
برگزاری سه مانور نظامی از سوی نیروهای مسلح 
ایران ، موجب نگرانی دشــمنان و خوشــحالی 
دوســتان  جمهوذی اسالمی شد و نشان داد که 
علیرغم فشــارهای اقتصادی از ســوی دشمنان 
نظام، ایران همچنان در آمادگی کامل برای مقابله 
با هرگونــه تجاوز و دفاع از خود قــرار دارد و نه 
تنها قادر به تامین امنیت خود بلکه قادر به تامین 

امنیت منطقه نیز است. 
اگــر چه مقام معظم رهبــری تاکید کرده اند که 
ایران به دنبال مذاکره دولت امریکا نیست بلکه به 
دنبال برداشته شدن تحریمهای ظالمانه دشمنان 
است اما دولت ترامپ در آخرین روزهای فعالیت 
خــود تالش کرد تا با تحریک کشــورمان، عالوه 
بــر تضعیف روحیه مقاومت مردم ایران، به حزب 
مقابل نیز این پیام را ارســال کند که ورود به هر 
گونه تفاهم با ایران مشکالت زیادی را برای امریکا 

به دنبال خواهد داشت. 
ترامپ همچنیــن با اعزام بمــب افکن های بی 
52، حضور ناو هواپیمابر در شمال اقیانوس هند، 
نمایش های هوایی و به پرواز درآوردن جنگنده ها 
و هواپیماهای سوخت رسان در نزدیکی مرزهای 
ایران و البته ارســال یک زیردریایی هسته ای از 

کالس اوهایو مجهز به موشک کروز و ... در عین 
حال تالش کرد که هــواداران منطقه ای خود و 
اسرائیل را تحریک کرده تا با استفاده از البی های 
خود مانع از بازگشــت امریکا بــه توافق برجام و 

برداشته شدن تحریم ها شود.
این نوع تحریکات مشخصاً نیازمند پاسخ خاصی 
بود.  بنابراین، پاســخ ها با رزمایش پهپادی ارتش 
که در آن پرنده های بدون سرنشــین مســلح و 
انتحاری به نمایــش قدرت پرداختند، به نمایش 
گذاشــته شــد و در گام دوم نیز نیروی دریایی 
ارتش اقدام به شلیک موشک های کروز و پرتاب 
اژدر کرد. با اتمام ایــن بخش از مأموریت، زمان 
وارد شــدن یگان اصلی بازدارنده و پاسخ دهنده 
کشور به میدان یعنی نیروی هوافضای سپاه شد.

یکــی از مهمتریــن پیامهای ایــن رزمایش ها 
تاکیدی بر قدرت دفاعی کشورمان بود به نحوی 
که کارشناســان خارجی تاکیــد کردند که هیچ 
ســامانه پدافندی در جهان، امکان مقابله با این 
توان را ندارد. همچنین این رزمایش نشــان داد 
که قدرت موشکی جمهوری اسالمی ایران، فراتر 
و عظیم تر از چیزی اســت که پیــش از این به 
نمایش گذاشته شده بود و در حقیقت، فشارهای 
ترامپ برای تضعیف قدرت نظامی کشــورمان، با 
رونمایی از چنین دستاوردهایی تبدیل به مزیتی 
برای شکوفایی هرچه بیشتر این بخش از نیروهای 

مسلح و صنعت دفاعی شده است.
تحلیلهاینظامیرزمایشها 

پیام مهــم رزمایش های نیروهای مســلح ایران 
به طرف غربی، وجود حجم بــاالی پرتابگرهای 
متحرک مجهز به موشک های بالستیک سوخت 
جامد بود، بر اساس اطالعات اعالم شده، حداقل 
15 موشــک بالســتیک تاکتیکی و راکت از نوع 
ذوالفقار و دزفول و زلزال پرتاب شــد. این مسئله 
نشان دهنده این نکته است که موشک های مورد 
نظر در تعداد باال تولید شــده و زمانی که در این 
تعداد مورد استفاده در یک تمرین نظامی قرار می 

گیرد یعنی کاماًل عملیاتی نیز شده است.
همچنین نمایش چندین باره دقت این موشک ها 
تاکید بر این نکته بود که موشــک های ایرانی در 
ایــن مجموعه دقیقاً به  نقطــه مورد هدف خود 

اصابت می کنند. 
در عین حال شــلیک با فاصله کم و تمرکز آتش 
روی یک نقطه بود که نشان می دهد نه تنها این 
موشــک ها قابلیت نقطه زنــی دارند بلکه تمرکز 
آتش روی هدف با مســاحت بیشــتر را نیز می 
توانند تامین کنند. کارشناسان نظامی می گویند؛ 
اگر بــه تصاویر ماهواره ای حملــه به پایگاه عین 
االســد در حدود یک ســال پیش نگاهی دوباره 
داشته باشیم، یا نگاهی به وضعیت کلی پایگاه های 
آمریکایی در اطراف ایران، خواهیم دید که ترکیب 

