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اخبار
 2سفیر خارجی در تهران اقدام
غیردیپلماتیک خود را جبران کنند

وزیر امور خارجه پیشنهادی دولت سیزدهم
گفت :اقدام غیردیپلماتیک دو سفیر خارجی
در ته��ران ،اف��کار عموم��ی را در جمهوری
اس�لامی ایران مکدر کرده اس��ت و اصالح
و جب��ران س��ریع این خطا ،ض��رورت دارد.
ب��ه گ��زارش «عص��ر ایرانی��ان» ،حس��ین
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه پیشنهادی
دولت س��یزدهم در صفحه شخصی خود در
توئیتر در واکنش به عکس نامتعارف سفرای
روس��یه و انگلیس در تهران نوش��ت :اقدام
غیردیپلماتیک دو س��فیر خارجی در تهران،
افکار عمومی را در جمهوری اسالمی ایران
مکدر کرده است و نشان دهنده بی توجهی
به آداب دیپلماتیک و غرور ملی مردم غیور
ایران است .اصالح و جبران سریع این خطا،
ضرورت دارد.
آماده باش ارتش علیه ویروس کرونا

فرمانده قرارگاه منطقهای ش��مالغرب ارتش
گف��ت :ارتش به طور کامل برای مقابله علیه
وی��روس کرونا آم��اده ب��وده و  ۲هزار تخت
بیمارس��تانی در شمالغرب کش��ور برای ارائه
خدمات به بیماران کرونایی مهیا شده است .به
گزارش «عصر ایرانیان» ،امیر حاجیلو فرمانده
قرارگاه منطقهای شمال غرب نیروی زمینی
ارتش با اش��اره به ش��یوع پیک پنجم کرونا،
اظهار داش��ت :ارتش در استانهای بحرانی
در ش��یوع کرون��ا دوباره ورود ک��رده و بنا به
دستور فرمانده کل قوا ،تمام امکانات درمانی
ارتش از جمله کادر درمان ،بیمارس��تانهای
منطق��های تبریز ،ارومی��ه در آمادهباش علیه
ویروس کرونا قرار دارد و همچنین تختهای
نقاهتگاهی و بیمارستانهای صحرایی ارتش
ت��ا  ۲هزار تخ��ت برای کمک ب��ه مدیریت
درمان و پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا
به کار گرفته شده است.

عض��و کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس
شورای اس�لامی گفت :دلبستگی دولت
روحانی به غرب ،دوستان ایران را فراری
داد اما دولت جدید باید سریعا قراردادهای
همکاری بین ایران و چین را منعقد کند.
حجتاالسالم مجتبی ذوالنوری در گفتگو
با مهر ،درباره آخرین وضعیت قرارداد ۲۵
س��اله ایران و چین ،گفت :بی��ن ایران و

روحانی دوستان ایران را فراری داد

چین یک تفاهمنامه  ۲۵سال منعقد شده
اما هن��وز تبدیل به قرارداده��ای اجرایی
نشده اس��ت .وی بیان کرد :دستگاههای
ذیربط به دنبال آن هستند که قراردادهای
اجرای��ی این تفاهمنامه  ۲۵س��اله را تهیه
و زمین��ه انعقاد آن را هم��وار کنند .عضو
کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجل��س در واکنش به س��والی مبنی بر

اینکه چه زمانی قراردادهای همکاری بین
ایران و چین منعقد میشود ،تصریح کرد:
زمان تهیه قراردادهای اجرایی تفاهمنامه
بین ای��ران و چین ب��ه اراده دولت جدید
بستگی دارد .نماینده مردم قم در مجلس
ب��ا بیان اینک��ه مجلس از دول��ت مطالبه
خواهد کرد که در این زمینه تسریع شود،
گفت :دولت روحانی دلبس��تگی زیادی به

غرب داش��ت و با این نگاه خود ،دوستان
جمهوری اس�لامی ایران را ف��راری داد
اما قطع�� ًا در دولت رئیس��ی ارتباط ایران
با کش��ورهای دوس��ت و همس��و تقویت
میش��ود .ذوالنوری تاکید ک��رد :یکی از
مهمترین راههای بی تاثیر کردن تحریم
آمریکا علیه جمهوری اسالمی ایران این
اس��ت که ما با قدرتهای بزرگ و همسو

قتل  ۳عضو نیروی هوایی مالزی با
شلیک یک سرجوخه

ارتباط بلندمدت داشته باشیم و پیشبینی
میشود که در دولت رئیسی الگوی ارتباط
و انعقاد سند همکاری بلندمدت با چین ،با
روسیه هم برقرار شود.

