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اس�پانیا: ه��زاران نفر از مردم اس��پانیا ب��ا برگزاری 
تظاهرات در شهر مادرید، از سیاستمداران کاتاالن و فعاالن 
جدایی طلب که هم اکنون در بازداش��ت به س��ر می برند، 
حمایت کردند. ترتیب دهندگان این تظاهرات گفته اند که 
۱۲۰ هزار نفر در تظاهرات ش��رکت داشتند. اما اطالعات 
پلیس حاکی از حضور حدود ۱۸ هزار نفر در نخس��تین 

تظاهرات اصلی جدایی طلبان در پایتخت اسپانیا است.

 نیوزیلند: هیات عالی رتبه ترکیه ای ش��امل »فواد 
اکتای« معاون اول رئیس جمهور و »مولود چاووش اوغلو« 
وزیر خارجه این کشور وارد نیوزیلند شده تا به قربانیان 
حمله تروریستی به دو مسجد این کشور ادای احترام کند. 
در حال��ی که اظهارنظرهای مقام های ترکیه علیه حمله 
تروریستی بامداد جمعه به دو مسجد »النور« و »لینوود« 
نیوزیلند ادامه دارد، این کشور معاون رئیس جمهور و وزیر 

خارجه خود را به نیوزیلند اعزام کرده است.

فیلیپین: دولت فیلیپین که در اعتراض به گزارش 
دیوان بین المللی کیفری درباره کارزار مقابله با قاچاقچیان 
مواد مخدر در این کشور از قصدش برای خروج از دیوان 
خبر داده بود، امروز یکشنبه رسما از این نهاد خارج شد. 
دیوان کیفری بین المللی، دادگاه بین المللی برای رسیدگی 
به جرایم نسل کشی، جنایان علیه بشریت و جنایت جنگی 

است که مقر آن در »الهه« هلند قرار دارد. 

فلس�طین: عملی��ات  جدی��د ثاب��ت می کند که 
جهت گیری ملت ما ادامه مقاومت در برابر اش��غالگری 
و شهرک نش��ینان صهیونیس��ت اس��ت. از سوی دیگر 
جبهه ملی برای آزادسازی فلسطین نیز در واکنش به 
عملیات  جدید مقاوم��ت تأکید کرد که اختالف اصلی 
باید با رژیم صهیونیس��تی باش��د و همه تالش ها برای 

مقابله با این رژیم یکپارچه شود.

اخبار

چهار سال مقاومت 
فرامرز اصغری

فروردین ۱394 بود که منابع خبری از تجاوز گس��ترده 
ائتالف سعودی - آمریکایی به یمن خبر دادند. ادعای آنها این 
بود که به دنبال حمایت از مردم در برابر گروه های شبه نظامی 
از جمل��ه انصاراهلل هس��تند و بازگرداندن دولت منصور هادی 
را اس��اس این تجاوزات قرار داده اند. حلقه تکمیلی این اقدام 
مواضع کشورهای غربی بوده که تالش کردند تا چنان وانمود 
س��ازند که این حمالت مشروع و در چارچوب قوانین جهانی 

علیه تروریس��م اس��ت. نکته قابل توجه آنکه اتحادیه عرب و 
سپس سازمان ملل نیز قطعنامه ای را به تصویب رساندند که 
بندهایی از آن به توجیه تجاوز به یمن و کش��تار مردم مبدل 
ش��د. اکنون 4 سال از آن زمان می گذرد در حالی که بررسی 

کارنامه یمن نکات قابل توجهی را نشان می دهد. 
نخس��ت آنکه این حقیقت بر همگان آشکار شد که ادعای 
تروریس��تی بودن انصاراهلل یک ادعای واهی است چرا که از یک 
س��و مردم به آن اعتماد کرده و تمام امور سیاس��ی و اجرایی به 
آن واگذار ش��د. جالب توجه آنکه انصاراهلل از رویکرد یک جانبه 
خ��ودداری کرد و بر ل��زوم حضور تمام گروه ه��ا و جریان های 
سیاس��ی در اداره کش��ور تاکید کرد. از س��وی دیگ��ر ارتش و 
گروه های قبیله ای در کنار انصاراهلل در برابر ائتالف سعودی قرار 
گرفتند. دوم آنکه ائتالف سعودی ادعای حمایت از مردم و دولت 

حاکم بر یمن را داشت. این ادعا در حالی بوده که از یک سو در 
طول این چهار س��ال عربس��تان بمباران زیرساخت ها و کستار 
گس��ترده مردم را در دستور کار داش��ته و حتی به تحریم آنها 
پرداخته و اجازه واردات دارو و غذا نیز به یمنی ها نداده اس��ت. 
سازمان های بین المللی بارها اذعان کرده اند که ائتالف سعودی 
زمینه س��از بحران و قعط��ی و بیماری در یمن ش��ده که جان 

