
 ادای احترام 
به خبرنگار شهید فلسطینی

ســخنگوی وزارت امور خارجه بــا حضور در محل 
ســفارت فلســطین در تهران دفتر یادبود خبرنگار 

شهید فلسطینی، شیرین ابوعاقله را امضا کرد.
سعید خطیب زاده با محکومیت این اقدام تروریستی 
صهیونیست ها، شهادت خانم ابوعاقله را به خانواده 
اش، مردم فلسطین و اصحاب رسانه تسلیت گفت. 
در همین حال سفیر کشورمان در استکهلم با حضور 
در سفارت فلسطین در این کشور به خبرنگار شهید 
فلسطینی، شیرین ابوعاقله ادای احترام کرد.  احمد 
معصومی فر در توییتــی ضمن ادای احترام، اهدای 
گل و امضای دفتــر یادبود خبرنگار قهرمان و آزاده 
فلسطینی شــهید شیرین ابوعاقله در محل سفارت 
فلسطین در استکهلم نوشــت: این ترور ددمنشانه 
بار دیگر ماهیت تروریســم دولتی رژیم اشــغالگر 
صهیونیســتی را آشــکار کرد. در همین حال دبیر 
ستاد حقوق بشر به حمله وحشیانه صهیونیست ها 
به مراســم تشییع شــیرین ابوعاقله واکنش نشان 
داد.»کاظــم غریب آبادی«، معــاون امور بین الملل 
قــوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر جمهوری 
اســامی ایران در صفحه شــخصی خود در توییتر 
نوشــت:»چطور می توان از رژیم خونخوار اسراییل 
که خبرنــگاران را به ضرب مســتقیم گلوله هدف 
قرار می دهد، انتظار داشــت به پیکرشــان احترام 
بگذارد؟! این رژیم مستظهر به حمایت های ایاالت 
متحده آمریکا طی چند دهه گذشــته، جنایت های 
وحشتناک خود را افزایش داده و خواهد داد و پایانی 
برای آن قابل تصور نیست، مگر این که جامعه بین 

الملل محکم در برابر آن بایستد.«.  ایسنا

ایران از دستاورد جدید هوانوردی چین 
بهره مند می شود

سفیر جمهوری اســامی ایران در پکن با اشاره به 
»موفقیت  چین در ســاخت هواپیمای مسافربری« 
اظهار داشت که بدون شک ایران از دستاورد جدید 

هوانوردی چین بهره مند می شود.
محمد کشاورز زاده سفیر کشــورمان در چین در 
توییتی نوشــت: پس از سقوط یک فروند هواپیمای 
مســافربری بویینگ در چین در ماه گذشته و قطع 
پروازهای این نوع هواپیما در این کشــور، موفقیت 
 چین در ساخت هواپیمای مســافربری C919 را 
باید گامی مهم در صنعت هوانوردی و پایان انحصار 
بویینگ و ایرباس دانســت.بدون شک  ایران از این 

دستاورد بهره مند خواهد شد.  ایرنا

اخبــــار گزارش

در ادامــه تبیین راهبرد مذاکرات ایران همزمان با احتمال 
آغاز دور جدید مذاکرات پس از سفر مورا به تهران، مذاکره 
کننده ارشــد ایــران در مذاکرات وین گفــت: جمهوری 
اســامی ایران به همان اندازه که در مذاکرات جدی است، 

در عدم اعتماد به دشمن نیز مصمم است.
علی باقری معاون سیاســی وزارت امــور خارجه به همراه 
تعدادی از مدیران کل این وزارتخانه از نمایشگاه بین المللی 
نفت، گاز و پتروشــیمی بازدید کرد.معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه در حاشــیه این بازدید تصریح کرد: سیاســت 
راهبردی خنثی ســازی تحریم در کنار ابتکار هوشمندانه 
رفع تحریم، ترفند دشــمن در متوقف ســازی قطار توسعه 
همه جانبه کشور را ناکام گذاشته است. باقری در ادامه در 
تشریح سیر رســیدن به دانش خنثی سازی تحریم، گفت: 
اراده راســخ و توانمندی شــگرف کارگزاران و متخصصان 
صنعت انرژی کشــور، "هنر دور زدن تحریم" را که زمانی 
تنها ابزار این صنعت در مقابله با "تحریم هوشــمند بوش" 
بود به "فناوری مقابله با تحریم فلج کننده اوباما" و سپس 
به "دانش برای خنثی ســازی تحریم ناشی از کارزار فشار 
حداکثــری ترامپ" تبدیل کرد و اکنون دیگر کشــورهای 
تحت تحریــم نیز به  دنبال دریافت "دانش خنثی ســازی 

