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محصولصلحآمریکایی!
تعداد آوارگان جهان از  100میلیون نفر گذشت

گروه بینالملل
سازمان ملل متحد اعالم کرد که جنگ
اوکراین باعث شده که برای اولین بار در تاریخ
تعداد آوارگانی که در سراسر جهان به دلیل جنگ،
خشونت ،نقض حقوق بشر و آزار و شکنجه مجبور
به فرار شدهاند ،از مرز  ۱۰۰میلیون نفر عبور کند.
بر اساس این گزارش ،از زمان آغاز جنگ اوکراین
در  ۲۴فوریه سال جاری ،بیش از  ۸میلیون نفر از
سا کنان آن در داخل کشور آواره شدهاند و حدود
6/5میلیوننفردیگر کهعمدازنو کودکبودندنیز
مجبور بهفرار به کشوریدیگرشدهاند.کمیساریای
عالیپناهندگانسازمانمللدر بیانیهایاعالم کرد
اینرقم«هشداردهنده» کههرگزنبایدثبتمیشد
باید جهان را به لرزه درآورد و عزمی را به وجود آورد تا
به درگیریهایی که تعداد بیسابقهای را مجبور به
ترک خانههای خود کرده ،پایان داده شود.در این
بیانیه آمده است که در کنار جنگ ،بالیای طبیعی
نیز عامل وقوع بیشترین جابهجاییهای داخلی
جدید بوده و باعث آوارگی 23/7میلیون نفر در
سال  ۲۰۲۱میالدی شده است.
نقش آمریکا در ایجاد بحرانهای جهانی
ا گرچه رسانههای غربی بهصورت عامدانه بر
«متن منازعه اوکراین»و آنچه در جنگ میگذرد
تمرکز زیادی کردهاند ،اما بررسی فرامتن این منازعه
وترکیبآنبادیگرمؤلفههایتحلیلینشانمیدهد
که با صحنه پیچیده و خطرنا کی مواجه هستیم!
در این خصوص نکاتی وجود دارد که الزم است
مورد توجه قرار گیرد،نخست اینکه آمریکا از یکسو
به حمایت از تروریستهای تکفیری در افغانستان
ادامه میدهد و داعش را بهمثابه مهره ضد امنیتی
خود در شبهقاره هند دوباره مورد استفاده قرار داده
است.هدفاولیهآمریکاازبازتولیدتروریسمتکفیری
وحمایتازداعشدرنقاطمختلفافغانستان،خلق

بحرانهای مزمن و دامنهدار امنیتی در این کشور
آسیایی محسوب میشود .مقامات هر دو حزب
سنتیآمریکا«دموکراتوجمهوریخواه»معتقدند
که در فضای ناامن و غیر باثبات در افغانستان و
شبهقارههند،قدرتمانورومداخلهگراییبیشتری
داشته و تمرکز افکار عمومی نیز متوجه اشغالگری
مستقیمیاغیرمستقیمآنهادراینمناطقنخواهد
ن که آمریکا و انگلیس بهعنوان دو عضو
بود.دوم ای 
ارشدناتوهردواصرار دارند کهجنگاوکرایندر برهه
کنونی متوقف نشود ،حتی ا گر کی یف  ،خارکیف و
ماریوپل به تلی از خا کستر تبدیل شوند! به عبارت
بهتر ،برای واشنگتن و لندن  ،مهم است که بحران
درمحیطیپیرامونیروسیه«آسیایمرکزیواروپای
شرقیوحتیشمالاروپا»جریانداشتهباشد.یکیاز
اصلیتریندالیلسوقدادندو کشورسوئدوفنالند
بهسویعضویتدر ناتو،تقویتهمینبحرانمزمن
بودهاست.بهعبارتبهتر،غربتالشمیکندحتی
در صورتپایانیافتنجنگاوکراین،اصلمنازعهرا
میانروسیهوبازیگراناروپاییحفظ کند.نکتهسوم
اینکهآمریکادرحیاطخلوتچیننیزتحرکاتخودرا
افزایشدادهاست.تایوان،تبت،هنگ کنگودریای
چینجملگیبهکانونهایمداخل ه گراییغربدرشرق
آسیاتبدیلشدهاست.از سویدیگر،انعقادپیمان
اوکاسودیگرپیمانهایمشابهمیانآمریکا،انگلیس
و استرالیا ،بهصورت مستقیم امنیت چین و محیط
پیرامونی پکن را هدف قرار داده است.
سیاست کالن خطرنا ک آمریکا
در اینجا بهتر است بار دیگر معادالت امنیتی
پشت پرده در افغانستان را مورد بررسی قرار دهیم.
هرچهاررئیسجمهورآمریکااززماناشغالافغانستان
(بوشپسر،اوباما،ترامپوبایدن)درصددالقایاین
گزاره کلی به دیگران بودهاند که ثبات افغانستان
تنها یک شا ه کلید دارد و آن مداخله طوالنیمدت

ه گرایی آنها بوده است ،درصددند بحرانهای مستمر ،عمیق و دامنهداری
مقامات آمریکایی عالوه بر غرب آسیا که نقطه کانونی مداخل 
را در دیگر نقاط جهان خلق کنند

غرب در این کشور است.واشنگتن برای القای
این گزاره دروغین ،در پشتپرده به تقویت ارکان
شکلدهنده تروریسم تکفیری در افغانستان و
شبهقارههندپرداخت.طیماههای گذشته،اسناد
قابلتوجهی درخصوص حمایت ایاالتمتحده
از داعش در افغانستان بهدستآمده است.