میلیون ها انسان بی گناه را با خطر مرگ مواجه ساخته است. 
س��وم آنکه سعودی در این 4 س��ال ادعای یپکارچگی و 
توان برای ایجاد ائتالف علیه یمن را داشته و حتی طرح ارتش 
واحد عربی و ارتش اسالمی را نیز سرداد. بررسی کارنامه این 
چهار س��ال نش��ان می دهد که نه تنها ائتالفی صورت نگرفته 
بلکه حتی متحدان س��عودی نیز به دنبال فاصله گرفتن از آن 
هستند که خروج قطر و سودان از ائتالف ضد یمن نمودی از 

آن است. وضعیت چنان بحرانی شده سعودی اقدام به آوردن 
مزدور از آفریقا کرده است. 

چه��ارم آنکه کش��ورهای غربی و س��ازمان ملل در حالی 
ادعای حمایت از حقوق بش��ر را سر می دهند که در این چهار 
س��ال نه تنها اقدامی در این زمینه نداشته اند بلکه به حمایت 
از سعودی در کشتار مردم یمن پرداخته اند. کشورهایی مانند 
آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا و کانادا بیشترین فروش 
تس��لیحات به س��عودی برای کش��تار مردم یمن را داشته اند. 
س��ازمان ملل نیز در عمل نتوانسته اقدامی در حمایت از یمن 
داش��ته باشد و خود زمینه ساز تش��دید بحران در این کشور 
ش��ده اس��ت و مذاکرات صلح ادعایی نیز نتیج��ه ای به همراه 
نداشته و همچنان یمن سرزمین مظلومیت مردم، نسل کشی و 

جنایت و اقدامات ضد بشری سعودی و شرکای آن است. 

یادداشت

ترزا می هشدار داد
نخست وزیر انگلیس به اعضای پارلمان این کشور هشدار داد در صورت عدم 
موافقت با توافقی که بین وی و اتحادیه اروپا حاصل شده است؛ تحقق برگزیت با 
وقفه ای طوالنی مواجه شده و این کشور وادار به مشارکت در انتخابات پارلمانی 

اروپا خواهد شد. 
ت��رزا می نمایندگان پارلم��ان انگلیس را در برابر ۲ گزینه قرار داد که ش��امل 

موافقت با توافق پیش��نهادی وی تا تاریخ ۲۱ مارس )اول فروردین( یا تاخیر در تحقق 
برگزیت تا تاریخ 3۰ ژوئن )9 تیر( و حتی فراتر از آن است. وی ایده مشارکت در انتخابات 
پارلمانی اروپا 3 سال بعد از برگزاری همه پرسی برگزیت را قابل تأمل و نشانه ای دانست. 

گفتنی است سه شنبه گذشته، مجلس عوام انگلیس برای بار دوم طی 4 ماه گذشته، 
با توافق پیشنهادی ترزا می مخالفت کرد حال آنکه فردای آن روز نیز، به هرگونه خروج 

انگلیس از اتحادیه اروپا بدون حصول توافق، رای منفی داد.

چالش
همکاری روسیه و ونزوئال 
معاون وزیر خارجه روسیه اعالم کرده که کشورش علی رغم فشارهای آمریکا 

به گسترش همکاری با دولت ونزوئال ادامه خواهد داد. 
س��رگئی ریابکوف گفت: به رغم تاثیرگذاری ه��ای آمریکا، ما هر کاری )که 
بتوانی��م( برای حفاظت از همکاری مان با کاراکاس انجام خواهیم داد. وی درباره 

دی��دار آتی خودش با هیات آمریکایی در رم ایتالیا تاکید کرد که در این دیدار با 
آمری��کا به منظور یافتن راه هایی جهت کمک کردن برای انجام مذاکرات داخلی بین 

طرف های ونزوئالیی رایزنی می شود. 
مع��اون وزیر خارجه روس��یه گفت ک��ه در دیدار ب��ا نماینده ویژه آمری��کا در امور 
ونزوئ��ال، درب��اره »غیرقابل قبول بودن« هر گونه اقدام مبتن��ی بر زور و مداخله خارجی 
در امور داخلی ونزوئال صحبت می کند. قرار اس��ت دیدار هیات های روسیه و آمریکا، ۱9 

مارس)۲۸ اسفند( در رم ایتالیا برگزار شود. 

