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گـــزارش

در ادامه مقابله روســيه با تهديدات غرب، شــركت گازپروم اعالم كرد به 
دليل امتناع بلغارستان و لهستان از پرداخت به »روبل« صادرات گاز خود 

را به اين دو كشور به حالت تعليق در می آورد.
شــركت گازپروم روســيه در بيانيه ای اعالم كرد عرضه گاز به لهستان و 
بلغارســتان به دليل عدم پرداخت به »روبل« روسيه از امروز )27 آوريل( 
متوقف شــده و تا زمان پرداخت طبق روال تعيين شده به همين حالت 
خواهد ماند. در اين بيانيه همچنين آمده است از آنجايی كه گاز از طريق 
بلغارستان و لهســتان به كشور های ثالث نيز جريان می يابد، »در صورت 

خروج غيرمجاز گاز روســيه از حجم ترانزيتی به كشور های ثالث، عرضه 
ترانزيت به همان ميزان كاهش می يابد«.

در همين حال، شــبکه الميادين از افزايــش 16 درصدی قيمت گاز در 
اروپــا خبر داد. اين اتفــاق در حالی رخ می دهد كه بلغارســتان بيش از 
90 درصــد نياز های گازی خــود را از طريق روســيه تامين می كند. در 
ايــن ميان رئيس كميســيون اروپا با متهم كردن روســيه به »باج گيری 
 گازی«، گفــت برای ســناريوی قطــع صادرات گاز روســيه بــه اروپا 

آماده شده اند.

مسکو تهدیداتش مبنی بر لزوم استفاده از روبل را عملی کرد 

 رژیم صهیونیستی توقف عرضه گاز به بلغارستان و لهستان
نماد انحصاری 

تروریسم دولتی است
معاون سياســی وزير امــور خارجه جمهوری 
اسالمی ايران، فلسطين را محوشدنی ندانست 
و رژيم صهيونيستی را نماد انحصاری تروريسم 
دولتی خواند و گفت: اين رژيم منشور مجسم 

نقض حقوق بشر جهانی است.

علــی باقــری در اولين همايش همه  پرســی 
فلســطين در محل دانشــگاه امام صادق عليه 
الســالم طی اظهاراتی عنوان كرد: فلســطين، 
پديده ای اســت كه ارزش های انقالب اسالمی 
از جملــه عدالت طلبــی، اســتقالل خواهی، 
ســلطه گريزی و... در آن به طرز قابل توجهی 
جلوه گــری می كند. وی با ذكــر اين نکته كه 
در پروژه پيمان ابراهيم، فلســطينی ها و حقوق 
آنها وجه المصالحه سياست و اقتصاد و امنيت 
موقت و معلق برخی دولت ها قرار گرفته است، 
اضافه كرد: حداكثر كاركرد پروژه پيمان ابراهيم 

برای رژيم صهيونيستی، در حد تنفس مصنوعی 
دادن به اين رژيم اشغالگر است. به گفته باقری 
در فلسطين، صلحی پايدار خواهد بود كه مبتنی 
بر عدالت باشد و عدالت هيچ قرابتی با تجاوز و 
اشغالگری صهيونيســت ها  ندارد. باقری ادامه 
داد: هر ابتکاری كه به پايان تجاوز و اشغالگری 
در فلسطين منجر نشــود، راه حل نيست، بلکه 
بيراهه است. مقاومت و همه پرسی دو روی سکه 
اســتيفای حقوق ملت فلسطين هستند كه در 
عمل هر يك كه زودتر به نتيجه برسند، منجر 
به حل و فصل پايدار قضيه فلسطين خواهد شد. 

