
حقوق بشر آمریکایی یعنی امکان 
دارد زیر زانوی پلیس خفه شوید

کارش��ناس مس��ائل آمریکا با اش��اره به اعتراضات 
اخیر در آمریکا در پی کشته شدن یک سیاه پوست 
عن��وان کرد: اگ��ر بخواهی��د بفهمید حقوق بش��ر 
آمریکایی چیست، این اس��ت که زیر زانوی پلیس 

ممکن است خفه شوید.
ف��ؤاد ایزدی عنوان کرد: مش��کالت نژادی در آمریکا 
هر چند وقت یک بار س��ر باز می کند و به ش��دت با 
خشونت با آن برخورد می شود. وی اضافه کرد: شاهد 
بودید دیروز خبرنگار سیاه پوست سی .ان .ان زمانی که 
در حال تهیه گزارش بود، توسط پلیس دستگیر شد و 
این عملکرد پلیس جلوی دوربین اتفاق افتاد در حالی 
که پش��ت دوربین نیز فجایع دیگری رخ می دهد که 

در این رابطه خیلی نیاز به توضیح نیست.
این تحلیلگر مس��ائل آمریکا به توئیت ترامپ در این 
زمینه اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور آمریکا رسما 
توئیت می زند و معترضان را تهدید به شلیک می کند و 
از این جهت هم نارضایتی در آمریکا به صورت گسترده 
وجود دارد و هم س��رکوب بسیار گسترده وجود دارد 
و دلیل آن هم روش��ن اس��ت، این ظلم و نژادپرستی 
ساختاری در آمریکاست. ایزدی با بیان اینکه آمریکا 
بیش��ترین زندانیان را در دنیا به خود اختصاص داده 
اس��ت، اظهار داشت: در حال حاضر ۲ میلیون و ۴۰۰ 
هزار زندانی در زندان های آمریکا به س��ر می برند که 
اکثر آنها سیاه پوس��ت هستند، اگر به سیستم قضایی 
رجوع کنید سفیدپوست باشی احتمال اینکه به زندان 
بروی کمتر اس��ت و اگر سیاه پوس��ت باشی احتمال 

زندان رفتنت بیشتر است. فارس 

از نگاه دیگران 

مهمانپرست:

 آمریکا جرأت قدرت نمایی مقابل 
نفتکش های ایرانی را نداشت

سخنگوی پیشین وزارت خارجه با اشاره به حضور نفتکش های 
ایرانی در ونزوئال گفت: آمریکایی ها علی رغم تهدیدات رسانه ای، 
قدرت و جسارت نداشتند اقدامی علیه نفتکش ها انجام دهند. 
رامین مهمانپرس��ت در ارتباط با رسیدن نفتکش های ایرانی 
به ونزوئال و ادعاهای اخیر برخی از رسانه های معاند مبنی بر 

اینکه این نفتکش ها با چراغ سبز آمریکا توانسته اند از دریای 
کارائیب گذشته و به ونزوئال برسند، اظهار کرد: آمریکایی ها و 
برخی از کشورهای زورگو هر موقع که نتوانسته اند تهدیدات 
خود را اجرای��ی و عملیاتی کنند، تالش کرده اند برای حفظ 
ابهت خود موضوعات را وارونه جلوه داده و واقعیت را تحریف 
کنند. وی با بیان اینکه این شگرد تبلیغاتی کشورهای زورگو 
که برای حفظ جایگاهش��ان در عرصه های بین المللی است، 
خاطرنش��ان کرد: در بحران های دیگر نیز مش��اهده کرده ایم 
که وقتی شرایط برای آنها سخت می شود مسائل را به گونه ای 
دیگر جلوه می دهند مث��اًل می گویند ما خودمان برنامه ریزی 

کرده بودیم ک��ه نیروهایمان را از ف��الن منطقه خارج کنیم 
یا فالن تهدید را اجرایی نکنیم. مهمان پرس��ت با بیان اینکه 
اتفاقات اخیر در عرصه سیاست خارجی به ما این درس را داد 
کشورهای زورگو در روابط خارجی تالش می کنند که با ایجاد 
ترس و تنش اجازه ندهند که کش��ورهای مس��تقل از منافع 
خود دفاع کنند و باید در برابر فشار آنها ایستاد، گفت: حضور 
نفت کش های ایران در ونزوئال نشان می دهد که اگر کشورها 
نترسند و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، قدرت های زورگو در 