اردوغان:

احتمالاستیضاحبایدن

گسترش ناتو به نفع ترکیه نیست
«رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه در
وا کنش بهقصد فنالند و سوئد برای پیوستن به
ناتو تصریح کرد که آنکارا معتقد است که سیاست
گسترش ناتو بدون توجه به نگرانیهای امنیتی نه
برای ترکیه و نه برای ناتو خوب نیست.
خبرگزاریآناتولی گزارش کرد،رجبطیباردوغان
با اشاره به وعدههایی که اعضای ناتو در خصوص
عضویت فنالند و سوئد به این کشور دادهاند گفت
که آنکارا بهجای بیانیههای دیپلماتیک در مورد
امنیت خود میخواهد شاهد گامهای منسجمی
باشد.اردوغان طی سخنانی در یک مراسم در
استان کوجایلی واقع در شمال غربی ترکیه گفت

در صورت شکست دموکراتها

کهدربحبوحهدرخواستعضویتفنالندوسوئددر
ناتو،نبایدبابیانیههایدیپلماتیکبهنگرانیهای
امنیتی ترکیه رسیدگی شود.
ویادامهداد کهمعتقداستسیاست گسترشناتو
بدونتوجهبهنگرانیهایامنیتیاساسینهبرای
ترکیه و نه خود ناتو خوب نیست.فنالند و سوئد در
تاریخ۱۵می(۲۵اردیبهشتماه)رسم ادرخواست
خودبرایعضویتدرناتوراارائهدادند،امابااینحال
برایپذیرفتهشدندراینائتالفامنیتیبهحمایت
 ۳۰کشور عضوناتونیاز دارندوتا کنونعالوهبرترکیه
رئیسجمهور کرواسی نیز با عضویت این دو کشور
در ناتو مخالفت کرده است.

اصل سند کمپانی و برگ سبز (شناسنامه مالکیت) خودرو سواری ساینا مدل  1400رنگ سفید
روغنی به شماره پال ک 177س 17ایران  34و شماره موتور  M15/9334547و شماره شاسی
 NAS831100M5749988مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) متعلق به خودرو سواری سایپا (پراید)  131SEبه رنگ سفید
روغنی مدل 1395به شماره شهربانی (پال ک) 873س26ایران 41و به شماره موتور M13/5572550
و به شماره شاسی (بدنه)  NAS411100G3472429به نام آقای سیدمحمد نوریان تیزآب فرزند
سیدیاراهللدارایشمارهشناسنامه 16847وبهشمارهملی 4198535914وبهتاریختولد 1353/12/20
شناسنامه صادره از شهرستان کوهدشت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) و اصل کارت شناسائی (مشخصات) هر دو متعلق به خودرو
سواری پژو  206تیپ  2مدل  1384به رنگ مشکی متالیک به شماره شهربانی (پال ک) 321س-22
ایران  41و به شماره موتور  10FSS14971680و به شماره شاسی  IRFC8411V08073360به نام
خانم فاطمه آزادبخت فرزند میرزامراد دارای شماره شناسنامه و شماره ملی  4198687293و
به تاریخ تولد  1353/3/5شناسنامه صادره از شهرستان کوهدشت مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط است.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب هانیه زرگران فرزند حمید به شماره شناسنامه 2240110236
شناسه ملی  2240110236صادره از کردکوی در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد
دانشگاهی گرگان با شماره  2358985مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان به نشانی  :گرگان – بزرگراه شهید
کالنتری (کمربندی) – خیابان دانشگاه آزاد اسالمی – مجتمع دانشگاه آزاد اسالمی گرگان –
اداره امور دانش آموختگان ارسال نماید.
برگ سبز سمند مدل  84رنگ نقره ای ش ش ایران 692 -13ص 26ش م  12484145704ش شاسی
 14529624مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پراید مدل  78رنگ سفید ش ش ایران 473 -85ج 42ش م  00131890ش شاسی
 1412278610472مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پراید مدل  88رنگ سفید ش ش ایران 968 -75س 85ش م  3103182ش شاسی
 1412288036528مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو رانا پالس سقف پانا مدل  1401رنگ سفید موتور  188B0006305شاسی Nt342999
به نام ناهید پژوه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز سواری کوئیک مدل  1401به شماره پال ک 595م 98ایران  40و شماره موتور M159396694
و شاسی  NA2X212AAN1094315مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه اسناد (برگ سبز  ،سند کمپانی و  )...سواری روآ مدل  87به شماره پال ک 865ن 69ایران  16و
شماره موتور  4078806و شماره شاسی  78806مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رحیم هکی فرزند علی به شماره شناسنامه  1392صادره از
اندیمشک در مقطع کارشناسی رشته حقوق قضایی صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره
 1384/11/23 -821060304778مفقود گردیده است و فاقد اعتبار است از یابنده تقاضا می شود
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی اهواز فلکه کارگر (فرهنگ شهر)
خیابان کارگر جنوبی کدپستی  61349-68875صندوق پستی  1915ارسال نماید.
اصل مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سیما بلوایه فرزند رحیم به شماره شناسنامه  3570صادره از
شوش در مقطع کارشناسی رشته مدیریت و برنامهریزی آموزشی صادره از واحد دانشگاهی آزاد
اسالمی واحد دزفول با شماره  79/4/22-781653316مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد – به نشانی دزفول – کوی
آزادگان – دانشگاه آزاد اسالمی دزفول به کدپستی  6461646411ارسال نماید.
اینجانب الهام ذوالفقاری مالک سواری پژو پارس به شماره موتور  149B0132009و شماره شاسی
 NAAN11FE1GH720715و شماره پال ک 889ج 69ایران  99به علت فقدان اسناد فروش تقاضای
رونوشت المثنی سند مذکور را نموده است لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودرو فوق دارد
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش ایران خودرو واقع در پیکانشهر – ساختمان سمند
مراجعه نمایند بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری ساینا به شماره انتظامی 862ب 91ایران  92مفقودگردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت راهور (برگ سبز) سواری کوئیک به شماره پال ک 927ب 97ایران  92مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودروی سواری هاچ بک کوئیک مدل  1398به رنگ سفید به شماره انتظامی 143ص83
ایران75وبهشمارهموتور M15/8851923بهنامطیبهسرنوشتپاریزیبهشمارهملی 3070160778
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و برگ سبز خودروی سواری پژو  405جی ال ایکس مدل  1389به رنگ نقره ای به شماره
انتظامی 691ب 66ایران  75و به شماره موتور  12489217695به نام مهدی اسدی و به شماره
ملی  3071373880مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب علی رازانی مالک خودرو سمند  LXبه شماره انتظامی 155 -41و 22و شماره بدنه
NAACRC1HSACF512389و شماره موتور 2019011به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت
المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد
ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند
مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
دانشنامه پایان تحصیالت به شماره  50400به نام نسترن زرین متولد  1365به شماره ملی
 4172722385فارغ التحصیل رشته روانشناختی بالینی در مقطع کارشناسی از دانشگاه عالمه
طباطبائی مفقود گریده و از درجه اعتبار ساقط است .از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
نشانی تهران – بزرگراه همت دهکده المپیک – دانشگاه عالمه طباطبائی ارسال نمایند.
برگ سبز سمند  LXمدل  1391به شماره انتظامی 155 -41و 22و شماره موتور  2019011و شماره شاسی
 NAACRC1HSACF512389به نام علی رازانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند کمپانی و اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) سواری سیستم پژو تیپ  405GLX-XU7به
رنگ مشکی متالیک مدل  1395به شماره شاسی  NAAM01CE1GK423885و به شماره موتور
 124K0886683و به شماره پال ک انتظامی ایران 395 -24م 69و به نام مالک مصطفی دل افروز
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل  1389به رنگ سفید روغنی شماره پال ک
ایران 185 -97ب 78شماره موتور  12489166049شماره  NAAN21CA9AE429554متعلق به
رضا ذوالقدر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت (برگ سبز) سند کامیون خودرو بنز ال پی  36/813رنگ –مدل  1978به شماره انتظامی
ایران 191 -43ع 35شماره موتور  524232شماره شاسی  31807214447688به مالکیت مسیب
رضایی خرمتانی به کد ملی  5499117233مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ کمپانی خودرو پژو پارس  XU7مدل  1396رنگ خا کستری متالیک پال ک  30ایران 963د49
شماره موتور  124K1009042شماره شاسی  NAAN01CE4HH815780به نام آنا آلیانی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

