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اتیوپی: »ابی أحمد علی« نخست وزیر اتیوپی پس 
از گذش��ت ۲۰ س��ال قطع رابطه با اریتره، وارد آس��مرا 
پایتخت این کشور شد. نخست وزیر اتیوپی آوریل گذشته 
ط��رح صلح با اریتره را اعالم ک��رد. هفته پیش نیز یک 
هیأت اریتره در س��فری به اتیوپی با نخست وزیر و دیگر 
مقامات این کشور دیدار کرد. منازعه بین اریتره و اتیوپی 
طوالنی ترین منازعه در قاره آفریقاست و در سال ۱۹۵۲ 
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص الحاق 
اریتره به اتیوپی صادر ش��د و پس از ۱۰ سال اتیوپی به 

اریتره ملحق و به یکی از مناطق آن تبدیل شد.

ام�ارات: فرماندهی کل نیروهای مس��لح امارات 
همزمان با تح��والت منطقه به خص��وص جنگ علیه 
یمن، مدت سربازی را از ۱۲ ماه به ۱۶ ماه افزایش داد. 
خدمت ملی اجباری و نیز خدمت نیروهای ذخیره یکی 
از اقدامات استراتژیک مهم و تأثیرگذار در مسیر کشور 
است که نتایج اس��تراتژیک در سطح سیاسی، نظامی، 

امنیتی، ملی، اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.

ترکی�ه: دولت ترکیه، در آس��تانه پایان وضعیت 
اضطراری در این کشور، در حکمی بیش از ۱۸۵۰۰ نفر 
از کارکنان دولت را به اتهام ارتباط با ش��بکه »گولن« 
اخراج کرد. براس��اس این حکم که در نش��ریه رسمی 
دولت منتشر شده، ۱۸۶۳۲ نفر اخراج شده اند. ۶۱۵۲ 

نفر از این افراد از مأموران پلیس ترکیه هستند.

ذرهبین

حکومت نظامی در کشمیر
با فرارس��یدن س��الروز مرگ یک��ی از فرماندهان 
ش��به نظامیان کش��میری، جدایی طلب��ان خواس��تار 
اعتصاب و برگزاری اعتراضات در کش��میر ش��دند، در 
مقابل نیروهای مس��لح پلیس هند در سراسر کشمیر 

تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کرده اند.
کش��ته شدن برهان وانی در س��ال ۲۰۱۶ موجی از 
تظاهرات خش��ونت بار را در کش��میر تحت کنترل هند 
پدید آورد که به مرگ دست کم صد غیرنظامی انجامید.

در همین راس��تا رهبران جدایی طلب خواس��تار 
اعتصاب عمومی و برگزاری اعتراضات در محل سکونت 
وانی برای بزرگداشت وی ش��دند. در مقابل نیروهای 
پلیس گشت زنی های خود را در خیابان ها افزایش داده 
و منطقه محل سکونت او را تحت محاصره قرار دادند. 
همچنین سه غیرنظامی از جمله یک دانش آموز دختر 
۱۵ س��اله بعد از درگیری ها می��ان نیروهای امنیتی و 

معترضان در کشمیر کشته شدند.
یک مقام ارشد پلیس کشمیر اعالم کرد درگیری ها  
بع��د از پرتاب س��نگ توس��ط معترضان ب��ه خودروی 
گش��ت زنی ارتش در روس��تایی در جنوب کشمیر آغاز 
شد. همچنین دو نفر به طور سطحی در این درگیری ها 
زخمی شدند. همچنین سخنگوی نیروهای امنیتی هند 
در بیانی��ه ای اعالم کرد: یک خ��ودروی ارتش هند در 
منطق��ه کولگام مورد حمله مردم و پرتاب س��نگ قرار 
گرفته اس��ت. این درگیری ها یک روز پیش از سالگرد 
کش��ته ش��دن رهبر کاریزماتیک کش��میر برگزار شد. 
هزاران نفر در مراس��م سوگواری س��ه شهروند شرکت 
ک��رده و مردم عزادار و خش��مگین به خیابان ها آمده و 

بار دیگر درگیری هایی رخ داد.

نیمچهگزارش

دست از فلسطین نمی کشیم
»لیندیوی سیس��یولو« وزیر خارج��ه آفریقای جنوبی ب��ا »غیرقابل قبول« 
خواندن حمالت رژیم صهیونیستی به فلسطینیان به ویژه در نوار غزه اعالم کرد 

که این کشور تا اطالع ثانوی سفیر خود را به فلسطین اشغالی برنمی گرداند. 
دولت آفریقای جنوبی که اواخر اردیبهش��ت ماه در اعتراض به حمالت رژیم 
صهیونیستی به معترضان در غزه، سفیرش در فلسطین اشغالی را فراخوانده اعالم 

کرده که نمی تواند درباره وضعیت فلسطینیان بی تفاوت باشد. 
وزیر خارجه آفریقای جنوبی ضمن حمایت از تصمیم ۲۴ اردیبهش��ت این کش��ور در 
فراخواندن سفیر این کشور در تل آویو، گفت: »من خیلی خوشحالم که سفیر را فراخواندم«. 
آفریقای جنوبی در بیانیه  اردیبهش��ت ماه خود اعالم کرده بود: »دولت آفریقای جنوبی با 
شدیدترین لحن ممکن اقدامات خشونت آمیز اخیر توسط نیروهای مسلح اسرائیل در طول 

مرز غزه که به کشته شدن بیش از ۴۰ غیرنظامی منجر شده را محکوم می کند.«

قاره ثرتمند
گفت وگو با آمریکا را متوقف کنید

»مقتدی صدر« از گروه های سیاس��ی عراق خواس��ت تا رایزنی های خود را 
با آمریکا و کش��ورهای همس��ایه درخصوص تشکیل ائتالف های سیاسی در این 

کشور متوقف کنند. 
مقتدی صدر رهبر جریان صدر در پس��ت توئیتری خود نوش��ت: گروه های 
سیاس��ی در عراق باید گفت وگوه��ا و رایزنی های خود را با آمریکا و کش��ورهای 

همسایه درخصوص تشکیل ائتالف ها و... متوقف کنند. 
وی افزود: این یک مس��أله داخلی و مربوط به عراقی ها و نه دیگران است. گروه های 
سیاس��ی باید از ائتالف های طایفه ای و نژادی و صف بندی های این چنینی دوری کنند. 
صدر تاکید کرد: ما کامال آماده هس��تیم برای ایجاد ائتالف های غیرحزبی و غیرطایفه ای 
و قومیتی اقدام کنیم. الزم به ذکر اس��ت سفارت آمریکا در عراق تحرکات بسیاری برای 

تاثیرگذاری بر روند تشکیل دولت این کشور صورت می دهد. 