زیادی از چادرها، ساختمان های فرماندهی و البته 
آشیانه های موقت بالگرد، هواپیما و پهپاد در این 
مناطق حضور دارد که با تمرکز آتش در یک نقطه 
-تلفات و خسارات زیادی به دشمن وارد خواهد 
کرد. جالب آنجا بود که تصاویر بسیار با کیفیتی 
از این تمرین ها منتشــر شــد و در حقیقت این 
اقدام یک گام حساب شده در بازی جنگ روانی 
و مقابله با اقداماتی نظیر رســانه ای کردن حضور 
بمــب افکن ها یا زیردریایی اتمی در خلیج فارس 
محسوب می شد. در این میان باید در نظر داشت، 
موشک پاتریوت 3 به عنوان اصلی ترین سالح ضد 
بالستیک مســتقر در اطراف ایران، به کار گیری 
موشک دزفول با داشتن بیش از 5 ماخ نشان داد 
که در مقابله با ایران موشک پاتریوت از دور خارج 
شده و عمال توان رهگیری خود را از دست خواهد 
داد. شناخت توانمندی نیروهای مسلح کشورمان، 
آنقدر برای دشــمنان با اهمیت است که پیش از 
این در چهاردهمین رزمایش پیامبر اعظم ســپاه 
در منطقه عمومی جنوب کشــور،  که باعث شد 
ارتش آمریکا پیشــرفته ترین جاسوس های پرنده 
خود را برای رصــد آنالین، به خلیج فارس اعزام 
کند. در همان زمان کارشناســان نظامی نیز در 
تحلیلــی اعالم کردند: یکی از دالیل دور شــدن 
ســایه جنگ از ســر کشــورمان در کنار قدرت 
بازدارندگــی نیروهای مســلح، همین پرنده های 
جاسوسی آمریکایی هستند که تصویری از قدرت 
سخت جمهوری اسالمی ایران برای ساکنان کاخ 

سفید ارسال می کنند.
واکنشرسانههایغربی

این درحالی است که رسانه های غربی واکنش های 
جالبی را نســبت به برگزاری رزمایش ها نشــان 
دادند . از جمله بی بی ســی در این باره نوشت: 
این مانورهــا در زمانی برگزار می شــود که طی 
هفته های گذشــته، بویژه در نخســتین سالگرد 
کشــته شدن )شــهید سردار قاســم سلیمانی( 
فرمانده ســابق نیروی قدس، جدل های لفظی و 
تنش میان ایران و آمریکا مجدداً افزایش یافته و 
هر دو طرف در باره اقدامات تحریک  آمیز هشدار 
داده اند.این رســانه افزود: بعد از خروج آمریکا از 
برجام، کاهش گام به گام تعهدات هسته ای ایران 
به موازات ادامه برنامه موشکی اش دوباره  نگرانی 
کشورهای غربی و شماری از همسایگان ایران را 
تقویت کرده است. خبرگزاری رویترز نیز در این 
باره نوشت: ایران اقدام به توسعه فناوری پیشرفته 
در در زمینه نظامی کرده و دارای قدرتمندترین 
برنامه موشکی در سراسر منطقه خاورمیانه است، 

ایــران این فناوری موشــکی را به منظور مقاصد 
تدافعی در برابر هرگونه اقدام تهاجمی متخاصمان 

به خود می داند.
از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست نیز درباره 
ایــن رزمایش ها نوشــت: ایران جمعه گذشــته 
مانورهای نظامی همراه با شــلیک موشــکهای 
بالستیک و پرتاب هواپیماهای بدون سرنشین به 
اهداف فرضی را برگزار کرده است، به این ترتیب، 
ایران فشارها برای ورود رئیس جمهور آمریکا به 

توافق مورد نظر خود را افزایش داد.
روزنامه انگلیسی »سان« هم  در گزارشی نوشت؛ 
ایران نمایش خیره کننــده ای از توانمندی های 
نیروی دریایی خود را با اســتفاده از موشــکهای 
کروز و اژدر به تماشــا گذاشــته اســت. در این 
گزارش تصاویری از هدف نابود شــده در دریای 
عمان به نمایش درآمده. به نوشــته این روزنامه 
رزمایش اخیر هشدار ایران به »دشمنان« ارزیابی 
می شود. تارنمای خبری فرانسه زبان نیوز 2۴ هم 
نوشت: ایران در رزمایش موشکی و هواپیماهای 
بدون سرنشــین بار دیگر قدرت دفاعی و نظامی 
خود را نشان داد. نیوز 2۴ تصریح کرد: فیلم های 
منتشــر شــده، نمای رعب برانگیز موشک های 
شــلیک شــده از کویر مرکزی ایران و همچنین 
تصاویر حمالت هواپیماهای بدون سرنشــین به 

