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ادعا های مطرح شده علیه نخست وزیر  در پی 
پیشین عراق یک مسئول عراقی بار دیگر الکاظمی 
و  سلیمانی  شهید  ترور  در  داشتن  دست  به  را 

ابومهدی المهندس متهم کرد.
علی الزبیدی، عضو ائتالف الفتح عراق در گفتگو 
با شبکه المعلومه مدعی شد که مصطفی الکاظمی، 
نخست وزیر عراق در بسیاری از پرونده های فساد 
و دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی )شهید 

سلیمانی و ابومهدی المهندس( متهم است.
وی مدعی شد که الکاظمی از ترس محکومیت 
به  عراق  کردستان  اقلیم  طریق  از  مجازات  و 

امارات فرار کرده است.
ادعای فرار مصطفی الکاظمی به امارات درحالی 
موات  فاضل  این  از  پیش  که  می شود  مطرح 
قانون  ائتالف دولت  رهبران  از  یکی  الزریجاوی، 
مصطفی  که  گفت  نیوز  شفق  با  گفتگو  در  عراق 
در  اکنون  عراق  پیشین  وزیر  نخست  الکاظمی، 
تحت  و  دارد  حضور  خضرا  منطقه  در  و  بغداد 

حفاظت سفارت آمریکا در عراق است.
وی گفت که در مرحله پیش رو شاهد صدور 
حکم بازداشت و بازجویی از مصطفی الکاظمی به 
دلیل دست داشتن در مساله »سرقت قرن و ترور 
خواهیم  المهندس«  ابومهدی  و  سلیمانی  سردار 

بود.
اخیرا محمد حسن جعفر )برادر شهید ابومهدی 
ترامپ،  دونالد  از  دیگر  نفر   ۷۶ و  المهندس( 
وزیر  پمپئو،  مایک  و  آمریکا  جمهور  رئیس 
نخست  الکاظمی،  مصطفی  و  کشور  این  خارجه 
سرپرست  الموسوی،  ضیاء  و  عراق  پیشین  وزیر 
اطالعات نظامی عراق و همچنین سفیر آمریکا در 
مقاومت  فرماندهان  ترور  جنایت  خاطر  به  بغداد 
)ابومهدی المهندس و سپهبد شهید سلیمانی( در 
الکرخ                         بغداد در دادگاه سوم  المللی  بین  فرودگاه 

شکایت کردند.
اول  متهم  سه  که  است  آمده  شکایت  این  در 
ترور  دستور  پنجم  و  چهارم  متهم  هماهنگی  با 
فرماندهان پیروزی به وسیله پهپاد در خاک عراق 

را دادند.
به  استناد  با  شکایت  این  از  دیگری  بخش  در 
دوم  متهم  که  است  آمده  پمپئو  مایک  اظهارات 
اعالم کرد که این عملیات از داخل سفارت آمریکا 
در بغداد مدیریت می شد و یک تیم ویژه اطالعاتی 
فرماندهان  از  استقبال  برای  که  خودرو هایی 

پیروزی می رفتند را تعقیب می کرد.
آورده  خود  شکایت  در  المهندس  شهید  برادر 
است که این امر نقض حاکمیت عراق و در تضاد 

با منشور سازمان ملل است.
بین  قوانین  نقض  به  اشاره  با  شکایت  این  در 
المللی و ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان و 
همچنین استفاده از سالح ممنوعه در این جنایت 
اقدامات  تمام  انجام  خواهان  ما  که  است  آمده 

قانونی علیه متهمان هستیم.
پیش از این فراکسیون پارلمانی صادقون عراق 
به  الکاظمی  مصطفی  دولت  کردن  متهم  ضمن 
سرپوش گذاشتن بر جنایت فرودگاه بغداد )ترور 
خواهان  المهندس(  ابومهدی  و  سلیمانی  شهید 
بازگشایی این پرونده و مجازات تمام مسئوالن و 

افرادی شد که در آن دست داشتند.
در  فراکسیون  این  نماینده  الجمالی،  ترکی  علی 
گفتگو با خبرگزاری المعلومه تاکید کرد: تنها چند 
بغداد و  تا سومین سالگرد جنایت فرودگاه  هفته 
و  المهندس  ابومهدی  پیروزی  فرماندهان  ترور 

قاسم سلیمانی مانده است.
این  در  که  طرف هایی  از  بردن  نام  بدون  وی 
اند،  داشته  همکاری  آمریکا  دولت  با  جنایت 

خواستار مجازات آن ها شد.

