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مهرههای پوتین در انتخابات محلی به چالش کشیده شدند

شکست سنگین در مسکو ،پیروزی قاطع در روسیه

گروه بین الملل -علی ودایع :انتخابات
جنجالی روسیه در انتهای تابستان داغ مسکو
برگزار شد .این انتخابات سران  ۱۶جمهوری
روســیه ،اســتان ،شــورای شــهر یا محله و
فرمانداری در تمام مناطق این کشور را تعیین
کرده است.
صف بندی معترضان در مســکو از ابتدای
تابســتان ،منتقــدان «والدیمیرپوتین» را در
کانون توجهها قــرار داده بود .توجه به نتیجه
انتخابات آبخازیا (محل مناقشــه مســکو با
گرجســتان) و شــبه جزیره کریمــه (محل
مناقشــه روســیه با اوکراین) برجسته بود.
براساس نتایج اعالم شده ؛ حزب حاکم روسیه
یک سوم از کرســیهای انتخابات محلی در
مســکو را از دست داده اســت .تحلیلگران
میگوینــد نتایج این انتخابــات از نزدیک با
توجــه به نزدیک شــدن به موعــد برگزاری
انتخابات پارلمانی  ۲۰۲۱روسیه دنبال خواهد
شــد و به دورنمای آینده سیاسی روسیه در
حالی کــه والدیمیر پوتین رئیس جمهور این
کشور وارد سومین دهه از حضورش در قدرت
میشود ،تأثیرخواهد گذاشت.
مشارکت پایین
به گزارش بی بی سی ،میزان مشارکت در
انتخابات محلی پایین بوده است .این در حالی
است که اعالم شد که مشارکت در رای گیری
الکترونیک در انتخابات آنالین ٪۹۲.۳ ،بود به
عبارتی حدود  ۱۰.۴هزار نفر توانستند در رای
گیری الکترونیکی شرکت کنند و از این تعداد
 ٪۸۷.۴رأی دادند .نکته جالب اینجاست که
میزان مشــارکت در نقاط مختلف روسیه به
نســبت انتخابات ریاســت جمهوری که یک
ســال پیش با پیروزی قدرتمندانه پوتین به
پایان رسید چنگی به دل نمی زد اما مقامات
آبخازیا منطقه مورد مناقشــه با گرجســتان
اعــام کردند کــه بیــش از  ۵۰درصد مردم
ایــن منطقه در انتخابات شــرکت کردند که
بیشــترین میزان مشارکت نســبت به دیگر
مناطق روسیه به حساب می آید .یک حساب
و کتاب سرانگشــتی نشان می دهد که میزان
اقبال عمومی به انتخابات در استانها نسبت
به مسکو بیشتر بوده است.
نتایج انتخابات
حزب روسیه متحد ،حزب والدیمیر پوتین
رئیس جمهور ،در انتخابات پارلمان شهر مسکو

(دومای مسکو) شکست سختی خورده اما در
دیگر نقاط روسیه با موفقیت کرسیهای خود
را حفظ کرده است.به گزارش نووستی ،حزب
حاکم روسیه کنترل  ۲۶کرسی از  ۴۵کرسی
پارلمان مســکو را برعهده دارد که برای حفظ
اکثریتش کافی است .در انتخابات  ،۲۰۱۴این
حزب  ۲۸کرســی برای خودش و  ۱۰کرسی
دیگر از سوی کاندیداهای مستقل داشت.
ایــن بار ،حزب کمونیســت کرســیهای
حزب حاکم را گرفته و  ۱۳کرســی دارد که
پنج کرسی از انتخابات قبلی بیشتر است .دو
حزب دیگر یعنی حزب اپوزیسیون «یابلوکو»
و حزب «روســیه عادل» هر کدام سه کرسی
به دست آوردند .انتخابات محلی یا منطقهای
در سراســر  ۱۱منطقه زمانی روســیه در روز
یکشــنبه برگزار شــد .در حالیکــه «الکس
ناوالنی» یکی از شاخصترین رهبران مخالف
نتیجــه انتخابات را «معرکــه» توصیف کرد،
ســخنگوی کرملین انتخابــات را برای حزب
حاکم «خیلی خیلی موفق» دانست.
در یک شــگفتی بزرگ ،آندری متلسکی
رهبر حزب روسیه متحد در شهر مسکو برای
انتخاب مجدد رای کافی به دست نیاورد.
بیشــتر نمایندگان احزاب مخالف به اتهام

تمایل کره شمالی به مذاکره

رئیس ســتاد مشــترک کرهجنوبی اعالم کرد ،کرهشــمالی صبح دیروز
(سهشنبه) دو پرتابه نامشــخص را از استان پیونگان جنوبی به سمت شرق
شلیک کرد .خبرگزاری رسمی کرهجنوبی گزارش داد ،نوع این پرتابهها هنوز
مشخص نیست.
کرهشمالی در ماههای اخیر تعدادی موشک میانبرد آزمایش کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،این آزمایشهای موشکی در حالی انجام شده
است که کرهشمالی روز دوشنبه اعالم کرد ،مایل است مذاکرات با آمریکا را
در اواخر ماه سپتامبر از سر بگیرد .طبق این گزارش ،با شلیک این پرتابه در
روز سهشــنبه ،این هشتمین باری است که کرهشمالی از زمان دیدار دونالد
ترامپ و کیم جونگ اون در مرز دو کره در اوایل تیرماه ،دســت به آزمایش
موشکی میزند.