یکای التین  آمر
جو بایدن خود را پیشروترین دانست

مع��اون رئیس جمه��ور پیش��ین آمریکا )ب��اراک اوبام��ا( درب��اره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری س��ال ۲۰۲۰ گف��ت او خودش را پیش��روترین ف��رد در میان 

دموکرات هایی می بیند که در انتخابات آتی شرکت می کنند. 
ج��و بایدن در س��خنرانی خود در جمع اعضای ح��زب دموکرات گفت: من 

پیش��روترین دموکرات در میان کسانی هس��تم که در انتخابات شرکت کرده و یا 
قصد شرکت در آن را دارند.  اظهارات بایدن با تشویق حضار همراه شد که از نامزدی 

احتمالی او در انتخابات س��ال ۲۰۲۰ ابراز خوشحالی می کردند. وی در ادامه بار دیگر به 
انتقاد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پرداخت. 

بای��دن گفت: باید با هم این کش��ور را سروس��امان دهیم. بدتری��ن نوع دیکتاتوری 
جهان با استفاده از حرف های خود رئیس جمهور برای توجیه سوءاستفاده هایش از قدرت 

صورت می گیرد. 

سرخط

آگهى مفقودى
برگ سبز يك دستگاه خودرو سوارى كيا مدل اپتيما TF2400 مدل 2014 به رنگ مشكى به شماره شاسى 
KNAGN412BE5432257 و شماره موتور G4KEDH135848 به شماره پالك ايران 44- 571ط26 متعلق 

به حميدرضا دستمالچى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. كاشان 

كليه مدارك اعم از ســند كمپانى، برگ ســبز، كارت ماشــين خــودرو پرايد رنگ نقره اى مدل 85 شاســى 
S1412285228174 ش موتورM13/1601611 پالك 72-238د36 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.

سارى

برگ ســبز وانت زامياد مدل89 رنگ آبى ش موتور 573029 شاســى NAZPL140TBN278486پالك 
72-665د72 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

 1600OHV سند(فاكتور فروش) و شناسنامه(برگ سبز) و كارت و كارت سوخت خودرو وانت پيكان تيپ
مدل 1388 بشماره موتور 11488078138 و شماره شاسى NAAA36AA2AG886271 و شماره پالك ايران 

84-316 ج 65 به نام غالمرضا زرنگارى هرمزى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز وبرگ كمپانى سوارى دوو ريسر مدل1993 رنگ دودى متاليك بشماره پالك ايران68-264 هـ 
49 بشــماره موتور 332850  وشــماره شاســى 449473 بنام مجتبى جعفرخانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.(سبزوار) 

اينجانب حســين محمدى مالك خودروى سمند LX به شماره شــهربانى 791ى44 ايران 72وشماره شاسى 
NAACJ1JC2CF063719وبه شماره موتور 14790055633به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رو نوشت 
المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از 

انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

اينجانــب رجب طاقان آق فرزند بيرامقلى به شــماره ملــى 2030891192 مالك خودروى وانت سيســتم 
مــزدا تيــپ بــى 2000 آى بــه شــماره شــهربانى 69-518 ب 38 شــماره موتــور 516604 و شــماره شاســى 
NAGAPX2PCI8D00084 مــدل 1386 رنگ آبى نفتى متاليك اعالم مى دارم به علت فقدان اســناد (ســند 
فروش كمپانى، ســند برگ ســبز و كارت مشخصات خودرو) تقاضاى صدور المثنى اســناد مذكور را نموده ام، لذا 
چنانكه شــخصى (حقيقى يا حقوقى) ادعايى درمورد خودرو مذكور دارد ظرف مدت ده روز از تاريخ نشــر آگهى با 
در دســت داشتن مدارك كافى به ســازمان فروش بهمن موتور واقع در كيلومتر 13 جاده مخصوص كرج، مراجعه 

نمايد. گنبد

سند خودرو سوارى نيسان ماكسيما به رنگ نقره اى مدل 83 به شماره انتظامى 417 و 41 ايران 77و شماره 
شاسى 307580 و شماره موتور VQ30591391B مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

كارت شناســايى ، برگ ســبز (شناسنامه) ،سند كمپانى و بيمه نامه خودرو سمند مدل 85به شماره انتظامى 
227 ب41 ايران 49و شماره موتور 12484138714و شماره شاسى 14529736 به نام عبدالناصر فتاح مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب حميدرضا مديحى فرزند محمد حســن به ش ش 358 صادره از كاشــان در 
مقطع كارشناســى ناپيوسته رشــته تحصيلى مهندســى عمران – عمران صادره از واحد دانشگاهى دانشگاه آزاد 
اســالمى كاشان به شماره سريال 0878540 و شماره ثبت سازمان 128811600906 و تاريخ ثبت 89/1/15 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد 
كاشــان به نشــانى كاشان بلوار قطب راوندى ، خيابان اســتادان ، اداره امور فارغ التحصيالن ارسال نماييد. نوبت 

