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شماره 10019

چرا دستان غرب در دور جدید مذاکرات برجامی بسته بود؟

رونماییازتحفهنطنزدر مذاکراتوین

نمایندگانایراندورجدیدمذاکراتوین
رادر حالیآغاز کردند کهاینمذا کرات
تحتالشعاعدوحادثهمهمقرارگرفتهاست:
یکیعملیاتخرابکارانهرژیماشغالگرقدسدر
نیروگاهنطنزودیگری،اعالمرسمیغنیسازی
60درصدیازسویجمهوریاسالمیایران.
بدون شک ،همگان اذعان دارند که اقدام
بهنگام و منطقی جمهوری اسالمی ایران
در آغاز غنیسازی  60درصدی ،وا کنشی در
قبال کنش تروریستی رژیم صهیونیستی
بوده است .در چنین شرایطی ،جوبایدن
رئیسجمهور ایاال تمتحده آمریکا و
همراهانشدو گزینهبیشتردرقبالمذا کرات
وین پیش روی خود نخواهند داشت :رفع
واقعیتحریمهایایرانوتندادنبهراستی
آزمایی این پروسه توسط تهران یا استمرار
تنشهایفعلیوپذیرشهزینههایسخت
آن برای غرب و رژیم اشغالگر قدس .بدیهی
است که راه سومی در این خصوص متصور
نخواهد بود!
غربیها نگران شدهاند
ع گیریهای اعالمشده پس از اقدام
موض 
تروریستی رژیم اشغالگر قدس در نیروگاه
نطنز ،بهخوبی نشان میدهد که بازیگران
غربی قدرت پنهانسازی نگرانی خود را در
قبال وا کنشهای جمهوری اسالمی ایران
در قبالاینمسئلهندارند.بخشیاز نگرانی
غربیهامعطوفبهامنیترژیمصهیونیستی
وبخشیدیگر،معطوفبهاقدامات کشورمان
در تسریع و تقویت فعالیتهای هستهای
خود میباشد.
رمزگشاییاز اظهاراتاخیروزیرامور خارجه
آلمان ،میتواند کمک شایانی در درک این
مسئله به مخاطبان تحوالت اخیر کند.
هایکو ماس با اشاره به تحوالت جاری در
مرکز غنیسازی نطنز ،نسبت به پیشرفت

در مذا کرات احیای برجام ابراز نگرانی کرد.
او با توجه به اتفاقات جدید در سایت نطنز
گفتوگوهای وین را واجد «اهمیتی ویژ ه »
توصیف کرد.بهعبارتبهتر،هایکوماس که
خود یکی از اصلیترین بانیان «فرسایشی
شدن مذا کرات» از ابتدای حضور دولت
بایدن در کاخ سفید تا کنون بوده است،
ا کنون«اضطرارمذا کرات»رابیشازهرزمان
دیگریحس کردهاست!وزیرخارجهآلمان
در این خصوص تأ کید کرده است :
«خبرهایی کههماینکازتهرانمیشنویم،
بهخصوصدرارتباطباتحوالتاخیردرنطنز،
طنین مثبتی ندارد .مذا کرات وین آسان
نیست؛هرچندتا کنونبهصورتیسازندهوبا
تعامل حاضران پیش رفته است».
ا کنون هایکوماس  ،ژان ایو لودریان و دیگر
مقامات اروپایی بهوضوح دریافتهاند که
«مدیریت صحنه مذا کرات وین » ،آنهم
به سود منافع ایاالتمتحده آمریکا و رژیم
صهیونیستی برخالف تصور اولیه آ نها
آسان نیست .اعالم رسمی غنیسازی
60درصدیازسویجمهوریاسالمیایران،
بازیگرانغربیرادر موقعیتیقرار دادهاست
کهدیگرنمیتوانازآنهابهعنوان«بازیگران
اصلی مذا کرات برجامی جدید» یادکرد!
این همان موضوعی است که واشنگتن،
برلین ،لندن و پاریس بهشدت نسبت به
آن هراسان هستند.
دولت بایدن سردرگم است!
در این میان ،تالش کاخ سفید برای ارسال
پالسهای نادرست و غلط در خصوص
عملیات خرابکارانه رژیم اشغالگر قدس در
نطنز ،نتوانسته است کمکی به جلوگیری
از تضعیف مواضع واشنگتن در مذا کرات
هستهای کند.دولتآمریکااعالم کردهاست
کهاین کشور در حملهبهسامانهبرقرسانی