تخلف از شــرکت در انتخابات محروم شــده
بودنــد از این رو کمونیســتها و نمایندگان
مستقل کرســیهای تازهای به دست آوردند.
انتظار میرود حزب کمونیســت  ١٣کرسی،
حزب لیبرال «دموکراتیک متحد» (یابولکو) و
حزب متمایل به چپ «روسیه عادل» هر یک
سه کرسی به دست آورند.
پس از رد صالحیتها ،الکس ناوالنی یکی
از شاخصترین رهبران مخالف در شبکههای
اجتماعی مردم را به «رای دادن هوشــمند»
تشویق کرد ،یعنی نمایندگان «مخفی» حزب
روسیه سفید را به رایدهندگان معرفی کردند
و از رایدهنــدگان خواســتند به نمایندگانی
رای بدهند که بیشــتر شانس شکست دادن
نمایندگان حزب حاکم را داشتند.
بر خالف مســکو ،نامزدهای مورد حمایت
کرملیــن در دیگر نقاط کشــور موفق بودند
و بیشتر کرسیها به دســت آوردند و انتظار
مــیرود در تمام  ١٦منطقــهای که فرماندار
انتخــاب میکنند ،نمایندگان حزب روســیه
متحد فرماندار شوند.
بحث درباره تقلب
اخبــار ضد و نقیــض در خصوص خرید و
فــروش آرا در برخی محالت ،آرای اضافی در

«کری لم» رئیس اجرایی هنگ کنگ ،به فعاالن سیاســی هشدار داد که
از آمریکا کمک نخواهند.
دیروز فعاالن دموکراســیخواه هنگ کنگ مقابل کنســولگری آمریکا
گ کنــگ تجمع کردند و از دونالد ترامــپ ،رئیس جمهوری آمریکا،
در هن 
خواســتند تا از آنها حمایت کند .آنها خواســتار تصویــب قانونی در کنگره
آمریکا شــدند که روابط تجاری ایاالت متحده با هنــگ کنگ را به ارزیابی
برخورد چین در زمینه ســرکوب آزادیهــا در این منطقه خودمختار منوط
کند .معترضان پالکاردهایی در دســت داشــتند که بر روی آن نوشته بود
«رئیــس جمهور ترامپ ،لطفاً هنگ کنــگ را نجات دهید» و «عظمت را به
هنگ کنگ برگردانید»؛ شــعاری که یادآور شــعار انتخاباتی دونالد ترامپ
است« :دوباره عظمت را به آمریکا برگردان».

بررسی استیضاح ترامپ در کمیته قضایی
طبق اعالم کمیته قضایــی مجلس نمایندگان آمریکا،
طی چنــد روز آتی مصوبهای توســط ایــن کمیته ارائه
میشــود که میتواند برکناری رئیــس جمهوری آمریکا
را به همراه داشــته باشــد .به گزارش رویترز ،این کمیته
که امید دارد تا انتهای ســال بتواند «اســتیضاح دونالد
ترامپ» را بــه رای بگذارد ،یک روز دیگر (پنجشــنبه)
جهت ارائه مصوبهای در این راســتا تشکیل جلسه خواهد
داد؛ دســتیاران این کمیته اظهار داشتهاند مصوبه مذکور
بهتر است با بررسیها و گزارشات انجام گرفته در گذشته
همخوانی داشته باشد.
قانونگــذاران دموکــرات مجلس نماینــدگان پس از
آغاز به کار این مجلس در روز دوشــنبه ،به طور گسترده
خواســتار پیشــبرد این طرح شــدهاند؛ آنها همچنین
از بررســی موضوع تحت فشار گذاشــتن دولت اوکراین
توســط ترامپ جهت کمک به کمپیــن انتخاباتی او نیز
پرده برداشتند .جرالد نادلر ،رئیس کمیته قضایی مجلس
نمایندگان ،امکان طرح پرسش و بررسی مدارک و شواهد
طی چند جلســه استماع را به بررســی خواهد گذاشت.
این رویه همچنین به دادســتانهای ایــن کمیته اجازه
میدهد طی جلســات اســتماع بتوانند به طور گسترده
اقدام به طرح پرســش کنند؛ کاخ سفید نیز قادر خواهد