در آستانه روز جهانی قدس اعالم شد 

خیزشجهانبراینجاتمسجداالقصی
همزمان با اعالم آمادگی مردم در بســياری از 
كشورها برای برپايی روز جهانی قدس در حمايت 
از مسجد االقصی گروه های مقاومت فلسطين در 
غزه تأكيد كردند در روز جهانی قدس، نيازمند 
وحدت و آماده باش كامل گروه های مقاومت در 

دفاع از قدس و مسجد االقصی هستيم.
فــردا در بســياری از كشــورهای جهان روز 
جهانــی قدس بــرای حمايت از فلســطين و 
مبارزه با اشــغالگری رژيم صهيونيستی برگزار 
می شــود چنانکــه در روزهای اخيــر نيز در 
كشورهای متعددی از جمله در اروپا و آمريکا 
اين راهپيمايی بزرگ برگزار گرديده است. در 
همين چارچوب نيــز  گروه های مقاومت ملی 
و اســالمی فلسطين در نوار غزه تأكيد كردند: 
»روز جهانی قدس كه مصادف با آخرين جمعه 
ماه رمضان اســت، در شرايطی برگزار می شود 
كه مقدسات اين شهر آماج حمالت وحشيانه 
رژيم صهيونيســتی قرار گرفته است و نيازمند 
وحــدت ميدانی و رزمی و آمــاده باش كامل 
گروه های مقاومت خصوصا شــاخه های مسلح 
آن ها در دفاع از قدس و مسجد االقصی است«.

»اســماعيل رضــوان« از مســئوالن جنبش 
مقاومت اســالمی فلســطين )حماس( ضمن 
درود بر فلســطينی های مدافع مسجد االقصی 
گفت: »قدس به عنوان نخستين قبله مسلمانان 
و محل معراج پيامبر اكــرم )صلی اهلل عليه و 
آله و ســلّم( پايتخت ابدی فلسطينی هاست«.

از ســوی ديگر، »يوسف الحساينه« از رهبران 
جنبش جهاد اســالمی فلســطين تأكيد كرد: 
»روز جهانی قدس روزی به ياد ماندنی است، 
روزی اســت كه امام خمينی )قدس ســره( 
بنيانگذار جمهوری اســالمی ايــران با توجه 
بــه جايگاه دينی و سياســی قدس در منطقه 
برای معطوف كردن توجه امت اسالمی و همه 
آزادگان جهان آن را اعالم كرد تا نشــان دهد 

قدس، مقصد صحيح اين امت است.
همچنين، »عصام ابو دقه« از مسئوالن جبهه 
دمکراتيك برای آزادی فلســطين تأكيد كرد: 
»پيــام روز جهانی قدس به همه كشــور های 
عربــی و اســالمی آن اســت كــه از قدس و 
ســاكنانش و نيز از پايداری ساكنان قدس به 
ويژه با توجه به تهديدات رژيم صهيونيستی و 
ادامه يورش های اين رژيم به قدس و تقســيم 
زمانی و مکانی آن و تالشــهايش برای تصرف 

كامل اين شهر حمايت كنند. 
در هميــن حال، »اســامه الحــاج احمد« از 
مســئوالن جبهه خلق برای آزادی فلســطين 
اعــالم كــرد: »در روز جهانی قــدس از ملت 
ايــران و مقامات اين كشــور كــه از مقاومت 
ملی فلســطين حمايت می كننــد و در برابر 
اشــغالگران صهيونيســت و اعمال فشار های 
آمريکا ايستادگی می كنند، تجليل می كنيم«.

با اوج گيری هــای اعتراض ها به اشــغالگری 
صهيونيست ها، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا 

اعالم كرد كه واشنگتن با تصميم تل آويو مبنی 
بر قراردادن نام نهادهای فلسطينی در فهرست 

