اخبار
حمله تروريستي به هتل
اينترکنتيننتال کابل

شب گذشــته (شــنبه) چهار مرد مسلح
با حمله به هتــل اينترکنتيننتال کابل ،با
محافظان هتــل و نيروهاي امنيتي درگير
شدند.به گزارش فارس ،آنطور که «نجيب
دانش» سخنگوي وزارت کشور افغانستان
گفته ،اين  4مرد مسلح با کمک مهاجمان
انتحاري توانستهاند از حلقه امنيتي اطراف
هتل بگذرند و داخل محوطه هتل شــوند.
وزارت کشور افغانستان گفته که نيروهاي
ويــژه براي مقابله بــا مهاجمان به محل
اعزام شدهاند و تبادل آتش بين مهاجمين
و نيروهاي دولتي ادامه داشــته است.راديو
پشــتوي صداي آمريکا گفتــه که حدود
ساعت  10شــب به وقت محلي ،چهار فر
مسلح تا طبقه چهارم هتل باال آمدند و به
سمت حاضرين در آشپزخانه که در اين طبقه
قرار داشت ،شليک کردند.با ورود نيروهاي
ويژه ،مهاجمان به سمت اتاقها رفته و آنجا
مخفي شدهاند .رسانههاي محلي به نقل از
يک شاهد عيني که توانسته از هتل بگريزد،
گفتهاند که حداقل  15تن در طبقات اول و
دوم هتل کشته يا زخميشدهاند.
شليک موشک بالستيک انصارا...
يمن به پايگاه نجران عربستان

شبکه المسيره از شــليک يک موشک
بالســتيک کوتاه برد از يمن به ســمت
پايگاه نجران خبر داد .به گزارش ايســنا،
سايت شبکه ماهوارهاي المسيره وابسته
به جنبش انصارا ...يمن امروز گزارش داد،
نيروي موشکي اين جنبش يک موشک
بالســتيک کوتاه برد را به ســوي پايگاه
نيروهاي عربســتاني در منطقه نجران
شليک کرد .اما برخي شبکههاي خبري
مدعي شدند ،سامانه دفاع هوايي عربستان
توانست اين موشــک بالستيک را که از
يمن به ســوي منطقه نجران در جنوب
عربستان شليک شده بود ،رهگيري کند.
دبيرکل حزبا ...لبنان عزادار شد

پدر همســر سيد حسن نصرا ،...دبيرکل
حــزبا ...لبنان درگذشــت .به گزارش
ايســنا ،به نقل از العهد ،حاج مصطفي
ياســين ،پدر همسر سيد حسن نصرا،...
دبيــرکل حزبا ...لبنان ديروز (شــنبه)
درگذشت.

در حاليکه حمله زميني ارتش ترکيه به شمال سوريه آغاز شده ،ابهامات درباره اقدام آنکارا ادامه دارد

اسپوتنيک :حضور نظاميآمريکا در کردستان سوريه« ،اسب تروا» است

گــروه جهان :در حاليکــه حمله ارتش
ترکيه به مواضع کردها در شمال سوريه
آغــاز شــده همچنان بيــم و اميدها و
ابهامات درباره اين اقدام ادامه دارد.
روز گذشته (شنبه) رجب طيب اردوغان
رئيسجمهور ترکيه گفت که کشورش
عمال عمليات زميني در عفرين سوريه
را آغاز کرده است.
رئيسجمهور ترکيه در عين حال گفت:
«هيچ طمعي در سوريه نداريم و عمليات
خود را در مرز با عراق ادامه خواهيم داد»
بنابر گزارشهاي محلي ،نظاميان ترکيه
بــا عبور از مرز ســوريه به صورت غير
رسميعمليات عفرين را آغاز کردند.
اين منابع همچنين ميگويند همزمان با
آغاز حمالت توپخانهاي سنگين ترکيه
به عفرين ،پرســنل نظاميروســيه به
سرعت شمال سوريه را ترک کردند.

