
یادداشت

آمریکایی ها در افغانستان 
ننگ و فاجعه بجا گذاشتند

حامد کرزای گفت: آمریکا بــه بهانه مقابله با 
افراط گرایی و برقراری ثبات به افعانستان آمد 
و بعد از ۲۰ سال در پی شکست در تحقق این 

دو هدف، کشور را ترک می کند.
رئیس جمهور سابق افغانستان گفت: امریکا  به 
بهانه مقابله با افراط گرایی و برقراری ثبات" به 
افعانستان آمد و بعد از ۲۰ سال در پی شکست 
در تحقق این دو هدف کشــور را ترک خواهد 
کرد. حامــد کرزای در گفتگو بــا خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس چنــد هفته قبــل از خروج 
نیرو های آمریکایی و ائتالف ناتو از افغانســتان 
گفــت: جامعه جهانی ۲۰ ســال پیش با این 
هدف مشــخص یعنی مقابله بــا افراط گرایی 
و برقــراری ثبات به کشــور آمد، امــا امروز 
افراط گرایی همچنان در باالترین ســطح قرار 

دارد از این رو آن ها شکست خوردند و میراث 
آن ها ملتی است که جنگ آن ها را نابود کرده 
و این ننگ و فاجعه اســت.کرزای افزود: تمام 
شکســت هایمان را به عنوان یک افغانستانی 
درک می کنیم، اما دربــاره قدرت های بزرگی 
که برای این هدف به اینجا آمدند چه؟ االن ما 
را در کجا ترک می کنند؟ ســوالم را این گونه 

پاسخ می دهم در ننگ و فاجعه کامل. 
بــا این وجــود، کــرزای که طی ۱۳ ســال 
حکومتش روابــط ابهام انگیــز و متناقضی با 
امریکا داشــت، ادامه داد: امریــکا می خواهد 
نیروهایــش را خارج کند، افغان ها هم پشــت 
تمایل قاطع به صلح، متحد هســتند و اکنون 
نیاز دارند مسؤولیت آینده شان را بپذیرند.وی 
ادامه داد: پایان حضــور نظامی آن ها برای ما 
بهترین اســت به نظرم ما باید از کشــورمان 
دفاع کنیــم و به زندگی مــان اهتمام بورزیم 
نمی خواهیم این ســختی را ادامه دهیم برای 
افغانستان بهتر اســت که بروند.کرزای گفت: 

حملــه نظامــی امریــکا و ائتالف ناتــو علیه 
افراط گرایــی و تروریســم نبــود بلکه حمله 
بیشــتر علیه روســتا های افغان و آمال آن ها 
بود؛ افغان ها زندانی شدند و این اشتباه بزرگی 
بود.گفتني اســت حامد کرزای در پی سقوط 
طالبان در ســال ۲۰۰۱ به دســت ائتالفی به 

سرکردگی آمریکا روی کار آمد.
در این میان وزارت امور مهاجرین افغانســتان 
اعــالم کــرد حــدود ۶.۵ میلیــون افغان در 
۷۰ کشــور جهان به شــکل مهاجر یا پناهجو 
بســر می برند.در گزارش ایــن وزارتخانه آمار 
تفکیکی کشــورهای مختلف ذکر نشــده ولی 
تاکید شــده است که ایران و پاکستان میزبان 
بیشــترین تعداد مهاجران افغان هستند.عالوه 
بــر آمار مهاجران، بیش از چهار میلیون افغان 
هــم در نتیجه جنگ های داخلــی و افزایش 
خشــونت ها مجبور به ترک خانــه و مناطق 
اصلی سکونت شــان شده اند و احتمال می رود 

که این تعداد در سالجاری افزایش یابد.

گزارش

نتایج اولیه مرحله اول انتخابات منطقه ای در فرانســه در حالی بیانگر اســتقبال 
بسیار کم مردم از حضور در انتخابات و ناکامی مکرون حکایت دارد که گزارش ها  
 پیشــتازی حزب راســتگرای »جمهوریخواهــان« و نامزدهای مــورد حمایت 