سازمان های تروريستی مخالف است.
مقاومــت اســالمی نَُجبــاء نيــز در كليپــی 
هشــدارآميز به زبان عبری، ســناريوی حمله 
موشــکی فراگيــر و همزمان از يمــن، ايران، 
عراق، ســوريه، لبنان و غزه به ســرزمين  های 
اشغالی را بررسی كرده است.برخی از نهادهای 
مدنی مغرب طی فراخوانی مردم اين كشور را 
به شــركت در راهپيمايی روز جهانی قدس در 
آخرين جمعه ماه مبارك رمضان دعوت كردند. 
همچنين شــيخ عيسی قاســم رهبر نهضت 
اسالمی بحرين در آســتانه روز جهانی قدس 
گفت، تا زمان نابودی موجوديت شيطانی رژيم 
صهيونيســتی از پای نخواهيم نشست. انجمن 
دوستی بلژيکی- فلسطينی با هماهنگی اتباع 
فلســطينی در بلژيك و با مشاركت نهادهای 
اين كشور در همبستگی با فلسطينيان، تجمع 
اعتراض آميزی در مقابل شركت بيمه آكسا در 
بروكســل برپا كردند. فعــاالن مخالف بحرين 
با تاكيد بر همبســتگی مردمی با فلســطين 
و مســجد االقصی، خواستار مشــاركت فعال 
مردمی در فعاليت های بزرگداشت روز جهانی 
قدس شــدند. الزم به ذكر است نظاميان رژيم 
صهيونيســتی ديروز ضمن يورش به اردوگاه 
»جنيــن« در كرانه باختری 5 فلســطينی را 

بدون تفهيم اتهام بازداشت كردند.

)آگهــی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی (

حســب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 آراء صادره از هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 3 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی استاد حسن خان
-آقای هادی صادقی بنقنی  ششدانگ یکباب ساختمان انباری به مساحت 124/12 
متر مربع قسمتی از  پالک 37  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه 

از محل مالکیت رسمی عباس معمار زاده
پالک 3 اصلی اراضی کالته سیفر

-آقای حســن یعقوبی پور ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 94/66 متر مربع 
تمامت پالک 3  فرعی از 3 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل مالکیت 

رسمی حسن کالته ) فرزند حسین شناسنامه 190 (
پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

-آقای حسن دهقان  ششدانگ یکباب منزل به مساحت 118/13 متر مربع قسمتی 
از پالک 451  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه  از محل مالکیت 

رسمی حسن قلعه نوی ) بخشی پور( 
-آقای ابراهیم یاســینی پور  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150/73 متر 
مربع قســمتی از پالک 124  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواسطه  از 

محل مالکیت رسمی عصمت قلعه نوی 
-آقای محمود نادر پور  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 162/55 متر مربع 
قســمتی از پــالک باقی مانــده 152  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل 

مالکیت رسمی علی قلعه نوی 
-آقای موسی نادری فخر  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 156/80 متر مربع 
قســمتی از پالک 85  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت مالکین 

رسمی محمدرضا ، عصمت ، سعید ، امیر مسعود و امیر حسین شهرت همگی امیری 
-آقای مرتضی احمدی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 94/43 متر مربع 
قســمتی از پالک 337  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار  مع الواســطه از محل 

مالکیت رسمی عباس عاطفی زاده
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

-آقای رضا سلیمی صدر  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 104/15 متر مربع 
قســمتی از پــالک 9795  فرعــی از 6 اصلی واقــع در بخش 3 ســبزوار از محل مالکیت 

رسمی محمد تشکری 
-آقای محمد باشــتنی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 108/65 متر مربع 
قسمتی از پالک 4582  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  از محل 

مالکیت رسمی علی اکبر کریمی
-خانــم قمر زردکوهی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 79/37 متر مربع 
قســمتی از پالک 106  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار بال واســطه  از محل 

مالکیت رسمی عذرا گودچاهی 
-آقای مجتبی داوطلب  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 96 متر مربع قسمتی 
از پــالک یــک  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار  مع الواســطه از محل مالکیت 

مالکین رسمی علی اکبر هراتی و مطهره نایب یزدی 
-آقای مرتضی افچنگی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 80/96 متر مربع 
قســمتی از پــالک 1071  فرعــی از 6 اصلی واقــع در بخش 3 ســبزوار  از محل مالکیت 

