اخبار
 100هزار روهينگيايي در نخستين
مرحله به ميانمار باز ميگردند

مقامات رســميبنگالدش اعالم کردند:
اين کشــور قصد دارد تا  100هزار نفر از
آوارگان روهينگيا را در اولين مرحله از روند
بازگشــت ،به ميانمار بفرستد .به گزارش
فارس به نقل از خبرگزاري فرانسه ،وزير
ارشد بنگالدش گفت :روز جمعه ليستي از
 100هزار اسم به مقامات ميانمار ارسال
شــد تا اين بازگشت در اواخر ماه ژانويه و
با توافق ميان دو دولت آغاز شــود .از روز
 25آگوســت پس از آنکــه موج جديد
خشونتها عليه مسلمانان روهينگيا آغاز
شد ،خانههايشــان به آتش کشيده شد و
زنان و کودکانشــان مــورد تجاوز ارتش
ميانمار قرار گرفت که در نتيجه آن بيش
از  646هزار نفر از اين افراد آواره شده و به
بنگالدش گريختهاند .مسلمانان ميانماري
ســاکن ايالت راخين در غرب ميانمار به
نام مسلمانان روهينگيا شناخته ميشوند.
آنان دســتکم از سال  2012مورد حمله
بوداييان هســتند و آنچه بر شــدت اين
وضعيت ميافزايد سکوت مقامات دولتي
است تا جايي که گاه نظاميان دولتي نيز در
اقدامات خشونتبار سهيم ميشوند.
پوتين :روسيه به دفاع از سوريه
ادامه خواهد داد

والديمير پوتين رئيس جمهور روسيه در
پيام تبريک به همتاي ســوري خود به
مناسبت سال جديد ميالدي اعالم کرد
که روسيه به حمايتهاي خود از سوريه
در مبارزه با تروريسم ادامه خواهد داد .به
گزارش فارس بــه نقل از العربيه ،پوتين
افزود :روســيه به دفاع از ســوريه براي
مقابله با تروريســم ادامه خواهد داد .وي
در پيــام تبريک به رئيس جمهور امريکا
به مناسبت سال جديد ميالدي نيز اعالم
کرد که گفتوگو بين مسکو و واشنگتن
براي ايجاد راهحل براي حل مشکالت و
بحرانهاي جهاني مهم است.
محمد مرسي به  3سال حبس
محکوم شد

دادگاه جنايي قاهره که امروز شــنبه به
رياست قاضي «حماده شکري» تشکيل
شد طي حکميمرســي و  ۱۸نفر ديگر
را در ارتباط با قضيه اهانت به دســتگاه
قضايي و قضات آن به  ۳ســال حبس
محکوم نمود .به گزارش فارس ،دادگاه
همچنين مرســي را بــه پرداخت يک
ميليــون به قاضي «محمــد النمر» به
عنوان جريمه محکوم کرد.

روسيااليوم گزارش داد

پيام قسام به شهرکنشينان صهيونيست :تهديدمان عملي ميشود

گــروه جهــان :گردانهــاي عزالدين
قســام (شــاخه نظاميجنبش حماس)
پياميتهديدآميز به زبــان عبري براي
شهرکنشــينان در اطراف غزه فرستاد.
به گزارش ايسنا به نقل از سايت شبکه
روسيا اليوم ،گردانهاي قسام تصويري
را در پايــگاه الکترونيکي خود منتشــر
کردنــد کــه روي آن به زبــان عبري
نوشته شــده بود ،در صورتيکه خشونت
و ظلم اسرائيل متوقف نشود ،آژيرهاي
هشداري که از آن شکايت ميکنيد ،در
مقايســه با آن چيزي که خواهيد شنيد،
موســيقي جادويي خواهد بــود .در اين
تصوير عکس يکي از نيروهاي قســام
ديده ميشــود که در حال آمادهسازي
سکوي موشکي است تا آن را به سمت
نقشه شهرکنشــينان اسرائيلي شليک
کند .پيشــتر نيز قسام يک بنر بزرگ از
تصوير شائول آرون ،سرباز اسير اسرائيلي
را در تقاطــع «الســرايا» در مرکز غزه
قرار داده بود .روي اين بنر نوشــته شده
بود ،تا زماني کــه قهرمانان ما آزادي و
روشــني را نبينند اين اسير هم آزادي را
نميبيند .ائــول و هدار گلدن در جريان