برخی روستاها به نسبت جمعیت ،تخلفهای
جســته و گریختــه در برخــی از حوزههای
رایگیــری هر از چند گاهی در شــبکههای
اجتماعی توســط شــهروندان یا خبرنگاران
رســانههای غربی منتشر می شد.یک تحلیل
آماری از اخبار نشــان می دهد که بیشترین
توجه متوجه کاندیداهای حزب روسیه واحد
(حزب نزدیک به پوتین) بوده است.
ظهــر روز انتخابات خبری ســایر اخبار را
تحت تاثیر خود قــرار داد ،این حادثه زمانی
رخ داد که در یوتیوب فیلمی منتشــر شد که
یک زن را در حال تقلــب انتخاباتی در یکی
از حوزههــای رای گیری در ســن پترزبورگ
نشان می داد .در این فیلم که توسط دوربین
نظارتی ضبط شــده بود زنی دیده می شد که
در حال وارد کردن بسته ای از آرا درون یکی
از صندوقهاست و ناظر هم روی خود را از این
تخلف برگدانده است.
مدت کوتاهی از انتشــار این فیلم نگذشته
بود کــه یــوری کوزمین عضو کمیســیون
انتخابات شهر سن پترزبورگ اعالم کرد فیلم
جعلی است و مربوط به انتخابات سال ۲۰۱۶
در نیژنی نوگورود است .کمی بعدتر مشخص
شــد که زمان فیلم ادیت شــده تا مخاطبان

هشدارهنگ کنگ به هواداران آمریکا

بود تا از خود دفاع کنــد .نادلر در مصاحبه با خبرنگاران
گفته اســت« :این اقدام ما را قادر میکند تا ســریعتر و
موثرتر عمل کنیم؛ ما در حال بررســی تخلفات گوناگون
رئیسجمهوری با لحاظ بندهای اســتیضاح هســتیم».
تاکنــون ،تنها دو رئیسجمهوری در آمریکا توســط این
مجلس اســتیضاح شدهاند؛ اندرو جانسون در سال ۱۸۶۸
و بیل کلینتون در  .۱۹۹۹هیچکدام از این دو تن توســط
مجلس سنا محکوم نشــده بودند .حذف رئیسجمهوری
در آمریکا ،باید به تایید ســنا نیز برسد .ریچارد نیکسون،
رئیسجمهــوری اســبق آمریکا نیز پــس از آنکه کمیته
قضایی بندهای اســتیضاح علیه او را به اجرا گذاشت ،در
ســال  ۱۹۷۴و قبل از آنکه تمام نمایندگان رای به خروج
او دهند ،اســتعفا کرده بود .حال ،دســت کم  ۱۳۴تن از
دموکراتهای مجلس نمایندگان حامی استیضاح ترامپ
هستند؛ این تعداد ،اکثریت نمایندگان دموکرات را شامل
میشود ،اما اجرای آن به طور کلی  ۲۱۸رای میطلبد.
در صــورت موفقیت کمیته در پیشــبرد این مصوبه،
جلسه استماعی در روز هفدهم سپتامبر معین خواهد شد
که طی آن ،کوری لوندوسکی ،مدیر سابق کمپین ترامپ،
در کنار دو تن از دستیاران رئیسجمهوری در کاخ سفید،
مورد پرسش اعضای کمیته قرار خواهند گرفت.

پارلمان بریتانیا پس از تایید طرح منع بریگزیت بدون توافق ،دســتور به دولت
برای افشــای ارتباطات محرمانــهاش درباره طرح بریگزیــت و رد طرح بوریس
ج هفتهای خود شــد.
جانســون برای برگزاری انتخابات زودهنگام ،وارد تعلیق پن 
پارلمان بریتانیا دیروز(سهشنبه) به درخواست دولت تا  ۱۴اکتبر تعطیل شد که به
«بوریس جانسون»  ،نخست وزیر بریتانیا اجازه میدهد بدون ایجاد مانعی از سوی
قانونگذاران مخالف ،طرح بعدی خود را پیش ببرد .قانونگذاران بریتانیا اما پیش از
تعلیق پنج هفتهای پارلمان طرح جانســون را برای برگزاری انتخابات زودهنگام
پیش از موعد مقرر برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رد کردند و قانونی را اجرایی
کردند که از اجرای بریگزیت بدون توافق جلوگیری میکند.
به گزارش پایگاه خبری «ســی بی اس» ،قانونگذاران اپوزیســیون گفتهاند ،تا
زمانی که مهلت بریگزیت تمدید نشود از برگزاری انتخابات حمایت نخواهند کرد.
این در حالی اســت که بوریس جانسون گفته :شــما میتوانید دستان من را
ببندید اما من بریگزیت را به تعویق نمیاندازم.
نمایندگان به بوریس جانســون هشــدار دادهاند در صورت سرپیچی از اجرای
قانون منع خروج بدون توافق ،ممکن است با شکایت حقوقی مواجه شود.
در همیــن حال ،مجلس عوام دولت را ملزم کرده اســت کــه ارتباطات میان
مقاماتش را درباره تعلیق پارلمان و طرح بریگزیت بدون توافق افشا کند .قانونگذاران
با تایید الیحهای در این خصوص ،از دولت خواستند ایمیلها و پیامهای «رسمی یا
غیررسمی» مقاماتش را که به مساله تعلیق پارلمان یا تاثیرات خروج بدون توافق
از اتحادیه اروپا مرتبط هستند ،تا روز چهارشنبه گزارش کند.
دولت نیز در بیانیهای اظهار کرد ،به این مساله رسیدگی خواهد کرد و اقدامات
الزم در دست انجام هستند.
قوانین بریتانیا در حال حاضر تصریح میکند که این کشور باید تا روز  ۳۱اکتبر
اتحادیه اروپا را ترک کند ،صرف نظر از اینکه برای خروج توافقی با بروکسل امضا
شده باشد یا نه.
اما مصوبه تازه مجلس عوام ،این قانون را تغییر میدهد و نخســت وزیر را وادار