آن خبر می دهد. 
فرانســه در حالی شــاهد برگزاری انتخابات منطقه ای بود که از یک ســو میزان 
مشــارکت مردم در آن بســیار پایین بوده و از سوی دیگر مکرون رئیس جمهور 
فرانســه که خود را برای انتخابات ۲۰۲۰ آماده می کند با ناکامی مواجه شــد. 
حزب راســت افراطی »اتحاد ملی« به رهبری مارین لوپن که بنا به نظرســنجی 
ها بخت زیادی برای پیروزی در چند منطقه داشــت در جایگاه دوم قرار گرفته 
اســت. رهبران حزب »اتحاد ملی« دلیل کسب نتیجه ضعیف تر از پیش بینی ها 
را عدم شــرکت بسیاری از رای دهندگان در انتخابات دانسته اند. در جریان رای 
گیری روز یکشــنبه تنها حدود ۳۲ درصد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات 
به پای صندوق های رای رفتند. به این ترتیب رکورد عدم مشارکت در انتخابات 

منطقه ای فرانسه شکسته شد.
شماری از نامزدهای احتمالی حزب راســتگرای »جمهوریخواهان« در انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده در مرحله اول انتخابات منطقه ای در جایگاه نخست 
قــرار گرفته اند. زاویه برتــران و والری پکرس، دو تن از وزرای پیشــین نیکوال 
سارکوزی، رئیس جمهوری اسبق هستند که در دو منطقه »او دو فرانس« و »ایل 
دو فرانس« در صدر قرار گرفته اند.هر دو نفر امیدوار هســتند تا پس از پیروزی 
در مرحله دوم انتخابات منطقه ای که هفته آینده برگزار می شــود جایگاه خود 
را به عنوان رقیب امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانســه در انتخابات ســال 

آینده تقویت کنند.
تخمیــن های منتشرشــده از نتیجه آرای انتخابات نشــان مــی دهد که حزب 
»جمهریخواهــان« بیــن ۲۶ تا ۲۸ درصد آراء را به دســت  آورده اســت. حزب 
راســت افراطی »اتحاد ملی« با ۱۹ تا ۲۰ درصــد آراء در جایگاه دوم قرار دارد. 
 حــزب حاکم »جمهوری به پیش« پس از حزب سوسیالیســت و حزب ســبزها 

در جایگاه پنجم قرار دارد.
حزب »فرانســه تســلیم ناپذیر« به رهبری ژان لوک مالنشون نیز پس از حزب 
حاکم با حدود چهار تا پنج درصد آراء در جایگاه ششــم قرار دارد.حزب »اتحاد 
ملی« همچنان امیدوار است تا در دور دوم انتخابات منطقه ای بتواند برای اولین 
بار اداره یکی از ۱۳ منطقه فرانسه را به دست بگیرد. بخت اصلی این حزب برای 
تحقــق این امر پیروزی تیری ماریانی، نامــزد »اتحاد ملی« در منطقه »پروانس 
آلپ کوت دازور« در جنوب فرانسه خواهد بود.تیری ماریانی که سابقه وزارت در 
دولت نیکوال ســارکوزی را دارد اکنون به حزب »اتحاد ملی« نزدیک شده است 
اما رسما عضو این حزب نیســت.مرحله دوم انتخابات منطقه ای فرانسه آخرین 
آزمون برای نیروهای سیاســی این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری در 

بهار سال آینده خواهد بود.
نشریه فرانســوی لوپوئن نوشت: نظرســنجی ها حاکی از مشارکت پایین مردم 
فرانســه در انتخابات منطقه ای روز یکشنبه ۲۰ ژوئن است. بر اساس نظرسنجی 

ایفوپ )Ifop( که در ۸ و ۹ ژوئن انجام و از ســوی نشــریه لوژورنال دو دیمانش 
فرانســه منتشر شــد، ۵۴ درصد واجدین شرایط برای شــرکت در دور نخست 
انتخابــات ابراز عدم تمایل کــرده و آرای ممتنع خواهند داد. نظرســنجی الب 
)Elabe( کــه ۱۵ و ۱۶ ژوئن برای بی. اف. ام. تی وی )BFMTV( انجام شــد 
و نتایج آن پنج شــنبه منتشر شــد، نگاه بدبینانه تری داشته و مشارکت ۳۶ تا 
۴۱ درصدی را پیش بینی کرده و به عبارتی، میزان عدم مشــارکت بین ۵۹ الی 
۶۴ درصد بوده اســت. این نشریه فرانســوی افزود: این یک رکورد برای دور اول 
انتخابات منطقه ای اســت که باالتر از ۵۰.۰۹ درصد درســال ۲۰۱۵ و ۵۳.۶۷ 

