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انتخابات پارلمانی روسیه در حالی برگزار شد که بعد 
از شمارش ۹۰ درصد آرای انتخابات مشخص شد که 
حزب روســیه واحد )حزب حاکم این کشور( توانسته 
اکثریت کرســی های پارلمانی کــه مجموعا بیش از 
3۰۰ نمانیــده دارد، را به خــود اختصاص دهد. این 
حزب توانسته حدود 112 نماینده را در این فهرست 
بدســت آورد. حال این ســوال مطرح است که حزب 
حاکم چگونه توانســته به این مهم دســت یابد و چه 

پیامدهایی به همراه خواهد داشت؟ 
آنچه از سوی بسیاری از ناظران سیاسی مطرح می شود 
آن اســت که این پیروزی بیش از هر چیز برگرفته از 
دستاوردها و عملکردهای پوتین رئیس جمهور روسیه 
است. پوتین در حالی در عرصه اقتصادی و اجتماعی 
از جمله کاهش وابستگی روسیه به غرب اقدامات قابل 
توجهی صورت دهد که در حوزه سیاسی خارجی نیز 
وی توانســته تا حدود زیادی دیــدگاه اقتدار دوران 
پیش از فروپاشــی شــوروی را برای مردم این کشور 
زنده نماید. هر چند که ایــن رویکرد اقتدارگرایانه با 
مخالفانی نیز همراه است اما بخش عمده ای از جامعه 
روسیه خواستار بازگشت کشورشان به دوران گذشته 
می باشــند. تحوالت اخیر منطقــه از جمله تحرکات 
نظامی آمریکا در اوکراین، بحران افغانستان، تهدیدات 
دریایی انگلیس و آمریکا علیه مسکو، وجود تروریسم 
تروریسم و نیز تنشهایی که میان اروپا و روسیه وجود 
دارد عمال مردم روســیه را به سمت حمایت از پوتین 
ســوق داده اســت که نتیجه آن را در این انتخابات 
می توان مشاهده کرد. در این میان می توان گفت که 
نتیجه این انتخابات زمینه ســاز استمرار سیاست های 
تقابلی میان مســکو و غرب و البته رویکرد روسیه به 
همگرایی منطقه ای بویژه با کشــورهایی مانند ایران و 

چین خواهد شد. 
نکته قابــل توجه در این انتخابات اقدامات غرب برای 
زیر ســوال بردن و ابهام ســازی در باب سالمت این 
انتخابات است چنانکه مقامات مسکو از جمله زاخارووا 
سخنگوی وزارت خارجه روسیه رسما آمریکا و برخی 
کشــورهای اروپایی را به دخالت در امور روسیه متهم 
کرده انــد. این دخالت ها زمانی آشــکارتر می شــود 
که، »میخائیل اوسیوســکی« رئیس شرکت خدمات 
دیجیتال روسیه موســوم به تلکام در نشست خبری 
مرکز کمیســیون انتخابات روسیه اعالم کرد که طی 
روزهای گذشته 1۹ حمله سایبری علیه سیستم رای 
گیری الکترونیکی این کشــور صورت گرفته است که 

همه آنها خنثی و دفع شده است. 
در همین حــال همزمان بــا شــمارش آرا ، کمیته 
تحقیقات روســیه اعالم کرد در پــی وقوع تیراندازی 
داخل دانشــگاهی در منطقه ســیبری، حداقل ۸ نفر 
کشته و 1۹ نفر نیز مجروح شدند که می تواند اقدامی 
برای القا ناامنی انتخاباتی در روســیه و انحراف افکار 
عمومی از پیروزی هــواداران پوتین در این انتخابات 
باشد. به هر تقدیر آنچه مسلم است آنکه این انتخابات 
زمینه ساز ابعاد جدیدی از تقابل میان روسیه و غرب 
خواهد شــد هر چند که در ظاهر بر گفت و گو تعامل 