گمان کنند در انتخابات امسال چنین تخلفی
رخ داده است.
رد تاثیر اعتراضات
بنا بــر نتایج آخرین نظرســنجیها پیش
از برگــزاری ایــن انتخابات ،حزب روســیه
واحد ،جریان اصلی حامــی والدیمیر پوتین،
از پایینترین میــزان محبوبیت در یک دهه
گذشته برخوردار است.
والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه
در پاسخ به ســوال خبرنگاران درباره کمبود
تنــوع در میان نامزدهــای انتخاباتی و تعداد
آنها ،پس از انداختــن رای خود در صندوق
گفت« :در برخی از کشــورها ،سی یا پنجاه یا
صد نامزد در انتخابات شرکت میکنند .تعداد
نامزدهای انتخاباتی از اهمیت زیادی برخوردار
نیست .آنچه مهم اســت کیفیت این نامزدها
اســت».والدیمیر پوتین ،رئیــس جمهوری
روســیه از میــزان محبوبیــت  ۶۰درصدی
برخوردار اســت .با اینکه بســیاری از رهبران
کشــورهای غربــی از این میــزان محبوبیت
در میــان شــهروندان برخوردار نیســتند اما
محبوبیت آقای پوتین در دهههای گذشته در
روسیه کاهش یافته است.
از ســوی دیگر ،محبوبیت حزب روســیه
واحد نیز به خاطر اعمال دستهای از اصالحات
در زمینه افزایش ســن بازنشستگی ،کاهش
یافته اســت .به همین خاطر در این انتخابات
برخی از نامزدهای این حزب خود را به عنوان
نامزد مستقل معرفی کردند.
حزب روســیه متحد در سال  ٢٠٠١برای
حمایت از والدیمیر پوتین تاســیس شــد اما
در ماههای اخیر اقبــال به این حزب کاهش
داشته است .دمیتری پسکوف سخنگوی آقای
پوتین «در مجموع رقابتهای انتخاباتی حزب
روسیه متحد در سراسر مسکو را خیلی خیلی
موفق» دانست« :در برخی مناطق کرسیهای
بیشتری به دست آورد در برخی مناطق کمتر.
در کل کشور این حزب رهبری سیاسی خود
را نشان داد».
وقتی از پســکوف سوال شــد آیا از دست
رفتن کرســی در پارلمان مسکو به دلیل رای
اعتراضی بوده ،او پاسخ داد:
«نتایج عکس این را نشان میدهند ،یعنی
این نظریه کارشناســان سیاســی درباره رای
اعتراضی را تایید نمیکنند».

شرط خلیفه حفتر برای خروج از طرابلس

فرســتاده سازمان ملل در لیبی گفت ،ژنرال خلیفه حفتر خروج نظامیانش
از طرابلس را مشــروط به انتصاب افرادش در برخی مناصب مهم دولتی کرده
است .به گزارش ایسنا ،غسان سالمه ،فرستاده سازمان ملل در لیبی در گفتوگو
با روزنامه لیبراســیون فرانسه ،اظهار کرد :ژنرال خلیفه حفتر خروج نظامیانش
از طرابلس را مشــروط به انتصاب افرادش در برخی مناصب مهم دولتی کرده
اســت .وی افزود :چند هفته پیش حفتر خواستار تضمین برای عقبنشینی از
اطراف طرابلس شــد و همچنین خواستار تعیین برخی افراد خود در مناصب
مهم در پایتخت لیبی شــده است .او ادامه داد :در مقابل ،برخی طرفها آماده
مذاکره با حفتر برای عقبنشــینی نظامیان وی از طرابلس هســتند اما برخی
طرفهای دیگر نمیخواهند با حفتر که مشروعیت خود را از دست داده است،
وارد گفتوگو شوند.

هشدار طالبان به ترامپ درباره قطع مذاکرات
طالبان امروز سهشــنبه به آمریکا هشــدار داد اگر به
مذاکرات بر ســر خروج این کشــور از افغانستان خاتمه
دهد ،به زودی پشــیمان خواهد شد .به گزارش ایسنا ،به
نقل از روزنامه فیگارو ،ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی طالبان
گفت :ما دو روش برای پایان دادن به اشــغال افغانستان
در دست داریم ،اولی جهاد و مبارزه است و دومی مذاکره
و گفتوگو .اگــر ترامپ (رئیس جمهوری آمریکا) راه اول
را در پیــش بگیرد ،ما هــم راه اول را انتخاب میکنیم و
آنها (آمریکاییها) به زودی پشــیمان خواهند شد .دونالد
ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته تا جایی که به او مربوط
میشــود گفتوگوها با طالبان منتفی اســت .او دو روز
پیشــتر برنامه دیدار با رهبران این گروه در آمریکا را لغو
کرده بود .او دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اضافه کرد
انجام چنین دیداری تصمیم او بود و لغو آن هم به تصمیم
او انجام شــد .زلمی خلیلزاد ،نماینده آمریکا در امور صلح
افغانســتان یک هفته پیش ،بعد از آخرین دور مذاکره با
طالبان در قطر از رسیدن به توافقی «در اصول» با طالبان
خبر داد و گفت این توافقنامه برای اجرایی شدن نیازمند
تایید آقای ترامپ اســت .آقای ترامپ روز شنبه دیداری
که قرار بود یکشــنبه در استراحتگاه ریاست جمهوری در
مریلنــد  -کمپ دیوید  -با رهبران طالبان و همچنین به

