشی الجزائر، نامزدی بوتفلیقه در انتخابات ریاست جمهوری آینده را اعالم کرد. 
بوش��ارب اعالم کرد که جبهه التحریر الوطنی )جبهه آزادی بخش ملی( عبدالعزیز 
بوتفلیق��ه را به دلیل درایت وی و قدردانی از دس��تآوردهای ب��زرگ او، نامزد این حزب در 
انتخابات ریاست جمهوری آینده اعالم می کند. انتخابات ریاست جمهوری الجزائر قرار است 
۱۸ آوریل آینده )۲۹ فروردین( برگزار ش��ود. بوشارب همچنین خطاب به حاضرین گفت: 
»این یک انتخابات و تصمیم درست به خاطر مصلحت الجزائر است و از شما می خواهیم که 
از همین اکنون برای ورود به مبارزات انتخاباتی قوی به نفع نامزد این حزب آماده شوید«.

وتمند قاره ثر
سفر دوره ای پومپئو به اروپای شرقی 

خبرگزاری رویترز در گزارش��ی از آغاز سفر دوره ای مایک پومپئو وزیر امور 
خارجه آمریکا به اروپای ش��رقی خبر داد و تصریح کرد که این سفر از دیروز از 

مجارستان آغاز می شود و با جمهوری اسلواکی و لهستان ادامه می یابد. 
آخری��ن دیدار یک وزیر امور خارجه آمریکا از بوداپس��ت، در س��ال ۲۰۱۱ 
توس��ط هیالری کلینتون صورت گرفت. مایک پومپئو برای نخس��تین بار در ۲۰ 
س��ال گذش��ته به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا وارد براتیسالوا پایتخت جمهوری 

اسلواکی خواهد شد. 
به گفته یک مقام بلندپایه دولت آمریکا ، این دیدار الزم و ضروری است و پیام ما این 
است که یا باید )در این منطقه( حضور یابیم و یا منتظر باخت باشیم. هدف از تالش های ما 
برای تعامل سیاسی، رقابت برای نفوذ مثبت و نشان دادن حمایت آمریکا به همپیمانانمان 

در منطقه به منظور آماده کردن جایگزین هایی برای چین و روسیه است. 

چالش
تمام گروه های تروریستی، تسلیحات غربی دارند

رئیس جمهور ترکیه با تکرار انتقادات از حمایت های آمریکا از ش��به نظامیان 
ُکرد، متحدان غربی آنکارا را به مس��لح کردن تروریس��ت ها و کشتار مسلمانان 

در جهان متهم کرد. 
رجب طیب اردوغان گفت تمام گروه های تروریستی که مسلمانان را هدف قرار 
داده و آنها را به قتل می رس��انند، س��الح های ساخت کشورهای غربی مانند آمریکا را 
در اختیار دارند. وی طی مراس��م رونمایی از کش��تی آموزشی »افق« در استانبول گفت: 
کسانی که به تروریست هایی که دست هایشان به خون آلوده است، تسلیحات دادند، زمانی که با 
درخواست ترکیه برای خرید همان سالح ها مواجه هستند، بهانه های غیرقابل تصوری آوردند. 
وی با انتقاد از حمایت های آمریکا از شبه نظامیان ُکرد در شمال سوریه، توضیح داد: 
تمام سازمان های تروریستی که خون مسلمانان را ریخته اند، از داعش و پ.ک.ک گرفته 

تا القاعده و الشباب، همگی تسلیحات غربی در دست دارند.«

سرخط

مدعیان بی عمل 
علی تتماج

این روزها سوریه یکی از محورهای محافل رسانه ای و سیاسی 
جهان شده است. در همین چارچوب ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
گفت دولت او احتماالً هفته آینده شکس��ت داعش را به صورت 
رس��می اعالم خواهد کرد.ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش 
گفت: »مبارزه با تروریسم، مبارزه ای مشترک است. ما این کار را 
با یکدیگر انجام می دهیم. هر کسی باید سهم خودش را ادا کند 