اهداف از پیش تعیین شده را نشان می دهد.
نیویورک نیز در گزارش خود نوشت: ایران یکی از 
بزرگترین قدرت های موشکی خاورمیانه را دارد و 
به آن به عنوان عامل بازدارنده و اقدام متقابل در 
برابر اقدامات آمریکا و دیگر دشمنانش در صورت 

وقوع جنگ نگاه می کند.
کارشناسانسیاسیچهمیگویند

 در عین حال کارشناســان سیاسی بر این باورند 
که انتقال قدرت در کاخ ســفید ارتباط چندانی 
بــه برگزاری رزمایش در کشــورمان ندارد و این 
رزمایش ها برای تقویت توان نظامی و بازدارندگی 

در کشورمان انجام می شود. 
محمد صادق کوشــکی استاد دانشگاه و تحلیلگر 
مسائل سیاسی در این باره به روزنامه سیاست روز 
گفت : رزمایش هایی که توســط  نیروهای مسلح 
کشورمان انجام می شود برنامه هایی دوره ای دارد 
و این برنامه های دوره ای بر اساس اتفاقات سیاسی 
در امریکا یا سایر کشــورها برگزار نمی شود. وی 
بــا بیان اینکه این رزمایش ها برنامه های روتینی 
است  که هریک از نیروها بایستی در موعد مقرر 
ســالح های خود را آزمایش و توانمندی خود را 
بســنجند و کارایی خود را افزایش دهند، افزود: 

نیروهای مســلح ما بر اســاس برنامه های خود 
رزمایش هــا را انجام می دهند و اینطور نیســت 
که بر اساس اتفاقات سیاسی در کشور الف یا ب 

رزمایش در ایران برگزار شود . 
این کارشــناس سیاســی اظهارات داشت: البته 
گاهی اوقات بر حسب تهدید یا تصمیم فرماندهان 
نظامی عــالوه بر رزمایش هــای دوره ای، ممکن 
اســت شــاهد رزمایش های موردی هم باشیم، 
اما رزمایش های انجام شــده عادی است و جزو 
وظایف عادی نیروهای مســلح کشور است و قرار 
نیست که این نیروها وظایف خود را بنا بر شرایط 
سیاسی یا آمد و رفت روسای جمهور در امریکا یا 

امثالهم طرح ریزی کنند . 
کوشکی در خصوص برخی از تحلیل های انجام 
شــده مبنی بر اینکه این رزمایش ها در پاسخ به 
تهدیدات اخیر ترامپ علیه ایران انجام شده است، 
خاطرنشــان کرد: تهدیداتی که از ســوی ترامپ 
انجام شــد قابل توجه و ســنجش نبود به دلیل 
اینکه این تهدیدات در موقعیتی رخ داد که ترامپ 
تقریباً ســقوط کرده بود و عماًل این تهدیدات از 
سوی کسی در کشورمان جدی گرفته نشد. وی 
افزود: شــاید برخی از رســانه ها از باب نا آگاهی 
واکنش هایــی را در مورد این تهدیدات داشــته 
باشــند، اما نیروهای مســلح ایران این درک را 
دارند که بر اســاس تهدیدات فردی مانند ترامپ 
برنامه ریزی نمی کنند. آنها می دانند که ترامپ 
در کاخ ســفید هم شــنونده ندارد چه برسد به 
اینکه ایــن تهدیدات عملی شــود. این تحلیلگر 
مسائل سیاسی در ادامه در مورد برخی از تحلیل 
هــا مبنی بر اینکه این اقدامات به منظور فشــار 
بر بایدن برای ســریعتر پیوستن به برجام انجام 
شــده است، تصریح کرد: گره زدن  اتفاقی که در 
حوزه رزمایش ها رخ داده است به برجام، تحلیل 
بی ربطی است. نیروهای مسلح ایران در راستای 
بازدارندگی دشمنان کشور برنامه ریزی می کنند 
و گره زدن این اقدامات به برجام به نوعی کوچک 

