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گروهبینالملــل-هدیهگلمحمدی: 
بامداد دیروز )دوشــنبه( منابع خبری گزارش 
دادند با عقب نشــینی نیروهــای اوکراینی از 
شهر »لیسیچانســک«، منطقه لوهانسک واقع 
در شــرق اوکراین به کنترل نیروهای روسیه 
درآمده است. رســانه های روسی حوالی ظهر 

یکشنبه مدعی سقوط لوهانسک شده بودند.
وزارت دفاع انگلیس مدعی شــد که هدف 
بعدی روســیه پس از تصرف کامل لوهانسک،  
اســتان دونتسک خواهد بود که بیشتر مناطق 
آن تحت کنترل نیروهای اوکراینی اســت. در 
بیانیه ای که روز دوشنبه از سوی رکن اطالعات 
وزارت دفاع انگلیس منتشــر شد، آمده است: 
نیروهای اوکراینی از لیسیچانسک عقب نشینی 
کرده اند و احتماالً به مواضع دفاعی بازگشته اند. 
این بیانیه با اشــاره به اینکه »نبرد در داخل و 
اطراف شــهر لیسیچانسک در هفته گذشته با 
پیشرفت مستمر نیروهای روسی تشدید شده 
بود« یادآور شــد: این شهر آخرین مرکز عمده 
جمعیت باقیمانده در اســتان لوهانسک تحت 
کنترل اوکراین بود. اینک تمرکز روسیه به طور 
قطع روی تصرف اســتان دونتسک خواهد بود 
که بخــش بزرگی از آن تحت کنترل نیروهای 

اوکراینی است.

لندن می گوید که هم زمان با فرا رســیدن 
فصل برداشت محصول، تهاجم روسیه همچنان 
تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی اوکراین دارد. 
جنگ باعث اختالل عمــده در زنجیره تامین 
بذر و کود شده اســت که کشاورزان اوکراینی 
به آن متکی هســتند. وزارت دفــاع انگلیس 
تاکید می کند که محاصره اودسا توسط روسیه 
همچنان صادرات غالت اوکراین را به شــدت 
محدود مي کند و به همین دلیل، بعید اســت 
که صادرات محصوالت کشــاورزی اوکراین در 
سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۵ درصد از کل صادرات 

سال ۲۰۲۱ باشد.
عقبنشینیازآخرینسنگرلوهانسک

به گزارش الجزیره، ســتاد نیروهای مسلح 
اوکراین اعالم کرد که نیروهای این کشــور از 
شــهر »لیسیچانســک«، آخرین مقر خود در 

منطقه لوهانسک عقب نشینی کرده اند.
ارتش اوکراین اعالم کرد که به دلیل حمالت 
هوایی شدید و برای محافظت از جان نیروها، از 

شهر لیسیچانسک عقب نشینی کردند.
پیش تر »سرگئی شویگو« وزیر دفاع روسیه، 
والدیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور را در 
جریان کنترل کامل بر منطقه لوهانســک در 
شرق اوکراین قرار داده بود. وزارت دفاع روسیه 

اعالم کرد که آزادســازی لوهانسک  با سقوط 
شهر لیسیچانسک و همچنین چند شهر مجاور 
تکمیل شــد که اکنون تحت کنترل روسیه و 

نیروهای مسلح جمهوری لوهانسک هستند.
در همین رابطه ولودیمیر زلنســکی رئیس 
جمهور اوکراین در واکنش به ســقوط شــهر 
لیسیچانسک گفت: ما ســرزمین های خود از 

جمله لیسیچانسک را پس خواهیم گرفت، اما 
قبل از هر چیز باید از مردم محافظت شود.

وی افــزود، سیســتم های HIMARS و 
ســالح های مدرنی که دریافت می کنیم کمک 
می کنند خسارات سنگینی به نیروهای روسیه 
وارد کنیم. وزارت دفاع روسیه روز جمعه اعالم 
کرده بود نیروهای جمهوری خلق لوهانســک 

و نظامیــان روســی کنترل پاالیشــگاه نفت 
لیسیچانســک، معدن ماتروســکایا و کارخانه 

ژالتین لیسیچانسک را در اختیار گرفتند.
مقام های اوکراینی با وجود اعالم کمک یک 
میلیار دالری از سوی دولت بایدن، این اقدام را 
برای عقب راندن قوای روسیه از خاک اوکراین 

کافی نمی دانند.

ارتش روسیه به سمت دونتسک درحال حرکت است

سقوط لوهانسک

حمله مرگبار در کپنهاگ بدون هدف مشخص در پی حمله مرگبار روز گذشــته در یک 
مرکز خرید کپنهاک و کشــته شدن سه نفر 
در جریان ایــن تیراندازی، پلیس اعالم کرده 
که هنوز به دالیــل الزم مبنی بر انگیزه های 
نژادپرستانه متهم یا موارد دیگر دست نیافته  

است.
به گزارش رویترز، دانمارک آخرین بار در 
ســال ۲۰۱۵ شاهد حمله ســتیزه جویانه ای 
بود که در آن دو نفر کشــته و ۶ افسر پلیس 
زخمی شــدند. حمله ای که در آن یک فرد 
مســلح مردی را بیرون از یک مرکز فرهنگی 

به ضرب گلوله کشت.
حال با گذشــت ۷ سال از وقوع آن حمله، 

یک تیراندازی دیگر در روز گذشــته در یک 
مرکز خرید در کپنهاک پایتخت این کشــور 
رخ داد و پلیس دانمارک اعالم کرد ســه نفر 
کشته و چندین نفر زخمی شدند و یک مرد 

۲۲ ساله دانمارکی دستگیر شده است.
این حمله مســلحانه در پی میزبانی ســه 
مرحله اول مســابقه دوچرخه سواری تور دو 
فرانس صــورت می گیرد که ســبب بهت و 

