
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى حوزه 
ثبتى تنكابن

نظــر به دســتور مواد 1 و 3 قانــون تعيين تكليــف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رســمى مصوب 20/9/1390 ،امالك متقاضيانى كــه در هيات موضوع ماده 
يــك قانون مذكور مســتقر در واحد ثبتى تنكابن مورد رســيدگى و تصرفــات مالكانه و 
بــال معــارض آنان محرز و راى الزم صــادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح ذيل آگهى 

مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در محمد حسين آباد پالك اصلى 3 بخش 3

2354 فرعــى ازقطعــه 129 تفكيكــى ســيد رضــا مير سردشــت نژاد نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 120 متر مربع خريدارى مع 

الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در حاجى اباد پالك اصلى 4 بخش 3

1128 فرعى خليل رزده نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين بــا بناى احداثى به 
مساحت 110.76 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در تيل پرده سر پالك اصلى 6 بخش 3
1130 فرعى عبداله جان نثاريان نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 154 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در امين اباد پالك اصلى 8 بخش 3

308 فرعى مجزى از 25 فرعى ربابه محمديان ايوكى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 246 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مير شمس الدين پالك اصلى 9 بخش 3

611 فرعى مجزى از 145و151و152و153و150 فرعى محمد شــمس نسبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 9110 متر مربع خريدارى مع الواسطه 

از - مالك رسمى.
612 فرعى فرزين هدايت نورى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 
بناى نيمه كاره به اســتثناء 12 متر مســاحت بستر نهر داخلى به مساحت 516 متر مربع 

خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
613 فرعى مجزى از 210 فرعى فخرالدوله ذيلمى معزى نســبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 216.62 متر مربع خريدارى مع الواسطه 

از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در آبكله سر بزرگ پالك اصلى 11 بخش 3

635 فرعى مجزى از 145 فرعى اســحق آهنگريان نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 170 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
636 فرعى مجزى از 130 فرعى سهيال عصرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 438.30 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پسكاليه بزرگ پالك اصلى 13 بخش 3

1560 فرعى مجزى از 47 فرعى شــهال حســين پور توانى نســبت به ششدانگ يك 
قطعــه زمين محصور به مســاحت 205.17 متــر مربع خريدارى مع الواســطه از / مالك 

رسمى.
1561 فرعى مجزى از 66و67 فرعى على اصغر پور حســين نســبت به ششــدانگ 
يك قطعه زمين مشــتمل بر انبارى به مساحت 272.84 متر مربع خريدارى مع الواسطه 

از / مالك رسمى.
1562 فرعى مجزى از 66و 67 فرعى مســعود پور حسين نسبت به ششدانگ يك 
قطعــه زمين محصور به مســاحت 300.12 متــر مربع خريدارى مع الواســطه از / مالك 

رسمى.
1563 فرعى مجزى از 524 فرعى زهرا خانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با 

بناى احداثى به مساحت 280 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در شاقوز كتى پالك اصلى 16 بخش 3

1311 فرعــى مجــزى از 65 فرعى جالل صادقى ولنى و مژگان درجانى ثانى نســبت 
به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر بناى احداثى به مساحت 

260.94 متر مربع خريدارى مع الواسطه از رقيه آرمين فر مالك رسمى.
1312 فرعى مجزى از 151 فرعى ســعيد شــاه منصورى نســبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مساحت 1073.58 متر مربع خريدارى مع الواسطه 

از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كرف پالك اصلى 17 بخش 3

207 فرعى مجزى از 5 فرعى ســيد جواد حســينى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 1400 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كبود كاليه پالك اصلى 18 بخش 3

390 فرعــى مجزى از 49و 25 فرعى زهرا خادمى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشجر به مساحت 307.50 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در مزردشت پالك اصلى 20 بخش 3
804 فرعــى مجزى از 124 فرعى على مالحســينى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 161 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
805 فرعــى مجزى از 124 فرعى على مالحســينى نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به استثناء7 متر بستر نهر داخلى به مساحت 654 متر مربع 

خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
806 فرعى بهزاد حق بيگى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر انبارى 

به مساحت 363.05 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
807 فرعى مجزى از 501 فرعى ســلمان لهراســبى نســبت به ششدانگ يك قطعه 