شمردن این رزمایش های تمرینی دفاعی است. 
وی گفت: واقعیت برجام بنابه فرموده رهبر معظم 
انقالب و فرمانده کل قوا برای ایران اهمیتی ندارد 
و بایستی غربی ها برای عمل به تعهداتشان پیش 
گام شوند. در آن زمان است که ایران بررسی می 
کند که آیا به این مذاکــرات برگردد یا نه. ایران 
تمایــل چندانی برای برجام ندارد و هیچ نفعی از 
آن نبرده است. در حقیقت شأن نیروهای مسلح 
ایران بسیار باالتر از آن است که بخواهیم آن را به 

برجام گره بزنیم. 
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گزارش

پیام های متعددی که از رزمایش های نظامی ایران به دشمنان مخابره شد  

نمایش خیره کننده قدرت نظامی

اطالعیه شماره 2
قابل توجه ســهامدارانی که تاکنون موفق نشــدند اصل ســهام خود را از شرکت 
کنســانتره میوه توحید شــاهرود دریافت کنند تقاضای عاجزانه داریم به دفتر شرکت 
واقــع در خیابان 22 بهمن ، روبروی رســتوران گلبرگ ، ســاختمان بهنــام ، طبقه دوم 
مراجعه و نســبت به دریافت ســهام خود اقدام کنند در غیر این صورت چون تاکنون 
بیش از 96 % سهامداران سهام خود را دریافت کرده اند ناگزیریم شرکت منحل شده 
تعطیل و وجه باقیمانده بحســاب ثبت شرکتها واریز و تحویل گردد. شماره تلفن دفتر: 

023- 32246640
هئیت و مدیر تصفیه شرکت کنسانتره 
میوه و تولید انواع آبمیوه توحید شاهرود

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1399 حوزه ثبت شهرستان میامی
بــه اســتناد ماده 11 قانون ثبت اســناد وامالک و ماده 59 آییــن نامه مزبور امالکی 
که در حوزه ثبتی شهرســتان میامی در سه ماهه سوم سال 1399 درخواست ثبت بعمل 
آمده است جهت اطالع عموم به ترتیب شماره پالک و بخش به شرح ذیل آگهی می شود.

بخش 4 ثبتی 
پالک 1 اصلی موسوم به میامی 

1061 فرعی - خدیجه اصغریان فرزند ابراهیم درخواســت ثبت شــش دانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 1280/89 مترمربع

4239 فرعــی - دولت جمهوری اســالمی ایــران وزارت ورزش و جوانان ، اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان ســمنان فرزند درخواســت ثبت شــش دانگ یک قطعه زمین با 

کاربری زراعی به مساحت 30997/16 مترمربع 
پالک 2 اصلی موسوم به ابراهیم آباد

990 فرعی  - معصومه شــریفی فرزندحسن درخواست ثبت شش دانگ یک قطعه 
محوطه به مساحت 240/23 مترمربع

1219 فرعی مفروزی از 111- طیبه خواجه فرزند اســحق درخواســت ثبت شــش 
دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 182/81 مترمربع 

1220 فرعی - مریم جلیلی فرزند فرج اله  درخواســت ثبت شش  دانگ یک قطعه 
محوطه به مساحت 189/44 مترمربع

1223 فرعی - طیبه امینی فرزند یداله درخواست ثبت ششدانگ یک قطعه زمین 
زراعی به مساحت 2415/02 مترمربع

1224 فرعی - طیبه امینی فرزند یداله درخواســت ثبت اســناد شــش دانگ یک 
قطعه زمین زراعی به مساحت 2607/04 مترمربع 

1225 فرعــی - طیبــه امینی فرزند یداله درخواســت ثبت شــش دانگ یک قطعه 
زمین زراعی به مساحت 3307/39 مترمربع

پالک 30 اصلی موسوم به حسین آباد میامی 
312 فرعی - حســن کفاشــیان فرزند محمود درخواست ثبت شش دانگ یک قطعه 

زمین زراعی به مساحت 11163/16 مترمربع 
پالک 56 اصلی موسوم به کرداباد

509 فرعی - دولت جمهوری اســالمی با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش فرزند 
. درخواست ثبت شش دانگ یک باب ساختمان مدرسه به مساحت 3035/42 مترمربع

616 فرعی مفروزی از 555 - محمد نوروزی فرزند علی اکبر درخواست ثبت شش 
دانگ یک باب ساختمان بهاربند به مساحت 631/03 مترمربع

649 فرعــی - علی عســکری فرزند امامقلی درخواســت ثبت شــش دانگ یک باب 
ساختمان بهاربند به مساحت 2710/4 مترمربع

پالک 134 اصلی موسوم به کالته اسد
1246 فرعی - مراد علی عرب اسدی فرزند شیرمحمد درخواست ثبت شش دانگ 

