
 اروپایی ها اعتماد به نفسشان را 
از دست داده اند

ســخنگوی اســبق وزارت خارجه با بیان اینکه در 
برجام گره افتاده و کار سخت و پیچیده است گفت: 
آمریــکا این گره را انداخته و باید خودش آن را باز 
کند، اگر بایدن و تیمش گره را باز کنند می شــود 
آینده ای برای برجام متصور بود وگرنه همانطور که 
رئیس جمهور کشورمان اشاره داشتند مذاکره برای 

مذاکره مفید نیست.
"حمیدرضا آصفی" در گفتگو با برنامه "من ایران" 
شبکه العالم ضمن جامع خواندن سخنرانی رئیس 
جمهور در نشســت عمومی ســازمان ملل گفت: 
تفاوتی بین بایدن و ترامپ نیست. وقتی در معاهده 
آمریکا، اســترالیا و فرانســه اتفاقات اخیر رخ داد، 
روزنامه لوموند فرانسه نوشت این قرارداد نشان داد 
کــه بایدن با ترامپ هیچ فرقــی ندارد و بایدن هم 

یک جانبه گراست.
وی افــزود: ما چطور می توانیم بــه بایدن اعتماد 
کنیــم؟ نقض برجام از زمان بایدن و اوباما شــروع 
شــد. آمریکا در زمان اوباما و معاون اولی بایدن به 
تعدات مالی، بانکی، بیمه ای و کشــتیرانی خودش 
در چارچوب برجــام پایبند نبود و از همانجا نقض 
تعهدات را شــروع کرد. این اشتباه بزرگی است که 
فکر کنیم ترامپ نقض برجام را شــروع کرد. نقض 
برجام از خود بایدن شروع شد. نمی شود به حرف 

های بایدن و سیاستمداران آمریکایی اعتماد کرد.
این دیپلمات کشــورمان درباره آینده برجام گفت: 
در برجام گره افتاده و کار ســخت و پیچیده است. 
آمریــکا گره را انداخته اســت و باید خودش آن را 
باز کند. اگــر آقای بایدن و تیمش گره را باز کنند 
می شــود آینده ای برای برجام متصور بود وگرنه 
همانطور که رئیس جمهور کشورمان اشاره داشتند 

مذاکره برای مذاکره مفید نیست.
آصفی ادامــه داد: من تصور نمیکنــم اروپایی ها 
روش خودشــان را تغییر بدهند. اروپایی ها آمریکا 
را همراهی و تشــویق می کنند. با توجه به مناقشه 
اخیر در مورد خرید زیردریایی فکر می کنم اروپایی 
ها اعتماد به نفسشــان را از دست داده اند. گذشته 
اروپا نشــان داده که آنها اراده ای برای تاثیرگذاری 
به عنوان یک واحد مســتقل ندارند اگرچه ظرفیت 
ایــن موضوع در آنها وجــود دارد. البته انگلیس به 
شکل موذیانه ای در حال تضعیف اتحادیه اروپاست 
اما بقیه اروپایی ها می توانند از خودشــان استقالل 

رای نشان دهند.  العالم

گــــزارش

حضور ایران در سازمان 
شانگهای مفید خواهد بود

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان 
همکاری هــای شــانگهای گفت، بــا توجه به 
قابلیت ها و ظرفیت های ایران، عضویت تهران 

در این نهاد بسیار مفید خواهد بود.
رئیس  ویژه  نماینــده  خاکیمــوف«  »بختیار 
جمهــور روســیه در ســازمان همکاری های 
شــانگهای، حضور ایران در ایــن مجموعه را 

بسیار مفید توصیف کرد.
خاکیموف در نشســتی آنالین گفت: »نظر به 
بیانیه هــا و تعهدات دولت قبلی و ســخنرانی 
"ابراهیــم رئیســی" رئیــس جمهــور ایران 
در ایــن خصــوص که ایــران آمادگــی دارد 
تمام توانایی هــای بالقوه خود را با ســازمان 

همکاری های شــانگهای به اشــتراک بگذارد، 
دالیلی جدی وجود دارد که باور داشته باشیم 