رئیس جمهور:

مشکلی برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا وجود ندارد

رئیسجمهور گفت :برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا هیچ مشکلی
وجود ندارد و واردات واکس��ن ،همزمان با تولید واکسن داخلی سرعت گرفته
اس��ت .به گزارش مهر ،حجت االس�لام س��ید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور
کشورمان صبح جمعه در جلسه کمیتههای تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا،
اهمیت مشارکت و همکاری همدالنه آحاد مردم در رعایت اصول بهداشتی به
منظور کنترل ویروس کرونا را مورد تاکید قرار داد و گفت :یقین دارم اگر مردم
به درس��تی در جریان خطرات وضعیت کنونی ویروس قرار بگیرند ،با رعایت
همه جانبه دس��تورالعملهای بهداشتی و با اعمال کنترلها و محدودیتهای
بیشتر ،شرایط مناسبی در کنترل و غلبه بر این بیماری خواهیم داشتم و از مردم
میخواهم در این مسیر دولت را یاری کنند .وی با تاکید بر اطالع رسانی شفاف
و دقیق در زمینه کرونا و تالش دش��منان برای فضاسازیهای منفی در این
خصوص ،گفت :سخنگوی ستاد ملی کرونا ،کمیته اطالعرسانی و صدا و سیما
باید روند اطالعرسانی را مدیریت کنند تا مردم به صورت دقیق ،شفاف و سریع
و از طریق مراجع رس��می در جریان اخبار مربوطه قرار بگیرند .رئیسجمهور
با تاکید بر اینکه صفهایی که در رابطه با واکسیناس��یون و تهیه دارو شکل
میگیرد باید س��ریع ًا جمع ش��وند و با مدیریت مناسب شاهد اینگونه صفها
نباشیم ،گفت :دارو به اندازه کافی وجود دارد و روند واکسیناسیون نیز سرعت

خواهد گرفت .رئیسی اظهار داشت :برای اختصاص ارز به واردات واکسن کرونا
هیچ مش��کلی وجود ندارد و واردات واکس��ن ،همزمان با تولید واکسن داخلی
سرعت گرفته است و این جزو اولویتهای دولت است که معاون اول رئیس
جمهور با جدیت پیگیری میکند و امیدواریم با وارداتی که انجام میشود در
زمان کوتاهی شاهد واکسینه شدن درصد زیادی از مردم باشیم .وی با تاکید

بر اینکه کسب و کار مردم در کنار صیانت از سالمت و جان آنان اهمیت دارد،
خاطرنش��ان کرد :باید مراقب باش��یم کسب و کار و اشتغال مردم دچار آسیب
نشود و نحوه مدیریت این موضوع بایستی از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا
برای آحاد مردم تبیین ش��ود .رئیس جمهور پرهیز از ترددهای غیر ضروری و
نقش آن در جلوگیری از شیوع ویروس را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد:
کاهش تردد از جمله مسائل محوری در روند کنترل ویروس است و لذا ترددها
باید در  ۱۰روز آینده به شکل محسوس کاهش یابد .رئیسی با تاکید بر لزوم
رعایت تمامی اصول بهداش��تی در مراس��م عزاداری و سوگواری ایام محرم،
گفت :اعتقاد و باور قلبی داریم که این س��وگواریها میتواند تاثیر مثبتی در
روح و روان جامعه و زندگی مردم داش��ته باشد اما رعایت اصول بهداشتی در
مراسم عزا و سوگواریها امری ضروری است و حفظ و صیانت از جان مردم
اولویت دارد .در این جلسه ،کمیته بهداشت و درمان ،قرارگاه عملیاتی و کمیته
اطالعرسانی ستاد ملی مقابله با کرونا گزارشی از روند شیوع ویروس و اقدامات
انجام شده برای مقابله با آن و آخرین جمعبندی و هماهنگیهای انجام شده
برای مقابله و کنترل جدی موج پنجم کرونا را ارائه کردند و کمیته تبلیغات و
اطالعرسانی نیز موظف شد ،شرایط موجود را برای افکار عمومی تبیین و در
این زمینه پیوست فرهنگی و رسانهای را تنظیم کند.