مورد تهدید های پوشالی خود به نتیجه ای نمی رسند.
س��خنگوی پیش��ین وزارت امور خارجه در بخش دیگری از 

صحبت های خود با بیان اینک��ه در روابط بین الملل قدرت 
های بزرگ عادت کرده اند که هر چیزی را که اراده می کنند 
با زور و تهدید به دست آورند و در همین چارچوب کشورهای 
دیگر را تحت فش��ار قرار دهند، افزود: در همین راستا برای 
آنها س��خت است که کشورهای مس��تقل، نظمی که آنها به 
وجود آورده اند را به هم بریزند. مهمان پرست تاکید کرد: اگر 
ما در زمینه های داخلی یعنی دفاعی و اقتصادی بتوانیم به 
نقطه قوت برسیم،کش��ورهای زورگو متوجه خواهند شد که 
هر عمل و تهدیدی از سوی آنها با واکنش ایران روبرو خواهد 

شد و این واکنش برای آنها هزینه بر است.  تسنیم 

گزارش

در حال��ی برخ��ی ادعاها مبنی ب��ر عقب نش��ینی ایران از 
سوریه، یمن، لبنان و عراق مطرح شده که بر اساس تحلیل 
ناظران سیاس��ی، چنین ادعاهایی کذب و بی معنی اس��ت 
و در راس��تای بر ه��م زدن اتحاد و وحدت ای��ران با محور 

مقاومت است.
برخی محافل سیاسی و رس��انه ای از عقب نشینی ایران از 
س��وریه لبنان یمن و عراق خب��ر داده اند ادعایی که تحت 
هیچ شرایطی از س��وی مقامات کشورمان تایید نشده و بر 
مبنای ادعای دشمنان با هدف بر هم زدن وحدت جمهوری 

اسالمی با محور مقاومت مطرح شده است.
چن��دی پی��ش رویترز خب��ر داد: نفتالی بنی��ت وزیر دفاع 
اس��رائیل در پایان دوره وزارت خ��ود گفت که ایران خارج 

کردن نیروهایش از س��وریه را آغاز کرده اس��ت. رویتزر در 
این باره نوش��ت که او هیچ دلیلی برای ثبات سخنان خود 
ارائه نکرد.وزیر دفاع اس��رائیل همچنین از جانش��ین خود 
خواس��ت فش��ارها علیه ایران را ادامه دهد زیرا در غیراین 

صورت به گفته وی اوضاع تغییر می کند.
او در سخنرانی خداحافظی اش ادامه داد: »ایران به میزان 
زیادی از گس��ترش فعالیت نیروهایش در س��وریه کم می 

کند. ایران تخلیه برخی پایگاه ها را آغاز کرده است.«
رویترز اضافه کرد: »ایران، دش��من سرس��خت اسرائیل در 
خارومیانه، در کنار روس��یه، از حامیان بش��ار اس��د رئیس 
جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور است. ایران به 
سوریه، مشاوران نظامی اعزام کرد و همچنان از گروه های 

شیعه در منطقه حمایت می کند.«
اسرائیل تاکنون حمالت هوایی متعددی را علیه اهداف در 
داخل س��وریه انجام داده اس��ت. در برخی از این حمالت، 
مراکز و تحرکات نیروهای ایرانی، نیروهای حزب اهلل لبنان 
یا نیروهای مورد حمایت ایران، مورد هدف قرار گرفته اند.
با آغاز بحران در سوریه در سال ۲۰11، ایران به درخواست 
دولت دمشق، بخش��ی از نیروهای نظامی خود را به عنوان 
"مش��اور" به این کش��ور اع��زام کرد. همچنین ش��ماری از 
ش��هروندان ایرانی، افغانستانی، پاکستانی و عراقی در قالب 
نیروهای داوطلب به سوریه اعزام شدند. حزب اهلل لبنان نیز 
نیروهایی به سوریه اعزام کرده است. محمد صادق کوشکی 
کارش��ناس مس��ائل سیاس��ت خارجی در خصوص برخی 

ادعاها مبنی بر عقب نش��ینی ایران از س��وریه، لبنان، یمن 
و عراق گفت: جمهوری اس��المی ایران در دو کشور لبنان 
و یمن خیلی ش��رایط حضور فیزیکی نداشته است و بیشتر 

حمایت سیاسی و معنوی از این دو کشور داشته است.
وی افزود: این ادعای عقب نشینی درست نیست و معنایی 

ندارد ما در این دو کشور نیروی نظامی هم نداشتیم.
این اس��تاد دانشگاه اظهار داش��ت: در مورد سوریه وعراق 
در مقطعی به دلیل مبارزه با گروه های تروریس��تی داعش 

حضور نظامی ایران در این دو کشور فعال بود.
وی گفت: هم اکنون به دلیل آزادس��ازی بیشتر مناطق در 
این کش��ورها حضور نظامی ایران کم رنگ شده اما این که 

تعبیر عقب نشینی ایران را داشته باشیم درست نیست. 
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آمری��کا از ترس به مخاطره افت��ادن نیرو های 
خود در خلیج فارس، از اقدام علیه نفتکش های 

ایران در مسیر ونزوئال خودداری کرد.
برغ��م تهدی��دات توخال��ی آمری��کا، ن��اوگان 
نفتکش های ایرانی طی ی��ک هفته اخیر و در 
میان سکوت مقامات واش��نگتن، یکی پس از 

دیگری در سواحل ونزوئال پهلو گرفتند.
ای��ران با اینکار تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا را 
عمال نادیده گرفت و در مخالفتی بی س��ابقه با 
همراهی متحدان خود، در مقابل بزرگترین ابر 
ق��درت خود خوانده دنیا ایس��تاد. در حالی که 
نفتکش ه��ای ایرانی »فورچون«، »فارس��ت«، 
»پتونیا« و »فاکس��ون«  تا در س��واحل ونزوئال 
پهلو گرفتند و نفتک��ش»کالول« نیز به زودی 
وارد آب ه��ای این کش��ور خواهد ش��د، دولت 
دونالد ترامپ همچنان س��کوت اختیار کرده و 
هیچ واکنشی به این اقدام جسورانه تهران نشان 

نمی دهد. حقیقت ماجرا از چه قرار است؟
از هم��ان زمانی که ایران برای کمک به ونزوئال 
اعالم آمادگی کرد، کاخ سفید با توسل به تهدید 
مدعی ش��د مانع رس��یدن نفتکش های حامل 
س��وخت این کشور به س��واحل ونزوئال خواهد 
شد. تهدید های واش��نگتن پوچ از آب درآمد و 
نفتکش های ایرانی ب��دون هیچ مزاحمتی وارد 
آب ه��ای ونزوئال ش��دند. تحلیلگران سیاس��ی 

دالی��ل متع��ددی برای عمل��ی نش��دن اقدام 
نظامی واش��نگتن علیه نفتکش ه��ای ایرانی را 
متصور هس��تند. از دو سال پیش به این سو که 
واش��نگتن در اقدامی مداخله جویانه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ونزوئال را غی��ر قانونی اعالم 
کرد، رویکرد آمریکا در قبال کاراکاس به دالیل 
مختلف سیاسی و لجستیک از اشاره تلویحی به 
جنگ علیه این کشور فراتر نرفته است. از سوی 
دیگ��ر ترامپ قطعا چند م��اه مانده به انتخابات 
ریاست جمهوری تمایلی به ماجراجویی نظامی 
ندارد، زیرا شیوع ویروس کرونا، رکود بی سابقه 
اقتصادی را روی دست او گذاشته و به قدر کافی 

آینده سیاسی او را به مخاطره انداخته است.
از سوی دیگر، وزارت دفاع آمریکا نیز به دلیل 
همه گیری ویروس کرون��ا، تمایلی به ورود به 
هیچگون��ه رویارویی نظامی ن��دارد. همچنین 
براساس نقشه استقرار نیرو های دریایی آمریکا، 
پنتاگ��ون هیچ ن��او هواپیمابر یا ناوش��کنی در 
دریای کارائیب ندارد. نزدیکترین ناو هواپیمابر 
آمریکا در منطقه »ترومن« است که دست کم 