سوم - كاشان

آگهى مزايده مال غير منقول (اسناد رهنى) پرونده كالسه 9100258
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت 1462/50 مترمربع به پالك ثبتى 1314 فرعى 
از ســنگ 71 اصلى واقع در قريه جيالرد حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شــماالً به طول 30 متر به خيابان 10 
متــرى شــرقاً به طول 48 متر به پالك 777 فرعى جنوبا بــه طول 30 متر به قطعه 19 تفكيكى غربا اول به طول 8 
متر به پالك 777 فرعى دوم به طول 40 متر به قطعه 14 تفكيكى فواصل ذكر شده پى در پى است كه ذيل ثبت 
20378 صفحه 172 دفتر 149 بنام وقار وحدت صادر و تسليم گرديده سپس مع الواسطه طبق سند قطعى شماره 
75236-1370/7/15 دفترخانه يك دماوند به محمد شــكرى انتقال يافته است و مورد ثبت طبق اسناد رهنى 
شماره 21695-1381/7/7 و 21905 مورخ 1381/7/7 و 24254 مورخ 1384/10/14 دفترخانه 333 تهران 
در رهن بانك سپه شعبه مركزى قرار گرفته و برابر نامه شماره 99/86 مورخ 1386/11/17 اجراى احكام مدنى 
دادگســترى دماوند و نامه شماره 153/89 مورخ 1389/09/30 اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند به مبلغ 
1656000000 ريال و 33097000 ريال و برابر نامه شماره 92030122110900017 مورخ 1392/11/18 
اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند مبلغ 15392000000 ريال و برابر نامه شماره 139719100115467 
مورخ 1397/11/13 شــعبه 101 دادگاه كيفرى شــعبه 2 دماوند به مبلغ 1200000000 ريال بازداشــت مى 
باشــد كه بعلت عدم ايفاى تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت كالســه 9100258 شده است و برابر نظريه مورخ 
1397/10/29 كارشــناس رسمى دادگســترى توصيف اجمالى مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع است 
در دماونــد گيالونــد بعد از پمپ بنزين كوچه ياس يك پالك 19 ملك مذكور با توجه به جميع جهات موثر در موقع 
كارشناس از قبيل موقعيت قرار گيرى شرايط و امكانات و قدمت بنا ارزش روز ششدانگ ملك مورد بازديد بدون 
در نظر گرفتن هر گونه بازداشتى يا بدهى احتمالى به اشخاص حقيقى يا حقوقى و صحت تصوير مدارك در دسترس 
و نبودن مانعى جهت انتقال قطعى ششدانگ و تصوير گواهى پايان كار ساختمان شهردارى دماوند با شماره و تاريخ 
ناخوانا ســطح كل زيربناى ساختمانى ساخته شــده 360 مترمربع بصورت مسكونى داراى پروانه ساختمانى شماره 
2376 مورخ 1354/04/24 ميباشــد و مبلغ 40000000000 ريال (چهل ميليارد ريال) ارزيابى شــده است و 
جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتى كالســه فوق الذكر در روز يكشــنبه مورخ 1398/01/25 از ساعت 9 الى 
12 ظهر در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شــهيد بهشتى جنب سينما پرستو 
اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 40000000000 ريال (چهل 
ميليارد ريال) شــروع و به باالترين قيمت پيشــنهادى نقداً فروخته مى شــود شركت در جلسه مزايده براى عموم 
آزاد است و فروش كال نقدى است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه 
مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتواند جهت شركت در مزايده با ارائه چك 
تضمين شده بانك ملى به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمناً بدهى هاى مربوط به آب و برق و 
گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها 
براى اين اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارايه مفصا حسابهاى دارائى 
و شهردارى و ... خواهد بود مورد مزايده با توجه به اعالم بستانكار به وارده شماره 139705001090001128 

بيمه مى باشد. تاريخ انتشار آگهى 97/12/27
اداره ثبت اسناد امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
با عنايت به اينكه تحديد حدود قانونى ششــدانگ يكباب خانه بشــماره پالك 92 فرعى واقع در بن بشماره 
پــالك 108- اصلى چهارمحال و بختيــارى كه طبق پرونده ثبتى بنام آقاى فيروز اكبرى بنى فرزند جمعه در جريان 
ثبت مى باشد و تاكنون انجام نشده است، اينك بنا به درخواست مالك و به استناد مادتين 14 و 15 قانون ثبت 
تحديد حدود پالك مرقوم در روز دوشــنبه 98/01/26 رأس ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد 
آمد لذا بموجب اين آگهى به كليه مالكين پالكهاى مجاور اخطار مى گردد كه در روز ساعت مقرر در محل حضور به 
هم رسانند، اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى تا سى روز 

پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: دوشنبه 97/12/27

 رضا بشارتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى حوزه 
ثبتى منطقه2 سارى

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مصوب 20/9/1390 ،امالك متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور 
مستقر در واحد ثبتى منطقه 2 سارى مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان 

محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در قرق پالك اصلى 31 بخش 2

 زعفر شــرف زاده  نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين بهمراه ساختمان به مساحت 
171,05 متر مربع.