آغاز تعلیق پارلمان بریتانیا

میکند بریگزیت را تا  ۳۱ژانویه  ۲۰۲۰عقب بیاندازد ،مگر آنکه تا روز  ۱۹اکتبر یک
توافق  -یا خروجی بدون توافق  -از سوی نمایندگان تصویب شود.
به گزارش بی.بی.سی هرچند دفتر نخست وزیر پافشاری میکند قصد شکستن
این قانون تازه را ندارد ،اما مشــغول تالش برای یافتن راههایی برای دور زدن آن
است.
نخست وزیر گفت که دولت از دوره تعلیق پارلمان برای پیش بردن مذاکرات با
اتحادیه اروپا استفاده میکند و همزمان «برای خروج بدون توافق آماده میشود».
او گفت« :مهم نیســت این پارلمان چه ترفندهایی برای بستن دستهای من
اختراع میکند ،من برای رسیدن به توافقی برای تامین منافع ملی خواهم کوشید...
این دولت دیگر بریگزیت را عقب نخواهد انداخت».
رای گیریهای نیمه شب گذشته مجلس عوام ،ششمین شکست برای جانسون
در این مجلس بود.
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طور جداگانه با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان انجام
دهد را لغو کرد .گزارشهایــی از وجود اختالف در میان
مقامهای بلندپایه دولت آمریکا بر ســر عقالنیت دعوت از
طالبان به آمریکا در آســتانه هجدهمین سالگرد حمالت
 ۱۱سپتامبر وجود داشته است.
تصمیــم آقــای ترامــپ بــرای دعــوت از طالبان به
کمــپ دیوید ،همچنین بــا انتقاد جمهــوری خواهان و
دمکراتهایی روبرو شــد که آن را پذیرایی از تروریستها
در خاک آمریکا میدانند.
آقای ترامپ در مورد لغو آن دیدار به خبرنگاران گفت:
«تصمیــم من این بود که دیداری داشــته باشــیم .فکر
میکردم کمپ دیوید مناسب است .تنها دلیل لغو آن این
بود که آنها یک سرباز ما را کشتند».
او به حمله روز پنجشــنبه در کابل از ســوی طالبان
اشاره داشــت که باعث مرگ  ۱۲نفر از جمله یک سرباز
آمریکایی شــد .او شنبه هم همین علت را برای لغو دیدار
با طالبان ذکر کرده بود.
او گفــت که این طالبان فکر میکــرد با این حمله در
موقعیت بهتری قرار میگیرد اما آنها «با صدای روشــن و
بلند گفته اند احساس میکنند که اشتباه بزرگی مرتکب
شدند».

آگهی تحدید حدود عمومی نیمه اول سال 1398
بدینوســیله به اطالع عموم و کلیه صاحبان امالک مجاور و صاحبان حقوقی ارتفاقی میرساند که تحدید حدود امالک واقع
در بخش  -2شهرستان خوی که به موجب ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک به شرح مندرج در آگهی از تاریخ تعیین شده
در محل شروع به عمل خواهد آمد:
شمارههای زیر از بخش دو خوی :
شمارههای فرعی زیر از  3376اصلی
پنجشنبه مورخه  – 1398/07/11پالک  – 3376/3اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
 3فرعــی از  – 3376آقای میکائیل دانافر ف یوســف ش ش  24و کدملی  2802954393صــادره از خوی تابعیت ایرانی
ششــدانگ یکبابخانه به شــماره  3فرعی مفروز و مجزی شــده از  3376اصلی بخش  2خوی بمساحت  207/61مترمربع
واقع در خیابان  22بهمن پشــت گازرســانی باســتناد دادنامه شــماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره
 97/10/17 -97025001382407دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
شنبه مورخه  – 1398/07/13پالکهای فرعی زیر از  – 3376اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
 -4فرعی از  – 3376خانم رقیه حاجی حســینلو ف اسماعیل ش ش  406و کدملی  2802686704صادره از خوی تابعیت
ایرانی ششدانگ یکبابخانه  4فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش  2خوی بمساحت  180/73مترمربع واقع در خیابان  22بهمن
پشت گازرسانی باســتناد دادنامه شماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره 97/10/17 -97025001382407
دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
 -7فرعــی از  – 3376خانــم فاطمه صادقی ف رضا ش ش  386و کدملــی  2802849948صادره از خوی تابعیت ایرانی
ششــدانگ یکبابخانه  -7فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش  2خوی بمســاحت  95/74مترمربع واقع در خیابان  22بهمن
پشت گازرسانی باســتناد دادنامه شماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره 97/10/17 -97025001382407
دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
 -9فرعی از  – 3376آقای علی دلدار ف اســماعیل ش ش  9فرعی مفروزه  3376اصلی بخش  2خوی بمســاحت 133/57
مترمربع واقع در خیابان  22بهمن پشــت گازرسانی باستناد دادنامه شماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره
 97/10/17 -97025001382407دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
 10فرعــی از  – 3376خانم فهیمه نوری ف قربان ش ش  41248و کدملــی  2800399910صادره از خوی تابعیت ایرانی
ششــدانگ یکبابخانه به شــماره  10فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش  2خوی بمساحت  134/23مترمربع واقع در خیابان
 22بهمن پشــت گازرسانی باستناد دادنامه شــماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره -97025001382407
 97/10/17دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
 14فرعــی از  – 3376آقــای زین العابدین آقابابا ف بخشــعلی ش ش و کدملی  2802993887صــادره از خوی تابعیت
ایرانی ششــدانگ یکبابخانه به شــماره  14فرعی مفروزه و مجزی شــده از  3376اصلی بخش  2خوی بمساحت 210/50
مترمربع واقع در خیابان  22بهمن پشــت گازرسانی باستناد دادنامه شماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره
 97/10/17 -97025001382407دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
 16فرعــی از  – 3376آقــای محمد مجرد علی بگلــو ف احمد ش ش  1327و کدملــی  2800974877صادره از خوی
تابعیت ایرانی ششــدانگ یکبابخانه به شــماره  16فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش  2خوی بمساحت  149/42مترمربع
واقع در خیابان  22بهمن پشــت گازرســانی باســتناد دادنامه شــماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره
 97/10/17 -97025001382407دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
یکشنبه مورخه  – 1398/07/14پالک  – 3376/21اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
 21فرعی از  – 3376خانم رقیه پاســبانی اصل ف محمدجعفر ش ش  534و کدملی  2802473883صادره از خوی تابعیت
ایرانی ششدانگ یکبابخانه  21فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش  2خوی بمساحت  94/09مترمربع واقع در خیابان  22بهمن
پشت گازرسانی باســتناد دادنامه شماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره 97/10/17 -97025001382407
دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
دوشنبه مورخه  – 1398/07/15پالکهای  22فرعی از  –3376اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
 22فرعی از  – 3376آقای فرهاد دالورنیا ف حســن ش ش  43073و کدملی  2800419105صادره از خوی تابعیت ایرانی
ششــدانگ یکبابخانه  22فرعی مفروزه از  3376اصلی بخش  2خوی بمســاحت  146/21مترمربع واقع در خیابان  22بهمن
پشت گازرسانی باســتناد دادنامه شماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره 97/10/17 -97025001382407
دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
سه شنبه مورخه  –1398/07/16پالک  – 3376/25اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
 -25فرعــی از  – 3376آقای علــی رضا زینالی ف عادل ش ش  1125و کدملــی  2800771763صادره از خوی تابعیت
ایرانی ششــدانگ یکبابخانه به شــماره  25فرعی مفروزه و مجزی شــده از  3376اصلی بخش  2خوی بمساحت 197/03
مترمربع واقع در خیابان  22بهمن پشــت گازرسانی باستناد دادنامه شماره  97/7/15 -97099744351 -1286و نامه شماره
 97/10/17 -97025001382407دادگاه شعبه اول دادگاه حقوقی خوی
شماره  4306اصلی از بخش  2خوی
چهارشنبه مورخه  – 1398/07/17پالک  –4306/1اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
 –4306/1اصلــی رقیه احمدپور ف ابراهیم خلیل ش ش  145و کدملی  2802546023صادره از خوی تابعیت ایرانی مقدار
یک سهم از نه سهم باستثناء ثمنیه اعیانی ششدانگ یک باب خانه به شماره  4306/1اصلی بخش  2خوی بمساحت ششدانگ