که این ]حضور[ بسیار مفید خواهد بود«.
این دیپلمات ارشــد روس افزود: »کشورهای 
شــانگهای  همکاری هــای  ســازمان  عضــو 
تصمیمات خود را بــا تحلیل ترکیبی از تمام 
مولفه هــا، اتخــاذ کرده اند. در ایــن مورد با 

شرکای خود کاماًل هم نظر هستیم«.
خاکیمــوف تأکید کرد روســیه بــا توجه به 
»چشــم اندازهای مشــارکت ایران در چنین 
فعالیت هایی از جمله مبارزه علیه تروریســم، 
قاچــاق مواد مخدر و تالش برای ایجاد امنیت 
و ثبات در منطقه و فراتر از آن«، از این حضور 

حمایت می کند.
او در ادامه گفت: »]انگیزه حمایت روسیه[ از 
این درک نشأت می گیرد که ایران از یک سو 

یکی از مشارکت کنندگان فعال در پروژه یک 
کمربند یک جاده و از سوی دیگر ]کوریدور[ 
شمال-جنوب اســت. زیرساخت های به خوبی 
توسعه یافته ترابری این امید را ایجاد می کند 
که ایران به طور ملموسی در شکل دهی فضای 
ترابری مشترک ســهیم خواهد بود و امنیت 
ترابری را تضمین خواهد کرد. ایران همچنین 
آمادگی ملحق شــدن به تالش ها در راستای 
امنیت غذایــی را دارد«.خاکیموف افزود باید 
»موقعیت جغرافیایی و ژئو استراتژیک ایران و 
توان بالقوه اقتصادی، سیاســی و دیگر موارد« 

را در نظر داشت.
این مقام روس در ادامه گفت: »از نظر دیدگاه 
سیاسی روسیه، ما ایران را همانند افغانستان، 
یــک بخــش و قســمتی از فضای ســازمان 

همکاری های شانگهای می بینیم.«  فارس

گزارش

جـو بایـدن در حالـی سـه شـنبه در سـخنرانی اش در مجمـع عمومـی سـازمان 
ملـل ژسـت آمادگـی بـرای مذاکـره و بازگشـت بـه برجـام گرفت کـه کمتر 48 
سـاعت پـس از آن مواضـع مقامـات وزارت خارجـه آمریـکا حکایـت از اسـتمرار 

همـان سیاسـت های قدیمـی تحدیـد و فشـار را دارد. 
بایـدن رئیـس جمهـور آمریـکا در سـخنانی کـه در مجمع عمومی سـازمان ملل 
متحـد مطـرح کـرد، ادعـای آمادگـی آمریـکا بـرای حضـور در مذاکـرات وین و 
بازگشـت بـه برجام را سـر داده و تالش نمود تـا چهره ای دموکرایتـک از آمریکا 
بـه نمایـش گـذارد حـال آنکـه ایـن ژسـت چنـدان دوام نیـاورده و آمریکای هـا 
بـار دیگـر بـه همـان اصـل و ماهیت گذشـته خویـش یعنـی سیاسـت یکجانبه 
گرایـی تهدیـد و تحریـم روی آوردنـد. در همیـن چارچـوب وزیـر امـور خارجه 
آمریـکا بـدون اشـاره بـه وعده هـای معطل مانـده واشـنگتن بـرای بازگشـت بـه 
تعهداتـش در برجـام بـار دیگـر درباره ضرورت بازگشـت ایران بـه مذاکرات وین 

بـه تاکتیـک ارعاب و انذار متوسـل شـده اسـت.
بلینکنـدر یـک کنفرانـس خبـری مدعـی شـد کـه ایـران هیـچ تاریخـی بـرای 
بازگشـت بـه مذاکـرات ویـن اعـالم نکـرده اسـت. او همچنین بـار دیگـر تهدید 
کـرد کـه فرصـت بازگشـت به پایبنـدی دوجانبـه به برجـام، نامحدود نیسـت.او 
همچنیـن مدعـی شـد بـا توجه بـه پیشـرفت های هسـته ای ایران ممکن اسـت 
زمانـی برسـد که بازگشـت دوجانبـه به برجام بـرای آمریـکا در بردارنـده منافع 
ناشـی از اجـرای توافـق اولیه را نداشـته باشـد.بلینکن حـدود دو هفته پیش هم 
همیـن موضـع را تکـرار کـرده و گفتـه بـود کـه پیشـرفت های هسـته ای ایـران 
ممکـن اسـت کار را بـه نقطـه ای برسـاند کـه بازگشـت بـه توافـق اولیـه، همان 
منافـع توافـق قبلـی را نصیـب آمریـکا نمی کند.آنتونـی بلینکـن در کنفرانـس 
خبـری  مدعـی شـده بـا گذشـت هـر روز بازگشـت بـه برجـام اولیـه بـه کاری 
دشـوارتر تبدیـل می شود.سـاعاتی قبل تـر هـم یـک مقـام ارشـد وزارت خارجه 
آمریـکا کـه خواسـته بـود هویتـش پنهـان بمانـد مدعی شـده بـود نشـانه ای از 