تاکید دارند. 
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گزارش

آمریــکا در حالــی با ادعــای خودبرتر پنــداری به جنگ 
افروزی غیر مسئوالنه در جهان ادامه می دهد که آمارهای 
سازمان ملل نشان می دهد که میلیون ها انسان بویژه زنان 
و کودکان از یمن تا افغانســتان را در آســتانه نسل کشی 

قرار داده است. 
در ادامه افشای ابعاد جنایات ائتالف سعودی تحت حمایت 
آمریکا،  ســازمان ملل متحد اعالم کرد ۷ میلیون و ۶۰۰ 
هــزار نفر در یمن به علت ســوء تغذیــه نیازمند دریافت 
خدمات درمانی هســتند.بر این اســاس، دفتــر نماینده 
هماهنگ کننده امور بشردوســتانه سازمان ملل متحد در 
یمن با صدور بیانیه ای در توئیتر اعالم کرد با توجه به ادامه 
درگیری های خونین در کشــور فقیر یمن  ، هفت میلیون و 
ششــصد هزار نفر در این کشــور به خدمات پزشکی برای 
درمان ســوء تغذیه نیاز دارند.در این بیانیه آمده اســت از 
ایــن میان، حــدود 2 میلیون و 3۰۰ هــزار کودک کمتر 
از پنج ســال و یک میلیون و 2۰۰ هــزار نفر زن باردار و 
شیرده به علت ســوء تغذیه شدید  به خدمات درمانی نیاز 
دارند.دفتر امور بشردوستانه ســازمان ملل در یمن افزود: 
بخش بهداشــتی یمن تنها 11 درصد از بودجه مورد نیاز 
امســال خود را دریافت کرده و این در حالی است که 2۰ 
میلیون نفر در یمن به کمک های بهداشــتی نیاز دارند.بر 
اســاس این بیانیه، تنها ۵1 درصد از بیمارستان های یمن 
با تمام ظرفیت خود فعالیت می کنند و در ۶۷ شهرســتان 
از مجموع 333 شهر یمن پزشک وجود ندارد و در هر 1۰ 
دقیقــه یک کودک در یمن به علــت بیماری های مختلف 
جان خود را از دست می دهد که با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه 
می توان از آن جلوگیری کرد.در همین حال مهدی المشاط 
رئیس شــورای عالی سیاســی یمن گفت که آمریکا عامل 
اصلی تجاوز به یمن است و سایر کشورها، ابزار اجرایی آن 
هستند. از سوی دیگر وزیر دفاع دولت نجات ملی یمن در 
جریان بازدید از جبهه های مأرب، گفت که ائتالف سعودی 
در حال فروپاشــی اســت و آخرین روزهای خود را سپری 

می کند. از ســوی دیگر محمد علی الحوثی رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن با انتقاد از مواضع اخیر دبیرکل ســازمان 
ملل متحد گفــت: ابراز تردید »گوترش« در احکام قضایی 
یمن یک موضع گیری سیاســی اســت. منابع یمنی اعالم 
کردند که حمله عوامل وابسته به ائتالف تحت سرکردگی 
ریاض به منطقــه ای در الحدیده در غرب یمن ناکام مانده 
است. حمله مزدوران و عوامل وابسته به ائتالف سعودی در 
الحدیده در غرب یمن ناکام ماند.منابع وابســته به ارتش و 
کمیته های مردمی یمن اعــالم کردند: عوامل و مزدوران 
وابسته به ائتالف سعودی تالش کردند که در غرب حیس 
در اســتان الحدیده رخنه کنند که این تحرک ناکام ماند و 
راه به جایــی نبرد.این منابع تاکید کردند: تحرک منافقان 

وابســته به دشــمن به روســتای بره در بخش حیس در 
الحدیده شکست خورد. این یورش سه ساعت ادامه یافت و 
نقض آشکار توافق آتش بس امضا شده در سوئد محسوب 
می شود.منابع وابسته به ارتش و کمیته های مردمی یمن 