دولت  زمان  در  که  گفت  عراقی  نماینده  این 
الکاظمی  مصطفی  ریاست  به  امور  پیشبرد 
و  شد  پرونده  این  درخصوص  پنهان کاری هایی 
برخی شواهد نشان می دهد که افسرانی در دولت 
آن  بر  و  کردند  تعلل  پرونده  این  در  الکاظمی 

سرپوش گذاشتند.
نماینده فراکسیون صادقون تاکید کرد که مصطفی 
الکاظمی به تمام سواالت در این خصوص پاسخ 
آمریکایی ها  با  که  می رسد  نظر  به  و  است  نداده 
نیز  پیش تر  الجمالی  ترکی  است.علی  کرده  تبانی 
نیرو های  اخراج  در  تعلل  به  را  الکاظمی  دولت 

آمریکایی از عراق متهم کرده بود.
فراکسیون  رئیس  االسدی،  احمد  همچنین 
مصطفی  دولت  عراق  الوطنی«  »السند  پارلمانی 
الکاظمی را به تعلل و سرپوش گذاشتن بر جنایت 
ترور فرماندهان پیروزی )شهید قاسم سلیمانی و 

ابومهدی المهندس( متهم کرده بود.
وی گفت که دولت مصطفی الکاظمی به وعده 
خود درخصوص اخراج نیرو های خارجی از خاک 
عمل  آمریکایی  نیرو های  آن ها  راس  در  و  عراق 
فرماندهان  ترور  جنایت  که  گفت  نکرد.االسدی 
پیروزی که آمریکا مرتکب آن شد، نقض آشکار 
حاکمیت عراق به شمار می رود و اقدامات اتخاذ 
شده در این راستا متناسب با حجم جنایت آمریکا 

نیست.

تظاهرات گسترده در »قره باغ«
 علیه جمهوری آذربایجان

الکاظمی بخاطر دست داشتن 
 در ترور شهید سلیمانی فرار کرده است؟

قره  مرکز  شهر»استپاناکرت«  در  تن  هزاران   
جمهوری  از  و  کردند  تظاهرات  کوهستانی  باغ 
تنها  »الچین«،  مسیر  که  خواستند  آذربایجان 
ارمنستان  به  را  کوهستانی  باغ  قره  که  جاده ای 

متصل می کند، باز کند.
سران  آزاد«،  اروپای  »رادیو  وبگاه  گزارش  به 
سیاسی قره باغ که این تظاهرات را سازماندهی 
کردند، هنگام سخنرانی در جمع پرشمار مردم به 
کمبود جدی مواد غذایی، دارو و سایر کاالهای 

اساسی اشاره کردند.
آنها مداخله فوری جامعه جهانی در مواجهه با 
برای  آذربایجان  جمهوری  تالش های  آنها  آنچه 
تقاضا  می دانند،  باغ  قره  از  ارامنه  راندن  بیرون 
قره  ارشد  مقامات  از  واردانیان«  کردند.»روبن 
باغ گفت: »من اینجا هستم، می جنگم و اینجا را 
ترک نخواهم کرد. ما باید با قدرت جمعی خود 

مخالفت کرده و با آنها مقابله کنیم.«
به نظر می  باغ در بحبوحه آنچه  اعتراض قره 
رسد، فشار بین المللی فزاینده ای بر آذربایجان 
اعمال می شود، رخ داد. در همین رابطه، »امانوئل 
ماکرون« رئیس جمهور فرانسه جمعه گذشته در 
جمهور  رئیس  اف«  علی  »الهام  با  تلفنی  تماس 
اجازه  تا  خواست  باکو  از  آذربایجان  جمهوری 
حرکت آزاد در مسیر الچین را بدهد، در حالی 
که علی اف روز شنبه در سخنرانی خود در باکو 
فرود  سر  بین المللی  فشارهای  برابر  در  گفت، 
آذربایجان  جمهوری  خارجه  آورد.وزارت  نمی 
اروپا  به تصمیم دادگاه حقوق بشر  روز یکشنبه 
درباره اقدامات صورت گرفته در ارتباط با مسیر 