آمریکا و تروئیکای اروپایی صرفا محکوم هستند میان دو گزینه «بازگشت کامل به برجام» یا «پذیرش غنیسازی  60درصدی از سوی
م گیری کنند ،نه چیز دیگر!
ایران» تصمی 

چ گونهمشارکتی
تأسیساتهستهاینطنزهی 
نداشتهاست.بهعبارتبهتر،دموکراتهای
آمریکا درصدد آن هستند تا میان خود و
موساد،درانجاماینعملیاتنوعیتفکیک
و تمایز قائل شوند .دو روز پس از حمله به
سامانه برقرسانی تأسیسات هستهای
نطنز ،کاخ سفید خبرهای ناظر بر احتمال
مشارکت این کشور در آن حمله را تکذیب
کرده است«.نیویورک تایمز» در گزارشی که
پیرامون حادثه نطنز منتشر کرده بود به
نقل از دو منبع اطالعاتی آمریکا و اسرائیل

نخستوزیر کره جنوبی برکنار شد
رئیسجمهور کرهجنوبی در ترمیم کابینه اقدام به تغییر
نخستوزیر و  6عضو دیگر کابینه خود با هدف احیای
حزبش بعد از شکستهای سختش در انتخابات محلی و
همچنین دستور کار سیاسی خود کرد.
به گزارشایسنا،بهنقلاز خبرگزاریرویترز،در همینراستا
مونجائهاین،رئیسجمهور کرهجنوبی ،کیمبو کیوم،وزیر
ن گذار این کشور را به جهت
کشور سابق و چهار دوره قانو 
جانشینی «چانگ سیه کیون» در مقام نخستوزیری

معرفی کرد .او همچنین به معرفی گزینههای جدید
تصدی وزارتخانههای زمین ،صنعت ،شیالت ،کار و علم
و تکنولوژی پرداخت.
هر 6کاندیداباجلساتاستماعپارلمانیبرایتأییدشدنشان
ن گذاران درصورتیکه
مواجه هستند ،هرچند که این قانو 
رئیسجمهور اصرار بر انتصاب رسمی داشته باشد ،قدرت
بلوکه کردن انتصاب را ندارند.
این ترمیم کابینه در حدود یک هفته بعدازآن صورت