زمين مشجر به مساحت 2250 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در خرم اباد پالك اصلى 22 بخش 3

2714 فرعى مجزى از 1448 فرعى شــنطيا يزدانى نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مساحت 306.63 متر مربع

خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
2715 فرعى داود نعمت شــعيبى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 151.34 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
2716 فرعــى بهــزاد على پور نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين مشــتمل بر 

ساختمان به مساحت 358.66 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
2717 فرعــى مجــزى از 1422 فرعى محمد على محمود پور نســبت به ششــدانگ 

يــك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 320 متر مربع خريدارى مع الواســطه از / 
مالك رسمى.

قطعه 357 تفكيكى ســيد اســماعيل هدايتى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 350 متــر مربع خريدارى مــع الواســطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در لشكرك پالك اصلى 26 بخش 3

468 فرعى امير حســين برزگر نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ساختمان به مساحت 999 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در گيل محله پالك اصلى 27 بخش 3
89 فرعى راحله محمدى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 613.54 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در شرج محله بزرگ پالك اصلى 28 بخش 3

207 فرعى مهران قربانى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 
258 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

208 فرعــى نصرت اله مجيدى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ساختمان به مساحت 440 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در تازه اباد پالك اصلى 29 بخش 3
276 فرعى فرزاد مقيمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 2950 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كاردگر محله پالك اصلى 37 بخش 3

643 فرعى حســن منتظرى وعلى اكبر منتظرى نسبت به سه دانگ مشاع ششدانگ 
يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 3137 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از - مالك رسمى.
644 فرعى ايرج شاهمنصورى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور و مشجر 

به مساحت 2559 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در حسنكاليه پالك اصلى 38 بخش 3

750 فرعى نبى اله زرودى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 305.80 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در شرج خيل پالك اصلى 47 بخش 3
56 فرعى ابراهيم كوهى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 245 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در سياورز پالك اصلى 48 بخش 3

770 فرعى الهام نگهبان امين اباد نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 625 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در تشكون پالك اصلى 51 بخش 3
443 فرعى منصور گلشنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 

953 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در خشكرود پالك اصلى 73 بخش 3

35 فرعى محمد حســن جعفر قلى نژاد نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى به مساحت 1778 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در داربار پالك اصلى 81 بخش 3
79 فرعى مصطفى گليج نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 

مساحت 529.16 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
80 فرعــى مجزى از 44 فرعى ام البنين عباس پور اول نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 220 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در هراتبر پالك اصلى 84 بخش 3

308 فرعى مجزى از 230 فرعى اختر مبين نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 294.90 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پرده سر پالك اصلى 93 بخش 3

21 فرعى عليرضا صاحب الزمانى نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين محصور و 
مشــجر مشــتمل بر بناى احداثى به مســاحت 1000 متر مربع خريدارى مع الواسطه از 

/ مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در اشرف اباد پالك اصلى 113 بخش 3

692 فرعى مجزى از 118 فرعى ايليا شمس خرم ابادى و معصومه ولى زاده نسبت 
به ســهم هر كدام سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به 

مساحت 345.92 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
693 فرعى شاهين سابقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 25189.22 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
694 فرعى ســيده فاطمه پور مومنى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين به شرط 
تجميــع با پــالك 121 به مســاحت 22.45 متر مربــع خريدارى مع الواســطه از / مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كتكله پالك اصلى 114 بخش 3

1163 فرعــى ابراهيم شــائقى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ســاختمان در حال احــداث به مســاحت 557.70 متر مربع خريدارى مع الواســطه از / 

مالك رسمى.
1164 فرعى ابراهيم شائقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر انبارى 

به مساحت 601.70 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
1165 فرعى عبداله ريحانى ممقانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

انبارى به مساحت 525.40 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
1166 فرعى عبداله ريحانى ممقانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 573.50 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
1167 فرعى مجزى از 183 فرعى وجيهه فرجى فيجانى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين مشــتمل بر ساختمان به مساحت 1087.3 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از - مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كترى سفلى پالك اصلى 115 بخش 3

368 فرعى مجزى از 162 فرعى زهرا نوروزى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 275.09 متر مربع خريدارى مع الواسطه از - مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در زوار پالك اصلى 116 بخش 3