جنگ  ۵۱روزه رژيم صهيونيستي عليه
نوار غزه در تابســتان ســال  ۲۰۱۴به
اسارت گردانهاي شهيد عزالدين قسام
شاخه نظاميحماس درآمدند .همچنين
روز جمعه اسرائيل در واکنش به شليک
موشک از ســوي غزه ،تعدادي از نقاط

نظارتي حمــاس را مورد هدف قرار داد.
تانکهاي رژيم صهيونيستي ظهر روز
جمعه  ۲پايگاه مقاومت و نقطه ديدباني
در شرق شــهر غزه را هدف گرفتند .به
گزارش مرکز اطالعرســاني فلسطين
به نقل از منابع محلــي ،توپخانه رژيم

صهيونيستي دست کم  ۲گلوله به سمت
نقطه ديده باني مقاومت شــليک کرد
و يک نقطه ديده باني در شــرق محله
شجاعيه در شرق شهر غزه را هدف قرار
داد .خبرنگار مرکز اطالعرساني فلسطين
همچنيــن گزارش داد کــه يک تانک

ارتش صهيونيستي اقدام به گلوله باران
گسترده اراضي شهروندان فلسطيني در
شرق دشت غزه و يک پايگاه مقاومت در
شرق اردوگاه البريج کرد که هنوز خبري
درباره خســارتهاي احتمالي اين حمله
منتشر نشده است .از سوي ديگر ،افيخاي
ادرعي ســخنگوي ارتش صهيونيستي
اعالم کرد کــه تانکها و جنگندههاي
نيروي هوايي رژيم صهيونيستي  ۲پايگاه
جنبش مقاومت اســامي«حماس» را
بمباران کردند .وي مدعي شــد که اين
شليک موشــک و بمبارانها در واکنش
به شليک چندين فروند موشک از غزه
به سمت شــهرکهاي اطراف نوار غزه
صورت گرفــت .ادرعي تصريح کرد که
گروههاي فلسطيني همزمان با برگزاري
يک مراسم جشن توسط شهرک نشينان
صهيونيست در نقطه مقابل غزه در روز
تولد «شائول آرون» نظاميصهيونيست
اســير حمــاس در غــزه ،به ســمت
شهرکهاي صهيونيستي شليک کردند
و شرکت کنندگان در اين مراسم مجبور
شــدند از ترس اين موشکها به جشن
خود پايان دهند.

نظرسنجیها از افول جایگاه رییسجمهور آمریکا خبر میدهند

زمزمه عبور جمهوریخواهان از ترامپ جدی شد

گروه جهــان :جمهوریخواهان ایاالت
متحــده آمریــکا از اکنون نســبت به
انتخابات ریاست جمهوری سال 2020
در این کشور نگران به نظر می رسند.
میانگین نظرســنجی ها در این کشور
نشــان داده است که محبوبیت ترامپ
به حدود  35درصــد کاهش پیدا کرده
است .از سوی دیگر ،دموکراتها نیز برای
تسخیر کاخ سفید و بازگشت به قدرت
از اکنون خیز برداشــته انــد .از افرادی
مانند جو بایدن و برنی سندرز به عنوان
نامزدهای احتمالی حزب دموکرات در
انتخابات ریاست جمهوری سال 2020
یاد می شــود .نظرسنجی ها نشان می
دهد اگر هر یک از این دو سیاســتمدار

دموکرات در مقابل ترامپ قرار بگیرند،
به راحتی می توانند وی را در انتخابات
شکست دهند .در چنین شرایطی شاهد
افزایش انتقادات و البته تشدید نگرانی
ســناتورهای جمهوریخواه نســبت به
وضعیت سیاســی حزب متبوعشــان
هستیم .به گزارش تســنیم ،اظهارات
اخیر جف فلیک ســناتور جمهوریخواه
نشــان می دهد که ممکن اســت این
حزب در اقدامی نادر ،ترامپ را به عنوان
نامزد نهایی خود در انتخابات ریاســت
جمهوری آتی معرفی نکند.فلیک در این
خصوص عنوان کرده است« :اگر ترامپ
به دنبال دور دوم ریاست جمهوری در
سال  2020باشد ،احتماال با رقابت های
درون حزبی مواجه خواهد شد.من بر این
باورم که اگر رئیس جمهور بخواهد در
رقابت های انتخاباتی  2020شرکت کند،
اگر به مسیری که فعال در آن قرار دارد،
ادامه دهد ،این مساله موجب خواهد شد
تا بســیاری از رای دهندگان را از دست