شبکه داعش شامل شهروندانی از افغانستان،
پا کستان ،هند و میانمار هستند و هما کنون در ۱۵
استان افغانستان ازجمله در استانهای شرقی،
جنوبیوجنوبشرقیحضوردارد.سیاستوراهبرد
کالنآمریکادر چنینشرایطی کامالمشخصاست!
این راهبرد ،بر مبنای ایجاد گرههای کور امنیتی

جدیددر نظامبینالمللاستوار شدهاست.ا کنون
مقاماتآمریکاییعالوهبرغربآسیا کهنقطه کانونی
مداخلهگراییآنهابودهاست،درصددندبحرانهای
مستمر ،عمیق و دامنهداری را در دیگر نقاط جهان
خلق کرده و آنها را تقویت کنند .همزمانی تشدید
حمایتآمریکاازتروریستهایداعشدرافغانستان

درصورتیکه جمهوریخواهان کنترل مجلس نمایندگان
آمریکا را در انتخابات میاندورهای  ۲۰۲۲به دست بگیرند
بیش از دوسوم آنها معتقدند که جو بایدن باید استیضاح
شود.به گزارش فارس ،با گذشت تقریبا یکسال و نیم
از ریاستجمهوری بایدن ،روند نزولی میزان رضایت از
عملکرد وی در وا کنش به شکستهای دولتش در دستور
کار خارجی ،داخلی و اقتصاد ادامه دارد و پیشبینی میشود
جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا
در نوامبر به پیروزیهای گسترده دست یابند .به گزارش
خبرگزاری«اسپوتنیک»ا گرجمهوریخواهان کنترلمجلس
نمایندگان آمریکا را در انتخابات میاندورهای سال ۲۰۲۲
به دست بگیرند ،بیش از دوسوم حامیان جمهوریخواه

معتقدند جو بایدن رئیسجمهور آمریکا باید استیضاح
ی که تعداد کلی آمریکاییهایی که همین نظر را
شود؛ درحال 
دارندبهیکسومجمعیترسیدهاست.براساسنظرسنجی
اخیر «یوگاو» به سفارش دانشگاه ماساچوست در امهرست
۶۸درصدجمهوریخواهانخواستاراستیضاحبایدنازسوی
کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان هستند .درعینحال
کمی بیش از یکسوم از هزار شرکت کننده در نظرسنجی
(  ۳ ۴د ر صد ) معتقد ند مجلسی که تحت کنتر ل
جمهوریخواهاناستبایدبایدنرااستیضاح کند66.درصد
دیگر از محافظهکاران میخواهند که رئیسجمهور آمریکا
توسط کنگره به خیانت ،رشوه ،یا سایر جرایم طبق تعریف
قانون اساسی متهم شود.