درصد عدم مشارکت دوره قبل از آن یعنی سال ۲۰۱۰ میالدی بوده است.  
لوپوئن تصریح کرد: این روند موید روال های قبلی است و دوره ۵ ساله مکرون نیز 
نتوانسته است شرایط را تغییر دهد.نشریه لوپوئن با اشاره به برخی از دالیل مهم 
این عدم تمایل در قالب نظرســنجی ها تصریح کرد: ۴۴ درصد افراد معتقدند که 
»نامزدها و برنامه های آنان پاسخگوی انتظارات فرانسوی ها نیست«. ۴۲ درصد 
افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند بر این عقیده اند که »فرانسوی ها از 
بحث های سیاســی به ستوه آمده اند«. ۴۱ درصد دیگر نیز گفته اند »منتخبین 

و رهبران سیاسی دغدغه های فرانسویی ها را نمی فهمند«. 
کارشناسان سیاســی فرانسه معتقدند تقویت چنین بســیجی افتراقی )تصمیم 
اکثریت برای عدم مشــارکت و دادن رای ممتنع( میــان رای دهندگان به نفع 
احزابی متحدتر است که معموالً تندروها هستند به ویژه اجماع ملی )RN(.حزب 
سوسیالیست در چند منطقه از اوکسیتانی تا بریتانی در دور اول انتخابات پیشتاز 
بوده که این نشــان می دهد این حزب رو بــه احتضار هنوز آینده ای در دولتهای 
محلی فرانسه دارد. جمهوریخواهان محافظه کار نیز در نقاط دیگر جزو برنده های 
بزرگ بوده اند و تقریبا یک ســوم از آرا را در سطح ملی به خود اختصاص دادند.
انتخابات مشخصا عامل تقویت جایگاه برای سه نفر از نامزدهای احتمالی ریاست 
جمهوری فرانسه شامل خاویر برتراند از حوزه شمالی او-دو-فرانس، والری پرکس 

از حوزه پاریس و لوران ووکیه، از رهبران حزبی سابق بوده است.

کودکان استان الحدیده واقع در غرب یمن با برگزاری تجمع و تظاهراتی 
در مقابل دفتر سازمان ملل، تصمیم دبیر کل این سازمان برای قرار دادن 

نام انصاراهلل در فهرست ناقضان حقوق کودکان را محکوم کردند.
کودکان شــعارهایی در محکومیت اقدام ســازمان ملــل و اقدامش برای 
خارج کردن عربســتاِن کودک ُکش از فهرست ناقضان حقوق کودک سر 
دادند.تظاهرکنندگان از ســازمان ملل خواســتند تا قاتالن کودکان یمن 
و فلســطین را مجــازات کند.بیانیه صادره در این تظاهــرات قرار دادن 
انصاراهلل در فهرســت سیاه ناقضان حقوق کودک را محکوم کرد در حالی 
که ســازمان ملل بیش از ۶ سال با ائتالف متجاوز همراهی می کند؛ این 
شــش سال شــاهد قتل کودکان و نقض حقوق آنها و زیرپاگذاشتن تمام 
معاهدات و پیمان های بین المللی و ارزش های انســانی بوده اســت.این 
بیانیه که به زبان انگلیســی و عربی قرائت شد، تاکید کرد که کشورهای 
عضو ائتالف متجاوز و سازمان ملل در تمام جنایت ها علیه کودکان یمن 
شریک هستند.بیانیه مزبور خواستار قرار دادن ائتالف متجاوز در فهرست 
ناقضان حقــوق کودک و محکومیت جنایت های آنها و نیز بازخواســت 

عامالن این جنایت ها شد. 
در ایــن میــان در ادامه اعتراض ها بــه رفتار های غیر اصولی ســازمان 
ملل، نخســت وزیر دولت تشــکیالت خودگردان ضمن اعالم اینکه رژیم 
صهیونیســتی همچنان به کشتار کودکان فلســطینی ادامه می دهد، از 
دبیرکل ســازمان ملل خواســت نام این رژیم را وارد لیست سیاه ناقضان 
حقوق کودکان وارد کند.اشتیه در آغاز جلسه  دولت تشکیالت خودگردان 
در رام اهلل گفت: اســرائیل از کشتار کودکان ما دست برنمی دارد و آخرین 
آنها »احمد بنی شمســه« از روستای »بیتا« )شمال کرانه باختری( است 
که پنجشــنبه گذشته با اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید. گوترش 
تصمیم گرفته که رژیم صهیونیســتی را در لیســت سیاه نقض کنندگان 
حقوق کودکان وارد نکند و انتظار می رود امروز این موضوع رســما اعالم 
شــود. الزم به ذکر است در ســایه حمایت سازمان ملل جنایات سعودی 