»الچین« واکنش نشان داد.
اعالم  بیانیه  این  در  آذربایجان  وزارت خارجه 

کرد، همه خودروها در مسیر جاده الچین بدون 
هیچ مانعی حرکت می کنند.

عبور کمک های  که  مدعی شد  وزارتخانه  این 
امکان  الچین  مسیر  در  پزشکی  و  بشردوستانه 
در  منتشره  ویدئویی  فیلم های  و  است  پذیر 
رسانه های مختلف نشان داد که کمیته بین المللی 
ارمنستان،  امدادی  خودروهای  و  سرخ  صلیب 

آزادانه و ایمن از جاده الچین عبور می کنند.
همچنین  آذربایجان  جمهوری  خارجه  وزارت 
نسبت به استفاده ارمنستان از مسیر الچین برای 
انتقال مین های ضد نفر ابراز نگرانی کرده است. 
توسط  عمدی  مین گذاری  که  شده  مدعی  باکو 
ارمنستان منجر به افزایش تعداد قربانیان مین در 

جمهوری آذربایجان شد.
جمهوری  که  داده  اطمینان  وزارتخانه  این 
تعهدات  به  پایبندی  ندارد  قصد  آذربایجان 

حقوقی بین المللی خود را متوقف کند.
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شد،  می  بینی  پیش  که  گونه  همان  سرانجام 
معامالت  و  ها  وعده  برخی  قبال  در  نتانیاهو 
ازجمله  افراطی  راست  جریان  اعضای  با 
و  قضایی  دستگاه  ترین  عالی  از  اختیار  سلب 
محاکمه  بابت  صهیونیستی  رژیم  کل  دادستانی 
این  داد.تشکیل  تشکیل  را  ائتالفی  کابینه  وی، 
را  نتانیاهو  است  ممکن  اگرچه  ائتالفی،  کابینه 
طوالنی  مدتی  برای  زندان  و  محکمه  دام  از 
رژیم  حرکت  تشدید  در  قطعا  اما  دهد،  نجات 
صهیونیستی به سوی زوال و بحرانهای داخلی 
نتانیاهو  اخیرا  ایفا خواهد کرد!  به سزایی  نقش 
صهیونیستی  جریان  با  رایزنی  ها  هفته  از  پس 
مذهبی و دیگر جریانهای دست راستی در تل 
آویو، تشکیل کابینه را اعالم کرده است. بر این 
کابینه  راستگراترین  که  تازه  کابینه  یک  اساس، 
توافق  مورد  می شود  قلمداد  صهیونیستی  رژیم 
قرار گرفته و بازگشت بنیامین نتانیاهو به قدرت 
نوامبر  ماه  نتانیاهو که در  را قطعی کرده است. 
نخست  بار  ششمین  برای  شد  انتخابات  برنده 
احزاب  حاوی  او  ائتالف  شد.  خواهد  وزیر 
راستگرا از جمله حزبی است که رهبر آن قبال 
شناخته  مجرم  اعراب  علیه  نژادپرستی  اتهام  به 
بیم  صهیونیستی   تحلیلگران  است.برخی  شده 
دارند که کابینه تازه ، بحرانهای جدیدی را در 
به  اشغالی  اراضی  داخلی  و  ای  منطقه  حوزه 
نیمه شب   از  قبل  دقایقی  نتانیاهو  آورد.  وجود 
پنج شنبه به وقت محلی - یعنی ضرب االجل 
برای  ایزاک هرزوگ  رئیس رژیم صهیونیستی  
توییتی نوشت: »من موفق  تشکیل دولت - در 