سند کمپانی خودرو پراید جی تی ایکس رنگ – مدل  1383به شماره انتظامی ایران 635 -67ج 18شماره
موتور  01000592شماره شاسی  S14112283379151به مالکیت فائزه شریفی جبلی به کد ملی 1270176625
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز ریو مدل  86رنگ سفید ش ش ایران 147 -65ب 79ش م  1037452ش شاسی 61002281140940
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پژو  206مدل  88رنگ خا کستری ش ش ایران 871 -65ی 93ش م  13387007859ش شاسی
 258828مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز – سند و کارت خودروی سمند ایکس  7به نام سیدعلیا کبر منیری به شماره پال ک 798ص-87
 23مدل  86به شماره شاسی  70713393به شماره موتور  12486211120مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
برگ سبز وانت نیسان مدل  1400به شماره پال ک 453ه 25ایران  16و شماره موتور  M24873606Mوشاسی
 NAZPL140TM0651937مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کلیه اسناد (برگ سبز  ،سند کمپانی و  )...سواری رانا مدل  94به شماره پال ک 381م 64ایران  14وشماره موتور
162B0212214وشاسی  NAAU01FE8FT113351مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندکمپانی و شناسنامه مالکیت سواری پژوپارس مدل  99به شماره پال ک 136د 52ایران  99و شماره موتور
0001856و شاسی  656067مفقودگردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
اینجانب مجید رستگارنیا درمیان مالک خودرو پژو  405مدل  1398به شماره موتور  124K1387645شماره
بدنه  KK244837و شماره انتظامی  52ایران 284ج 54به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکیت راهور
تقاضای رونوشت اسناد المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه کسی ادعایی در مورد خودروی
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان
سمند مراجعه نماید بدیهی است پس ازمهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل شناسنامه مالکیت (برگ سبز) و اصل کارت شناسایی (مشخصات) و اصل کارت سوخت هر سه متعلق
به خودرو سواری پژو پارس  TU5مدل  1400به رنگ سفید روغنی و به شماره شهربانی 121و 82ایران  67و
به شماره موتور  139B0262846و به شماره شاسی (بدنه)  NAAN11FE9MH753599به نام آقای میثم
سوری فرزند مراد به شماره شناسنامه  453و دارای شماره ملی  5989971230و به تاریخ تولد 1366/12/3
شناسنامه صادره از شهرستان کوهدشت مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند خودرو سواری سایپا تیپ نیسان مدل  1397رنگ سفید روغنی به شماره موتور  M15/8548226و
شماره شاسی  NAS831100J5764782و شماره پال ک 791 -49ج 66به نام موسی بیکرانپور به شماره
ملی  4220139613مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز سواری سمند مدل  82به شماره پال ک 387س 84ایران  16و شماره موتور 1016576
و شاسی  81211919مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و فا کتور فروش خودروی پژو  SLX 405مدل  1396به شماره انتظامی 233ط 53ایران  85به شماره
موتور  164B0122889و شماره شاسی  NAAM31FE8HK61634به نام محمدطاها رحیمی قلعه کهنه
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل کارت دانشجویی اینجانب کاظم اربابی فرزند ابراهیم به شماره ملی  5970151734صادره از شهرستان
فنوج به شماره دانشجویی  961032904دانشگاه ملی واحد زابل رشته مهندسی باغبانی مقطع کارشناسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقطاست.
اصل کارت دانشجویی اینجانب سعید غنی فرخنده فرزند محمدحسین به شماره ملی 5330205247
صادره از شهرستان زهک به شماره دانشجویی  971139509دانشگاه ملی واحد زابل رشته زبان و ادبیات
عرب مقطع کارشناسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل کارت شناسایی معلولیت اینجانب شهیار اسدپور فرزند مرتضی به شماره ملی  3661557963تاریخ
تولد  1388/3/8شدت معلولیت خیلی شدید به تاریخ انقضاء  1404/9/30صادره از سازمان بهزیستی
استان سیستان و بلوچستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و فا کتور فروش (سندکارخانه) و سند مالکیت (برگ سبز) خودروی سایپا 131SEبه رنگ سفید روغنی مدل
 1395به نام دین محمد ریگی به شماره انتظامی 957د 42ایران  95به شماره موتور  M13/5703146و شماره
شاسی  NAS411100G3608287به علت سهل انگاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پیکان وانت مدل  1388پال ک 827ص 55ایران  87شماره موتور  11488033098و شاسی
 NAAA36AA89G855988متعلق میالد نبیلو مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز پراید مدل  1379پال ک 423ب 92ایران  87به شماره موتور  130722و شاسی S1412278609100
متعلق به امیر محمدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت خودروی سواری ساینا مدل  1400به رنگ سفید به شماره انتظامی 484م 42ایران  75و
به شماره موتور  M15/9429246به نام ابوالفضل عبدا ...پورچناری به شماره ملی  3060322341مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز (شناسنامه مالکیت) کامیون کشنده ما ک مدل 1975به رنگ زرد به شماره انتظامی 742 -31ع42
به شماره موتور  003798شماره شاسی  R685ST56802به مالکیت شرکت بین المللی گوهربران گستر
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است392.
شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودرو سواری سنوا با یک  Senova ciogمدل  2014به شماره انتظامی
478 -17ص 57به شماره موتور  B235RGAD010874و شماره شاسی  LNBSCCDK2EF022831به
مالکیت حسین حسین پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است389.
اصل مجوز حمل سالح و مهمات شکاری تک لول ساچمه زنی ته پر کالیبر  12مدل چخماقی ساخت آمریکا
به شماره بدنه  2185611به نام آدات محمدی فرزند عبدالقادر به شماره شناسنامه  314و شماره ملی
 2872323597مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است390.
سند کمپانی سواری پژو  206مدل  1396رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی 244ل -47ایران  23و
شماره موتور  165A0123600و شماره شاسی  097140به نام خانم زهرا جویپازاده فینی مفقود گردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت سواری ام وی ام  110رنگ قرمز صدفی مدل  1395به شماره انتظامی 542هـ 82ایران 99
به شماره موتور  000381و شماره شاسی  100370به نام فرهاد امروزیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط است.
بدینوسیله در مورخه  1401 /1/2در شهرستان سرباز از توابع سیستان و بلوچستان خودروی فوق به
مشخصات پژو سواری  405مدل  1397به رنگ خا کستری متالیک به شماره پال ک 812ط 34ایران  95به
شماره موتور  124K1225534به شماره شاسی  JK378102به نام شعیب دهقانی با کلیه مدارک ازجمله
کارت پال ک خودرو -بیمهنامه و کارت سوخت و یک عدد گوشی  A21سفید داخل خودرو توسط افراد
ناشناس به سرقت رفته است در صورت مشاهده خودروی فوق به شماره تلفن  09305748166تماس
بگیرید و مژدگانی دریافت نمائید.
دفترچهتا کسیرانیتا کسیپژوروآ 1700سیسیمدل 1390بهرنگزردخورشیدیبانوار شطرنجیدوگانهسوز
بهشمارهانتظامی291ت46ایران62بهشمارهموتور 11890016945شمارهشاسیNAAB41PM2BH367265
به نام حسین مجاوری فرزند عزیزاله مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
بدینوسیله اعالم می گردد درخصوص مفقودی مدارک ذیل  :گواهینامه پایه یک ،کارت ملی ،دو عدد سیم
کارت ایرانسل و کارت عابر بانکهای شهر  ،ملت و تجارت به نام سعید شعبانی و همچنین دو فقره چک
به شماره های  185/403288/47و  185/403289/33و یک عدد کارت سوخت مزدا وانت مفقودگردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
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ترجمه
وتحلیل