الوروف :نيروهايمــان را از عفرين
خارج نکردهايم

در عين حال سرگئي الوروف وزير امور
خارجه روسيه اخبار درباره عقبنشيني
ناظران و نيروهــاي روس از عفرين در
شمال ســوريه را تکذيب کرد و افزود:
تالشهاي واشنگتن براي ايجاد ارتش
در شمال سوريه با تعهد آن به تماميت
ارضي سوريه مغايرت دارد.
اين وزير روســيه نيروهاي ترکيه را به
دليل حمله تروريستي که عليه نيروهاي
روسيه در پايگاه حميميم سوريه در ۱۳
دسامبر اتفاق افتاد سرزنش کرد و گفت:
ترکيه بايد بين  ۲۳تا  ۲۴ايست بازرسي
در مرزهاي ترکيه تا ادلب ايجاد ميکرد
و به اين ترتيب اين حمله تروريستي رخ
نميداد.
الوروف تاکيد کرد ،کشــورش موافق
ايجاد منطقه کاهش تنش در ادلب است
و ترکيه نقاط بازرســي کافي را در ادلب
ايجاد نکرده در حاليکه اين مســاله به
تروريسم کمک کرده است اما ميتوان
اين مشــکالت را از طريــق مذاکره با
ترکها حل کرد.
وزيــر خارجه روســيه تصريــح کرد،
نشستها براي حل بحران سوريه خارج
از چارچوب ژنو متتم ژنو اســت و روند
آستانه نقش سازمان ملل را تقويت کرد
و اميدوارم نشست وين اشتباهات گذشته
را تکرار نکند و از نظر ما همه طيفهاي
سوريه بايد در آن مشارکت کنند.
حضور نظاميآمريکا در کردستان سوريه،
«اسب تروا» است
خبرگزاري «اســپوتينک» روســيه ،در
گزارشي به قلم «کمال لوآج» پيرامون
حضور نظاميآمريکا در کردستان سوريه
نوشت :در حاليکه جنگ عليه داعش در
سوريه و عراق در حال رسيدن به پايان
خود است ،آمريکا اعالم کرده که حضور
نظاميخود در کردستان سوريه را حفظ

خواهد کرد و هدف خود از اين تصميم را
ممانعت و جلوگيري از ظهور و پيدايش
مجدد داعش بيان کرده است.
«رکس تيلرســون» وزيــر امور خارجه
آمريکا روز چهارشــنبه  17ژانويه اعالم
کرد که کشــورش قصد دارد حتي پس
از پيروزي کامل بــر داعش ،همچنان
حضــور نظاميخود در ســوريه را حفظ
کنــد و هدف نيروهاي آمريکايي از اين
ادامه حضــور را ممانعت و جلوگيري از
ظهور و پيدايش مجدد داعش و مقابله با
دولت «بشار اسد» رئيسجمهور سوريه
و متحد آن ايران ابراز کرد.
اطالعات موجود حاکي از آن اســت که
پنتاگون در حال تسليح مجدد ُکردهاي
عضو نيروهاي دموکراتيک ســوريه با
هدف راهاندازي مجدد ايده کردســتان
مستقل است.
حــال اين ســؤاالت مطرح اســت که
آمريکا در اين بخش حساس از منطقه
خاورميانه در پي ايجاد چه چيزيست؟ اين
سياست چه تأثيري بر امنيت در سوريه،
عراق و ترکيه به عنــوان متحد آن در
ناتــو دارد؟ با توجه به اينکه عربســتان
سعودي و اســرائيل به عنوان متحدان
آمريکا در منطقه به شدت از همهپرسي
و رفراندوم اســتقالل کردستان حمايت
ميکنند ،برنامــه و طرح مدنظر آمريکا
براي اســتقرار مجدد در اين منطقه در
صورت بروز مناقشــه احتمالي با ايران
چه ميتواند باشد؟ و در نهايت اينکه آيا
واشنگتن قصد خراب کردن و برهم زدن
مذاکرات آســتانه و سوچي در خصوص
پايان دادن به مناقشه سوريه را دارد؟
آيا کردستان بمب تأخيري است؟

کردستان پس از تقسيم منطقه خاورميانه،
ضميمه خاک چهار کشور ترکيه ،عراق
ايران و ســوريه شد و اين چيزيست که
در اين منطقه حســاس تهديدي جدي
براي امنيت ملي کشــورهاي فوقالذکر