626 فرعى شــهرى آقائى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 1243.50 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در رودپشت عليا پالك اصلى 118 بخش 3

306 فرعى على اكبر تنهاى جور كاليه نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل 
بر انبارى به مساحت 185 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در حبيب آباد پالك اصلى 119 بخش 3
391 فرعــى ازقطعــه 50 تفكيكــى از 259 فرعــى عليرضــا همتى راد نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 312.50 متر مربع خريدارى 

مع الواسطه از / مالك رسمى.
392 فرعى مجزى از 15 فرعى غالمعلى كريمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 

محصور به مساحت 1309 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در طالش محله سفلى پالك اصلى 122 بخش 3

90 فرعى مجزى از4 فرعى از 1 فرعى هما نســتار نســبت به ششــدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان به مســاحت 8956.03 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در بابوالت پالك اصلى 123 بخش 3

129 فرعى ســيد اســمعيل ســادات خانيانى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين 
مشــتمل بر ســاختمان به مســاحت 246.09 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك 

رسمى.
130 فرعى مجزى از 18 فرعى ســيد احمد صدوقى نســبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين مشــتمل بر ساختمان قديمى به مســاحت 471 متر مربع خريدارى مع الواسطه از 

/ مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مازوبن عليا پالك اصلى 125 بخش 3

175 فرعى نصرت اله تاجيك نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر به شرط 
تجميــع با پالك 167 فرعى به مســاحت 275.30 متر مربع خريدارى مع الواســطه از / 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در طالش محله عليا پالك اصلى 130 بخش 3

89 فرعى جهانبخش مسعودى تنكابنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور 
و مشجر به مساحت 476 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

90 فرعى مريم جواديان نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين محصور و مشجر به 
مساحت 458.81 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در نرس پالك اصلى 160 بخش 3
136 فرعى آســيه خصالى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

در حال احداث به مساحت 429 متر مربع خريدارى مع الواسطه از - مالك رسمى.
137 فرعى عبدالمجيد عسكرى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 300 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
138 فرعى على اصغر عباســيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر بنا 

به مساحت 300 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پلت داربن پالك اصلى 202 بخش 3

98 فرعى محمد حسين تقى پور نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مساحت 4206 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در كليشم پالك اصلى 204 بخش 3
538 فرعى محســن دانشــپور نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

انبارى به مساحت 950 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
539 فرعى على مسبوقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان 

به مساحت 437 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پايين اشتوج پالك اصلى 207 بخش 3

347 فرعى اميد طهماســبى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر 
ساختمان به مساحت 1200 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

348 فرعى حســن شــيرين كار نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر 
ساختمان به مساحت 238 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در برسه پالك اصلى 216 بخش 3
579 فرعــى محمــد صبوريان نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين مشــتمل بر 

ساختمان به مساحت 3390 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در آغوز دار كالم پالك اصلى 246 بخش 3

6 فرعــى على محمد شــاه نظرى اول نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى 
احداثى قديمى به مساحت 760 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در داس دره پالك اصلى 263 بخش 3
17 فرعى محمد هادى عبداهللا پور نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 

ساختمان به مساحت 681.55 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در قاشق تراش محله پالك اصلى 343 بخش 3

317 فرعى حســن زاغيان نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 256.20 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

318 فرعى صفورا خائفى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 259 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

319 فرعــى مينا كيانى نســبت به ششــدانگ يك قطعــه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 259.40 متر مربع خريدارى مع الواسطه از / مالك رسمى.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهــى، راى هيــات الصاق تا در صورتيكه اشــخاص ذينفع به آراى اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشــند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل 
تــا دو مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رســيد اخذ نمايند. 
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومــى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواســت به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اســت و در صورتى 
كــه اعتراض در مهلــت قانونى واصل نگــردد يا معترض گواهى تقديم دادخواســت به 
دادگاه عمومــى محــل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و 
صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيســت. بديهى اســت برابر ماده 
13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، 
واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب را در اولين 
آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد ســابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 
اختصاصى منتشــر مــى نمايد.م/الف تاريخ انتشــار نوبــت اول 97/12/4 نوبت  دوم 