)به تشکیل دولت( شده ام.«
کابینه  حضور  که  است  این  امر  واقعیت 
ائتالفی جدید در اراضی اشغالی، رادیکالیسم در 
حوزه سیاست خارجی و داخلی رژیم اشغالگر 
قدس را تا حد زیادی تقویت خواهد کرد. این 
که  است  رادیکال  و  تند  ای  اندازه  به  رویکرد 
حتی نارضایتی دموکراتها ) و حتی تعداد زیادی 
از جمهوریخواهان( در امریکا را بر می انگیزد. 
شرکای ائتالفی نتانیاهو تشکیل فلسطین در کنار 
اسرائیل را رد می کنند، درحالی که این راه حل 
از حمایت دموکراتهای آمریکا و برخی اعراب 
و  امارات  مانند عربستان سعودی،  خودفروخته 
این راه حل  براساس  بحرین  برخوردار است. 
در  باختری  کرانه  در  فسلطینی  مستقل  کشور 
که  به طوری  تشکیل خواهد شد  اسرائیل  کنار 
بیت المقدس پایتخت مشترک آنها خواهد بود.
نتانیاهو،  کابینه  استقرار  با  رسد  می  نظر  به  اما 
دیگررقم  ای  گونه  به  جملگی  معادالت  این 
بخورد!در این خصوص شاهد منازعه ای تمام 
و  یکدیگر  با  صهیونیستی  گروههای  بین  عیار 
و  آمریکا  میان  منازعه  این  دامنه  شدن  کشیده 
اشغالگر  رژیم  سنتی  دوحامی  عنوان  به  اروپا) 
به  موسوم  حزب  رهبر  بود.  خواهیم   ) قدس 

حزب  دو  با  اتحاد  در  که  مذهبی،  صهیونیسم 
ها  کرسی  بیشترین  برنده  دیگر  افراطی  راست 
خواهان  شد،  )کنِِست(  کشور  این  پارلمان  در 

انضمام کرانه باختری به اراضی اشغالی است. 
در این میان، نتانیاهو اساسا کاری به اینده رژیم 
قطعی  شورشهای  وقوع  حتی  و  صهیونیستی 
داخلی در این رژیم ) به واسطه تشکیل کابینه 
ائتالفی( ندارد! او تنها به نجات خود از 4 پرونده 
 ،1000 های  پرونده  به  )موسوم  فساد  و  رشوه 
2000،3000 و 4000( می اندیشد..سیاستمداران 
مخالف در اراضی اشغالی و و دادستان کل این 
برخی  و  رویکردها  که  اند  داده  اخطار  کشور 
از  صهیونیستی،   رژیم  آتی  کابینه  تصمیمات 
جمله دادن حق ابطال تصمیم های دیوان عالی 
به نمایندگان مجلس – بحران داخلی را در تل 
ائتالف  شرکای  ساهت.  خواهد  ور  شعله  آویو 
اند  کرده  پیشنهاد  حقوقی  اصالحاتی  همچنین 
به  نتانیاهو  جاری  محاکمه  به  است  ممکن  که 
اتهام رشوه خواری، کالهبرداری و نقض اعتماد 
عمومی پایان دهد. به این ترتیب، رسما نخست 
وزیری فاسد،بدون آنکه بابت جرایم خود مورد 
به  تواند  می  قرارگیرد  محاکمه  و  بازخواست 
ادامه  آویو  تل  اجرایی  مسند  در  خود  حضور 
دهد! نجات نتانیاهو از محاکمه، مترادف با ورود 
تل آویو به بحرانی شدیدتر نسبت به برهه زمانی 
کنونی خواهد بود. رژیم اشغالگر قدس امروز با 
بحرانهای منطقه ای گسترده ی رو به روست که 
مهم ترین آنها، کاهش ضریب بازدارندگی این 
رژیم جعلی در برابر قدرت مقاومت و متعاقبا، 
و  اهلل  حزب  نظامی  و  موشکی  قدرت  افزایش 
حماس در مواجهه مستقیم با تل آویو می باشد. 
اراضی  در  داخلی  شکاف  شرایطی،  چنین  در 
اشغالی میان طرفداران و مخالفان نتانیاهو، قطعا 
ای  کننده  تعیین  و  تاثیرگذار  داخلی  بحرانهای 
را در تل آویو خلق خواهد کرد .این خودزنی 
سزایی  به  نقش  صهیونیستها،  داخلی  جدال  و 
آویو  تل  در  قدرت  زیربنایی  تغییرمعادالت  در 
بر  که شرایط حاکم  است  بدیهی  کند.  می  ایفا 
استقرار  که  است  ای  گونه  به  اشغالی  اراضی 
کابینه ائتالفی جدید در تل آویو، پیش درآمدی 
محسوب  رژیم  این  در  داخلی  جنگ  وقوع  بر 

می شود.