آمادگـی ایـران بـرای »بازگشـت به برجـام« وجود نـدارد.
ایـن مقـام آمریکایـی مدعـی شـده بود پنجـره احیای توافـق هسـته ای هنوز باز 
اسـت امـا تهـران هنـوز نشـانه ای از تمایـل به آغـاز ایـن گفت وگوهـا در وین یا 
از سـرگیری مذاکـرات از نقطـه توقـف آن در مـاه ژوئـن نشـان نداده اسـت.این 
مقـام آمریکایـی گفته صبوری واشـنگتن تا ابـد ادامه نخواهد داشـت. وی گفت: 
»مـا هیـچ چیـزی نشـنیده ایم... نه دربـاره تاریـخ مذاکـرات و نه دربـاره مقاصد 
ایـران بـرای ادامـه مذاکراتی کـه در وین آغاز شـده اسـت.«مقام آمریکایی گفته 
اسـت: »اگـر بـه زودی بـه گفت وگوهـا برنگردیـم بـه نقطـه ای می رسـیم کـه 
پیشـرفت های هسـته ای ایـران بـر اینکـه آیـا برجـام هنوز هـم موثر اسـت یا نه 
مسـتقیماً اثرگـذار خواهـد داد. ممکـن اسـت مـا به ایـن جمع بندی برسـیم که 
ایـران مسـیر متفاوتـی را دنبـال می کنـد و آنگاه مجبـور خواهیم بـود بر همین 

اسـاس اقـدام کنیم.
تدویـن  حـال  در  بایـدن«  »جـو  دولـت  شـده  مدعـی  آمریکایـی  مقـام  ایـن 
برنامه هـای اقتضائـی بـرای حالتـی اسـت که ایـران به پیشـرفت های هسـته ای 

ادامـه دهـد و از »بازگشـت بـه برجـام« خـودداری کنـد.

ایـن مقـام آمریکایی مدعی شـد که واشـنگتن و دیگـر طرف های برجـام ترجیح 
می دهنـد بـه میز مذاکـرات برگردنـد. او گفت: »چنانچـه نگرانی ای دربـاره پالن 
B وجـود داشـته باشـد دربـاره پالن B ایران اسـت و اینکـه آنها بخواهنـد برنامه 
هسته ایشـان را تقویـت کننـد و برای بازگشـت به برجـام تعامل جـدی نکنند.«

بارهـا  ایـن  از  پیـش  آمریـکا  رئیس جمهـور  بایـدن«،  دولـت »جـو  مقام هـای 
تصریـح کرده انـد کـه قصـد دارنـد از ورود بـه برجـام بـه عنـوان »سـکویی« 
بـرای »طوالنی تـر کـردن« و »قوی تـر کـردن« برجـام اسـتفاده کنند.بـا آنکـه 
دولـت آمریـکا از ابتـدا روشـن می کـرد کـه گفت وگـو بـر سـر مسـائل موشـکی 
و منطقـه ای را پیش شـرط ورود بـه مذاکـرات احیـای برجـام نمی دانـد، دربـاره 
اینکـه آیـا بازگشـت به برجـام را به چشـم انداز تحقق چنین مذاکراتـی در آینده 
گـره زده اسـت یـا خیـر، موضـع بسـیار مبهم تـری اتخاذ کـرده اسـت.در همین 
حـال در ادامـه سیاسـت های ضـد ایرانـی وزیـر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی در 
تمـاس تلفنـی با وزیر دفـاع آمریکا دربـاره تحوالت منطقه ای از جمله پیشـرفت 
قانونگـذاران  آنکـه  توجـه  قابـل  ایـران گفت وگـو کرد.نکتـه  برنامـه هسـته ای 
آمریکایـی چندیـن طـرح ضـد ایرانـی بـرای تصویـب در قالـب الیحـه بودجـه 

