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گـــزارش

رئيــس جمهور آفريقــای جنوبی در ســخنانی اعالم كــرد كه حزب و 
كشــورش، تا زمانی كه صحرای غربی و فلســطين تحت اشــغال باشند،  

نمی  توانند آسوده باشند.
"ســيريل رامافوزا"، رئيس جمهور آفريقای جنوبی در سخنانی در مقابل 
اعضای حزب حاكم "كنگره ملی آفريقايی" اعالم كرد: مادامی كه صحرای 
غربی و فلســطين تحت اشغال هســتند، نمی توانيم آرام و آسوده باشيم. 
وی افزود: نمی توانيم بپذيريم كه اشــغال و ظلم سرنوشت مردم فلسطين 
اســت.رئيس جمهور آفريقای جنوبی همچنين خاطرنشــان كرد: اين دو 
قضيه از جمله موضوعاتی هســتند كه اگر بخواهيم در ســاختن دنيايی 

بهتر مشاركت كنيم، بايد با قدرت بيشتری برای حل آنها اقدام كنيم.
اين در حالی اســت كه برخی كشــورهای عربی همچنان به روند خيانت 

به فلســطين ادامه می دهند چنانکه رئيس هيأت ديپلماتيك رژيم موقت 
صهيونيســتی از امضــای قرارداد ســاخت مقر دائم ايــن رژيم در رباط 
پايتخت مغرب خبر داد.گوورين در حساب توئيتری خود با انتشار عکسی 
از امضای اين قرارداد نوشــت: »از مشاركت شما در اين تصوير كه يکی از 
لحظه های تاريخی من با تيم كاری بود، بســيار خرسندم، قرارداد ساخت 
مقر دائمی سفارت اســرائيل در مغرب امضا شد«. اين در حالی است كه 
در ادامه رويکردهای اشغالگرايانه رژيم صهيونيستی در حالی برای دومين 
روز متوالی دو گذرگاه اصلی نوار غزه را تعطيل كرده كه تالش های قاهره 
برای ممانعت از تشــديد اوضاع امنيتی ادامه دارد.در پی هشــدار جهاد 
اسالمی فلســطين، رژيم صهيونيســتی برای دومين روز متوالی گذرگاه 

»كرم ابوسالم« و »بيت حانون« را بست.

تاکید رئیس جمهور آفریقایی جنوبی بر حمایت از مقاومت

تا فلسطین تحت اشغال باشد، آرام نمی گیریم

مذاکرات حضوری رفع تحریم ها امروز در وین از سر گرفته می شود

پیشنهادات ایران و بورل روی میز
 کافی است صدایش کنیم 

و از او بخواهیم

سيد و ساالر شهيدان، جان شــيرين را فدای دين 
كرد، قربانی كرد تا ما اكنون در راه او گام بگذاريم و 
راهش را ادامه دهيم، دشوار و سخت است، كار هر 
كسی نيست،  همه نمی توانند ياران با وفای حسين 
باشند، همان شب تاســوعا و عاشورا بودند افرادی 
كه پس از سخنان امام خود،  كاروان را ترك كردند 
و رفتند اما پس از آن آه و حســرت بود كه تا پايان 
عمر دامنشــان گرفت و آســايش روحی را از آنها 

سلب كرد.
هر سال محرم می آيد و به برگزاری مراسم عزاداری 
سيد و ســاالر شــهيدان می پردازيم و شايد غافل 
باشــيم كه حکومتی كه اكنون در ايران اســالمی 
برپا اســت،  با همه كم و كاســت، بــا همه قوت و 
ضعف، وامدار قيام حســين بن علی )ع( اســت و 
اگر كوچکترين سســتی در اعتقادمان ايحاد شود، 
سرنوشــتی چون ترك كنندگان كاروان حسين در 
انتظارمان خواهد بود و چه بســا وخيم تر از آن چرا 
كه يزيديــان زمان اكنون فراوان تــر از آن دوران، 
خون آشــام تر از شمر و نامردتر از ابن زياد و عمر 
سعد هستند. مرز بين حق و باطل اكنون به اندازه 
يك تار مو نازك اســت، اما برای تشخيص آن چراغ 
قيام عاشــورا و كربال راه را چون روز روشن كرده و 