یک قطعه زمین زراعی به مساحت 4778/44 مترمربع
بخش 5 ثبتی 

پالک 2 اصلی موسوم به کالته هر دو آب
233 فرعی - غالمرضا معینی فرزند محمدعلی درخواســت ثبت ســه دانگ مشاع از 

شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1752/82 مترمربع
پالک 100 اصلی موسوم به عباس آباد

134 فرعی - غالمرضا عبدالهی فرزند رمضان درخواســت ثبت شش دانگ یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 420/31 مترمربع 

389 فرعــی - فاطمه محمدی فرزند حســن درخواســت ثبت شــش دانگ یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 292/48 مترمربع

455 فرعی - فرناز محمد حســینی فرزند رضا درخواست ثبت شش دانگ یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 212/04 مترمربع

456 فرعی - کوروش گرجی فرزند علیرضا درخواســت ثبت شــش دانگ یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 200/36 مترمربع 

457 فرعی مفروزی از 28- معصومه خالقوردی فرزند موسی درخواست ثبت شش 
دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 116/19 مترمربع 

458 فرعی - علیرضا کرجی فرزند محمدحسن درخواست ثبت شش دانگ یک باب 
ساختمان مسکونی به مساحت 199/21 مترمربع

پالک 164 اصلی موسوم به حسین آباد کالپوش 
1084 فرعی - دولت جمهوری اســالمی با نمایندگــی وزارت ورزش و جوانان اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان ســمنان درخواســت ثبت شــش دانگ یک قطعــه زمین به 

مساحت 2264/16 مترمربع
پالک 166 اصلی موسوم به کمردار

59 فرعی - ســید بالل ســیفی فرزند سید سجاد درخواســت ثبت شش دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 10299/19 مترمربع 

لــذا برابــر ماده 16 قانون ثبت ا شــخاصی که به امالک آگهی شــده فــوق اعتراض 
دارند باید اعتراض خود را از تاریخ نشــر اولین آگهی انتشــار به مدت 90 روز در قبال 
اخذ رســید به اداره ثبت اســناد و امالک میامی تســلیم و رســید دریافت نمایند و نیز 
بــا توجــه به ماده 17 قانون ثبت چنانچــه بین متقاضیان ثبت و دیگــران از دادگاه اقامه 
دعوی شــده باشــد گواهــی دادگاه مبنی بر جریان دعــوی را در موعد مقــرر اخذ و ارائه 
نمایند واال حق آنان ســاقط خواهد شــد ضمنا در اجرای تبصره 20 قانون تکلیف پرونده 
معترض ثبتی مصوب 1373/03/21 اعتراض به تقاضا امالک فوق االشــعار باید توســط 
معتــرض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجــع قضایی مراجعه و تقدیم 
دادخواســت اقدام نماید. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1399/11/1 ، تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1399/12/1- م الف/ 308
حمیدرضا حسین پور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میامی

آگهــی فقدان ســند مالکیت پالک 18/124 واقع در روســتای بویرات شهرســتان دیلم 
بخش هفت بوشهر

آقای غالم حســین صادقی با وکالت حمیدرضا صادقی با تسلیم دو برگ استشهادیه 
گواهی شــده از دفترخانه 13 دیلم مدعی اســت یک جلد ســند مالکیت شش دانگ یک 
قطعه زمین محصور تحت پالک 18/124 واقع در روستای بویرات شهرستان دیلم بخش 
هفت بوشــهر که ذیل ثبت الکترونیکــی 139520324007000736 بنام وی صادر و 
تســلیم گردیده و در قبال مبلغ پانصد و پنجاه میلیون ریال به نفع شــعبه اجرای احکام 
مدنی دادگستری دیلم در بازداشت می باشد و به علت اسباب کشی مفقود شده است و 
درخواست صدور المثنی سندمالکیت را نموده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی 
مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم می شــود که هر کس نســبت به ملک مورد اگهی 
معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده روز پس از انتشار 
این آگهی به اداره ثبت اسناد شهرستان دیلم مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارئه سند 
مالکیت و یا ســند معامله تســلیم نماید چنان چه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی 99/11/1- م الف/167
اله مراد رزمجو- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دیلم