تحریم" از ایران هستند.
وی تــوان خنثی ســازی تحریــم را ایجادکننــده قدرت 
بازدارندگــی در برابر تحریم های ظالمانــه عنوان کرده و 

گفت: »توانمندی دانشمندان و صنعتگران« در خنثی سازی 
تحریم، افزون بــر آنکه »ظرفیت دیپلماســی« برای رفع 
تحریم ها را به شدت افزایش می دهد، »قدرت بازدارندگی« 
کشــور در قبــال تحریم هــای ظالمانــه را به طــور قابل 
ماحظه ای ارتقا می بخشــد. باقری تصریح کرد: "پایداری 
رفع تحریم ها" در گرو حفظ و ارتقای ظرفیت های ســخت 
و نرم در خنثی سازی تحریم ها است.معاون سیاسی وزارت 
امور خارجه و مذاکره کننده ارشــد کشورمان در مذاکرات 
رفع تحریم، همچنین گفت: جمهوری اسامی ایران همان 
اندازه که در فرآیند مذاکــرات و انجام تعهدات بین المللی 
از جمله در موضوع توافق برای رفع تحریم ها جدی اســت، 
در "عدم اعتماد به دشــمن" و "عدم اتــکا به بیگانگان" 
برای مصونیت از تحریم هم راسخ و مصمم است. عقانیت 
انقابی اقتضا می کند با عدم اعتماد به دشمن و عدم اتکا به 
بیگانگان، از همه ظرفیت های میدان دیپلماسی برای تامین 
منافع ملی استفاده کرد. باقری در پایان گفت: وزارت امور 
خارجــه افزون بر آن که یک تنه در میدان دیپلماســی با 
همه توان در پی "رفع حداکثری تحریم ها" است، در کنار 
دانشــمندان و فناوران صنعتگران بخش انرژی کشــور از 
همه، ظرفیت های بین المللی برای ارتقای توان کشــور در 

"خنثی سازی تحریم ها" استفاده خواهد کرد.
در همیــن حال در ادامه دیپلماســی فعــال و نتیجه گرا 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امــور خارجه از برنامه 

ریزی به منظور برگزاری ۱۵ نشســت کمیسیون مشترک 
اقتصادی با دیگر کشورها در نیمه اول سال جاری خبر داد. 
»مهدی صفری« معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور 
خارجه اعام کرد که در نیمه اول سال جاری برای برگزاری 
۱۵ نشســت کمیسیون مشترک اقتصادی با دیگر کشورها 
برنامه ریزی شــده اســت.  وی با بیان این که خوشبختانه 
در ســایه تحرکات و اقدامات خوب انجام شــده، برگزاری 
نشست های کمیسیون  مشترک اقتصادی با دیگر کشورها 
از رونق خوبی برخوردار شــده اســت، اضافه کرد: این امر 
الزم اما کافــی نبوده و ضرورت دارد همــه وزارتخانه ها و 
دســتگاه های ذیربط با کمک بخش خصوصی تاش کنند 

