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اخبــــار

وزیر امور خارجه در گفتو گوی تلفنی با همتای روس اعالم کرد:

آمادگی ایران برای میانجیگری بین مسکو  -کییف

همزمــان با اســتمرار جنگ افــروزی غــرب در اوکراین،
وزیر امــور خارجه در گفتوگوی تلفنــی با همتای روس
آمادگی ایران برای میانجیگری بین روســیه و اوکراین را
اعــام و الوروف هم بر حمایت از حصــول توافق در وین
تأکید کرد.
حســین امیرعبداللهیــان و ســرگئی الوروف وزرای امور
خارجه جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون روسیه تلفنی
گفتوگو کردند .مســائل دوجانبــه و تحوالت منطقهای و
بین المللی و همچنین آخریــن وضعیت مذاکرات وین از
جمله موضوعــات مورد گفتوگوی دو وزیــر خارجه بود.
رئیس دســتگاه دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران در این
گفتوگو به مصوبه اخیر هیأت دولت جمهوری اســامی
ایران درباره موافقتنامههــای فرهنگی و امنیت اطالعاتی
بین دو کشــور و ارســال آن بــرای تصویــب در مجلس
شــورای اسالمی اشــاره و از تصویب این اسناد در روسیه
استقبال کرد.
امیرعبداللهیــان ضمن تبیین مواضع جمهوری اســامی
ایران در مخالفت با کاربرد ابزار جنگ و تحریم ،بر حمایت
جمهوری اســامی ایران در برقرای آتش بس و بازگشــت
بــه میز مذاکره در مناقشــه اوکراین تأکیــد کرد و گفت:
جمهوری اســامی ایران بر اســاس روابط ممتاز با روسیه
از هر تالش دیپلماتیک برای حل مناقشه اوکراین حمایت

میکند و آمادگی برای میانجیگری و کمک به حل و فصل
این بحران را دارد.
گفتنی اســت حســین امیرعبداللهیان اخیرا در نشســت
خبری مشترک با وزیر خارجه لهستان در اظهاراتی با بیان
اینکه مخالــف جنگ در اوکراین و هــر نقطهای از جهان
هســتیم ،گفت :مذاکرات سیاســی اوکراین و روسیه باید
منجر به توقف هر چه ســریعتر جنگ و برقراری آتشبس
در این کشــور شود .وی همچنین به تماسهای تلفنیاش
با وزیر خارجه اوکراین اشــاره کرد و افزود :ســه بار من با
وزیر خارجه اوکراین درباره تحوالت این کشور گفتوگوی
تلفنی داشتم و در دو مرحله در دیدارهایم با آقای الوروف
در حاشــیه نشســت وزرای خارجه کشــورهای همسایه
افغانستان در شهر تونشی چین و در سفرم به مسکو حامل
پیــام وزیر خارجه اوکراین مبنی بر درخواســت آتش بس
و آمادگی بــرای گفتوگو و توافق بــودم و به تالشهای
خودمان در این مســیر ادامه میدهیم و امیدواریم شاهد
صلح ،ثبات و امنیت در تمام مناطق جهان باشیم.
وزیر امور خارجه کشــورمان در این گفتوگوی تلفنی در
رابطــه با مذاکرات وین به منظــور رفع تحریمهای آمریکا
هم خاطرنشــان کرد :اگر آمریکاییها منطقی عمل کنند،
توافق در دســترس خواهد بود و همچنین خواستار ابتکار
عمل همــه طرفها در این زمینه شــد .رئیس دســتگاه