وحشت مردم شده است.  
»مته فردریکســن« نخست وزیر دانمارک 

اواخر روز یکشنبه در بیانیه ای گفت: دانمارک 
یکشــنبه شــب مورد حمله بــی رحمانه ای 
قرار گرفت، چندین نفر کشــته شدند، شمار 
زیادی زخمی شــدند. آن هــم در زمانی که 
خانواده هــای بی گناه در حال خرید یا صرف 

غذا در بیرون از خانه بودند.
وی افزود: پایتخت زیبا و عموما بسیار امن 
ما ظرف چند ثانیه دستخوش تغییر شد. من 
می خواهم از مردم کشورم بخواهم تا در کنار 
هم بایستند و در این زمان سخت از یکدیگر 

حمایت کنند.
گفته می شــود مظنون یک مرد ۲۲ ساله 
بوده که دو مرد و یک زن را کشته است. چند 
تن دیگر هم در این تیراندازی زخمی شــده 
اند و حال سه نفر دیگر از زخمی ها نیز وخیم 

گزارش شده است.
پلیس کپنهاک گفت که تحقیقات تاکنون 
به انگیزه های نژادپرستانه متهم یا موارد دیگر 
اشاره ای نداشته است هرچند هنوز نمی توان 

نتیجه گیری کرد.   

از ســوی دیگــر، تارنمای یــک روزنامه 
دانمارکــی )Ekstra Bladet( ویدئویی را 
منتشر کرده که نشان می دهد فرد مهاجم در 
حالیکه اسلحه بزرگی در دست دارد در مرکز 
خریــد قدم می زند و آن را دور شــانه هایش 
می چرخاند. شــخصی که این ویدئو را برای 
روزنامه دانمارکی فرســتاده گفت: او بســیار 
تهاجمی به نظر می رسید و سخنانی را  فریاد 
می زد.یک شاهد عینی دیگر هم در گفت وگو 
بــا تلویزیون این کشــور گفت: مــردم ابتدا 
فکــر کردند که او دزد اســت، اما اندکی بعد 
صدای تیراندازی شنیده شد. مهاجم فقط به 
جمعیت شلیک می کرد، نه به زمین و هوا.  

بر پایه آمارهای رســمی ترکیه که دیروز )دوشنبه( منتشر شد، نرخ تورم این 
کشور در ژوئن گذشته )خرداد( به ۷۸.۶ درصد رسید که باالترین سطح از ۱۹۹۸ 

تاکنون یعنی در ۲۴ سال گذشته است.
افزایش بسیار باالی قیمت ها تا حد زیادی ناشی از سقوط لیر ترکیه بوده است 
که در عرض یک ســال حدود نیمی از ارزش خود را در برابر دالر آمریکا از دست 
داد.بر اساس داده های خبرگزاری بلومبرگ، از نظر معامالت، نرخ دالر در برابر لیر 

ترکیه با ۰.۳۵ درصد افزایش به حدود ۱۶.۸۰۸۳ لیر رسیده است.
شــاخص تورم ترکیه در ماه مه )اردیبهشت( گذشته هم باز روند رو به رشد به 
خود گرفت و با ۲.۹۸ درصد افزایش به ۷۳.۵ درصد به صورت ســاالنه رســید که 

باالترین سطح در بیش از دو دهه اخیر است.
خبرگزاری آناتولی اردیبهشت گذشته با انتشار داده های اداره آمار ترکیه نوشت 
که شاخص تورم ماه مه ترکیه در همسنجی با ماه پیش از آن ۲.۹۸ درصد افزایش 
نشان داده است.بر اســاس این گزارش، با این افزایش ماهانه، نرخ تورم ساالنه در 
ترکیه به ۷۳.۵ درصد رســید. این گزارش افزوده که شاخص قیمت مصرف کننده 
۳۹.۳۳ درصد و شــاخص قیمت تولیدکننده ۸۰.۳۸ درصد نسبت به نرخ ۱۲ ماه 
گذشــته افزایش یافته است. همچنین نرخ تورم ترکیه در آوریل ۲۰۲۲ )فروردین 

۱۴۰۱( به ۷۰ درصد رســید که باالترین سطح در ۲۰ سال گذشته بود. اداره آمار 
ترکیه در میانه های اردیبهشت گذشته گزارش داد که نرخ تورم ساالنه این کشور 
در آوریل به ۶۹.۹۷ درصد افزایش یافت که باالترین ســطح تورم در دو دهه اخیر 
محســوب می شــود. به گزارش رویترز، تورم ۷۰ درصدی ترکیه ناشی از درگیری 
روســیه و اوکراین و افزایش قیمت کاالها پس از سقوط لیر در اواخر سال گذشته 

میالدی )۲۰۲۱( بود.
اداره آمار ترکیه اعالم کرد که قیمت مصرف کننده در مقایسه با پیش بینی ها در 
نظرســنجی رویترز برای افزایش حدود ۶ درصدی، ۷.۲۵ درصد به صورت ماهانه 
افزایش یافته است. انتظار می رفت تورم قیمت مصرف کننده ساالنه به ۶۸ درصد 
برسد. شاخص بهای تولیدکننده داخلی در فروردین سال گذشته ۷.۶۷ درصد به 

صورت ماهانه افزایش یافت و افزایش ساالنه ۱۲۱.۸۲ درصدی به ثبت رسید.
در پایان آوریل گذشــته، بانک مرکــزی ترکیه پیش بینی تورم خود را تا پایان 
ســال جاری به ۴۲.۸ درصد افزایش داد، در حالی که در ژانویه گذشته تورم ۲۳.۲ 

درصدی را پیش بینی کرده بود.
کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران مالی تورم کم سابقه ترکیه را به سیاست های 

اقتصادی نامتعارف اردوغان رئیس جمهور نسبت می دهند.
اردوغان اصرار دارد که کاهش شــدید نرخ های بهره برای پایین آوردن افزایش 
شــدید قیمت های مصرف کننده تنها راه حل بحران اقتصادی کنونی این کشــور 
است. تحلیلگران می گویند که نرخ تورم ساالنه ترکیه که باالترین نرخ تورم از زمان 
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه اردوغان در سال ۲۰۰۲ است، تا حد زیادی 

با تفکر اقتصادی غیرمتعارف اردوغان پیوند مستقیم دارد.
اردوغان بر بانک مرکزی اســمی مستقل فشار آورده است تا کاهش نرخ بهره 
را آغاز کند. وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه پیشــتر گفته بود که روند تورم فعلی 
زودگذر اســت و در بلندمدت برطرف خواهد شد. وی گفت: ما رفاه و قدرت خرید 

شهروندان خود را نسبت به سطح گذشته افزایش خواهیم داد.
ترکیــه مالیات برخی کاالها را کاهش داده و بــرای برخی از قبوض برق برای 
خانوارهای آسیب پذیر یارانه ارائه کرده است، ولی هنوز این اقدامات نیز نتوانسته 
تورم را مهار کند. واحد پول ترکیه در ســال گذشته ۴۴ درصد و از ابتدای ژانویه 

بیش از ۱۱ درصد ارزش خود را در برابر دالر از دست داده است.

رکورد شکنی تورم ترکیه

حمله سایبری به متروی تل آویو
صابرین نیوز امروز دوشنبه از حمله سایبری گسترده به »مترو تل آویو« خبر 
داد که این گزارش با روایت های مختلفی از جانب اسرائیلی ها روبه رو شد؛ ازجمله 
»تل آویو مترو ندارد« یا »زمان بهره برداری مترو تل آویو سال ۲۰۳۲« است، اما 
واکنش های رسانه ای نشان مي دهد ضربه دردناک بوده است. صبح دوشنبه ۱۳ 
تیر حدود ساعت ۱۰:۲۰ کانال تلگرامی صابرین نیوز با انتشار یک پست نوشت 
که یک حمله سایبری گســترده از خاک عراق انجام شده که سیستم عامل ها، 

صفحه های کنترلی و سرورهای متروی تل آویو را هدف قرار داده است.
به دنبال انتشــار این خبر، برخی از کاربران و خبرنگاران اسرائیلی در شبکه 
اجتماعی توئیتر مدعی شدند که اصال »مترو« در تل آویو وجود ندارد. الهاو هارکو 
خبرنگار روزنامه جروزالم پست در صفحه توئیتر خود نوشت: یک حمله سایبری 

به مترو تل آویو صورت گرفته است!؛ مترو تل آویو وجود خارجی ندارد.
این درحالی است که برخی نیز تصورشان بر این بود که احتماال سامانه قطار 

سبک شهری تل آویو مورد حمله سایبری قرار گرفته است.
اما دقایقی بعد صابرین نیوز با رفع ابهام از این مساله تاکید کرد که این حمله 
سایبری به شرکتی که مسئولیت طراحی و ساخت سیستم حمل و نقل گسترده 
در کالن شــهر تل آویو را بر عهده دارد، صورت گرفته است. این کانال تلگرامی 
سپس با انتشــار تصویری مبنی بر اینکه شرکت مزبور با نام NTA از دسترس 
خارج شــده، افزود: با وجود مداخله واحدهای سایبری دولت صهیونیستی برای 
شکســتن محاصره این سایت، این حمله همچنان به سرورهای سایت مترو تل 

آویو ادامه دارد.
در این میان آمیخای اســتین خبرنگار شناخته شده شبکه خبری کان رژیم 
صهیونیستی، بدون استناد به منابع خود در صفحه توئیتر و به شکلی دو پهلو ، 
بدون اینکه مشــخص شود طعنه است یا ابراز نگرانی، نوشت: حمله سایبری به 

مترو موجب شد ساخت مترو تا سال ۲۰۴۳ به تعویق بیافتد!
خبرنگاران رســانه ای در اسرائیل در ارتباط با این خبر چنان دستپاچه نشان 
دادند که نشــان از سنگینی و دردناکی حمله صورت گرفته داشته است و هنوز 

مقام های رسمی در این ارتباط واکنشی نشان نداده اند.
یادآور مي شود، بهره بردای از متروی منطقه غوش دان )منطقه کالن شهر تل 

آویو( قرار است در سال ۲۰۳۲ انجام شود. 
روزنامه یدیعوت آحرونوت ژوئن ســال ۲۰۲۱ گــزارش داده بود: حفاری در 
گوش دان قرار اســت در سال ۲۰۲۵ آغاز شود، اما آغاز سفر در سه خط مترو تا 

قبل از سال ۲۰۳۲ انجام نخواهد شد.
انتشــار خبر حمله ســایبری در حالی اســت که نماینــدگان پارلمان رژیم 
صهیونیستی اخیرا با انحالل پارلمان در تصویب »قانون مترو« شکست خوردند و 

همچنان نتوانستند این الیحه را به تصویب برسانند. 
از همین رو برخی در شبکه های اجتماعی مدعی شدند که تاخیر در عملکرد 
نمایندگان کنســت برای تصویب این الیحه به علت حمله سایبری گسترده به 
وجود آمده است. هنوز هیچ منبع یا مقام رسمی در سرزمین های اشغالی اظهار 
نظری در این مورد نکرده و احتمال دارد که اســرائیل از سیاســت ابهام در این 
خصوص استفاده کرده و آن را تایید یا تکذیب نکند، بویژه آنکه این رژیم همواره 

سعی کرده است ضعف های امنیتی خود را حتی شده با دروغ پنهان کند.

ویژه

مقدمه چینی برای سفر بایدن به سرزمین اشغالی
یک رسانه اسرائیلی از ورود تیمی از کاخ سفید به تل آویو برای آماده سازی 
مقدمات سفر منطقه ای رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که قرار است در آغاز 

سفر خود از فلسطین اشغالی دیدن کند.
شبکه کان اسرائیل روز دوشنبه خبر داد که تیمی از کاخ سفید برای آماده 
ســازی ســفر منطقه ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که قرار است هفته 

پیش رو انجام شود، وارد تل آویو شد.
رســانه های عبری اعالم کــرده بودند که »ماهیت ســفر جو بایدن رئیس 
جمهور آمریکا به منطقه، عربســتان سعودی و با هدف اعتمادسازی است، اما 
در نهایت هموار کردن راه برای عادی ســازی روابط بین اســرائیل و عربستان 

صورت می گیرد«.
پیش تر، کاخ ســفید در بیانیه ای اعالم کرده بود کــه جو بایدن در اولین 
سفرش به عنوان رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، در تاریخ ۱۳ تا ۱۶ ژوئیه 
)۲۲ تا ۲۵ تیر ماه( به این منطقه و مشــخصا اسرائیل، کرانه باختری و سپس 

عربستان سفر خواهد کرد.

رویداد

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای شهاب صبحی برابر وکالتنامه شماره 30819 و 30820 مورخه 1401/2/22 دفتر820 تهران از طرف وراث مرحوم پرویز صبحی ضمن 

ترتیب 28374 مورخه 1400/8/30  یکتا 140002152830000138 وشماره  به شماره 373181 و شناسه  استشهادیه محلی مصدق  برگ  ارائه دو 
دفترخانه 438 تهران مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان شماره 2 واقع در طبقه دوم به مساحت 135/20 مترمربع به 
انضمام پارکینگ شماره 2 به مساحت 12/50 مترمربع وانباری شماره 2 به مساحت 9/10 مترمربع به شماره 8570 و 8569 فرعی از 74 اصلی مفروز  
از پالک 7393 که پس از استاندارد سازی به پالک فرعی 8569 تغییر یافت ذیل ثبت 46919صفحه 183 دفتر 114/1 امالک ثبت وسند مالکیت 
به شماره چاپی 3/212357 به نام آقای اسمعیل قریب صادر و تسلیم گردیده است سپس ششدانگ برابر سند قطعی 170767 مورخه 59/4/9 
دفتر2 تهران به پرویز صبحی انتقال یافت دادنامه 965 مورخ 83/6/27 صادره از شعبه 223 دادگاه عمومی تهران و گواهی واریز مالیات بر ارث 
شماره1171/256211 مورخه 83/8/16 اداره امور مالیاتی غرب تهران فوت نموده که وراث حین الفوت وی عبارتند از : 1- شهاب صبحی 2- شاهین 
صبحی 3-وجیهه پیرایش به علت اسباب کشی مفقود گردیده ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک 
اصالحی مورخه 2/9/72 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچهکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر 
از اسناد فوق و یا وجود  سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم ورسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت  المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.و به موجب اسناد 86445 مورخ 1385/2/25 دفترخانه 422 تهران 
در رهن می باشد که با بررسی سوابق اجرائیه نسبت به سند رهنی مذکورصادر گردیده است و ضمن به موجب سند 86425 مورخ 85/2/23 

دفترخانه 422 تهران نیز در رهن می باشد.
11543 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران 

آگهی فقدان سندمالکیت 
 نظر به اینکه آقای ایرج کاظمی وند به عنوان مالک با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شناسه یکتا به شماره 14010215696000163 
وارده  به شماره  تقاضا  برگ  و  تهران  ثبتی  رسمی  شمره 656 حوزه  اسناد  دفترخانه  توسط   1401/4/1 مورخ   921064 به شماره  تصدیق  رمز  و 
1078002265 مورخ 98/2/2 مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی واقع در طبقه  2 به مساحت 57/04 مترمربع 
قطعه 3تفکیکی  به انضمام یک واحد پارکینگ مسکونی قطعه 1 تفکیکی  به مساحت 10/56 مترمربع واقع در سمت شمال غربی طبقه منهای یک 
به پالک ثبتی 50250فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 23303 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران با قدرالسهم از عرصه 
و سایر مشاعات  ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرائی آن که به نام ایرج کاظمی وند برابر شماره چاپی 146697ج/93 ثبت 
و صادر وتسلیم گردیده است. ونامبرده با اعالم مفقودی به علت اسباب کشی درخواست المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است لذا 
مراتب دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله 
نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته  باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده روز اعتراض خود را به انضمام 
اصل سندمالکیت  به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده 
خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی 

سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
11542 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم تقاضا مثبوته به شماره 140085601025004804-1400/2/26 منضم به 2 برگ 
اسناد  دفترخانه  توسط  و مصدق شده طی شماره 1400/2/2-96026  المثنی  مالکیت  دریافت سند  استشهادیه جهت 
رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران مدعی گردیده سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین نوع 
ملک طلق به پالک ثبتی 918 فرعی 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از 9 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 واقع در بخش 
02 ناحیه 00حوزه ثبت  ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 300 مترمربع به مالکیت عطاء اله جعفری نژاد با 
به شماره چاپی  از ششدانگ موضوع سند مالکیت اصلی  به عنوان مالک یک دانگ مشاع  از کل سهم 6   1 جز سهم 
447932 که درصفحه309 دفترامالک جلد 1140 ذیل شماره 171254 ثبت گردیده است سپس برابر سند انتقال شماره 
نژاد منتقل  نژاد و اسمعیل جعفری  نام های سید مهدی جعفری  به  بالمناصفه  322-88/12/6 دفترخانه 1474 تهران 
نموده  را  المثنی پالک موصوف  مالکیت  اسباب کشی مفقود گردیده  و درخواست صدور سند  به علت  گردیده است 
))...سند شماره 322  نموده  اعالم  پاسخ شماره 140185651356000094-1401/2/29  تهران طی  است دفترخانه 137 
در زمان تصدی سر دفتر 1474 تهران تنظیم گردیده است و کفالت دفترخانه 1474 تهران بعدا به این دفتر خانه )137 
تهران( واگذار شده است . این دفترخانه اطالعی از سند مالکیت موضوع پالک ثبتی شماره 920 فرعی از 6931 اصلی 
) سند شماره322 مورخ 88/12/6 دفترخانه 1474  تهران( که به چه شخصی تحویل داده شده است را ندارد چون در 
آن زمان این دفترخانه کفالت را به عهده نداشته است به موجب دفتر رسید که کپی آن به پیوست ارائه می گردد بعد از 
لذامراتب در اجرای  امضا اسناد وامالک خریداری شده به آقای سید مهدی جعفری نژاد تحویل گردیده است...(( 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه 
کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود درصورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت 

پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11541 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 96022-1400/2/2 توسط دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 1025004804 مورخ 1400/2/26 مدعی فقدان یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 9 فرعی از 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی و اصلی مذکور قطعه 5 تفکیکی  واقع 
در بخش 2 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به مساحت 242/10 به نام عطااله جعفری نژاد مالک یک دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه واعیان ذیل ثبت 171260 صفحه 321 دفتر1140 ثبت وسند مالکیت اصلی به شماره چاپی 447920 صادر وتسلیم گردیده است سپس به 
موجب سند قطعی شماره 322-1388/12/6 دفترخانه 1474 تهران نیم دانگ مشاع از یکدانگ به آقای سید مهدی جعفری نژاد و نیم دانگ مشاع 
از یک دانگ به سید اسماعیل جعفری نژاد منتقل گردیده است. به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پالک 
موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار )همین روزنامه( آگهی 
می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت 
پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود درصورت عدم 

وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11540 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه آقای سید مهدی جعفری نژاد با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 96018-1400/2/2 توسط دفترخانه اسناد 
رسمی شماره 57 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 1025004804 مورخ 1400/2/26 مدعی فقدان نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 921 فرعی از 6931 اصلی مفروز و مجزا شده از9 فرعی از  اصلی مذکور واقع در بخش 02 ناحیه 
00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران استان تهران به نام سید مهدی جعفری مالک نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان ذیل ثبت صفحه 559 
دفتر 804 ثبت و سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 447916 صادر وتسلیم گردیده است . به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور 
سند مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار 
)همین روزنامه( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد 
از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر 
داده نمی شود درصورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادرو به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11539 رئیس اداره ثبت اسناد وامالک نارمک 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم ژاله جان نثارایران اصالتا با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضا شده ذیل شماره 12689 مورخ 
1401/3/31 دفترخانه 808 تهران طی درخواست وارده 7508 مورخ 1401/3/31 تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت را نموده اند که مراتب در 
اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد: 1- نام ونام خانوادگی : خانم ژاله نثار ایران 2- شماره پالک : 38 فرعی از 4882 
اصلی واقع در بخش 09 تهران 3- علت مفقودی: جا به جایی4- خالصه وضعیت مالکیت : اسنادمالکیت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 10/89 
مترمربع واقع در طبقه چهارم قطعه 33 تفکیکی به شماره 38 فرعی از4882 اصلی مفروز و مجزی شده از شماره فرعی از شماره اصلی واقع در 
بخش 09 تهران ذیل دفتر امالک الکترونیکی 13972030142029923 به شماره چاپی 096544 به نام خانم ژاله جان نثار ایران ثبت و صادر وتسلیم 
گردیده است. پالک فوق با عنایت به گواهی دفتر امالک ودفتر بازداشتی در قید رهن و بازداشت نمی باشد لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت 
ملک فوق الذکر و درخواست صدورالمثنی آن مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر 
نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادرو به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
11538 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه اقای جعفر مسیبی منقوطائی با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شناسه یکتا به شماره 140102153063000082 
رمز تصدیق به شماره 318925 مورخ 1401/3/18 توسط  دفترخانه اسناد رسمی شماره 1534 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 
1078009914 مورخ 1401/3/28 مدعی فقدان سند مالکیت 4 دانگ از ششدانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق به پالک ثبتی 30378 فرعی 
از 2398 اصلی مفروز ومجزا شده از 3704 فرعی از اصلی مذکور قطعه 1 در طبقه همکف و و اقع در بخش 10 ناحیه00 حوزه ثبت ملک یافت آباد 
تهران استان تهران به مساحت 99/85 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه 
اجرائی آن که به نام جعفر مسیبی منقوطائی فرزند عیوضعلی شماره شناسنامه 4042 تاریخ تولد 1359/7/3 صادره ا ز تهران دارای شماره ملی 
0068021119 با جز سهم 4 از کل سهم 6 به عنوان مالک چهاردانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت 131730 تاریخ 
1386/10/9 دفترخانه اسناد رسمی شماره 366 شهر تهران استان تهران  موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی218054 سری الف سال 96 
با شماره دفتر الکترونیکی 139620301078042323 ثبت و صادر گردیده است و نامبرده با اعالم مفقودی درخواست المثنی سند مالکیت پالک 
موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار آگهی می شود تا چنانچه 
کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت ده 
روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارایه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت 
ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثرداده نمی شود در صورت عدم وصول واخوهی 

ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد گردید. 
11537 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینک حسن ابراهیم با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 503602-1401/1/22 توسط دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 1383 تهران و برگ تقاضای شماره وارده 1023001258 مورخ 1401/1/22 و نامه شماره 1872/020501 کالنتری 
140 باغ فیض مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 104/58 مترمربع به شماره 
40620 فرعی از 126 اصلی قطعه 5 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 2105 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 حوزه ثبت کن تهران ذیل 
ابراهیم صادر وتسلیم  اقای حسن  نام  به  به شماره  چاپی  783467 ب85 که  شماره ثبت 266790 صفحه 69 دفترامالک 694 
گردیده با توجه به اینکه سند مالکیت به علت سرقت مفقود گردیده ونامبرده تقاضای  صدورسندمالکیت المثنی آن را از این منطقه 
نموده اند لذا مراتب دراجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار)همین روزنامه ( آگهی می 
شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت آن نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی ظرف ده روز اعتراض خود راکتبا به ضمیمه اصل سند مالکیت به این واحد ثبتی تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی است اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب 
اثر داده نخواهد شد در صورت عدم  وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانونی سند مالکیت المثنی پالک مذکوذ صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد گردید. 
11536 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران 

آگهی تسلیم سند مالکیت پالک 39207 فرعی از 48 اصلی بخش 11 تهران 
ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی 39207 فرعی از48 اصلی مفروز و مجزا شده از 38577 فرعی از اصلی مذکورقطعه 7واقع 
انضمام پارکینگ قطعه 8 به مساحت 11 مترمربع  به  در بخش 11 تهران به مساحت 47/12 مترمربع واقع درسمت شمالی طبقه چهارم قرارداد 
واقع در طبقه -1 و به انضمام انباری قطعه 5 به مساحت 1/73 مترمربع ذیل ثبت 590323 صفحه 302 دفتر امالک جلد 2986به نام داداش نامی 
میاردان فرزند ستار ثبت و سند مالیت به شماره چاپی 591237 سری ج سال 93 صادر گردیده است که نامبرده به موجب گواهی حصر وراثت 
9909971025500270-1399/3/12 شعبه 155 مجتمع شماره 4 شورای حل اختالف شهر تهران فوت نموده است وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از رضا، سعید،مرتضی،مهدی ، پروین شهرت همگی نامی میاردان)فرزندان متوفی( و خانم گوهر هجرتی کرگان همسرمتوفی می باشند محدودیت 
: محدودیت دفترامالک: رهنی شماره 6975 مورخ 93/3/28 دفترخانه اسناد رسمی شماره 1127 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک ثبت 
شده اینک آقای رضا نامی میاردان احدی از ورثه مرحوم داداش نامی میاردان با ارائه گواهی مالیات برارث 81556-1400/9/9 اداره کل امور مالیاتی 
شرق تهران تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود را از این منطقه نموده و با اعالم اینکه اصل سند مالکیت پالک  ثبتی فوق الذکر نزد آقای 
مرتضی نامی میاردان است که مراتب در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت طی شماره 140185601151005226-1401/3/17 به 
دارنده سند مالکیت اخطار گردیده تا سند مالکیت را ارائه  نماید که تا کنون به این اداره مراجعه ننموده وسند مالکیت را نیز ارائه ننموده  است لذا 
در اجرای قسمت اخیر تبصره مذکور مراتب بدینوسیله آگهی واعالم می گردد نامبرده یا هرشخص دیگر که سند  مالکیت پالک مزبور با مشخصات 
فوق الذکر  را در دست دارد حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت منطقه لویزان واقع در تهران بزرگراه شهید باقری 
پشت  مجتمع قضایی شهید با هنرخیابان شهید نوروزیان اداره ثبت اسناد وامالک  منطقه لویزان مراجعه وسند مالکیت را جهت اخبار ارائه نمایند 
بدیهی است پس از انقضا مهلت مقرر وعدم مراجعه دارنده سند مالکیت یا عدم ارائه سند مالکیت صادره برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

سهم االرث متقاضی برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
11535 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران 

آگهی تعیین حدود وتعیین مساحت ملک به پالک ثبتی 5362 و 5363 که در اجرای استاندارد سازی به پالک 1 
فرعی از 5363 تغییر یافته است در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 