علیه یمن ادامه دارد چنانکه سخنگوی رسمی شرکت نفت یمن از توقیف 
یک کشــتی جدید توســط ائتالف متجاوز ســعودی خبر داد که حامل 
سوخت برای مصرف روزانه داخل یمن است. در این میان ائتالف متجاوز 
عربی تحت امر عربستان اعالم کرد، نیروهای انصاراهلل یمن ۳۷۲ موشک 
بالســتیک و ۶۵۹ پهپاد هجومی را از آغاز جنگ در این کشــور از شش 
سال پیش شلیک کرده اند.این ائتالف همچنین ادعا کرد، نیروهای انصار 
اهلل ۹۶ هزار و ۲۹۳ بمب را از ابتدای بحران یمن تا کنون شلیک کرده اند.

ائتالف ســعودی با ادامه تجاوز نظامی به یمــن، د ۱۰۵بار آتش بس در 
استان الحدیده )غرب( را نقض کرد.

شبکه خبری المســیره به نقل از اتاق افسران و ارتباط و هماهنگی برای 
رصد نقض آتش بس اعالم کرد، عالوه بر این، شهرســتان های "الجبلیه" 
و "الفازه" و منطقه "۱۶ کیلو" هدف حمله هوایی ائتالف ســعودی قرار 
گرفته اســت.همزمان با این نقض آتش بس، هواپیماهای ائتالف سعودی 
شهرســتان"ماهیه" در اســتان مرکزی در مرکز یمن را نیز در دو نوبت 
بمبــاران کردند.این حمالت درحالی صــورت می گیرد که دولت عبدربه 
منصــور هادی رییس جمهوری مســتعفی یمن و نیز عربســتان مدعی 

هستند که انصاراهلل به دنبال برقراری آتش بس در یمن نیست.
فیصل بن فرحان وزیر امورخارجه عربستان چند ماه پیش از ارائه طرحی 

در زمینه پایان دادن به بحران یمن خبر داد.
وی در اظهاراتی با طرح اتهامات علیه انصاراهلل مدعی شده بود، این طرح 
که آتش بس در یمن را در بر می گیرد، تحت نظارت سازمان ملل خواهد 
بود.طرح عربســتان پس از آن مطرح می شود که چندی پیش نیروهای 
یمنی با اســتفاده از ۶ پهپاد تاسیســات نفتی آرامکو در ریاض پایتخت 
عربستان سعودی را هدف حمله قرار دادند."محمد عبدالسالم" سخنگوی 
جنبش انصاراهلل و رییــس هیأت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن در 
واکنش به طرح عربستان برای پایان دادن به جنگ یمن گفت که در این 

طرح مطلب تازه ای وجود ندارد.

اعتراضات کودکان یمنی به تصمیم سازمان ملل علیه انصارهللا

خروش کودکان یمنی علیه دروغ پردازی سازمان  ملل

پاشینیان اعالم پیروزی کرد 
نیکول پاشــینیان کفیل نخســت وزیری ارمنســتان بعد از اعالم نتایج 
اولیه آرای انتخابات زودهنگام این کشــور اعالم پیروزی کرد اما ستاد 
»رابــرت کوچاریان« اصلی تریــن رقیب او، این اعالمیــه را نپذیرفت. 
طبق اعالم کمیســیون مرکزی انتخابات ارمنستان، شمارش ۷۵ درصد 
آرای این انتخابات نشــان می دهد که حزب حــزب »قرارداد مدنی« به 
رهبری پاشــینیان ۵۵.۶۱ درصد آرا را کســب کرد و ائتالف ارمنســتان به 
رهبری »رابرت کوچاریان« ۲۰ درصد آرا را از آن خود کرده است. در انتخابات 
ارمنســتان حدود ۲۰ حزب سیاســی و چهار ائتالف انتخاباتی شــرکت دارند. 
تصمیم به برگزاری انتخابات پارلمانی زوهنگام پس از شکســت ارمنســتان از 
جمهوری آذربایجان در جنگ ۴۴ روزه قره باغ و تحت فشارهای مخالفان دولت 

نیکول پاشینیان گرفته شد.