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت نشانهای از عدم جدیت طرف ایرانی
در مذاکرات هستهای وجود ندارد.
«رافائل گروســی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره برنامه هستهای
جمهوری اســامی ایران اظهاراتی را مطرح کرد.به نوشته کانال توئیتری شبکه
الجزیره گروســی در نشستی خبری در توکیو گفت« :نشانه از عدم جدیت ایران
در مذاکرات درباره برنامه هستهای این کشور مشاهده نمیکنم».مدیر کل آژانس
بینالمللــی انرژی اتمی افزود« :در حال حاضر منتظر پاســخهایی قانعکننده از
سوی ایران درباره شماری از فعالیتهای هستهای این کشور هستیم».
گروسی همچنین درباره تحوالت اوکراین مدعی شد ،نیروهای روسی این کشور
و تأسیسات اتمی آن را «اشغال» کرده است.دولت ژاپن در این دیدار متعهد شد
 ۲.۱میلیون دالر برای برقراری امنیت در تأسیســات هستهای اوکراین به آژانس
کمک کند.گروسی هفته گذشته نیز در اظهاراتی در پارلمان اروپا گفت« :ما هنوز
امیدوار هســتیم که نوعی توافق در یک چارچــوب زمانی معقول حاصل خواهد
شد البته باید این واقعیت را بدانیم که پنجره فرصت میتواند در هر زمانی بسته

آگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار
((در اجــرای مــاده  11قانــون جامع حدنــگار کلیه اســناد دفترچه ای می
بایست به سند تک برگ تبدیل گردد))
((شناســه  )) 4005465 :نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف
وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک
متقاضیانــی که در هیأت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی
فریدونکنــار مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعــارض آنان محرز و رأی
الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک  2اصلی بخش 11
 297فرعی آقای میثم قاســمی فرزند عبدالحســین نسبت به شش دانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  343.22مترمربع خریداری از مالک
رسمی برابر رأی شماره  140060310019007316مورخ 1400/12/24
 334فرعی آقای عباس طلوعی انیلو فرزند رحمت نســبت به شــش دانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  193.11مترمربع خریداری از مالک
رسمی برابر رأی شماره  140160310019000673مورخ 1401/02/21
 337فرعی آقای ســید مصطفی محمدنژاد کانی فرزند ســیدصادق نسبت
به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  170.83مترمربع
خریداری از مالک رسمی برابر رأی شماره  140160310019000546مورخ
1401/02/10
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک  66اصلی بخش 2
 588فرعــی آقای ســید مجتبی یوســف نژاد مهلبانی فرزند ســید حســن
نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  143مترمربع
خریداری از مالک رسمی برابر رأی شماره  140060310019006393مورخ
1400/11/09
 901فرعــی آقــای مهدی شــیرافکن فرزند اکبر نســبت به شــش دانگ
یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  130مترمربــع خریداری از آقای
رحیــم افصح مالک رســمی برابــر رأی شــماره 140060310019007011
مورخ1400/12/04
 915فرعی آقای رضا ناصری نیا فرزند برارجان نســبت به دو دانگ مشاع
از شــش دانگ و خانم رضوانه رزاق پور فیروزجائی فرزند جمعلی نســبت به
دو دانگ مشــاع از شــش دانگ و خانم زلیخا برجاسی فرزند رمضانعلی نسبت
به دو دانگ مشــاع از شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت
 420مترمربــع خریــداری از آقای احمد بطیار مالک رســمی برابر رأی شــماره
 140160310019000551الــی  140160310019000548مــورخ
1401/02/11
 1042فرعی آقای محســن حیدری مقدم فرزند علی نسبت به شش دانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  259.06مترمربع خریداری از آقای
میرعلینقی عزیزی مالک رسمی برابر رأی شماره 140160310019000523
مورخ 1401/02/08
 1791فرعی آقای مصطفی صادقی فرزند حشــمت اله نســبت به شــش
دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  37مترمربع خریداری از آقای
اسمعیل نریمانی(ســهم االرث شهربانو نریمانی) مالک رسمی برابر رأی شماره
 140060310019007305مورخ 1400/12/24
 2000فرعی آقای ابوالقاســم مجیدی فرزند حســن نسبت به شش دانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  293.66مترمربع خریداری از مالک
رسمی برابر رأی شماره  140160310019000510مورخ 1401/02/08
 2003فرعی خانم معصومه ابوچناری فرزند عیدمحمد نسبت به شش دانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  126.09مترمربع خریداری از آقای
علی مختاری نوا مالک رســمی برابر رأی شماره 140060310019006783
مورخ 1400/11/25
 2703فرعی آقای مهران نانواکناری فرزند محســن نسبت به شش دانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  201.77مترمربع خریداری از مالک
رسمی بنیاد مستضعفان برابر رأی شماره  140160310019000519مورخ
1401/02/08
 2961فرعی آقای خالق خالقی فرزند یوسف نسبت به شش دانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مســاحت  21.55مترمربع خریداری از آقای رمضانعلی
علیــزاده مالک رســمی برابر رأی شــماره  140060310019007009مورخ
1400/12/04
 3579فرعی آقای ابوالفضل مسعودی فرزند شعبان نسبت به شش دانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  179.23مترمربع خریداری از آقای
نورعلی عباس زاده مالک رسمی برابر رأی شماره 140160310019000534
مورخ 1401/02/10
 3579فرعی آقای علی بدیری اوچه فرزند اسمعیل نسبت به شش دانگ
یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  124مترمربــع خریداری از آقای