دفاعـی آمریـکا تهیـه و ارائـه کردند.
بـه  نزدیـک  رسـانه های  از  کـه  »واشـنگتن فری بیکن«  خبـری  پایـگاه 
ایـن  نومحافظـه کاران آمریکایـی اسـت نوشـته نماینـدگان جمهوری خـواه در 
مجلـس، قصـد دارنـد از »قانـون اختیارات دفـاع ملـی« )الیحه بودجـه دفاعی( 
بـرای مقابلـه بـا ایـران اسـتفاده کنند.فری بیکـن کـه مخالف هـر گونـه مذاکره 
بـا ایـران و حامـی برانـدازی نظـام جمهـوری اسـالمی اسـت مدعـی شـده این 
طرح هـا همچنیـن قصـد دارنـد بـه افشـاگری دربـاره »امتیازهـای اعطا شـده به 
ایـران« از سـوی دولـت »جو بایـدن« در مذاکـرات برجامـی بپردازند.ادعای این 

رسـانه در حالـی مطـرح شـده کـه دولـت آمریـکا بـه هیـچ یـک از تعهـدات و 
وعده هایـش بـرای بازگشـت بـه برجـام عمـل نکـرده و عمـاًل ادامـه سیاسـت 
موسـوم بـه فشـار حداکثـری علیـه ایـران را در دسـتور کار قـرار داده اسـت. 

گـزارش فری بیکـن حاکـی اسـت »کمیتـه مطالعاتـی جمهوری خواهـان« بـه 
عنـوان بزرگتریـن فراکسـیون حـزب جمهوری خـواه درکنگره کـه از ماه ها پیش 
تحقیقـات دربـاره دیپلماسـی دولـت بایـدن با ایـران را شـروع کـرده در تدوین 
ایـن طرح هـای ضـد ایرانـی نقش داشـته اسـت.     یکـی از این طرح هـا، وزارت 
خزانـه داری آمریـکا را ملـزم می کنـد در صـورت صـدور معافیـت تحریمی برای 
ایـران، فـوراً کنگـره را از ایـن موضوع مطلع کنـد. هدف از این طـرح، جلوگیری 
از کنـار گذاشـتن کنگـره از وضعیـت مذاکـرات دولـت بایـدن بـا ایـران عنـوان 
شـده اسـت.در طـرح دیگـر، از دولت بایدن خواسـته شـده گزارشـی بـا موضوع 

»عملیات هـای محـرب ایـران در خـاک آمریـکا« بـه کنگره ارائـه دهد.
فری بیکـن مدعـی  شـده هـدف از ارائه ایـن طرح رسـیدگی به افزایـش فعالیت  
ایـران در خـاک آمریکا اسـت. طبق گزارش فری بیکن در سـومین طـرح از وزیر 
دفـاع آمریـکا خواسـته شـده کنگـره را از »تهدیدهـای کوتاه مـدت و بلندمـدت 
مربـوط بـه شـبه نظامیان تحـت حمایـت ایـران در عـراق« مطلـع کند.بخـش 
دیگـری از سـند الیحـه بودجـه دفاعـی بـه رابطـه بیـن ایـران و چیـن پرداخته 
اسـت. دولـت آمریـکا ملـزم شـده بـه صـورت منظـم کنگـره را از رونـد روابـط 
نظامـی میـن ایـران و چین مطلـع کند.کالودیا تنـی، دیگر عضـو جمهوری خواه 
مجلـس نماینـدگان آمریـکا هـم در توییترش نوشـته سـه طرح او که خواسـتار 
افزایـش نظـارت بـر ایـران هسـتند در قالـب الیحـه بودجه بـه تصویب رسـیده 
اسـت. در همیـن حال نشـریه »نشـنال« بـه نقـل از منابعی گـزارش داده محور 
جلسـه وزیـر خارجـه آمریـکا با همتایـان خود در کشـورهای عربی حـوزه خلیج 
فـارس در حاشـیه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، ایـران و برنامه هسـته ای این 
کشـور بـوده اسـت. همچنیـن مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا و وزیر 
خارجـه آمریـکا طـی دیـدار در نیویـورک، ضمـن تاکید بـر اهمیت ازسـرگیری 
مذاکـرات ویـن، زمـان باقیمانـده بـرای بازگشـت بـه برجـام را محـدود توصیف 
کردنـد. در همیـن حـال جـوزپ بورل مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپا 
در مصاحبـه بـا یک رسـانه آمریکایی اعالم کـرد، اقتصاد ایـران در وضعیت بدی 