کارت دانشجویی به شماره سریال 95159317بنام میالد شهروسی وند به کدملی 1920217398
فرزند علی تقی دانشجوی رشته معماری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه جهاد دانشگاهی
خوزستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز-کارت سواری پراید مدل  1381رنگ شیری روغنی شماره پال ک :ایران 459-36ط86
شماره موتور 00299812 :شماره شاسی 1412281763525 :به نام :محمدرضا خنفری فرزند
مهدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان رنگ سفید روغنی مدل 1383به شماره انتظامی 527س-47
ایران  43و شماره موتور  115382118و شماره شاسی  82912062به نام آقای حسین ابراهیمی
مطلق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
سندمالکیتراهور (برگسبز)سواریپژو405بهشمارهانتظامی778د-61ایران82مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت کشف هرگونه فساد برعهده مالک است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) و سند کمپانی وانت مزدا  1000به شماره انتظامی  321و -21ایران
 72و شماره موتور  084339و شماره شاسی  6416973مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است .مسئولیت ضمانت کشف فساد برعهده مالک است.
سند کمپانی سواری ام.وی.ام  530به شماره انتظامی  999ب-49ایران  18و شماره موتور
 MVM484FFFA004629و شماره شاسی  NATGCAVF501004846به نام مصطفی بیگ
محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز اتومبیل وانت پیکان مدل  1386به شماره انتظامی 322د19ایران  23به شماره شاسی
 31643288به شماره موتور  11486045924مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کارت هوشمند راننده باری به شماره  3027449بنام مسعود جهانمردی به شماره ملی
 1199901210مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
مدرک موقت فار غ التحصیلی اینجانب نگین نظری فرد فرزند علی به شماره کارت ملی
1050482581صادره از نیشابور در مقطع کارشناسی پیوسته در رشته مامائی ،صادره از دانشگاه
آزاد اسالمی واحد قوچان با شماره  1977912و به تاریخ  95/2/14مفقود گردیده است و فاقد
اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان به
نشانی قوچان-کیلومتر  5جاده مشهد قوچان-دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.
سند وسیله نقلیه (برگ سبز) و برگ کمپانی خودرو سواری سیستم سایپا تیپ  131SEمدل 1396
به شماره انتظامی 587-27ی 45به شماره شاسی  NAS411100H1064134به شماره موتور
M13/6004811به نام نجم الدین منعم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد88.
سند وسیله نقلیه (برگ سبز و برگ کمپانی) خودرو سواری پیکان مدل  1382به شماره انتظامی
391-27ی 54به شماره موتور  11158155731به شماره شاسی  0336850082به مالکیت
عبدالسالم محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد89.
اینجانبفهیمهزارعمالکخودرویپیکانوانت1600بهشمارهبدنهNAAA36AA8EG703638
به شماره موتور  118P0114711به شماره پال ک ایرن  253 -72ط  69بعلت فقدان اسناد فروش
تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی در
خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر  5جاده
ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق
ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
برگ سبز خودرو پیکان وانت  1600مدل  1393و به شماره پال ک ایران  253 – 72ط  69و به
شماره موتور  118P0114711و شماره شاسی  NAAA36AA8EG703638بنام فهیمه زار ع
مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
اصل کارت سالح شکاری پنج تیر دستکش ساچمه زنی کالیبر  12ساخت کشور ترکیه به شماره
بدنه 3016–92621116به نام نورالدین قربانی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه  580کدملی
 2279450704متولد  1350صادره از رامسر مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
برگ سبز پراید مدل  90رنگ سفید ش ش ایران  735 -65ج  69ش م  4035247ش شاسی
 3412290883253مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز پژو پارس مدل  81رنگ مشکی ش ش ایران  673 -75س  14ش م
 22828113350ش شاسی  81813398مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت راهور ( برگ سبز) سواری ساپیا  131به شماره انتظامی  449س  -87ایران  40و
شماره موتور M13/6485458وشماره شاسی NAS411100L3616815مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت کشف فساد بر عهده مالک است.
سندمالکیت راهور ( برگ سبز) سواری سایپا  131به شماره انتظامی  485س  -87ایران  40و
شماره موتور M13/6454313و شماره شاسی NAS411100L3605492مققود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت کشف هرگونه فساد برعهده مالک است.
سند مالکیت راهور ( برگ سبز) سواری سایپا  131به شماره انتظامی  477س  87ایران  40وشماره
موتور  M13/6468593و شماره شاسی  NAS411100L3615937مققود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت کشف هرگونه فساد برعهده مالک است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری سایپا  131به شماره انتظامی  458س  -87ایران  40و
شمارهموتور M13/6485809وشمارهشاسی NAS411100L3617473مققود گردیدهواز درجه
اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت کشف هرگونه فساد برعهده مالک است.
سند مالکیت راهور ( برگ سبز) سواری سایپا  131به شماره انتظامی  459س  -87ایران  40و
شماره موتور M13/6475535و شماره شاسی NAS411100L3610745مققود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است .مسئولیت ضمانت کشف هرگونه فساد برعهده مالک است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب فهیمه کمالو فرزند علی اصغر به شماره شناسنامه 6076
صادره از شهر ری در مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی واحد دانشگاهی تهران مرکزی
با شماره  930505835در تاریخ  99/9/5مفقود گردیده است از یابنده تقاضا می گردداصل
مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران خ آزادی خ اسکندری
شمالی خ فرصت شیرازی پال ک  136صندوق پستی  13185/768ارسال نماید.
برگ سبز ( شناسنامه) متعلق به یک دستگاه خودروی سواری پژو  405مدل  1394به رنگ
نقره ای متالیک به شماره پال ک  623م  23ایران  98به شماره انتظامی  124K0774649به
شماره شاسی  NAAM01CEXFR231841بنام فرهاد ا کبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

مسئولیتاینحملهرابرعهدهموساددانسته
بود.درهرحال ،به نظر میرسد محاسبات
واشنگتندر اینخصوصبار دیگرنادرست
از آب درآمده است .امروز کاخ سفید نهتنها
در کنار رژیم اشغالگر قدس ،مسئول حمله
خرابکارانه به نطنز شناخته میشود ،بلکه
باید شاهد غنیسازی  60درصدی اورانیوم
در ایران باشد!
سایه حادثه نطنز بر مذا کرات وین
جن سا کی ،سخنگوی کاخ سفید طی
روزهای اخیر ،دو بار هرگونه مداخله آمریکا