دیپلماسی جمهوری اسالمی ایران همچنین بر اراده جدی
ایران برای رســیدن به توافقی خوب ،قوی و پایدار و البته
با رعایت خطوط قرمز تأکید کرد و از موضع مثبت روسیه
در حمایت از توافقی که مورد تایید ایران باشــد ،قدردانی
کرد.الزم به ذکر اســت اخیرا «انریکه مورا» معاون مسؤول
سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات
ویــن به تهران آمــد و رایزنیهای مفصلی بــا علی باقری
مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران داشت .پس
از این ســفر جوزپ بورل مسؤول سیاست خارجی اتحادیه
اروپا از تداوم مذاکرات رفع تحریمها در آینده نزدیک خبر
داد و سفر مورا به تهران را مثبت خواند .سعید خطیبزاده
سخنگوی وزارت خارجه نیز  ۲۶اردیبهشت ماه در نشست
هفتگی با خبرنگاران این ســفر را بســیار جدی و معطوف
به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از ســوی ایران عنوان
کرد و گفت :برخی راهحلها پیشــنهاد شــد و اگر آمریکا
پاسخ دهد میتوانیم به وین برگردیم .گفتنی است وزرای
خارجه ایران و روســیه در تماس تلفنی  ،آخرین وضعیت
موضوعــات دوجانبه را مورد بحــث و تبادل نظر قرار داده
و ســرگئی الوروف وزیر امور خارجه روسیه هم مناسبات
دو کشــور را حائز اهمیت خواند.الورف با تأکید بر این که
اولویت روســیه نیز اجرایی شدن اسناد امضا شده بین دو
کشور است ،گفت که هماهنگی بین دستگاهی را تا حصول

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی

نشانهای از عدم جدیت ایران
در مذاکرات هستهای نمیبینم
شــود».الزم به ذکر اســت در ادامه مواضع غیر اصولی آمریکا در قبال مذاکرات
«لوید آستین» ،وزیر دفاع آمریکا در حضور «خالد بن سلمان» ،معاون وزیر دفاع
عربستان سعودی به تکرار ادعاهای ضد ایرانی پرداخت.
وزیر دفاع آمریکا در این دیدار که در واشــنگتن انجام شــد گفت کشــورش با
عربستان ســعودی درباره «فعالیتهای بیثباتکننده ایران» در منطقه همنظر
اســت.وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت« :آمریکا به شــراکت قوی با عربســتان
سعودی متعهد اســت ».در همین حال وزیر دفاع آمریکا در دیدار با وزیر جنگ
رژیم موقت صهیونیســتی گفته که واشنگتن به حفظ حاشیه برتری نظامی این