آگهی احضار 
به موجب پرونده کالسه 950530 ششم بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب بوشهر 
متهم ســعید شکرالهی ف محمود که مشــخصات بیشتری از مشارالیه در دست نیست به 
اتهام مشــارکت نگهداری در قاچاق کاالی ممنوعــه 56 کارتن 14 کیلوگرمی پرتقال 380 
کارتــن 10 کیلوگرمــی و گریپ فروت 40 کارتن 10 کیلویی و لیمو ترش 400 کیســه 8 
کیلوگرمی شاه بلوت و 480 کیسه 14 کیلوگرمی نارگیل تحت تعقیب می باشد به نامبرده 
اخطار و ابالغ می گردد که جهت دفاع از بزه انتسابی طی یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 
در این شعبه حاضر گردد در صورت عدم حضور غیابا به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
خواهد شد این اگهی به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتشار درج می گردد.
 ســعید فتحی پناه زارع - بازپرس شــعبه ششــم بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب
شهرستان بوشهر

رونوشت گواهی حصر وراثت
آقای ادریس جدگال نیا دارای شناســنامه 3640772044 به شــرح دادخواســت 
به کالســه 167/99 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان نورمحمد جدگال نیا بشناسنامه 3640732944 در تاریخ 99/4/16 
در آخریــن اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفتــه وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به : 1- حلیمه جدگال نیک فرزند عثمان ش ملی 7010031495 همســر متوفی 
2- نعیمــه جدگال نیا فرزند نورمحمد ش ملی 3640772016 دختر متوفی 3- ادریس 
جــدگال نیا فرزند نورمحمد ش ملی 3640772024 پســر متوفی 4- راحله جدگال نیا 
فرزنــد نورمحمد ش ملــی 3640772032 دختــر متوفی 5- رحیمه جــدگال نیا فرزند 
نورمحمــد ش ملی 3640772008 دختر متوفی 6- فاطمه جــدگال فر فرزند نورمحمد 
ش ملی 7010327254 مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا 

تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 نگور

متن آگهی مزایده
بستانکار:بانک کشاورزی-شعبه سبزوار

بدهکار:پروین حارث آبادی )بدهکاروراهن(
شــانزده  ثبتــی  پــالک  آن:ششــدانگ  محــل  و  مزایــده  مــورد 
ســه  اصلی)6اصلی(بخــش  شــش  هزاروهشــتصدونودفرعی)16890فرعی(از 
13952170601100631تاریــخ2 مســتندمالکیت  شــماره  سبزوار)3ســبزوار(به 

1395/05/5موضــوع ســندمالکیت بشــماره چاپی625857ســری د باشــماره دفتــر 
الکترنیک139520306011002009به نام پروین حارث آبادی ثبت گردیده اســت و 
ششدانگ محدود به حدود ذیل است:شماالدیواربدیواراست بطول ده متر)10(به عرصه 
ملک مجاورشماره 7578فرعی.شرقادیواریست به طول پنج مترونودودوسانتیمتر)5/92(

به عرصه ملک مجاورشماره 7570فرعی.جنوبا درشش قسمت که قسمتهای دوم و سوم 
و پنجم آن شــرقی اســت.اول دیواریســت به طول چهارمتروچهل ودوسانتیمتر)4/42(

به راه پله.دوم دیواریســت بطول دومتروپنجاه وچهارســانتیمتر)2/54(به راه پله.سوم 
دیواریســت به طول چهل ویک ســانتیمتر)0/41(به پیلوت مشــاعی.چهارم دیواریست 
بــه طول بیســت و پنج ســانتیمتر)0/25(به پیلوت مشــاعی.پنجم دیواریســت به طول 
ســه مترونودوپنــج ســانتیمتر)3/95(به پیلــوت مشاعی.ششــم درب ودیواروپنجــره 
ای اســت بــه طول پنج متروبیســت وهشــت ســانتیمتر)5/28(به پیلوت مشــاعی.غربا 
دیواربه دیواراســت به طول دوازده متروهفتادوپنج ســانتیمتر)12/75(به عرصه ملک 
مجاورشــماره7568فرعی.که برابرنظریه کارشــناس رســمی دادگستری ششدانگ پالک 
فوق الذکرواقع در شهرســتان سبزوار –شهرک اندیشــه اندیشه4قطعه شمالی به مبلغ 
هفت میلیاردوپانصد میلیون ریــال )7/500/000/000ریال(ارزیابی قطعی گردیده و 
به صورت یک باب آپارتمان مســکونی واقع در طبقه همکف دارای پیلوت مشاعی وشامل 
2اتاق خواب،آشــپزخانه ســرویس توالت حمام،کف واحدســرامیک ودرب وپنجره فلزی 
وکف حیاط موزائیک و امتیازات آب و برق وگازباطبقه اول مشــترک می باشــدکه درقبال  
طلب بانک کشاورزی شعبه سبزوار )بستانکارپرونده اجرایی کالسه9900626به موجب 
سندرهنی شماره د119116دفتراسنادرسمی شماره1سبزوار(درروز چهارشنبه مورخه 
1399/11/15از ســاعت9صبح الی12ظهردرمحل شــعبه اجرای ثبت اسنادسبزوار از 
طریق مزایده حضوری نقدا بفروش می رسد،مزایده از مبلغ هفت میلیاردوپانصدمیلیون 
ریال شــروع و به باالترین رقمی که خریدار داشــته باشــدفروخته می شودوهزینه های 
سند انتقال اعم از عوارض شهرداری،مالیات،دارایی ودیگر ادارت ذیربط مشخص نبوده 
و به عهده برنده مزایده می باشــدوتنظیم ســند انتقال منوط به ارائه مفاصا حســاب می 
باشــدواجرای ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشــاع نداشــته و ضمنا هزینــه های قانونی و 
اجرایــی مطابق مقــررات وصول مــی گرددوچنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی 
گرددجلســه مزایده روز بعد از آن در همان ســاعت و مکان تشــکیل مــی گردد.)م الف 