ی گیرد که حزب دموکراتیک متعلق به مون جائه این در
م 
انتخاباتی ویژه برای پستهای مهم شهرداری و به دنبال
درگیر شدن در رسواییهای سیاسی و مشکالت اقتصادی
دچار شکستهای سنگین شد.
اینانتخاباتبهعنوانمحکیبرایهرگونهتغییرسیاسیدر
آستانهانتخاباتریاستجمهوری۹مارس۲۰۲۲نگریسته
شداماشکستحزبحاکمخبرازمسیریسختبرایدستور
کارسیاسیمونجائهاینازجملهمتوقفکردنروندافزایش
قیمت خانه و اصالح نظام قضائی میدهد .دوره پنج ساله
مون جائه این در سال  ۲۰۲۲پایان مییابد.

در حمله به تأسیسات هستهای نطنز را
نفی کرده است .جن سا کی در نشست
خبریخودهمچنینازاعالمموضعدرمورد
نقش اسرائیل در خرابکاری در تأسیسات
هستهاینطنزنیزخودداریورزید.او گفت:
«ما هیچچیز برای گفتن درباره گمانهزنی
پیرامونعللاینحادثهویاتأثیراتناشیاز
آننداریم».سخنگویکاخسفیددرعینحال
از ابراز نظر پیرامون تأثیرات احتمالی این
حمله بر گفتوگوهای کمیسیون مشترک
برجام در وین نیز اجتناب کرده است اما
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ترجمه
وتحلیل

حمایت دستگاه قضائی آمریکا
از قاتل جرج فلوید

دیگرمقاماتآمریکایینتوانستهاندنگرانی
خود را نسبت به این مسئله کتمان کنند!
طی روزهای اخیر ،دهها سناتور آمریکایی
از دولت بایدن درخواست کردهاند تا هر
چه سریعتر بدون آنکه زمان را تلف کند ،به
توافقهستهایباایرانبازگرددزیرامدیریت
اوضاع ( بنا به تعبیر آنها) بهمراتب نسبت
به قبل دشوارتر شده است .از سوی دیگر،
آغاز غنیسازی  60درصدی اورانیوم توسط
جمهوری اسالمی ایران ،جایی برای اتالف
زمان از سوی آمریکا و تروئیکای اروپایی یا
بسط مذا کرات به حوزههای دیگر را باقی
نخواهد گذاشت .در این میان ،مقامات
روسی ازجمله اولیانوف نماینده مسکو در
سازمانهای بینالمللی تصریح کردهاند
که اقدام جمهوری اسالمی ایران در آغاز
غنیسازی60درصدی،وا کنشینسبتبه
عملیاتخرابکارانهاخیردرنطنزبودهاست.
مقاماتروسیوچینیهردواعالم کردهاند که
مسئولیتافزایشسطحودرصدغنیسازی
اورانیوم در ایران ،بر عهده بازیگرانی است
که اوضاع را ( با عملیات خرابکارانه در نطنز)
پیچیدهترساختهاند.درهرحال،سایهحادثه
اخیرنطنزبردورجدیدمذا کراتبرجامیدر
وین سنگینی کرده است .آمریکا ،آلمان،
انگلیس و فرانسه ا کنون بیش از هر زمان
دیگری در انتظار ترسیم مختصات دقیق
نقطهایهستند کهمذا کراتبرجامیوین
در آن قرار دارد.
ا کنون بر همگان مسجل است که ترسیم
این مختصات ،دیگر بر عهده بازیگران
غربی مذا کرات وین نیست! آنها صرفا
محکوم هستند میان دو گزینه «بازگشت
کامل به برجام» یا « پذیرش غنیسازی
م گیری
 60درصدی از سوی ایران» تصمی 
کنند ،نه چیز دیگر!