و کمک هایش را منصفانه ارائه دهد.« 
در همی��ن حال دیپلمات های کش��ورهای عربی و غربی 
تأکی��د کرده اند بحران س��وریه راه حل نظام��ی ندارد: »هیچ 

راه ح��ل نظام��ی برای س��وریه وجود ن��دارد و ب��رای راهکار 
سیاس��ی جایگزینی وجود ندارد؛ بنابراین، پایان بخشیدن به 
درگیری های س��وریه و کاس��تن از آالم مردم سوریه نیازمند 
دیپلماس��ی و اراده سیاسی بین المللی است. ما به شدیدترین 
لح��ن تأکی��د می کنیم آنهای��ی که به دنب��ال بی ثبات کردن 
منطقه یا راه حل نظامی هس��تند تنها خطر تش��دید تنش ها 
و ش��عله ور ش��دن آتش ها در منطقه را افزای��ش می دهند. ما 
مصمم هس��تیم تالش هایم��ان را متمرکز کرده و در مس��یر 
راهکاری سیاسی منطبق با قطعنامه ۲۲5۴ شورای امنیت به 
پیش برویم.« اینگونه مواضع در حالی مطرح می ش��ود که در 

باب آن چند نکته قابل توجه است. 
ادعای پایان مبارزه با تروریس��م در حالی مطرح می شود 
که سابقه حمایت آمریکا از تروریسم قابل تامل است چنانکه 
هیالری کلینتون رسما از تشکیل القاعده توسط آمریکا گفت 
و ترامپ داعش را به اوباما نس��بت داد. کشتار غیرنظامیان در 

حمالت آمریکا به عراق و س��وریه از سوی سازمان ملل تایید 
ش��ده اس��ت که واهی بودن ادعای مبارزه با تروریسم است. 
جه��ان اذعان دارد آمریکا عامل بحران س��وریه و ایران کلید 
طالیی حل بحران اس��ت. در همی��ن حال جمله هرکس باید 
س��هم خود را بپردازد به تعریف ترامپ یعنی سرکیسه کردن 
کش��ورهای عربی چنانکه وی قبال گفته کشورهای عربی باید 
هزینه حضور امریکا در س��وریه را بدهن��د ترامپ از هزینه ۷ 
تریلون دالری امریکا در خاورمیانه گفته و ادعای س��هم خود 
را بدهند برای تامین این مبلغ است. در همین حال وضعیت 
بحرانی افغانس��تان و انتقال داعش به این کشور ادعای امریکا 
مبنی بر نابودی داعش زیر سوال برده است. اما در باب ادعای 

راهکار سیاسی نیز چند نکته قابل توجه است. 
راهکار سیاسی از سوی این کشورها تجربه نشان داده که 
بر اصل س��رنگونی نظام ها تاکی��د دارد چنانکه در عراق، لیبی 
و... ای��ن کار را انج��ام دادند. اگر این کش��ورها واقعا به دنبال 

راهکار سیاس��ی در جهان هس��تند چرا در امور یمن دخالت و 
مانع از راهکار سیاسی می شوند. در همین حال ادعای مقابله با 
برهم زنندگان امنیت و ثبات منطقه ادامه همان بیانیه اروپاست 
که ایران را متهم به بی ثباتی منطقه می کند که این هماهنگی 
ج��ای تامل دارد. اگر این کش��ورها واقعا ب��ه دنبال حمایت از 
ثبات س��وریه هستند چرا کنار نظام سوریه علیه تروریسم قرار 

نمی گیرند؟
تحریم ایران، روسیه و گروه های مقاومت منطقه زیر سوال 
رفتن ادعای این نشس��ت برای کمک به امنیت منطقه اس��ت. 
عدم توجه به تجاوزات رژیم صهیونیستی در این بیانیه ابهامات 
صداقت آن را بیش��تر زیر س��وال می برد. ادعای تعامل سازنده 
برای س��وریه با عدم رویک��رد به س��وریه و متحدانش ادعایی 
ظاه��ری و فریب کارانه اس��ت. هر اقدامی ب��ه جز کانال دولت 
رسمی و قانونی سوریه اقدامی ظاهری و نادرست و دخالت در 

امور داخلی یک کشور مستقل است.