97/12/18 .م/الف
الياس صهبا- معاون مديركل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك تنكابن

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058002325 مورخ 1397/8/21 هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبــت ملك دماونــد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضــى آقاى بهروز جهانگيرى فرزند على بشــماره 
شناســنامه 11602 كدملى 0059506806 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثــى در آن بــه مســاحت 819/02 مترمربع پالك 512 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 35 
فرعى از 70 اصلى واقع در شلمبه خريدارى برابر مبايعه نامه عادى از مالك رسمى و مشاعى محمد 
فهيمى فرزند فريدون برابر تقســيم نامه رسمى شــماره 20038 مورخ 1383/03/20 دفترخانه 
11 دماوند محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شــود 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 رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نماينــد. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5852– تاريخ انتشــار نوبت اول: 1397/12/2 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1397/12/18
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره  139760301206003208   مــورخ 1397/09/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبت 
ملــك بهارســتان تصرف مالكانــه بالمعارض متقاضــى اقاى علــى صادقى عفيفى فرزنــد قدمعلى به 
شــماره شناســنامه 1 صادره ازنائين  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن 
به مســاحت82/31 متر مربع در قســمتى از پالك 3 فرعى از141 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى 
شهرســتان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى منوچهر جليلى محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از آن اخذ رســيد ظرف مــدت 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/1044
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/12/02                              

تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/12/18
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئيــن نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شــماره  139760301206003841   مــورخ 10/17/ 1397هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبت 
ملــك بهارســتان تصرف مالكانه بالمعــارض متقاضى اقاى حســن زمانى فرزند ذبيح اهللا به شــماره 
شناســنامه 1606صادره ازمركزى  نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به 
مســاحت111/88متر مربع در قســمتى از پالك 46فرعى از141 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى 
شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمعلى دهقانى محمد آبادى 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 
بــه مــدت دو مــاه اعتراض خــود را به اين اداره تســليم و پس از آن اخذ رســيد ظــرف مدت يك 
ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. 

م الف/1043
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/12/02                              

تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/12/18
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهى فقدان سند مالكيت
آقــاى هادى اخــوان بعنوان نماينده قانونى ســازمان تامين اجتماعى برابر معرفى نامه شــماره 
97/116/2681 مورخــه 97/11/28 بــا تســليم دو برگ فرم استشــهاديه گواهى 4762 مورخ 
97/12/6 دفتر اســناد رسمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششدانگ پالك 
65 فرعــى از 3718 اصلى واقــع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 78933 صفحه 339 دفتر 307 به 
ســند شــماره 506440 و ذيل ثبت 78950 صفحه 42 دفتر 308 به ســند شماره 506438 بنام 
صندوق تامين اجتماعى كشــور ثبت و ســند مالكيت صادر و تســليم شــده كه بعلت جابجائى مفقود 
شــده لذا باســتناد 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 ميباشد مى تواند 
اعتراض خود را كتبا پس از نشــر آگهى بمدت ده روز به اين اداره تســليم نمايد در غير اينصورت 
پس از انقضاء مدت قانون و اعالم گواهى ســند مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس 

ملك: خيابان تختى روبروى مسجد نخى ساختمان احسان 
 معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يــك قطعه زمين بــا بناى احداثى بــه پالك 144 فرعى از ســنگ 76 
اصلى قريه زيارت كه بنام آقايان حســن ، رضا ، حســين ، ابوالفضل ، معصومه و ربابه شهرت همگى 
كاشــانى و خانم ســليمه خاتون گنجى همســر متوفى على محمد كاشــانى فرزندان مرحوم على محمد  
ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديــده از طرفى مطابق ماده 
15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا بــه تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز 
ســه شــنبه مورخ 1398/1/20 ســاعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به 
اطــالع اهالــى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت 
مقــرر در محل مذكور حضور بهمرســانند مهلــت اعتراض از تاريخ تنظيــم صورتمجلس بمدت يكماه 
خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ 