جو بایدن:

آمریکاییها بین غذا و هزینه دارو مجبور به انتخاب یکی هستند

ریی��س جمه��ور آمری��کا در جلس��های با
اعضای کنگره خواس��تار تغیی��ر در قوانین
مرب��وط به نظام بهداش��ت و درم��ان این
کش��ور ش��د .به گزارش رویترز ،جو بایدن،
ریی��س جمهور آمری��کا در جلس��ه خود با
اعض��ای کنگره ضم��ن ارائه درخواس��ت
بازنگری در قوانین بهداشتی و درمانی این
کشور خواس��تار اقداماتی در جهت کاهش
هزینههای داروهای تجویزی ش��د .بر این
اس��اس ،بایدن در این جلسه با نمایندگانی

از کنگره گفت :در حال حاضر مردم آمریکا
باید می��ان تهیه وعدهه��ای غذایی روزانه
خود و یا پرداخت هزینه دارو و درمان یکی
را انتخاب کنند .جو بای��دن از قانونگذاران
خواس��ت تا به نظام بیم��ه اجتماعی آمریکا
موس��وم به مدیکر اجازه دهن��د تا در مورد
قیم��ت دارو و خدم��ات درمانی اعمال نظر
کنند .مقامات آمریکایی معتقدند در صورت
اعم��ال قدرت دولت آمری��کا در این زمینه
هزین��ه درمان��ی میلیونه��ا آمریکایی به

آگه��ی اختصاص��ی موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می
براب��ر م��اده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف برابر رای ش��ماره  140060312005001531مورخ
1400.04.10هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واح��د ثبت��ی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آق��ای ذبیح اله مزیدی تصرفات مالکانه بالمعارض کالس��ه
 1399114412005000422تقاضای خانم طیبه سوخته سرایی به شماره شناسنامه 7کد ملی 4879805874
صادره ازرامیان فرزند ولی اله درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت
 547.11مترمرب��ع مفروز و مجزا ش��ده از پالک از  -29اصلی واقع درعل��ی آباد کتول  ،خیابان صاحب الزمان
روبروی مدرسه بنت الهدی  ،بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر
روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود.از این رو اش��خاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست
خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
م.الف262:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/05/23:
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده
 3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رای ش��ماره  140060312005001522مورخ 1400.04.09هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد سلسله ایادی از مالک آقای حسن
کاویانی کتولی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه  1399114412005000276تقاضای آقای محسن نظری
به ش��ماره شناس��نامه  2260068820کد ملی 2260068820صادره ازعلی آباد فرزند محمد علی درششدانگ
عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده به مس��احت  343.43مترمربع مفروز و مجزا شده از
پالک از  -19اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان طالقانی جنوبی کوچه شفق  ،16بخش  6حوزه ثبت علی
آباد به استناد مجوز شماره  1400-1607شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (منطقه شمال) تائید گردید.
مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود.از این رو اشخاصی که
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دوماه اعتراض خودرابا ذکر ش��ماره پرونده به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
م.الف263:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/08 :
تاریخ انتشارنوبت اول1400/05/23:
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 90/9/20براب��ر رای ش��ماره  140060310013007512مورخ  1400/4/6هی��ات قانون تکلیف موضوع یک
قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمس��تان تصرف��ات مالکانه وبالمعارض متقاضی آق��ا /خانم منیره ترک
کجوری فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یک قطع زمین با بنای احداثی به مس��احت  470/00متر مربع به
ش��ماره پالک329فرع��ی از 9اصلی واقع در قریه گیالنده بخش ی��ک خریداری از آقا  /خانم قهرمان وآمنه
روس��تایی مالک رس��می محرز گردیده اس��ت لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق
این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 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 س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف 1171085

میزان قابل توجه��ی کاهش مییابد .نظام
بیم��ه اجتماعی آمریکا ی��ا همان مدیکر در
حال حاض��ر تنها میتوان��د در زمینه نحوه
مراقبتهای بهداشتی و درمانی اعمال نظر
کند ،ولی در مورد هزینههای دارو و خدمات
درمانی هیچ اختیاری ن��دارد .جو بایدن در
این باره گفت :ما باید قوانین نظام سالمت
را تغیی��ر دهیم تا بتوانیم در آن اختیار تغییر
داش��ته باش��یم .چرا ما باید دو تا سه برابر
هزینههای معمول یک کشور را برای یک

