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سللخنان رهبر معظللم انقللالب در ديدار 
الکاظمی نخسللت وزير عراق درباره انتقام 
خون شهيد سردار سليمانی و ابومهدی در 
رسانه های جهان بازتاب گسترده ای داشته 
است و حتی در فضای مجازی با استقبال 

زيادی روبرو شد.
سفر نخسللت وزير عراق به كشللورمان و ديدار وی با مقام 
معظم رهبری، نتايج بسللياری به دنبال داشللت، اما يکی از 
نکاتی كه در سللخنان مقام معظم رهبری، بيشتر به چشم 
می آمد، يادآوری اين نکته مهم بود كه جمهوری اسللالمی 
ايران هرگز ترور سردار سللليمانی توسط مقامات امريکايی 
را فراموش نخواهد كرد. ايشان در اين ديدار تأكيد  كردند: 
جمهوری اسللالمی قطعللاً ضربه متقابل را بلله آمريکايی ها 
خواهد زد.همچنين ايشللان به مقامات عراقی يادآور شدند 
كه بللرای آمريکايی ها اينکه چه فردی نخسللت وزير عراق 
باشللد مهم نيست آنها به  دنبال حکومتی همچون حکومت 
»پل برمللر« حاكم آمريکايی عراق در اوايل سللقوط صدام 
هسللتند. ايشللان جنايت آمريکا در ترور سردار سليمانی و 
ابومهدی المهندس را يك نمونه از نتيجه حضور آمريکايی ها 
برشللمردند و خطاب به نخسللت وزير عللراق افزودند: آنها 
ميهمان شما را در خانه شما كشتند و صريحاً به اين جنايت 

اعتراف كردند كه اين موضوع كوچکی نيست. 
دی ماه سللال گذشته بود كه نيروهای امريکايی در اقدامی 
وحشلليانه سردار قاسللم سليمانی فرمانده سللپاه قدس،  ابو 
مهدی المهندس، معاون رهبر حشللد الشللعبی و همراهان 

آنها را در اقدامی تروريستی به شهادت رساندند. 
ايللن فرماندهللان در جريان يك حمله هوايللی در فرودگاه 
بغداد به كاروان خودروهايشللان به شللهادت رسلليدند. در 
همللان زمان بود كه پنتاگون اعالم كرد: دسللتور اين حمله 
هوايللی را دونالد ترامپ، رئيس جمهوری اين كشللور صادر 

كرده بوده است.
 وعدهانتقام

توجه رهبر معظم انقالب به اين نکته حکايت از آن دارد كه 
امريکا بايد بيش از گذشته در انتظار »انتقام« باشد. 

پس از به شهادت رساندن سردار سليمانی از سوی مزدوران 
امريکايی، ايشللان در اين باره فرمودند،  سللردار سللليمانی 
نمونه ی برجسللته ای از تربيت شللدگان اسالم و مکتب امام 
خمينللی بود، او هملله ی عمر خود را به جهللاد در راه خدا 
گذرانيد. شللهادت پاداش تالش بی وقفلله ی او در همه  اين 
سللاليان بود، با رفتن او به حول و قللوه ی الهی كار او و راه 
او متوقف و بسللته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار 
جنايتکارانی است كه دست پليد خود را به خون او و ديگر 

شهدا آلودند. شهيد سللليمانی چهره ی بين المللی مقاومت 
است و همه ی دل بستگان مقاومت خونخواه اويند.

پس از اظهارات مقام معظم رهبری بود كه ديگر شخصيت های 
سياسللی و نظامی يکی پس از ديگری وعده »انتقام« دادند. 
نمايندگان مجلس نيز كليات سه فوريت طرح اصالح قانون 
اقدام متقابل در برابر آمريکا را برای انتقام سخت به تصويب 
رسللاندند تا زمينه سللاز اين انتقام باشللند.  اعضای شورای 
نگهبان نيز كه در صحن مجلس حضور داشللتند، در همان 
لحظه اين طرح را تاييد كردند تا رييس مجلس بتواند بدون 

فوت وقت آن را ابالغ كند.
 پروسهانتقامچگونهخواهدبود؟

به طور قطع ايران نمی توانست ترور چنين شخصيتی را كه 
همه مردم ايران آن را نماد تأمين امنيت خود می دانستند و 
يکی از محبوب ترين شللخصيت های نظام به شمار می رفت 
بی پاسللخ بگذارند. ايللن امر تبعات ناخوشللايندی در داخل 
كشور داشللت و به  نوعی موجب سرخوردگی و افت اعتماد 
به  نفس ملی می شللد. از سوی ديگر طبق قوانين بين المللی 
با توجه به جنايت آمريکا اين حق برای جمهوری اسللالمی 
وجود داشللت كه به اقدامی متقابللل در برابر جنايت و ترور 