دراجرای موادیک و سه قانون فوق تصرفات مالکانه اشخاص به شرح زیراز طرف هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در ثبت اسناد و امالک صومعه سرا احراز گردیده که در اجرای ماده  3قانون مذکور ذی ً
ال آگهی می گردد :
 -12رای شــماره 96/9/27 -139660318011011016997یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین بااعیان احداثی به
مساحت398.74مترمربع ازپالک57و59و61متصل به هم از33اصلی واقع درکلنگستان بخش25گيالن خریداری امیداسالمیه ازنسق
خسروپیرمرد که شماره234به ان اختصاص یافته است.
 -13رای شماره 96/10/4 -139660318011011017406یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین درختکاری مشتمل
برانباری به مساحت3104.20مترمربع ازپالک  5از58اصلی واقع درگاوکده بخش22گيالن خریداری رضاقربانعلی پورگیاکوئی ازنسق
بازعلی قربان پورکه شماره80به ان اختصاص یافته است
 -14رای شماره 96/9/12 -139660318011011016020یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب خانه
به مساحت89.63مترمربع ازپالک 546و 394از6اصلی واقع درهنده خاله بخش22گيالن خریداری اسماعیل نصرالهی هنده خاله ازنسق
رحمت اله وشمسعلی حبیب زاده شماره2096به ان اختصاص یافته است
 -15رای شماره 96/9/26 -139660318011011016860یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب خانه
به مساحت300مترمربع ازپالک  109از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گيالن خریداری ابراهیم بشری گوراب زرمخی ازنسق
علی بشیری شماره1083به ان اختصاص یافته است
 -16رای شــماره 96/9/12 -139660318011011016025یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه
ومحوطه به مساحت340مترمربع ازپالک 41از7اصلی واقع درنوخاله بخش22گيالن خریداری زهراحسین زاده ازمالکیت محمدجعفری
شماره925به ان اختصاص یافته است
 -17رای شــماره 96/8/30 -139660318011011015280یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب
ساختمان دواشکوبه به مساحت89.61مترمربع ازپالک  6از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گيالن خریداری مجیدحسن پورمردخه
ازنسق ابراهیم کریمی شماره1037به ان اختصاص یافته است
 -18رای شماره 96/9/27 -139660318011011016998یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه محوطه
به مساحت229.77مترمربع ازپالک  6از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گيالن خریداری محمدصادق ظهرنژاد ازنسق ابراهیم کریمی
شماره1044به ان اختصاص یافته است
 -19رای شــماره 96/9/26 -139660318011011016859یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه
ومحوطه به مساحت1261.31مترمربع ازپالک  37از27اصلی واقع درچوبه بخش22گيالن خریداری ناصرپوراسمعیل زیده سرایی
ازنسق محمودپوراسماعیلی شماره377به ان اختصاص یافته است
 -20رای شماره 96/9/12 -139660318011011016019یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب خانه
به مســاحت6307.52مترمربع ازپالک  31از52اصلی واقع درپیشخان بخش22گيالن خریداری الهه خیراندیش زیده سرایی ازنسق
سبزعلی علیزاده وحسین اخوان شماره369به ان اختصاص یافته است
 -21رای شماره 96/9/14 -139660318011011016225یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به
مساحت529.92مترمربع ازپالک  78از33اصلی واقع درخاکیان بخش22گيالن خریداری زهرانصراله زاده خاکیانی ازنسق محمدعلی
نصراله زاده شماره2106به ان اختصاص یافته است
 -22رای شماره 96/9/27 -139660318011011016999یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برساختمان
احداثی به مساحت505.7مترمربع ازپالک 37و 46از37اصلی واقع درنفوت بخش22گيالن خریداری مصطفی احمدی ازنسق صیف اله
یوسفی نژاد شماره385به ان اختصاص یافته است
 -23رای شــماره 96/8/30 -139660318011011015265یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه
ومحوطه به مساحت375.18مترمربع ازپالک 1و 14از40اصلی واقع درکما بخش22گيالن خریداری محمدجوادصادقی ازنسق یعقوب
زبده واجد شماره155به ان اختصاص یافته است
 -24رای شــماره 96/9/28 -13966031801101101707یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل انباری به
مســاحت202.73مترمربع ازپالک  16از41اصلی واقع درالدمخ بخش22گيالن خریداری حمیده اب خیزمرکیه ازمالکیت فرهادپاکدل
شماره1153به ان اختصاص یافته است
 -25رای شــماره 96/9/14 -139660318011011016207یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمین به
مســاحت174.75مترمربع ازپالک  511از42اصلی واقع درعربان بخش22گيالن خریداری محسن فرجودی صومعه سرایی ازنسق
مصطفی زارع خوش زبان شماره9193به ان اختصاص یافته است
 -26رای شــماره 96/9/7 -139660318011011015691یک قســمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت2862.07مترمربع ازپالک 1و 2از47اصلی واقع درپشتمسار بخش22گيالن خریداری رضاحسن
زاده سورمی ازنسق ابراهیم حسن زاده شماره336به ان اختصاص یافته است
 -27رای شــماره 96/9/7 -139660318011011015689یک قســمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت2862.07مترمربع ازپالک 1و 2از47اصلی واقع درپشتمسار بخش22گيالن خریداری مرسادحسن
زاده سورمی ازنسق ابراهیم حسن زاده شماره336به ان اختصاص یافته است