محسوب ميشود.
اين در حاليســت که آمريــکا تصميم
گرفته يک نيروي امنيت مرزي متشکل
از  30هــزار نفــر را در مرزهاي ميان
ترکيه و عــراق و در طول رود فرات در
سوريه مستقر کند که فعاليتهاي آن با
نيروهاي دموکراتيک سوريه ( )FDSو
واحدهاي حفاظت از مردم کرد ()YPG
که از پيش مســئوليت کنترل حدود 25
درصد خاک ســوريه در شمال و شرق
اين کشــور را بر عهده دارند ،در تطابق
و هماهنگي خواهند بود.
ســرهنگ «توماس ويــل» از اعضاي
ائتالف تحت رهبــري آمريکا اخيرا در
اظهاراتي اعالم کرد« :مبناي نيروهاي
جديد اساســ ًا بر بهکارگيري حدود 15
هزار نفر از اعضاي نيروهاي دموکراتيک
ســوريه در مأموريتي جديد در چارچوب
نيروهاي امنيت مرزيســت؛ آن هم در
شــرايطي که فعاليتهــاي آنها عليه
داعش در حال رســيدن به پايان خود
است».
وي افــزود« :طبــق اعالميههــاي
رسميســوريه ،عراق ،ايران و روسيه،
جنگ عليه داعش به پايان رسيده است.
اما موضوعي نگران کننده در خصوص
ترکيب قومياين نيروها وجود دارد و آن
اينکه ،ترکيب قومياين نيروها مرتبط با
مناطقي خواهد بود که آنها در آن خدمت
ميکنند .تمامياينها تنها اين مسئله را
تضمين ميکنــد که کردها که اکثريت
جمعيت شــمال شرق ســوريه هستند،
پستهاي بازرســي و کنترلي به طول
 820کيلومتــر در امتداد مرز ســوريه و
ترکيه ايجاد خواهند کرد».
اســپوتينک در ادامــه گــزارش خود
نوشــت :حاال که جنــگ عليه داعش
تقريبا بــه پايان رســيده و تنها بحث
استقرار ايســتهاي بازرسي و کنترل
براي جلوگيــري از ظهــور و پيدايش

مجدد داعش مطرح اســت ،تمامياين
ســاحهاي فوق پيچيده که پنتاگون با
آنها در حال تسليح نيروهاي کرد است،
بــه چه دليل و عليه چه کســاني مورد
استفاده قرار خواهند گرفت؟
طبق اعالم رسانه عرب زبان «المصدر
نيــوز» ،در واقــع آمريکا يک ســري
سيستمهاي موشــکي زمين به هوا را
به تشکيالت کردهاي سوريه در منطقه
«عفرين» در شــمال غربي ســوريه را
تحويل داده اســت .انتقال اين سالحها
هفتــه گذشــته در چارچــوب «توافق
محرمانــه» ميان آمريــکا و کردهاي
واحدهاي حفاظت از مردم کرد ()YPG
انجام شد.
پاســخ اين امر در اظهارات اخير رکس
تيلرســون نهفته اســت؛ اظهاراتي که
طــي آن وزير امور خارجه آمريکا هدف
از اســتقرار ايــن نيروها بــراي زماني
نامشــخص را کمک بــه ايجاد ثبات و
پايداري کافي اعالم کرد تا ســوريها
بتوانند بشار اسد ا از قدرت ساقط کنند و
به نفوذ ايرانيها پايان دهند.
رکس تيلرســون در اظهارات اخير خود
اعالم کرد« :ســوريه پايــدار ،متحد و
مســتقل در نهايت نيازمند رهبري پس
از اسد براي موفقيت است .عدم حضور
آمريکا در ســوريه اين امکان و فرصت
را براي ايران فراهم ميکند که موضع
خود در سوريه را تقويت کند و همانطور
که در جنگهــاي نيابتي و اعالمهاي
عموميايران شــاهد بودهايم ،ايران به
دنبال تســلط در خاورميانــه و نابودي
متحد ما اسرائيل است».
بنابراين همانطور که رکس تيلرســون
اعتقاد دارد ،هدف به خوبي مشــخص
شده است.
وقايع اين امــر را تأييد ميکند .در واقع
 BSFتنها نيروي مســتقر از ســوي
آمريــکا در ســوريه نيســت .طي ماه