مخالفت حماس با باج خواهی تل آویو
رئیس دفتر سیاســی حماس دیدار با هیأت سازمان ملل را دیداری بد 
خواند و ضمن اعالم اینکه رژیم صهیونیســتی دنبال باج خواهی است، 
تصریح کرد، نشستی با سران گروه های فلسطینی برای اتخاذ گام های 
بعدی برگزار خواهد کرد. »تور وینسلند« فرستاده ویژه سازمان ملل در 
غرب آسیا در رأس هیأتی وارد نوار غزه شد و با »یحیی السنوار« رئیس 
دفتر سیاســی حماس در غزه دیدار کرد.الســنوار پس از این دیدار گفت: با 
کمال تأســف هیچ قصدی برای حل بحران انسانی در غزه دیده نمی شود و رژیم 
اشــغالگر جنایتکار در حال ادامه اعمال سیاست خود علیه ما، نوار غزه و اسرای 
ماست، این رژیم در تالش است از ما به عنوان ملت فلسطین و مقاومت فلسطین 
در موضوع کاهش محاصره غــزه باج خواهی کند. وی ادامه داد: دیدار ما بد بود 

و ابدا مثبت نبود.

آمریکا نمی تواند ادعای عمل به قانون داشته باشد
ســخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنش به ادعای "جن ساکی" در 
ایــن باره که دولت آمریکا طبق قانــون موظف به اعمال تحریم ها علیه 
روســیه است، یادآور شــد: اقدامات آمریکا در سازمان منع سالح های 
شــیمیایی کاماًل غیرقانونی هســتند. "ماریا زاخارووا" بدین ترتیب به 
ســخنان "جن ساکی" سخنگوی کاخ سفید واکنش نشان داد که گفته، 
نشست ســران ژنو هیچ تغییری در سیاست واشــنگتن در خصوص اعمال 
تحریم ها علیه مســکو ایجاد نکرده است. زاخارووا، یادآور شد که باید به اقدامات 
طرف آمریکایی در ســازمان منع اســتفاده از تسلیحات شیمیایی توجه کرد که 
"کاماًل غیرقانونی" است. وی نوشت:  آمریکایی ها ابتدا یوگسالوی سابق و عراق 
را با تحریم های شــدیدالحن تنبیه و مردم این کشــور را بمباران کردند، سپس 

میلیون انسان بی گناه را در سراسر جهان کشته اند.

چرایی یک ناکامی؟

انتخابات منطقه ای فرانسه در حالی برگزار شد که دو 
مولفه در آن مشاهده می شــود از یک سو مشارکت 
پایین واجدین شــرایط بود بگونه ای که ۶۸ درصد از 
حضور در انتخابات خودداری کردند و از ســوی دیگر 
حزب مکرون رئیس جمهور فرانســه با ناکامی مواجه 
و در رده پنجــم قرار گرفت.  حال این ســوال مطرح 
اســت که چرا این دو کشور بر دولت مکرون تحمیل 

شده است؟ 
بخشــی از این وضعیت را در ناتوانی دولت مکرون در 
حل بحران های اقتصادی و کرونا می توان جستجو کرد 
بگونه ای که فرانسوی ها سیاست های دولت را در این 
زمینه ها شکســت خورده می دانند. نکته دیگر آنکه 
مکرون در حوزه سیاســت خارجی نتوانست مطالبات 
مردم را اجرایی ســازد. مکرون در حالی با جوســازی 
علیه مسلمانان و اسالم تالش نمود تا رای دادیکال ها 
را کسب نماید و با اعتراف به جنایات فرانسه در رواندا 
رای مهاجرین را کسب نماید اما عدم استقالل وی در 
سیاســت خارجی این طرح ها را نیز با ناکامی همراه 
ساخت. از یک ســو وی با سرکوب تظاهرات حمایتی 
مردم فرانسه از فلسطین ماهیت ضد بشری خویش و 
وابســتگی اش به رژیم صهیونیستی را نشان داد و از 
سوی دیگر با همراهی همه جانبه با آمریکا علیه چین 
و روسیه و ایران، عمال خواست مردم یعنی استقالل از 