توافقات و تفاهمات این کمیسیون ها را به اجرا درآورند. 
صفری با اشاره به اینکه در نیمه دوم سال گذشته بیش از 
۶ کمیســیون مشترک اقتصادی برگزار شد و قرار است در 
نیمه اول سال جاری نیز ۱۵ کمیسیون مشترک اقتصادی 
برگزار شود، افزود: نشست کمیسیون مشترک با ارمنستان 
هفته گذشــته و نشست کمیســیون با کوبا و اسلواکی نیز 
هم اکنــون در تهران در حال برگزاری اســت. وی گفت: 
در راســتای توسعه روابط اقتصادی  موجود بین جمهوری 
اسامی ایران و غنا نیز هفتمین اجاس کمیسیون مشترک 
اقتصادی قرار اســت در روزهای ۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ماه 
در تهران برگزار شــود و در این کمیســیون مقرر است تا 
در حوزه هــای مختلفی همچون تجارت، ســرمایه گذاری، 

ترانزیــت و حمل و نقل، برق و انرژی، نفت و گاز، گمرک، 
بانکی و مالی، اســتاندارد و بهداشــت رایزنی و تفاهماتی 

انجام شود.
در همیــن حال در ادامه رویکرد تعاملی با همســایگان با 
تاکید بر لزوم افزایش روابط، دســتیار ویژه وزیر خارجه با 
بیان اینکه روابط اقتصادی ایران و قطر اصا زیبنده نیست،  
اظهار کرد: با توجه به روابط دریایی نزدیک با قطر، بســتر 
خوبی برای صادرات محصوالت و کاالهای ایرانی مهیاست.
عبداهلل ســهرابی در خصوص راهبردهای دو کشور قطر و 
ایــران به برنامه "رویداد" گفت: بعــد از انقاب نامحرمان 
منطقه که ســفره خود را کمرنگ دیدند، با شــکل دادن 
شــورای همکاری خلیج فــارس نهــادی را در تعارض با 
جمهوری اســامی طراحی کردند. در ایــن میان قطر از 
ابتدای پیروزی انقاب نظام ایران را به رسمیت شناخت و 
به این جمع بندی رســیدند که با ایران باید روابط تجاری 
و دو طرفه داشته باشــند.وی با بیان این که ایران همواره 
سیاســت خود را اعام نموده ولی متاسفانه عده ای امروز 
خــود را در دامان رژیم صهیونیســتی انداخته و منطقه را 
فراموش کرده اند، گفت: این کشــورها ناخودآگاه در بستر 
دشمن قرار می گیرند.سهرابی در خصوص دیدار امیر قطر 
بــا رهبری اظهار کرد که وقتی ماقات با پدِر امیر ســابق 
را در دســتور کار داشــتیم، به نکته ای از رهبری اشاره و 

درخواست شد که آقای خامنه ای نصیحتی بکنند.
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راهبرد نهایی ایران برای ادامه مذاکرات با 1+4 اعالم شد 

در مذاکرات جدی، در اعتماد نکردن به دشمن مصمم

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل 

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب 
1390/09/20 امــاک متقاضیانی کــه در هیأت موضوع 
ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی بابل مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رأی 
الزم صــادر گردیده جهت اطاع عموم به شــرح ذیل آگهی 

می گردد.
اماک متقاضیان واقع در بخش دو 

اراضی واقع در حمزه کا پاک 2326 -اصلی
12510 فرعــی از 144 فرعی : پارســا نیــک پندار و 
پرهام نیک پندار و پویا نیک پندار هر یک  نســبت به دو 
دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن به مســاحت 202.43 مترمربع خریــداری از احمد 

انگری محرز گردید.
اراضی واقع در بابل پاک 3720- اصلی

48 فرعی: زهرا شــریف تبار عزیزی نســبت به شــش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 197.40 
مترمربــع خریــداری از الیــاس صفــری تبار بیشــه محرز 

گردید.
اراضی واقع در  امیرکا پاک 4861-  اصلی 

3774 فرعــی از 159 فرعــی : علــی شــریعتی فوکا 
نســبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت 316/30 

مترمربع خریداری از جمال حمیدیان محرز گردید.
3775 فرعــی از 154 فرعــی : ســید وحیــد رضوانی 
نسبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مســاحت 349  مترمربع خریداری از  محمد حسن شریف 

امیری محرز گردید. 
اراضی واقع در امیرکا پاک 4862- اصلی

1545 فرعــی از 538 فرعــی: ریحانه خیلی اســبوئی 
نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 88.37  مترمربع خریــداری از محمود میرزا پور 