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شــماره /24-139660318003008636
 96/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای یاسر مهدی زاده نهزمی فرزند عباس بشماره شناسنامه
 593صادره از فومن به شــماره ملی  2669333859ششــدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه و انباری
بمساحت  565مترمربع پالک  103فرعی از  30اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  12فرعی از  30اصلی واقع
در کرد اباد بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی مرحوم اسماعیل مهدی زاده نهزمی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/9/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/10 :
 1064سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شــماره /24-139660318003007938
 96/8هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم لیال بختیاری فرزند محمد بشــماره شناسنامه 492
صادره از ری به شماره ملی  0492101000ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر یکباب انباری بمساحت 892/03
مترمربع پالک  1908فرعی از  6اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  57فرعی از  6اصلی واقع در گشت بخش 24

خواهــد داد و آنها به دنبال انتخاب فرد
دیگری خواهند بود.شــاید ترامپ برای
رقابت های مقدماتی  2020از ســوی
حزب جمهوریخواه دعوت شــود تا در
نهایت نامزد اصلی حزب جمهوریخواه
در انتخابات ریاســت جمهوری معرفی
شود ».این هشــدار در حالی به ترامپ
مخابره شــده است که معموال مطابق
سنتی مرسوم در ایاالت متحده آمریکا،
فردی که در دور نخست رئیس جمهور
این کشور می باشد ،به صورت خودکار
برای چهار ســال بعدی نیز به عنوان
نامزد حــزب جمهوریخواه یا دموکرات
انتخاب می شود .در هر حال ،اظهارات
اخیر جف فلیک نشــان مــی دهد که
نارضایتی های عمیق از ترامپ در درون
حزب جمهوریخواه در حال شکل گیری
است .این نارضایتی ها احتماال در سال
 2018میــادی و در جریان رقابتهای
درون حزبی کنگره تشدید خواهد شد!
نظرسنجی های صورت گرفته در آمریکا

نشان می دهد که احتماال دموکراتها در
جریان رقابتهای انتخابات درون حزبی
کنگره قادر به شکست جمهوریخواهان
و تسخیر کنگره (مجلس نمایندگان و
سنا) خواهند بود .این در حالیست که در
سال  ،2016دموکراتها شکست سنگینی
را از جمهوریخواهان در انتخابات کنگره
و ریاســت جمهروی پذیرفته بودند .در
صورت تحقق شکست جمهوریخواهان
در انتخابات میاندوره ای کنگره ،شاهد
تشــدید انتقادات درون حزبی از ترامپ
خواهیم بود زیرا شکســت در انتخابات
میانــدوره ای ،پیش در آمــدی برای
شکست در انتخابات ریاست جمهوری
ســال  2020محســوب می شود.این
بهترین خبــر ممکن برای نامزد نهایی
حزب دموکرات در انتخابات ریاســت
جمهوری آتی محســوب می شود .از
ایــن رو در داخل حــزب دموکرات نیز
شاهد شکل گیری رقابت سنگینی میان
نامزدهای انتخاباتی خواهیم بود .از سوی