سرخط
مداوای شیخ عیسی قاسم در خارج از بحرین

دولت بحرین پس از ۱۴ ماه اقامت اجباری رهبر معنوی ش��یعیان بحرین و 
وخامت اوضاع جس��مانی او، دستور داد که آیت اهلل شیخ عیسی قاسم در خارج 

از کشور درمان شود.
»خالد بن احمد آل خلیفه« وزیر خارجه بحرین اعالم کرد که حمد بن عیسی 
آل خلیفه پادشاه این کشور دستور داد نا »امور مربوط به سفر شیخ عیسی قاسم 
به خارج از کشور برای درمان براساس نظر پزشکان تسهیل شود.« پادشاه بحرین در 

تاریخ ۲۰ ژوئن سال ۲۰۱۶ تابعیت بحرینی آیت اهلل شیخ عیسی قاسم را لغو کرد. 
از ماه می  س��ال ۲۰۱۷ نیز به دستور پادشاه بحرین در اقامت اجباری به سر می بُرد، 
تا اینکه وضعیت جس��مانی او وخیم و راهی بیمارس��تان شد. آیت اهلل شیخ عیسی قاسم 
در بیمارس��تان »ابن النفیس« بحرین بس��تری بوده و تاکنون ب��رای درمان به خارج از 

بحرین منتقل نشده اند.

حقوق بشر

ریشهتکرارتجاوزبهتیفور

قاسمغفوری

ghassem_tg@yahoo.com

ارت��ش صهیونیس��تی ب��ار دیگر پای��گاه نظام��ی تی فور 
س��وریه را هدف ق��رار داد که البته با واکنش پدافند س��وری 
مواجه ش��د ب��ه گونه ای که برخی منابع اع��الم کرده اند یکی 

از جنگنده ه��ای این رژیم را هدف قرار داده اس��ت. حال این 
سوال مطرح می شود که چرا صهیونیست ها برای چندمین بار 
ای��ن حم��الت را تکرار کرده اند و چه اهداف��ی را در ورای آن 
دنبال می کنند؟ برخی بر این عقیده اند که رژیم صهیونیستی 
بهتر از دیگران می داند که بش��ار اسد رئیس جمهوری سوریه 
برنامۀ جدید مقابله و مقاومت را آماده کرده و توانس��ته است 
گزینۀ "آش��وب" را که اصلی ترین دس��تاویز متجاوزان بود، از 
روی میز آنها بردارد و اث��رش را خنثی کند. رئیس جمهوری 
سوریه همچنین توانست با کمک متحدانش نقشه های جنگی 
را طراح��ی کند که این نقش��ه ها تغییری در تحوالت میادین 
جنگی ایج��اد خواهد کرد و این در حالیس��ت که متجاوزان 
دچار س��ردرگمی ش��ده اند و نمی دانند که چه هدفی را باید 
دنبال کنند. به همین دلیل اس��رائیل پیوسته تالش می کند 

که نقشه های جنگی نظام سوریه را بی اثر کند و توافقنامه ای 
شبیه توافقنامه آتش بس ۱۹۷۴ را تحمیل کند.

در این میان صهیونیست ها در ماه های اخیر فضایی علیه 
جمهوری اس��المی ایران در سوریه ایجاد کرده اند و برآنند تا 
ب��ا ادعای تهدید امنیتی جمهوری اس��المی اجماع جهانی را 
علی��ه آن ایجاد کند. حمالت صورت گرفت��ه به تی فور و نیز 
حمایت های آش��کار از تروریست ها و ادعاهای رسانه ای سران 
این رژیم مبنی بر نابودس��ازی سوریه در صورت ادامه حضور 

ایران را می توان در این چارچوب ارزیابی کرد. 
در این میان یک نکته قابل توجه است و آن پاسخ دادن 
س��وریه به تجاوزات این رژیم است. دفع سوریه همانگونه که 
تجاوزهای قبلی اش دفع ش��د، نش��ان می دهد که س��وریه با 
توانمندی های س��اده خود می تواند دش��من را از دستیابی به 

اهداف تجاوزکارانۀ خود بازدارد و دش��من را در خنثی کردن 
نقشه های جنگی نظام ناکام بگذارد و هر تجاوزی را به خوبی 
دفع کند. این امور نشان می دهد که تل آویو کاماًل دچار ترس 
و وحشت شده است و هیچ گزینه دیگری برای گذاشتن روی 
میز ندارد تا بتواند آنچه را که در توافقنامه آتش بس ۱۹۷۴ به 
دست آورد، بار دیگر به دست بیاورد. به عبارتی دیگر اقدامات 
ارتش صهیونیس��تی نه از روی قدرت بلکه ناش��ی از ضعف و 
ناتوانی آن در برابر مقاومت س��وریه است که در لوای حمالت 
هوای��ی و حمایت از تروریس��ت ها به دنبال پنهان س��ازی آن 
هس��تند. البته باید در نظر تجاوزات این رژیم اقدام علیه یکی 
از اعضای سازمان ملل است و باید از سوی این سازمان مورد 
بازخواس��ت قرار گیرد که به دلیل وابس��تگی و عدم استقالل 

سازمان ملل تاکنون این امر محقق نشده است.

یادداشت

ت اول
نوب

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان در نظر دارد از طريق آگهى مزايده عمومى نسبت به 
شناسايى سرمايه گذار واجد شرايط به منظور بهره بردارى مشاركتى از مجموعه آزمايشگاه كشت 
بافت سازمان بر اساس اسناد و مدارك مزايده و شرح خدمات قرارداد اقدام نمايد. مهلت دريافت 
اسناد حداكثر تا تاريخ 97/5/4 ، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/5/6 و بازگشايى پاكات 

در مورخ 97/5/8 مى باشد.
كليه ى هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مزايده مى باشد.

آدرس: بلوار شهدا – سازمان پارك ها و فضاى سبز

آگهى مزايده عمومى شماره 97/2 (مرحله اول)

سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى كاشان

حميدرضا مميز- مديرعامل سازمان

سازمان پاركها و فضاى سبز 
      شهردارى كاشان

به  به شماره 188971  طغرى چك  يك  گردد  مى  اعالم  بدينوسيله 

تاريخ 97/4/13 به مبلغ دو ميليارد ريال از حساب جارى به شماره 

0103138779000 بعهده بانك ملى ايران شعبه ماسال كد 3899 بنام 

صاحب حساب غالمرضا گلچوبى در تاريخ 97/4/14 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

آگهى مفقودى

«تجديد آگهى فراخوان عمومى شماره 97/11»
(ارزيابى ساده – مناقصه عمومى يك مرحله اى)

منابع آب محدود است ، با مديريت در مصرف كاستى ها را جبران كنيم.