سردار سپهبد سليمانی دست بزند.
بنابراين، ايران با سلليلی اوليه، پايگاه عين االسد در عراق را 

موشکباران كرد تا گوشه ای از اين انتقام را نشان بدهد. 
در آن زمان برخی فکر كردند كه اين انتقام در سطح نظامی 
گرفته شده و ديگر اين مسئله از دستور كار مقامات كشورمان 
خارج شده است.  اما گروهی از كارشناسان سياسی و نظامی 
در باره اين وعده انتقام، اعتقاد داشتند، انتقام سخت پی در 
پی و مستمر است و به يك  عمليات موشکی ختم نمی شود. 
اين گروه تاكيد داشللتند كه انتقام سخت از آمريکا در برابر 
خون شللهيد سللليمانی، يك پروسلله ادامه دار است و ابعاد 

واقعی و برنامه های آتی آن هنوز اعالم نشده است. 
علی شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی در اين باره گفته 
بود؛ براساس برخی مالحظات، نمی توانيم اطالعات بيش تری 
به رسللانه ها ارائلله كنيم اما در همين حد بلله ملت قهرمان 
وعللده بدهيم كه عمليات انتقام خللون قهرمان بزرگ ملت 
ايران قرار نيسللت در قالب يللك تك عمليات صورت بگيرد. 
شللمخانی تأكيد كرد: تاكنون 13 سللناريوی انتقام در شورا 
مطرح شللده و حتی اگر بر ضعيف ترين سللناريو هم اجماع 
صللورت بگيرد اجرای آن می تواند يك كابوس تاريخی برای 

آمريکايی ها باشد.
احتماالتدرنظرگرفتهشد

در اين ميان مقامات كشللورمان بارهللا اعالم كرده اند كه به 
دنبال ورود به جنگی تمام عيار با امريکا نيسللتند و در اين 
مسللير گام بر نمی دارند بنابراين قاعدتاً اين انتقام سللخت 
در چارچللوب جنگ تمام عيار نخواهد بود . از سللوی ديگر 
مقامللات امريکايی نيز توانمندی و شللرايط ورود به جنگی 

فرسايشی را با ايران ندارند.
اما اين اسللترس برای امريکايی هللا هنوز وجود دارد چرا كه 
آمريللکا در 12 كشللور منطقه خاورميانلله دارای پايگاه های 
نظامی است كه در مجموع 54 هزار سرباز اين كشور در آنها 
مستقر هستند.  از سوی ديگر آمريکا در عراق نيز دارای 12 
پايگاه اصلی اسللت كه بنابر آمارهای رسللمی 5400 نظامی 
در آنها مستقرند، اما منابع آگاه تعداد نظاميان آمريکايی در 
عراق را بسلليار بيشتر از اين تعداد می دانند. آمريکا تنها 16 
هزار محافظ مسلح را در سفارت خود در بغداد مستقر كرده 
اسللت كه آنها را جزو نيروهای نظامی به حسللاب نمی آورد. 
اين كشللور همچنين در 12 ناحيه از شللرق و شمال سوريه 
دوهزار سللرباز مستقر كرده اسللت. همچنين تعداد سربازان 
آمريکايی در اردن سه هزارنفر و در رژيم صهيونيستی 3500 
نفر هستند. آمريکا در كويت نيز هشت پايگاه در اختيار دارد 
كه بين 10 تا 15 هزار سللرباز در آنها مستقر هستند. تركيه 
نيللز دو پايگاه اينجرليك و ازمير را در اختيار 1500 سللرباز 
آمريکايی قرار داده اسللت. بحريللن كه ميزبان پايگاه ناوگان 
پنجللم دريايی آمريکاسللت يك پايگاه دريايللی و دو پايگاه 
هوايی را در اختيار هفت هزار سرباز آمريکايی قرار داده است. 
امارات نيز مانند بحرين يك پايگاه دريايی و دوپايگاه هوايی 

را به آمريکا واگذار كرده تا اين كشور پنج هزار سرباز خود را 
در آنها مستقر كند. كشور كوچك قطر اما ميزبان بزرگ ترين 
پايگاه هوايی آمريکا در منطقه است. پايگاه هوايی العديد، 11 
هزار نظامی آمريکايی را در خود جای داده و مركز فرماندهی 
هوايی اين كشللور در خاورميانه اسللت. آمريکا همچنين در 
هركدام از كشورهای عربسللتان سعودی و عمان پنج پايگاه 
نظامی دارد كه هريك از اين مناطق می تواند به سيبلی برای 
حمله موشللکی ايران مبدل شود.  در عين حال امريکايی ها 
می داننللد كه انتقام سللخت به گونه ای خواهللد بود كه واقعاً 
آنها  اين ضربه سللخت را احسللاس می كنند. آنها می دانند 
كه اين انتقام، به انتقامی ضربه ای خالصه نمی شللود بلکه به 
شکلی تسلسل وار برنامه ريزی می شود كه امکان اقدام متقابل 
را از آمريکايی هللا می گيللرد. تقريبا تمام اين پايگاه ها كه در 
غرب آسيا مستقر هسللتند در تيررس راكت ها، موشك های 
بالستيك، موشك های كروز، پهپادها و حتی يگان های زمينی 
و توپخانه ای حزب اهلل، انصاراهلل و حشدالشعبی قرار دارند. اين 
مسللاله اما به معنای آن نيسللت كه اين پايگاه ها تنها مورد 
حمله اين سلله گروه قرار خواهند گرفت و از پاسخ مستقيم 
ايللران در امان خواهند بود، بلکه به اين معناسللت كه قطعا 
اين پايگاه ها جزء اهداف مورد بررسللی گروه های مقاومت در 
منطقه قرار دارد و ايران ممکن اسللت ضمن پاسللخ و انهدام 
پايگاه های منطقه ای آمريکا به تحركات نظامی فرامنطقه ای 
نيز دسللت بزند. نگاه به فناوری ها و سبك جديد حمالت در 
دسترس مانند حمالت سايبری پهپادی و همچنين مشاهده 
مجللدد ابعللاد پهپادهای حمله  كننللده به آرامکللو می تواند 
راهگشللای پمپئللو در امکان وقوع حمللالت انتقام جويانه در 
خاك اصلی آمريکا باشللد. مبنا در نبرد آينده اين اسللت اگر 
در منطقه امنيتی نباشللد آمريکا نه  تنها در منطقه، بلکه در 
خاك اصلی خود نيز امنيت نخواهد داشت. در عين حال  در 
نبردهای امروز زيرساخت های سايبری دشمن هدف مناسبی 
برای تخريب جبهه و وجهه داخلی يك كشللور هسللتند. در 
رويارويی محور مقاومت و آمريکا به دليل شبکه ای بودن اكثر 
زيرساخت ها در اين كشور در صورت هرگونه حمله سايبری 
اين واشنگتن خواهد بود كه بيشترين آسيب را خواهد ديد.  
در نهايت ديدار الکاظمی با رهبر معظم انقالب اسالمی نشان 
داد كه ايرانی ها شللهادت سللردار مقاومت خود را فراموش 
نکرده اند و با توجه به سوابق امنيتی قابل توجه الکاظمی در 
عراق و در مواجهه با آمريکايی ها، سخنان رهبر انقالب عالوه 
بر وی مخاطبيللن ديگری هم دارد . زمانللی كه پايگاه عين 
االسد مورد حمله ايران قرار گرفت رهبری فرمودند حاال يك 
سلليلی به آنها زده شللد و امريکايی ها فهميدند كه اين تازه 

اول مسير انتقام است.
آنها مطمئن هستند كه  رهبری در اين باره بلوف نمی زند و 

اين وعده ای صادق است كه محقق خواهد شد. 

امامحسنعسگری)ع(: هيچ عزيزی حق را ترك نکرد، مگر اين كه ذليل 
شد و هيچ ذليلی به حق عمل نکرد مگر اين كه عزيز شد.

گزارش

آگهى تغییرات شــرکت شفا گستر پاستور سهامى خاص به شماره ثبت 
4884 و شناسه ملى 14008647530 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/9/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : امین امینى به شماره ملى 0889295591 به سمت 
رئیس هیئت مدیــره و ناهید توفان به شــماره ملى 4591145778 
به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحســین بدیعى به شمارملى 
4591041761 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و حمیدرضا 
اسدى به شــماره ملى 0069007187 به سمت عضو هیئت مدیره و 
حمیدرضا بیکى به شــماره ملى 4591229599 به سمت عضو هیئت 
مدیــره براى بقیه مــدت تصدى هیــات مدیره تا تاریــخ 1400/4/6 
انتخــاب شــدند. کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهدآور شــرکت از 
قبیل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداســالمى با امضاء ثابت 
مدیرعامــل و متغیر رئیــس یا نایب رئیس هیات مدیــره همراه با مهر 
شــرکت و نامه هاى عــادى و ادارى با امضاى مدیرعامل و مهر شــرکت 

معتبر مى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجارى شاهرود (923992)