 -28رای شــماره 96/9/7 -139660318011011015778یک قســمت مفروز به عنوان ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب
مغازه به مساحت43.60مترمربع ازپالک 2از50اصلی واقع درقصابسرا بخش22گيالن خریداری محمدی شفیعی قصابسرایی ازمالکیت
محمدعلیزاده شماره526به ان اختصاص یافته است
 -29رای شــماره 96/9/7 -139660318011011015781یک قســمت مفروز به عنوان ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب
مغازه به مساحت44.87مترمربع ازپالک 2از50اصلی واقع درقصابسرا بخش22گيالن خریداری محمدی شفیعی قصابسرایی ازمالکیت
محمدعلیزاده شماره527به ان اختصاص یافته است
 -30رای شماره 96/9/21 -139660318011011016527یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی
به مساحت13342.61مترمربع ازپالک  29از59اصلی واقع درکلسر بخش22گيالن خریداری یوسف علی علی اکبری کله سری ازنسق
ابراهیم علی اکبری شماره225به ان اختصاص یافته است
 -31رای شماره 96/9/26 -139660318011011016853یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریک حلقه
استخر به مساحت10524.24مترمربع ازپالک  39از64اصلی واقع درفتمه سربخش22گيالن خریداری محمدرضاپوررحمت اله فتمه
سری ازنسق اسداله پوررحمت اله شماره236به ان اختصاص یافته است
 -32رای شــماره 96/9/26 -139660318011011016855یک قســمت مفروز به عنوان ششــدانگ یک قطعه زمین درختکاری به
مساحت7080.65مترمربع ازپالک  39از64اصلی واقع درفتمه سربخش22گيالن خریداری محمدرضاپوررحمت اله فتمه سری ازنسق
اسداله پوررحمت اله شماره237به ان اختصاص یافته است
 -33رای شــماره 96/8/16 -139660318011011014701یک قســمت مفروز به عنوان ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعی به
مساحت4665.79مترمربع ازپالک  44از78اصلی واقع درپاتاوان بخش22گيالن خریداری مجیدشیرین زاد ازنسق حسین شیرین زاد
شماره132به ان اختصاص یافته است
 -34رای شماره 96/9/26 -139660318011011016874یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل خانه ومحوطه
به مساحت200مترمربع ازپالک 12از88اصلی واقع درگوراب زرمیخ بخش22گیالن خریداری شجاع ایاسه ازنسق محمدعلی احمدی
شماره1043به ان اختصاص یافته است
 -35رای شــماره 96/8/16 -139660318011011014704یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه
ومحوطه به مساحت540مترمربع ازپالک 1و 5از89اصلی واقع درتطف بخش22گيالن خریداری سیداحمدمیروکیلی مهویزی ازنسق
حبیب اله شاملی تطفی شماره292به ان اختصاص یافته است
 -36رای شماره 96/9/5 -139660318011011015613یک قسمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب اعیان احداثی
به اســتثنای عرصه متعلق به اداره اوقاف به مساحت256.03مترمربع ازپالک 1از41اصلی واقع درفالح ابادبخش24گیالن خریداری
مالئکه قدرتی حفظ اباد ازمالکیت اداره اوقاف شماره175به ان اختصاص یافته است
 -37رای شماره 96/9/5 -139660318011011015614یک قسمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب اعیان احداثی
به استثنای عرصه متعلق به اداره اوقاف به مساحت256.03مترمربع ازپالک 1از41اصلی واقع درفالح ابادبخش24گیالن خریداری علی
ابوالقاسمی گالبخواران ازمالکیت اداره اوقاف شماره175به ان اختصاص یافته است
 -38رای شماره 96/8/14 -139660318011011014466یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برساختمان
احداثی به مساحت487.80مترمربع ازپالک  23از4اصلی واقع درکلیدبربخش25گيالن خریداری فاطمه کیانی زاده ازنسق علی علیزاده
شماره295به ان اختصاص یافته است
 -39رای شماره 96/8/30 -139660318011011015288یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب خانه
به مساحت519مترمربع ازپالک  1از7اصلی واقع درلشمرزمخ بخش25گيالن خریداری مجتبی روح افزاءازنسق غالمحسین رمضانی
فتمه سری شماره62به ان اختصاص یافته است
 -40رای شماره 96/9/5 -139660318011011015918یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکبابخانه
به مساحت1227.64مترمربع ازپالک 1و 2از5اصلی واقع درمالسرابخش25گيالن خریداری محسن پورعباسعلی مطلق ازنسق رحمت
اکبری اده شماره44به ان اختصاص یافته است
 -41رای شــماره 96/9/19 -1396603180110110163.66یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بردوباب
انباری به مساحت1298.30مترمربع ازپالک  12از1اصلی واقع دراسیابسربخش25گيالن خریداری ارش قاسم زاده اسیابسری ازنسق
یداله قاسم زاده شماره95به ان اختصاص یافته است
 -42رای شــماره 96/9/26 -139660318011011016865یک قســمت مفروز به عنوان دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت5236.58مترمربع ازپالک  17از21اصلی واقع درنوپاشان بخش25گيالن خریداری کاظم نعمتی
ضیابری ازنسق محمودنعمتی شماره81به ان اختصاص یافته است
 -43رای شــماره 96/9/26 -139660318011011016869یک قســمت مفروز به عنوان دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل برخانه ومحوطه به مساحت5236.58مترمربع ازپالک  17از21اصلی واقع درنوپاشان بخش25گيالن خریداری داودنعمتی
ضیابری ازنسق محمودنعمتی شماره81به ان اختصاص یافته است
 -44رای شــماره 96/9/26 -139660318011011016868یک قســمت مفروز به عنوان یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت5236.58مترمربع ازپالک  17از21اصلی واقع درنوپاشان بخش25گيالن خریداری صغری نعمتی
ضیابری ازنسق محمودنعمتی شماره81به ان اختصاص یافته است