اسـت و این کشـور بـه توافق هسـته ای نیـاز دارد.
شـبکه »پی بـی اس« آمریـکا مصاحبـه ای بـا جـوزپ بـورل مسـئول سیاسـت 
خارجـی اتحادیـه اروپـا انجـام داده و نظـر او را دربـاره وضعیـت جـاری غرب با 
ایـران و برجـام جویا شـد.مجری این شـبکه آمریکایـی از بورل سـوال کرد: »در 
مـورد ایـران االن چهار ماه اسـت کـه از مذاکـرات اروپا و ایران که بـدون نتیجه 
قابـل توجهـی )بـه پایان رسـید(، گذشـته، دو مـاه از انتخاب ابراهیم رئیسـی به 
ریاسـت جمهـوری ایـران گذشـته اسـت. آیـا تاییـد می کنیـد کـه ایـران امـروز 
مایـل بـه انجـام گفت و گـوی جـدی نیسـت؟«.بورل در جـواب بـه ایـن سـوال 
گفـت: »خـوب اگـر بخواهیـم صـادق باشـیم )تـازه( دو مـاه شـده و بایـد این را 
هـم در نظـر داشـته باشـید که فقـط ۲۵ روز از آغاز بـه کار وزیـر خارجه جدید 

)ایران( گذشـته اسـت«.
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دبیرکل ســازمان ملل در دیدار وزیر امور خارجه با بیان این که سازمان 
ملل از همکاری های گســترده تر با ایران در مسائل منطقه از جمله یمن 
استقبال می کند، ایران را شریک نزدیک همکاری ها با سازمان ملل خواند.

 حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه هفتاد و 
ششــمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با »آنتونیو گوترش« 
دبیرکل ســازمان ملل متحد دیدار و در خصوص همکاری ها با ســازمان 
ملل و وضعیــت منطقه گفت وگو کرد. دبیرکل ســازمان ملل در ابتدای 
ایــن دیدار که بیش از ۵۰ دقیقه به طول انجامید، با بیان اینکه از دهه ها 
قبل با ایران آشنایی دارد و در مسئولیت های مختلف به ایران سفر کرده 
اســت، همکاری ها بین جمهوری اســالمی ایران و سازمان ملل متحد را 

خوب توصیف کرد.
دبیرکل ســازمان ملل با یادآوری اینکه رایزنی ها و همکاری های سازمان 
ملل متحد بــا ایران در موضوعات منطقه ای مانند یمن همواره در جریان 
بوده، گفت: ســازمان ملل از همکاری های گسترده تر با جمهوری اسالمی 
استقبال می کند.در ادامه این دیدار، وزیر امور خارجه همچنین با تأکید بر 
اینکه ایفای نقش جدی و سازنده سازمان ملل در منطقه بیش از هر زمان 
دیگری الزم است، گفت: از فلسطین تا سوریه، یمن و افغانستان همه جا به 
حضور منصفانه و مسئوالنه سازمان ملل نیاز است.امیرعبداللهیان در ادامه 
گفت: آمریکا از تحریم علیه ملت ها اســتفاده می کند. آمریکا از تروریسم 
علیه ملت ها و اهداف سیاسی خود استفاده می کند که بارزترین نمونه آن 
ترور بزدالنه سردار سلیمانی بود. وزیر امور خارجه تصریح کرد: البته ایران 
در ســطح ملی و بین المللی پیگیری های خود را انجام می دهد تا آمران و 

عامالن ترور سردار سلیمانی و همراهان را به دست عدالت بسپرد.
در همین حال »حســین امیرعبداللهیان« وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران در مصاحبه با شــبکه »ان بی سی« گفت ایران آماده است به زودی 
مذاکرات احیای برجام را از ســر بگیرد، اما دولت بایدن با عدم برداشتن 
تحریم های اقتصادی و اعمال تحریم های جدید علیه تهران، نشانه منفی 
ارسال کرده است.وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران با بیان این که 
در حال بررســی  برای بازگشــت به مذاکرات وین هســتیم گفت: نباید 

خودمان را معطل و منتظر نتیجه مذاکرات وین بگذاریم.