به مانند خورشيدی می درخشد.
اين خورشيد نويد آينده ای را می دهد كه بر اساس 
وعده صادق قرار اســت به قيام فرزند حسين )ع( 
متصل شــود،  اما اگر حسين را در روز عاشورا تنها 
گذاشتند ســپاه او به ظاهر شکســت خورد، تنها 
گذاشتن فرزند او مهدی موعود، برای او و سپاهش 
شکســت ندارد، او پيروز است همانگونه كه حسين 
پيروز ميدان نبرد دو تفکر حق و باطل در عاشــورا 

و كربال بود.
نکنــد راه را گم كنيــم و بيراهه برويم و خود را به 
هالكــت بيندازيم به خاطر چند روز بيشــتر بهره 
بردن از چرب و شيرين دنيا. يادمان باشد و يادمان 
بيايــد، جوانان اين مرزو بوم غيور و سلحشــور در 
8 ســال دفاع مقدس به عشــق حسين به قربانگاه 
رفتند و پيروز ميدان نبرد نابرابر شــدند. حســين 
دســت همه را می گيرد كافی است صدايش كنيم 

و از او بخواهيم.

سرمقاله

با ســفر مذاكره كنندگان ايران، اتحاديــه اروپا و آمريکا به 
وين، مذاكرات حضوری رفع تحريم ها در حالی از سر گرفته 
می شــود كه طرح بورل مسئول سياســت خارجی اتحاديه 

اروپا و ايران روی ميز مذاكرات قرار دارد. 
هنوز چند روزی از انتشــار طرح بورل مســئول سياســت 
خارجــی اتحاديه اروپــا برای آنچه آخريــن فرصت نجات 
برجــام ناميــده نمی گذرد كــه نماينده اتحاديــه اروپا در 
مذاكرات احيای توافق هسته ای در پيامی خبر داد كه برای 
ازســرگيری اين مذاكرات ميان ايران و قدرت های جهانی 
راهی وين شــده است.انريکه مورا، نماينده اتحاديه اروپا در 
مذاكرات وين در صفحه توييترش نوشت: در راه وين برای 
مذاكره درباره اجرايی شدن كامل برجام بر مبنای متن ارائه 
شده هماهنگ كننده مذاكرات]جوزپ بورل[ در 20 ژوئيه. 
از مقامــات اتريش كمال قدردانی را دارم. اين در حالی كه 
جمهوری اســالمی از طرح بورل استقبال و در عين حال از 

داشتن پيشنهادهايی خبر داده است.
در هميــن حال ســخنگوی وزارت امور خارجــه با اعالم 
عزيمت هيأت مذاكره كننده ايرانی به رياست باقری به وين 
گفــت كه در اين دور از گفت وگوهــا درباره ايده های همه 
طرف هــا از جمله ايده های ايــران كه هفته جاری به طرف 
مقابل ارائه شد، بحث می شود. به گفته كنعانی، در اين دور 
از گفت وگوها كه به روال قبل با هماهنگ كنندگی اتحاديه 
اروپا برگزار خواهد شــد، در خصوص ايده های مطرح شده 

از ســوی طرف ها از جمله ايده های ارائه شــده از ســوی 
جمهوری اسالمی ايران كه هفته جاری به طرف مقابل ارائه 
شــد، بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت. ســخنگوی 
وزارت امور خارجه با تأكيد مجدد بر عزم و اراده جمهوری 
اســالمی ايران بر دســتيابی به يك توافق پايدار كه ضامن 
حقوق و پاســدار منافع ملت ايران باشــد، ابراز اميدواری 
كرد طرف هــای مقابل نيز با اتخاذ تصميمات الزم و تمركز 
جدی بر حل مسائل باقيمانده، شرايط را برای پيشبرد موثر 
گفت وگوهــا فراهم كنند. خبرگــزاری رويترز نيز به نقل از 
يك مقام آمريکايی گزارش داد »رابرت مالی« نماينده ويژه 
آمريکا در امور ايران و مذاكره كننده ارشــد واشنگتن برای 