دو هزار مایل از دریای کارائیب فاصله دارد.
بدون شک عامل اصلی خودداری آمریکا از ایجاد 
مزاحمت برای نفتکش های ایرانی و مداخله در 
روند تج��ارت آزاد بین المللی، هراس از واکنش 
متقابل تهران است. نگرانی آمریکا از بابت ناو های 

جنگی خود در خلیج ف��ارس، جایی که ناوگان 
پنجم نیروی دریای این کش��ور در بحرین و نیز 
ناو هواپیمابر »آیزنهاور« در ورودی خلیج فارس 
به راحتی در تیررس موشک های ایران هستند، 
واشنگتن را به اتخاذ موضع سکوت در برابر قدرت 
نمایی دریایی ایران واداشت. ناظران سیاسی نیز 
بر این باورند که آنچه آمریکا را از ایجاد مزاحمت 
ب��رای نفتکش ه��ای ایرانی بازداش��ت، ارعاب از 
واکن��ش تهران و هدف قرار گرفتن ناو های خود 

در خلیج فارس و خاورمیانه بود.
بنا به تحلیل پایگاه خبری میدیل ایس��ت آی، 
ایران اعزام نفتکش های خود به س��وی ونزوئال 
را با هدف شکستن تحریم های آمریکا و غلبه بر 
آن ها به هر بهایی اجرایی کرد و از س��وی دیگر 
تهران تالش می کند تا راهبرد ظالمانه »فش��ار 
حداکثری« واشنگتن را ناکارآمد کند. عالوه بر 
این تهران کامال آگاه اس��ت که ش��یوع ویروس 
کووید-1۹، رئیس جمهور آمریکا را در منجالب 
رکود اقتصادی و بیکاری بی سابقه ای انداخته  و 
به نظر می رسد وضع مخاطره انگیزی را برای او 
در چن��د ماه باقی مانده به انتخابات نوامبر رقم 
زده است. مان، دریای عرب، باب المندب، دریای 
سرخ، کانال سوئز و اقیانوس اطلس سراسر محل 
حضور متحدان، ناوگان و پایگاه های دوس��تان 

آمریکا است. باشگاه خبرنگاران 

اعتباری که در مقابل دوست و دشمن خدشه دار شد؛

هراس از واکنش تهران، آمریکا را به سکوت واداشت

ادعای واهی مبنی بر عقب نشینی ایران از سوریه

پازل جدید برای بر هم زدن وحدت ایران و محور مقاومت

تهدید آمریکا علیه شرکت ها و دولت ها 
س��فیر آمریکا در ونزوئال بر این باور اس��ت که ایاالت متحده به دولت ها و 
شرکت های مختلف درباره همکاری و کمک به مبادالت نفتی بین ایران و 
ونزوئال هشدار داده است. الیوت آبرامز افزود: کارزار فشار علیه ایران و ونزوئال 
مستحکم تر شده تا اطمینان حاصل شود که کمک رسانی و همکاری برای 

انجام چنین مبادالتی بسیار خطرناک خواهد بود.این در شرایطی است که 
نیروی دریایی ونزوئال روز پنجشنبه بدون توجه به هشدارهای آمریکا چهارمین 

نفتکش حامل سوخت ایران را به بنادر این کشور اسکورت کرده است.رویترز نوشت: 
این تحوالت نشانگر گسترش عمیق روابط بین ایران و ونزوئال است، دو کشوری که 
روابط متشنجی را با آمریکا دارند. آبرامز گفت: ما به شرکت های کشتیرانی سراسر 
جهان، مالکان کشتی ها، ناخداها، شرکت های بیمه و بنادر موجود در مسیر ایران و 

ونزوئال نسبت به هرگونه همکاری هشدار داده ایم. فارس

انتقاد روسیه از تالش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین باری دیگر تالش دولت 
آمریکا برای اعمال فشار بر شورای امنیت سازمان ملل در راستای تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران و سیاس��ت فشار حداکثری آن علیه کشورمان 
را مورد انتقاد قرار داد. میخائیل اولیانوف نوشت: تمام انحرافات ایران از 