آقاى يعقوبعلى خليلى ازنى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمانبه 
مساحت 140,60 متر مربع.

آقاى على اصغر فضلى شــوركائى و خانم فريده رستگار  هر يك  نسبت به سه دانگ 
مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمانبه مساحت 335,40 متر مربع.

خانم صديقه  قربان پور   نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين خانه سرا  به مساحت 
99,20 متر مربع.

خانم حوريه كاظمى آقمشهدى   نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين محصور مشتمل بر 
ساختمان  به مساحت 165 متر مربع.

آقاى ســيد مهدى مير شــفعيى لنگرى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل 
براتاقك مساحت 104,50 متر مربع.

آقاى ســيد مهدى مير شــفعيى لنگرى نسبت به ششــدانگ يك قطعه زمين مشتمل 
براتاقك مساحت 103,80 متر مربع.

امالك متقاضيان واقع درپل گردن پالك اصلى 144 بخش 3
 قســمتى از پالك 1488فرعى آقاى ســيد رمضان هاشمى  نسبت به ششدانگ يك 

قطعه زمين مشتمل بر اتاقك جهت تجميع با پالك 151فرعيبه مساحت 71,80 متر مربع 
امالك متقاضيان واقع در نومل  پالك اصلى 2 بخش 4

 آقاى عباسعلى ابراهيمى نسبت به ششدانگ يك باب مغازه مساحت 16,85متر مربع
امالك متقاضيان واقع در آزادگله پالك اصلى 3 بخش 4

 آقاى محمد آهنگر دارابى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مسكونى با بنا مساحت 
82,75 متر مربع.

خانــم نجمــه منتظــرى تجنكى نســبت بــه ششــدانگ يك قطعــه زمين مشــتمل بر 
ساختمانمساحت 78 متر مربع.

 آقاى محمد محمدپور اسبوكالئى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر انبارى 
مساحت 102,10 متر مربع.

خانــم فاطمه عليــزاده خردانى نســبت به ششــدانگ يــك قطعه زمين مشــتمل بر 
ساختمانمساحت 72,70 متر مربع.

امالك متقاضيان واقع در آبندانسر پالك اصلى 10 بخش 4
 آقاى ســيد احمد رشــيدائى آبندانسرى نسبت به ششــدانگ يك  باب خانهمساحت 

132,46 متر مربع باكسر سهم وقف
امالك متقاضيان واقع در كاسگر محله پالك اصلى 2 بخش 5

 آقاى حسين خانعلى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان مساحت 
474 متر مربع

امالك متقاضيان واقع درديمترون پالك اصلى 3 بخش 5
 قســمتى از پالك 39فرعى  آقاى حســين كاشى  نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
بهمراه ساختمان مساحت 476,77 متر مربعخريدارى مع الواسطه از سيامك مريخى مالك 

رسمى
امالك متقاضيان واقع در فرح آباد پالك اصلى 23 بخش5

 آقاى نعمت اله معينى اياللى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين باساختمان احداثى 
(برابر نامه جهاد كاربرى تفريحى وتوريستى ) مساحت 218 متر مربع

امالك متقاضيان واقع در آبكسر پالك اصلى 3 بخش 6
 خانم سميه نوايى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى  مساحت 168 

متر مربع باكسر سهم وقف
لــذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق 
اين روزنامه محلى / كثيراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، 
راى هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند 
بايد از تاريخ انتشــار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك 
ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و 
گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت 
موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل 
نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به 
دادگاه نيست. بديهى است 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 
تحديــد حــدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حــدود به صورت همزمان باطالع 
عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى 

آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.ميم الف 5259/50/97
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/27