دســامبر گذشته گزارش شد که ائتالف
تحــت رهبري آمريــکا ارتش جديدي
از شورشــيان ســوريه را در اردوگاه
پناهجويان «حسکه» در  70کيلومتري
مرز ترکيه و  50کيلومتري عراق آموزش
ميدهد که قرار است از آنها براي انجام
عملياتهاي تهاجميدر خارج از مناطق
تحت کنتــرل نيروهــاي دموکراتيک
سوريه استفاده شود.
موضوع بر سر ايجاد يک منطقه بيطرف
کامال بيثبات و ناپايدار ميان ســوريه،
ترکيــه ،عراق و ايران براي شکســتن
اتحاديســت که داعش را شکست داده
است .در واقع آمريکا با استقرار مدتدار
و طوالني در کردســتان ســوريه بند
اتصال ارتش عربي سوريه به شورشيان
شيعه عراقي «الحشد الشعبي» را قطع
ميکند.
ايــن موضوع از هر دو طــرف با ايجاد
مشکالت جدي در مرز ترکيه با سوريه،
ترکيه را که اخيرا به تالشها براي ايجاد
ثبات در سوريه پيوسته خنثي ميکند و
اين شکست باعث قطع تمرکز ايران در
سوريه ميشود.
با اين وجود ،از آنجا که آمريکا خواهان
دست داشــتن در منابع منطقه از جمله
در منابع گازي و نفتي ســوريه ،ايران و
سعوديهاســت ،احتماال اقداماتي را در
قبال اين کشورها انجام خواهد داد.
در اين راستا يک برنامه انحالل فيزيکي
بشــار اســد مطابق آنچه براي «معمر
قذافي» در ليبي اتفاق افتاد ،امکانپذير
خواهــد بــود و در عراق نيــز احتماال
نيروهاي کرد به کرکوک حمله خواهند
کرد تا کنترل آن مجددا در اختيار بارزاني
قرار گيرد .اما در مورد ايران ،چنانچه اين
کشور مورد تهاجم و حمله قرار گيرد ،از
قدرت آتش خود عليه پادشاهي سعودي
استفاده خواهد کرد و آن را به طور کامل
به هم خواهد ريخت کــه البته به نظر
ميرسد واشنگتن بخوبي از آغاز جنگ
جهاني اول درس گرفته باشد.
نتايج مذاکرات آستانه و سوچي

چناچه سناريوي ذکر شده در باال تحقق
يابد و تهديد رئيسجمهور ترکيه عملي
شــود ،ترکيه با حمله به کردســتان با
واکنــش احتمالي از جانب ســوريه که
اعــام کرده هرگونه نفــوذ در خاکش
تهاجــم و اعالم جنگ تلقي ميشــود،
مواجه خواهد شد.
در اين صــورت ترکيه الزامــا ناچار به
ترک چارچوب مذاکرات آســتانه است
و اواخــر ژانويه نيز در ســوچي حضور
نخواهد يافت و براي ايران هم شــرايط
به گونهاي خواهد شد که مجبور به عدم
حضور در سوچي خواهد شد و در نهايت
آمريکا به طــور مصمم اين مذاکرات را
که تحت حمايت مســکو هستند ،نابود
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شهرستان فومن برابر رای شــماره /8-139660318003008353
 96/9هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد نصیرزاده حسین آبادی
فرزند انام اله بشماره شناســنامه  650صادره از فومن به شماره
ملی  2668978238ششدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی
بسماحت  309/76مترمربع پالک  340/287فرعی از – اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  340فرعی از – اصلی واقع در شهر فومن
بخــش  24گیالن خریــداری از مالک رســمی وراث اکبر مجتبایی
محرز گردیده اســت .لــذا به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدورســند 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 ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
نوبت اول 96/10/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/1 :
 1148سرپرســت ثبت اســناد و امالک شهرستان فومن -علی
نصرتی

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 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 ســاختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره /14-139660318003008665
 96/9هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سید عباس حسینی فرزند سید
حمداله بشــماره شناســنامه  939صادره از فومن به شماره ملی
 2669304753ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای احداثی
بمســاحت  252/29مترمربع پــاک  235فرعی از  16اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  15فرعی از  16اصلی واقع در ســید آباد
بخــش  24گیالن خریداری از مالک رســمی مرحوم ســید حمداله
حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شــود 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 ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
نوبت اول 96/10/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/1 :
 1159سرپرســت ثبت اســناد و امالک شهرستان فومن -علی
نصرتی

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 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 ســاختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شــماره /2-139660318003008224
 96/9هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
وســاختمانهای فاقــد سندرســمی مســتقر در واحــد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نســترن نجفی ده بنه
فرزند حجت بشماره شناســنامه  15837صادره از تهران بشماره
ملی  0072255552ششــدانگ یکبابخانه و محوطه بمساحت 151
مترمربع پــاک  464فرعی از  70اصلی مفروز و مجزی شــده از
پالک  3فرعی از  70اصلی واقع در گران بخش  24گیالن خریداری
از مالک رسمی اقای محمد رضا دادگر محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود
در صورتی که اشخاص نســبت به صدورسند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشــار نوبت اول96/10/17 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/1 :
 1152سرپرســت ثبت اســناد و امالک شهرستان فومن -علی
نصرتی

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 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 ســاختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره /11-139660318003002890
 96/4هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محسن فیض بخش توانا فرزند
تراب بشــماره شناســنامه  210صادره از فومن به شــماره ملی
 2669230229ســه دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی
(انباری) بمســاحت  125/98مترمربع پالک  714فرعی از  10اصلی
مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعی از  10اصلی واقع در سنگ
بیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی مرحوم تراب فیض
بخش دانا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی می شــود 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 ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
نوبت اول 96/10/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/1 :
 1146سرپرســت ثبت اســناد و امالک شهرستان فومن -علی
نصرتی