رسمی فاطمه زارع سنگ سفیدی 
-آقای رضا راشــدی نیا  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 76/30 متر مربع 
قســمتی از پــالک 51  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت رسمی محمد رضا غفوری غروی 
-آقای ســید محمد رضا علیکی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 123/78 متر 
مربع قســمتی از پالک 4589  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه از 

محل مالکیت  مالکین رسمی صاحب غالم دانایی و خورشید غالم  دانایی
-آقای هادی رضائی راد  پنج دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
107/14 متر مربع قســمتیاز پالک 115  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار  مع 

الواسطه از محل مالکیت رسمی طوبی کوشکی 
-آقــای محمود قنبری  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 95/95 متر مربع 
قسمتی از پالک باقی مانده  35  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزوار مع الواسطه  

از محل مالکیت رسمی احمد مهری 
-آقــای مهدی کرابی  ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 99/88 متر مربع 
قســمتی از پالک 125  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت رسمی مراد علی کوشکی 
-آقای ابراهیم ابراهیم ابادی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 98/30 متر 
مربع قســمتی از پالک 152  فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 ســبزوار از محل  مالکیت 

مالکین رسمی محمد مهرابادی و ابراهیم مسکنی  
پالک 167 اصلی اراضی صالح اباد

-شــرکت برزین خودرو کویر به شناســه ملی 14005002722  ششدانگ یکباب 
کوره آجر پزی به مساحت 9976/78 متر مربع قسمتی از پالک 19  فرعی از 167 اصلی 
واقــع در بخش 3 ســبزوار  مع الواســطه از محل مالکیت  مالکین رســمی غالمرضا صالح 

ابادی و علی صالح ابادی
بخش 12 سبزوار

پالک یک اصلی اراضی عمیداباد
-خانم مریم قدســی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
76/91 متر مربع تمامت باقی مانده پالک 4533  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 

سبزوار  مع الواسطه از محل مالکیت رسمی اکبر احمدی بلوچخانه
-خانم کلثوم خاوشــی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 156/24 متر مربع 
قسمتی از پالک 1658  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار بالواسطه از محل 

مالکیت رسمی شهرداری سبزوار 
-آقای محمود معصومی  ششــدانگ اعیانی  یکباب ساختمان به مساحت 37/95 متر 
مربع قسمتی از پالک 52  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار از محل مالکیت 

رسمی حاج ضیاء الحق غفوری به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار
-خانم طاهره اسفندیاری  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
110 متر مربع قسمتی از پالک 237  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار  مع 

الواسطه از محل مالکیت رسمی صدیقه جراحی 
-آقای عباس منصوری  ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
110 متر مربع قسمتی از پالک 237  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار  مع 

الواسطه از محل مالکیت رسمی صدیقه جراحی 
-خانم مائده کارگری  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 120/60 متر مربع 
تمامت پالک 14996  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع الواسطه  از محل 

مالکیت  رسمی فاطمه دانا
-خانم فهیمه علی ابادی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 93/40 متر مربع 
قســمتی از پالک 5130  فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار مع الواســطه  از 

محل مالکیت رسمی رمضان کالته سیفری
پالک 2 اصلی اراضی عبدالرحمن

-آقای رضا جعفری بجدنی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 105/51 متر 
مربــع ) میــزان 8/50 متر مربع از پــالک 8و17 فرعی و میزان 97 متــر مربع از پالک 7 
فرعی ( قسمتی از پالکهای 7 فرعی و 17و8 فرعی از 2 اصلی بخش 12 سبزوار که نسبت 
به پالک 7 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی وجیهه ناوی و نسبت به پالک 8 و 17 

فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی محمد حسن خسروابادی 
-آقای رضا رمضانی  ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 114/35 متر مربع 
قســمتی از پــالک 9168  فرعــی از 2 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار از محل مالکیت 

رسمی محمد جنتی راد
پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد

-خانم اعظم درقدمی  ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 
92/60 متر مربع قسمتی از پالک 506  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع 