آمریکا را زیر پاگذاشت. 
با توجه بــه این مولفه ها می تــوان گفت که مکرون 
نیز در مســیر اوالند و سارکوزی یعنی رئیس جمهور 
تک دوره ای بودن پیش می رود که خود سندی دیگر 
بر تزلزل نظام ســرمایه داری اســت که هر روز ابعاد 

جدیدی از اعتراض مردمی را به همراه دارد.

www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozفرادید        سه شنبه  1 تیر 1400  شماره 5617 

آگهی مفقودی 
برگ سبز)شناســنامه( خودروی سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مشکی-روغنی 
مدل 1385،شماره انتظامی 857 ص 18 ایران 49 به شماره موتور 1706733 و شماره 
شاســی S1412285948403 به نام ابوالقاســم صمیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

برگ سبز و سندکمپانی سمندایکس7مدل1385 شماره پالک ایران42-766ن43 
شماره موتور 12485099876 شماره شاسی 14557167 به نام محمدعلی پور مفقود 

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

مــدرک فــارغ التحصیلی اینجانب بابک عباســی مقــدم فرزند محمدرضا به شــماره 
شناســنامه3598 صادره از ســبزوار درمقطع کارشناسی رشته برق )الکترونیک( صادره 
از واحددانشــگاهی آزادســبزوار بــا شــماره 831270212752مفقود گردیده اســت 
وفاقداعتبارمی باشــد.ازیابنده تقاضامی شــوداصل مدرک را به دانشــگاه آزاداســالمی 

واحدسبزواربه نشانی خیابان دانشگاه ارسال نماید.)نوبت سوم(
**********************************************************

سند کمپانی خودروی کامیونت - ون سیستم نیسان تیپ 2400 به رنگ آبی - روغنی 
  NAZPL140TBM211508 مدل 1388 به شــماره موتور500311 و شــماره شاســی
بــه شــماره پــالک 69-324 ن 26 متعلق به آتیه بشــکول نام پدر  خالد به شــماره ملی 

5319660601 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
**********************************************************

خانم آزاده کهســاری فرزند قربان به شــماره ملــی 4870039494 مالک خودروی 
ســواری سیستم سمند تیپ  LX-EF7 مدل 1394 رنگ سفید-روغنی به شماره موتور 
147H0146593 و شــماره شاســی  NAACR1HE8FF606136 به شــماره پالک 84-
775 ص 64 بعلت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی سند 
خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب 
شــرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابــق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد
**********************************************************

پروانه اشــتغال به کاردانی به نام ذبیح اله ابراهیم نیا عمران به شــماره 00574-
300-12-1 تاریخ صدور 1388/4/20 مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشــد./نوبت 

دوم ساری
**********************************************************

برگ ســبز خودرو وانت مزدا بی 2000 آی رنگ نقره ای-آبی-متالیک مدل 1389 
شماره موتور FE554066 شماره شاســی NAGDPX2PC18D32131 شماره شهربانی 
ایران 82-312د47 به نام سهراب سیفی مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

**********************************************************
ســند مادر و برگ ســبز خودرو کامیون کمپرســی بنز تیــپ ال.کا 42/1921 رنگ 
نارنجــی روغنی مدل 1363 شــماره موتور 10039514 شــماره شاســی 55054154 
شماره شهربانی ایران62-685ع26 به نام احمد نجفی دالرستاقی مفقودگردیده و فاقد 

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

برگ سبز خودرو سواری ام.وی.ام اتومات تیپ CVT550 رنگ مشکی متالیک مدل 
 MVM484FCBDF001303 1394 شــماره پالک ایران59-681د91 شــماره موتــور
شماره شاسی MATGCASL3F1001317 به نام عزیزاله محمودنژاد فرزند حسین علی 
شــماره شناســنامه 13 کدملی 5799729021 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. 