شركت آب و فاضالب استان بوشهر 
«سهامى خاص»

شركت آب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد انجام عمليات پيگيرى و وصول مطالبات شهرستان گناوه را به شرح ذيل به شركت خدماتى واجد صالحيت واگذار نمايد ، ، لذا 
از كليه شركتهاى خدماتى كه داراى تاييد صالحيت معتبر از اداره كار و امور اجتماعى در كد خدمات عمومى هستند دعوت به عمل مى آيد كه حداكثر تا تاريخ 1397/4/20 با در 

دست داشتن معرفى نامه و فيش واريزى براى خريد اسناد مناقصه به دفتر قراردادهاى شركت آب و فاضالب استان بوشهر واقع در ، خيابان رئيسعلى دلوارى ، مراجعه نمايند.
توضيحات:

1- مبلغ تقريبى برآورد: 3/501/000/000 ريال
2- مدت اجرا: يكسال شمسى

3- قيمت خريد اسناد مناقصه 300/000 ريال مى باشد ، كه مى بايست به حساب شماره 14005109559 نزد بانك مسكن شعبه مركزى بوشهر (حساب شبا شماره 
340140040000014005109559 نزد بانك مسكن شعبه مركزى بوشهر) واريز و فيش واريزى آن همراه با در خواست شركت در مناقصه تحويل گردد.

4- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 200/000/000 ريال مى باشد كه بايستى به صورت ضمانت نامه بانكى به نفع اين شركت ارائه گردد.
5- هزينه درج آگهى در چهارنوبت به عهده برنده مناقصه مى باشد.

6-رعايت قرار دادن ضمانت نامه شركت در مناقصه در پاكت «الف» ، اسناد دريافتى از كارفرما، مستندات خواسته شده ، اساسنامه شركت ، آخرين آگهى تغييرات مندرج در 
روزنامه رسمى ، گواهى نمونه امضاى محضرى صاحب امضاى مجاز (در صورت عدم وجود نمونه امضاى مشخص در اساسنامه يا تغيير آن ) ، تاييد صالحيت معتبر از اداره كار و 
امور اجتماعى، گواهى صالحيت انجام كار از لحاظ ايمنى از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعى و گواهى موديان مالياتى در پاكت «ب» و پيشنهاد قيمت و آناليز قيمت در پاكت 

«ج» الزامى است.
7- آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى روز يكشنبه مورخ 1397/4/31 مى باشد.

8- پاكتهاى مناقصه در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/5/1 گشوده خواهد شد. حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفى نامه در جلسه بازگشايى 
پاكتها بالمانع مى باشد.

9- كليه اسناد و مدارك ارائه شده و اسناد مناقصه مى بايست به مهر و امضاء مجاز و تعهدآور برسد.
10- محل تحويل اسناد: دفتر حراست و امور محرمانه شركت 

11- مدت اعتبار پيشنهاد: 3 ماه
12- به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه پس از انقضاء مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مى باشد.

دفتر قراردادها-شركت آب و فاضالب استان بوشهر

 دوم
نوبت

ویژه گروه فرادید  ناتوان��ی ارتش صهیونیس��تی گ�زارش 
در تحقق اهدافش در س��وریه همچنان ادامه دارد 
چنانکه ی��ک منبع نظامی به خبرگزاری رس��می 
س��وریه »س��انا« گفته ارتش این کش��ور یکی از 
جنگنده ه��ای اس��رائیلی مهاجم به پای��گاه هوایی 

تی فور را هدفگیری کرده است.
به گفته این منبع، این درگیری باعث شد سایر 
جنگنده های متجاوز رژیم صهیونیس��تی منطقه را 
ترک کنند. یک س��خنگوی رژیم صهیونیس��تی در 
پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز در همین باره گفته 
که اس��رائیل درباره گزارش های خارجی اظهارنظر 
نمی کند. برخی منابع خبری س��وریه گزارش دادند 
جنگنده های رژیم صهیونیس��تی فرودگاه تی فور را 
هدف قرار دادند. تلویزیون س��وریه گزارش داد این 

حمله تنها خسارات مادی بر جای گذاشته است. 
نوش��ته  هاآرت��ص  صهیونیس��تی  روزنام��ه 
جنگنده های اسرائیلی که برای گریز از ردیابی در 
ارتفاع کم پرواز می کرده اند از مرز اردن وارد خاک 
س��وریه شدند و پس از عبور از منطقه »التنف« به 

پایگاه هوایی تی فور رسیدند. 
ف��رودگاه تی ف��ور واقع در ریف ش��رقی حمص 
هم اکن��ون خ��ط اول دفاع منطقه حم��ص در برابر 
تهدیده��ای داعش محس��وب می ش��ود، ام��ا رژیم 
صهیونیستی به خصوص طی ماه های اخیر در راستای 
حمایت از تروریس��ت ها، آن را هدف حمالت هوایی 

خود قرار داده اس��ت. یک مقام نظامی سوریه گفت 
سامانه های دفاعی این کشور موفق شدند شماری از 
موشک های شلیک شده توسط جنگنده های متجاوز 

رژیم صهیونیستی را رهگیری و منهدم کنند. 
خبرگزاری »سانا« به نقل از یک منبع نظامی 
نوشت: »سامانه های پدافند هوایی ما تجاوز اسرائیل 
را مهار کرده و تعدادی از موش��ک های شلیک شده 
به س��مت ف��رودگاه تی فور را س��اقط کردند.« این 
منب��ع اضافه کرد: »س��امانه های دفاعی ما یکی از 
هواپیماه��ای مهاجم را هدف ق��رار داد و مابقی را 

وادار کرد حریم هوایی سوریه را ترک کنند.«
با آنکه رسانه های دولت سوریه گفته اند تجاوز 
رژیم صهیونیستی تنها خس��ارت های مادی بر جا 
گذاشته، برخی رس��انه های صهیونیستی به نقل از 
معارضان س��وری ادعا کرده اند ۹ نفر در این حمله 
به شهادت رسیده اند. چنین ادعایی از سوی منابع 
رس��می مورد تأیید قرار نگرفته است. دولت سوریه 
بارها اعالم کرده اس��ت رژیم اس��رائیل و متحدان 
منطقه ای و غربی آن از گروه های تکفیری تروریستی 
که علیه دولت سوریه می جنگند، حمایت می کنند. 

ارتش س��وریه همچنین تاکنون بارها محموله های 
تسلیحاتی و مهمات ساخت اسرائیل را از گروه های 

تروریستی در سوریه کشف کرده است.
خبر دیگر از سوریه آنکه گروهک داعش مسئول 
دو عملیات علیه »هیئۀ تحریرالشام و فیلق الشام« 

در حوم��ه ادل��ب را برعه��ده گرف��ت. خبرگزاری 
»اعماق« وابس��ته به داعش گ��زارش داد، اعضای 
ای��ن گروهک با مسلس��ل به یک ایس��ت گروهک 
»هیئۀ تحریرالش��ام« در شهر »س��رمین« واقع در 
حومه ادلب حمله کردند و س��ه تن از عناصر هیئۀ 

تحریرالشام را ترور کردند. خبر دیگر آنکه سرتیپ 
»خالد المساعید« گفت که سیطره نیروهای سوریه 
ب��ر منطقه مرزی ب��ا اردن از جنبه ه��ای امنیتی و 
اقتصادی تأثیرات مثبت بر دو کشور خواهد داشت 
ب��ه خصوص اینکه نیروهای مس��لح اردن در طول 
دوره بحران سوریه، این مأموریت را انجام می دادند. 
نیروهای ارتش سوریه بر »مرکز دفاعی هوایی« در 

غرب شهر درعا مسلط شدند.
مناب��ع خب��ری اع��الم کردن��د مرکز آش��تی 
روس��یه از برنامه ری��زی نظامیان این کش��ور برای 
خ��ارج کردن صدها نفر از افراد مس��لح معارض به 
همراه خانواده هایش��ان در جنوب سوریه خبر داد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت در ادام��ه محکومیت جنایات 
صهیونیس��ت ها، در نشست ش��ورای سوسیالیسم 
بین الملل، بیش از ۱۴۰ حزب سیاسی در جهان به 

تحریم رژیم صهیونیستی رأی دادند. 
ش��ورای سوسیالیسم بین الملل در نشستی که 
در ساختمان سازمان ملل در ژنو پایتخت سوئیس 
برگزار ک��رد، تصمیم گرف��ت اس��رائیل را تحریم، 
س��رمایه های خود را از سرزمین های اشغالی خارج 
و مجازات هایی را نیز علیه رژیم صهیونیستی وضع 
کن��د. در این میان منابع خبری اعالم کردند اولین 
رزمایش دریایی رژیم صهیونیستی و فرانسه در نیم 
قرن گذشته برگزار شد. هدف از این رزمایش ارتقای 
ت��وان رزمی طرفی��ن در مقابله با آنچ��ه تهدیدات 

تروریستی نامیده می شود، عنوان شده است.

ارتش بار دیگر حمله ارتش صهیونیستی به تی فور را ناکام گذاشت

پدافند سوریه در کمین جنگنده های متجاوز

 جنگ  تجاری اروپا و چین
با آمریکا باال گرفت

آمریکا در حالی به دنبال قدرت نمایی  لش اقتصادی با اعمال تعرفه های تجاری و چ�����ا
تحریمی علیه سایر کشورها است که در مقابل اروپا و چین 
ب��ا ورود ب��ه جنگ تج��اری علیه این کش��ور ب��ه مقابله با 

تحرکات واشنگتن روی آورده اند. 
وزیر دارایی فرانسه ضمن تاکید بر اتخاذ رویکرد متحد 
از جانب اروپا در برابر سیاست های اقتصادی آمریکا به ویژه 
در بخ��ش تعرفه ها گفت جنگ تج��اری با آمریکا هم اکنون 
آغاز ش��ده است. این مقام فرانس��وی همچنین گفت: »این 
پرس��ش دیگر مطرح نیست که آیا جنگ تجاری رخ خواهد 

داد یا خیر. این جنگ هم اکنون شروع شده است.«
از س��وی دیگر دیدار »ریچارد گرنل« س��فیر آمریکا در 

آلمان با روس��ای کارخانه های خودروسازی در آلمان، واکنش 
انتقادی شدید »آندرا نالز« رئیس حزب سوسیال دموکرات از 
اح��زاب حاک��م در آلمان را به دنبال داش��ت. وی که از رفتار 
گرنل خش��مگین ش��ده بود در ادامه گف��ت: »گرنل باید یاد 
بگی��رد که چه وظیفه ای دارد و اگ��ر دولت آمریکا می خواهد 
درباره تعرفه ها با ما صحبت کند، این موضوع به وزیر اقتصاد 
آمریکا و "پتر آلتمایر" همتای آلمانی وی مربوط می ش��ود. ما 
جمهوری موزفروش نیستیم.« اصطالح جمهوری موزفروش 
به کش��ورهایی گفته می شود که در آن ها فساد و رشوه گیری 
حکمفرماست و ساختار قانونی کارایی ندارد. ضمن اینکه روابط 

اقتصادی و سیاسی هم کارآمد نیستند و ثبات وجود ندارد. 
در همین حال پکن به دنبال اعمال تعرفه های آمریکا بر 
کاال های چینی همین میزان تعرفه را علیه واردات کاال های 
آمریکایی اعم��ال می کند. وزارت بازرگانی چین در واکنش 
به سیاس��ت های تج��اری جدید آمریکا گف��ت: قلدری های 

تجاری آمریکا محکوم به شکست است.

عربستان وحشت زده در درون 
شکست  خورده در بیرون

عربس��تان این روزها ه��م در درون با  آس�یا بحران و ناامنی مواجه اس��ت و هم در غ�رب 
عرصه یمن با شکس��ت های س��نگینی مواجه شده است که 
حکایت از ناتوانی این کش��ور و البت��ه اربابان غربی آن برای 

مدیرت تحوالت منطقه است. 
در ح��وزه داخل��ی عربس��تان منابع امنیتی عربس��تان 
از حمله س��ه »تروریس��ت« به یک مرکز امنیتی در ش��هر 
»بری��ده« واقع در مرکز عربس��تان خبر دادند. س��خنگوی 
وزارت کش��ور عربستان یکشنبه شب طی اعالم کرد که در 
حمله مس��لحانه سه »تروریس��ت« به یک مرکز امنیتی در 
ش��هر »بریده« اس��تان قصیم واقع در مرکز عربستان، یک 

نیروی امنیتی این کشور کشته شد.

ام��ا در یمن در حمله جنگنده های ائتالف س��عودی به 
جنوب ش��رق تعز، ۱۰ نفر کشته و زخمی شدند. در واکنش 
به این حمالت منابع نظامی یمن از کش��ته ش��دن بیش از 
۳۵ نفر از ش��به نظامیان وابسته به ائتالف سعودی در حمله 
موشکی یمن به ساحل غربی این کشور خبر دادند. نیروهای 
یمنی یک فروند موش��ک بالس��تیک کوتاه برد را به س��مت 

منطقه »الجاج« در ساحل غربی شلیک کردند.
موشک  کوتاه بُرد بدر ۱ همزمان با چهارمین سالروز حمله 
نظامی ائتالف عربی ضد یمن به رهبری عربس��تان س��عودی 
رونمای��ی ش��د و طی ای��ن هفته ارتش یمن موفق ش��د این 
موش��ک ها را از س��کوهای زیرزمینی با موفقیت شلیک کند. 
شهید »صالح الصّماد«، رئیس سابق شورای عالی سیاسی یمن 
امس��ال را سال »موشک باران عربس��تان سعودی« نام گذاری 
کرده بود. یگان پهپادی موشکی ارتش یمن و انصاراهلل پس از 
رصد و شناس��ایی سامانه ارتباطی و سیستم مخابراتی ائتالف 

سعودی در ساحل غربی، آن را هدف قرار دادند.
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آگهى حصر وراثت
آقاى رجب على ســالخورده ف محمد به شــرح درخواستى كه به شماره 1/97/154  اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان حوا حياطى ف مشهدى حسن ش ش 
2085 صادره بهشهر در تاريخ 96/12/22 در شهرستان بهشهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-معصومه ش ش 522 متولد 1337   2-صادق ش ش 33 متولد 1340   3-رجبعلى ش ش 
414 متولد 1344   4-فاطمه ش ش 673 متولد 1352 همگى سالخورده  نام پدر: محمد صادره بهشهر والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالســه 952750 له امير بختيارى عليه شــايان ســجودى و غيره جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلــغ 550,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شد در روز سه شنبه 97/5/2 از ساعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل شعبه اول اجراى احكام 
مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از: مقدار مشــاعى به ميزان طلب محكوم له از شش دانگ يك واحد 
مســكونى بدون سابقه ثبت به مســاحت 68/5 مترمربع در طبقه همكف ساختمان سه طبقه با نماى سراميكى به 
صورت دو اتاق خواب و هال و پذيرايى يكســره واقع در ســارى پشــت حرم امام زاده عباس كوچه آستانه 5 روبه 
روى نانوايى زارع.متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر از مال مورد مزايده به دفتر شعبه اول اجراى احكام 

مدنى دادگسترى سارى مراجعه نمايند.م/الف
                             دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى-ميثم منتظرى

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقــاى عبــاس مقدس قاچكانلــو فرزند نور محمد برابــر وكالتنامه شــماره 19369 مــورخ 1397/03/22 
دفترخانه 6 بجنورد به وكالت از خانم عذرا مقدس قاچكانلو فرزند نور محمد به شــماره شناســنامه 3 و شــماره 
ملى 0872845427 صادره از قوچان برابر مشروحه شماره 97/4936 مورخ 1397/04/03 با تسليم دو برگ 
استشــهاديه كه صحت امضاء شــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 6 شهرستان بجنورد گواهى شده 
اســت مدعى شــده اند كه سند مالكيت ششــدانگ يك سهم از هشت سهم از ششــدانگ پالك 2217 فرعى از 
169 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شــماره ثبت 24643 صفحه 280 دفتر 111 به شــماره چاپى 512258 
به علت نامعلومى مفقود شده است و برابر اسناد رهنى شمارات 16217 مورخ 1395/07/12 و 16741 مورخ 
1395/11/04 دفترخانه 6 بجنورد در رهن بانك مسكن مركزى بجنورد مى باشد.درخواست صدور سند المثنى 
نوبت اول نموده .لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هر كس مدعى انجام 
معامله نســبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. 
بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

اقدام خواهد كرد.
تاريخ انتشار : 1397/04/19

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد  

حصر وراثت       
آقاى رحيم روستا به شماره شناسنامه 403 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 292/9/97 اين 
شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده شده كه شــادروان اكبر حسين زاده به شماره 
شناســنامه 4139 درتاريــخ  /97/2 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1.معصومه مقدم به شماره شناسنامه 684 تاريخ تولد 1348/8/11 صادره ز زنجان نسبت با 
متوفى:همسر 2.نازنين حسين زاده به شماره شناسنامه 6660369551 تاريخ تولد 1378/9/9 صادره از رباط 
كريم نسبت با متوفى: فرزند 3.زهرا حسين زاده به شماره شناسنامه 0012499282 تاريخ تولد 1369/6/31 
صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند 4.فاطمه حسين زاده به شماره شناســنامه 0014561004 تاريخ تولد 
1371/1/16 صادره از تهران نسبت با متوفى :فرزند 5.مريم حسين زاده به شماره شناسنامه0076931285 
تاريخ تولد 1362/12/1 صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند 6.ســليمان حســين زاده به شماره شناسنامه 
0084165677 تاريخ تولد 1367/06/12 صادره از تهران نسبت با متوفى: فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى 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 شعبه تقديم دارد و اال گواهى  مربوط صادر خواهد شد. م الف/836
رئيس شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان  بهارستان   

      آگهى نظريه كارشناسى
رياســت محترم اجراى احكام شوراى حل اختالف بهارســتان .با احترام معروض ميدارد در خصوص پرونده 
كالسه 97733 موضوع دادخواست تقديمى اقاى محمد قاسم قرائى بطرفيت اقاى قاسم عبدى  به اينجانب  جهت 
كارشناسى خودروى دنا جهت قيمت گذارى ارجاع گرديده است.    ((نظريه كارشناسى)) خودروى دنا مدل 1394 
(تك سوز) به شــماره پالك (66 ايران 642د21)و شماره شاسى NAAW01HE3FE029951  و شماره موتور 
147H0150125 و تاريخ پالك 1394/07/27 ســفيد رنگ – داراى خط و خش و الســتيك فرسوده و همچنين 
شكستگى سپر جلو و گلگير سمت چپ عقب خسارتى و خوردگى درب عقب راننده و رينگ اسپرت شركتى و كاركرد 
69108 كيلومتر با گيربكس ســالم –صندلى برقى- كولر ســالم و سنســور عقب چنانچه از نظر مالكيت مشــكلى 
نداشــته باشــد و هيچگونه بدهى به ساير ارگان هاى دولتى نداشته باشد جمعه به قيمت 37/000/000 تومان 
ارزش گذارى ميگردد.چنانچه محكوم عليه اعتراضى نسبت به كارشناسى انجام گرفته دارند ظرف مهلت مقرر 7 

روز پس از ابالغ در اين مرجع حضور بعمل اورند.و سپس نتيجه به اين مرجع ارسال گردد. م الف/839
                                                         شهرام رنجبر- منتخب دادگسترى در امور ارزيابى امالك و تعيين خسارت    

رونوشت آگهى حصر وراثت
 خانم عذرا پاشــائى شماره ملى 5060026116به شــرح دادخواست به كالسه 970257 از اين دادگاه در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شادروان محمد ياسائى به شماره شناسنامه 5درتاريخ 
27/3/97در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-هادى 
پاشــائى به ش م 5069670751متولد1362 پســر متوفى 2- عذرا پاشــائى بــه ش م 5060026116متولد 
1370 دخترمتوفى 3- الهام پاشائى به ش م 5069907281 متولد 1364 دختر متوفى 4- هاديه پاشائى به ش 
م 5069925342متولد 1367 دخترمتوفى 5- ســكينه پاشائى خضرلو به ش م 5069829513 متولد 1343 
عيال متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال  

گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى صمد قرطاســى داراى شناســنامه شــماره 47 به شرح دادخواست به كالســه970255 از اين دادگاه 
در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان ابراهيم قرطاسى به شماره شناسنامه 
102 در تاريخ 11/3/97در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-صمد قرطاســى به ش ش 47 متولد 1361 پســر متوفى 2- رحيمه قرطاسى به ش ش 6847 متولد 1350 
دختر متوفى 3- ســهيال قرطاســى به ش ش 7139 متولد 1355 دختر متوفى 4-آمنه قرطاســى به ش ش 114 
متولد 1358 دختر متوفى 5- عاصبه اختر پور شيشــوان به ش ش 36 متولد 1332 عيال متوفى اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى عباس فرزين منش شناسنامه شماره 1305 به شرح دادخواست به كالسه 10/97/281 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاجى محمدحسن كسكنى به 
شناســنامه 796 در تاريخ 1326/7/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-فاطمه كسكنى فرزند رجب ش ش 149 متولد 1302 همسر2-محمدحسين عدلى فرزند حاج 
محمدحسن ش ش8076 متولد1275 فرزند3-عبدالكريم عدلى فرزند حاج محمدحسن ش ش798 متولد1286 
فرزند4-ماه سلطان كسكنى فرزند حاج محمدحسن ش ش8 متولد1319 فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس  شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى فرشــاد امامى داراى شناســنامه شــماره 384به شــرح دادخواست به كالســه393/97 دراين شورا 
درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرحوم نبى امامى شــافعى مذهب به 
شناســنامه شــماره302 در تاريخ 1396/7/29فوت نمــوده و ورثه مرحوم عبارتند از : همســرش به نام مهين 
محمدى به  شناســنامه شــماره 1363 متولد 1346/3/9 و دوفرزند پسر به نام هاى فرشاد امامى به شناسنامه 
شماره 384 متولد 1363/6/1 و فرشيد امامى به شناسنامه شماره 3830221851 متولد 1374/7/4 و چهار 
فرزند دختربه نام هاى شيوا امامى به شناسنامه شماره 1675 متولد 1365/2/21 و شيدا امامى به شناسنامه 
شماره 4383 متولد 1366/8/9 و شهين امامى به شناسنامه شماره 3830033370 متولد 1368/9/18 و گيتا 
امامى به شناسنامه شــماره 33830081413 متولد 1369/10/7 و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف:223
فرزانه اسماعيلى - رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

مزايده
درپرونده كالســه 960422 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس محكوميت محكوم 
عليه خانم رحيمه قجرى فرزند عاشور طواق به نشانى استان گلستان –شهرستان گنبد كاووس –شهر گنبد كاووس 
–شركت مسافر برى ميهن نور گنبدكاووس، محكوم است به پرداخت 500/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 15/605/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ13/200/000 بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ 1395/05/12 كه تا آخر ارديبهشت 1397 ميزان آن مبلغ 82/661/290 ريال 
محاســبه ميگردد جمعا بمبلغ 611/466/290 ريال درحق محكوم له عباس على توحيدى مقدم و پرداخت مبلغ 
30/573/314 ريــال بابــت هزينه اجرا در حــق دولت در مجموع بمبلغ 642/039/604 ريــال كه در قبال آن 
حسب نامه شماره 1396309124000100-1396/05/09 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى گلستان 
و نيز نامه شــماره 56 –1396/07/27 شــركت مسافربرى ميهن نورگنبد (آريا) تعاونى شماره 4 تعداد 70 سهم 
محكوم عليه رحيمه قجرى فرزند عاشــورطواق در نزد شــركت ســهامى خاص مســافربرى ميهن نورگنبدكاووس 
بشماره ثبت 932 و شماره ملى 10700067096 توقيف گرديده است وحسب نظريه كارشناس منتخب درتاريخ 
1396/11/03 ارزش هر سهم 25/000/000 ريال و ميزان سهام خانم رحيمه قجرى به تعداد 70 سهم بمبلغ 
1/750/000/000 ريال ارزيابى ميشــود كه تعداد 25 ســهم از تعداد 70 ســهم خانم رحيمه قجرى به ارزش 
625/000/000 ريال متناسب با ميزان محكوم به از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش 
مى رسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى درتاريخ 1396/11/03 ارزش هر سهم 25/000/000 
ريال و ميزان ســهام خانم رحيمه قجرى به تعداد 70 ســهم بمبلغ 1/750/000/000 ريال ارزيابى ميشــود كه 
تعداد 25 سهم از تعداد 7070 سهم خانم رحيمه قجرى به ارزش 625/000/000 ريال متناسب با ميزان محكوم 
به ازطريق مزايده بفروش مى رســد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز چهارشــنبه  مورخه 1397/04/27 ســاعت 8:00 الى 9:00 ميباشــد.4-
مزايده براى جلســه اول تشــكيل ميگردد 5-مكان مزايده شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
گنبدكاووس مى باشد6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى 
فقط در يك نوبت منتشر ميگردد8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به 
صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير 
اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان 

الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012000911 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
باقر ولى زاده فرزند حاجى به شــماره شناســنامه 1440 صادره از مهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با 
بناى احداثى به مســاحت 200  متر مربع پالك  25 فرعى از 9- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك 25 فرعى از 
9- اصلى قطعه واقع در لجران خريدارى از مالك رسمى آقاى منوچهر شكوهى 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 صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 356
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/5 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/4/19                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامهتعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالسه 947 و راى شماره 1000241 مورخ 97/2/11 به تقاضاى مجتبي علي شاهي فرزند نجف 
قلي نســبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 22/53 مترمربع مجزى شــده از پالك 2209 -اصلى واقع در 
بخش يك خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى ) خانم آمنه افتخاري. رســيدگى و تائيد و انشاء گرديد 
مراتب در اجراى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا ها از تاريخ الصاق به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات 
معترض مكلف است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى 
ذيصالح اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى 
مى باشد در غير اينصورت متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور ويا عدم 
وصول اعتراض ســند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/4/19
م الف 4155030

ملك نياز اسداللهي -رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم آباد

آگهى حصر وراثت
آقاى رجب على ســالخورده ف محمد به شــرح درخواستى كه به شماره 1/97/154  اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان حوا حياطى ف مشهدى حسن ش ش 
2085 صادره بهشهر در تاريخ 96/12/22 در شهرستان بهشهر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-معصومه ش ش 522 متولد 1337   2-صادق ش ش 33 متولد 1340   3-رجبعلى ش ش 
414 متولد 1344   4-فاطمه ش ش 673 متولد 1352 همگى سالخورده  نام پدر: محمد صادره بهشهر والغير، 
اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى مزايده اموال منقول و غيرمنقول
به موجب پرونده كالســه 952750 له امير بختيارى عليه شــايان ســجودى و غيره جهت وصول محكوم به و 
هزينه هاى اجرايى اموال مشــروحه زير متعلق به محكوم عليه توقيف و به مبلــغ 550,000,000 ريال ارزيابى و 
مقرر شد در روز سه شنبه 97/5/2 از ساعت 9 الى 11 ازطريق مزايده حضورى در محل شعبه اول اجراى احكام 
مدنى سارى به فروش برسد . قيمت  از ميزان ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند 
فروخته خواهد شد. ضمنا 10درصد از قيمت پيشنهادى نقدا از برنده اخذ و مابقى بايد ظرف يك ماه پرداخت گردد 
هم چنين در صورت انصراف يا عدم پرداخت بموقع مابقى وجه مبلغ 10درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط 
خواهد شــد.مال مورد مزايده عبارت اســت از: مقدار مشــاعى به ميزان طلب محكوم له از شش دانگ يك واحد 
مســكونى بدون سابقه ثبت به مســاحت 68/5 مترمربع در طبقه همكف ساختمان سه طبقه با نماى سراميكى به 
صورت دو اتاق خواب و هال و پذيرايى يكســره واقع در ســارى پشــت حرم امام زاده عباس كوچه آستانه 5 روبه 
روى نانوايى زارع.متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر از مال مورد مزايده به دفتر شعبه اول اجراى احكام 

مدنى دادگسترى سارى مراجعه نمايند.م/الف
                             دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى سارى-ميثم منتظرى

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقــاى عبــاس مقدس قاچكانلــو فرزند نور محمد برابــر وكالتنامه شــماره 19369 مــورخ 1397/03/22 
دفترخانه 6 بجنورد به وكالت از خانم عذرا مقدس قاچكانلو فرزند نور محمد به شــماره شناســنامه 3 و شــماره 
ملى 0872845427 صادره از قوچان برابر مشروحه شماره 97/4936 مورخ 1397/04/03 با تسليم دو برگ 
استشــهاديه كه صحت امضاء شــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 6 شهرستان بجنورد گواهى شده 
اســت مدعى شــده اند كه سند مالكيت ششــدانگ يك سهم از هشت سهم از ششــدانگ پالك 2217 فرعى از 
169 اصلى واقع در بخش دو بجنورد به شــماره ثبت 24643 صفحه 280 دفتر 111 به شــماره چاپى 512258 
به علت نامعلومى مفقود شده است و برابر اسناد رهنى شمارات 16217 مورخ 1395/07/12 و 16741 مورخ 
1395/11/04 دفترخانه 6 بجنورد در رهن بانك مسكن مركزى بجنورد مى باشد.درخواست صدور سند المثنى 
نوبت اول نموده .لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هر كس مدعى انجام 
معامله نســبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشــار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. 
بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 

اقدام خواهد كرد.
تاريخ انتشار : 1397/04/19

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد  

حصر وراثت       
آقاى رحيم روستا به شماره شناسنامه 403 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 292/9/97 اين 
شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده وچنين توضيح داده شده كه شــادروان اكبر حسين زاده به شماره 
شناســنامه 4139 درتاريــخ  /97/2 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفتــه و ورثه حين الفــوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1.معصومه مقدم به شماره شناسنامه 684 تاريخ تولد 1348/8/11 صادره ز زنجان نسبت با 
متوفى:همسر 2.نازنين حسين زاده به شماره شناسنامه 6660369551 تاريخ تولد 1378/9/9 صادره از رباط 
كريم نسبت با متوفى: فرزند 3.زهرا حسين زاده به شماره شناسنامه 0012499282 تاريخ تولد 1369/6/31 
صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند 4.فاطمه حسين زاده به شماره شناســنامه 0014561004 تاريخ تولد 
1371/1/16 صادره از تهران نسبت با متوفى :فرزند 5.مريم حسين زاده به شماره شناسنامه0076931285 
تاريخ تولد 1362/12/1 صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند 6.ســليمان حســين زاده به شماره شناسنامه 
0084165677 تاريخ تولد 1367/06/12 صادره از تهران نسبت با متوفى: فرزند و مرحوم ورثه ديگرى ندارد 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى 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 شعبه تقديم دارد و اال گواهى  مربوط صادر خواهد شد. م الف/836
رئيس شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان  بهارستان   

      آگهى نظريه كارشناسى
رياســت محترم اجراى احكام شوراى حل اختالف بهارســتان .با احترام معروض ميدارد در خصوص پرونده 
كالسه 97733 موضوع دادخواست تقديمى اقاى محمد قاسم قرائى بطرفيت اقاى قاسم عبدى  به اينجانب  جهت 
كارشناسى خودروى دنا جهت قيمت گذارى ارجاع گرديده است.    ((نظريه كارشناسى)) خودروى دنا مدل 1394 
(تك سوز) به شــماره پالك (66 ايران 642د21)و شماره شاسى NAAW01HE3FE029951  و شماره موتور 
147H0150125 و تاريخ پالك 1394/07/27 ســفيد رنگ – داراى خط و خش و الســتيك فرسوده و همچنين 
شكستگى سپر جلو و گلگير سمت چپ عقب خسارتى و خوردگى درب عقب راننده و رينگ اسپرت شركتى و كاركرد 
69108 كيلومتر با گيربكس ســالم –صندلى برقى- كولر ســالم و سنســور عقب چنانچه از نظر مالكيت مشــكلى 
نداشــته باشــد و هيچگونه بدهى به ساير ارگان هاى دولتى نداشته باشد جمعه به قيمت 37/000/000 تومان 
ارزش گذارى ميگردد.چنانچه محكوم عليه اعتراضى نسبت به كارشناسى انجام گرفته دارند ظرف مهلت مقرر 7 

روز پس از ابالغ در اين مرجع حضور بعمل اورند.و سپس نتيجه به اين مرجع ارسال گردد. م الف/839
                                                         شهرام رنجبر- منتخب دادگسترى در امور ارزيابى امالك و تعيين خسارت    

رونوشت آگهى حصر وراثت
 خانم عذرا پاشــائى شماره ملى 5060026116به شــرح دادخواست به كالسه 970257 از اين دادگاه در 
خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شادروان محمد ياسائى به شماره شناسنامه 5درتاريخ 
27/3/97در اقامتــگاه دائمى خود بــدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-هادى 
پاشــائى به ش م 5069670751متولد1362 پســر متوفى 2- عذرا پاشــائى بــه ش م 5060026116متولد 
1370 دخترمتوفى 3- الهام پاشائى به ش م 5069907281 متولد 1364 دختر متوفى 4- هاديه پاشائى به ش 
م 5069925342متولد 1367 دخترمتوفى 5- ســكينه پاشائى خضرلو به ش م 5069829513 متولد 1343 
عيال متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال  

گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى صمد قرطاســى داراى شناســنامه شــماره 47 به شرح دادخواست به كالســه970255 از اين دادگاه 
در خواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين تو ضيح داده كه شــادروان ابراهيم قرطاسى به شماره شناسنامه 
102 در تاريخ 11/3/97در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-صمد قرطاســى به ش ش 47 متولد 1361 پســر متوفى 2- رحيمه قرطاسى به ش ش 6847 متولد 1350 
دختر متوفى 3- ســهيال قرطاســى به ش ش 7139 متولد 1355 دختر متوفى 4-آمنه قرطاســى به ش ش 114 
متولد 1358 دختر متوفى 5- عاصبه اختر پور شيشــوان به ش ش 36 متولد 1332 عيال متوفى اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مز بور را در يك نوبت اگهى مينمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا وصيتامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك روز به دادگاه تقديم دار واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان عجبشيرواحد 1 خاكپور