یادداشت

وزارت نيرو

شركت توزيع نيروي برق 

سيستان و بلوچستان

امور تداركات و قراردادها-شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

مناقصه گزار : شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

نوع مناقصه :عمومى  يك  مرحله اى

موضوع مناقصه : عبارت است از خريد انواع پايه بتونى تحويل در شهرستان زاهدان بشرح جدول ذيل (تحويل در انبار خريدار )

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دريافت اسناد مناقصه :

متقاضيان مى توانند ازتاريخ 1397/11/23 لغايت 1397/11/28 به سامانه الكترونيكى تداركات دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دريافت اسناد 

مناقصه اقدام نمايند

اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فكس 31137050-054  پيام كوتاه 9307280200 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الكترونيك

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكي يا واريز مبلغ 1,917,500,000 ريال به حساب جارى103403815002 بانك صادرات  شعبه برق زاهدان بنام ساير 

در آمدها شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان

زمان و محل تحويل تضمين شركت در فرايند كار : پيشنهاددهندگان مى بايست ضمن بارگذارى تصاوير كليه مدارك پاكات (الف,ب و ج ) در سامانه الكترونيكى دولت 

تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/12/11 نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مناقصه در پاكات الك و مهر شده تا مهلت تعيين شده فوق به 

دبيرخانه شركت آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شركت توزيع نيروي برق سيستان وبلوچستان اقدام نمايند. الزم بذكر تمامى فرايند 

مناقصه از طريق سامانه تداركات دولت صورت مى پذيرد. 

تاريخ  و محل بازگشايي  پاكات :  پيشنهادات ارائه شده در سامانه تداركات دولت در ساعت 11:30 روز يكشنبه مورخ 1397/12/12 در سالن كنفرانس شركت توزيع 

نيروى برق سيستان و بلوچستان گشايش خواهد شد.

در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تداركات دولت , مي بايست به سايت ياد شده مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت امضاء الكترونيكي 

اقدام نمايند جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص مي توانيد با شماره تلفن 021-41934تماس حاصل فرماييد.

مدت قرارداد : 4 ماه  

متقاضيان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت معامالت صنعت برق به نشانىTender.tavanir.org.ir يا سايت شركت توزيع نيروى برق سيستان 

و بلوچستان به نشانى www.sbepdc.ir همچنين پايگاه ملى مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمايند. بديهى است اين شركت در رد يا قبول 

پيشنهادات مختار است .« ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ».  

به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده هاي كمتراز ميزان مقرر ، چك شخصي و نظايرآن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در 

آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

اصالحيه آگهى مناقصه شماره 97-29
ت دوم 

نوب

تعدادواحدشرح كاالرديفشماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكى دولت

200974072000041

1450اصلهپايه بتونى 19/200

700اصلهپايه بتونى 29/400

1000اصلهپايه بتونى 312/400

300اصلهپايه بتونى 412/800

داخلى  اعتبارات  محل  از  دارد  نظر  در  نسيم شهر  شهردارى 

اعتبار  با  ماشينى  آسفالت  پخش  و  خريد  ى  پروژه  اجراى  به  نسبت 

10/000/000/000 ريال از طريق مناقصه عمومى اقدام نمايد.بدينوسيله از 

اشخاص حقوقى واجد شرايط دعوت مى گردد جهت شركت در مناقصه 

و جهت  نمايند  مراجعه  قراردادهاى شهردارى  امور  به  اسناد  دريافت  و 

 145 داخلى   021-56753655 تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب 

تماس حاصل فرمائيد. ضمنا مهلت ارسال پيشنهادات حداكثر تا 10 روز 

پس از چاپ آگهى نوبت دوم خواهد بود.هزينه چاپ آگهى به عهده برنده 

مناقصه خواهد بود.