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

ســند کمپانــی و برگ ســبز ســواری پرایــد 132 به رنگ ســفید مــدل 1389 به 
شــماره پالک ایــران 72-476 س 78 به شــماره موتور 3425828 و شــماره شاســی 

S1422289157247 مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری
**********************************************************

برگ سبز وانت پیکان به رنگ سفید مدل 1387 به شماره موتور 11487058378 
و شــماره شاســی NAAA36AA19G805451 به شــماره پالک ایران 82- 728 ط 79 

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

دادنامه
بــه تاریــخ 1400/2/4 شــماره پرونــده 778/99 ش 111 ح شــماره دادنامــه 
39/1400 ، مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 111 شــورای حل اختالف اللجین ، خواهان: 
محمود محمدی واال فرزند مهدی به آدرس اللجین خیابان مهدیه کوچه نسیم 1 ، خوانده: 
میــالد عزتی امجد پــور فرزند محمد مجهول المکان ، خواســته: مطالبه وجه ، گردشــکار: 
خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشــته که پس از 
ارجاع به این شــورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشــریفات قانونی در وقت مقرر جلسه 
شــورا تشکیل شده و قاضی شــورا با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و 
به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. )رای شورا( در خصوص دادخواست آقای 
محمــود محمــدی واال فرزند مهدی بطرفیت آقــای میالد عزتی امجد پــور فرزند محمد به 
خواســته مطالبه وجه به مبلغ ســی میلیون ریال بابت یک فقره چک با احتســاب خسارات 
دادرســی و خســارت تاخیر تادیه شورا با توجه به مفاد دادخواســت تقدیمی نظر به اوال 
تصویــر مصدق چک مســتند دعوا به شــماره 813983 و تاریــخ 1399/7/25 به مبلغ 
ســی میلیون ریال بر عهده بانک ســپه ثانیــا گواهی نامه عدم پرداخت صــادره از جانب 
بانــک محــال علیه ثالثا وجود ســند تجاری )چــک( در ید خواهان حکایت از اشــتغال ذمه 
خوانده در برابر وی می باشــد و اشــتغال ذمه یقینی مســتلزم برائت ذمه یقینی اســت 
رابعا عدم ارائه دلیل بر برائت ذمه از ســوی خوانده دعوی خواهان را ثابت تشــخیص و 
مســتندا به مواد 198و519و522 از قانون آیین داردســی مدنی و مواد 310و313 از 
قانون تجارت و ماده 2 قانون اصالحی صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه تبصره 
الحاقی به ماده 2 قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص 
مصلحت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/650/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چک تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایــران در حق خواهان صــادر و اعالم می گردد رای صــادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ به خوانده قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف مهلت بیست 

روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی بخش اللجین می باشد
قاضی شعبه 111 شورای حل اختالف اللجین

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در بخش ســه 
شــبانکاره قریه مکابری ملکی آقای خداکرم باغی زاده در پالک 179 فرعی مجزا شــده از 
7346 اصلی بمساحت 30654/90 مترمربع نیامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت 
انتشار آگهی اختصاصی وقت تحدید حدود مورخه 1400/4/23 تعیین و عملیات تحدید 
از ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد اینک بوسیله این آگهی از متقاضی و 
کلیه مجاورین بر طبق ماده 14 قانون ثبت دعوت میشــد که در وقت مقرر در محل وقوع 
ملک حضور بهم رســانند واخواهی مجاورین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی طبق ماده 
20 قانــون ثبــت از تاریخ تنظیــم صورتمجلس تحدیدی بمــدت 30 روز پذیرفته خواهد 
شــد که بایستی کتبا به اداره ثبت شبانکاره تسلیم نماید معترض مکلف است طبق ماده 
74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت 
دادخواســت به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم نماید واال حق او ســاقط خواهد شــد. تاریخ 

انتشار: 1400/4/1- م الف/215
 شکراله سعادتی - رئیس اداره ثبتی شبانکاره

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای صفی اله بهمنی گاوبندی با تقدیم دو برگ استشــهادیه مصدق شده به شماره 
14136 مورخه 1400/2/1 مدعی اســت که ســند مالکیت ششدانگ پالک 1 فرعی از 
1066 - اصلی واقع در بخش ثبتی یک شهر که ذیل ثبت 1815 صفحه 205 دفتر 50 
بنام نامبرده به شــماره سریال 933221 صادر و تسلیم گردیده که در اثر سرقت سند 
اولیه مفقود شــده اســت لذا مراتب طبق ماده 120- آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی میشــود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت در نزد 
آنان باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم دارند 
در  غیر اینصورت نسبت به صدور سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه 