همچنین به اقدامات نیروهای وابسته به ائتالف سعودی

کودکان افغان در آستانه فاجعه انسانی
در همین حال از افغانســتان نیز خبر می رســد که موارد 
بســتری کودکانی که دچار سوء تغذیه و به سرخک مبتال 
شده اند در بیمارســتان های افغانســتان در حال افزایش 
اســت. صندوق کودکان ملل متحد »یونیسف« اعالم کرد 
شــمار زیادی از کودکان در صورت عدم دسترســی فوری 

به دارو و درمان ممکن اســت جانشان را از دست بدهند.
در این میان ســازمان ملل اعالم کرد 1۸ میلیون افغان به 
دلیل سیاســت های اشغالگران نیازمند کمک سریع غذایی 
هســتند. در این میان اما کشــورهای غربی بــه بهانه به 
رسمیت نشناختن طالبان از ارسال کمک های بشر دوستانه 

به افغانستان جلوگیری می کند. 
خبر دیگر از افغانســتان آنکه برنی ســندرز ســناتور ارشد 
دموکرات آمریکایی اشــتباه آمریــکا در حمله پهپادی که 
به کشــته شــدن 1۰ غیرنظامی از جملــه ۷ کودک افغان 
منجر شــده است را یک تراژدی انســانی خواند. خبر دیگر 
آنکه طالبان اعالم کرد که کمیســیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان منحل شده و دیگر مشروعیت ندارد. از سوی دیگر 
درحالی که عمران خان از آغاز گفت وگوها برای تشکیل دولت 
فراگیر در افغانستان خبر داد، طالبان اعالم کرد که پاکستان 
یا هر کشوری حق درخواست از این گروه برای تشکیل دولت 
همه شمول در افغانســتان را ندارد. در همین حال تدروس 
آدهانوم رییس ســازمان جهانی بهداشــت برای گفتگو در 
خصوص حمایت از نهادهای بهداشتی در افغانستان، بامداد 
امروز وارد کابل شد.وحید مجروح، سرپرست وزارت بهداشت 
افغانستان گفت: این سفر پس از تعلیق کمک های مالی بانک 
جهانی به بخش بهداشــت در افغانستان انجام شده و هدف 
آن گفتگو درباره ادامه این کمک ها می باشد. خبر دیگر آنکه 
شــهردار موقت پایتخت افغانستان در اظهاراتی اعالم کرده 
اســت که نیازی نیست زنان شــاغل کابل به سر کار بروند، 
چرا که مردان قادر هستند پست ها و مشاغل مربوطه را در 
اختیار بگیرند. »حمداهلل نعمانی« شهردار موقت کابل اعالم 
کرده است که زنان شاغل پایتخت باید در خانه بمانند چرا 
که بسیاری از مشــاغل به راحتی توسط مردان قابل انجام 
است.وی در همین ارتباط گفته است: ما به کسانی که نیاز 
داشــتند یا در موقعیتهایی که مردان نمی توانستند احراز 
کنند یا برای مردان نبوده اســت، اجازه می دهیم به پست 

های خود باز گردند. آنها هر روز به سر کار می روند.

کودکان قربانی جنگ افروزی آمریکا از یمن تا افغانستان

آگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه

برابر رای شماره 140060310457003143 مورخه 1400/5/17 که 
در هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه سه ســاری تصرفات مالکانه 
خانم نســیم ارفعی تالی فرزند حسن به شماره ملی 0068412843 بشماره 
پرونده 291 -1399 نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای احداثی 
به مســاحت 374/48 )ســیصد و هفتاد و چهار متر و چهل و هشت( مترمربع 
قســمتی از پالک شماره 4 اصلی واقع در بخش 3 ثبت ساری قریه پایین کوال 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز اگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 6/16/ 1400 ، تاریخ انتشار نوبت دوم 

1400/6/30 - شناسه آگهی 1185503
فریبرز یوسفیان حمیدی  
 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساری منطقه 3

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
کیار بخش ده استان چهارمحال و بختیاری 

نظر به دســتور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیأت مندرج در قانون 
مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک کیار مورد رسیدگی و رأی آن صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در دستناء به شماره پالک ثبتی 632- اصلی شهرستان   -1