تاريخ چاپ نوبت اول:16 /1397/11 

 تاريخ چاپ نوبت دوم:23/ 1397/11

((تجديد آگهى مناقصه عمومى 97/20))

عباس شوندي-شهردار نسيم شهر

نوبت دوم

آگهي مناقصه شماره 12823/11 مرحله دوم  نوبت دوم
شهرداري عجب شير در نظر دارد باستناد مجوز شماره 100 – 97/9/11 شوراي اسالمي شهر، عمليات پروژه هاي زير را از طريق مناقصه به پيمانكاران 
واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اسناد مناقصه و شركت در آن، از تاريخ 97/11/16 تا آخر وقت 

اداري تاريخ 97/12/2 به شهرداري مراجعه نمايند.
الف) انجام خدمات شهري مبلغ اعتبار 7 ميليارد ريال – سپرده 350 ميليون ريال.

ب) نگهداري فضاي سبز با اعتبار 5/8 ميليارد ريال - سپرده  290 ميليون ريال.
- تاريخ قرائت پيشنهادات :  97/12/4 ساعت 16 ظهر.

- هزينه هاي مربوط به چاپ و انتشار آگهي بعهده برنده مي باشد.
- شهرداري در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مختار است.

نوبت اول:97/11/16
نوبت دوم: 97/11/23

رضا  رحمت الهي-شهردار عجب شير

97/11/15

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مرضيه رمضانى به شــماره شناسنامه 63974 به شــرح دادخواست به كالسه 216/97 
از اين شــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عباس ناصرى  
بشناسنامه 102 در تاريخ 72/10/20 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- احسان ناصرى فرزند عباس به ش ش 553 صادره از دماوند پسر 
متوفى 2- مجيد ناصرى فرزند عباس به ش ش 19 صادره از دماوند پسر متوفى 3- سعيد ناصرى 
فرزند عباس به ش ش 541 صادره از دماوند پسر متوفى 4- حميدرضا ناصرى فرزند عباس به ش 
ش 506 صادره از دماوند پســر متوفى 5- حســين ناصرى فرزند عباس به ش ش 615 صادره از 
دماوند پسر متوفى 6- فوزيه ناصرى فرزند عباس به ش ش 455 صادره از دماوند دختر متوفى 7- 
طاهره ناصرى فرزند عباس به ش ش 421 صادره از دماوند دختر متوفى 8- غضنفر ناصرى فرزند 
عباس به ش ش 15 صادره از دماوند پسر متوفى 9- محسن ناصرى فرزند عباس به ش ش 586 
صادره از دماوند پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او مى باشد از تاريخ 
نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5820
قاضي شوراي حل اختالف حوزه 10 آبسرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مهدى كريمى بشماره شناسنامه 9 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 970705 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان 
ســكينه قديمى به شماره شناســنامه 495 در تاريخ 1394/12/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- آقاى جواد كريمى فرزند عيســى به ش ش 424 
صادره از دماوند همســر متوفى 2- آقاى محمد على كريمى فرزند جواد به ش ش 4708 صادره از 
دماوند پســر متوفى 3- آقاى مهدى كريمى فرزند جواد به ش ش 9 صادره از دماوند پســر متوفى 
4- خانم شــهناز كريمى فرزند جواد به ش ش 797 صادره از دماوند دختر متوفى 5- آقاى منوچهر 
كريمــى فرزند جواد به ش ش 3116 صادره از دماوند پســر متوفــى 6- آقاى هادى كريمى فرزند 
جواد به شناســنامه شــماره 334 صادره از دماوند پسر متوفى 7- آقاى صفر كريمى فرزند جواد به 
ش ش 5 صادره از دماوند پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 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/5825
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيت مشاعى دو سهم از نه سهم ششــدانگ به استثناء بهاى ثمن اعيان بمساحت كل 
1047/75 مترمربع بشــماره 36 فرعى از 105 اصلــى كه ذيل ثبت و صفحه 400 دفتر جلد 424 
داراى سند مالكيت چاپى بشماره 466601 بنام خانم سهيال حسن اصفهانى صادر و تسليم گرديده 
است. سپس آقاى سيد عليرضا طباطبائى طبق وكالتنامه 4718-1394/11/21 دفترخانه 224 كرج 
با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء شهود در ذيل آن بشماره 50706-1397/11/3 بگواهى 
دفترخانه 256 تهران رسيده مدعى است كه سند مالكيت آن بعلت جابه جايى مفقود گرديده است 
و درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد تبصره يك 
اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشــود چنانچه كســى مدعى انجام 
معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف 
مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و 
رسيد اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى 
شــود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تســليم 

خواهد شد. م الف/5823
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اصالحيه
در آگهى مندرج در روزنامه سياســت روز مورخه 97/11/16 بنام ســيد فتاح موسوى مهر كه 
تاريخ فوت 1373/11/22 صحيح است كه اشتباه 1386/7/1 درج گرديده كه بدينوسيله اصالح 

ميگردد.
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن- رضا لويى

نشر آگهى حصر وراثت
خانم ليال ياســين زاده وكيل ثبتى وراث فرزند حسين داراى شماره شناسنامه 3185 به شرح 
كالســه 957/2/97 از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حميــده دريــس فرزنــد عبيد بــه شــماره شناســنامه 5623 در تاريــخ 1396/2/30 در اقامتگاه 
(اهواز) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- صبيح غالى پور طرفى ش ش 
1750790491 همسر متوفى 2- عبدالزهرا غالى پور طرفى ش ش 1750857375 پسر متوفى 
3- عبداالمير غالى پور طرفى ش ش 1754773265 پســر متوفى 4- مصريه غالى پور طرفى ش 
ش 1754791891 دختر متوفى 5- بســنه غالى پور طرفى ش ش 1754811140 دختر متوفى 
6- هادى غالى پور طرفى ش ش 1754835597 پسر متوفى 7- عبدالنبى رضايى شريف ش ش 
1754759378 پســر متوفى 8-  ناديا عالى پور طرفى ش ش 2432526511 دختر متوفى اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003823-97/10/26  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار  تصرفات ســيد امجد گلزار تكليمى فرزند آقامير در : 1- ششــدانگ يك باب مغازه به 
مساحت 29/65 مترمربع به شماره پالك 1452 مجزى از پالك 4 واقع در تكليم سنگ اصلى 4 بخش 
20 گيالن 2- ششــدانگ يك باب مغازه به مســاحت 52/25 مترمربع به شماره پالك 1453 مجزى 
از پــالك 4 واقع در تكليم ســنگ اصلى 4 بخش 20 گيالن بــه ادرس واقع در رودبار- پايين بازار- 
روبروى آژانس ســينا   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 متقاضى 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 دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/23 
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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 تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر اراى شــماره 139760318004003946 -97/10/30 ، 
 ، 1397/10/30-139760318004003942 ، 1397/10/30-139760318004003940
139760318004003944-1397/10/30 و 1397/10/30-139760318004003938   
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  : تصرفات اقاى محمد حسين كالنترى فرزند حسين نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ و خانم ها عاتقه ، زهرا، شــريفه و فاطمه كالنترى فرزندان حسين هر كدام نسبت به 
يك دانگ مشــاع از ششــدانگ در : 1- ششــدانگ يك قطعه زمين جهت الحاق بــه پالك 1686 به 
مســاحت 31/94 مترمربع به شــماره پالك فرعى 2029 مجزى از 354 واقع در كلورز سنگ اصلى 
19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رســتم آباد- كلورز  اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشــار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ 
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فقدان سند مالكيت
خانم مرضيه نوروزى باســتناد 2 برگ استشــهاد محلى كه به امضا شــهود و بگواهى دفترخانه شماره 
8 رســيده مدعى ميباشــد كه ســند مالكيت ششــدانگ پالك 1/11542 واقع در بخش دو بشــماره دفتر 
الكترونيكى 139720329010002272 بعلت مخدوش شدن سند و مالك درخواست صدور سند مالكيت 
المثنى را نموده است لذا مراتب باستناد تبصره 5 ماده 120 آئيننامه قانون ثبت آگهى ميشود تا چنانچه كسى 
مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت باين اداره تســليم و رسيد دريافت 
نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن واخواهى و در صورت اعتراض 
اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. شماره چاپى 

سند 832608 الف 96
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

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 139760318004003852-97/10/27  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات 
حميده حســن پور جوبنى فرزند عشــقعلى  در : 1- ششــدانگ يك باب مغازه به مساحت 16/49 مترمربع 
به شــماره پالك فرعى 1875 مجزى از 8 واقع در ويايه ســنگ اصلى 3 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در 
رودبار- خليل آباد جنب بانك ثامن االئمه  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 صدورسند مالكيت متقاضى 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 دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد 
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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 آراى شماره 139760318004003920-97/10/29  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات 
حسين ساالرى جوبنى فرزند پرويز در : 1- ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 39/20  مترمربع به شماره 
پالك فرعى 2026 مجزى از 382 واقع در كلورز سنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم 
اباد – كلورز -  جنب اتش نشانى مشاور امالك معافى 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 متقاضى 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 دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى 
اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد 
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فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك شماره 2651/52- بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 257 صفحه 235 
ذيل شماره ثبت 35451 به نام حميدرضا تيمورى صادر و تسليم گرديده است سپس مالك با ارائه دو برگ 
فرم استشهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى به علت اسباب كشى نموده است لذا برابر تبصره يك 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به 
صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است 
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. شماره چاپى سند برگى 404800پ90 ميباشد. برابر سند رهنى 2749 مورخ 91/09/16 دفتر 32 

شاهرود در رهن بانك مسكن ميباشد. تاريخ انتشار 1397/11/23
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

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 تكليــف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رســمى  برابر آراى شــماره 97/10/27-139760318004003868  
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  تصرفات بهمن آرمون كوشكى فرزند موسى  در : 1- پنج سهم مشاع از صد و 
چهارده سهم ششدانگ عرصه و اعيان خانه و محوطه به مساحت 1279/48 مترمربع به شماره پالك 
فرعى 1737 واقع در كلورز ســنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رســتم آباد- بلوار 
25 مترى امير المونين – كوچه شــهيد صادق فرزانه  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 متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند 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 دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 08 /97/11 تاريخ انتشار نوبت 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004002932-97/08/22  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتــى رودبــار  تصرفات محمد على گلبرگ تكليمى فرزند الماس در : 1- ششــدانگ يك باب خانه و 
محوطه به مساحت 100/77 مترمربع به شماره پالك 1449 مجزى از 331 باقيمانده واقع در تكليم 
ســنگ اصلى 4 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رودبار- پايين بازار- خيابان شــهيد رجايى  محرز 
گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 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 دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003844-97/10/27  هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد 
ثبتى رودبار   تصرفات محمد محمدى پشــته فرزند خداداد در : 1- ششــدانگ يك قطعه عرصه و 
اعيان جهت الحاق به پالك مجاور به مساحت 46/31 مترمربع به شماره پالك فرعى 1052 مجزى از 
426 واقع در پشته سنگ اصلى 21 بخش 20 گيالن به ادرس واقع در رستم آباد – پشته – خيابان 
امام – نبش كوچه شهيد بهروز قيامى  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 متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند 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 دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 23 /97/11 تاريخ انتشار نوبت 
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گروه فرادید  ویژه امریکا در حالی ادعای س��لطه گ�زارش 
بر جهان را سر می دهد که تحوالت جهانی از عراق و 
سوریه گرفته تا آمریکای التین نشانگر فروپاشی این 
ادعا و رویکرد جهانی به مقابله با امپریالیسم است. 