گیالن خریداری از مالک رسمی اقای قاسم شمسائی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد
شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/9/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/10 :
 1062سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شــماره /22-139660318003008995
 96/9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا ابراهیمی سرابستانی فرزند حسین بشماره
شناسنامه  14648صادره از فومن به شماره ملی  2668091772ششدانگ یک باب خانه و محوطه بمساحت 100
مترمربع پالک  731فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3باقیمانده فرعی از  10اصلی واقع در سنگ
بیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای محمد سندی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و
امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 96/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/10/24 :
 1119سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

دیگر ،دونالد ترامپ در جریان رقابتهای
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016
صراحتا عنوان کرده بود که در صورت
عدم حمایــت جمهوریخواهان از خود،
به صورت مستقل وارد کارزار انتخابات
خواهد شد .این تهدید ترامپ همچنان
به قوت خود باقیست .شخصیت فردی
ترامپ به گونه ای اســت که حتی در
صورت عــدم حمایت جمهوریخواهان
نیز در رقابتهای انتخاباتی شرکت خواهد
کرد .همین مسئله به طور طبیعی بخش
مهمی از آرای جمهوریخواهان را از بین
خواهد برد .در چنین شرایطی دموکراتها
پیروزی بدون دردسری را در رقابتهای
انتخابات ریاست جمهوری سال 2020
خواهند داشــت .در هر حــال ،باید در
انتظــار تقابل تمام عیار ســران حزب
جمهوریخواه و ســناتورهای ارشد این
حزب با کاخ ســفید در ســال 2018
میالدی باشیم .تقابلی که تا سال 2020
میالدی به طول خواهند انجامید.
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اخبار
کرهشمالي :سالح هستهاي ستون
فقرات دفاعي ماست

کره شــمالي ديروز
(شنبه) اعالم کرد،
از برنامــهاش براي
ايجاد يــک عامل
بازدارنده هســتهاي
در اين کشور دست نميکشد .به گزارش
ايســنا ،به نقل از خبرگزاري اسپوتنيک،
خبرگزاري دولتي کرهشــمالي KCNA
در بيانيهاي اعــام کرد ،حزب حاکم کره
شمالي متعهد به تقويت قدرت نظامياين
کشــور و قابليتهــاي بازدارنده رزميآن
است .به نوشــته اين خبرگزاري حکومت
کره شــمالي نيروي بازدارنده هستهاي را
«ستون فقرات نيروي دفاعي» اين کشور
بــه منظور مقابله با آمريکا و دوســتانش
ميداند.
انصاراهلل با موشکهاي کاتيوشا
پايگاه ارتش عربستان را هدف گرفت