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 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 ســاختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
شهرستان فومن برابر رای شماره /14-139660318003008664
 96/9هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سیده مونا حسینی فرزند سید
حمداله بشــماره شناســنامه  74صادره از فومن به شــماره ملی
 2669703755ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای احداثی
بمســاحت  232/4مترمربع پالک  236فرعــی از  16اصلی مفروز
و مجزی شــده از پالک  15فرعی از  16اصلی واقع در ســید آباد
بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی آقای سید حمداله حسینی
محرز گردیده اســت .لــذا به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدورســند 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 ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار
نوبت اول 96/10/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/1 :
 1157سرپرســت ثبت اســناد و امالک شهرستان فومن -علی
نصرتی

اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی برابر رای شــماره 139660318012002929
 1396/9/13هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در این واحد
ثبتی تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی اقــای علی پور اکبر
میر محله فرزند گداعلی به شماره شناسنامه  103صادره از شفت
در ششــدانگ یکقطعه زمین مشتمل بر انباری با کاربری مسکونی
به مســاحت  162مترمربع بشماره پالک فرعی  1466از  12اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  67فرعی واقع در شفت -پیرده خ 17
شــهریور کوچه بالل حبشی بن بست زحمتکش بخش  21گیالن از
مالکیت رسمی اقای عبدالحسین رفیع زاده محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتــب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می شود اشخاصی که نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم
و پس از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح
قضایی دادگستری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی
تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی اســت
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم
ارائه گواهی تقدیم دادخواست وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات
ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول
 96/10/17تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/1
 1154رییس ثبت اســناد و امالک شهرســتان شفت -حسن
عباس زاده
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اخبار
دولت فدرال آمريکا تعطيل شد

بــــه دنبــال ناکام 
ي
قــــانونگذاران سناي
آمريــکا بــراي توافق
بر ســر اليحه بودجه
موقت ،دولــت فدرال
آمريکا تعطيل شد .به گزارش فارس ،براي
ممانعت از تعطيلــي دولت فدرال آمريکا،
کنگره بايد تا پايان ساعت  24:00جمعه به
وقت واشنگتن بر سر اليحه بودجه توافق
ميکرد اما چنين توافقي صورت نگرفت.
ارتش سوريه وارد فرودگاه
«ابوالظهور» ادلب شد

گروهي از نيروهاي ارتش سوريه موفق
شدند ديروز شنبه ،وارد محيط فرودگاه
نظامي«ابوالظهور» در جنوب شــرقي
استان ادلب شــوند .به گزارش فارس،
شــبکه خبري المنار با انتشار اين خبر
تصاويري زنده از اطراف فرودگاه منتشر
کرد .فرودگاه ابوالظهور در شرق شهرک
ابوظهور در جنوب شــرق استان ادلب
واقع شده؛ شهرکي که طبق سرشماري
ســال  2004بيش از  10هزار ســکنه
داشت.
عربستان به دنبال مصادره اموال
«بن طالل» در مغرب

گزارشهاي جديد درباره
بازداشــت مســئوالن
شــاهزادههاي متهــم
به فســاد مالي ،نشان
ميدهــد کــه مقامات
سعودي قصد مصادره اموال شاهزاده «وليد
بن طالل» در مغرب را دارند که اين کشور
تاکنون با درخواست عربستان براي ارائه
هرگونه اطالعات مربوط به حساب بانکي
وي مخالف کرده است .به گزارش فارس،
روزنامه راي اليوم در اين باره نوشــت :در
تحول جديد پرونده بازداشت شاهزادگان
سعودي ،مقامات سعودي به دنبال توقيف
اموال شــاهزاده وليد بن طالل در مغرب
هستند ،اما مغرب از ارائه هرگونه اطالعاتي
درباره حســابهاي بانکي وليد بن طالل
بدون اجازه وي خودداري ميکند .مصادره
امالک وليد بن طالل در يک کشور ديگر
براي مقامات سعودي آسان نخواهد بود.
طبق اطالعات انگليسيها ،رياض براي
توقيف اموال شاهزاده طالل در دار البيضاء
پايتخت اقتصــادي مغرب و پولهاي بن
طالل در حسابهاي بانکيش با مشکالت
بزرگي روبرو خواهد شد.