)99/2204
تاریخ انتشار:یکشنبه1399/11/01

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسنادوامالک سبزوار
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

آگهی مفقودی
برگ سبزوسندکمپانی  ســواری پژو GLX405 مدل1383 شماره پالک ایران42-
945ن86 شــماره موتور 12483135745 شــماره شاســی 83064327 به نام ناهید 

فسنقری مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد
****************************************************

برگ سبز سواری CHERY TIGGO5FLمدل1397 شماره پالک ایران36-238م76 
شــماره موتور MVM484FTAH025062 شماره شاسی NATGBATL3J1021786 به 

نام مهدی جمال بسطامی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************

برگ ســبز وانــت پیکان مــدل1390 شــماره پالک ایــران42-991ن38 شــماره 
موتــور11490026990 شــماره شاســی NAAA46AA4BG202321 بــه نام عقیل 

قاسمی بهمدی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************

کلیــه مدارک)بــرگ سبز،ســندکمپانی،کارت( ســواری ســایپا131SE  مــدل1394 
شاســی  شــماره   5453551 موتــور  شــماره  99-149ط72  ایــران  پــالک  شــماره 
NAS411100F1169494 بــه نام میثم پاشــنگ مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط 

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

برگ ســبز تراکتورکشــاورزی ای.تی.ام285مدل1391 شــماره پــالک ایران59-
 N3HKA1CE2TAM16431 شماره شاســی LFW14062Y 218ک14 شــماره موتور

به نام غالمرضا راج مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************

برگ سبز سواری هاچ بک تیبا2مدل1399 شماره پالک ایران74-332ل47 شماره 
موتور M15 /9015106 شماره شاسی NAS821100L1278225 به نام سلطنت عابد 

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

برگ سبز ســواری پراید132مدل1390شــماره پالک ایران42-227ن59 شماره 
موتور 4551598 شماره شاسی S1422290322537 به نام حسن مالئی مفقود گردیده 

و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
****************************************************

کلیه مدارک )ســند،برگ ســبز،کارت(خودرووانت پبکان ســفید روغنی مدل 89به 
شــماره انتظامی883ب84ایران 49به شــماره موتور 11489078517و شماره شاسی 
NAAA46AA5BG162735  به نام صادق آقائی برزآبادمفقود گردیده واز درجه اعتبار 

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

سند،برگ سبز)شناســنامه(و کارت خودروی سواری ئی ال ایکس نقره ای-متالیک 
مدل 1384،شــماره انتظامی 846ج36 ایران 49 به شــماره موتور 12684005686 و 
شماره شاسی 13306120 به نام محمد نیکنام حمید آبادمفقود گردیده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد یاسوج
****************************************************

برگ ســبز ســواری کار هیوندای مدل 2008 رنگ آبی نفتی متالیک شــماره موتور 
G6EA7A043469 شماره شاسی KMHSH81DP8U315111 شماره پالک ایران20-

286م67 مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.  ساری
****************************************************

 برگ ســبز خودرو و ســند قطعی کمپانی ســواری پژو 405 به رنگ نقره ای متالیک 
مدل 1385 شــماره شــهربانی ایران72-169و27 شــماره موتــور 12485027940 
شــماره شاسی 24200945 مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد.مالک متعهد می گردد 

مسئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را به عهده گیرد. ساری
****************************************************

کلیه مدارک خودرو پیکان وانت با شــماره پالک ایران77-671ب53 شماره موتور 
11490080612 شــماره شاســی NAAA46AA0CG312509 رنــگ ســفید شــیری 

روغنی مدل 1390 به نام بهنام رستمی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
****************************************************