روسیه ده ها فروند جنگنده 
سوخو-۳۵ به ایران می دهد

شدند  مدعی  غربی  اطالعاتی  مقام های 
ارائه  برای  آماده سازی  حال  در  روسیه  که 
آینده  در  ایران  به  سو-3۵  سوخو  جنگنده های 

نزدیک است.

به ادعای گزارش کانال 12 تلویزیون اسرائیل، 
باشد  جنگنده   24 شامل  می تواند  قرارداد  این 
ابتدا برای مصر در نظر گرفته شده بود؛  که در 

معامله ای بی نتیجه ماند.
به  مسکو  شد  باعث  امر  این  ادعا،  این  طبق 
دنبال خریدار بالقوه جدیدی باشد که بر اساس 

گزارش ها، آن را در تهران یافت.
که  شده  منتشر  آن  از  پس  گزارش  این 
رسانه های ایران در سپتامبر گفتند تهران در حال 

بررسی چنین خریدی است.
مذاکرات ترکیه با روسیه 

برای استفاده از حریم 
هوایی شمال سوریه

با  کشور  این  مذاکرات  از  ترکیه  دفاع  وزیر   
شمال  هوایی  حریم  از  استفاده  برای  روسیه 
شبه   علیه  احتمالی  عملیات  انجام  برای  سوریه 

نظامیان ُکرد سوریه خبر داد.
گفت:  آکار«  »خلوصی  رویترز،  گزارش  به 
مسکو  با  وگوهایی  گفت  انجام  حال  در  آنکارا 
علیه  خود  احتمالی  زمینی  عملیات  درباره 

گروه های تروریستی در شمال سوریه است.
با روسیه در مورد  افزود: ما  وزیر دفاع ترکیه 
هوایی  حریم  کردن  باز  جمله  از  مسائل  همه 

مذاکره و گفت وگو می کنیم.
وی درباره حمالت کشورش به شمال سوریه 
ایجاد  از  عملیات  این  با  ترکیه  که  بود  گفته 
خود  جنوبی  مرزهای  در  تروریستی  گذرگاه 

جلوگیری کرد.
آکار افزود: هیچ طرفی نباید انتظار داشته باشد 
امتداد  در  مستقر  تروریستی  عناصر  با  ترکیه  که 
مرزهایش به رهبری کشورهایی که درصدد بی 
ثبات کردن منطقه و به هرج و مرج کشاندن آن 
هستند، مدارا کند. وزیر دفاع ترکیه در عین حال 

نامی از این کشورها نبرد.

دستور رئیس جمهور 
صربستان برای لشکرکشی 

ارتش به مرز کوزوو
همزمان با تشدید تنش های اخیر بین صربستان 
و کوزوو بر سر جلوگیری از عبور از نقاط مرزی، 
فرمانده ارتش صربستان اعالم کرد که »الکساندر 
ووچیچ« رئیس جمهور این کشور به او دستور 
داده است تا به سمت مرز با کوزوو حرکت کند.
بر اساس این گزارش، ژنرال »میالن مویزلوویچ« 
فرمانده ارتش صربستان روز یکشنبه در مصاحبه 
»پینک تی وی« گفت: وضعیت  با شبکه محلی 
امر  این  است.  پیچیده  و  مرز کوزوو دشوار  در 
امتداد خط  در  ارتش صربستان  مستلزم حضور 

اداری در مرحله پیش رو است.
که  افزود  همچنین  صربستان  ارتش  فرمانده 
کشور  این  جمهور  رئیس  با  دیدار  از  پس  او 
 10 حدود  در  »راسکا«  شهر  راهی  بلگراد،  در 
کیلومتری مرز با کوزوو شده است و تصریح کرد: 
مأموریت های محوله به ارتش صربستان. دقیق و 

واضح است و به طور کامل اجرا خواهد شد.