امارات سالروز اشغال فلسطین را تبریک گفت!
سفارتاماراتعربیمتحدهدرتلآویودرپیامیسالروز
اشغال فلسطین را که آن را سالروز «استقالل» خوانده،
به رژیم صهیونیستی تبریک گفت.
به گزارش فارس ،سفارت امارات متحده عربی،
شامگاه پنج شنبه ،در پیامی سالروز اشغال فلسطین
را به تلآویو تبریک گفت.حساب کاربری سفارت
امارات عربی متحده در تلآویو ،در پیام مذکور آنچه
آن را سالروز «استقالل» خوانده ،به سا کنان فلسطین

کارت خودروی سواری پرایدجی تی ایکس مدل  1383نقره ای متالیک به شماره پال ک 741
ب  96ایران  28و شماره موتور  00636612و شماره شاسی  S14122882196498به نام محمد
قیاسوند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
اصل اوراق بیمه ای به شماره سریال ( )1008741003متعلق به بیمه ملت از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

اخطاریهدفترخانه
نام و نام خانوادگی مخاطب
آقای علی عیسی زاده
شغل
اقامتگاه و آدرس
مجهول المکان
موضوع
جناب آقای علی عیسی زاده
در اجرایدادنامه 9909970216401569مورخ1399/9/25صادرهاز شعبه264دادگاه
خانواده مجتمع قضایی خانواده دو تهران به استحضار میرساند ظرف مدت پانزده
روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به دفتر طالق  43تهران مراجعه نمایید .بدیهی است
در صورت عدم حضور در مدت یاد شده دفترخانه طبق مقررات اقدام به ثبت واقعه
طالق خواهد نمود.
آدرسدفترخانه:سعادتآباد-ضلعجنوبغربیچهارراهسروساختمانسینا-پال ک
 – 38طبقه  -4واحد 8
سردفتر طالق  43تهران
محمود رحیمیپوربافقی
تاریخ انتشار -1400/1/28م الف -10196د ش 1400/1/28

اشغالی تبریک گفت.
درعینحال«،محمدآلخاجه»سفیراماراتدرتلآویو
نیز در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه توییتر
ضمنتشکرازرئیسرژیمصهیونیستیبابت«استقبال
گرم»،سالروزاشغالفلسطینراروز «استقالل»خواندو
آنراتبریک گفت.طبق گزارشپایگاهخبری«عربی، »۲۱
ایناقدامسفارتاماراتعربیمتحدهوا کنشبسیاری
از کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته است.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چونتحدیدحدودششدانگیکبابمنزلدارایپال ک54فرعیاز 11اصلیملکیآقای
عیسی شهلی بر واقع در قطعه یک بمپور از بخش  12بلوچستان مورد تقاضای نامبرده
در تاریخ  1400/2/18راس ساعت  8صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده
 14قانون ثبت به مالکین و صاحبان امال ک فوق الذکر اعالم می گردد تا در محل حضور
بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امال ک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید
حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امال ک فوق بر طبق ماده  15قانون ثبت با
حضور ومعرفیمجاورینبعملخواهدآمدواعتراضآنهابرابرماده20قانونثبتاز تاریخ
تحدید حدود به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره  2ماده واحده قانون
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و مواد  74و  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت
معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض
خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره
تسلیم نمایند و در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعهو گواهیعدمتقدیمدادخواسترادریافتوبهادارهثبتتسلیمواداره
ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه دهد.
اردشیر محمودی
ریاست ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر
تاریخ انتشار -1400/1/28م الف -20/1400د ش 1400/1/28

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

«آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» نظر
به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20و برابر رای شماره... 139960310013023281مورخ .1399/12.04.هیات
قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....
چمستان.......تصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقای/خانم...ابراهیما کبری....
فرزند...رحمت....نسبتبهششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی/بهمساحت
 276.53.....متر مربع که مقدار  48سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پال ک
....137...فرعیاز ...18....اصلیواقعدر ...قریهمغانده...بخش...11...خریداری
از آقای/خانم...ا کبرا کبریمالکرسمیمحرز گردیدهاستلذابهموجبماده3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه
مربوطهاینا گهیدر دونوبتبهفاصله15روز از طریقاینروزنامهومحلی/کثیراالنتشار
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و درروستاها از تاریخ
الصاقدر محلتادوماهاعتراضخودرابهادارهثبتمحلوقوعملکتسلیمورسیداخذ
نمایند.معترضبایدظرفیکماهاز تاریختسلیماعتراضمبادرتبهتقدیمدادخواست
بهدادگاهعمومیمحلنمایدو گواهیتقدیمدادخواستبهادارهثبتمحلتحویلدهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف ۱۹۹۱۱۲۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول 1400.01.28 ..تاریخ انتشار نوبت دوم1400.02.11 .
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک چمستان ......عین اله تیموری