الواسطه  از محل مالکیت رسمی اصغر برازنده دولت ابادی 
-آقای محمد درقدمی  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
92/60 متر مربع قسمتی از پالک 506  فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار مع 

الواسطه  از محل مالکیت رسمی اصغر برازنده دولت ابادی 
پالک 7 اصلی اراضی نقابشک

-آقای ابوالفضل اصغری  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
106/45 متر مربع قســمتی از پالک 132  فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار 

مع الواسطه از محل مالکیت رسمی عباس وجودی 
-خانم طیبه شبانی بجدن  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
106/45 متر مربع قســمتی از پالک 132  فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار 

مع الواسطه از محل مالکیت رسمی عباس وجودی 
-آقای علیرضا عباســی  ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 93/90 متر مربع 
قســمتی از پالک 98  فرعی از 7 اصلی واقع در بخش 12 ســبزوار مع الواســطه از محل 

مالکیت رسمی علی اکبر قاسمی سبزوار 
لذا به اســتناد مفــاد ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه مربوطه ایــن آگهی در دو 
نوبــت بــه فاصله 15 روز از طریق این روزنامه منتشــر میگردد در صورتی که اشــخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهــی در روزنامه و در روســتاها از تاریخ الصاق رای در محل تــا دو ماه اعتراض خود را 
بــه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخذ نمایند .معتــرض باید  ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبــت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور ســند مالکیت مانع از 
مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قســمت 
از امالکی که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشــده، واحد ثبتی طبق رای 
هیــات پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حــاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت به امالک در 
جریــان ثبــت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحــد ثبتی آگهی تحدید حــدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید .
)م الف 401/328(

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/08
تاریخ انتشار نوبت دوم :   1401/02/24

علي آب باریکي-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی ابالغ طالق 
آقــای داود بیــگ زاده مهربان فرزنــد آقای احمد به 
شــماره ملــی 1450359621 بــه اطالع می رســاند با 
توجــه بــه آگهی های منتشــره مــورخ 1400/11/5 و 
1400/10/26 که جنابعالی برای ثبت طالق همسرتان 
در اجرای دادنامه شماره 140068390012464424 
مــورخ 1400/8/30 صــادره از شــعبه 260 مجتمــع 
قضایی شــهید باهنر تهران دعوت به عمل آمد و شــما 
حضــور نیافــت نیافتید لــذا برابــر مقــررات دادنامه 
اجرا شــد طالق همســر شــما طی میگردد. 546 مورخ 

1401/2/5 به ثبت رسید .
سر دفتر ازدواج 65 و طالق 21 کرج جعفر تشکری

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004007808 مورخــه 1400/11/23 موضوع 
کالســه 1399114412004000595 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســحر تاشــک فرزند شــاه محمد 
بشماره شناسنامه 6240093017 شماره ملی 6240093017 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 125 مترمربع جدا شده از پالک شماره 161 -اصلی 
واقع درگنبدکاووس شــهرک فرمانداری بخش 09 حوزه ثبــت ملک گنبد خریداری ملک 
مع الواســطه از سهم مشــاعی آقای محمود سمیعی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8131 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004008165 مورخــه 1400/12/05 موضوع 
کالسه 1399114412004000779 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم پوران قربانی فرزند سلیمان بشماره شناسنامه 
254 شــماره ملــی 4889181903 در ششــدانگ یــک قطعــه زمین احداث بنا شــده 
به مســاحت 156 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 58102 فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس خیابان بالل حبشــی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبــد انتقال ملک ازمحل 
تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی بوده. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8181 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/25 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/08
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
چون تحدید ششــدانگ یک قطعه زمین مشــجر به مســاحت 26164/25 مترمربع  
بــه پــالک 2084 مفــروز از 703 فرعی از ســنگ 92 اصلــی قریه جابان کــه بنام محمد 
شــادالوئی فرزند خداداد میباشــد در جریان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالک تاکنون 
انجــام نگردیــده از طرفی مطابق ماده 15 قانــون ثبت نیز نمیتوان عمــل نمود لذا بنا به 
تقاضای کتبی نامبرده تحدید پالک مذکور در روز سه شنبه مورخ 1401/03/10 ساعت 
10 صبح در محل وقوع ملک انجام میگردد بدینوسیله به اطالع اهالی و خصوصا بمالکین 
مجــاور و یــا نماینده قانونی آنها اعالم میدارد که در روز و ســاعت مقــرر در محل مذکور 
حضور بهم رســانند ، مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یکماه خواهد بود 
و اعتراضات مجاورین طبق ماده 20 قانون ثبت پذیرفته و رســیدگی خواهد شد - تاریخ 

انتشار 1401/02/08- 7364
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقدسندرسمی

 برابــر رای شــماره 140060301058002455 مــورخ 25/ 11 / 1400 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دماوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
منصور جوهری فرزند حسین جان بشماره شناسنامه 14 کدملی 1219610437 صادره 
از گلپایــگان در ششــدانگ یــک قطعه زمین مشــجر با بنــای احداثی در آن به مســاحت  
313/40 مترمربــع پــالک 219 فرعــی از 71 اصلی واقــع در جیــالرد از تمامی مالکیت 
رســمی و مشــاعی متقاضی محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. 7368-  تاریخ انتشار نوبت اول 08 /1401/02 تاریخ انتشار نوبت 

دوم:1401/02/24
ابراهیم غفاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

متن آگهی
بــه اطــالع مــی رســاند اینجانب محمــد جواد ملکــی مالــک 0/5380 دانگ مشــاع 
از ششــدانگ ســهم مشــاع پالک ثبتی 46 فرعــی از 116 اصلــی واقع در تاســکین به 
نشــانی دماوند قریه تاســکین موضوع سند مالکیت به شــماره 29570 صادره به تاریخ 
1359/06/08  متقاضی تعیین بســتر و حرایم احتمالی رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل 
و مجــاورت پــالک ثبتی فوق الذکر می باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس 
ضوابــط و مقــررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به 
امور آب و تکمیل پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست 
داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به امور آب دماوند 
به نشــانی گیالوند . بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشــگاه ولی عصر مراجعه نمایند . 
بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب 
منطقه ای تهران )امور آب( نبوده و بســتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشــاعی الزم 

الرعایه می باشد. 7369 
اداره امور آب دماوند

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای 140060329012011290_1400/12/25 هیات اول /دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جمشــید 
پور پناه به شماره شناسنامه 3 کد ملی 4609618923 صادره فرزند کرم درسه دانگ 
مشــاع از شش دانگ یک باب دامداری به مساحت701.09  متر مربع پالک شماره 174 
فرعــی از 21 اصلی واقع در کوشــک حوزه ثبت ملک گرمســار خریــداری از کرم پورپناه 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود 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 
تســلیم و پس  از اخذ رســید ،ظرف مدت یک  ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/1/23
 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1401/2/8

حسین چلوئی-  رئیس ثبت و اسناد و امالک گرمسار

آگهی مفقودی
بــرگ ســند در رهــن و برگ فروش ســواری هاچ بــک دانگ فنگ مــدل 1397 به 
شــماره پالک 45- 776 ل 43 به شــماره موتور FA173B0036830 و شــماره شاســی 
NAAE4CFZ4JX091822 بــه نــام افالطون تــاج آبادی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. ساری
******************************************************

بــرگ ســبز، ســند کمپانــی و کارت ماشــین و کارت ســوخت خودرو ســواری پراید 
تیــپ جــی تی ایکــس آی مــدل 1387 به شــماره موتور 2327928 و شــماره شاســی 
S1412287710736 بــه شــماره پالک ایــران 82- 844 ط 12  مفقــود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. ساری
******************************************************

برگ ســبز سند مالکیت خودرو ســواری کیا  به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور 
G4KEDH130606 و شــماره شاســی KNAGN4122D5384831 و شماره پالک ایران 

