
توهم همگرایی

کنگره آمریکا طرحی را در دستور کار دارد که هدف 
آن الزام پنتاگون به همکاری با رژیم صهیونیستی 
و کشــورهای عربی اســت تا پدافند هوایی آن ها 
یکپارچه و هماهنگ شود. همچنین صهیونیست ها 
خواستار طرح آمریکا برای هماهنگی عربی –عبری 
برای آنچه امنیت منطقه نامیده اند شــده اند. این 
ادعاهــا در حالی مطرح می شــود که ســابقه این 

ائتالف سازی ها جای تامل دارد. 
آمریکایی ها همزمان با پیروزی انقالب اسالمی ایران، 
شورای همکاری خلیج فارس را با ادعای مقابله با ایران 
تشکیل دادند حال آنکه پس از 4 دهه این شورا صرفا 
به محلی برای گرفتن عکس های یادگاری مبدل شده 
است. در ســال 2006 رایس وزیر امور خارجه وقت 
آمریکا ادعای شــکل گیری خاورمیانه جدید را ســر 
داد و مدعی شــد که جنــگ 33 روزه زایمان چنین 
خاورمیانه ای است که با شکست همراه شد. در سال 
2009 هیالری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در 
اجالس اسیا – اقیانوسیه ادعای چتر امنیتی آمریکا 
برای متحدانش در خاورمیانه را مطرح نمود. در دوره 
ترامپ نیز آمریکا معامله قرن را مولفه ای برای پیوند 
امنیتی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی نامید در 
حالی که برخی کشورهای عربی همچون سعودی نیز 
ادعای تشکیل ارتش واحد عربی را مطرح نمود و در 
دوران بایدن نیز طرح ناتوی عربی با مشارکت آمریکا 
و رژیم صهیونیستی مطرح و چند رزمایش هایی نیز با 

این عنوان میان طرفین برگزار شده است. 
نکته قابل توجه آن است که طرح های ادعایی مطرح 
شده با محوریت پیوند کارآمد متحدان عربی آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی در طول نزدیک به دو دهه هرگز 
محقق نشــده است و در نهایت با شکست و رسوایی 
همراه بوده است که پیروزی مقاومت لبنان در جنگ 
33 روزه، پیروزی غزه در جنگ های 22، 8، 51 و 12 
روزه بر ارتش صهیونیستی، شکست ائتالف سعودی 
در برابر مقاومت یمن پس از 7 ســال جنگ، پیروزی 
سوریه بر تروریسم و حامیان آن از ده ها کشور در طول 
10 دهه جنگ تحمیلی، تبدیل شدن جبهه مقاومت 
به قدرت اول موشکی و پهپادی منطقه که مقاومت را 
به تعیین کننده سرنوشت منطقه مبدل ساخته است، 
رویکرد گســترده ملت های منطقه به جبهه مقاومت 
بگونه ای که حتی در کشورهای حاضر در روند سازش 
در روز قــدس تظاهــرات ضد صهیونیســتی برگزار 

می شود و... نمودی از این حقایق است.

یادداشت 

پس از اســتعفای نمایندگان جریان صدر در عراق، کمیته 
هماهنگی احزاب شــیعی در این کشــور نشستی با برخی 
احزاب عراق برگزار کرد و خواســتار ســرعت بخشیدن به 

فرایند تشکیل دولت این کشور شد.
کمیته هماهنگی احزاب شیعی در عراق موسوم »چارچوب 
هماهنگی«، پس از نشســت با ائتالف »العزم« به ریاست 
»مثنی الســامرائی«، حزب »اتحاد میهنی کردســتان« به 
ریاســت »بافل طالبانی« و جنبش »بابلیون« به ریاســت 
»ریان الکلدانی« بیانیه ای در ارتباط با تشکیل دولت عراق 
صــادر کرد.بنابر گزارش پایگاه خبری »ناس نیوز«، در این 
نشســت، تحوالت مربوط به وضعیت سیاسی فعلی عراق و 
راه های تسریع فرایند تشکیل دولت مطابق با قانون اساسی 
این کشــور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.چارچوب 
هماهنگی پس از این نشست اعالم کرد: »شرکت کنندگان 
تأکید کردند که مرحله آتی مهم اســت و نیازمند سرعت  
بخشــیدن به گام های عملی برای تکمیل ضرب االجل های 
قانون اساســی، انتخــاب رئیس جمهور و تشــکیل دولتی 