انتشار:1397/12/18- روز شنبه هجدهم اسفند ماه نود هفت
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى افراز بر طبق ماده 17 آئين نامه اجراء
بدينوســيله به اطالع كليه مالكين مشــاعى پالكهاى 51و53و54و55و56 فرعى از 144 اصلى 
واقع در ويرانه بخش دماوند ميرساند كه آقاى جهانبين جيحون طبق درخواست وارده شماره 9952 
مورخــه 1397/11/30 تقاضاى افراز قدر الســهم مالكيت خود را در پالكهــاى مزبور از اين اداره 
نموده از آنجائيكه ايشــان نتوانسته اند آدرس دقيق مالكين مشاعى نامبرده را جهت انجام عمليات 
افراز ملك مورد تقاضاى خود به اداره ثبت دماوند معرفى نمايد لذا مراتب بدينوسيله به اطالع مى 
رســاند كه روز بازديد از محل وقوع ملك مورد افراز روز شنبه مورخ 98/4/15 ساعت 11 تعيين 
گرديده از مالكين مشــاعى نامبرده پالك موصوف دعوت بعمل مى آيد كه در روز و تاريخ و ســاعت 
تعيين شــده در محل اين اداره حضور بهم رســانند تا وفق مقررات نســبت به مــورد تقاضاى فوق 
اقدام گردد ضمنا اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى منتشر و تاريخ 
انتشــار آگهى مزبور كه تاريخ ابالغ به كليه مالكين مشــاعى پالك موصوف محسوب و پس از گذشت 

مدت ده روز عمليات افراز بشرح فوق وفق مقررات ادامه خواهد يافت. م الف/5886
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

فرادیـد4 شنبه  18 اسفند 1397  شماره 4980 

سوریه: جنگنده های ائتالف آمریکایی منطقه ای در 
حومه شرقی دیرالزور سوریه را با بمب های حاوی فسفر 
سفید بمباران کردند. درپی حمله جنگنده های ائتالف 
آمریکایی به محل حضور غیرنظامیان در اطراف روستای 
باغوز واقع در حومه دیرالزور، ش��ماری از غیرنظامیان از 

جمله زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.

الجزای�ر: رئیس جمهوری الجزایر ک��ه برای مداوا 
در یکی از بیمارس��تان های س��وئیس بس��تری است، 
درپیامی به مخالفان خود، درباره تغییر مسیر تظاهرات 
مسالمت آمیز هشدار داد. »عبدالعزیز بوتفلیقه« ۸۲ ساله 
که از دو هفته پیش در یکی از بیمارستان های پایتخت 
سوئیس به دلیل مشکالت جسمی بستری است در این 
پیام خود که کتبا برای این مخالفان فرس��تاده، درباره 
»نف��وذ« گروه های »خیان��ت کار« داخلی یا خارجی به 
تظاهرات مسالمت آمیز مردم الجزایر هشدار داده است.

روس�يه: س��خنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
سیاست یک بام و دو هوای کاخ الیزه فرانسه را درباره 
فعاالن مبارزه با س��رمایه داری در آن کش��ور محکوم 
کرد. ماریا زاخارووا گفت مقامات فرانسوی وقتی بدون 
هیچ مدرکی اسپوتنیک را به انتشار اخبار دروغ متهم 
مي کنند ام��ا در همان حال اتهامات اس��تفاده از زور 
بیش از حد علیه فعاالن مبارزه با س��رمایه داری را رد 

می کنند، دچار تناقض گویی می شوند.

بحرین: منابع خبری گزارش دادند که مقام های 
امنیت��ی رژیم آل خلیفه بحری��ن 14 جوان بحرینی را 
دستگیر کردند. این جوانان بحرینی پیش تر در دادگاه 
به جرم تجمع در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم رهبر 
ش��یعیان این کش��ور و حمای��ت از وی به حبس های 

طوالنی مدت محکوم شده بودند. 