از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد. 685/ م الف/ 2
سعید سلیم فر - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه قلمســتان مشــهور به گرآب به پالک 144 
فرعــی از ســنگ 144 اصلی قریه ویرانه که بنــام خانم ناهید قدمی فرزند حســین می 
باشد در جریان ثبت است بعلت عدم حضور مالک تا کنون انجام نگردیده از طرفی مطابق 
مــاده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا بنابه تقاضای کتبی نامبرده تحدیدپالک 
مذکور در روز سه شنبه مورخ 1400/05/26 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملک انجام 
مــی گردد بدینوســیله به اطالع اهالی و خصوصا به مالکین مجــاور و یا نماینده قانونی آن 
هــا اعــالم می دارد که در روز و ســاعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رســانند. مهلت 
اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود و اعتراضات مجاورین طبق 
ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رســیدگی خواهد شــد. تاریخ انتشار: 1400/04/01- 

7060
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آگهی فقدان ســند مالکیت المثنی پالک ثبتی 1544 فرعی از ســنگ 56 اصلی مربوط به 
حوزه ثبتی دماوند

خانــم مهری فرهنگ رنجبر با اعالم مفقود شــدن ســند مالکیت ملک مــورد آگهی با 
تســلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شــماره یکتا 140002151174000004 
و شــماره ترتیــب 32640 مورخ1400/01/16دفترخانه اســناد رســمی شــماره 277 
تهران طی درخواست وارده 001811 مورخ1400/02/26 تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیــت ملک مذکور را نمــوده که مراتب در اجرای ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت به 
شرح زیر آگهی می گردد : 1- نام و نام خانوادگی : خانم مهری فرهنگ رنجبر .2- شماره 
پالک 1544 فرعی از ســنگ 56 اصلی واقع در قریه مشــاء دماوند3-  علت گم شــدن : 
نامعلوم  4- خالصه وضعیت مالکیت : ششــدانگ یک قطعه زمین به شماره قطعه 7 پالک 
1544 فرعی مفروز از 269 فرعی ازســنگ 56 اصلی واقع در مشــاء دماوند به مساحت 
749 متر مربع ذیل شماره ثبت 29345 صفحه 443 دفتر 198 شماره چاپی 572006 
بنام مهری فرهنگ رنجبر صادر و تسلیم گردیده است . و برابر سند رهنی 128625 - 
1396/12/20 دفتر خانه یک دماوند در رهن بانک مسکن دماوند در رهن میباشد. لذا 
با توجه به اعالم فقدان ســند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور سند مالکیت 
المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت 
چهارم این آگهی ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشــد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
ســند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت اســناد و امالک ، المثنی سند 

مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد .7080
سید مهرداد صفائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 767 فرعی از ســنگ 71 اصلی مربوط به 
حوزه ثبتی دماوند

آقای ســعید شیخ الملوکی بموجب نامه شــماره 110/0039 مورخ 1400/01/21 
از ناحیه معاونت مهندســی نیروی زمینی سپاه پاســداران انقالب اسالمی با اعالم مفقود 
شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 
 587267 ترتیــب  شــماره  و   1399/12/03  -  139902154023003093 یکتــا 
مورخ1399/12/03دفترخانه اســناد رســمی شــماره 4 دماوند طی درخواســت وارده 
16500 - 1399/01/23 تقاضای صدور المثنی سند مالکیت ملک مذکور را نموده که 
مراتــب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شــرح زیر آگهی می گردد 1- نام و 
نام خانوادگی : سعید شیخ الملوکی 2- شماره پالک 767 فرعی از سنگ 71 اصلی واقع 
در قریه جیالرد 3- علت گم شــدن: نامعلوم 4- خالصه وضعیت مالکیت: ســند مالکیت 
ششــدانگ ســاختمان با بنای احداثی ذیل صفحه 10 دفتر 95 به شماره چایی454448 
بنام علی اصغر قلی ثبت و سند آن صادر و تسلیم شده است و برابر سند انتقال شماره 
11578 - 1380/12/26 دفترخانه 11 دماوند به معاونت مهندسی نیروی زمینی سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی انتقال قطعی یافته اســت. لذا با توجه به اعالم فقدان سند 
مالکیت ملک فوق الذکر و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی آن مراتب اعالم تا هر 
کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی ذکر نشــده 
یا مدعی وجود آن نزد خود میباشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد و امالک ، المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر 

و به متقاضی تسلیم خواهد کرد .7079
سید مهرداد صفائی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

فرامرز اصغری

انتخابات منطقه ای در فرانسه با حضور 32 درصد واجدین شرایط و ناکامی مکرون برگزار شد
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