آگهی ابالغ آرای صادره از ثبت اسناد و امالک ورامین

آقای علی اصغر روغنی فرزند علی دارای شماره شناسنامه  10به شر ح دادخواست
به کالسه  -از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان فرشته ا کبری فرزند ملک و کوکب به ش.ش  6169580240-574در تاریخ
 99/12/20در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به:
-1علی اصغر روغنی فرزند علی و مروارید به ش.ش  4500660666ت.ت 1327/1/21
همسر متوفی
-2فرانک روغنی فرزند علی اصغر و فرشته به ش.ش  708ت.ت  55/8/22فرزند
متوفی
 -3مهرداد روغنی فرزند علی اصغر و فرشته به ش.ش  3372ت.ت  65/6/30فرزند
متوفی
 -4رضا روغنی فرزند علی اصغر و فرشته به ش.ش  707ت.ت  1355فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آ گهی مینماید تا هر
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آ گهی
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

حسب آرای صادره و به اسناد عادی و تصرفات مالکانه مفروزی اشخاص ذیل واقع
در شهر جواد آباد احراز گردیده لذا طبق ماده  10آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی
به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال  1388مراتب یک
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محل آ گهی و همزمان همان نشریه در معابر عمومی از
ی گردد تا چنانچه نسبت به صدور اسناد مالکیت
طریق شورای محل نصب و الصاق م 
مفروزی متقاضیان اعتراضی داشته باشند از تاریخ نشر آ گهی ظرف بیست روز اعتراض
کتبیخودرابهادارهثبتاسنادوامال کشهرستانورامینتحویلورسیددریافتنموده
و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ورامین دادخواست خود را به
مراجعذیصالحتقدیمو گواهیدادخواسترابهادارهثبتاسنادوامال کورامینتسلیم
در غیر اینصورت عملیات ثبتی جهت صدور سند با رعایت کامل قانونی مقررات ادامه
خواهد یافت و به اعتراض خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد
جواد آباد
 -1برابر رای شماره  140085601060000841مورخ 1400/1/25ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی درآن به مساحت  467/86مترمربع بنام عظیم مسعودی فرزند محمد
به شماره ملی  0421783303ثبت گردید .نقل و انتقال از مالکیت مالک اولیه محمد
مسعودی از پال ک  233/502اصلی قطعه  1428میباشد.
محمود داودی
رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین
تاریخ انتشار -1400/1/28د ش 1400/1/28

رونوشت آگهی حصروراثت

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی خرمدره بخش سه زنجان تصرف مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امال ک مورد
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعترضی داشته باشند.
می توانند از تاریخ انتشار اولین نوبت به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
و امال ک محل تسلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
 -1برابر رای شماره  1500/63مورخه  1400/1/24مالکیت آقای سیاوش حیدری به
شناسنامه شماره  11420کدملی  6159094572صادره خرمدره فرزند علیرضا نسبت
به ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  7544/88مترمربع از پال ک  39اصلی واقع
در زنجان بخش سه حوزه ثبت ملک خرمدره از مالکیت خود متقاضی پرونده کالسه
1399114427009000246
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد
قنبری -رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/1/28
تاریخ انتشار نوبت دوم -1400/2/12د ش 1400/1/28