فرار نفوذی کاخ سفید از کرملین
رســانههای آمریکایی گزارش دادهاند که این کشور یک جاسوس ارشد خود
را در ســال  ۲۰۱۷از روسیه خارج کرده اســت .با وجودی که چنین خبری در
رســانههای آمریکا مخابره شده اما مسکو و واشنگتن این خبر را رد کردهاند .در
همین زمینه النا کریلووا ،معاون مطبوعاتــی والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری
روســیه به خبرنگاران گفته «اولگ اسمولنکف» که ظاهرا همان جاسوس است،
بر خالف ادعای رســانههای آمریکا اصال برای دفتر ریاست جمهوری روسیه کار
نمیکرد .این در حالی اســت که دیمیتری پســکوف ،سخنگوی کرملین گفته
اســمولنکف برای دفتر ریاســت جمهوری کار میکرد اما دسترسی مستقیمی
به شــخص رئیس جمهوری نداشت و در ســال  ۲۰۱۶یا  ۲۰۱۷هم اخراج شد.
پســکوف گزارشها درباره جاسوس بودن این فرد را تایید یا رد نکرد اما گزارش
رسانههای آمریکا را افسانه خواند.
روایت آمریکایی
سیانان به نقل از چند مقام دولت دونالد ترامپ گزارشی درباره این عملیات
منتشــر کرده که در آن گفته شــده مقامهای اطالعاتی آمریکا از ترس آن که
پوشش این جاسوس از طرف خود مقامهای دولت آمریکا لو برود او را از روسیه
خارج کردهاند .این تصمیم اندکی بعد از جلسهای گرفته شده که در آن «دونالد
ترامپ» ،رئیس جمهوری آمریکا ،به شکلی غیرمنتظره اطالعات طبقهبندیشده
ایاالت متحده را با مقامهای روســیه در میان گذاشــت .ایــن گزارش میگوید
جاسوسی که از روسیه خارج شده یکی از مهمترین منابع آمریکا در داخل روسیه
بوده است.
نیویورکتایمز هم در گزارشی نوشــته است که این جاسوس خارج از حلقه
نزدیک «والدیمیر پوتین» ،رئیس جمهوری روســیه بوده اما به صورت مرتب به
آقای پوتین دسترسی داشته تا این حد که میتوانسته از مدارک روی میز رئیس
جمهور روسیه عکس بگیرد.
بنا بر گزارشها این فرد که بیش از یک دهه برای آمریکا جاسوسی میکرده،
توانسته جای خود را تا ردههای باالی دولتی در روسیه باز کند .نیویورک تایمز
گزارش داده اســت که این منبع اطالعاتی نقشــی مهم در ارزیابی سازمانهای
اطالعاتی آمریکا داشته که به این نتیجه رسیده بودند والدیمیر پوتین مستقیما
در دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نقش داشته است.
به گزارش نیویورک تایمز اطالعات ارسالی این جاسوس تا حدی حساس بوده
که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما ،جان برنان ،مدیر وقت سیآیای ،مدارک
مربوط به او را در پوشــهای مهر و موم شده و به صورت جداگانه در اختیار رئیس
جمهور میگذاشته است .سیآیای حاضر نشده درباره گزارشهای مربوط به این
جاسوس اظهار نظر کند و سخنگوی کاخ سفید هم گفته که گزارش سیانان «نه
تنها نادرست است ...بلکه میتواند باعث به خطر افتادن جان افراد شود».
اکونومیک

اعتصاب بزرگ خلبانان بریتیش ایروز

اعتصاب دو روزه خلبانان شــرکت هواپیمایی بریتانیــا (بریتیش ایروز) باعث
سردرگمی دهها هزار مسافر شده و  ۱۷۰۰پرواز را لغو کرده است .به مسافران گفته
شده به دلیل لغو پروزها به فرودگاه نروند .تصاویری که امروز از ترمینال  ۵فرودگاه
هیترو که عمدتا میزبان پروازهای این خط هوایی است منتشر شده ،سالنی خالی
را نشان میدهد؛ این ترمینال در روزهای عادی معموال بسیار شلوغ است.
تابلــوی اعالنات این ترمینال فقط  ۱۰پــرواز خروجی را در کل روز به نمایش
گذاشته است .علت اعتصاب خلبانان این شرکت هواپیمایی ،اعتراض آنها به حقوق
و دستمزد است .در صورتی که به تقاضای صنفی خلبانان پاسخ مثبت داده نشود،
قرار اســت آنها  ۱۸روز دیگر دوباره دست از کار بکشــند .این اولین باریست که
خلبانان شرکت هوایپمایی بریتانیا دست به اعتصاب زدهاند که این اقدام میتواند
روزانه خسارتی حدود  ۴۰میلیون پوند ( معادل  ۴۹میلیون و پانصد هزار دالر) برای
این شــرکت به همراه داشته باشد .حدود  ۴هزار خلبان در این اعتصاب سراسری
شرکت کردهاند.
کوتاه از جهان

خانواده قذافی دنبال قاتالن دیکتاتور

اسپوتنیک :خانواده دیکتاتور ســابق لیبی بــه مناسبت بیستمین سالگرد
تاسیس اتحادیه آفریقا از اعضای این اتحادیه خواست کمیته حقیقتیابی را برای
پرونده «ترور» قذافی تشکیل دهند.

شیعه کشی نیجریه در روز عاشورا

العهد :طبق گزارش حســاب کاربری جنبش اسالمی نیجریه در تیراندازی
دیروز سهشنبه نیروهای امنیتی این کشور به سوی عزادارانی که در برخی مناطق
دستههای عزاداری به راه انداخته بودند ،دهها تن کشته و دهها تن دیگر زخمی
و بازداشت شدند .شهرهای شیعه نشین کادونا ،باوچی ،سوکوتو ،کاتسینا ،گومبی
از جمله شهرهای شیعه نشــین هستند که امروز مورد تهاجم نیروهای امنیتی
قرار گرفتند.

انتقاد اسد از قدرتهای مالی جهان
ســانا :رئیس جمهوری ســوریه در جریان دیدار با هیئتی از اتحادیههای
کارگری جهان در دمشــق گفت که قدرتهای مالــی بزرگ خواهان حکمرانی
جهانی به زیان کارگران هستند.

اختالف آمریکا و ترکیه درباره منطقه امن در سوریه
اسکای نیوز عربی« :مولود چاووشاوغلو» در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد
که آمریکا برای کنار گذاشتن توافقنامه منعقد شده با آنکارا درباره ایجاد منطقه
امن در شــمال ســوریه تالش میکند .وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه افزود:
تاکنون رویکرد واشنگتن در قبال منطقه امن رضایت بخش نبوده است.