يک منبع نظامياز شــليک موشکهاي
کاتوشا از سوي جنبش انصاراهلل به پايگاه
«الحاجر»عربستاندرمنطقهعسيرخبرداد.
به گزارش ايسنا ،شبکه ماهوارهاي المسيره
يمن وابسته به جنبش مردميانصاراهلل به
نقل از يک منبع نظامياعالم کرد ،يگان
موشکي ارتش و کميتههاي مردمييمن
با شليک چندين موشک کاتيوشا به پايگاه
الحاجر عربستان در منطقه عسير تجمع
نيروهاي ارتش اين کشور در داخل پايگاه
را هدف قرار داد .به گفته اين منبع ،در اين
عمليات موشکهاي کاتيوشا با دقت بااليي
به اهداف مورد نظر اصابت کردند و خسارات
مادي و انساني را به ارتش عربستان وارد
کرد .رسانههاي وابسته به انصاراهلل با اشاره
به حمالت هوايــي نيروهاي اين جنبش
به پايگاههاي مرزهاي جــازان ،نجران و
عسير در روزهاي اخير گزارش دادند ،يگان
موشــکي اين جنبش صبح روز پنجشنبه
يک موشک بالستيک مدل قاهر ام  ۲با برد
 ۴۰۰کيلومتر را از سامانه دفاعي سام  ۲به
سوي پايگاه الرويک در استان مأرب ،يکي
از پايگاههاي ائتالف عربي در اين استان

 -45رای شــماره 96/9/26 -139660318011011016866یک قســمت مفروز به عنوان یکدانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برخانه ومحوطه به مساحت5236.58مترمربع ازپالک  17از21اصلی واقع درنوپاشان بخش25گيالن خریداری رقیه نعمتی
ضیابری ازنسق محمودنعمتی شماره81به ان اختصاص یافته است
 -46رای شماره 96/9/12 -139660318011011016016یک قسمت مفروز به عنوان دوونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برساختمان به مساحت4249.01مترمربع ازپالک  2از32اصلی واقع درملکسر بخش25گيالن خریداری عاشق علی حیدری
ازنسق انام رحمتی شماره229به ان اختصاص یافته است
 -47رای شماره 96/9/12 -139660318011011016015یک قسمت مفروز به عنوان دوونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برساختمان به مساحت4249.01مترمربع ازپالک  2از32اصلی واقع درملکسر بخش25گيالن خریداری هاشم حیدری ازنسق
انام رحمتی شماره229به ان اختصاص یافته است
 -48رای شماره 96/9/12 -139660318011011016017یک قسمت مفروز به عنوان یک دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برساختمان به مســاحت4249.01مترمربع ازپالک  2از32اصلی واقع درملکسر بخش25گيالن خریداری شمس اله اقاخانی
ازنسق انام رحمتی شماره229به ان اختصاص یافته است
 -49رای شــماره96/8/23-139660318011011015076یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری
به مســاحت594.30مترمربع ازپالک  362از39اصلــی واقع دراللم بخش25گيالن خریداری ژیالباوفای اللمی ازنســق عبداله باوفا
شماره254به ان اختصاص یافته است
 -50رای شماره 96/9/26 -139660318011011016873یک قسمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل بریکبابخانه به مساحت255.56مترمربع ازپالک  21از48اصلی واقع درالرسر بخش25گيالن خریداری طاهره احمدی ازنسق
عباس نجف زاده شماره122به ان اختصاص یافته است
 -51رای شماره 96/9/26 -139660318011011016867یک قسمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل بریکبابخانه به مساحت255.56مترمربع ازپالک  21از48اصلی واقع درالرسر بخش25گيالن خریداری مجیدواثقی اصل ازنسق
عباس نجف زاده شماره122به ان اختصاص یافته است
 -52رای شــماره 96/8/30 -139660318011011015283یک قســمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه
ومحوطه ودرختکاری به مســاحت3169036مترمربع ازپالک  68از63اصلی واقع درمیانده بخش22گيالن خریداری بلقیس فرحناک
میاندهی ازنسق محمدجوادعلی نیا شماره435به ان اختصاص یافته است
 -53رای شــماره 96/9/26 -139660318011011016864یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریک باب
انباری به مســاحت276.62مترمربع ازپالک  70از56اصلی واقع در چمثقال بخش22گيالن خریداری سعیدسبزی پور ازنسق عزیز
صمدی چمثقالی شماره495به ان اختصاص یافته است
 -54رای شماره 96/9/26 -139660318011011016852یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی
به مساحت1015.97مترمربع ازپالک  41از14اصلی واقع درمردخه بخش22گيالن خریداری حجت شعبانی ازنسق اسماعیل شعبانی
شماره666به ان اختصاص یافته است
 -55رای شماره96/9/26-139660318011011016852یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه ومحوطه
به مساحت3000مترمربع ازپالک  16از1اصلی واقع دراسیابسر بخش25گيالن خریداری فاطمه شهاب نژاد ازمالکیت علی اکبربیژنگ
شماره94به ان اختصاص یافته است
 -56رای شماره 96/9/26 -139660318011011016863یک قسمت مفروز به عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل براعیان احداثی
به مساحت119.68مترمربع ازپالک  5از13اصلی واقع درمرجقل بخش22گيالن خریداری نجمه سرپرست کهنه سری ازنسق یوسف
شفیعی شماره1045به ان اختصاص یافته است
 -57رای شــماره 96/9/27 -139660318011011017001یک قسمت مفروز به عنوان سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل برانباریاحداثی به مساحت373.26مترمربع ازپالک  172از6اصلی واقع درهنده خاله بخش22گيالن خریداری زینب عبدالرحیمی
تصادف تبریزی ازنسق حسین مومنی و رای شماره 96/9/27 -139660318011011017000یک قسمت مفروز به عنوان سه دانگ
مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برانباری به مساحت373.26مترمربع ازپالک  172از6اصلی واقع درهنده خاله بخش22گيالن
خریداری زهرا عبدالرحیمی تصادف تبریزی ازنسق حسین مومنی شماره2098به ان اختصاص یافته است
لذا موضوع بر اساس ماده  3قانون تعیین تکلیف در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می گردد ؛ چنانچه کسی نسب به خریداری و
تصرفات مفروزی فوق الذکر اعتراضی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین آگهی لغایت دو ماه اعتراض خود را کتب ًا به این اداره تسلیم
نماید و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ،ظرف مدت یک ماه دادخواست به محاکم قضایی ذیصالح تقدیم نماید و گواهی تقدیم
دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه نماید  .بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت
 ،متقاضی ثبت می تواند به محاکم قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض به محاکم را اخذ و به این اداره ارائه نماید و
این اداره نیز بدون توجه به اعتراض معترض  ،پرونده متقاضی ثبت را حسب تقاضای وی تا صدور سند مالکیت به نام متقاضی دنبال
خواهد نمود  .بدیهی است صدور سند مالکیت به نام متقاضی ،مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول 96/10/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/10/24 :
 1137رییس اداره ثبت اسناد و امالک صومعه سرا -علی کاظمی پاکدل