کیار چهارمحال و بختیاری 
آقای فرامــرز فتاحی ناغانی فرزند آقاخان، ششــدانگ یک باب پرورش ماهی   .1
به مساحت 3162،55 متر مربع تحت پالک 2762 فرعی، انتقالی مع الواسطه از مالک رسمی 

آقای علی حسین غالمی دستنائی
بموجــب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی این آگهی نســبت به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
کثیراالنتشــار و محلی آگهی و در صورتی که اشــخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی داشته 
باشند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی در شهرها و از تاریخ الصاق آگهی در روستاها 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد شهرستان کیار تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت کیار تحویل دهد در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1400/06/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه   1400/06/30
محمدرضا توکلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کیار 

مفقودی اسناد خودروپیکان وانت 
اســناد خــودرو پیکان وانــت تیــپ i1600 مدل 1383 رنگ ســفید 
روغنــی بــه شــماره پــالک 493ب36 ایــران 68 بــه شــماره موتــور 
11283076181 و شــماره شاســی 83911552 و شناســه خــودرو  
VIN(:  IRFC831X0VA911552(  بــه نام آقای مصطفی عطائی نام پدر 
علی اوســط به شــماره ملی 0322573076 تمامی اســناد خودرو شامل 
)ســند مالکیت خودرو-برگ سبز خودرو -برگ کمپانی( مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط میباشد.
تاریخ چاپ: 1400/6/30

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 140060316001000499مورخ 1400/2/11 هیات اول / 
 دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای موســی زور پیکر فرزند محمد حســن بشماره شناســنامه 1241 کد ملی 
4010169257 صــادره از اســد آباد در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 
202.40 متــر مربــع در محدوده اراضی پالک 29فرعی از 139 - اصلی واقع در بخش 
یــک حومه  کرمانشــاه بــه آدرس بلوار طاق بســتان نبش کوی 113 خریــداری از مالک 
رســمی آقای آقا برار معتضدی محرز گردیده اســت . لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
بــه مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید .ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/6/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/6/30

محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانــم نورخاتون بادپا دارای شناســنامه 3650818043 به شــرح دادخواســت به کالســه 
100/1400 از ایــن شــورا درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان شــفیع محمدبادپــا بشناســنامه 3651562662 در تاریــخ 1400/5/3 در آخرین 
اقامتــگاه دائمــی خود بدرود حیــات گفته و ورثه حین الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
مدینه وطن خواه فرزند یوسف ش ملی 3651727769 همسر متوفی 2- نورخاتون بادپا فرزند 
لشــکران ش ملی 3650818043 مادر متوفی  ، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید 

واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 نگور- الل محمد بادپا

رونوشت آگهی حصر وراثت 
خانم ماهجان مســکوتانی دارای شناســنامه 525962804 به شــرح دادخواست به کالسه 
99/1400 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بشــام بش بیون بشناسنامه 3651543188 در تاریخ 1400/1/27 در آخرین اقامتگاه دائمی 
خــود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ماه جان مســکوتان 
فرزند کهور ش ملی 5259622804 همســر متوفی 2- فرحناز بش بیون فرزند بشام ش ملی 
7010173346 دختر متوفی 3- ســاجده مســکوتانی فرزند بشــام ش ملــی 3651889394 
دختــر متوفــی 4- عبدالکریــم بش بیــون فرزند بشــام ش ملی 7010173354 پســر متوفی 
5- رحمت بش بیون فرزند بشــام ش ملی 7010173362 پســر متوفی 6- فهمیده بش بون 
فرزند بشــام ش ملی 3651054853 دختر متوفی 7- زبیده مســکوتانی فرزند بشام ش ملی 
3651889408 دختر متوفی 8- عابده مسکوتانی فرزند بشام ش ملی 3651889386 دختر 
متوفی 9- مرجان بش بیون فرزند بشــام ش ملی 7010173370 دختر متوفی 10- امیر بش 
بیون فرزند بشــام ش ملی 7010203954 پســر متوفــی ، اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراض و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به این شــورا 

تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 نگور- الل محمد بادپا

آگهی فقدان سند مالیکت 
ســند مالکیت دو ســهم از سه سهم از ششــدانگ پالک ثبتی 1/1340 واقع در بخش سه 
ثبتی شــاهرود در دفتر 1 صفحه 445 ذیل ثبت 143 و ســند مالکیت یک ســهم از ســه ســهم 
از ششــدانگ پالک مذکــور در دفتر 1 صفحــه 448 ذیل ثبت 143 به نام آقــای کربالیی محمد 
صادق صادقی صادر و تســلیم گردیده اســت که نهایتا پس از نقل و انتقاالت برابر ســند قطعی 
153 مورخ 1348/11/8 دفتر 4 شــاهرود از ســوی بتول فردوســیان به آقای حســن محمدی 
انتقــال یافت کــه وی برابر گواهی حصر وراثت 523 مورخ 1368/12/1 شــعبه ســوم دادگاه 
شــاهرود و مفاصا حساب دارایی به شماره 1663 مورخ 1368/5/23 فوت نموده است و برابر 
وکالتنامــه 26852 مورخ 1400/4/29 دفتر 17 بســطام خانم قدســی محمــدی احد ازورثه و 
وکیــل وراث برابر استشــهادیه المثنی اعالم مفقودیت ســند مالکیت به علــت جابجایی را نموده 
اســت و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی را نمود لذا برابر تبصره 3 ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به صدور 
ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دست وی می باشد و یا مدعی انجام معامله ای 
است مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشار آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
شاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض سند مالکیت المثنی وفق 

مقررات صادر خواهد شد شماره چاپی سند ندارد. تاریخ انتشار 1400/6/30
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود - مصطفی بخشی

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060301024002136 هیــات اول موضــوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / ابراهیم حمیدی فرزند ولی 
بشــماره شناسنامه 23755 صادره از تهران در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
بــا بنای احداثی به مســاحت 51/13 مترمربع پالک 6715 فرعــی از 123 اصلی واقع در 
بخش 12 خریداری از مالک رســمی شــرکت دولت آباد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/6/30 تاریخ انتشــار 

نوبت دوم: 1400/7/14- م الف/480
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ پالکهــای 698 فرعــی از 47 اصلــی بخش 12 
قریــه دوالب کــه در تصــرف آقای محمد رشــید ســبحانی قــرار دارد بموجب رای / آرا شــماره 
140060332118001324 مورخ 3/ 6 / 1400 هیات اول/ دوم محترم حل اختالف مســتقر 
در ثبت شهرســتان سنندج مســتند به تبصره 5 ماده 148 اصالحی قانون ثبت و مواد 14 و 15 
قانــون ثبــت در مورخ 21/ 7/ 1400 راس ســاعت 9 صبح بعمل خواهد آمد لذا  بدین وســیله 
از مجاورین و صاحبان حقوق دعوت میشــود که در ســاعت تعیین شــده فــوق در محل حاضر در 
صورتیکــه اعتراض به حدود و یا حقوق ارتفاقی داشــته باشــد .از تاریــخ تنظیم صورت مجلس 
تحدید حدود لغایت ســی روز اعتراض خود را کتبا و مســتقیما به این اداره تســلیم نمایندضمنا 
متذکــر میگــردد که مطابق ماده 86 آیین نامه اصالحی  قانون ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تنظیــم اعتــراض به این اداره میبایســت با مراجعه بــه مرجع ذیصالح قضایی نســبت به تقدیم 
دادخواســت اقــدام و گواهی را بــه این اداره تقدیــم نماید در غیر اینصــورت متقاضی ثبت یا 
نماینــده قانونــی وی به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت دریافت و به 
این اداره تســلیم نمایــد .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیــات ثبتی را با رعایت مقررات 

