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اخبار
قوای مقننه و قضائیه آماده کمک به
رئیس جمهور هستند

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با
بیان اینکه در شرایط فعلی کشور ،استیضاح
رئی��س جمه��ور به ص�لاح نیس��ت ،گفت:
روحان��ی خ��ود را در یک ان��زوای اجتماعی
ق��رار داده ک��ه باید از آن بی��رون بیاید تا دو
ق��وه دیگر برای حل مش��کالت مردم به او
کمک کنند .عبدالرضا مصری در گفت و گو
با خانه ملت ،طرح استیضاح رئیس جمهور را
در ش��رایط فعلی به صالح ندانست و گفت:
علیرغم اینکه خواسته مردم به دلیل تحمل
مشکالت معیشتی ،استیضاح رئیس جمهور
اس��ت با این حال شرایط کشور به گونه ای
بوده که این استیضاح به صالح نیست .وی
با بیان اینکه رئیس جمهور در حل مشکالت
کش��ور موفق نبوده و کوچک ترین اقدامی
که بیانگر از خودگذش��تگی وی برای مردم
باشد ندارد ،اظهار داشت :از طرفی استیضاح
در شرایط فعلی صرفا باعث می شود رئیس
دولت برکنار ش��ده و امور به معاون اول وی
محول ش��ود از این رو تی��م فعلی روی کار
خواهد ماند ،از س��وی دیگر  50روز زمان تا
برگزاری انتخابات مهلت است و در شرایطی
که کرونا به اوج خود رس��یده ،کشاندن مردم
در فصل س��رما پای صندوق رأی به صالح
نیست.
دولت پاکستان برای اخراج گروههای
تروریستی اقدام کند

رئی��س کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت
خارجی مجلس گفت :دولت پاکس��تان باید
ب��رای محدودس��ازی و اخ��راج گروهه��ای
تروریس��تی اق��دام کند .مجتب��ی ذوالنوری
در گف��ت و گ��و با خان��ه ملت ،با اش��اره به
مش��کالت مرزی بی��ن ایران و پاکس��تان
گفت :پاکس��تان کش��ور همس��ایه ،دوست
و مس��لمان اس��ت و جمهوری اس�لامی به
تالش ه��ا و رایزنی های خ��ود جهت حل
مش��کالت امنیت مرزی بین دو کشور ادامه
خواه��د داد .رئیس کمیس��یون امنیت ملی
و سیاس��ت خارجی مجلس بی��ان کرد :اگر
دولت پاکس��تان محدودیتی برای گروههای
تروریس��تی ایجاد نکن��د در صورت نیاز ،آن
ها را در داخل پاکس��تان م��ورد هدف قرار
میدهی��م که این اقدام در راس��تای اقدامات
دفاعی جمهوری اس�لامی ایران است .وی
افزود :امیدواریم که دولت پاکستان خودش
این اق��دام انجام ده��د و کار به این مرحله
نرس��د ،ضمن این که دولت در دیپلماسی و
مذاکرات��ش باید دولت پاکس��تان را وادار به
محدود سازی و اخراج گروه های تروریستی
کند .ذوالنوری خاطرنش��ان کرد :اگر دولت
این کار نکند یا پاکستان به وظیفه قانونی و
همس��ایگی خود عمل نکند ،در این صورت
جمهوری اسالمی ایران حق خود می داند تا
نقطه تهدید را مورد هدف قرار دهد.

ایران یکی از محورهای تبلیغات انتخاباتی در آمریکاست

کارش��ناس مس��ائل آمریکا گفت :ایران به
دلی��ل جای��گاه و اهمیتی که در دنی��ا دارد،
یک��ی از محورهای تبلیغ��ات انتخاباتی در
آمریکاس��ت .فواد ایزدی کارشناس مسائل
آمری��کا در گفتوگو با باش��گاه خبرنگاران
ج��وان ،درباره اینکه ای��ران بهانه انتخاباتی
ترامپ شده است ،گفت :ایران کشور مهم،
پرقدرت و تاثیر گذاری است ،نه تنها در این

دوره از ریاس��ت جمه��وری آمریکا بلکه در
طول این  ۴۰سال گذشته هم تهران ،یکی
از محورهای تبلیغاتی و انتخاباتی در آمریکا
بوده و در نتیجه انتخابات این کش��ور تاثیر
گذار بوده است .او با بیان اینکه توجه ترامپ
ب��ه ایران به دلیل جایگاه و اهمیت ایران در
دنیاست ،گفت :ترامپ مانند هر سیاستمدار
دیگری ،زمانی که پروژه بزرگی را درباره آن

صحبت میکند ،قصد دارد بگوید که من در
محدود کردن ای��ران موفق بودهام ،در واقع
ترامپ نمیتواند درباره ایران صحبت نکند و
اعالم کند که سیاستهای فشار حداکثری
بر تهران جواب نداده اس��ت .ایزدی تصریح
ک��رد :ترام��پ مجبور میش��ود حرفهای
مثبتی نس��بت به توانمندیهای خود بزند
ک��ه این هم در عمل طبیعی اس��ت چراکه

چین شرکت بوئینگ را تحریم کرد

سیاس��تمداران معموال این کار را میکنند.
کارشناس مسائل آمریکا تاکید کرد :یکی از
بحثهای اصل��ی در اظهارات ترامپ ایران
اس��ت ،اما این موضوع قرار نیست اهمیت
ایران را کم کند .به نظر میرسد ما بخواهیم
یا نخواهیم درگیر مباحث انتخاباتی در آمریکا
هس��تیم ،عالوه بر این در نتیجه انتخابات
واشنگتن هم تاثیرگذار خواهیم بود .او افزود:

ایران باید نس��بت به سیاست خود در رابطه
با آمریکا دقت و اش��راف بیشتری پیدا و از
ظرفیتهای موجود بهتر استفاده کند ،چراکه
ایران و آمریکا قابل تفکیک نیستند.

بیانیه نمایندگان مجلس در محکومیت توهین رئیس جمهور فرانسه؛

گستاخی مکرون برای ُکند کردن روند اسالمگرایی در فرانسه است

گ�روه سیاس�ی :نمایندگان مجل��س تأکید
کردن��د :دل رئیسجمهور فرانس��ه به حال
آزادی بی��ان نس��وخته اس��ت بلک��ه ای��ن
جس��ارت و گس��تاخیها بخش��ی از ی��ک
نقش��ه بزرگ تر در جهت کن��د کردن روند
پرشتاب اسالمگرایی مردم فرانسه است .به
گ��زارش «عصر ایرانیان» ،بیش از  240نفر
از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی طی
بیانیهای اظه��ارات رئیس جمهور فرانس��ه
در هتک حرم��ت به پیامبر گرامی اس�لام
(ص) را محکوم کردن��د .متن این بیانیه به
ُور هَّ
اللِ
ش��رح زیر اس��تُ « :ی ِر ُید َ
ون ل ُِی ْط ِفئُوا ن َ
ب ِ َأ ْف َوا ِه ِه ْم َو هَّ ُ
ون»
الل ُمت ُِّم نُو ِر ِه َولَ ْو َک ِر َه الْ َکاف ُِر َ
همه دنیا در روزهای اخیر ش��اهد آن بودند
که دولت فرانس��ه چگونه با حمایت از عمل
ضد انسانی یکی از نش��ریات این کشور در
توهین وقیحانه به ساحت مقدس فخر عالم
پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)
ماهیت اهریمنی خود را اثبات کرد .دشمنی
سران کفر با پیام روشنی بخش اسالم سابقه
دیرینه دارد .کافران همواره برای پوش��اندن
ضعف و زبونی و حق��ارت خود در برابر پیام
روش��ن و رهای��ی بخش پیامب��ران الهی از
ش��یوه نخ نمای تمسخر استفاده می کردند.
این فاجع��ه نتیجه فاحش تفکر به اصطالح
مدرنی اس��ت که سال ها اس��ت دولتمردان
فرانسوی را تحت س��یطره خود قرار داده و
برای آنان ارمغانی جز شنیع تر شدن جوامع
غیرانس��انی نداشته اس��ت .بی گمان چنین
رفتارهایی که به بهانه آزادی بیان انجام می
ش��ود خود بزرگ ترین ظل��م به آزادی بیان

اس��ت .کدام فطرت سلیمی می پذیرد که با
مستمسک آزادی بیان از توهین به مقدسات
بیش از یک میلیارد مسلمان عالم دفاع شود.
البته حقیقت امر آن اس��ت ک��ه دل رئیس
جمهور فرانس��ه به حال آزادی بیان نسوخته
است بلکه این جسارت و گستاخی ها بخشی
از یک نقش��ه بزرگ تر در جهت کند کردن
روند پرش��تاب اس�لام گرایی مردم فرانسه
اس��ت که این دولت را ش��دیدا به وحش��ت
انداخته و او را واداشته به سوی خوی دوران
سیاه استعمارگرایی بازگرداند و چنین جنایتی
را رقم بزند .فش��ارهای ش��دید این روزها از
سوی دولت فرانسه بر مسلمانان این کشور

وارد می ش��ود در همین راستا است اما مکر
خدای محمد (ص) بسیار باالتر از مکر رئیس
جمهور فرانسه اس��ت و مکرون و اضدادش
دیر ی��ا زود نتیجه عملی این نوع سیاس��ت
ورزی را مشاهده خواهند کرد .ما نمایندگان
ملت مومن و س��رافراز ایران اسالمی همراه
با موحدان ،عدالت طلبان و آحاد مس��لمانان
جهان اقدامات شنیع و رذیالنه سران کشور
فرانس��ه به خصوص نخست وزیر نادان آن
کش��ور را ش��دیدا محکوم می کنیم ،غیرت
دینی مسلمانان سراسر جهان اجازه نخواهد
داد جریان های باطل ،انس��ان س��تیز و ضد
اس�لام جریان توهین به پیامب��ر خوبی ها

را عادی س��ازی کند و از ای��ن طریق مانع
شنیده ش��دن صدای حق در سراسر جهان
شوند .مسلمانان جهان متحد با یکدیگر علیه
جریان کف��ر جهانی خواهند ایس��تاد و پیام
نجات بخش پیامبر اسالم را در جهان طنین
انداز خواهند کرد.

توهین به پیامبر اسالم (ص) با حمایت و

هدایت دولت فرانسه انجام میشود

همایون سامه یح نجفآبادی نماینده کلیمیان
ایران در مجلس با اش��اره به توهین به پیامبر
اسالم (ص) در کشور فرانسه و حمایت دولت
این کشور از این رفتار توهینآمیز گفت :این
رفتار ناپس��ند و توهینآمیز ب��ه هیچ وجه با

معیارهای آزادی بیان س��نخیتی ندارد و یک
توهین به ش��مار م��یرود .وی اف��زود :یک
اظهارنظر زمان��ی در چارچ��وب آزادی بیان
تعریف میشود که خدش��های به کسی وارد
نکند و موجب بیاحترامی به دیگران نش��ود
که در ای��ن صورت نه آزادی بیان بلکه رفتار
اهانتآمی��ز تلقی میش��ود .نماینده کلیمیان
ایران در مجلس اظهار داشت :آنچه امروز در
فرانسه اتفاق افتاد و ما شاهد توهین به پیامبر
اسالم در این کشور بودیم ،رفتار توهینآمیزی
بود که متأسفانه با حمایت دولت فرانسه هم
همراه بود .س��امه یح خاطرنشان کرد:آزادی
بیان تنها در فرانس��ه نیس��ت بلکه در دیگر
کش��ورها وج��ود دارد اما اینکه م��ا فقط در
فرانسه به این گستردگی شاهد این رفتارهای
توهینآمیز هس��تیم موضوعی است از جانب
دولت این کشور حمایت و هدایت میشود و
آنها به دنبال اسالمس��تیزی و اسالمهراسی
در س��طح جهان هستند .وی افزود :در کتاب
تورات همانند قرآن ،اهانت به پیامبران دیگر
ادی��ان الهی اقدامی زش��ت عنوان ش��ده و
ایرانیان کلیمی نیز این رفتار اهانتآمیز نسبت
به پیامبر اس�لام را برخالف آموزههای دین
خود میدانند و آن را در کشور فرانسه محکوم
میکنند .نماینده کلیمیان ایران در مجلس در
پایان گفت :این رفتار اهانتآمیز در فرانسه در
واقع نادیده گرفتن تعداد قابل توجهی از مردم
این کشور و حتی جهان یعنی مسلمانان است
و ای��ن رفتار اهانتآمیز در واقع یک نوع ترور
شخصیت به شمار میرود که اقدامی محکوم
است.

قالیباف:

رئی��س مجل��س ش��ورای اس�لامی گفت:
نمایندگان از طریق نقد صریح و دلس��وزانه
و نظارت و کنترل بر بودجه و اجرای قوانینی
که معطل مانده یا خالف قانون عمل میشود
دولت را به مجلس و مردم پاسخگو میکنند.
به گزارش فارس ،محمدباقر قالیباف در نطق
پیش از دستور خود در نشست علنی مجلس
با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر
(عج) اظهار داش��ت :دوره غیبت ،دوره آماده
باش دائم مومنان و تالش مستمر برای مبارزه
با ظلم و برپایه حق است .منتظران حضرت
صاح��ب همیش��ه در تالش دایم��ی برای
اصالح هس��تند و ملت صاحب الزمان هرگز
احساس بنبست و چاره نداشتن نمیکند و

تأمین کاالهای اساسی خانوارها به زودی آغاز میشود

به یاری خداوند در هر مسیر و جادهای نشان
خواهند داد که خدعههای دش��منان بیاثر و
شکست خورده است و مؤمنان و مستضعفان
وارثان حقیقی زمین هستند .با اشاره به اقدام
توهین آمیز اخیر مقامات فرانسوی نسبت به
پیامبر اسالم (ص) گفت :این اقدام مقامات
فرانس��ه قلب موحدان عالم را ب��ه درد آورد
آنها که کوچکتری��ن کلمات را در قبال خود
تحمل نمیکنند حال برای دشمنی با اسالم
و تمام ادیان آس��مانی زشتی و بیحرمتی را
به نهایت رساندند و نشان میدهند که بویی
از انس��انیت ،مهربانی ،صل��ح و مودت میان
انس��انها نبردهاند .رئیس مجلس ش��ورای
اسالمی اظهار داش��ت:اقدامات شنیع اخیر

آگه��ی موض��وع ماده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شماره 1399/04/01-139960318003001860هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی آقای روح اله نیکوئی فرزند رحیم اله به ش��ماره ملی  0322569461نس��بت به
شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  774/25متر مربع به شماره پالک  2204فرعی مفروز
و مجزی ش��ده از پالک ش��ماره  30فرعی از 6اصلی واقع درگشت بخش  24گیالن از مالکیت رسمی
محمد مهماندوست محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رس��ید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت
صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 99/08/06:تاریخ انتشار نوبت دوم99/08/20:
 692رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن حسن عباس زاده
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره -139960318003004785
1399/07/14هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند
رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم خدیجه بلند رفتارسیاه
پیرانی فرزند حسین به شماره ملی  2660003440نسبت به ششدانگ یک باب خانه و مغازه و محوطه
به مس��احت  371متر مربع به شماره پالک  345فرعی مفروز و مجزی شده از پالک شماره  5فرعی
از 75اصلی واقع دراالله گوراب بخش  24گیالن از مالکیت رس��می حس��ین بلند رفتار محرز گردیده
اس��ت ،ل��ذا به منظور اطالع عم��وم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود و در صورتی که
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د .تاریخ
انتشار نوبت اول 99/08/06:تاریخ انتشار نوبت دوم99/08/20:
 677رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن حسن عباس زاده
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره -139960318003004746
1399/07/13هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند

حاکمان فرانسه را به شدت محکوم میکنیم
و ب��ا صدای بلن��د میگوییم که ن��ور پیامبر
اس�لام و پیام خداوند با ای��ن اقدامات کور،
بیحاصل و ضد انسانی قابل خاموش کردن
نیس��ت و بیشک مکر دش��منان اسالم به
خود آنها باز خواهد گش��ت .وی افزود:درس
پیامبر در سراس��ر عمر مبارک خود به همه
مسلمانان حفظ وحدت کلمه ،رعایت اخالق
و مهربانی با بن��دگان خدا بود .همانطور که
رهبر معظم انقالب فرمودند انشااهلل همه با
تأس��ی از ایش��ان عالوه بر عمل به وظایف
خ��ود در مقاب��ل مردم جوانب اخ�لاق را در
عبارات و انتقادات رعایت کنیم و کاستیها
و ناکارآمدیه��ا را با هدف حل مش��کالت

مردم به س��مت تالش بیوقف��ه و عمل به
قانون هدای��ت کنیم .قالیباف خاطرنش��ان
کرد:اطمینان دارم که همه نمایندگان محترم
از ای��ن پس حرفهایی را ک��ه مردم به آنها
میزنند و گلههای مردم از مسئولین اجرایی
را در س��ینه خود محفوظ میدارند و آن را به
تالش برای به هر حرکت درآوردن چرخهای
اق��دام در هم��ه بخشهای اجرایی کش��ور
با اولویت مس��ائل اقتصادی ،با اس��تفاده از
ظرفیتهای قانونی و نظارتی مجلس تبدیل
میکنن��د و دول��ت را از طریق نقد صریح و
دلسوزانه ،نظارت و کنترل بر بودجه و اجرای
قوانین��ی ک��ه معطل مانده اس��ت یا خالف
قان��ون عمل میش��ود به مجل��س و مردم

رسمی مستقر درواحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی لنگری گراکوئی
فرزند گداعلی به ش��ماره ملی  2669235311نسبت به ششدانگ خانه و محوطه به مساحت 643/51
متر مربع به ش��ماره پالک  1019فرعی مفروز ومجزی شده از پالک شماره  4فرعی از 2اصلی واقع
در دزدک بخش  24گیالن از مالکیت رس��می گداعلی لنگری محرز گردیده اس��ت ،لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاصی نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی
اقامه دعوی طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 99/08/06:تاریخ
انتشار نوبت دوم99/08/20:
 696رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن حسن عباس زاده
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع
ماده 3قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رای شماره 1399/7/16-139960318012001943هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ش��فت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای س��ید مهدی رضائیان فرزند سید جعفر بشماره
شناس��نامه 38صادره از تهران در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل برخانه و محوطه به مساحت
505.18مترمربع پالک فرعی 958از51اصلی مفروز ومجزی شده از پالک  165فرعی از 51اصلی .واقع
در قریه تکرم خریداری ازمالک رسمی آقای فتعلی کاظمی (زارع صاحب نسق)محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند،بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت
اول 99/08/06:تاریخ انتشار نوبت دوم99/08/20:
 683رئیس ثبت اسناد و امالک ایرج حیدرپور کیائی
آکهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی
چالوس
نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی
مص��وب  90/9/20ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی
چالوس مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت

پاس��خگو میکنند .رئیس مجلس ش��ورای
اس�لامی اظهار داش��ت :همانطور که رهبر
معظم انقالب نیز بر لزوم حمایت معیش��تی
از مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر تاکید
کردهاند مجل��س در گامهای پایانی اجرایی
س��ازی طرح حمایت معیشتی از مردم است
و با تفاهم با دولت نخواهیم گذاشت در این
شرایط دش��وار معیشتی مردم احساس کنند
که در وس��ط مشکالت تنها هستند و کسی
در اندیش��ه کوچک شدن سفره آنها نیست.
وی در پای��ان گف��ت:انش��اهلل ب��ه زودی با
حفظ کرامت ملت ش��ریف و سرافراز ایران،
با همراه��ی مدیران اجرایی تامین کاالهای
اساسی خانوارها آغاز خواهد شد.

وزارت خارجه چین امروز دوش��نبه از تحریم
ش��رکت بوئین��گ و چن��د ش��رکت دیگ��ر
آمریکایی به دلیل فروش س�لاح به تایوان
خبر داد .به گزارش مه��ر به نقل از روزنامه
مردم ( ،)People>s dailyوزارت خارجه
چین اعالم کرد که پکن تحریمهایی را علیه
شرکتهای بوئینگ ،الکهید مارتین و ریتون
اعمال میکند .دلی��ل اعمال این تحریمها،
اقدام شرکتهای آمریکایی در فروش سالح
به تایوان اعالم ش��ده است .در همین رابطه
«ژائو لیجی��ان» س��خنگوی وزارت خارجه
چین روز پنجش��نبه در سخنانی اعالم کرده
بود که پیشنهاد آمریکا مبنی بر فروش سالح
ب��ه تایوان تأثی��ری منفی ب��ر روابط پکن-
واشنگتن خواهد داش��ت .سخنگوی وزارت
خارج��ه چین در این خصوص گفت :چین با
توجه به تحوالت پیرامون این مسئله ،پاسخ
الزمی را در این باره خواهد داد.
هجوم جنونآمیز آمریکاییها برای
خرید سالح در آستانه انتخابات

آمریکاییها در آستانه انتخابات این کشور به
طرز جنونآمیزی به خرید لباس و تجهیزات
نظام��ی روی آوردهاند .به گزارش باش��گاه
خبرنگاران جوان ،ریچل آدامز هرد ،خبرنگار
بلومبرگ در مطلبی با اشاره به هجوم جنون
آمیز آمریکاییها برای خرید س�لاح و لباس
نظامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا ،نوش��ت :به تازگی ش��اهد موج دوم
عالقه آمریکاییها به خرید انواع تسلیحات
هس��تیم؛ چرا که مردم نگران ناآرامیهایی
هس��تند ک��ه همی��ن ح��اال در خیابانهای
شهرهای آمریکا میبینیم و همچنین نگران
این احتمال هس��تند که در روزهای نزدیک
به انتخابات ،روز انتخابات و بعد از آن ،شاهد
ناآرامیهای بیشتری از این دست باشیم .او
افزود :در نتیجه این فروشندگان جلیقههای
ضدگلول��ه ،و ماس��کهای مق��اوم در برابر
گلولههای ساچمهای میفروشند و میگویند
مردم عادی عالقه زیادی به خرید این اقالم
نشان میدهند.
تب ضدفرانسوی جهان اسالم را به
لرزه درآورده است

در پی اظهارات و اقدامات اسالمستیزانه دولت
فرانس��ه ،روزنامه فرانسوی فیگارو در مطلبی
به واکنش کشورهای اسالمی به این موضوع
پرداخت .به گزارش گروه بینالملل باش��گاه
خبرنگاران جوان ،روزنامه فیگارو چاپ پاریس
در مطلبی با عنوان اینکه «تب ضدفرانسوی
جه��ان عربی-اس�لامی را به ل��رزه درآورده
است» نوش��ت :در روزهای پایانی این هفته
تجمعات��ی در خاورمیانه برگزار ش��د و کارزار
تحری��م محص��والت فرانس��ه در منطقه در
اعت��راض به اظهارات امانوئل مکرون ،رئیس
جمهور فرانسه ،در خصوص آزادی کفرگویی
آغاز شد .حدود  ۲۰۰عرب ساکن اسرائیل هم
شنبه شب مقابل محل اقامت سفیر فرانسه در
اسرائیل خشم خود را فریاد زدند .معترضان در
برابر محل اقامت «اری��ک دانون در یافا» با
در دس��ت داشتن پرچمهایی اهانت به پیامبر
اسالم (ص) را محکوم کردند .معترضان پیش
از آنکه در آرامش پراکنده ش��وند عکس��ی از
رئیس جمهور فرانسه را آتش زدند.

اطالع عموم به ش��رح ذیل آگهی میگ��ردد 4030 :فرعی از  -2اصلی واق��ع در قریه آبرنگ بخش یک
قشالقی دهستان کالرستاق به نام سمیه عبداله ئی دلیجان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری
به مساحت  264.25متر مربع خریداری مع الواسطه از عبدالمطلب کیادلیری مالک رسمی لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه
مربوط��ه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتش��ار در
ش��هرها منتشر و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند  .معترضین باید ظرف
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در ای��ن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی است برابر ماده  13آیین نامه
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده  ،واحد ثبتی با رای هیات پس
از تنظی��م اظهارنامه حاوی تحدید حدود  ،مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت
همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود  ،واحد
ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید  .م الف 19906022
تاریخ انتشار  99/7/21 :تاریخ انتشار 99/8/6 :
نیکنام ازوجی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان چالوس
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی حوزه ثبتی شهرستان
س��اری برابر رای شماره  139960310456006085مورخ  1399-04-2که در هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه 2
ساری تصرفات مالکانه مهدی نوروزی فرزند محسن بشماره ملی  0070657092نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی بمس��احت  120متر مربع قس��متی از پالک  2141فرعی از  144اصلی
واقع در قریه پل گردن بخش  3ثبت س��اری خریداری مع الواسطه از ناهید کوالئیان مالک رسمی لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود در صورتیکه اش��خاص
نس��بت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواس��ت خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 19905853
تاریخ انتشار نوبت اول 1399-07-21 :تاریخ انتشار نوبت دوم1399-08-06 :
حسن یوسفی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