ذرهبین

حمایت »عون« از حزب اهلل 
رئیس جمهور لبنان در دیدار با وزیر مش��اور در امور خارجي انگلیس گفت: 

حزب اهلل بخشی از ملت لبنان است که در پارلمان و دولت حضور دارد.
 میش��ل ع��ون در واکنش به موض��ع انگلیس درباره ح��زب اهلل در دیدار با 
»الیس��تر برت« وزیر مش��اور در امور خارجی انگلیس گفت: حزب اهلل بخشی از 
ملت لبنان اس��ت که در پارلمان و دولت حضور دارد. وی در ادامه افزود: حضور 
و نفوذ حزب اهلل در منطقه به این معنا نیست که بیش از اختیاراتش در دولت لبنان 
اقدام��ی انج��ام می دهد. عون همچنین بر ل��زوم کمک به لبنان ب��رای بازگرداندن امن 
آوارگان س��وری به کشورش��ان تاکید کرد و گفت: تاثیرات منفی حضور این آوارگان در 

لبنان روز به روز بیشتر می شود.
در این میان سفیر عربستان سعودی در بحرین اعالم کرد که سعودی از تروریستی 

خوانده شدن حزب اهلل توسط انگلیس استقبال می کند.

مقاومت
توقف اعالم تلفات غیر نظامیان 

رئیس جمهور آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید، الزام دستگاه های امنیتی 
و نظامی برای اعالم تلفات غیرنظامیان در حمالت هوایی برون مرزی را لغو کرد.

در ادام��ه رویکرد »دونالد ترامپ« در ح��ذف هرگونه میراث »باراک اوباما« 
همتای پیش��ین خود، نهادهای نظامی و امنیتی ایاالت متحده دیگر موظف به 

ارائه آمار تلفات غیرنظامیان در عملیات های خود نیستند.
براس��اس دس��تور اجرایی جدید ترامپ، مقامات امنیتی آمریکا از این به بعد نیازی 
ندارند که تعداد دقیق غیرنظامیان کشته شده در حمالت هوایی علیه اهداف تروریستی در 
»خارج از مناطق جنگی« را به اطالع عموم برسانند. منظور از مناطق غیرجنگی، مناطقی جز 
عراق، سوریه و افغانستان است. الزم به ذکر است که این دستور همچنین فرمان دولتی زمان 
ریاست  جمهوری اوباما را درخصوص ارائه »خالصه غیرمحرمانه از تعداد حمالت هوایی« و 

»ارزیابی تلفات نظامی و غیرنظامی در این حمالت هوایی« به صورت ساالنه، باطل کرد.

سرخط 
جنگ برق محکوم به شکست است

رئیس جمهور ونزوئال گفت: جنگ انرژی برق که امپرالیست های آمریکا علیه 
مردم ما اعالم کرده اند به شکست خواهد انجامید. هیچ چیز و هیچ کس بر مردم 

هوگو چاوز پیروز نخوهد شد. 
به دنبال قطع برق در بخش های مختلف ونزوئال، که بنا بر اعالم شبکه تامین 
برق سراسری این کشور به سبب خرابکاری رخ داده است، نیکوالس مادورو اعالم 
کرد: جنگ برق که آمریکا علیه کشورش اعالم کرده محکوم به شکست است. مادورو 
در توییتر خود نوش��ت: جنگ انرژی برق که امپرالیست های آمریکا علیه مردم ما اعالم 

کرده اند به شکست خواهد انجامید. 
بنابر این گزارش، رس��انه های محلی در هم��ان روز اعالم کردند در۲3 ایالت ونزوئال 
۲1 ایالت با قطعی برق مواجه شدند، عالوه بر این نیروگاه ملی برق ونزوئال نیز از تخریب 

سد گوری خبر داد.

یکای التین آمر

انتخاب سفیر 
فرامرز اصغری

ش��ورای حقوق بشر س��ازمان ملل در جدیدترین نشست 
خود وضعیت حقوق بش��ر در عربس��تان را محکوم و خواستار 
پایان س��رکوب ها و رفتارهای ضد بشری دولتمردان این کشور 
ش��ده اس��ت. این اقدام در حالی صورت گرفته اس��ت که طی 
هفته های اخیر اقدامات قابل تاملی از سوی سعودی رقم خورده 
است چنانکه ملک سلمان، پادشاه عربستان با صدور فرمانی دو 
تغییر اساس��ی در دربار پادشاهی این کشور ایجاد کرد. وی در 
این دس��تور خالد بن سلمان، برادر کوچک محمد بن سلمان را 

از پست سفیر این کشور در عربستان برکنار و وی را به سمت 
معاون وزیر دفاع این کش��ور منصوب کرد. پادش��اه عربستان 
همچنین در فرمان جدید شاهزاده ریما، دختر بندر بن سلطان 