ادامه خواهد داد.
تاریخ انتشار: 30/ 6 / 1400 

م الف 1934 
 هیوا احمدیان _ رئیس اداره ثبت منطقه 3 سنندج

آگهی اجرای کد 914 مجموعه ب خشنامه های ثبتی
بــا توجه به درخواســت آقای مهدی طیبــی پالک ثبتی 75/673 مبنی بر درخواســت 
صدور ســند مالکیت تک برگی نســبت به سهم مشــاعی خود از پالک ثبتی 673 فرعی از 
سنگ 75 اصلی واقع در کیالن و نظر به اعالم متقاضی که بدلیل عدم دسترسی به آدرس 
مالکیــن پالک هــای مجاور یک نوبت آگهی که در روز دوشــنبه مورخ1399/12/18رأس 
ســاعت 11 صبح از محل وقوع پالک مرقوم جهت تعیین طول ابعاد و نقشــه برداری پالک 
های مذکور بازدید بعمل آمده و لذا مقتضی است در وقت مقرر در محل حاضر شوید عدم 
حضور شما مانع از ادامه عملیات نخواهد بود . و در صورتی که تضییع حقی از مجاورین و 
مالکین بعمل آمده از تاریخ انتشــار آگهی مدت ده روز نظر خود را کتبا به این اداره اعالم 
نمائید و در صورت عدم مراجعه هر یک از مالکین مشاعی و مجاورین طبق مقررات اقدام 

خواهد شد .9794/1
سید مهرداد صفائی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی
بــا توجه به درخواســت آقای مهدی طیبــی پالک ثبتی 75/669 مبنی بر درخواســت 
صدور ســند مالکیت تک برگی نســبت به سهم مشــاعی خود از پالک ثبتی 669 فرعی از 
سنگ 75 اصلی واقع در کیالن و نظر به اعالم متقاضی که بدلیل عدم دسترسی به آدرس 
مالکیــن پالک هــای مجاور یک نوبت آگهی که در روز دوشــنبه مورخ1399/12/18رأس 
ساعت 8/30 صبح از محل وقوع پالک مرقوم جهت تعیین طول ابعاد و نقشه برداری پالک 
های مذکور بازدید بعمل آمده و لذا مقتضی است در وقت مقرر در محل حاضر شوید عدم 
حضور شما مانع از ادامه عملیات نخواهد بود . و در صورتی که تضییع حقی از مجاورین و 
مالکین بعمل آمده از تاریخ انتشــار آگهی مدت ده روز نظر خود را کتبا به این اداره اعالم 
نمائید و در صورت عدم مراجعه هر یک از مالکین مشاعی و مجاورین طبق مقررات اقدام 

خواهد شد .9794/2
سید مهرداد صفائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی
برگ ســبز وانت نیسان 2400مدل1385 شــماره پالک ایران36-715م89 شماره موتور 
344645شــماره شاسی PL140DJ004426 به نام مجید ناطقی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.
**********************************************************************************

بــرگ ســبز و ســندکمپانی ســواری ســایپا  131SE مدل1393 شــماره پالک ایــران74-
365ل24 شــماره موتور 5100877شماره شاســی NAS411100E3661461 به نام   ابراهیم 

رحیمی اردیزی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************************************************

ایــران771- 125cc شــماره پــالک  بــرگ ســبز موتورســیکلت شــباب   ســندکمپانی و 
43812شماره موتور 157FMISB1001172 شماره بدنه N1U *** 125S8501109 به نام علی 

محمدپور توبکانلو مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************************************************

بــرگ ســبز )شناســنامه( خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ 405GLX-XU7 برنــگ 
خاکســتری-متالیک- مــدل 1394 بــه شــماره موتــور  124K0762902  و  شــماره شاســی 
NAAM01CEXFH255417   شماره پالک ایران64-763م23 به نام محمد علی فرقانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. بندرعباس
**********************************************************************************

برگ ســبز )شناســنامه( موتور سیکلت سیســتم شــهباز تیپ 125CDI برنگ قرمز- مدل 
 *** 125B8802481 و  شــماره شاســی  PG157FMIBGK01451  1388 بــه شــماره موتــور
NDM   شــماره پالک ایران835-26758به نــام ماهی درگیری پوری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. بندرعباس
**********************************************************************************

اینجانب رحمان بیابانی مالک خودروی ســواری ســمندال ایکس به رنــگ نقره ای -متالیک 
مدل 1386به شــماره موتور12486028410 وشماره بدنه 73204459 دارای پالک انتظامی 
ایــران 41-629ب51 به علــت فقدان اسنادســازمان فروش ایران خودرو تقاضای رونوشــت 
)المثنی( سند ، شناسنامه مالکیت )برگ سبز(، کارت پالک و... مذکور رانموده است . لذاچنانچه 
هرشــخص ادعایی درموردخودروی مذکورداردظرف مدت10روزبه دفترحقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع درپیکانشهرساختمان سمندمراجعه نماید. بدیهی است پس ازانقضای 

مهلت مذکورطبق ضوابط مقرراقدام قانونی به عمل خواهدآمد-بروجرد
**********************************************************************************

ســندکمپانی وبرگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری پرایــد 132 به رنگ ســفید_روغنی 
شــماره  S1422290295818و  شاســی   شــماره  4318884و  موتــور  شــماره  بــه  مــدل90 
پالک857ج41ایران49 به نام ســید یونس آصف جاه مفقود گردیده و از درجه اعتبارســاقط می 

باشد. یاسوج
**********************************************************************************

مجــوز حمــل ســالح و مهمــات شــکاری گلوله زنــی تک لــول کالیبر 270 به شــماره ســالح 
652402132 مــدل گلنگدنی ســاخت چکوا سلواکی،شــماره ســریال 2640399 به نام تورج 
گرجی پور و شماره ملی 4269651652 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج

**********************************************************************************
برگ ســبز )شناسنامه(خودرو سواری پژو پارس نقره ای متالیک مدل84 به شماره انتظامی 
735ب93ایران58و به ســماره موتور 12683002785و شــماره شاســی11300386به نام 

محمدرضاراشدی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد . یاسوج
**********************************************************************************

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری سیستم سایپا تیپ TL 131 مدل 
   NAS411100D3618862 1392 رنگ سفید- روغنی به شماره موتور4980318  شماره شاسی
بــه شــماره پــالک 69-287 ن 47 متعلق بــه عبدالجلیل ممی پــور نام پدر علی به شــماره ملی 

4869124831 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.گنبد
**********************************************************************************

شاســی  شــماره  روغنــی  ســفید  رنــگ   1389 مــدل   206 پــژو  کمپانــی  برگــه 
NAAP03CD7AJ085677 شماره موتور 14188051090 شماره پالک ایران62-579س68 

به نام کبرا بالل مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
**********************************************************************************

شاســی  شــماره   89 مــدل  ســفید  رنــگ   EF7 ســوز  دوگانــه  ســمند  ماشــین  کارت 
پــالک  شــماره   IRFC8917H7W26126571N شاســی  شــماره   NAAC1JC8AF261265
ایران62-982د61 به نام ســید حســن صباغ دارابــی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشــد. 

ساری
**********************************************************************************

برگ ســبز ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1384 رنگ ســفید شیری-روغنی شماره 
موتور 01197185 شــماره شاسی S1412284557035  شــماره پالک ایران 82-118ق67 به 

نام الیاس معززی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
**********************************************************************************

کارت موتور ســیکلت ســانرو مدل 1383 به شــماره پالک ایران 72323/586 و شــماره 
موتور 0211589 و شماره شاسی 83401120 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.ساری

**********************************************************************************
کارت و ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری پژو 206 مدل 1384 به شماره پالک ایران 
62- 741 ب35 و شــماره موتــور 10FX5V2234742 و شــماره شاســی 11800745 مفقــود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. سای
**********************************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری پژو پارس مدل 1395 و شــماره پــالک ایران 82- 
165 ن 31 و شماره موتور 164B0112312 و شماره شاسی NAAN11FE2GH737801 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

یادداشت

مردم بحرین با برگزاری تظاهرات در شــهر »منامه« ضمن سر دادن شعارهایی 
علیه آل خلیفه حمایت مجدد خود از شیخ عیسی قاسم را اعالم کردند.