گروه بینالملل
حمایت دستگاه قضائی و امنیتی
آمریکا از قاتل جرج فلوید همچنان ادامه
دارد .دریک شووین ،افسر سابق پلیس
که بهعنوان متهم پرونده مرگ جور ج
فلوید محا کمه میشود ،در دادگاه از ابراز
نظر خودداری کرد .قانون اساسی آمریکا
چنین حقی را به رسمیت میشناسد.
محا کمه این افسر سابق پلیس به پایان
خود نزدیک شده است.بر اساس گزارش دویچه وله ،مرگ جورج فلوید
اعتراضات گسترده مردم آمریکا به خشونت پلیس علیه سیاهپوستان را در
پی داشت .دریک شووین ،افسر سابق پلیس متهم است به علت قرار دادن
زانوی خود بر گردن این شهروند سیاهپوست باعث مرگ او شده است.
این در حالی است که وکیل مدافع شووین مدعی شده که هیچ خالفی از
سوی موکل خود روی نداده است .وکیل مدافع شووین ،علت مرگ جورج
فلوید را استفاده از مواد مخدر و همچنین سابقه بیماریهای او دانسته
است.هفته گذشته ،یک پزشک متخصص امور جنایی علت مرگ فلوید را
نرسیدن ا کسیژن به ریه اعالم کرده بود .بهاینترتیب ،ادعای وکیل دریک
شووین مبنیبر مرگ این شهروند سیاهپوست به علت مصرف مواد مخدر و
سابقه بیماریهای او رد شده است.دریک شووین در جلسه محا کمه خود
از اظهارنظر پیرامون پرونده مرگ جورج فلوید خودداری ورزید .ماده پنج
مکمل قانون اساسی آمریکا چنین حقی را به رسمیت میشناسد.به سخن
دیگر ،هرگاه ابراز نظر از سوی متهمی در جریان محا کمه به زیان او تمام شود،
متهم میتواند از این مادهقانونی استفاده کرده و سکوت اختیار کند!پیتر
کاهیل ،قاضی دادگاه شووین از اعضای هیئتمنصفه درخواست کرد که
سکوت او را بهعنوان نکتهای منفی در پرونده دادرسی به مرگ جورج فلوید
منظور نکنند.دریکشووین،افسرسابقپلیسبهاتهام کشتنجورجفلوید
در روز  ۲۵ماه مه سال گذشته میالدی در برابر دادگاهی در مینیاپولیس
واقع در ایالت مینهسوتا محا کمه میشود.دریک شووین زانوی خود را
برای مدت نه و نیم دقیقه بر روی گردن جورج فلوید قرار داده بود و بهرغم
آنکه فلوید بارها گفته بود که نمیتواند نفس بکشد ،به این عمل خود ادامه
داده بود.جورج فلوید پس بیهوششدن به بیمارستان منتقل میشود و
در آنجا جان خود را از دست میدهد .دادستان پرونده مرگ جورج فلوید
برایدریکشووینمجازاتقتلدرجهدوتقاضا کردهاست.مجازاتچنین
اتهامی نهایتا حبسی طوالنی است .این در حالی است که شووین اتهامات
واردهرانفی کردهاست.محا کمهاینافسرسابقپلیسدر پروندهمرگجورج
فلوید احتماال اوایل هفته آینده به پایان میرسد .پس از دفاع نهایی وکیل
دریکشووین،هیئتمنصفهدربارهاینپروندهتصمیمخواهد گرفت.باید
یادآور شد که انتشار ویدئوی مرگ جورج فلوید به اعتراضات گستردهای
علیه نژادپرستی و خشونت پلیس علیه سیاهپوستان در آمریکا دامن زد.
اعتراضاتی که هفتهها ادامه یافت و با حمایت و پشتیبانی کنشگران مدنی
در کشورهای دیگر نیز همراه شد.
حاشیه امنی برای نژادپرستان
نحوه محا کمه قاتل جرج فلوید و مدارای مطلق دستگاه امنیتی و قضائی
آمریکابادرکشووینبهخوبینشانداد کهویودیگرنژادپرستاندرسرتاسر
این کشور،تاچهاندازهایموردحمایتمقاماتامنیتی،سیاسیوقضائی
قرار دارند .به عبارت بهتر ،نژادپرستی سیستماتیک در آمریکا بهاندازهای
نهادینهشده است که مقامات آمریکایی ابایی از ابراز آن ندارند .دو حزب
ل گیری این روند
سنتی آمریکا(جمهوریخواه و دموکرات) قطعا در شک 
ی کنند.
ی گذرد ،استقبال م 
سهیم بوده و ازآنچه امروز در جامعه آمریکا م 
اینهمانچهرهعریانوواقعیآمریکاست؛ کشوری کهدرآنقاتلبهمراتب
نسبت به مقتول ارزش و احترام بیشتری دارد!
دویچه وله

در راستای پشتیباتی و رفع موانع تولید صورت گرفت

تقدیر وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی از بانک پارسیان
معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی از بانک
پارسیان به سبب اختصاص اعتبار برای خرید کاالهای صنایع دستی و قرار دادن
آن در سبد جوایز غیرنقدی تقدیرکرد.پویا محمودیان،با ارسال تقدیرنامه ای به
کورش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد:در راستای توجه ویژه و
تالشهای ارزنده آن بانک طی سال  99مبنی بر استفاده از کاالهای صنایعدستی
در سبد جوایز غیرنقدی بانک مراتب تقدیر و سپاس تقدیم حضور میشود.معاون
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی تا کید می کند:
بیشکایناقدامبزرگبهعنوانثمرهمساعیماندگار مدیرانسخت کوشومتعهد
ایرانیدر مشارکتواحیایهنر-صنعتمیباشدوامیداستباتالشافزونتر،سهم
بیشتری در راه ارتقای عظمت هنر ایران اسالمی داشته باشید.گفتنی است بانک
پارسیان در راستای حمایت ،پشتیباتی و رفع موانع از تولید و با هدف ترویج و اشاعه
بیشتر کاالهای فرهنگی ایرانی اسالمی در سطح جامعه و ارتقای تولید،همه ساله
اعتباری را برای خرید کاالهای صنایع دستی در سبد جوایز غیرنقدی سپرده های
قرض الحسنه اختصاص داده است.

نحوه دریافت کد شهاب در بانک ملی ایران
مشتریان بانک ملی ایران می توانند با مراجعه به سایت رسمی این بانک یا از طریق بازوی
اپلیکیشن بله ،به راحتی کد شهاب خود را استعالم بگیرند.به گزارش روابط عمومی بانک
ملیایران،شناسههویتالکترونیکبانکی(کدشهاب)شناسهای۱۶رقمیاست کهبرای
هر مشتری بانکی بهصورت اختصاصی صادر و در تمام بانکها بهصورت یکسان تعریف
میشود؛ درواقع مشتریان بانکی که دارای حسابهای جدا گانه در بانکهای مختلف
هستند ،کافیاستاز طریقیکیاز بانکها کدشهابدریافت کنندتادر بانکهایدیگراز
همان کد استفاده شود.براساس دستورالعمل بانک مرکزی ،داشتن کد شهاب به منظور
پا ک سازی و اصالح اطالعات حساب ها الزامی شده و ارائه خدمات بانکی به مشتریان
فاقد کدشهاببامحدودیتهاییمواجهاست.کدیاشناسهشهابزمانیبرایمشتریان
بانکی صادر میشود که احراز هویت مشتری بهصورت کامل انجام و اطالعات ارائهشده
در زمان افتتاح حساب تأیید شود بنابراین ارائه اطالعات هویتی،سجلی،مکانی و کسب
و کاری مشخص برای دارندگان حساب های حقیقی و حقوقی به منظور تخصیص کد
شهاب الزم است.استعالم کد شهاب حساب های بانک ملی ایران در https://bmi.ir/
 fa/shahabو بازوی  ble.ir/shahab-botدر پیامرسان بله امکانپذیر است.مشتریان
فاقد کد شهاب ضروری است در اسر ع وقت با مراجعه به شعبه ،نسبت به اصالح و تکمیل
اطالعات حساب خود برای دریافت خدمات بانکی اقدام کنند.

عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن:

انتخاب شعار «تولید ،پشتیبانی ها و
مانع زدایی ها» بر نقش متولیان امر تولید
و تصمیمگیران شبكه بانکی تأكید دارد
عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معدن گفت :انتخاب شعار «تولید ،پشتیبانی ها
و مانع زدایی ها» از سوی مقام معظم رهبری در سال  1400وظیفه متولیان امر تولید
م گیران شبکه بانکی را مورد تأ كید ویژه قرار می دهد و الزم است با
و نقش مؤثر تصمی 
اتخاذ تدابیر مناسب در جهت تحقق آن اهتمام ورزیم.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
بانک صنعت و معدن ،وی ضمن بیان مطلب فوق عنوان داشت :با اعالم این شعار
از همان ابتدای سال ،كمیته ویژه ای برای همسان سازی سیاست ها ،برنامه ها و
دستورالعملهایموجوددراینبانکدرجهتتحققشعارسالواجرایمنویاتمقام
معظم رهبری تشكیل شد.وی افزود :در این راستا مواردی در سیاستها و تصمیمات
متخذهاز سویاین كمیتهمطرحشدومقرر شدهمهبخشهایبانکبهطور مستمر
نتیجهاقداماتانجامشدهرا گزارشنمایند.دكترخورسندیانتأ كید كرد:مهمترین
موضوع در رابطه با تحقق شعار سال در بانک این است که باید ابتدا موانع موجود در
مسیر تولید را شناسایی كنیم و سپس با تفویض اختیار امور تصمیم گیری و افزایش
اختیارات مدیران استانی و رؤسای شعب برای چابك سازی و سرعت بخشیدن به
پاسخ دهی به تقاضاها و رفع مشكالت تولیدكنندگان اقدام نماییم.