گره کور امنیتی در اسالمآباد
گروه بینالملل

و عراق با وقوع جنگ اوکراین و حمایت تسلیحاتی
گسترده غرب از دولت زلنسکی در کی یف شدیدا
قابلتأملمیباشد.هدفآمریکاازاینبحرانسازی
گسترده در جهان ،تشدید مداخلهگرایی جهانی
واشنگتن به بهانه مواجهه با این بحرانهاست.
این بازی خطرنا ک آمریکا و همراهان آن باید در
همیننقطهمهارشود.اینامر،مستلزمهمپیمانی
وهمافزاییبازیگرانضدآمریکاییدررصدومواجهه
با این توطئه میباشد.
صلح آمریکایی!
در این میان ،سخن گفتن مقامات آمریکایی از
واژگانی مانند صلح و دموکراسی بیش از هر زمان
دیگریمضحکانهبهنظرمیرسد!تراژدیمرگباری
که طی نزدیک به دو دهه اخیر در افغانستان شاهد
آن هستیم ،کارگردانی بهجز آمریکا و متحدانش
نداشته است.پس از خروج آمریکا از افغانستان نیز
این روند تشدید شده است .آمریکا درصدد است با
تزریقبحرانهایمزمنامنیتیبرپیکرهافغانستان
ازیکسوواستحالهفرهنگیمردمافغانستان،زمینهرا
برایاستمرارمداخلهخوددر کابلودیگرمناطقاین
کشور مهیامیسازند.در اینمعادله،آمریکابازتولید
تروریسم تکفیری را نیز در دستور کار خود قرار داده
است .در این میان ،دموکراسی مسموم آمریکایی
صرفا جنبهای ظاهری و بدون خاصیت واقعی
دارد.این همان صلح کاذبی است که در خدمت
«جنگ » قرار می گیرد .جنگی که دهههاست
دموکراتها و جمهوریخواهان آن را علیه امنیت
کلجهانآغاز کردهاند.درچنینشرایطیبهتراست
مقامات سازمان ملل متحد بهجای کلیگویی،
به چرایی وقوع بحرانهای مزمن انسانی و افزایش
تصاعدیآمار آوارگانبپردازند.بازیهایخطرنا ک
ضد امنیتی و مداخل ه گرایانه آمریکا و دیگر اعضای
ناتو ،دنیا را تحت تأثیر خود قرار داده است.

حملهلفظینخستوزیرلهستان
به نروژیها

«ماتئوش موراویتسکی» نخستوزیر لهستان دولت نروژ را بابت
درآمد فروش نفت و گاز و مواضع هلسینکی درباره جنگ اوکراین و
مورد حمله لفظی قرار داد.
به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک» موراویتسکی مدعی شد دولت نروژ
بااستفادهاز افزایشبهایانرژیدر پیوقوعجنگدر اوکراین،در حال
سرمایهاندوزی است و باید این منافع را با دیگر کشورها شریک شود.
او با انتقاد از درآمد «صدها میلیارد یورویی» نروژ از صادرات نفت و
گاز ،آن را «غیرمنصفانه» و «غلط» توصیف کرد«.ایویند واد پترسون»
وزیر امور خارجه نروژ در پاسخ به اظهارات نخستوزیر لهستان گفت،
با وجود افزایش درآمدهای ناشی از صادرات نفت گاز ،بهدلیل زیانی
که به بازار بورس نروژ وارد شده ،این کشور نیز مانند دیگر کشورهای
اروپایی با مشکالت مالی مواجه است.

آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آستانه اشرفیه
نظربهاینکهدر اجرایماده 3وغیرهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده
 13آیین نامه اجرایی آن متقاضیان ذیل با ارائه اسناد و مدارک عادی و اسناد مشاعی درخواست صدور سند مالکیت
نمودهاند و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت
گردیده است .لذا به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع عموم آ گهی میگردد.
ردیف  :1برابر رای شماره  140060318006005471هیات یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی (محمود روشن دل
جاللی)فرزندمحمدتقیبهش.ش5853و کدملی 2738346499صادرهاز آستانهاشرفیهبهصورتششدانگیک
قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت  103/27مترمربع به شماره پال ک  7386فرعی از  92اصلی قسمتی
از پال ک  1و  3فرعی از  92اصلی بخش  14گیالن واقع در آستانه اشرفیه کوچه شیرزاد بن بست رامین بازرگانی چهارم
خریداری از مالک رسمی از نسق حسن گرامی حسین آباد محرز گردیده است.
لذا هرکس اعم از مجاورین و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود مفروزی اعتراض داشته باشند باید
از تاریخ انتشار آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا  2ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست دادگاه عمومی
محلنمایدو گواهیتقدیمدادخواسترابهادارهثبتمحلتحویلدهد.در اینصورتاقداماتثبتموکولبهارائه
حکمقطعیدادگاهاستودر صورتی کهاعتراضدر مهلتقانونیواصلنگرددیامعترض گواهیتقدیمدادخواست
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/4:مالف 269
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک آستانه اشرفیه
رامین باقری مطلق
======================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءصادرههیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیرفسنجان
تصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیانمحرز گردیدهاست.لذامشخصاتمتقاضیانوامال کموردتقاضابهشرحزیربهمنظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت  2ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت به نام متقاضی صادر خواهد شد.
حسین علی رمضانی ماهونکی فرزند محمد ششدانگ خانه به مساحت  264/25مترمربع قسمتی از پال ک  205فرعی از 1819اصلی واقع در اراضی علی آباد اربابی رفسنجان بخش  9کرمان خیابان شهید نخعی کوچه  7نبش فرعی  5پشت هنرستان مرتضوی
و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی فرخنده علوی
نعمت اله حسنی سرخانی فرزند غالمرضا ششدانگ خانه به مساحت  251/5مترمربع قسمتی از پال ک  79فرعی از  1883اصلیواقع در اراضی عباس آبادخان رفسنجان بخش  9کرمان بلوار امام حسن مجتبی خیابان بافنده کوچه  18و حسب استشهاد محلی
از مالکیت مالک رسمی سیدمهدی اوحدی
 عادل جعفری کورگه آبادی فرزند غالمرضا ششدانگ خانه به مساحت  271/8مترمربع قسمتی از پال ک  79فرعی از  1883اصلیواقع در اراضی عباس آبادخان رفسنجان بخش  9کرمان بلوار بافنده کوچه  6و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی
فاطمه نظری
ابوالفضل شنبهء صفی آباد فرزند حسین ششدانگ خانه به مساحت  229مترمربع قسمتی از پال ک  79فرعی از  1883اصلی واقعدر اراضی عباس آباد خان رفسنجان بخش  9کرمان خیابان شهید بافنده کوچه  5و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی
علی ا کبر شفیع پورکرمانی
سعیده امیدبخش و سوگند امیدبخش فرزندان محمدعلی بالمناصفه ششدانگ خانه به مساحت  544/6مترمربع قسمتی ازپال ک  153فرعی از  1883اصلی واقع در اراضی عباس آبادخان رفسنجان بخش  9کرمان خیابان مدرس کوچه  4و حسب استشهاد
محلی از مالکیت مالک رسمی محمدعلی امیدبخش
-6امیرمحمد زینلی فتح آبادی فرزند علیرضا ششدانگ خانه به مساحت  347مترمربع قسمتی از پال ک  1892اصلی واقع در اراضی
تقی آباد رفسنجان بخش  9کرمان خیابان شهریار کوچه  6و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی حسین یوسفیان
-7عصمت شریفی فرزند اصغر ششدانگ خانه به مساحت  113/7مترمربع قسمتی از پال ک  21فرعی از  1895اصلی واقع در اراضی
قاسم آباد بائر رفسنجان بخش  9کرمان خیابان بسیج ا ..آباد کوچه شهید شریفی  27و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک
رسمی اصغر شریفی
-8هاجر عبداللهی ریسه فرزند محمد ششدانگ خانه به مساحت  296/35مترمربع قسمتی از پال ک  1فرعی از  1910اصلی واقع
در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش  9کرمان خیابان امیرکبیر غربی خیابان مالحسینی کوچه  4و حسب استشهاد محلی از مالکیت
مالک رسمی سیدجواد افصح هجری
-9فاطمه نوروزی کوه فرزند علی ششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  60/60مترمربع قسمتی از پال ک  1فرعی
از  1910اصلی واقع در اراضی ده شیخ رفسنجان بخش  9کرمان خیابان حیدرپور بین مطهری و امیرکبیر و حسب استشهاد محلی از
مالکیت مالک رسمی سیدجواد افصح هجری
-10صدیقه فتوحی چنار فرزند حسین ششدانگ خانه به مساحت  273/6مترمربع قسمتی از پال ک  1فرعی از  1910اصلی واقع در
اراضی ده شیخ رفسنجان بخش  9کرمان خیابان امیرکبیر غربی خیابان قیام کوچه  2و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک
رسمی سیدجواد افصح هجری
-11سعیدرمضانیدولتآبادفرزندا کبرششدانگخانهبهمساحت226/8مترمربعقسمتیاز پالک1فرعیاز1910اصلیواقعدر اراضی
ده شیخ رفسنجان بخش  9کرمان خیابان گلزار شهدا و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سیدجواد افصح هجری
 -12حسین ا کبری فرد فرزند حبیب ششدانگ خانه به مساحت  300/6مترمربع قسمتی از پال ک  1فرعی از  1910اصلی واقع در
اراضی ده شیخ رفسنجان بخش  9کرمان خیابان شهید اسماعیلی روبروی کوچه 11و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک
رسمی سیدجواد هجری
 -13ناصر خاندانی فرزند ا کبر ششدانگ باغ به مساحت  16187/75مترمربع قسمتی از پال ک  171و  172و  177و  178فرعی از 1914
اصلی واقع در اراضی صادق آباد رفسنجان بخش  9کرمان و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی سیدمهدی اوحدی
و ابراهیم صالحی
-14فاطمه عسکری بدوئی فرزند حسین ششدانگ خانه به مساحت  280/3مترمربع قسمتی از پال ک  81فرعی از  1915اصلی
واقع در اراضی حسین آباد رفسنجان بخش  9کرمان بلوار امام علی کوچه  31و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی
سیدجالل علوی
-15علیفروتنییزدیفرزندعباسششدانگضبطپستهبهمساحت14198/30مترمربعقسمتیاز پالک306فرعیاز1916اصلیواقع
در اراضی فیض آباد رفسنجان بخش  9کرمان خیابان شهید علی پور و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک رسمی اطهره علوی
-16صغری غفوری محی آبادی فرزند حبیب اله ششدانگ قسمتی از خانه به مساحت  116/43مترمربع قسمتی از پال ک  183فرعی
از  1936اصلی واقع در اراضی حیدرآباد رفسنجان بخش  9کرمان خیابان نواب کوچه  14و حسب استشهاد محلی از مالکیت مالک
رسمی پروین صابری
 -17حسن اسمعیلی نیا فرزند احمد ششدانگ انبار به مساحت  309/9مترمربع قسمتی از پال ک  129فرعی از  1936اصلی واقع در
اراضی حیدرآباد رفسنجان بخش  9کرمان انتهای خیابان شریعتی شرقی بعد از مجتمع آموزشی علوی و حسب استشهاد محلی از
مالکیت مالک رسمی حسین علینقی پور
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/4:
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/20 :
ابوالفضل تیموری-رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رفسنجان
============================================================
آ گهی نوبتی
بموجبماده12قانونثبتومواد59و68آئیننامهقانونثبتاشخاصی کهنسبتبهامالکمجهولالمالکواقعدر بخش11مهابادحوزه
ثبتی شهرستان سردشت در سه ماهه دوم سال  1400درخواست ثبت نموده اند به شرح زیر جهت اطالع عموم آ گهی می شود :
امالک واقع در بخش  11مهاباد شهر سردشت
 -1پالک  -157اصلی آقای رضا چوپانی فرزند احمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت  81/70متر مربع
 -2پال ک  -835اصلی آقای کریم اسمعیل زاده ششدانگ یک قطعه شارع به مساحت  5/54متر مربع به لحاظ ادغام با پال ک
 -666/19اصلی
مطابق ماده  16قانون ثبت هر کس نسبت به امالک مورد آ گهی اعتراض داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آ گهی تا  90روز
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک سردشت تسلیم و رسید دریافت دارد و طبق ماده  86آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترض

مجلس ملی پا کستان حدود
 ۴۰روز پیش در اقدامی کودتا گونه با
رأی عدم اعتماد ،نخستوزیر وقت را از
قدرت کنار گذاشت .عمران خان از آن
زمان مقابله با رقیبان سیاسی را تشدید
کرده و بهطور تلویحی ژنرالهای ارتش را
ی کند.
بهپشتیبانیازمخالفانشمتهمم 
فرماندهان نظامی پا کستان ادعای
حمایت از مخالفان عمران خان را از اساس رد می کنند .نخستوزیر
برکنار شده در همایشهایی که در شهرهای مختلف برگزار میشود
خواستاربرگزاریهرچهسریعترانتخاباتپارلمانیزودهنگامشدهاست.
عمران خان سیاستمداری به شمار میرود که انتقاد از سیاستهای
آمریکا و نزدیکی بیشتر به چین و روسیه ویژگی غالب عملکرد او از سال
۲۰۱۸تازمانبرکناریبودهاسست.شهباز شریف،رهبرحزبمسلملیگ
«شاخه نواز» پس از عزل عمران خان جانشین او شد.شریف در حالی
قدرت را به دست گرفته که وخامت اوضاع اقتصادی پا کستان مدام
تشدید میشود ،میزان تورم به شکل سرسامآوری باال میرود و ارزش
پول ملی «روپیه» در برابر ارزهای معتبر خارجی در حال سقوط است.
در این میان ،ارتش پا کستان که بهطور سنتی از قدرت زیادی در صحنه
سیاسی پا کستان برخوردار است بارها تأ کید کرده که نباید نظامیان را
واداربهدخالتدرامورسیاسی کرد.یکمقامامنیتیپا کستاندر گفتوگو
با دویچه وله مدعی شده است که ارتش این کشور همواره طرف دولت
حا کم است و به همین علت از دولت خان هم پشتیبانی کرد اما مایل
نیستبهرقابتهایسیاسی کشیدهشود.میشائیل کوگلمن ،کارشناس
آسیای جنوبی اندیشکده مرکز پژوهشگران وودرو ویلسون واشنگتن
اعتقادداردارتشپا کستانباتوجهبهبحران کنونیدراین کشورمشکوک
ی گوید ،ارتش نسبت به ثبات داخلی یک تمایل
و محتاط است.او م 
محوریدارد،بدینمعنی که گسترشآشفتگیهایسیاسی،بهخصوص
زمانی که خطر چرخش آن بهسوی خشونت وجود داشته باشد خیلی
مشکلآفرین خواهد بود.به گفته کوگلمن ،با توجه به فضای سیاسی
متشنجوبهشدتقطبیشدهامروزپا کستان،احتمالبهخشونت کشیده
شدن اوضاع منتفی نیست.در ماههای گذشته حمله شبهنظامیان در
نزدیکیمرزهایافغانستانوفعالیتجداییطلباندربلوچستانپاکستان
به شکل چشمگیری شدت گرفته است .یک مقام امنیتی پا کستانی که
ی گوید،ارتشپا کستان
مایلبهفاششدننامشنیستبهدویچهولهم 
گرچه غیرسیاسی است اما نگران بحران اقتصادی در کشور است که با
امنیت ارتباط مستقیم دارد.بسیاری از هواداران نخستوزیر پیشین،
حکومت نظامیان را قابلقبولتر از در قدرت بودن شهباز شریف تلقی
ی کنند کهاورامسئولفسادورانتخواریمیدانند.آنهااعتقاددارند
م 
تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شانس انتخاب مجدد
عمران خان را کاهش میدهد .در همین حال مقام امنیتی پا کستانی
ی کنند.
دخالت مستقیم امنیتی را فعال نفی م 
سناریوهای گونا گون برای اسالمآباد
برخی تحلیلگران هم معتقدند ،تا زمانی که بحران اقتصادی در حال
خار ج شدن از کنترل نباشد ژنرالهای ارتش تمایلی به دخالت در
اوضاع نخواهند داشت.کوگلمن هم می گوید ،انتظار ندارد نظامیان
بهطور مستقیم در وضعیت کنونی دخالت کنند زیرا آنها تمایل ندارند
شریک مسئولیتهای دولت شوند.برخی دیگر نیز مدعی هستند ا گر
آشفتگی سیاسی جای خود را به ناآرامی و خشونت سیاسی پایدار بدهد
دیگر کسیحاضرنخواهدبوداحتمالیک کودتاینظامیرا کامالمنتفی
بداند .با توجه به تاریخ پا کستان دخالت مستقیم نظامی همواره یک
امکان است اما مشخص نیست که در شرایط کنونی چنین قاعدهای
صدق کند یا خیر!
دویچه وله

باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست به دادگستری تقدیم نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت
یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد و چنانچه بین متقاضی و دیگری قبل ازانتشار نوبت اول این
آ گهی دعوایی در محاکم در جریان باشد برابر ماده  17قانون ثبت کسی که طرف دعوی با متقاضی ثبت است می تواند گواهی دادگاه
مشعر به جریان دعوی را ظرف مدت مرقوم به اداره ثبت سردشت تسلیم و رسید دریافت نماید واال حق او ساقط خواهد شد تحدید حدود
امالک مذکور پس از انتشار اولین آ گهی به عمل خواهد آمد و مدت اعتراض بر حدود و حقوق ارتفاقی برابرماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورتمجلس تا سی روز پذیرفته خواهد شد.
م الف 117
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/3/4
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/2/4
هادی حبیبی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سردشت
===============================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات/هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
شهرستان ایرانشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر
به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند.
بالمنازعبودنتصرفاتمتقاضیدارد.لذامالکیتآقایمحمودقادریبهش.شو کدملی3590445750صادرهایرانشهرفرزندپیرمحمد
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت  317/70مترمربع قسمتی از پالک شماره  5فرعی از -395اصلی واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش
 5حوزه ثبت ملک ایرانشهر تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر مینماید.
مالف 16/1401
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/20 :
اردشیر محمودی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر
============================================================
آ گهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1400/12/2-140060329011001189صادره از هیات فوق تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای محمدباقر مهرابی فرزند
عبدالعظیم در ششدانگ یکباب خانه به مساحت  100/75مترمربع در قسمتی از پالک  15فرعی از -952اصلی بخش یک دامغان به آدرس
دامغان-خیابانشهداباستنادخریداریعادیاز خانممنصورهوآقایاناحمدوابوالفضلوجوادهمگی گلچینیباحدودومشخصاتمعین
محرز گردید.لذابهلحاظحفظحقوقمالکینوعدمدسترسیبهسایرمالکینمشاعیدر اجرایماده  3قانونمزبور معترضینمیتوانند
ظرف مدت دو ماه از تاریخ آ گهی اعتراض خویش را به اداره ارائه و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست
خویشرابهدادگاهمحلوقوعملکتقدیمویکبرگ گواهیطرحدعویاز دادگاهاخذوتسلیمادارهنماینددر غیراینصورتسندمالکیت
به نام متصرف صادر و تسلیم خواهد شد .بدیهی است صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/19:
مهدی جدیدی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دامغان
==================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد سند رسمی
برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات
مالکانه و بالمعارض محرز گردیده است .لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولینآ گهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامالکمحلتسلیموپساز اخذرسیدظرفیکماهاز تاریختسلیماعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید.
عبدالحسن معتوقی مرزوق زاده فرزند جابر ششدانگ یکباب ساختمان به نشانی  :بهار  81پالک  3خریداری شده از مالک رسمی حنظله
منصور زاده به مساحت  137/87متر مربع طبق رای شماره  140160317003001540قسمتی از پالک  158واقع در بخش  4آبادان.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار:نوبت اول 1401/2/20 :تاریخ انتشار :نوبت دوم1401/3/4 :
مردانی  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آبادان
=================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابررایشماره 140060306005001449هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
در واحدثبتیحوزهثبتملکنیشابور تصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایحسینپاکدالنفرزندمحمدحسنبهش.ش8صادرهاز
نیشابور در یکبابساختمانبهمساحت169/87مترمربعپالک5فرعیاز 39اصلیواقعدر اراضی گذرمحمدیبخش12نیشابور خریداری
از مالک رسمی خانم طاهره جعفری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت  2ماه
اعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیم
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/20:
مالف 1109
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/4 :
سیدابوالفضل حسینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور
============================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140160306005000922هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمیدرضا محیط آبادی فرزند محمدابراهیم به
ش.ش  102صادره از نیشابور در یکباب ساختمان به مساحت  103/80مترمربع پالک  82فرعی از  15اصلی واقع در اراضی فاروب رمان
بخش  5نیشابور خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/20:
مالف 1099
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/4 :
سیدابوالفضل حسینی-رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور
============================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره -139360327008000878مورخه  1393/12/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکسلطانیهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحمدحسن
کالنتری فرزند حبیب اله به ش.ش  4776صادره ششدانگ یکباب ساختمان تحت پال ک  5019فرعی  840فرعی از  64اصلی بخش
سه زنجان به مساحت  226/75مترمربع واقع در سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای سیدمحمود غفاری فرزند سیداحمد محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/20 :
علیرضا حسن زاده-رئیس ثبت اسناد وامال ک
============================================================