ياسر ملكى- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2 سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم  حمزه فتحى  داراى شــماره شناسنامه 14500338440 به  شرح دادخواست به 
كالسه2/97- 1643 ش ح  اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شــادروان فيروز فتحى پرنق   به شــماره شناسنامه 332 درتاريخ 91/8/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-عقيل فتحى پرنق ش 
ش1276 صادره از اردبيل پسر متوفى 2- مسلم فتحى پرنق ش ش1460    صادره از اردبيل 
پســر متوفى 3- على فتحى پرنق ش  ش29 صادره از اردبيل پســر متوفى 4-حمزه فتحى ش 
ش14500338440 صادره از اردبيل پســر متوفى 5-معصومه فتحى ش ش1013 صادره از 
اردبيــل دختر متوفى 6- رباب فتحــى ش ش1159 صادره از اردبيل دختر متوفى 7-ســكينه 
فتحــى  پرنــق ش ش1275 صادره از اردبيل  دختر متوفــى 8- رقيه فتحى پرنق ش ش1461 
صادره از اردبيل دختر متوفى 9- زهرا فتحى پرنق ش ش 7004 صادره از اردبيل دختر متوفى 
10-صغــرى فتحى پرنــق  ش ش29 صادره از اردبيل دختر متوفى 11- گلين احمد پور ش ش 
2730 صادره از  اردبيل همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل  اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى تغييرات شــركت آب معدنى كوثر جهانبين سهامى خاص به شماره ثبت 
6611 و شناسه ملى 10680061026 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مــورخ 1397/10/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : موارد ذيل به موضوع شركت الحاق و بدين نحو ماده 
مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. واردات و صادرات كاالهاى مجاز بازرگانى . 
(ثبت موضوع به تنهايى مجوز فعاليت نمى باشد انجام مفاد موضوع شركت در 

صورت الزم منوط به اخذ مجوز يا پروانه كسب از مراجع ذيربط مى باشد)
 اداره كل ثبــت اســناد و امالك اســتان چهارمحــال وبختيــارى اداره ثبت

 شركت ها و موسسات غيرتجارى شهركرد (418271)

ابالغ اجرائيه  به شماره كالسه  1/97- 961
مشخصات محكوم له :  فرزانه كحاليان به نشانى پاكدشت 20 مترى كردبچه نبش مهستان  7 پالك 77 واحد 
4 منزل  مسعود  كحاليان محكوم عليه :  زهرا خسروى  به نشانى مجهول المكان  به موجب دادنامه شماره  1341 
مورخ 97/10/16    شوراى حل اختالف پاكدشت حوزه  اول كه وفق دادنامه شماره ... شعبه ....دادگاه....قطعيت 
حاصل كرده اســت. محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت  مبلغ 5/830/000 تومان بابت اصل خواسته در حق 
محكوم  له و پرداخت  مبلغ هشتاد  و هفت هزار و چهارصد و پنجاه   هزار تومان بابت هزينه دادرسى و پرداخت 
خسارات تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخ 97/7/10 لغايت اجراى حكم   در حق محكوم له و پرداخت 

مبلغ نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت معادل 291/500 تومان 
قاضى مجتمع شوراى حل اختالف پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانــم  حمــزه فتحــى پرنــق  داراى شــماره شناســنامه 14500338440 بــه  شــرح دادخواســت به 
كالســه2/97- 1642 ش ح  اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
گلين احمد پور   به شماره شناسنامه 2730 درتاريخ  96/1/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-عقيل فتحى پرنق ش ش1276 صادره از اردبيل پسر متوفى 2- مسلم 
فتحى پرنق ش ش1460    صادره از اردبيل پسر متوفى 3- على فتحى پرنق ش  ش29 صادره از اردبيل پسر 
متوفى 4-حمزه فتحى ش ش14500338440 صادره از اردبيل پســر متوفى 5-معصومه فتحى ش ش1013 
صادره از اردبيل دختر متوفى 6- رباب فتحى ش ش1159 صادره از اردبيل دختر متوفى 7-سكينه فتحى  پرنق 
ش ش1275 صــادره از اردبيــل  دختر متوفى 8- رقيه فتحى پرنق ش ش1461 صادره از اردبيل دختر متوفى 
9- زهــرا فتحــى پرنق ش ش 7004 صادره از اردبيل دختر متوفى 10-صغرى فتحى پرنق  ش ش29 صادره از 
اردبيل دختر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل  اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى به شماره پرونده: 15/97- 1121
خواهان / خواهان ها : مرضيه احمديان  دادخواستى به طرفيت خوانده:  على جراح   به خواسته  مطالبه نفقه 
معوقه به شعبه  پانزده  شوراى حل اختالف پاكدشت ارجاع  در مهلت 7 روز جهت مالحظه نظريه كارشناسى و اظهار 

هر مطلبى نيابتا  اثباتا در اين شعبه حاضر شويد.
شعبه پانزدهم  شوراى حل اختالف شهرستان پاكدشت

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/خانم بهروز ســلطانى كمال  داراى شــماره شناســنامه   3980040798 به  شرح دادخواست به كالسه 
2/97- 1765 ش ح  اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  محمود 
سلطانى كمال  به شماره شناسنامه  53066 درتاريخ97/12/12 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1-بهروز ســلطانى كمال ش ش 3980040798 صادره  از درجزين پسر 
متوفى 2- سعيد سلطانى كمال ش ش 44894 صادره از تهران پسر متوفى 3- خديجه غالم زاده ش ش 2748 
صادره از درجزين همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه دوم مجتمع شوراى حل  اختالف شهرستان پاكدشت