خبر دیگر آنکه وزیر خارجه ایتالیا در دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان 
ضمــن قدردانی از اقدامات ایران برای کمــک به خروج اتباع ایتالیایی از 
افغانســتان، آمادگی این کشور را برای ارسال کمک جهت واکسیناسیون 
آوارگان و پناهجویان افغانســتانی در ایران اعالم کرد.وزیر خارجه ایرلند 
نیز می گویــد همتای ایرانی اش در دیدار با او، نیت کامال روشــن تهران 
برای بازگشــت به گفت وگوهای وین را اعالم کرده، هرچند که شاید این 
اتفاق در هفته های آینــده رخ ندهد.وزیر امور خارجه در دیدار با همتای 
نیجریه ای نیز با اعالم عزم جدی دولت ســیزدهم برای گســترش روابط 
با نیجریه، دعوت آیت اهلل رئیســی از رئیس جمهور نیجریه برای سفر به 
تهــران را ابالغ کرد.وزیر امور خارجه ایران در دیدار همتای صربســتانی 
در نیویورک گفت که جمهوری اســالمی همــواره از صلح و ثبات بالکان 
حمایت کرده و به صربستان نگاهی راهبردی دارد.وزیر امور خارجه ایران 
در دیدار با وزیر خارجه نامیبیا ضمن تأکید بر حل مشــکالت ایجاد شده 
در مناســبات تجاری و امور مالی و بانکی دو کشــور، از وی برای سفر به 

تهران دعوت کرد.
در این میان »سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری 
اســالمی ایران در توئیتی به اظهــارات »لیز تراس« وزیر خارجه انگلیس 
واکنش نشــان داد.وی نوشت: توئیت های آتشین - که در تضاد با لحن به 
کار گرفته شــما در واقعیت است - شاید تیترهای خوبی بسازد، اما شعار، 
هرگز نمی تواند پاسخ احکام قانونی باشد که از سوی دادگاه ها صادر شده  
است.خطیب زاده خاطرنشان کرد: همانطور که دکتر امیرعبداللهیان وزیر 
امــور خارجه به صراحت گفت، انگلیس باید رویکرد خود را تغییر دهد و 

این تغییر مدت هاست که به تعویق افتاده است.
در ایــن میان وزیر امــور خارجه در دیدار با همتــای آذربایجانی درباره 
تسهیل ترانزیت و تردد کامیون های ایرانی و موضوعات کنسولی از جمله 
دو راننده ایرانی بازداشــتی در آذربایجان رایزنی کرد و توافق شــد این 
موضوع در تماس بین دو طرف حل و فصل شود.نکته قابل توجه در حوزه 
سیاســت خارجی آنکه در ناکامی دیگر تحریم کنندگان ایران، حزب اهلل 
لبنان از ورود دومین کشــتی حامل سوخت ایران به بندر بانیاس سوریه 

خبر داد.

اذعان به نقش موثر جمهوری اسالمی در منطقه در دیدار گوترش و امیرعبداللهیان

ایران شریک نزدیک سازمان  ملل است

وزارت خارجه آمریکا بار دیگر از سیاست فشار و تهدید در مذاکرات برجامی رونمایی کرد 

باز شدن مشت بایدن ظرف 48 ساعت

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آییــن نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول/دوم   هیــات   140060329012004834 شــماره  رای  برابــر 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض خانــم معصومه دانایی فر فرزند حســین به شــماره شناســنامه 
878 صادره از گرمســار در ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با اتاقک به 
مســاحت 198/84 متر مربع پالک 2  فرعی از 1- اصلی واقع در گرمســار 
حسین آباد حاج تقی خریداری از مالک رسمی آقای محمدصادق نصیری محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 1185949
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/3                              
رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- علی اکبر شاه حسینی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