درخواست آلمان برای واکنش جهانی
یک بحران ناتمام در تل آویو در برابر تصمیم طالبان درباره زنان

اقدامات  به  واکنش  در  که  کرد  اعالم  چین 
یکشنبه  روز  واشنگتن  و  تایپه  تحریک آمیز 
»رزمایش تهاجمی« در دریا و حریم هوایی نزدیک 

تایوان انجام داد.
به گزارش رویترز، »فرماندهی میدان شرقی در 
کوتاهی  بیانیه  در  چین«  خلق  آزادیبخش  ارتش 
اعالم کرد که »گشت زنی های آماده باش رزمی و 
رزمایش های تهاجمی« در اطراف تایوان انجام داده 

است اما اشاره ای به محل دقیق آن نکرد.
به  قاطع  پاسخی  این  افزود:  بیانیه  این 
تحریک آمیز  اقدامات  و  اخیر  تنش آفرینی های 
همه  میدانی  نیروهای  است.  تایوان  و  آمریکا 
حاکمیت  از  راسخ  دفاع  برای  را  الزم  اقدامات 
این  ملی و تمامیت ارضی به کار خواهند بست. 
در حالی است که تایوان، چین را به نابودی صلح 

منطقه ای و ترساندن مردم تایوان متهم کرد.

چین  اقدامات  که  گفت  تایوان  دفاع  وزارت 
برای حل  بر تالش  مبنی  »بار دیگر ذهنیت پکن 
اختالفات از طریق نابودی صلح و ثبات منطقه ای 

را نشان داد.«
چین، تایوان را بخشی از خاک خود می داند و 
پس از سفر ماه اگوست نانسی پلوسی رئیس وقت 
رزمایش های  تایوان  به  آمریکا  نمایندگان  مجلس 

متعددی در اطراف این جزیره برگزار کرده است
در همین حال، وزارت خارجه چین روز یکشنبه 
آن  در  که  آمریکا  آینده  سال  نظامی  بودجه  به 
کمک های نظامی به تایوان افزایش یافته، واکنش 
را  خود  قاطعانه«  »مخالفت  و  داد  نشان  شدیدی 
اعالم کرد.وزارت خارجه چین بر این باور است 
بروز  موجبات  می تواند  کمک ها  این  افزایش  که 
آسیب های جدی به صلح و ثبات تنگه تایوان را 

فراهم آورد..

رزمایش تهاجمی چین در اطراف تایوان

طالبان  به  آلمان  خارجه  وزیر  بائربوک،  آنالنا 
سازمان های  در  زنان  فعالیت  تعلیق  درباره 
و  داد  هشدار  بین المللی  و  محلی  مردم نهاد 
خواستار واکنش روشن جامعه بین المللی در قبال 

این تصمیم شد.
توئیتی  در  بائربوک  وله،  دویچه  گزارش  به 
نوشت: ما اجازه نمی دهیم که طالبان کمک های 
بشردوستانه را به بازیچه ای برای زن ستیزی خود 
از  را  کشور  جمعیت  از  نیمی  آنها  کند.  تبدیل 
را  بشردوستانه  اصول  و  محروم  اساسی  حقوق 
نقض و نیازهای حیاتی مردم را با مخاطره مواجه 

کرده اند.