را به جای خالد، سفیر این کشور در آمریکا برگزید. 
ای��ن اقدامات در حال��ی صورت گرفته که بس��یاری آن را 
بی ارتب��اط با وضعیت بحرانی عربس��تان در حوزه حقوق بش��ر 
نمی دانند. در وضعیت کنونی، محمد بن س��لمان تالش زیادی 
می کند تا چهره ترس��یم شده از وی در رسانه های غربی ترمیم 
ش��ود. بن سلمان پیش از قتل خاشقجی با سفر دوره ای به اروپا 
که بسیار هم طوالنی بود و در آمریکا یک ماه به سر برد، سعی 
کرد خود را معمار عربس��تان نوین و ش��اهزاده ای اصالح طلب 
معرفی کند؛ اما قتل خاشقجی همه این برنامه ها را به هم ریخت 
و س��بب شد رسانه های غربی اقدامات بن سلمان را زیر ذره بین 
ق��رار داده و وی را عامل اصلی جنایت در یمن و همچنین قتل 

خاش��قجی معرفی کنند. بس��یاری از نمایندگان آمریکا حتی 
خواس��تار عزل وی از ولیعهد شدند. بن سلمان برای ترمیم این 
چهره دست به اقداماتی زده است. از یک سو، وی با سفر به هند، 
پاکستان و چین سعی داشت خود را از انزوای کنونی نجات دهد 
و از سوی دیگر با انتصاب اولین سفیر زن در عربستان به نوعی 

خود را چهره ای حامی حقوق زنان نشان دهد.
درب��اره تعیین ش��اهدخت ریما، دختر بندر بن س��لطان 
ناظران معتقدند، این به منزله ترفیع او محس��وب می ش��ود و 
تالشی است برای سرپوش گذاشتن به ظلمی که در حق زنان 
شده اس��ت. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، این انتصاب 
پاداشی از سوی بن سلمان به بندربن سلطان به دلیل حمایتی 
ب��وده که از وی مقابل مخالفانش داش��ته و از پادش��اهی وی 
حمایت کرده و بن س��لمان با این اقدام و انتصاب دختر بندر 

قصد داشته است از وی قدردانی کرده باشد. 

از سوی دیگر، محمد بن سلمان مجبور شد سفیر عربستان 
در واش��نگتن را تغییر دهد؛ زیرا او به برادر خود خالد بن سلمان 
به مثابه یک فرد قابل اعتماد برای تأثیرگذاری بر سیاست آمریکا 
در واشنگتن نیاز داشت؛ اما پس از ماجرای قتل جمال خاشقجی 
دیگر خالد بن سلمان نمی تواند این هدف را برای او محقق کند. 

در مجم��وع به نظر می رس��د، اقدامات محمدبن س��لمان 
در وضعی��ت کنونی را باید از زاویه ت��الش وی برای رهایی از 
بن بس��ت خودساخته تفسیر کرد. بن س��لمان که در سال های 
نخست خود در سلسله  مراتب قدرت کنشگرانه عمل می کرد، 
اکن��ون مجبور اس��ت برای رهای��ی از پیامدهای اش��تباهات 
استراتژیک خود به اقدامات واکنشی روی آورد. افزون بر این، 
موفق نش��دن عربس��تان در جنگ یمن نیز موجب شده است 
وی برای مش��ی نظامی گری خود خالد بن سلمان را از سفارت 
عربستان در آمریکا به پست معاونت وزارت دفاع انتقال دهد.

یادداشت

گروه فرادید  ویژه به رغم مخالفت های آمریکا و گ�زارش 
در حال��ی که جنایات س��عودی همچنان در یمن 
ادامه دارد، 36 کشور دنیا از جمله همه ۲۸ کشور 
عضو اتحادیه اروپایی با امضای بیانیه ای از وضعیت 
حقوق بشر در عربستان س��عودی به شدت انتقاد 
کردند. این بیانیه روز پنج ش��نبه در شورای حقوق 