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى عباس فرزين منش شناسنامه شماره 1305 به شرح دادخواست به كالسه 10/97/281 
از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاجى محمدحسن كسكنى به 
شناســنامه 796 در تاريخ 1326/7/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به:1-فاطمه كسكنى فرزند رجب ش ش 149 متولد 1302 همسر2-محمدحسين عدلى فرزند حاج 
محمدحسن ش ش8076 متولد1275 فرزند3-عبدالكريم عدلى فرزند حاج محمدحسن ش ش798 متولد1286 
فرزند4-ماه سلطان كسكنى فرزند حاج محمدحسن ش ش8 متولد1319 فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس  شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى فرشــاد امامى داراى شناســنامه شــماره 384به شــرح دادخواست به كالســه393/97 دراين شورا 
درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرحوم نبى امامى شــافعى مذهب به 
شناســنامه شــماره302 در تاريخ 1396/7/29فوت نمــوده و ورثه مرحوم عبارتند از : همســرش به نام مهين 
محمدى به  شناســنامه شــماره 1363 متولد 1346/3/9 و دوفرزند پسر به نام هاى فرشاد امامى به شناسنامه 
شماره 384 متولد 1363/6/1 و فرشيد امامى به شناسنامه شماره 3830221851 متولد 1374/7/4 و چهار 
فرزند دختربه نام هاى شيوا امامى به شناسنامه شماره 1675 متولد 1365/2/21 و شيدا امامى به شناسنامه 
شماره 4383 متولد 1366/8/9 و شهين امامى به شناسنامه شماره 3830033370 متولد 1368/9/18 و گيتا 
امامى به شناسنامه شــماره 33830081413 متولد 1369/10/7 و بجز اينها ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك كامياران تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهد شد. م/الف:223
فرزانه اسماعيلى - رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف كامياران

مزايده
درپرونده كالســه 960422 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس محكوميت محكوم 
عليه خانم رحيمه قجرى فرزند عاشور طواق به نشانى استان گلستان –شهرستان گنبد كاووس –شهر گنبد كاووس 
–شركت مسافر برى ميهن نور گنبدكاووس، محكوم است به پرداخت 500/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ 15/605/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت مبلغ13/200/000 بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت 
خســارت تاخير تاديه از تاريخ 1395/05/12 كه تا آخر ارديبهشت 1397 ميزان آن مبلغ 82/661/290 ريال 
محاســبه ميگردد جمعا بمبلغ 611/466/290 ريال درحق محكوم له عباس على توحيدى مقدم و پرداخت مبلغ 
30/573/314 ريــال بابــت هزينه اجرا در حــق دولت در مجموع بمبلغ 642/039/604 ريــال كه در قبال آن 
حسب نامه شماره 1396309124000100-1396/05/09 اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجارى گلستان 
و نيز نامه شــماره 56 –1396/07/27 شــركت مسافربرى ميهن نورگنبد (آريا) تعاونى شماره 4 تعداد 70 سهم 
محكوم عليه رحيمه قجرى فرزند عاشــورطواق در نزد شــركت ســهامى خاص مســافربرى ميهن نورگنبدكاووس 
بشماره ثبت 932 و شماره ملى 10700067096 توقيف گرديده است وحسب نظريه كارشناس منتخب درتاريخ 
1396/11/03 ارزش هر سهم 25/000/000 ريال و ميزان سهام خانم رحيمه قجرى به تعداد 70 سهم بمبلغ 
1/750/000/000 ريال ارزيابى ميشــود كه تعداد 25 ســهم از تعداد 70 ســهم خانم رحيمه قجرى به ارزش 
625/000/000 ريال متناسب با ميزان محكوم به از طريق مزايده حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش 
مى رسد.1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى درتاريخ 1396/11/03 ارزش هر سهم 25/000/000 
ريال و ميزان ســهام خانم رحيمه قجرى به تعداد 70 ســهم بمبلغ 1/750/000/000 ريال ارزيابى ميشــود كه 
تعداد 25 سهم از تعداد 7070 سهم خانم رحيمه قجرى به ارزش 625/000/000 ريال متناسب با ميزان محكوم 
به ازطريق مزايده بفروش مى رســد.2-مزايده ازمبلغ اعالمى كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
فروخته ميشــود.3-موعد مزايده روز چهارشــنبه  مورخه 1397/04/27 ســاعت 8:00 الى 9:00 ميباشــد.4-
مزايده براى جلســه اول تشــكيل ميگردد 5-مكان مزايده شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 
گنبدكاووس مى باشد6-متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك مذكور بازديد نمايند7-اين آگهى 
فقط در يك نوبت منتشر ميگردد8-برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى المجلس به 
صندوق دادگســترى توديع و الباقى آنرا در مهلت يك ماه به حســاب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد در غير 
اينصورت مبلغ واريزى از وى در حق دولت ضبط مى گردد 9-بهمراه داشتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان 

الزامى است.
 مغربى قوجق-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

آگهــي موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  

برابر راى شماره 139760329012000911 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه و بالمعارض آقاى 
باقر ولى زاده فرزند حاجى به شــماره شناســنامه 1440 صادره از مهران در ششدانگ يك قطعه زمين محصور با 
بناى احداثى به مســاحت 200  متر مربع پالك  25 فرعى از 9- اصلى  مفروز و مجزا شــده از پالك 25 فرعى از 
9- اصلى قطعه واقع در لجران خريدارى از مالك رسمى آقاى منوچهر شكوهى 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 صدور سند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت دوماه  اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به 
مرجع قضائي تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. م الف : 356
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/4/5 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/4/19                              
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسن رامه

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 آئين نامهتعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آراى صادره هيات حل اختالف قانون مذكور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد بشرح 

ذيل :  
1-پرونده كالسه 947 و راى شماره 1000241 مورخ 97/2/11 به تقاضاى مجتبي علي شاهي فرزند نجف 
قلي نســبت به ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 22/53 مترمربع مجزى شــده از پالك 2209 -اصلى واقع در 
بخش يك خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رســمى ) خانم آمنه افتخاري. رســيدگى و تائيد و انشاء گرديد 
مراتب در اجراى قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع 
مالكين و ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها الصاق تا 
چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا ها از تاريخ الصاق به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان خرم آباد تســليم دارند و برابر مقررات 
معترض مكلف است  ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى 
ذيصالح اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى 
مى باشد در غير اينصورت متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور ويا عدم 
وصول اعتراض ســند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/4/4
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