محرز گردید.
اراضی واقع در ولیکدان پاک 4864 اصلی

489 فرعی: ساســان کامکار نســبت به اعیانی شــش 
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به انضمام 23 ســیر 
و ســیزده مثقال و چهارده نخود و 33.10 نخود ششدانگ 
عرصــه آن که باقیمانــده عرصه آن وقــف اوقاف و هال 
احمر می باشــد به مساحت 204.68 مترمربع خریداری از 

مسعود زین العابدین تبار دیوکائی محرز گردید.
اراضی واقع در حیدرکا پاک 4869 اصلی

3054 فرعی: حمید رضازاده نسبت به شش دانگ یک 
قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 88.50  مترمربع 

خریداری از حمید میرزاجانپور محرز گردید.
3070 فرعی: معصومه کریم نسب کلنگاه و رویا کریم 
نســب کلنگاه و منصوره کریم نســب کلنگاه و ایران کریم 
نســب کلنگاه هر یک نســبت به یک و نیم دانگ مشاع از 
ششــدانگ یک قطعــه زمین   با بنای احداثی به مســاحت 
86/15 مترمربــع خریــداری از غام کریم نســب کلنگاه 

محرز گردید.

3071 فرعــی: معصومــه نوروزپور منصور نســبت به 
شــش دانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
95/10 مترمربــع خریــداری از مجید نــوروز پور منصور 

محرز گردید.
اراضی واقع در سلطان محمدطاهر پاک 4872- اصلی

1991 فرعی از 2 فرعی:  رضا صالحی طاهر نســبت به 
شــش دانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
73.38 مترمربــع خریــداری  از غامحســین طالحــی طاهر 

محرز گردید.
1992 فرعــی از 2 فرعــی:  رضا صالحی طاهر نســبت 
به شــش دانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی درآن به 
مســاحت 376/52 مترمربع خریداری از غامعلی صالحی 

محرز گردید.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامــه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق این روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها  عاوه بر انتشار آگهی ، رأی هیأت الصاق تا 
در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض 
داشته باشــند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض 
بایــد ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محــل تحویل دهد که 
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصــل نگردد یا معتــرض گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل ارائــه نکند اداره ثبــت  مبادرت به 
صدور ســند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشــد.بدیهی است برابر 
ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از اماکی که 
قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رأی هیأت 
پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به 
اطاع عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و 
فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود 
را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید . تاریخ انتشــار 
نوبت اول 1401/02/11 نوبــت دوم 1401/02/26. 

شناسه آگهی:  1307553
ســید مهدی حســینی کریمی-رئیس اداره ثبت اسناد 
و اماک بابل

متن آگهی
به اطاع می رســاند اینجانب محمود درخشــانی از طــرف وراث مرحوم علی داد گل 
بابا مالک قســمتی از پاک ثبتی 39 فرعی از 96 اصلی واقع در مومج به نشــانی دماوند 
روســتای مومج موضوع ســند مالکیت 844 صــادره به تاریــخ 1313/05/31 متقاضی 
تعیین بســتر و حرایم احتمالی رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل و مجاورت پاک ثبتی فوق 
الذکر می باشــم و حســب اعام امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جاری، تعیین 
بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشد 
لذا از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به امور آب دماوند به نشانی گیاوند . بلوار آیت اله 
خامنه ای. روبروی باشــگاه ولی عصر مراجعه نمایند . بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین 
مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده 

و بستر و حریم اعامی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد. 7382 
اداره امور آب دماوند