منســجم می باشــد؛ دولتی که قادر به برآورده ســاختن 
خواســته های عراقی ها، فراهم کردن یک زندگی شایسته 

و حفظ امنیت و ثبات برای همگان باشد.«
این کمیته همچنین از تمام احزاب مؤثر در عرصه سیاسی 
عراق خواســت که در گفت و گوها شرکت کنند و در عین 
حال، از آمادگی خود بــرای گفت و گو با تمامی طرف های 
این کشــور خبر داد و افزود که باور دارد دولت آینده باید 
دولتی قوی و مقتدر باشــد و ضمن ارائه خدمات به مردم، 
یکپارچگی و حاکمیت این کشور را حفظ نماید و در حفظ 
جایگاه و نقش عراق در منطقه سهیم باشد.این نشست پس 
از آن برگزار شده است که »سید مقتدی صدر« رهبر جریان 
صدر عراق اخیرا از نمایندگان این جریان در پارلمان عراق 

خواست تا اســتعفای خود را به رئیس پارلمان ارائه دهند. 
وی در ادامه به همپیمانان پارلمانی جریان صدر گفت: »به 
همپیمانان خود در مجلس می گویم که شما از همپیمانی 
با ما آزاد هســتید.«خبرگزاری رسمی عراق، یکشنبه شب، 
خبر داد که  رئیس پارلمان عراق با اســتعفای نمایندگان 
جریان صدر موافقت کرده است. از سوی دیگر کمیساریای 
عالی انتخابات عراق در واکنش به انتشــار خبر اســتعفای 
این نمایندگان، اعالم کرد: »کمیســاریا تا این لحظه هیچ 
چیز رسمی در خصوص اســتعفای نمایندگان فراکسیون 
صدر دریافت نکرده اند تا جایگزین های آن ها برای پارلمان 
معرفی شــوند.« جریان صدر در انتخابات عراق موفق شده 
بود با کسب 73 کرســی از اصل 329 کرسی پارلمانی در 

صــدر قرار گیــرد و پس از آن، ائتالف ســنی تقدم با 37 
کرسی و ائتالف دولة القانون با 33 کرسی، حزب دموکرات 
کردستان عراق با 31 کرســی، ائتالف کردستان و ائتالف 
الفتح به رهبری هادی العامری با 17 کرســی در رتبه های 
بعدی قرار گرفتند.در همین حال دبیر کل جنبش عصائب 
اهل الحق گفت: یک پروژه اســرائیلی وجــود دارد که بر 
تخریب استان های مرکزی و جنوبی، به ویژه عناصر شیعه 

متمرکز است.
قیس الخزعلی در ســخنانی گفت: نسبت به طرف هایی که 
در پشــت پرده برای به هم ریختــن اوضاع داخلی تالش 
می کنند، هشــدار می دهیم.دبیر کل جنبش عصائب اهل 
الحق افزود: نیرو های سیاســی باید برای تشــکیل دولتی 
در خدمت مردم تالش کننــد.وی با بیان اینکه عراق پس 
از اســتعفای نمایندگان جنبش صــدر با واقعیت جدیدی 
روبرو اســت، ابراز امیدواری کرد که دولت جدید و نخست 
وزیر جدید عراق به منظور رفع مشــکالت اقتصادی کشور 

تشکیل شود.