ســند مالکیت و برگ سبز ســواری پژو پارس مدل 1388 شــماره پالک ایران72-
 NAAN01CA79E840 675ص43 شــماره موتور 12488092768 شــماره شاســی

شماره بدنه 9E840579 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
****************************************************

ســند مالکیت وانت پیکان مدل 1391 شــماره پالک ایران44-586ن67 شــماره 
موتور 114E0009976 شــماره شاســی NAAA36AA2CG282402 مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار می باشد. ساری
****************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم کوکب قاســمی با ارائه استشهادیه شماره 82243 تنظیمی دفترخانه 43 آمل 
طی درخواســت شــماره 99/46584-99/10/25 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
23712 ســه دانگ پالک شــماره 856 فرعی از 2 اصلی واقــع در بخش 3 ثبت آمل که 
در صفحه 233 جلد 348 ذیل شــماره 69283  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود 
شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می گردد، چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهــی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل 
ارایه و رســید دریافت نماینــد . چنانچه پس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگردد 
یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این اداره مطابق 

مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمدصــادق بیرقدار با ارائــه استشــهادیه شــماره 99/10/24-49854 
تنظیمــی دفترخانه 49 آمل طی درخواســت شــماره 99/46286-99/10/23 تقاضای 
صدور سند مالکیت المثنی 653245 شش دانگ پالک شماره 2441 فرعی از 33 اصلی 
واقع در بخش 3 ثبت آمل که در صفحه 245 جلد 86 ذیل شماره 13288 ثبت گردیده 
و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می گردد، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند 
معاملــه بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پــس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای کریم تیــری بــا ارائــه استشــهادیه شــماره 34238-99/10/21 تنظیمی 
دفترخانه 153 آمل طی درخواســت شــماره 99/45032-99/10/15 تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی 406543 شش دانگ پالک شــماره 1853 فرعی از 2 اصلی واقع 
در بخش 3 ثبت آمل که در صفحه 310 جلد 217 ذیل شــماره 40771 ثبت گردیده و 
در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می گردد، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند 
معاملــه بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پــس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی حصر وراثت
خانم مریم حســین پور بــا کدملی 4989613058 متولــد 1359 فرزند متوفی به 
شــرح درخواستی که به شماره 5/9901035 این شعبه ثبت گردیده درخواست صدور 
گواهــی انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان رجبعلی حســین پور فرزند 
ســلمان شماره شناســنامه 35 صادره بابلســر در تاریخ 99/10/5 در شهرستان بابلسر 
بــدرود زندگی گفتــه، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : 1-متقاضی فوق 
2-حمید حســین پور کدملی 4989580809 متولد 1357   3-زهرا حسین پور کدملی 
4989676777 متولد 1361   4-ســعید حســین پور کدملــی 4989781066 متولد 
1363   5-صبح نســاء حســین پــور متولــد 4989922281 متولــد 1366   6-وحید 
حســین پــور کدملــی 2050006888 متولــد 1368   7-فرشــاد حســین پــور کدملی 
4980059694 متولد 1370 همگی فرزندان متوفی 8-ســیده فاطمه حســین نســب 
بیشه کدملی 4988985520 متولد 1336 همر متوفی والغیر، اینک شورا پس از انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی دارد 
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا 

تقدیم نمایدواالّ گواهی صادر خواهد شد.م/الف
قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف بابلسر-قلی پور علمداری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه 
ثبتی شهرستان ساری

شــماره  رأی  برابــر   139985610456010067  : نامــه  شــماره 
139960310456014712 مــورخ 1399/10/20که در هیأت موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی 
منطقه 2 ســاری تصرفات مالکانه سید محمد مهدوی آبندانکشی فرزند سیدعلی اکبر به 
شماره ملی 2093353903 نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کسر 
ســهم وقف به مساحت 457.55 مترمربع از 11 اصلی واقع در قریه آبندانکش بخش 4 
ثبت ساری، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول 1399/11/01 

نوبت دوم 1399/11/16.م/الف
حسن یوسفی-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

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

هیــات   139960306271003734 شــماره  رای  برابــر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ثریا جعفری 
فرزند ســیف اهلل در ششدانگ اعیان یک باب خانه به  مساحت 
43/60 متر مربع قســمتی از پــالک 60 اصلی بخش 9 واقع در 
بین خیابان شــیخ طوســی 25 و 27 داخل کوچه یک متری پالک 
425 اعیــان متعلق به خــود متقاضی و عرصــه موقوفه کربالیی 
حســن دربان و آقامیرزا محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیــت متقاضی 
اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مدت دو مــاه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در صــورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 820
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/01
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