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 12001985 مورخ 1400/5/20 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبــت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســکینه 
وحدتی به شــماره ملی 2091675253 فرزند محمد تقی در 5 دانگ و 24 ســیر 
8 مثقال مشــاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت 405/10 مترمربع از پالک 28 - اصلی به کالســه 615/99 واقع در 
اراضی نکا بخش 9 ثبت نکا که مقدار 15 ســیر و 8 مثقال مشــاع عرصه وقف می 
باشــد خریداری شده از آقای ابوالقاســم نیکزاد گردیده لذا به منظور اطالع عموم 
مراتــب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار  اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضاء مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/20

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/3
شناسه آگهی 1186113

امیر خندان رباطی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 

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

 برابر رای شــماره 12001699 مورخ 1400/5/5 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم نیک 
زاد به شــماره ملی 4999281279 فرزند ابوالقاســم در 5 دانگ و 24 ســیر 8 
مثقال مشاع عرصه به انضمام ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 265 مترمربع از پالک 28 - اصلی به کالســه 604/99 واقع در اراضی 
نکا بخش 9 ثبت نکا که مقدار 15 ســیر و 8 مثقال مشــاع عرصه وقف می باشــد 
خریداری شــده از آقای ابوالقاسم نیکزاد گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود تا در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار  
اولیــن آگهــی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواســت اعتراض بر ثبت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/20

تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/3
شناسه آگهی 1186127

امیر خندان رباطی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا

آگهی رای هیات قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر ارای صادره هیات تعیین تکلیف مســتقر در ثبت و اسناد و امالک شهرستان 

سنندج 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضیــان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله 
مشــخصات امالک  در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد.
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی کد روستا ها از تاریخ الصاق در محل 
تــا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی 
تقدیــم و گواهی اخــذ و تحویل اداره ثبت نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای 
مــدت مذکــور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند .بدیهی اســت 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ســند مالکیت طبق مقررات 
صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست صادره 

سنندج.
1_ ششــدانگ یک قطعه باغ بنام خانم افســانه فاتحی فرزند اسمعیل  صادره 
کامیــاران تحت پالک 315 فرعی از 42 اصلی بخش ده مســاحت 4356 متر مربع 
جزء نســق زارعانه شــماره 29410 بنام آقای اهلل مراد رحیمی به آدرس ســنندج 

روستای دربنده  
تاریخ چاپ نوبت اول:3/ 7 / 1400

تاریخ چاپ نوبت دوم : 18/ 7 / 1400 
م الف1943

 لطف اهلل فالحی_ معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک 

هیــات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی

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

 برابر رای شماره 140060316001001322 مورخ 1400/4/6  هیات اول/ 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم لیمو اکبری قره قوینی  فرزند مطاع بشــماره شناســنامه 197 صادره از 
کرمانشــاه در شــش دانگ یک باب ساختمان )به صورت رســتوران( به مساحت 100 
متــر مربع در محدوده اراضی پالک باقی مانــده 6 فرعی از 140 اصلی واقع در بخش 
یک حومه کرمانشاه به آدرس نرسیده به میدان باغ ابریشم روبروی دبیرستان مدلل 
جنب غذاخوری شایان خریداری از مالک رسمی فخرالتاج ربیع محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی  داشته باشند می توانند 
از تاریــخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را 
بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.1297/م الف /12
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/07/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/07/19

 محمد عباسی - رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای هیات بشــماره 140060312004003515 - پرونده 
کالســه 1399114412004000473 آقــای پرویــز زایدلــی فرزنــد 
محمد به شــماره شناســنامه 152 گنبد و کد ملــی 2031465635 در 
مقدار 1271.46 مترمربع مشــاع از 40000 مترمربع ششــدانگ پالک 
ثبتــی 1/4608-اصلی بخش 10 واقــع درحومه گنبدکاووس خریداری 
ملک مع الواســطه از انا آرخی )مالک رســمی(. به منظور اطالع عموم این 
آگهی دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که چنانچه اشــخاص 
نســبت بــه صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می 
تواننــد ازتاریــخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مــدت یک ماه ازتاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8964 
تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/07/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1400/07/17
 رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس