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانــم اعظــم کریمی فرزند اصغر به شــماره ملی 0439895121  بشــرح دادخواســت به 
کالسه 100062 از این شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان 
رضا عباسی  فرزند اصغر به شماره ملی 0439891280 در تاریخ 1400/09/18 در اقامتگاه 
دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی منحصراســت به :1. اعظم کریمی فرزند اصغر به 
شماره ملی 0439895121  صادره از دماوند )همسر متوفی( 2. مرضیه عباسی فرزند رضا به 
شــماره ملی 0430177208  صادره از دماوند )دختر متوفی( 3. محدثه عباســی فرزند رضا به 
شــماره ملی 0430268033  صادره از دماوند )دختر متوفی(4. اکبر عباســی فرزند رمضانعلی 
به شــماره ملی 0439281164  صادره از دماوند )پدر متوفی(5. مریم یعقوبی فرزند علیمراد 
به شــماره ملی 0439285275  صادره از دماوند )مادر متوفی(اینک با انجام تشریفات قانونی 
در خواســت مزبور در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیم دارد در غیر 

اینصورت گواهی صادر خواهد شد.7381
 امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 5575-1400- 1400/12/28 هیات به 
کالسه پرونده شماره 292-1400 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنــورد تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضی آقای ابوالقاســم ابراهیم پور فرزند حســن 
بشماره شناسنامه 2459 صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب 
محوطه محصور دارای اعیان به مساحت 63.85 متر مربع از پالک 
155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رســمی آقای قهرمان باغچقــی فرزند امیر 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 داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور و عــدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26

شناسه آگهی 1310058
احمد اصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 140004803
آقــای مجید شــکوهی طرقی به نشــانی متن ســند : کــرج حصار 

خیابان مطهری کوچه شهید شکوهی پالک 136 
بدینوســیله به آقای مجید شکوهی طرقی بدهکار پرونده کالسه 
فــوق کــه برابر گزارش مامــور ابالغ آدرس فوق شــناخته نگردیده 
ایــد ابــالغ می گــردد که برابــر ســند ازدواج شــماره 3412 مورخ 
1387/8/1 بین شما و خانم اعظم السادات بحرینی نیاء بمی تعداد 
124 عدد ســکه طــالی کامل بهار آزادی وجه رایج جمهوری اســالمی 
ایران بدهکار می باشــید کــه بر اثر عدم پرداخت وجه ، بســتانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه 
صــادر و بکالســه فــوق در این اجرا مطرح می باشــد لــذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رســمی بشما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار محلی درج و منتشــر می گردد 
ظــرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی خــود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد. 
 سرپرست واحد اجرای اسناد رسمی کرج

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

برابر رای شــماره 140160312004000334 مورخــه 1401/01/25 موضوع 
کالسه 1399114412004000633 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی ایران پور فرزند خوجه قربان بشــماره 
شناســنامه 30 و شماره ملی 2032053020 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مســاحت 160.60 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 521 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس آق قایه محله پوالد آباد بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری 
ملک مع الواســطه از آقای تقی جاهد اینچه برون. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 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: 8397
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09
 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 140060312004008678 مورخــه 1400/12/22 موضوع 
کالسه 1400114412004000709 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی آقــای مهران دیــدار فرزند امانگلدی بشــماره 
شناسنامه و شــماره ملی 2030312999 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده 
به مســاحت 170 مترمربع جدا شده از پالک شــماره 4710 و 4147 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس روســتای گدم آباد خیابان محمد آلــق 3  بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبد انتقال ملک مع الواسطه از آقای انه قلیچ آق آتابای. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 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: 8409
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09
 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 140060312004008703 مورخــه 1400/12/23 موضوع 
کالسه 1400114412004000658 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی خانم اناگل ســاداتی فرزند عبدالغفور بشــماره 
شناســنامه 14 و شماره ملی 6249895701 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شده به مساحت 138 مترمربع جدا شده از پالک شماره 34404 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس شــهرک اندیشــه الله هفتم  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک 
از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 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: 8411
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/26 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/09
 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 140060312004007797 مورخــه 1400/11/22 موضوع 
کالسه 1398114412004000093 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نعمت اهلل بادوام فرزند محمد دردی بشماره 
شناســنامه 13 و شماره ملی 2032362732 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مساحت 100.12 مترمربع جدا شــده از پالک 33610 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس روستای گدم آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از انــه قلیــچ آق آتابای . لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. م-الف: 
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 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

سخنگوی وزارت امور خارجه بر توانمندسازی هرچه بیشتر سازمان های مردم نهاد 
دارای مقام مشورتی نزد اکوسوک تاکید کرد.