آگهى تغییرات شرکت شفا گستر پاستور سهامى خاص به شماره 
ثبت 4884 و شناسه ملى 14008647530 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مــورخ 1398/9/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : اعضاى هیات 
مدیره عبارتند از امین امینى به شــماره ملى 0889295591 و 
سیدحسین بدیعى به شــماره ملى 4591041761 و حمیدرضا 
بیکــى به شــماره ملــى4591229599 و حمیدرضا اســدى به 
شــماره ملــى 0069007187 و ناهیــد توفــان به شــماره ملى 
4591145778 بــراى مدت باقیمانده تصــدى هیات مدیره تا 
تاریخ6/4/1400 انتخاب شــدند. سیامک عباســیان به شماره 
ملــى 0940651971 به ســمت بازرس اصلــى و محمد دانش 
پژوه به شماره ملى 4591089101 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت یک سال مالى انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشار 

سیاست روز جهت نشر آگهى هاى شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى شاهرود (923991)

آگهى تغییرات شــرکت تجارت معادن سى وان سهامى خاص به شماره ثبت 4834 
و شناسه ملى 14008381489 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1399/4/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : نشانى دفتر مرکزى شــرکت به نشانى استان سمنان ، شهرستان 
شــاهرود ، بخش مرکزى ، دهستان طرود ، آبادى شــرکت مس کومه صنعت، محله 
شرکت تجارت معادن سى وان ، جاده کیلومتر 118 طرود ، جاده مقابل شرکت مس 
کومــه صنعــت ، پالك 0 ، طبقه همکف و کد پســتى 3658161101 تغییر یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى شاهرود (923990)

آگهى
مــورخ   139818701133000836 شــماره  راى  بموجــب  اینکــه  بــه  نظــر 
1398/09/13 هیات محترم نظارت اســتان تهران، تعارض ســند مالکیت آقاى مرتضى 
یزدانى و خانم پریسا زیبا پو به پالك 180 فرعى از سنگ 92 اصلى واقع در قریه جابان 
جزء حوزه ثبتى دماوند (موخر الصدور) در مقدار 10470 مترمربع با پالکهاى 167 و 85 
و 192 و 185 فرعیــات از اصلــى مذکور (مقدم الصدور) محرز گردیــده لذا با توجه به 
اعالم عدم دسترســى به آدرس اشــخاص فوق طى وارده به ثبت دماوند بشماره 5945 
مــورخ 1399/04/28، بدینوســیله مراتــب دراجراى ابالغ مطابق مــاده 3 الیحه قانونى 
راجــع بــه اشــتباهات ثبتى و اســناد مالکیت معارض مصوب ســال 5 دى مــاه 1333 به 

نامبردگان آگهى مى گردد.6805 
عابدین نورى شیرازى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى مفقودى
اینجانــب کاظــم رویشــدى مالــک خــودرو پژو پــارس بــه شــماره انتظامــى 849 
شاســى   شــماره    - موتــور    شــماره   92 مــدل   14 ایــران   49 ل 
 بــه علــت فقدان اســناد ســازمان فروش ایــران خودرو 
تقاضاى رونوشــت (المثنى) برگ ســبز و ســند کمپانى خودرو مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر شــخص ادعایى در مورد خودروى مذکــور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى 
ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهى است پس از انقضاى مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد 

آمد. بروجرد
************************************************************

ســمندتیپ     سیســتم   خودروســوارى  (شناســنامه)  ســبز  بــرگ 
شاســى  موتــور   شــماره  -روغنــى  ســفید  1395برنــگ  مــدل 
 وشــماره پــالك ایران 84-245ج 73به نام ســمیه مالیى 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندر عباس
************************************************************

اصل ســند کمپانى یکدستگاه موتور سیکلت هوندا  به رنگ مشکى به شماره موتور 
71757739 بــه شــماره تنه 8711174به نام میثم شــهبازى مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط است پارس آباد مغان
************************************************************

ســند کمپانى و برگ ســبز یک دستگاه خودرو ســوارى پژو  هاچ بک مدل 
1396 به رنگ ســفید - سفید روغنى به شــماره شاسى  و 
شــماره موتور   وشــماره پالك 53- 446 ه 43 متعلق به امید سرانجام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 
************************************************************

سند کمپانى و برگ سبز یک دستگاه خودرو سوارى هاچ بک پژو 206 تیپ  به 
رنگ مشــکى متالیک مدل 1384 به شماره موتور 1013084014154 و شماره شاسى 
19841509 به شماره پالك 99- 541 و 47 متعلق به اکبر احمدى زاده مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان 
************************************************************