شركت در مذاكرات هسته ای عازم وين شد.
وبگاه خبری »آكســيوس« به نقل از يــك مقام آمريکايی 
نيز گزارش داد اياالت متحده و ايران مذاكرات غيرمستقيم 
در مورد احيای توافق هســته ای 2015 را امروز در وين از 
سر خواهند گرفت.به ادعای اين گزارش، مقامات آمريکايی 
نگران هســتند كــه توافق هســته ای در آســتانه بی ربط 
شــدن اســت، زيرا ايران اقداماتی را برای پيشــبرد برنامه 
 هســته ای خود و محدود كردن كار بازرســان آژانس اتمی

انجام داده است.
همزمان بــا اين رويکردها آمريکا برخی كشــورهای غربی 
در نشســت بازنگری ان پی تی در نيويورك كه اين روزها 
در جريان اســت همان سياســت اتهام زنی و فشــار برای 

امتيازگيری را در پيش گرفتــه و آمريکا نيز از تحريم های 
جديد خبر داده اســت. رويکردی كه البته واكنش ايران به 
آن تزريق گاز به 500 دســتگاه سانتريفيوژ نسل ای ار وان 
و ای ار 6 بــوده اســت. در همين حال گروســی مدير كل 
آژانس نيز در نشست مذكور رويکردی ورای مسئوليت فنی 
خويش در پيش گرفته اســت چنانکه محمد اســالمی  در 
پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخير گروسی، يادآور شد: 
انتظار داريم آقای گروسی مطابق ضوابط آژانس گفت وگو و 
اظهــار نظر كند و اظهاراتش در چارچوب قوانين و مقررات 
باشــد و از رفتار سياســی كه متأثر از فشــار صهيونيستی 
است دســت بردارد. برای ايشان متأســفم زيرا آژانس در 
تمــام فرايندهای ما طبــق پادمان حضــور و نظارت دارد 
و عمليــات اجرايی ما در حوزه ســازمان انــرژی اتمی در 
بخش های گوناگونی كه به مواد هســته ای مرتبط می شود 
تحت نظارت آژانس بوده، هست و خواهد بود.وی افزود: اگر 
در مذاكرات به معنای واقعی كلمه حسن نيت داشتند اين 
همه سال كه مذاكره كردند، برجام مولود برون رفت از اين 
وضعيت بوده اســت. الزم به ذكر اســت »رافائل گروسی«، 
مدير كل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته بود كه برنامه 
هسته ای ايران بسيار بسيار سريع به پيش می رود.مدير كل 
آژانس بين المللی انرژی اتمی همچنين مدعی شد »بيانات 
خوب« برای راضی كردن بازرسان بين المللی كافی نيست. 
او همچنيــن ابراز اميدواری كرد ايران آماده شــفافيت در 

خصوص برنامه هســته ای خود باشد. مدير كل آژانس اتمی 
همچنين گفت: »آنها يك برنامه هسته ای بلندپروازانه دارند 
كه الزم اســت به صورت مناســب مورد راستی آژمايی قرار 
بگيرد. اين برنامه بســيار بسيار سريع نه فقط به پيش بلکه 
به ســمت حاشــيه ها هم حركت می كند. برنامه هسته ای 
 آنهــا هم از لحــاظ بلندپــروازی و هم از لحــاظ ظرفيت 

رو به رشد است.«
در واكنش به اين اظهــارات و اتهام زنی های غرب، بهروز 
كمالوندی ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اشــاره به 
اذعان آژانس بــه صلح آميز بودن فعاليت هســته ای ايران 
درباره كنفرانس پيمان منع گســترش سالح های هسته ای 
در نيويــورك گفت: انتظار نداريــم از اين كنفرانس نتيجه 
مطلوبی به دســت بيايد و احقاق حقی صــورت بگيرد.در 
ادامه رويکردهای غير سازنده آمريکا، جان كربی سخنگوی 
شــورای امنيت ملی آمريکا در پاسخ به سوالی درباره سپاه 
پاســداران، با مطرح كردن ادعاهايــی عليه ايران، گفت كه 
رييس جمهور اين كشــور حاضر به خارج كردن نام ســپاه 
از فهرست ســازمان های تروريستی نيســت. در مقابل اما 
فو كنگ مديــركل اداره كنترل تســليحات وزارت خارجه 
چين اعــالم كرد: آمريکا بايد تمــام تحريم های غيرقانونی 
عليــه ايــران را لغو كند و همــه طرف ها بايــد متعهد به 
 بازگردانــدن برجام به مســير خــود از طريــق مذاكرات 

ديپلماتيك باشند.