آگهى افراز بر طبق ماده 17 آئين نامه اجراء
بدينوســيله به اطالع كليه مالكين مشــاعى پالك 403 فرعى از 71 اصلى واقع در دماوند ميرساند كه طبق 
درخواست وارده شماره 9742-97/11/28 تقاضاى افراز قدرالسهم مالكيت خود را در پالك مزبور از اين ااره 
نموده از آنجائيكه ايشان نتوانسته اند آدرس دقيق مالكين مشاعى را جهت انجام عمليات افراز ملك مورد تقاضاى 
خود به اداره ثبت دماوند معرفى نمايد لذا مراتب بدينوسيله به اطالع مى رساند كه روز بازديداز محل وقوع ملك 
مورد افراز روز دوشنبه مورخ 98/2/16 ساعت 11 تعيين گرديده از مالكين مشاعى نامبرده پالك موصوف دعوت 
بعمل مى آيد كه در روز و تاريخ و ساعت تعيين شده در محل اين اداره حضور بهم رسانند تا وفق مقررات نسبت 
به مورد تقاضاى فوق اقدام گردد ضمنا اين آگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى منتشر 
و تاريخ انتشار آگهى مزبور كه تاريخ ابالغ به كليه مالكين مشاعى پالك موصوف محسوب و پس از گذشت مدت ده 

روز ، عمليات افراز بشرح فوق وفق مقررات ادامه خواهد يافت. م الف/5869
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر رأى شماره 139760301058003129 مورخ 1397/12/6 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيد مجتبى آزادى فرزند سيد محمد على بشماره شناسنامه 13 صادره از محمد 
آباد در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 100000 مترمربع پالك 83 فرعى مفروز و مجزى شده از 
پالك 1 فرعى از 194 اصلى واقع در صالح آباد خريدارى برابر صلح نامه عادى از مالك رسمى و مشاعى سيد عماد 
الدين مير مطهرى و محمدرضا ساعتچى و سيد عبدالحسين و سيد عبدالعلى هر دو مير مطهرى فرزندان سيد محمد 
مير مطهرى و سيد مرتضى و سيد احمد و كلثوم (فريده) فرزندان سيد عالء الدين و على و يحيى و محمد مهدى و 
نوش آفرين همگى مير مطهرى فرزندان هوشنگ مير مطهرى و انوشيروان و مرجان و امير حسين و محمدرضا ديانى 
فرزندان ليلى ساعتى و مهين ساعتچى 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 شــد. م الف/5910– تاريخ 

انتشار نوبت اول: 97/12/27 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139760301058003272 مورخ 1397/12/14 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهرداد رزم آرا فرزند احمد بشماره شناسنامه 35076 صادره از تهران 
در ششدانگ يك قطعه باغ به مساحت 782/87 مترمربع پالك 5854 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 15 فرعى 
از 56 اصلى واقع در مشــاء خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى سيد اكبر موسوى 
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 
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/5906– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/27 و 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139760301058003274 مورخ 1397/12/14 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حبيب كاوســى فرزند حسين بشماره شناســنامه 1119 صادره از اراك 
در ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 437/55 مترمربع پالك 514 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 
14 فرعى از 70 اصلى واقع در شــلمبه خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواســطه از مالك رسمى آقاى محمد 
حسن زمانى 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 دادخواســت 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/5905– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/12/27 

و تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر رأى شماره 139760301058003139 مورخ 1397/12/6 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى خانم فاطمه ســادات بنيان فرزند ســيد خليل بشــماره شناســنامه 1613 به كدملى 
0056428766 صادره از تهران در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداث در آن به مساحت 139/26 مترمربع 
پالك 17544 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 318 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد از تمامى مالكيت رسمى و 
مشاعى متقاضى 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 شــد. م الف/5914– تاريخ انتشــار نوبت اول: 

97/12/27 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/1/17
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر رأى شماره 139760301058003125 مورخ 1397/12/6 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيد ابراهيم ميرزائى فرزند ميرزا بابا بشماره شناسنامه 9 صادره از دماوند در 
ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر به مســاحت 10001 مترمربع پالك 1503 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 
213 فرعى از 90 اصلى واقع در قريه آئينه ورزان از مالكيت مشــاعى و موروثى متقاضى محرز گرديده اســت. 
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5913– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/27 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 98/1/17
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابــر رأى شــماره 139760301058003265 مورخ 1397/12/14 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم مينا على چراتى فرزند احمد بشماره شناسنامه 1286 صادره از دماوند 
در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در  آن به مساحت 198/34 مترمربع پالك 547 فرعى مفروز و مجزى 
شده از پالك 82 فرعى از 61 اصلى واقع در چشمه اعالء از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 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 ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5896– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/12/27 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 98/1/17
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