عراق این روزها برای مقابله با آمریکا تحرکات 
گس��ترده ای را درپیش گرفته است چنانکه هادی 
العامری رئیس ائتالف »الفتح« عراق در واکنش به 
انتشار خبرهایی درباره استقرار نیروهای آمریکایی 
در ش��هرهای عراق گفت که آنها جرات پرسه زنی 
در شهرها و مناطق این کشور را ندارند. در همین 
حال عضو کمیس��یون امنیت و دفاع پارلمان عراق 
از افزایش ش��مار نمایندگان موافق اخراج نظامیان 
آمریکایی از خاک ع��راق به ۷۰ نفر خبر داد. یک 
خبرگزاری ترکیه به نقل از یک منبع نظامی و یک 
مسئول محلی اعالم کرد که نیروهای آمریکایی از 

پایگاه »عین االسد« به منطقه مرزی »التنف« بین 
سوریه و عراق، تجهیزات نظامی فرستاده است.

در لبنان نی��ز قاووق یکی از اعضای ش��ورای 
مرکزی حزب اهلل اعالم کرد، آمریکا علناً با مشارکت 
ح��زب اهلل در دولت جدید لبنان مخالفت کرده بود 
اما دس��تیابی حزب اهلل به وزارتخانه بهداشت، این 
وتو را به شکست کشاند. حزب  اهلل که در دولت قبل 
وزاتخانه های ورزش و صنعت را در اختیار داشت؛ 
در دولت جدید سه وزیر دارد: محمود قماطی وزیر 
دولت در امور پارلمان، محمد فنیش وزیر ورزش و 

جوانان، جمیل جبق، وزیر بهداشت.
از س��وریه نیز خبر می رسد که سیاست بحران 
س��از آمریکا همچنان ادامه دارد چنانکه س��رکرده 
گروه موسوم به »کاله سفیدها« به تأمین مالی این 
گروه توس��ط محور غربی - عرب��ی، اذعان کرد. در 
این میان در ناکامی دیگر برای آمریکا عضو شورای 
ریاستی »شورای دموکراتیک سوریه« می گوید که 
به خاطر واکنش مثبت دولت س��وریه، قرار اس��ت 
ُکردها بزودی گفت وگو با دمشق را آغاز کنند. شبکه 
المیادین لبنان گزارش داد که ائتالف آمریکا و شبه 

نظامیان کرد تحت امر این ائتالف با گروه تروریستی 
داعش بر سر خروج عناصر این گروه از شرق سوریه 
به توافقی دس��ت یافته اند. در ای��ن میان مردم رقه 
در تظاهراتی خواس��تار خروج نیروهای آمریکایی و 

فرانسوی از این شهر و پایان اشغالگری شدند.
اما این روزها آمریکای التین نیز محوری علیه 
امپریالیس��م آمریکایی است. با فرمان رئیس جمهور 
ونزوئ��ال، بزرگترین رزمایش نظام��ی در تاریخ این 
کش��ور آغاز ش��د و 5 روز نیز به ط��ول می انجامد. 
م��ادورو حین س��خنرانی آغازین، ای��ن رزمایش را 

»مهمترین« رزمایش نظامی در تاریخ ۲۰۰ س��اله 
این کش��ور آمریکا جنوبی توصیف کرده و هدف آن 
را افزای��ش آمادگی برای حفاظت از اس��تقالل، در 
برابر هر مداخله خارجی دانس��ت. »خوان گوایدو« 
رئیس مجمع مل��ی ونزوئال و رهبر مخالفان مادورو 
در اقدامی که از سوی دولت این کشور تالش برای 
انجام کودتا خوانده ش��د، خ��ود را رئیس جمهوری 

موقت ونزوئال معرفی کرد و سوگند یاد کرد.
الزم به ذکر است پیش نویس های پیشنهادی 
آمریکا و روس��یه درخصوص حل بحران ونزوئال به 
ش��ورای امنیت سازمان ملل تحویل شده است اما 
مشخص نیس��ت کدام یک به رأی گذاشته خواهد 
ش��د. مورالس رئیس  جمهور بولیوی در واکنش به 
اظهارات جنجالی »خوان گوایدو« گفت: ما سخنان 
خوان گوای��دو خودخوانده را که از مداخله نظامی 

آمریکا در ونزوئال استقبال می کند، رد می کنیم. 

ایستادگی در برابر مداخالت آمریکا از عراق تا ونزوئال شدت می گیرد

اوج گیری مقابله جهانی با امپریالیسم 