بشر سازمان ملل امضا شد.
 امضاکنن��دگان از ری��اض خواس��تند فعاالن 
بازداشتی را آزاد کرده و نیز در بازرسی سازمان ملل 
در پرونده قتل روزنامه نگار سعودی، جمال خاشقجی 
همکاری کند. بیانیه یاد شده را نماینده ایسلند در 
ش��ورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواند. این 
بیانیه مشترک که به امضای دست کم 36 کشور دنیا 
رسیده است از عربستان سعودی می خواهد چندین 
فعال زن را که هم اکنون در بازداشت به سر می برند 
آزاد کند و به بازرس��ی سازمان ملل در پرونده قتل 

خاشقجی همکاری الزم را مبذول دارد. 
خاشقجی روزنامه نگار سعودی روزنامه واشنگتن 
پس��ت، اکتبر گذشته در کنس��ولگری سعودی در 
اس��تانبول به قتل رسید. عربس��تان سعودی برای 
نخس��تین بار از سوی ش��ورای حقوق بشر سازمان 
ملل در ژنو سرزنش می شود. شورای حقوق بشر در 
سال ۲005 پایه گذاری شده است. و لذا این اقدامی 
بس��یار بزرگ است چراکه چند سال پیش، نماینده 
ریاض برای جایگاه ریاست شورا برگزیده شده بود و 

انتقادهای فراوانی را نیز به همراه داشت.
بیانیه یاد شده پس از آن تهیه و تنظیم شد که 

میشل باشله رئیس شورای حقوق بشر در سخنانی 
ک��ه در ژنو ایراد کرد با اصرار و ضمن ابراز نگرانی از 
وضعیت فعاالن زن، از عربس��تان سعودی خواست 
»دادگاه آن��ان را ب��دون هیچ کم و کاس��تی برگزار 
کند.« همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپایی از 
پذیرفتن فهرست تازه ای که در آن عربستان سعودی 
به پولش��ویی و تامین مالی تروریسم متهم می شد 
خودداری کرده اند. این فهرس��ت تازه را کمیسیون 
اروپایی در م��اه فوریه )بهمن ماه( گذش��ته تهیه و 
تنظی��م کرده ب��ود. برخی از قلمروه��ای آمریکایی 
از جمل��ه جزای��ر ورجین و گ��وآم و مهمتر از همه 

عربستان سعودی در این فهرست قرار نگرفته اند. 
وزرای اروپای��ی گفتن��د چنی��ن فهرس��تی را 
نمی پذیرن��د. علت خودداری آنه��ا از پذیرفتن این 
فهرس��ت آن بوده اس��ت که گفته اند به طور کامل 
با آنان مشورت شده و علت هایی که برای این کار 
بیان شده پر از ابهام بوده و در معرض اقدام حقوقی 
و قانونی قرار داش��ته است. اما بسیاری از مردم از 
رایزنی فشرده جاری بین ریاض با اتحادیه اروپایی 
به خوبی آگاهی دارند. ملک س��لمان در نامه ای به 
سران کش��ورهای اروپایی به آنان هشدار داده بود 
چنین اقدامی، جریان س��رمایه گذاری ریاض را در 

اروپ��ا تحت تاثیر قرار می ده��د. آمریکا هم از این 
اقدام اروپایی ها ابراز نگرانی کرده بود. 

این گزارش در حالی منتش��ر شد که »استفان 
دوجاریک« سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد 
اع��الم کرد که چه��ار هزار و هش��تصد غیرنظامی 
طی س��ال ۲01۸ در یمن کش��ته یا زخمی شدند. 
بیشتر مناطق اس��تان حجه یمن در کنترل ارتش 
و کمیته ه��ای مردم��ی یم��ن ق��رار دارد و ائتالف 
س��عودی در تالش است تا این مناطق را به اشغال 
خود درآورد؛ اما تالش های آن ها تاکنون بی نتیجه 
مانده اس��ت. عربس��تان و امارات از ششم فروردین 
94 در قالب ائتالفی از چند کشور عربی و با کمک 
و چراغ س��بز آمریکا، حمالت گس��ترده ای را علیه 
یمن فقیرترین کش��ور عربی آغاز کردند تا به بهانه 
بازگرداندن عبدرب��ه منصور هادی رئیس جمهوری 
مس��تعفی این کش��ور ب��ه ق��درت، به اه��داف و 
زیادخواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند. 

با امضای بيانيه ای در شورای حقوق بشر صورت گرفت

محکومیت جهانی وضعیت حقوق بشر در عربستان