بدینوســیله اعالم میدارد برگ ســبز و ســند مالکیت وانت دو کابین مزدا تیپ بى 
2000 آى رنگ مشــکى متالیک مدل 1384 و شــماره موتور 485477 و شــماره شاسى 
 بــه شــماره پــالك انتظامى 96- 883 ج 28 متعلــق به اینجانب 
حســن غالمى پور فرزند دنوروز على بشــماره ملــى 4590192004 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد. شاهرود
************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانى خودرو ســوارى پیکان 1600 رنگ ســفید معمولى مدل 
1380 بــه شــماره پالك: ایران 64 - 492 د 26 به شــماره موتــور: 11517917148 

شماره شاسى:  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
************************************************************

برگ سبز خودرو کامیونت ون زامیاد مدل 1399 رنگ آبى به شماره پالك: ایران 67 
- 163 ن 67 به شماره موتور:  شماره شاسى:  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد    قم
************************************************************

برگ ســبز خودرو سوارى پژو پارس مدل 1399 به شماره پالك: ایران 16 - 647 
م 74 به شــماره موتور:  شــماره شاســى: 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
************************************************************

ابالغیه کارشناسى
مدیر محترم شعبه اول اجراى احکام مدنى دادگسترى قم 

ســالم علیکم احتراما بازگشت به نامه 10/96ج/773 مورخ 1399/4/28 پرونده 
مطروحه فى ما بین آقایان ایمانعلى یوســفى چهرقانى و شــهرام کالنتــرى مبنى بر تعیین 
ارزش و قیمت یک خط تلفن همراه به شــماره 09125420120 به اســتحضار عالى مى 
رســاند با بررسى هاى بعمل آمده و تحقیقات انجام شده ارزش و قیمت تقریبى خط تلفن 
همراه اعالم شده به نظر اینجانب به مبلغ 5/000/000 تومان ( پنج میلیون تومان ) مى 
باشد. بدینوسیله مراتب جهت اطالع و هرگونه اقدام قانونى اعالم مى گردد. مبلغ یکصد 

و بیست هزار تومان بابت دستمزد کارشناسى دریافت شد. 
کارشناس خبره دادگسترى قم - غالمرضا فرازمند

آگهى ابالغ اجرائیه کالسه : 139904030011000967/1 
پرونــده:  بایگانــى  شــماره   139904030011000967/1 پرونــده:  شــماره 
9901044 شــماره ابالغیــه: 139905130011003409 بدین وســیله به آقاى رضا 
فالحى نژاد نام پدر: یوســف تاریخ تولد: 1355/6/30 شــماره ملــى: 0384590403 
شماره شناسنامه: 543 ، از قم بدهکار سند ازدواج شماره 15247 مورخ 1378/1/24 
دفتر ازدواج 2 قم ابالغ مى گردد که خانم مریم آقا محمد نام پدر: احمد ، باســتناد ســند 
مذکــور جهت وصول مهریه به میزان 200 عدد ســکه طالى تمام بهــار ازادى مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده و پرونده تحت کالسه 139904030011000967/1 ( با شماره 
بایگانى 9901044) در شعبه اجراى ثبت قم در جریان  است چون نشانى شما مندرج در 
سند  مزبور شناخته نشده است و بستانکار نیز نتوانسته شما را معرفى نماید. لذا حسب 
تقاضاى بستانکار و طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى اجرائیه فوق الذکر در 
روزنامه منتشــر مى گردد لذا الزم اســت ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهى (که به 
منزله ابالغ اجرائیه است) نسبت به پرداخت بدهى  اقدام و در غیر این صورت عملیات 
اجرائى تعقیب خواهد شــد. این آگهى فقط در همین یک نوبت منتشر و آگهى دیگرى جز 

مزایده (در صورت بازداشت اموال) منتشر نخواهد شد. 
رئیس اداره اجراس اسناد رسمى قم - مهدى روزخوش

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139860312004005139- 1398/11/28 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحــد ثبتــى حوزه ثبت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى آقاى 
اســماعیل ضیائى فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 359 شماره ملى 2030934437 
در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده  به مساحت 100 مترمربع واقع در گنبد- 
روســتاى کوى جهاد کوچه یکم بخش 10 حوزه ثبتى گنبد خریدارى ملک مع الواســطه از 
آقــاى  على جان جعفرى کلوکــن. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود. در صورتى که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشند مى توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى اســت درصورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 8276
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: پنجشــنبه 1399/04/19 تاریــخ انتشــار نوبت دوم: 

پنجشنبه 1399/05/02
رضا سارانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 

از سیلی تا 
ضربه متقابل