مــردم بحرین بار دیگر دســت به برگزاری تظاهرات علیــه آل خلیفه زدند. این 
تظاهرات در شــهر منامه، پایتخت بحرین برگزار شد. بحرینی ها در این تظاهرات 

شعارهایی را علیه آل خلیفه سر دادند.
شــرکت کنندگان در تظاهــرات مذکور اعالم کردند که تا زمان برآورده شــدن 
خواســته ها و مطالباتشــان به برگزاری تظاهرات علیه آل خلیفه ادامه می دهند. 
تظاهرات کنندگان همچنین با ســر دادن شعارهایی حمایت خود از شیخ عیسی 
قاســم، رهبر نهضت اســالمی در بحرین را اعالم کردند.چند روز پیش نیز مردم 
بحرین با برگزاری تظاهراتی در شــهر »ســنابس« اقــدام آل خلیفه در امضای 
توافقنامه عادی ســازی با رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند. از سوی 
دیگر، معترضان بحرینی همچنین با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه خواستار 
آزادی فوری زندانیان سیاســی در این کشور شدند. بحرینی ها تأکید کردند که 
زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد شوند.پیشتر جمعیت الوفاق بحرین 
به تعیین سفیر آل خلیفه در تل آویو واکنش نشان داده بود. در همین راستا، شیخ 

حســین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت بحرین گفت که خالد یوسف الجالهمه 
سفیر بحرین در تل آویو تنها نماینده خود و کسی است که او را اعزام کرده است.

الدیهی گفت: به الجالهمه می گوئیم که تو تنها نماینده خود و کســی هستی که 
تو را اعزام کرده است و نماینده بحرین نیستی. معاون جمعیت الوفاق افزود: ملت 
بحرین از الجالهمه مبرا بوده و او را به رســمیت نمی شناسند همچنان که رژیم 

اشغالگر را تا نابودی کامل این رژیم هرگز به رسمیت نخواهند شناخت.
در همین حــال دبیرکل جنبش حق بحرین آزادی مشــروط از زندان  رژیم آل 
خلیفه را »زندان جایگزین و اقرار به بردگی« عنوان کرد.استاد »حسن مشیمع«، 
دبیرکل جنبش آزادی و دموکراســی »حق« با پیشنهاد رژیم آل خلیفه بحرین 
برای آزادی مشــروط وی در چارچوب آنچه »قانون مجازات جایگزین« خوانده 

می شــود، مخالفت کرد.وی در بیانیه ای که فرزندش علی مشــیمع آن را منتشر 
کرد گفت: از درســتی تصمیم خود در مخالفت با آزادی مشروط اطمینان دارم، 
زیرا بازگشــت به منزل، همراه با سلب اراده من است که با زندان تفاوتی ندارد و 

به منزله »زندان جایگزین« و اقرار به بردگی است.
حســن مشیمع، آزادی مشــروط را بر خالف اخالق و وجدان خود و هدفش که 
تقرب به خداســت عنوان کرد و گفت: آزادی مشــروط، دام رژیم بحرین اســت 
و می خواهــد از این طریق به خواســته هایی که تاکنــون از برآورده کردن آن ها 
عاجز بوده برســد.وی همچنین از آیت اهلل شــیخ عیسی قاســم، رهبر شیعیان 
بحریــن به دلیل حمایت و ارج نهادن به مواضعش قدردانی کرد.آیت اهلل شــیخ 
»عیســی قاســم« رهبر شــیعیان بحرین نیز این موضع واالی حسن مشیمع را 
ســتوده تأکید کرد: از استاد حسن مشــیمع به دلیل این موضع گرانقدر و واالی 
او و این کــه قضیه و آرمان ملت را که قضیه خود او نیز هســت، بر نیاز ضروری 
خویش برای آزادی از زندان و حفظ ســالمتی مقدم داشته است، سپاسگزاریم. 
 همــه زندانیان و تبعیدشــدگان و همــه عرصه بحرین پــر از چنین مقاومت ها 

و استواری هاست.

 تظاهرات بحرینی ها 
در حمایت از شیخ عیسی قاسم 