داروی مشابه در داخل آمریکا پرداخت کنیم.
برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو بایدن
میخواهد شرکت های دارویی را مجبور به
پرداخت جریم��ه در صورت افزایش قیمت
کند .این درخواس��ت رییس جمهور آمریکا
با واکنش و محکومیت س��ریع شرکتهای
بزرگ داروس��ازی در این کشور مواجه شد.
اس��تیو اوبل ،رییس و مدی��ر اجرایی یکی
از ش��رکتهای بزرگ داروی��ی در آمریکا
در این ب��اره گفت :این درخواس��ت رییس

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/23 :
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک چمستان
عین اله تیموری
آگه��ی اختصاصی موضوع ماده  3وم��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان
های فاقد سند رسمی .
برابر رای ش��ماره  139960310006021603م��ورخ 1399/12/19هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه
و بالمع��ارض متقاض��ی بنام آقای  /خانم ایمان توکلی شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مس��احت
320/96مترمربع به پالک  3952فرعی از3اصلی واقع درحرستمرودمازندران بخش  10ثبت نور محرز گردیده
است لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دوم��اه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم وپس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اس��ت درصورت انتقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1174679
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/23:
تاریخ اتشار نوبت دوم 1400 /6/6:
علی سعادتی  -سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان نور
آگه��ی اختصاصی موضوع ماده  3وم��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان
های فاقد سند رسمی .
برابر رای شماره  140060310006001804مورخ 1400/3/11هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی بنام آقای  /خانم مهدی کریمی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مساحت  302/00متر مربع
به پالک  1251فرعی از16اصلی واقع درسلیاکتی مازندران بخش  10ثبت نور محرز گردیده است لذا به منظور
اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا
به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع
قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اس��ت درصورت انتقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت سند
مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1169674
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/9:
تاریخ اتشار نوبت دوم 1400 /5/23:
علی سعادتی  -سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان نور
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 90/9/20برابر رای ش��ماره  140060310013005539م��ورخ 1400/3/22هیات قانون تکلیف موضوع یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه وبالمعارض متقاضی آقا /خانم سعید فالح فرزند
عین اله نسبت به ششدانگ یک قطع زمین با بنای احداثی به مساحت  245/94متر مربع به شماره که مقدار
 32س��یر مش��اع عرصه وقف می باشد به شماره پالک  105فرعی از  13اصلی واقع در قریه مرزنده بخش 11
خریداری شده از آقای احسان مصطفی زاده مالک رسمی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این
آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه و محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار
اولی��ن آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعت��راض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک
تسلیم و رسید اخذ نمایند  .معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا

جمهور میتواند دسترسی به داروهای مهم
و حیات��ی را تضعیف کند و در نظام بیمهای
اختالل ایج��اد کند .گزارشهای رس��می
کاخ س��فید نشان می دهد هر آمریکایی در
حال حاضر به طور متوس��ط دو تا سه برابر
مردم سایر کشورهای جهان برای داروهای
تجویزی هزینه میکند و از هر  ۴آمریکایی
 ۱نفر برای تامین هزینه داروهای تجویزی
خود با مش��کالت اقتص��ادی جدی مواجه
است.

یک سرجوخه نیروی هوایی مالزی پس از اقدام
به شلیک و قتل سه تن از نظامیان این کشور در
کمپ نیروی هوایی سلطنتی این کشور ،دست
به خودکش��ی زده و جان خود را نیز گرفت .به
گزارش اسپوتنیک ،یک سرجوخه نیروی هوایی
مالزی پس از اقدام به ش��لیک و قتل س��ه تن
از نظامیان این کش��ور در کمپ نیروی هوایی
سلطنتی این کش��ور ،دست به خودکشی زده و
جان خود را نیز گرفت .بر اس��اس این گزارش،
این نظامی مالزیایی اخیراً به پایگاه نیروی هوایی
این کشور در ش��هر «کوتا ساماراهان» منتقل
شده و در قرنطینه کرونایی به سر میبرده است.
وی صبح امروز بدون دریافت مجوز ،از قرنطینه
خارج شده و پس از جدال لفظی با یک سرجوخه
دیگر ،به س��مت وی و دو نظامی دیگر شلیک
کرده است .گفته میشود فرد مذکور ،پس از عدم
موفقیت در گریز از محل حادثه ،با اس��تفاده از
ُکلت کمری خود ،خودکشی کرده است.
تانکرهای آمریکا نفت سوریه را به
عراق قاچاق کردند