برجام]توافق هس��ته ای[ در نتیجه سیاست تحریک آمیز فشار حداکثری 
آمریکا  است. در اولین سال پس از خروج آمریکا ]از برجام[، تهران کامال به 

تعهداتش در توافق پایبند بود، اما در مه سال ۲۰1۹ آمریکا ایران را مجبور کرد 
که به تالش ها برای اعالم تحریم های نفتی واکنش نشان دهد.اولیانوف همچنین 
در پیام توییتری دیگری درباره تالش های اخیر دولت آمریکا برای اعمال فش��ار 
بر ش��ورای امنیت س��ازمان ملل نوشت: این که یک کش��ور عضو شورای امنیت 

سازمان ملل)آمریکا( خودش را عضوی از برجام بداند کافی نیست. ایسنا

واکنش موسوی به اقدام اخیر آمریکا 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام اخیر آمریکا در خصوص 
تحریم همکاری های بین المللی هس��ته ای با جمهوری اسالمی ایران 
را نقض صریح قطعنامه ۲۲۳1 و منش��ور سازمان ملل متحد خواند و 

آن را قویا محکوم کرد.
س��ید عباس موس��وی تصریح کرد: این اقدام حق��وق ذاتی جمهوری 

اس��المی ای��ران را نادیده می گی��رد و نظم عمومی بی��ن المللی را مختل 
می سازد.

س��خنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران از نزدیک آثار 
فنی و سیاسی این اقدام را رصد کرده و در صورتی که منجر به تاثیرات منفی بر 
حقوق هسته ای ایران طبق اسناد بین المللی و مفاد برجام شود، نسبت به اتخاذ 

گام های عملی و حقوقی الزم اقدام خواهد کرد. تسنیم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960306271000234 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  حسن  محمد  فرزند  سیاح  مهدی  محمد  آقای  متقاضی 
0924746221 صادره از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت150متر مربع قسمتی از پالک 223 فرعی از 11 فرعی از 
از  عبادی 103 پالک 1/38 خریداری  80 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
مالک محمد صفری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

صادر خواهد شد.م/الف 982
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/26

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960306271000232 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم وجیهه سیاح فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 3069 صادره 
از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت150متر 
مربع قسمتی از پالک 223 فرعی از 11 فرعی از 80 اصلی بخش 9 مشهد 
محرز  صفری  محمد  مالک  از  خریداری   1/38 پالک   103 عبادی  در  واقع 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز 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، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 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.م/الف 980
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/26

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960306271000228 هیات اول موضوع قانون 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم زهرا سیاح فرزند محمد حسن بشماره شناسنامه 
0923591291 صادره از مشهد در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت150متر مربع قسمتی از پالک 223 فرعی از 11 فرعی از 
از  عبادی 103 پالک 1/38 خریداری  80 اصلی بخش 9 مشهد واقع در 
مالک محمد صفری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

صادر خواهد شد.م/الف 978
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/26

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860306271004755 هیات اول موضوع قانون 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم اقدس قدیری فرزند حجی قدیر بشماره شناسنامه 
به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ   3 در  مشهد  از  صادره   55
مساحت191/90متر مربع قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 9 مشهد واقع 
در طبرسی 57 ) المهدی 6 ( پالک 48 متعلق به خود متقاضی ) سهم مشاعی 
خودش( محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز 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، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
خواهد شد.م/ مالکیت صادر  مقررات سند  طبق  اعتراض  عدم وصول  و 

الف 984
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/26

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139860306271004753 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
شناسنامه  بشماره  عبدالعلی  فرزند  شوروکی  زارع  فاطمه  خانم  متقاضی 
671 صادره از مشهد در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت191/90 متر مربع قسمتی از پالک 65 اصلی بخش 9 مشهد 
واقع در طبرسی 57 ) المهدی 6 ( پالک 48 متعلق به خود متقاضی ) سهم 
به منظور اطالع عموم مراتب در  مشاعی خودش( محرز گردیده است.لذا 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه  دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
مالکیت  سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مذکور  مدت  انقضای 

صادر خواهد شد.م/الف 986
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/03/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/03/26

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
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روزنامه             
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