آگهي ابالغ وقت رسيدگي در هيات داوري بازار اوراق بهادار
خواهان :شركت سهامي مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي آب و برق ساتكاب دادخواستي به طرفيت فرامرز رهبر و محمد
علي رياضي و محمد رضا خانيكي و شــركت مشــاور نيرو و فرهاد احمد زاده دهقان به خواســته مطالبه سود سهام خسارت تاخير
تاديه ،هزينه دادرسي ،حق الوكاله وكيل و كارشناسي به شرح دادخواست تقديمي مقوم به 20/909/282/716ريال به دبيرخانه هيات
داوري ارائه نموده كه تحت كالســه 9600112ثبت و وقت رســيدگي آن روز دوشنبه مورخ 1397/01/20ساعت 15:00تعيين گرديده
است نظر به اين كه دو تن از خواندگان فوق الذكر ( فرهاد احمد زادهدهقان و محمد علي رياضي) مجهول المكان اعالم شده اند حسب
درخواست خواهان و دستور هيات داوري به استناد ماده 73قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني ،مراتب
يك نوبت در جرايد كثير االنتشار چاپ مي گردد تا خواندگان مذكور پس از اطالع از مفاد آن به دبير خانه هيات داوري واقع در تهران،
ميدان ونك ،خيابان مالصدرا ،پالك  ،27ساختمان شماره  ،2سازمان بورس و اوراق بهادار ،طبقه سوم مراجعه نموده و ضمن اعالم
آدرس خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد.
محمد صادق شباني ـ دبير هيات داوري