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

برابر رأى شماره 139760301058003267 مورخ 1397/2/14 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى خانم زمينه عطازاده قبادلو فرزند محرم بشــماره شناســنامه 33 صــادره از كليبر در 
ششــدانگ يك قطعه زمين مشــجر با بناى احداثى در  آن به مســاحت 789/15 مترمربع با حق استفاده آب طبق 
نحوه ملى شدن آبهاى كشور باستثناء بهاى ثمن اعيانى پالك 17536 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 74 فرعى از 
71 اصلى واقع در جيالرد از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. م 
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ادامه از صفحه اول
النکس��تر تصریح کرد پرس��نل نیروی هوایی 
انگلی��س در ح��ال ارائ��ه خدم��ات »پش��تیبانی 
مهندسی« و »آموزش های کلی« برای هواپیماهای 
فروخته شده توس��ط انگلیس به عربستان سعودی 
هس��تند. وزیر دف��اع انگلیس این اظه��ارات را در 
پاس��خ مکتوب به س��واالت یک نماین��ده پارلمان 
انگلی��س مطرح کرده اس��ت. ای��ن نماینده حزب 
کارگر انگلیس گفته اس��ت: »حمایت های انگلیس 
به ادامه جنگ س��عودی کم��ک می کند. ما طرف 
ائتالف سعودی هس��تیم و این به معنای آن است 
ک��ه بریتانی��ا وارد جنگی مخفیانه در یمن ش��ده 
است.« »اندرو اسمیث«، عضو »کمپین مخالفت با 
تجارت تسلیحاتی« در انگلیس سخنان وزیر دفاع 
انگلیس رو ش��وک آور خواند ام��ا گفت اظهارات او 

تعجب آور نیستند.
میرورنوش��ته انگلیس از س��ال ۲۰۱۵ به بعد، 
۵ میلیارد پون��د جنگنده، بالگ��رد، پهپاد، بمب و 

موشک به عربستان سعودی فروخته است. ائتالفی 
به رهبری عربستان س��عودی از فروردین ماه سال 
۱394 کش��ور فقی��ر یم��ن را ب��رای بازگرداندن 
قدرت به »عب��د ربه منصور هادی«، رئیس جمهور 
مس��تعفی یمن هدف حم��الت س��نگین هوایی، 
زمین��ی و دریایی قرار داده اس��ت. خبر دیگر آنکه 
انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر مانند مصر 
و عربس��تان  تجهیزاتی صادر کرده که به حکومت 
این کش��ورها امکان جاسوس��ی از ش��هروندان را 

می دهد. به نوش��ته روزنامه »گاردین«، براس��اس 
تحلیل  مجوزهای صادرات تجهیزات استراق سمع 
ارتباطات، از سال ۲۰۱۵ انگلیس ۷۵ میلیون پوند 
نرم افزارهای جاسوسی و تکنولوژی های نظارتی را 
به کشورهایی از جمله عربستان، بحرین، فیلیپین 

و ترکیه فروخته است. 
همچنین ای��ن مجوزه��ا س��ایر نرم افزارهای 

نظارتی را شامل می شوند.
»اندرو اس��میت« عضو کمپینی علیه تجارت 

اسلحه با انتش��ار این آمار، گفت: »تنها سالح های 
متداول نیس��تند که می توانند برای سرکوب و آزار 

مورد اس��تفاده قرار گیرند، بلکه تجهیزات پایش و 
نظارت نیز چنین هس��تند«. اسمیت این سوال را 
مطرح کرد که دولت انگلیس برای اطمینان یافتن 
از این که این تجهیزات برای تس��هیل نقض حقوق 
بشر اس��تفاده نمی ش��وند چه محک هایی را به کار 

می برد.
در همین حال رئیس کمیته عالی انقالب یمن 
از تالش آمریکا، انگلیس، امارات و عربس��تان برای 
راه اندازی جنگ جدید در استان »الحدیده« خبر 
داد. »محمدعلی الحوثی« در توئیتری خود نوشت: 
آمری��کا و انگلیس در کنار عربس��تان و امارات به 
ص��ورت جدی برای تکرار نبرد الحدیده تالش می 
کنند. وی در ادامه افزود: تهدیدات وزارت خارجه 
آمری��کا و انگلی��س و اطالعات به دس��ت آمده در 
نزدیکی نیروهای ما نشان می دهد که این کشورها 
در کنار عربستان و امارات برای راه انداختن مجدد 
جنگ در الحدیده در سایه بهانه تراشی های واهی 

تالش می کنند.

برگی دیگر از هماهنگی غرب با ائتالف سعودی آشکار شد

 پشتیبانی هوایی انگلیس
از قاتالن مردم یمن