سند مالکیت ششدانگ دو باب دکان به شماره 5363/1 واقع در بخش 9 تهران به حدود : شماال : به کوچه حمام قنبر شرقا:بشارع عام 
جنوبا: جرز و دیواریست به جرز دیوار دکان شماره 5364 غربا : به دیوار دکان 5361 ذیل ثبت 19629 صفحه 465 دفتر امالک 104 به 
شماره چاپی 499450 به نام امیرآقا میرقائمی فرزند سید محمود و ذیل ثبت 64765 صفحه 242 دفتر 117 به شماره چاپی 499451 به نام 
سید حمیدرضا میر قائمی فرزند امیرآقای  هر کدام به میزان دودانگ ونیم مشاع از ششدانگ به انضمام یک سوم دانگ مشاع از ششدانگ 
صادر و تسلیم شده است و سپس سید امیر برابر حصر وراثت 1483-99/7/27 شعبه 617 مجتمع 13 حل اختالف تهران فوت وحمیدرضا 
محمد حسین محمد علی محمد حسن ومحمد میرقائمی )فرزندان ( به عنوان ورثه تعیین ومعرفی شده اند و یک سوم دانگ بقیه حسب 
گواهی دفتر امالک به نام حسین ربیعی می باشد. مطابق سند دفتر امالک وبازداشتی ملک مذکور رهن وبازداشت نمی باشد لذا مساحت 
وحدود فعلی آن ذیال اعالم می گردد: مساحت وحدود پس از وضع اصالحی پالک 5363/1 اصلی مساحت موجود: 27/40 مترمربع حدود: 
شماال : به طول 4/40 متر درب ودیوار به گذر 5/50 متری موجود شرقا : به طول 7/10 درب و دیوار به گذر 3/30 متری موجود جنوبا : به 
طول 3/55 متر دیوار به دیوار پالک 5364 اصلی غربا: دیواریست به طول 6/80 متر به پالک 5361 نظر به اینکه اقای محمدعلی ومحمد 
وحمیدرضا ومحمد حسین ومحمد حسن مالکین 5 دانگ و 2 سوم دانگ مشاع از ششدانگ از مالکین مشاعی پالک ثبتی 5363/1 واقع در 
بخش 9 تهران تقاضای صدور سند مالکیت با قید طول وابعاد و متراژ را از این اداره نموده است که توسط کارشناسان این اداره درمورخه 
1400/10/18 از ملک مزبور بازدید به عمل آمد و نظر اینکه مورد ثبت در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی در شرف صدور سند 
مالکیت می باشد وکتبا اعالم داشته اند  که ازمحل آدرس مالک مشاعی ) حسین ربیعی(مالک یک سوم یک دانگ مشاع از ششدانگ  
بی اطالع بوده از این رو و به استناد ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی می گردد 
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به صدور سند مالکیت با ابعاد قید شده اعتراضی دارید ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این 

آگهی اعتراض خود را کتبا به این اداره ارائه فرمائید.
11534رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران 

در پی وقوع ناآرامی هــا در منطقه خودمختار قره قالپاق 
ازبکســتان و درگیری معترضان با پلیس هزاران نفر زخمی 
شــدند. به گزارش رویترز، یک مقام محلی ازبکستان اعالم 
کــرد که هــزاران نفر پــس از ناآرامی ها در مرکز اســتان 
خودمختار قره قالپاقســتان زخمی شــده و به بیمارستان 
منتقل شــده اند. »ســلطان بیک ضیایــف« رئیس وزارت 
بهداشــت این منطقــه در گفت وگو با رســانه های محلی 
گفت که بیمارســتان های شــهر نوکوس مملو از بیمارانی 
اســت که در درگیری با نیروهای امنیتی زخمی شــده اند. 
از زمان شروع اعتراضات به جدایی این منطقه از ازبکستان 
تاکنــون نگرانی ها مبنی بر ســرکوب معترضان به دســت 
نیروهای امنیتی افزایش یافته  است.  »شوکت میرضیایف« 
رئیس جمهوری ازبکســتان هرگونه جدایــی این منطقه را 
رد کــرده و معترضان را نیروهای بدخــواه خوانده و آنها را 
متهــم به تالش برای بی ثبات کردن و تضعیف وضعیت این 
کشور آسیای مرکزی دانسته اســت. ازبکستان از دیرباز به 

عنوان یکی از سرکوب گرترین جمهوری های اتحاد جماهیر 
شوروی سابق شناخته می شود که هر شکلی از مخالفان را 

سرکوب می کند. 
قره قالپاقســتان منطقــه ای عمدتا بیابانــی در نزدیکی 
دریــای آرال با جمعیتی کمتر از دو میلیون نفر در کشــور 
۳۲ میلیونی ازبکســتان، دارای وضعیت خودمختاری است. 
»پوالت آهونوف« سیاســتمدار مخالــف تبعیدی و رئیس 
حزب اپوزیســون »برلیک« در خصوص وضعیت حاکم بر 
کشــورش به رویترز گفت که مردم به دلیل اعالم وضعیت 

اضطراری قادر به جابجایی و کسب اطالعات نیستند.
وی همچنین نســبت به وقوع درگیــری قومی میان 
ازبک هــا و قره قالپاق ها ابراز نگرانی کــرد. آهونوف که از 
سوئد با خبرگزاری رویترز صحبت می کرد، گفت: وضعیت 
مــی تواند کامال از کنترل خارج شــود و این تنها محدود 
بــه قره قالپاق نیســت و خطر درگیری میــان ازبک ها و 

قره قالپاق ها از همه چیز بدتر است.

هزاران تن از فعاالن طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا در 
گرجستان دیشب در خیابان های تفلیس دست به تظاهرات 

زدند و استعفای دولت را خواستار شدند.
بــه گزارش خبرگزاری فرانســه، معترضان دیشــب به 
شکســت دولت در متقاعد کردن اتحادیه اروپا در پذیرش 
وضعیت »نامزد عضویت«، تردد در شــاهراه اصلی پایتخت 
را مســدود کرده و پرچم های اروپا و گرجستان را به همراه 

پالکاردهای »ما اروپا هستیم« به اهتزاز درآوردند.
همه احزاب مخالف دولت و چندین سازمان طرفدار اروپا 
مردم را به حضور در این تظاهرات به منظور افزایش فشار بر 
حزب حاکم »رویای گرجستان« که متهم به  تخریب روابط 

با بروکسل است، فراخوانده بودند.
این احــزاب مخالف در پیامی که در شــبکه  اجتماعی 
فیس بوک منتشــر شــد، عنــوان کردنــد: مــا از بیدزینا 
ایوانیشویلی )بنیانگذار رویای گرجستان( مي خواهیم قدرت 
اجرایی را کنار گذاشته و با احترام به قانون اساسی آن را به 