آگهي تمدید مزایده عمومي
 شماره 1 / 1401

شركت مخابرات ايران – منطقه  قم

ت اول
نوب

منطقه قم

* مزایده گزار : شركت مخابرات ایران - منطقه قم  

* طريقه تهيه اسناد مناقصه : 
* عالقه مندان به شرکت در مزايده می توانند از روز شنبه مورخ 1401/05/15 لغايت روز يکشنبه 
مورخ 1401/05/23 به غير روزهای تعطيل ) و جمعه ها( از ساعت 7/30 صبح تا 13 با پرداخت 
بانکی ، خود پرداز ، حواله  مبلغ 10 ميليون ريال )يک ميليون تومان(از طريق مقتضی ) فيش 
اينترنتی ، دستگاه کارت خوان ( به حساب شماره 1650750772 بانک ملت شعبه مرکزی قم ) با 
شناسه واريز 3500180329115 ( به نام شرکت مخابرات ايران ـ منطقه قم، به نشانی قم ، انتهاي 
بلوار 15 خرداد، شرکت مخابرات استان قم ، طبقه اول اتاق 207 مراجعه نموده و اسناد مزايده را 

دريافت نمايند .
* شماره تماس : 37230959-025 - فکس : 025-37770077  

* محل تحويل پاکت ها : دبيرخانه اين شرکت به آدرس فوق اتاق 112 مي باشد.
0105-11r1/اين شرکت در رد يا قبول يک يا کليه پيشنهادها مختار است  *

R مبلغ سپرده شرکت موضوع مزايده
در مزايده

مهلت خريد 
مهلت تحويلمهلت بازديداسناد

 اسناد
تاريخ بازگشايي 

پاکتها

1
فروش تجيهزات و ماشين آالت مولد 
معصوميه   CHP نيروگاه  آب  و  برق 

قم

 45،000،000،000
ريال

از تاريخ 
 1401/5/15

تا 1401/5/23 

از تاريخ 
1401/5/22

تا 5/25/ 1401

تا ساعت 14 
روز دوشنبه 

مورخ 1401/5/31

ساعت 10صبح  
روز سه شنبه

 مورخ 1401/6/1

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001599 مورخــه 1401/03/19 موضوع 
کالســه 1400114412004000683 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم قربــان گزل روزبهی فرزند 
آنا بردی بشــماره شناسنامه 860 و شماره ملی 5919377755 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت 94.19 مترمربع جدا شده از پالک شماره 4482 فرعی 
از 1-اصلــی واقع درگنبــدکاووس ارمی آباد خیابان کمینه )10 متــری( بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواســطه از آقــای آق اویلی میهن. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8959 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140160312004001965 مورخــه 1401/04/06 موضوع 
کالســه 1400114412004000407 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قربان مراد ســخاوی فرزند 
مجید بشــماره شناســنامه 730 و شــماره ملی 2031034073 در ششدانگ یک قطعه 
زمیــن مزروعی به مســاحت 157332.80 مترمربع جدا شــده از پــالک 1255 فرعی از 
33-اصلــی واقع در گنبدکاووس اراضی گنبد- جاده داشــلی برون بخش 14 حوزه ثبت 
ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 9102 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/27
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004007925 مورخــه 1401/11/25 موضوع 
کالســه 1398114412004000775 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای داود اکرش فرزند اســحق 
محمد بشــماره شناسنامه 1848 و شــماره ملی 2032075113 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 198.90 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 4280 
فرعــی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس- روســتای گدم آبــاد  بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبد خریداری ملک مع الواســطه از آقای موالم بردی نفســی و حمید نفســی باســویه به 
متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 9105 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/27
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001666 مورخــه 1401/03/22 موضوع 
کالســه 1400114412004000256 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه خسروی فرزند برات 
بشــماره شناسنامه 1285 و شــماره ملی 4889098011 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مســاحت 124.90 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 161-اصلی 
واقع درگنبدکاووس- شــهرک فرمانــداری بخش 09 حوزه ثبت ملــک گنبد انتقال ملک 
از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی بوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار 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، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 9133 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/13 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/27
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای رضــا اکبری زعیم با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق 
به مهــر دفترخانــه 28 همــدان برابــر وارده شــماره 14774/1401 
مورخ 1401/4/15 مدعی اســت که ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ به اســتثنا بهای ثمن آن که متعلق به خانم ســکینه یونســی 
مــی باشــد پــالک 10/60647 واقــع در حومــه بخش یک همــدان به 
شــماره مسلســل 571002 سری ه 98 شــماره دفتر امالک الکترونیک 
139920326001010032 بنــام رضــا اکبــری زعیم)مالک( به علت 
نامعلوم مفقود گردیده و نزد کســی در بیع شــرط نیســت لذا به استناد 
تبصــره الحاقی به مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وســیله آگهی 
میشــود تا هرکســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهــی طی مدت 10 روز بــه اداره ثبت 
اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
اعتــراض خود را کتبا تســلیم نماید در صورت انقضــا مدت واخواهی و 
نرســیدن اعتراض و یــا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت 
ارائه نگردد ســند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد 
شــد.مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده 

است.
م الف:772

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان _ از طرف فریدون رحمانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیــر اکبری زعیم با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق 
به مهــر دفترخانــه 28 همــدان برابــر وارده شــماره 14774/1401 
مورخ 1401/4/15 مدعی اســت که ســند مالکیت ســه دانگ مشاع از 
ششــدانگ به اســتثنا بهای ثمن آن که متعلق به خانم ســکینه یونســی 
مــی باشــد پــالک 10/60647 واقــع در حومــه بخش یک همــدان به 
شــماره مسلســل 571003 سری ه 98 شــماره دفتر امالک الکترونیک 
139920326001010033 بنــام امیراکبــری زعیم)مالــک( به علت 
نامعلوم مفقود گردیده و نزد کســی در بیع شــرط نیســت لذا به استناد 
تبصــره الحاقی به مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وســیله آگهی 
میشــود تا هرکســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود 
می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهــی طی مدت 10 روز بــه اداره ثبت 
اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله 
اعتــراض خود را کتبا تســلیم نماید در صورت انقضــا مدت واخواهی و 
نرســیدن اعتراض و یــا در صورت اعتراض چنانچه اصل ســند مالکیت 
ارائه نگردد ســند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد 
شــد.مراتب براساس آخرین اطالعات سیستم جامع تهیه و گزارش شده 

است.
م الف:771

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان _ از طرف فریدون رحمانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد قاســمی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 78 همدان برابر وارده شماره 006505 مورخه 1401/5/11 
مدعی است که سند مالکیت پالک 58 فرعی تفکیک و مجزی شده از 75 
اصلی واقع در حومه بخش دو همدان به شــماره مسلســل 897643 و 
شماره دفتر الکترونیکی 139920326034002224 به علت نامعلوم 
مفقود گردیده و برابر ســند 9482 مورخ 1399/6/23 و 5594 مورخ 
1395/3/10 دفترخانه 75 همدان بیع شــرط می باشــد.لذا به استناد 
تبصــره الحاقی به مــاده 120 آئین نامه قانون ثبت بدین وســیله آگهی 
میشود تا هرکس مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و 
امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله اعتراض 
خــود را کتبا تســلیم نماید در صورت انقضا مدت واخواهی و نرســیدن 
اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد 
سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.مراتب بر 

اساس آخرین اطالعات سیستم جامع امالک تهیه و گزارش شده است.
م الف:775

 حمیــد ســلگی_رئیس اداره ثبــت اســناد و امالک منطقه 2 شهرســتان
همدان

رفتن به سفرهای پر سر و صدا و البته بدون دستاورد چندان گويی متداول برای 
ســران آمريکا مبدل شده است چنانکه از هنگ كنگ  و تايپه تا آمريکا، اعتراضات 

گسترده ای عليه سفر رئيس مجلس نمايندگان آمريکا به تايوان انجام شد.
بايدن رئيس جمهور امريکا چندی پيش در حالی با محوريت تل آويو و رياض و 
البته برگزاری نشست جده با كشورهای عربی راهی غرب آسيا شد كه در نهايت 
نتوانست تسريع روند ســازش و ايجاد چتر امنيتی واحد صهيونيستی –عربی را 
محقق سازد و با ناكامی بازگشت. اين روند گويا برای ساير مقامات امريکايی نيز 
در حال تکرار شدن اســت و اينبار گريبان گير پلوسی رئيس مجلس نمايندگان 

شده تا سندی باشد بر زوال يك جانبه گرايی جهانی آمريکا. 
 از سان فرانسيســکو د آمريکا تا هنگ كنگ و تايوان، اعتراضات گسترده ای عليه 
ســفر »نانسی پلوســی« رئيس مجلس نمايندگان آمريکا به تايوان انجام گرفته 
است.به نوشته وبگاه شبکه »سی اِن اِن«، هم زمان با ورود پلوسی به تايوان، شمار 
زيادی از معترضان به اين ســفر، دســت به تجمع زدند.از سوی ديگر به نوشته 
نشــريه »نيوز ويك«، فعاالن مخالف جنگ و رهبران جوامع چينی ساكن آمريکا 
در شهر سان فرانسيسکو، زادگاه نانسی پلوسی، دست به تجمع اعتراضی زدند.اين 

معترضان، پالكاردهايی با شعار »آمريکا دستانت را از تايوان بکش«، »تحريکات 
را تمام كنيد«، »نه به جنگ ســرد عليه چين« در دست داشتند.كانال تلگرامی 
شــبکه »راشا تودی« نيز ويدئويی از تجمع اعتراضی شهروندان هنگ كنگی عليه 

سفر پلوسی به تايوان برگزار كردند.
ديــروز  »وانگ يی« وزير امور خارجه چيــن در جمع خبرنگاران ضمن محکوم 
كردن سفر پلوســی به تايوان، آن را »لودگی محض« توصيف كرد و هشدار داد 
»كســانی كه با آتش بازی می كنند هالك خواهند شد«.وزير امور خارجه چين 
در حاشــيه نشست »آسه آن« افزود: »آمريکا در حال نقض حاكميت چين تحت 

ادعای دموكراسی است. كسانی كه به چين اهانت كنند مجازات می شوند«.

علی رغم هشــدارهای تند چين، پلوسی ديروز با »سای اينگ ون« رئيس جمهور 
تايوان ديدار كرده و بر تعهد واشــنگتن بر تايپه تأكيد كرد.دولت چين، تايوان را 
بخشی از خاك خود می داند و تأكيد كرده اين جزيره چه به صورت مسالمت آميز 
و چــه از طريق جنگ، به ميهن بازگردانده می شــود.ماريا زاخارووا ســخنگوی 
وزارت خارجه روســيه با »افسارگســيخته« توصيف كردن اقدام رئيس مجلس 
نمايندگان آمريکا در سفر به تايوان، گفت واشنگتن با اين كار می خواهد توجهات 
را از مشــکالت داخلی خود منحرف كند.زاخارووا در مصاحبه با شــبکه راديويی 
»اسپوتنيك«، توضيح داد كه سفر رئيس مجلس نمايندگان آمريکا نشان داد كه 
اياالت متحده ديگر كشــورها را به هيچ چيزی حســاب نمی كند و با اين اتفاق، 

واشنگتن همچنين آنچه كه از آبروی ش باقيمانده بود را نيز قربانی كرد.
ســخنگوی اتحاديه اروپا اما خواستار حل مسالمت آميز مسائل پيرامون تايوان و 
پرهيز از اشــتباهات محاسباتی شد.وزارت خارجه تايوان نيز، رزمايش های چين 
نزديــك اين جزيره را اقداماتــی تحريك آميز توصيف كرد كــه نظم بين المللی 
را تهديــد می كند.وزارت دفاع تايوان ارتش چين را بــه نقض حريم آبی خود و 

محاصره اين جزيره در هوا و دريا متهم كرد.

ناکامی بایدن در سفر به غرب آسیا برای پلوسی در شرق تکرار شد

 تظاهرات ضد آمریکایی 
از تایوان تا سان فرانسیسکو
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