ســعید خطیب زاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه 
در نشســت تخصصی و تعاملی ســازمان های مردم نهاد دارای مقام مشورتی نزد 
اکوســوک )شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد( که از سوی معاونت 
امور بین الملل قوه قضاییه و ســتاد حقوق بشــر برگزار شــد، ضمن تبیین نقطه 
نظرات وزارت امورخارجه در خصوص زمینه های تعامل دوسویه و توانمندسازی 

هرچه بیشتر این سمن ها به ایراد سخنرانی پرداخت.
در نشســت مذکور  خطیب زاده با اشــاره به تطور مفاهیم، رویه ها و محیط عمل 
کنشــگران در نظام بین الملل، بر ایــن نکته تأکید کرد کــه دولت ها - از روی 
انتخاب و یا جبر زمانه- اختیارات و مسئولیت های برخی حوزه ها را به طور نسبی 
با کنشــگران غیردولتی به اشتراک گذاشــته اند و از این رو، سالهاست که دیگر 

نمی توان دولت را کنشگر واحد نظام بین الملل تصور کرد.
 رئیس مرکز دیپلماســی عمومی وزارت امورخارجه با اشــاره به حوزه هایی که 
دولت ها ســابقاً به صورت انحصاری عهده دار آن ها بودند و اینک آن حوزه ها را با 

ســمن ها و کنشگران غیردولتی به اشتراک گذاشته اند به مواردی نظیر مذاکرات 
منتج به معاهدات و یا تفاهم نامه ها، تماس  و تعامل با ســازمان ها و یا کنشگران 
بیــن المللی و یا بین الدولی، میانجیگری و اقدامات مربوط به حفظ و توســعه ی 
منافع ملی کشــورهای متبوع خود اشاره نمود.سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنرانی خود، موضوع حقوق بشر 
را یکی از مهم ترین قربانیان روابط بین الملل عصر حاضر عنوان کرد و بیان داشت 
که مقوله ی حقوق بشــر به دلیل رویکرد کانون های قدرت بین المللی به ابزاری 

سیاسی برای پیشبرد اهداف آن کانون ها مبدل گشته است.
خطیب زاده عاوه بر تاکید بر اختیارات ســمن ها، آن ها را واجد مســئولیت ها و 

وظایفی نیز خصوصــاً در حوزه ی صیانت و ارتقاء ارزش های واقعی حقوق بشــر 
برشمرد و از ســمن های فعال در این حوزه خواست به این حقیقت واقف باشند 
که صرفاً با موضوعی حقوقی جهان شــمول ســروکار ندارند بلکــه هم چنین با 
مقولــه ای مواجهند که جنبه هــای مختلف آن اعم از ملــی و محلی و یا وجوه 
سیاســی، اجتماعی و فردی آن به مراتب نسبت به گذشته پررنگ تر شده است.
وی ایاالت متحده را به عنوان دولتی برشــمرد که در جعبه ابزار سیاست خارجی 
خود از حقوق بشــر به عنوان یکی از ابزارهای معمول در پیشــبرد اهدافش بهره 
می برد که نتیجه آن متاســفانه به بازیچه گرفته شدن مفهوم متعالی حقوق بشر 
انجامیده اســت.خطیب زاده در بخش پایانی سخنرانی خود بر این موضوع تاکید 
نمود که وزارت امور خارجه آمادگی دارد به ســمن ها در راســتای کسب مقام 
مشــورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد )اکوسوک( و نیز حضور در 

مجامع بین المللی تا حد ممکن مساعدت نماید.
در این نشست که بیش از ۸۰ سازمان مردم نهاد حضور داشتند غریب آبادی معاون 
امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشــر، و هم چنین عباسی معاون 

وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور نیز سخنرانی کردند.  ایسنا

هشدار به یکجانبه گرایی مخرب قدرت های بزرگ 

 حقوق بشر به ابزاری سیاسی 
مبدل شده است