11- 711 ط 79 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
******************************************************

کارت و ســند مالکیت و ســند کمپانی موتور ســیکلت کویر مدل 1389 به شــماره 
پــالک ایــران 99923/586 و شــماره موتــور 125N3C10K4916 و شــماره شاســی 

125K8909762 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
******************************************************

بــرگ ســبز کامیون کمپرســی بنــز ال کا 40/2628 مــدل 1983 به شــماره پالک 
اصفهان 11/ 81788  شــش ســیلندر به شــماره موتور 00296996 و شــماره شاسی 
15082313 به رنگ نارنجی با ظرفیت 26 تن مفقود و از درجه اعتبار ســاقط می باشد. 

ساری
******************************************************

اینجانب محمدســعید زرگریان  مالک خودرو ســواری ســمند مدل 1396 به شماره 
پالک ایران 72- 743 س 22  به شــماره شاســی NAAC91CE7HF151113  و شماره 
موتور 124K1089469 بعلت فقدان  برگ ســبز خودرو  تقاضای رونوشت المثنی مذکور 
را نمــوده ام. لذا چنانچه هر کس ادعایی در مــورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شهرک 
پیکانشهر ســاختمان ســمند طبقه اول مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.ساری
******************************************************

کارت هوشــمند به شــماره2449957 کامیون باری فلزی  سیســتم ایســوزو تیپ 
NPR70L مــدل1390  برنگ ســفید روغنی بشــماره موتور 877664شــماره شاســی 
NAG089NPRF28278 و  شماره پالک ایران 84-  652 ع 76به نام هوشنگ احدی فر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
******************************************************

برگ سبز)شناسنامه(خودرو سواری  پژو پارس سیستم معمولی  مدل1401  برنگ 
ســفید بشــماره موتور 125K0004883 شــماره شاســی NAANA15E8NH442314 و 
شــماره پالک ایــران 93-  558 ل 88به نام نســرین رضایی گزکی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
******************************************************

ســند فروش و برگ ســبز خودرو ســوری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 به رنگ 
نقــره ای - متالیــک مدل 1389 به شــماره پالک 524ق 42 ایران 65 به شــماره موتور 
12489008080 و شماره شاسی NAAM01CA9AK891888 بنام مسلم چمنی با کد 

ملی 3160475026 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.) کرمان(
******************************************************

برگ ســبز موتور سیکلت آپاچی تیپ RTR150 مدل 1394 به رنگ سبز به شماره 
موتــور   C1D5099074 و شــماره تنــه N2G *** 150j9415635 و شــماره پالک 135 

ایران 72859 به نام آقای ابوالفضل بختیاری مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
******************************************************

اصل سند برگ سبز یکدستگاه مینی بوس اویکو به شماره انتظامی 45691  ع 73 
و به شاســی 028506 و شــماره موتور 675930  به نام کریم نامور قوشــا بالغ  مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
******************************************************

گـــزارش
اذعان دوباره آمریکا به شکست سیاست فشار حداکثری 

گذاشتنسپاهدرفهرستتروریستی
ازاولاشتباهبود

در شــرايطی كه آمريکايی هــا همچنان با زياده خواهــی موجب توقف 
مذاكرات وين شــده انــد كه در اظهاراتی تامل برانگيز كه نشــانه اذعان 
آمريکا به شکســت سياست فشار حداكثری می باشد وزير خارجه آمريکا 
در كميته سياســت خارجی مجلس ســنا در مورد خارج كردن سپاه از 
فهرســت تروريستی وزارت خارجه اين كشــور گفت:  ايران می داند چه 