ماهیگیریتلآویو
ازبحراناوکراین
بانفتوگازدزدی

رژیم صهیونیســتی در حالی به دنبال سرقت 
نفــت و گاز غــزه، لبنان، مدیترانه، ســوریه، 
عراق و برخی کشــورهای آفریقایی است که 
»اورســوال فن درلین« رئیس کمیسیون اروپا 
که به فلســطین اشــغالی رفتــه، در دیدار با 
مقام های ایــن رژیم درباره تبــادالت انرژی 

رایزنی کرده است.
 مقام ارشــد اتحادیه اروپا که وارد فلســطین 
اشغالی شــده، با اعضای ارشــد کابینه رژیم 
صهیونیســتی شــامل وزرای خارجه و انرژی 
درباره روابط تل آویو-بروکسل و امنیت انرژی 
رایزنــی کرد.بنا بــر گزارش منابع رســانه ای 
وابسته به رژیم صهیونیستی، رئیس کمیسیون 
اروپــا در دیدار با »کارین الحــرار« گفت: »ما 

بســیار عالقه مند هســتیم که گاز روســیه را 
کنار بگذاریم...ما می خواهیم گاز اسرائیل قبل 
از زمســتان )به کشــورهای اروپایی( برسد«.
آمیخای اســتاین خبرنگارارشــد دیپلماتیک 
شبکه »کان نیوز« رژیم صهیونیستی با انتشار 
این خبر افزود: » در حال حاضر مذاکراتی بین 
اتحادیه اروپا-مصر-اسرائیل برای صادرات گاز 
اســرائیل از طریق مصر )گاز طبیعی مایع( و 
از آنجا به اروپا در جریان اســت«.وزیر انرژی 
رژیم صهیونیســتی بعد از دیدار با اورسال فن 
درلین در صفحه توییتری خود نوشت: »دیشب 
با رئیس اتحادیه اروپا دیدار کردم که از من به 
خاطر کار سخت در زمینه فروش گاز طبیعی 
اســرائیل به قاره اروپا که با بحران حاد انرژی 
مواجه اســت، تشــکر کرد... من به کار برای 
ایجاد یک اقتصاد انرژی قابل اعتماد و کارآمد 
که به عنوان نمونه ای برای جهان باشــد، ادامه 
خواهــم داد«. الزم به ذکر اســت در روزهای 
اخیر خبرهایی درباره سرقت نفت و گاز لبنان 

توسط صهیونیست ها منتشر شده است.
در همین حال صهیونیست ها تحرکات بسیاری 

برای استمرار جنگ داشته اند. در این چارچوب 
فرمانده مــزدوران گرجی حاضــر در اوکراین 
اعالم کرد که حدود 3 هزار نظامی انگلیسی در 
جمع مزدورانی که برضد روسیه در اوکراین می 
جنگند، حضور دارند. ماموالشویلی که فرمانده 
گروه مزدوران گرجی حاضر در اوکراین اســت 
در ایــن باره افزود که حــدود 20 هزار مزدور 
خارجی در اوکراین مشغول جنگیدن هستند 
کــه از این میــزان حدود یک هفتــم آنها را 
انگلیسی ها تشــکیل می دهند. گروه مزدوران 
گرجی که یک واحــد نظامی تحت فرماندهی 
ارتش اوکراین است، بیشترین میزان مزدوران 
خارجی در اوکرایــن را به خود اختصای داده 
اســت و پس از آن نظامیان انگلیسی دومین 
گــروه و ســپس نظامیان آمریکایی ســومین 
 گــروه بزرگ مزدوران خارجــی در اوکراین را 

تشکیل می دهند.
وزارت دفاع روســیه با اشاره به تلفات نظامیان 
اوکراینی در نبرد با نیروهای روس  اعالم کرد 
که بیش از 160 منطقه تجمع ارتش اوکراین 
در عملیات هوایی و موشکی هدف قرار گرفتند.
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نیکوال اســتورجن رهبر حزب ملی اســکاتلند با اعالم فعال کردن کارزار 
اســتقالل اســکاتلند، ســاز جدایی این منطقه از انگلســتان را به صدا 
 درآورد و اعــالم کــرد، الیحه برگزاری همه پرســی اســتقالل به زودی 

رونمایی خواهد شد.
نیکوال اســتورجن در مصاحبه با رســانه های انگلیس با اعالم آغاز مرحله 
جدید فعالیت کارزار استقالل اسکاتلند از انگلیس گفت: قصد دارد پیش 
از پایان ســال آینده همه پرسی جدایی اســکاتلند از انگلیس را در این 
منطقه برگزار کند. وزیر اول اسکاتلند گفت: به زودی از برخی ویژگی های 
طرحش درباره استقالل اسکاتلند رونمایی خواهد کرد که در آن، اسکاتلند 
از نظر ظرفیت های بالقوه و بالفعل سیاســی، اقتصادی و اجتماعی با دیگر 
کشــور های اروپایی مقایســه و توضیح داده می شــود که چرا حزب ملی 
اســکاتلند معتقد اســت اگر این منطقه از انگلیس جدا و مستقل شود به 

مراتب وضعیت بهتری نسبت به شرایط کنونی خواهد داشت.
اســتورجن با بیان اینکه بسیار واضح این است که اسکاتلند به عنوان یک 
کشور مستقل می تواند بسیار بهتر عمل کند، افزود: آشفتگی های موجود 
در لندن و چشم انداز نامناسب بریتانیا، ما را به این اطمینان رسانده است 
که اســکاتلند به عنوان یک کشور مستقل می تواند جایگاه بهتری داشته 
باشــد.وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه به رغم مخالفت 55 درصدی 
مردم اســکاتلند با جدایی از انگلیس در همه پرسی قبلی چرا دوباره این 
رویکرد را در پیش گرفته اســت، گفت: اگر در ســال 2014 مردم همه 
آنچه را که اکنون می بینند می دانستند، شک ندارم که استقالل اسکاتلند 
در آن زمان رای مثبت می آورد و اکثریت مردم اســکاتلند با آن موافقت 
می کردند.نخستین همه پرسی استقالل اسکاتلند در 18 سپتامبر 2014 
برگزار شد که در آن 45 درصد از رأی دهندگان موافقت خود را با جدایی 

اسکاتلند از انگلیس اعالم کردند.

خیز دوم دولت محلی اســکاتلند برای برگزاری همه پرســی اســتقالل 
از انگلیــس به ویژه پس از برگزیت شــکل گرفت، زیــرا 62 درصد مردم 
اســکاتلند در همه پرســی برگزیت به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند 
)همچون مردم ایرلند شــمالی(.نیکوال استورجن که موقعیت حزبش در 
انتخابات اخیر تقویت نیز شــده اســت پیش تر از دولت مرکزی خواسته 
بود زمینه برگزاری همه پرســی دوم بر ســر اســتقالل اســکاتلند را در 
ایــن منطقه فراهم کند، اما دولت به شــدت با این خواســته به مخالفت 
برخاســت و آن را رد کرد.رهبر حزب ملی اســکاتلند هــم در واکنش، 
دولــت مرکزی را به نقض دموکراســی و حاکمیت قانون و نادیده گرفتن 
خواست مردم اسکاتلند متهم کرد.در انتخابات اخیر، حزب ملی اسکاتلند 
توانست 64 کرســی از 129 کرســی پارلمان محلی اسکاتلند را بدست 
اورد و با حزب ســبز در پارلمان اسکاتلند که هشت کرسی دارد اکثریت 
 کرســی ها را در دســت دارند که هر دو حزب خواهان جدایی از انگلیس 

و استقالل اسکاتلندند.
خبر دیگر از وضعیت بحرانی انگلیس آنکه  ساعاتی پیش از پرواز نخستین 
هواپیمای اخراج پناهجویان به رواندا، اســقف های اعظم 25 کلیســای 
انگلیس در نامه ای ضمن اعتراض به سیاست دولت این کشور برای اخراج 
پناهجویــان، آن را غیراخالقی و مایه شرمســاری مردم بریتانیا خواندند.

اســقف اعظم کانتربری و یورک همراه با 23 اســقف دیگر در نامه ای به 
روزنامه تایمز نوشــته اند هیچ تالشی از سوی دولت برای "درک وضعیت 
نامساعد" افراد آسیب دیده انجام نشده است.در این نامه آمده است: چه 
نخستین پرواز اخراج پناهجویان بریتانیا را به مقصد رواندا ترک کند یا نه، 
این سیاست ما را به عنوان یک ملت شرمسار می کند. شرم از آن ماست، 
زیرا میراث مسیح برای ما باید الهام بخش باشد تا با پناهجویان با شفقت، 

انصاف و عدالت رفتار کنیم، همانطور که برای قرن ها چنین کرده ایم.

ساز جدایی اسکاتلند از انگلیس دوباره کوک شد

گزارش

در حالی بقض آتش بس از ســوی سعودی همچنان ادامه دارد که سرتیپ "علی 
صفره"، رئیس مرکز اجرایی مقابله با مین گذاری، تاکید کرد که از آغاز آتش بس 
بشردوســتانه، 113 مورد قربانی بمب های خوشه ای در یمن ثبت شده است که 

جمعا جمعیتی بالغ بر چهار هزار نفر می شود. 
ســرتیپ صفره گفت: تنها در ده روز اول مــاه جاری 26 مورد قربانی مین، ثبت 
کردیم.وی با اشاره به اینکه با بازگشت شهروندان یمنی به منازل خود در روزهای 
آتش بس، تعداد موارد انفجار بمب های خوشــه ای و مین افزایش یافته اســت، 
تاکید کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون 326 مورد انفجار بمب های خوشه ای 
و مین در استان حدیده گزارش شده است.وی با بیان اینکه تعداد قربانیان بمب 
های خوشــه ای از ابتدای تجاوز تاکنون به 3956 شــهید و مجروح شامل 400 
کودک و 115 زن رسیده است، خاطرنشان کرد: ائتالف متجاوز از سال 2018 تا 
به امروز، از ورود مین یاب ها به صنعا جلوگیری کرده است. به همین دلیل تیم 

های میدانی ما با خطرات و موانع متعددی روبرو هستند.
در جنایتی دیگر از ســوی غرب با آغــاز جنگ در اوکراین، کمک های غذایی که 
به گرســنگان در دیگر نقاط جهان اختصاص داده شــده بود، اکنون به اوکراین 
ارسال می شــود.دیوید بیســلی مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا اعالم کرد: ما به 
طور کلی با کمبود گســترده منابع مواجه بودیم و االن با جنگ اوکراین، سهمیه 
غذایی اختصاص یافته برای هشــت میلیون یمنی به پنجاه درصد کاهش یافته 
اســت. ســازمان ملل از آغاز کمپینی در شــبکه های اجتماعی برای جمع آوری 
مبلغ باقی مانده مــورد نیاز جهت آغاز عملیات فوق العاده انتقال نفت از نفتکش 
"صافر" در ســواحل یمن به یک کشتی ایمن موقت خبر داد.استفان دوجاریک، 

ســخنگوی دبیرکل ســازمان ملل در کنفرانســی مطبوعاتی اظهار کرد: دیوید 
گریسلی، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن از آغاز کمپینی 
در شبکه های اجتماعی برای جمع آوری مبالغ الزم جهت آغاز عملیات فوق العاده 

انتقال نفت از نفتکش صافر به یک کشتی ایمن موقت خبر داد.
نفتکش صافر یک واحد ذخیره و تخلیه شــناور است که در مقابل سواحل غربی 
یمن و در فاصله 60 کیلومتری شــمال بندر حدیده )تحت کنترل انصاراهلل( پهلو 
گرفته و از آن برای ذخیره ســازی و صادرات نفت اســتخراج شده از میدان های 
نفتی استان مأرب استفاده می شود اما به دلیل جنگ مستمر در یمن این نفتکش 
از ســال 2015 تعمیر نشده و 1.148 میلیون بشــکه نفت خام موجود در آن و 

نیز گازهای متصاعد از آن به تهدیدی جدید برای منطقه تبدیل شــده و سازمان 
ملل نیز آن را یک بمب ســاعتی می داند که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود 
دارد.دوجاریک در ادامه گفت: پس از اینکه عربســتان در 12 ژوئن جاری اعالم 
کرد مبلغ 10 میلیون دالر را برای کمک به حل مشــکل نفتکش صافر پرداخت 
خواهد کرد و آمریکا نیز تعهد داد مبلغ 10 میلیون دالر را بپردازد، در حال حاضر 
سازمان ملل ســه چهارم 80 میلیون دالر مورد نیاز برای آغاز عملیات انتقال را 
در اختیار دارد.سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در ادامه گفت: هانس گروندبرگ، 
فرســتاده ویژه ســازمان ملل به یمن هفته گذشته برای بررسی برخی مسایل از 
جمله پیشــنهاد سازمان ملل برای بازگشایی مرحله ای مسیرهای اصلی در تعز و 

دیگر استان ها به صنعاء سفر کرد.
جنایــات علیه یمنی ها در حالی ادامه دارد که منابــع آگاه از دیدار جو بایدن و 
محمد بن ســلمان پادشاه عربستان در جریان سفر ماه آینده بایدن به این کشور 
خبر دادند. در این ســفر دوروزه که برای پانزدهم و شانزدهم جوالی )24 و 25 
تیر( برنامه ریزی شــده، قرار است جو بایدن با محمد بن سلمان پادشاه عربستان 
دیدار کند.براســاس اعالم این منابع، در نخســتین روز از این دیدار، گفتگوهای 
دوجانبه بایدن و بن ســلمان برگزار می شــود و در روز دوم نیز بایدن با رهبران 
شــورای همکاری خلیج فارس دیدار و گفتگو خواهد کرد.این منابع خاطرنشان 
کردند جو بایدن هفته گذشــته در پاسخ به پرسشی درباره سفر احتمالی خود به 
ریاض گفت که اگر به ریاض ســفر کند، درباره بهبود روابط عربستان با اسرائیل، 
با مقامات عربســتانی گفتگو خواهد کرد در حالی که عربستان هنوز اسرائیل را 

به عنوان یک کشور نپذیرفته است.

پیامدهای سکوت جهانی در برابر نسل کشی ائتالف آمریکایی - عربستانی ادامه دارد 

 چهار هزار یمنی قربانی بمب های خوشه ای سعودی

تصمیم واحد ثبتی مبنی بر رد افراز
 خانم زهرا یحیایی برابر درخواست 13379-1400/05/09 اشعار می 
دارد بــا اســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصــوب آذر ماه 1357 
درخواســت افراز ســهم خود از پــالک 3878/16 پخش یک ثبتی شــاهرود 
را نمــوده و طبــق گزارش وضعیت ثبتی ســند مالکیت0/734 دانگ مشــاع 
ازعرصــه  و اعیــان ضمن ارســال اخطاریه بــه نامبردگان وقــت معاینه محل 
روز1400/08/10 ســاعت9/30 تعیین که در موعد مقرر اینجانبان رحمت 
ایثاری و محمدعلی خوش آبادی نقشه بردار و نماینده ثبت در معیت متقاضی 
افراز از محل وقوع ملک بازدید و پس از تطبیق حدود با مجاور این نقشه افرازی 
تهیه و جهــت تایید افراز بــرا برنامه شــماره140085629010010294 
مورخ1400/08/17 به شــهرداری ارســال و در پاسخ به موجب نامه شماره 
1400244855مــورخ1400/09/11 اعــالم نموده که افــراز پالک مذکور 
خالف ضوابط شهرســازی بوده و امکان پذیر نیســت لذا بدین وسیله مراتب 

عدم
 قابلیــت افــراز ملک موصــوف   به موجب ماده 2 قانــون افراز و فروش 
امالک مشــاع و طرفین دعوی ابالغ می گردد کــه چنانچه اعتراض دارند ظرف 
مــدت 10 روز پس ازرویــت  اخطار جهت احقاق حق به دادگاه صالحه مراجعه 

نمایند
شناسه آگهی 1335557

 نماینده ثبت رحمت اهلل ایثاری نقشه بردار ثبت حسین خلیل آبادی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود حمید رضا حسین پور

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 29/5861 واقع در عسلویه 
نظــر بــه اینکه علی زارعی صــدر آبادی به پیوســت چند برگ استشــهادیه محلی با 
اعــالم مفقودی یک جلد ســند مالکیت به شــماره ســریال 052704 الــف 1400 مربوط 
به ششــدانگ پالک 29/5861 درخواســت صدور المثنی را نموده است ، ضمنا نامبرده 
ملک مورد نظر را به موجب سند قطعی شماره 55425 مورخ 1400/11/11 دفتر خانه 
85 نخــل تقی از ســودابه کریم نــژاد دریافت نموده اســت لذا مراتب طبــق ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت اعالم میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای نمــوده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــد ظرف مــدت ده روز پس از 
انتشــار این آگهی به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان عســلویه مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله تسلیم نماید چنانچه ظرف مدت 
مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند معامله ارائه نشود اداره ثبت 
المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. تاریخ انتشار 

1401/3/25
 یعقوب محمدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عسلویه

پروانه فعالیت اتحادیه صنفی
شــماره نامه:3759 در اجــرای مــواد 23 ، 22  ، 21 قانون 
نظــام صنفی و مقررات مربوط ، انتخابات اتحادیه صنف پوشــاک 
شهرســتان گلوگاه در تاریــخ 1399/12/04 برگــزار و اعضای 
هیأت مدیره و بازرس به شــرح ذیــل از تاریخ 1399/12/16 
برای مدت چهار ســال انتخاب و عهده دار مسئولیت اتحادیه می 
باشند.1-هوشنگ نصرتی-رئیس اتحادیه2-رضا محمودجانلو-
نایب رئیس اول اتحادیه 3-پروانه امیرخانلو-نایب رئیس دوم 
اتحادیه4-نقــی عظیمــی گلوگاهی-دبیــر اتحادیه5-علی اصغر 
خادملو-خزانــه دار اتحادیه6-صمــد نصرتی-بازرس اتحادیه . 
شناســه ملی اتحادیــه:1400584376 آدرس اتحادیه: گلوگاه 
میــدان 22 بهمن خیابان 17 شــهریور  جنب فروشــگاه شــعبن 

عظیمی کدپستی4861959945 .م/الف
رئیس کمیوسیون نظارت شهرستان گلوگاه

آگهی مجمع عمومی نوبت اول کانون بازنشستگان کارگران تأمین 
اجتماعی شهرستان آمل

 بدین وســیله از کلیه بازنشستگان و از کارافتادگان  دعوت 
مــی گردد بــه منظور 1-افزایــش حق عضویــت2-ورودی عضو 
جدیــد درمجمع فــوق العاده  که در تاریــخ 1401/4/16 رأس 
ســاعت 8 صبح الــی 12 ظهر در دفتــر کانون برگــزار می گردد 
شــرکت نمایند، لذا کلیه بازنشستگان با در دست داشتن کارت 

عضویت به کانون مراجعه نمایند.م/الف
هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان آمل

اجراییه
شــماره پرونده:156-95-24 محکوم له: عباس یعقوبی ســورکی به نشــانی ساری 
میدان شــهرداری ابتدای بلوار ارتش  ســاختمان اوقاف شهرســتان دفتر وکالت محکوم 
علیه: منوجهر بابائی -مجهول المکان به موجب رأی شــماره 308 تاریخ 95/7/12 شعبه 
5 شــورای حل اختالف ســاری کــه قطعیت یافته محکــوم علیه محکوم اســت به:حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصدو هشتاد و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ یکصدوپنجاه هزارریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ پنج میلیون 
و ششــصدوچهل هزارریــال بابــت حــق الوکاله وکیــل و خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ 
سررســید 94/7/20 لغایت زمان اجرای حکم و نیم عشــر دولتی طبق تعرفه. به استناد 
مــاده 19 آییــن نامه اجرایی مــاده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی 
فرهنگــی  محکوم علیه مکلف اســت : پــس از ابالغ این برگ اجراییــه ظرف ده روز مفاد 
آن را بــه موقــع اجرا بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخــت محکوم به یا انجــام تعهد و مفاد 
رأی بدهــد در غیــر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی بــرای اجرای احکام دادگاه یا 

دادگستری محل تحویل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف ساری

آگهی مفقودی 
برگ سبز تراکتور کشاورزی تیپ 285  به رنگ قرمز روغنی مدل 1391  به شماره 
موتور LFW04517Y  و شــماره شاسی M02620 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد ساری
*********************************************

برگ سبز سواری پراید به رنگ مشکی مدل 1384 به شماره موتور 01244198 و 
شماره شاسی S1412284602661 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد ساری

*********************************************
برگ ســبز ســواری پژو 206 رنگ خاکســتری متالیــک مدل 1385 شــماره موتور 
13085021900 شماره شاسی 10846669 شماره پالک ایران72-117ب38 به نام 

بهروز درزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************

بــرگ ســبز  ســواری رانــا TU5 مــدل 1393 رنگ ســفید روغنــی شــماره موتور  
160B0061746 شــماره شاســی NAAU01FEXDT033644 شــماره پالک ایران92-
836ب42 به نام سجاد سجادی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

برگ ســبز خودرو ســواری هاچ بک ام.وی.ام 315H رنگ سفید روغنی مدل 1393 
 NATFBAMD6D1014371 شماره شاســی MVM477FJAD017226 شــماره موتور
شــماره پالک ایــران62-343د93 به نام کمیــل عرب مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
*********************************************

برگ ســبز و کارت ماشین ســواری پژو 207i مدل 1401 رنگ مشکی شماره موتور 
178B0078820 شــماره شاســی NJ261349 به نام مهدیه قاســمی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************

جــواز اســلحه دولــول روی هــم کوســه ایــران مدل شــاهین به شــماره اســلحه 
082102086 به نام ایمان کالنتری فرزند صفر مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
*********************************************

بــرگ ســبز - کارت ماشــین و کارت ســوخت ســواری هــاج بــک پــژو206 تیــپ 
موتــور  شــماره   182A0149132 موتــور  شــماره  ســفید  رنــگ   1401 مــدل   TU3
NAAP03EEXNJ283327 شــماره پــالک ایــران18-396ل78 بــه نــام آی گل کمالی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************

برگ سبز وانت نیسان تیپ Z24NIB رنگ آبی مدل 1388 شماره موتور 513181 
شــماره شاســی NAZPL140TBM221161 شــماره پالک ایــران72-151د61 به نام 

غالمرضا ترابی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************

ایــن جانب تهمینه پوررجب مالک ســواری دنا پالس اتومات توربوشــارژ به شــماره 
موتــور 153H0055839 شــماره شاســی NAAW61HU6NE486484 بــه علت فقدان 
اسناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا چنان 
چه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی 
به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقــع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران -کرج  
شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
*********************************************

کارت شناسایی واحد دامداری کوچک روستایی نوع: گاو- دو رگ- شیری به شماره: 
27994/1 بــه تاریــخ: 1396/03/01  بــا کــد شناســایی 70404092702864  به 
مســاحت زمین 140 مترمربع متعلق به اینجانب علی نوری صادق فرزند برات  به شماره 
کد ملی 4869046962  واقع در استان گلستان شهرستان کالله بخش مرکزی دهستان 

کنگور روستای بربرقلعه مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد
*********************************************

بــرگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانی)کارخانه( و کارت خودرو وانت سیســتم پیکان 
تیــپ 1600i مدل1388برنگ ســفید روغنی بشــماره موتور 11488067280شــماره 
شاســی  NAAA36AAXAG878631 و شــماره پــالک ایــران 94-   917د 21 به نام 

هادی نجفی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************

ســواری  خــودرو  ،پــالک  کارت،  و  کمپانی)کارخانــه(  سبز)شناسنامه(ســند  بــرگ 
سیســتم پژو تیــپ 405GLX-XU7 مدل1391برنــگ نقره ای متالیک بشــماره موتور 
12491026605شــماره شاســی  NAAM01CA6CH389372 و شــماره پالک ایران 
94-   913د 23 بــه نــام میثــم پور دهقان مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . بندرعباس
*********************************************

برگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانی)کارخانه( ، کارت ،بیمه نامه وپالک خودرو سواری 
سیستم پرایدمدل1390برنگ سفید بشــماره موتورM13 / 4481675 شماره شاسی  
S1422290317382 و شــماره پــالک ایــران 94-   146د 29 بــه نــام فرخنــده خاوری 

گشوئیه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس 

در واکنش به اقدام مخرب صدر صورت گرفت 

طراحی »چارچوب هماهنگی« برای خروج عراق از بحران سیاسی

فرامرز اصغری