وی افزود: کسانی که زنان و دختران جوان را از 
کار، آموزش و زندگی عمومی محروم می کنند، 
فقط کشورشان را به نابودی می کشانند. تبعیض 
قلمداد  بشریت  علیه  جنایت  می تواند  جنسیتی 

شود.
روشن  »واکنش  خواستار  همچنین  بائربوک 

جامعه بین المللی« درباره تصمیم طالبان شد.
غیردولتی  سازمان های  به  شنبه  روز  طالبان 
داخلی و بین المللی در افغانستان دستور داد که از 
حضور کارمندان زن در محل کار تا اطالع ثانوی 

جلوگیری کنند.
از  که  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  ملل  سازمان 
زن  کارمندان  فعالیت  ادامه  و  حضور  ممنوعیت 

در سازمان های غیردولتی »عمیقًا نگران« است.
جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا نیز از طالبان خواست در راستای تعهد به 
قوانین حقوق بشری بین المللی و اصول انسانی 

این تصمیم را لغو کند.
در همین حال، سازمان های »کودکان را نجات 
دهید«، »کمیته نجات بین المللی«، »شورای نروژی 
پناهجویان« و آژانس CARE فعالیت خود را در 
افغانستان به حالت تعلیق درآورده و اعالم کردند: 
ما نمی توانیم بدون کارکنان زن به زنان و کودکان 

و مردان افغانستان کمک کنیم.
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
کالسه  موضوع   1401/08/22 مورخ   1401۶031200400۵080 شماره  رای  برابر 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول/دوم  هیات   1401114412004000132
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه 
ملی  بشماره شناسنامه 22 و شماره  بیرامقلی  فرزند  قولجائی  عبدالحکیم  آقای  متقاضی  بالمعارض 
2032222۶۷1 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 40000 متر مربع جدا شده از پالک 
ثبت  از 8 -اصلی واقع در گنبدکاووس روستای سالق غایب )بردی کر( بخش 11 حوزه  شماره 
ملک گنبد انتقال ملک از مالک رسمی )بیرمقلی قولجائی فرزند حلمت( به متقاضی بوده و تصرفات 
متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد./. م.الف 103۶0- تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1401/10/0۷  

 تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1401/10/21
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پالک 10/228۶- اصلی بخش 11 به مساحت 
۷881۵ متر مربع واقع در گنبدکاووس اراضی زراعی قریه حالی آخوند بخش 11 حوزه ثبتی گنبد 
ملکی آقای عبدالحکیم چپرلی ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 1401/10/28 در محل وقوع 

ملک گنبدکاووس اراضی قریه حالی آخوند بعمل خواهد آمد. 
از این رو چنانچه مجاوری نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط 
تا سی روز از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبًا با ذکر شماره پالک به 
اداره ثبت شهرستان گنبدکاووس تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا 
نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به 
اداره ثبت تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت 

به صدور سند مالکیت خواهد نمود./ م.الف 10313 - تاریخ انتشار 1401/10/0۷ 
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت سوم
مدرک فارغ التحصیل اینجانب خلیل اله سعیدی فرزند روح اهلل به شماره شناسنامه ۵241 صادره از 
دورود در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی برق – قدرت صادره از واحد دانشگاهی بروجرد 
با شماره 40/0212244 به تاریخ 89/۷/21 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد بروجرد به نشانی بروجرد میدان نواب کیلومتر 

3 جاده یادگار امام مجتمع دانشگاه امام خمینی 
نوبت اول: 1401/8/29- نوبت دوم:1401/9/1۵  نوبت سوم : 1401/10/1

تعاونی  شرکت  محترم   اعضای  کلیه  باطالع  بدینوسیله 
اعتبار  کارکنان شرکت داروسازی ذکریای تبریز به شماره 
میرساند   102001۶1۶۵8 ملی  شناسه  به  و   102۷8 ثبت 
اول  نوبت  العاده  فوق  بطور  عادی  جلسه مجمع عمومی 
شرکت تعاونی در ساعت 1۵ روز پنج شنبه 1401/10/22 
در محل رستوران شرکت داروسازی دانا )ذکریای سابق( 
واقع در کیلومتر 1۵ جاده تبریز به تهران پشت جنگلبانی 
اعضای  تمامی  از  لذا  شد  خواهد  برگزار  میدان  قزلجه 
محترم دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند. 

تاریخ انتشار:1401/10/0۷ 
*دستور جلسه:

انتخاب هیئت سه نفره تصفیه 
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار 
کارکنان داروسازی زکریای تبریز 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور
 فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار 

کارکنان شرکت داروسازی ذکریای تبریز