گام هايی بايد بردارد تا ما هم سپاه را خارج كنيم.
او گفته اســت: گذاشتن ســپاه در اين ليســت از آغاز اشتباه بوده چون 
فايــده اش از هزينــه  اش كمتر اســت چرا كــه تنها نتيجــه عملی آن 
ممنوعيت ســفر اعضای ســپاه به آمريکا بوده در حالــی كه فرماندهان 
آن اصال قصد چنين ســفری ندارند. بلينکن مدعی شــد اين سياســت 
فقط ســبب جلوگيــری از ورود به آمريــکا برای ســربازانی كه اجباری 
آنجا خدمت می كنند شــده اســت.آنتونی بلينکن در سخنانی در سنای 
آمريــکا درباره گنجاندن نام ســپاه پاســداران به فهرســت به اصطالح 
 گروه های تروريســتی گفت: توصيه شد اين كار انجام نشود زيرا برای ما 

دستاوردی ندارد.
روسای جمهور پيشين آمريکا مخالف ورود نام سپاه به فهرست گروه های 
تروريســتی بوده و معتقد بودند هزينه چنيــن كاری برای دولت آمريکا 
زياد و دســتاور های آن اندك اســت. بلينکن گفــت: »دولت بوش اين 
موضوع را بررســی كــرد و اين كار را انجام نــداد، صالحديد اين بود كه 
انجام ندهد؛ زيرا هيچ دســتاوردی نداشــت بلکه ممکن بود برای مردم 
مــا و نيرو های مــا در منطقه خطر بيشــتری ايجاد كنــد. دولت اوباما 
هم به نتيجه مشــابهی رســيد. دولت ترامپ تصميم گرفــت اين كار را 
انجــام دهد در حالی كه برخالف نظر رئيس ســتاد مشــترك نيرو های 
مســلح و مجامع نظامــی و اطالعاتی بود؛ زيرا به باور دو دولت پيشــين 

 و همچنين رهبران ارشــد دولــت ترامپ، دســتاورد آن ناچيز و هزينه 
بالقوه اش زياد بود«.

»جن ســاكی« سخنگوی مطبوعاتی كاخ ســفيد نيز در خصوص برنامه 
هســته ای ايران مدعی شد: »دستيابی ايران به سالح هسته ای قطعاً ما را 
نگران می كند. زمان مورد نياز تهران برای توليد سالح هسته ای به حدود 
يك سال كاهش يافته است.«عالوه بر بلينکن، »جيك ساليوان«، مشاور 
امنيــت ملی آمريکا نيز در ديدار با »ايال هوالتا«، همتای صهيونيســتی 
خود به روند اتهام زنی ها عليه ايران ادامه و به صهيونيست ها اطمينان داد 

كه كه با تهديدات ايران عليه رژيم صهيونيستی مقابله می كند.
سخنگوی كاخ سفيد گفت كه واشنگتن همچنان رژيم صهيونيستی را در 
جريان مسير مذاكرات با ايران قرار می دهد.گروهی از قانونگذاران كنگره 
نيز خواستار پايان دادن به آنچه ديپلماسی محرمانه دولت بايدن با ايران 

و امتناع از اطالع رسانی به مردم آمريکا خوانده اند، شدند.
وبــگاه آمريکايی »واشــنگتن فری بيکــن« نزديك بــه محافظه كاران 
در اين كشــور گــزارش داد قانونگــذاران جمهوری خــواه در كنگره از 
ديپلماســی محرمانه دولت بايــدن با ايران و امتناع از اطالع رســانی به 
مردم آمريــکا در مورد امتيازاتی كه به ايران به عنوان بخشــی از توافق 
هســته ای جديد اعطا می شــود، خسته شــده اند.به نوشــته اين رسانه 
آمريکايــی، در شــرايطی كه مذاكرات در مرحله نهايــی خود و در ميان 
خواســته های ايران مبنی بر برداشــته شــدن تمامی تحريم های آمريکا 
عليه ســپاه پاسداران انقالب اســالمی قرار دارد، سران سياست خارجی 
جمهوری خواه، مقامات ارشــد دولت بايدن را تحت فشــار قرار می دهند 
 تــا كنگره را به طــور علنی در مورد وضعيــت گفت وگوهای ديپلماتيك 

توجيه كند.