پس از انتشار گزارشهای متعدد درباره اقدام
آمریکا در س��رقت منابع س��وریه ،رسانههای
رس��می س��وری گزارش دادند که دو کاروان
آمریکا نفت سرقتش��ده ازخاک این کش��ور
را ب��ه عراق قاچاق کردهان��د .به گزارش گروه
بینالملل خبرگ��زاری فارس ،منابع رس��می
س��وریه ،بعدازظهر جمعه ،گ��زارش دادند که
آمریکا نفت س��وریه را به پایگاههای خود در
خ��اک عراق قاچاق کرده اس��ت .بر اس��اس
گزارش خبرگزاری رس��می س��وریه (س��انا)،
نیروهای آمریکا طی  ۲۴ساعت گذشته یک
کاروان متشکل از  ۵۵خودروی سنگین را از راه
گذرگاه غیرقانونی «الولید» به عراق فرستادهاند
که در این کاروان ،تانکرهایی نفت س��وریه را
قاچاق میکردند .منابع محلی در این خصوص
به خبرنگار سانا گزارش دادند که یک کاراون
متشکل از  ۲۵خودرو از جمله تانکرهای حامل
س��وخت و همچنین کامیونهای سرپوشیده
امروز به سمت عراق حرکت کردند .بر اساس
گفته این منابع ،نیروهای آمریکا ش��امگاه روز
گذش��ته نیز  ۳۰خ��ودرو از جمل��ه چند تانکر
حامل سوخت سرقتشده از سوریه را به عراق
فرستادند که خودروهای زرهی آمریکا آنها را
اسکورت میکردند.

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 .م الف 1170887
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/5/23 :
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک چمستان
عین اله تیموری
آگه��ی اختصاصی موضوع ماده  3وم��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان
های فاقد سند رسمی .
برابر رای ش��ماره  140060310006001389م��ورخ 1399/12/19هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه
و بالمع��ارض متقاض��ی بنام آق��ای  /خانم رقیه جاللی شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مس��احت
318/23متر مربع به پالک  3951فرعی از3اصلی واقع دررستمرود مازندران بخش  10ثبت نور محرز گردیده
است لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دوم��اه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم وپس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض
دادخواس��ت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی اس��ت درصورت انتقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقرارت سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1174684
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/5/23:
تاریخ اتشار نوبت دوم 1400 /6/6:
علی سعادتی  -سرپرست ثبت اسنادوامالک شهرستان نور
آگهی فقدان س��ند مالکیت آاقای حمید رضا یوس��فیان طی در خواس��تی بش��ماره  1400/3/13-3166ارائه
وکالتنامه رس��می ش��ماره  17549مورخ  1400/4/14دفتر  379تهران و دو برگ فرم ش��هادت شهود که به
گواهی دفتر مذکور رس��یده اعالم نموده س��ند مالکیت  227/5سهم مشاع از  11713سهم ششدانگ عرصه و
اعیان یک قطعه زمین به مس��احت  11713متر مربع تحت پالک  114فرعی از  25اصلی بخش 1ذیل دفتر
الکترونیکی  139820310013000983ش��ماره س��ریال  888745واقع در قریه جلیکان بخش  1چمستان که
ب��ه نام ش��اهین قاضی زاهدی ثبت وصادر گردیده اینک به عل��ت جابه جایی مفقود گردیده از این رو تقاضای
صدور س��ند مالکیت اولیه المثنی رانموه لذا چنانچه مالک یا قایم مقام قانونی اوبا س��ند مالکیت اولیه جهت
انجام معامله یا هر عنوان دیگر مراجعه نماید اصل سند را اخذ وجهت اقدامذ قانونی به این اداره ارسالر نمایید.
م الف 1175926
رئیس ثبت اسناد وامالک چممستان
عین الیه تیموری
آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
براب��ر رای اصالح��ی ش��ماره  1400603170070001034هیات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی خانم مینا حق جو فرزند غالم به شناس��نامه  366و کدملی  1861167393صادره از بهبهان نس��بت
به شش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت  122/86متر مربع در قسمتی از پالک  5657اصلی واقع در بخش
یک بهبهان خریداری ش��ده از مالک رس��می محمد صادق و عصمت و ش��هناز و رباب شهرتین حقیقی محرز
گردیده است لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/05/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/6 :م/الف8/174 :
کاظمی – رئیس ثبت بهبهان