دولت وحدت ملی منتقل کند. همچنین دولت جدید باید 
اصالحات درخواســتی اتحادیه اروپا را انجام دهد تا به طور 
خــودکار وضعیت »نامزد عضویت« در اتحادیه اروپا را برای 
کشــور به ارمغان بیاورد. در این پیام تاکید شــده است: ما 
امروز وارد مرحله تازه ای شــده ایم و شعار ما این است که 
با یکدیگر متحد مي مانیم. در روز ۲۳ ژوئن )۲ تیر( رهبران 
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا اعالم کردند در صورتی که 
گرجستان اصالحات مهم خواسته شده را صورت دهد، آماده 
اعطای وضعیت نامزدی عضویت در این نهاد اروپایی هستند.
بر پایه این گزارش، گرجســتان چند روز پس از جنگ 
اوکراین و هم زمان با اوکراین و مولداوی تقاضای خود برای 
پیوســتن به اتحادیه اروپا را اعــالم و در ۲۳ ژوئن اتحادیه 
با تقاضای کی یف و کیشیناو موافقت کرد. تقاضای تفلیس 
تا زمان »پذیرش دورنمای اروپایی« معطل ماند. »شــارل 
میشل« رئیس شــورای اروپایی اطمینان داد که در آینده 

گرجستان در اتحادیه اروپا حضور خواهد داشت. 

تظاهرات طرفداران اتحادیه اروپا در گرجستانناآرامی در ازبکستان

رســانه های آمریکایی در پی انتشــار ویدئوهایی 
از صحنه قتل جوان سیاه پوســت که با شــلیک ۶۰ 
گلولــه از پا درآمده، از نگرانــی مقامات ایالتی مبنی 
بر باالگرفتن اعتراضات و به خشــونت کشیده شدن 
این راهپیمایی ها خبر دادند. رسانه های آمریکایی در 
پی انتشار تصاویر دوربین های موجود بر روی یونیفرم 
افســران پلیس حاضر در صحنه قتل »جیلند واکر« 
جوان ســیاه پوست ۲۵ ســاله ای که با شلیک ۶۰ 
گلوله پلیس شهر اکرون در ایالت اوهایو کشته شد، از 

باالگرفتن اعتراض ها به این جنایت خبر دادند.    
روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی نوشت: این 
مرد سیاه پوســت که راننده یک شرکت تحویل غذا 
بوده، به دنبال تعقیــب و گریز پلیس در اوایل صبح 
روز ۲۷ ژوئن )۶ تیر( هدف شلیک پلیس قرار گرفت 
و کشته شــد. مقامات می گویند هشت افسر پلیس، 
واکر را در یک پارکینگ محاصره کرده و به ســمت 
وی شلیک کردند. بنابرگزارش این روزنامه آمریکایی، 
بررسی های پزشک قانونی شهر اکرون نشان می دهد 
۸۰ گلوله به ســمت این جوان شــلیک شده که ۶۰ 
گلوله به وی اصابت کرده است.   گفته می شود در پی 

کشته شدن این جوان بدست افسران پلیس اعتراضات 
در اکرون باالگرفته است.  شهردار شهر اکرون نیز با 
پیوستن به معترضان به دلیل جنایت صورت گرفته، 
گفته است که اعتراض مسالمت آمیز حق مردم است 
و ابراز امیدواری کرده که این ناآرامی ها به خشــونت 
کشیده نشود. پلیس اکرون پیش تر ادعا کرده بود واکر 
به سمت افسران پلیس حمله کرده و ماموران هم در 
مقابل وی را تهدیدی مرگبار دانســته و به او شلیک 
کرده اند. اما ویدئوهای منتشــر شده از سوی پلیس 
هیچ گونه نشانه ای از تهدید را ثابت نمی کند. پلیس 
اکرون در پی قتل این مرد ســیاه پوست در بیانیه ای 
خاطرنشان کرده بود که واکر به اعالن افسران مبنی 
بر توقف توجهی نکرده و پس از تعقیب و گریز سعی 
داشته با اسلحه  اش به سمت ماموران شیک کند. اما 
ویدئوهای بدست آمده از یونیفرم افسران پلیس حاضر 
در صحنه قتل نشان می دهد واکر مسلح نبوده است.

شــبکه خبری »ان بی ســی نیوز« نیز در گزارشی 
نوشــت: مقامــات ایالــت اوهایو نگــران باالگرفتن 
اعتراضات باتوجه به جشــن های روز چهارم ژوئیه ) 
۱۳ تیر ســالروز اســتقالل آمریکا( هســتند. در پی 

کشته شدن این جوان سیاه پوست، مقامات به سرعت 
از لغو برگزاری مراســم چهار ژوئیه به دلیل احتمال 
ناآرامــی و درگیــری مردم با نیروهــای پلیس خبر 
دادند. شبکه خبری »ای بی سی نیوز« نیز در گزارشی 
با بیان اینکه فرد کشته شــده توسط ماموران پلیس 
علیرغم ادعای پلیس غیرمســلح بوده است، نوشت: 
خانــواده جیلند واکر در اعتراض به قتل فرزندشــان 
خواســتار پاســخگویی مقامــات ایالتی شــده اند و 
همزمان اعتراض ها در اکرون آغاز شــده و معترضان 
به سمت مقر پلیس شهر راهپیمایی کرده اند. براساس 
گزارش ها، در سال گذشته میالدی بیش از یک هزار 
و ۴۰ نفر آمریکایی بدســت پلیس هدف گلوله قرار 
گرفته و کشته شــده اند. مطابق آمار موجود، اگرچه 
در میان کشته شدگان سال گذشته سفیدپوست هم 
دیده می شــود، اما شمار سیاه پوستان کشته شده به 
دست پلیس به میزان نامتناسبی باال است. بنابر آمار 
رسمی اعالم شــده، سیاه پوستان اگرچه کمتر از ۱۳ 
درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند، اما بیش 
از دو برابر سفیدپوســتان بدست پلیس این کشور به 

قتل می رسند.

بازهم قتل یک سیاهپوست در آمریکا