حکم بازداشت  53عضو گولنیست

حریت :دادستانهای ترکیه اعالم کردند دیروز سه شنبه برای دهها غیرنظامی
و همچنین افســران ارتش که با فتحاهلل گولن ،واعظ مخالف ترکیه مقیم آمریکا
مرتبط بودهاند ،حکم دســتگیری صادر شده است .در ماه ژوئیه ،مقامات ترکیه
برای  ۲۳۴نفر از پرسنل نظامی مظنون به ارتباط با شبکه وابسته به فتحاهلل گولن،
که دولت ترکیه به اتهام تالش برای کودتای ژوئیه  ۲۰۱۶وی را متهم میکند.
 -227/8مترمربع واقع در بیست متری عاشوری روبروی ساختمانهای نیروی انتظامی
شماره فرعی زیر از  4804اصلی از بخش  2خوی
پنجشنبه مورخه  – 1398/07/18پالک  –4804/38اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
 4804/38اصلی آقای فتح اله آزادی ف داریوش ش ش  5و کدملی  2802739328صادره از خوی تابعیت ایرانی مقدار بیست و
هشت سهم از بیست و هشت سهم یکدانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به شماره  4804/38اصلی بخش  2خوی بمساحت
 127مترمربع واقع در خیابان رزمجو
شنبه مورخه  – 1398/07/20پالک  –5521اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
شماره  5521اصلی از بخش  2خوی
 –5521اصلی آقای عادل جعفری ف مرتضی ش ش  390صادره خوی تابعیت ایرانی ششــدانگ یکباب خانه به شماره پالک
 5521بخش  2خوی بمســاحت  13/65مترمربع از محل نهر متروکه برابر گواهی امور آب به شــماره /97/243/2635ص-02/
 97/12/8صرفا جهت تجمیع به پالک  5079/75اصلی بخش  2خوی واقع در بلوار  15خرداد
یکشنبه مورخه  – 1398/07/21پالک  –5522اصلی بخش  2خوی صبح ساعت 10
شماره  5522اصلی از بخش  2خوی
 –5522اصلی آقای حســین مهدیلو ف اسمعیل ش ش  4213صادره خوی تابعیت ایرانی کدملی  2800676817ششدانگ یک
باب خانه به شماره  5522اصلی بخش  2خوی بمساحت  29/60مترمربع صرفا جهت تجمیع به پالک  -11/49/75صلی بخش
 2خوی برابر گواهی شــهرداری آب به شــماره /97/2768027680 -68/11/7 -12192ص  97/2/12خیابان کارگر روبروی
میدان قدیم دو آب
بدينوســيله به کلیه صاحبان امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی اخطار میگردد تا در موقع تعیین شده در محل حضور به
هم رسانند اعتراض مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی که در موعد مقرر در محل حاضر نباشند مطابق ماده  20قانون ثبت تا
 30روز از تاريخ تحديد حدود پذیرفته خواهد شــد و مطابق ماده  86آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خود را مبنی بر طرح دعوی در مرجع ذیصالح قضائی نماید در غیر اینصورت
متقاضــی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت
محل تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد و ضمنا عدم حضور
مجاورین مانع از عملیات تحدیدی نخواهد بود .
تاریخ انتشار1398/06/20 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی -پرویز سلیمانپور
آگهی حصر وراثت
آقای جمشــید قاسمی باروق -دارای شناسنامه شماره  2909311325بشرح دادخواســت به کالسه  980375از این دادگاه
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمدقاسمی باروق  -بشناسنامه  2970931141در
تاریخ  1389/11/01اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به -1 :جمشــید قاسمی باروق ،
فرزند محمد ،به ش.ش  2909311325پسر متوفی  -2حمید قاسمی باروق ،فرزند محمد ،به ش.ش  2909311341پسر متوفی
 -3اصغر قاســمی  ،فرزند محمد  ،به ش.ش  375پسر متوفی  -4زینب قاسمی باروق  ،فرزند محمد ،به ش.ش 2909061590
دختر متوفی  -5فرنگیس آذرخش ،فرزند علی اکبر ،به ش.ش  1689661577همســر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف نقده
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي
برابر راي شماره  139860313010001236هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بوكان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالقادر فتحیان ف محمد ش
ش  5385صادره از بوکان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت  204/52مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 761
فرعی از  -131اصلی واقع در بخش  17شهرستان بوكان خريداري از آقای محمد شهامت احدی از وراث مرحوم حسین شهامت
مالک رسمی پالک مذکور با تایید و تنفیذ مقدار  4/50مترمربع اضافه مساحت توسط آقایان اسماعیل و علی شهامت احادی از
وراث مرحوم محمد شهامت مع الواسطه محرز گردیده که برای آن پالک  4502فرعی از  -131اصلی تعیین و اختصاص یافته
است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند
مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند  .بديهي است
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد .
تاريخ انتشار نوبت اول- 1398/06/05 :تاريخ انتشار نوبت دوم1398/06/20 :
هادی حبیبی -رئيس ثبت اسناد و امالك بوكان