نورعلی عباس زاده مالک رسمی برابر رأی شماره 140060310019007315
مورخ 1400/12/24
 3581فرعی خانم آزیتا کیانی فرزند نصرت اله نسبت به شش دانگ یک
قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت  179.08مترمربــع خریداری از آقای
رمضانعلی علیزاده مالک رسمی برابر رأی شماره 140160310019000560
مورخ 1401/02/11
 3667فرعی آقای ساســان وداعی فرزند بدیع اله نســبت به شش دانگ
یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  240مترمربــع خریداری از مالک
رسمی برابر رأی شماره  140160310019000518مورخ 1401/02/08
 4262فرعی خانم فاطمه ســراج فریدونی فرزند قربانعلی نسبت به شش
دانــگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی به مســاحت  211مترمربــع خریداری
از مالــک رســمی برابــر رأی شــماره  140160310019000678مــورخ
1401/02/21
قطعــه  16تفکیکی از  13596فرعی آقای کامل علیــزاده تازه کند فرزند
حیــدر نســبت به شــش دانگ یــک قطعه زمیــن با بنــای احداثی به مســاحت
 106.47مترمربع خریداری از آقای میرشــجاع حسینی مالک رسمی برابر رأی
شماره  140060310019007184مورخ 1400/12/16
قطعــه  39تفکیکــی از  13596فرعی آقای دخالــت محمدی فرزند عدالت
نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی به مســاحت 161.75
مترمربع خریداری از آقای میرشــجاع حســینی مالک رســمی برابر رأی شماره
 140160310019000527مورخ 1401/02/08
امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار پالک  119اصلی بخش 2
 43فرعــی خانم فیروزه دهقان فرزند محمد و خانم ســمیه دهقان فرزند
محمد هریک نســبت به ســه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مســاحت  232.5مترمربعخریداری از مالک رسمی برابر رأی شماره
 140160310019000571الــی  140160310019000572مــورخ
1401/02/11
 2276فرعــی آقای محمد فالح فرزند یارعلی نســبت به شــش دانگ یک
قطعــه زمیــن با بنــای احداثی به مســاحت  76.29مترمربع خریــداری از آقای
مرتضی خلیلی به میزان  1.29مترمربع و مابقی از ســند مشاعی متقاضی مالک
رسمی برابر رأی شماره  140160310019000677مورخ 1401/02/21
؛
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به
فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در
روســتاها عالوه بر انتشــار آگهی  ،رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی
و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که در این صورت
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و
صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر
مــاده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی
پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود،مراتــب را در اولین آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم زمان به
اطالع می رساند و سپس نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید
حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید
.تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/31نوبت دوم .1401/03/16
شناسه آگهی1319502 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار -علی قلی زاده کردی
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بســتانکاران شــرکت صنایع بخار البرز آمل به شــماره ثبت  3516و شناســهملی
 10760293166کــه بــه موجــب دادنامــه شــماره  9809971210401052مورخــه
 1398/09/28صــادره از شــعبه چهــارم دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان آمل ورشکســته
شناختهشــده و تاریــخ توقــف آن  1395/11/06اعالم گردیــده آگهی میگردد؛ اولین جلســه
بســتانکاران در ســاعت  10روز دوشــنبه مورخــه  1401/03/09در اداره تصفیــه امــور
ورشکســتگی استان مازندران به نشانی ساری  ،خیابان مازیار  ،نبش خیابان امیرکبیر  ،ساختمان
شــماره  2دادگســتری اســتان مازندران  ،طبقه اول  ،واحد یک به شــماره تلفــن 33323459
تشــکیل می گردد .کلیه بســتانکاران و کسانیکه ادعایی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت
ورشکســته موصوف مســئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هســتند میتوانند در موعد و محل
مذکور حضور به هم رسانند .ضمنا ً اخطار میشود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شرکت ورشکسته فوق دارند
)1
باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشــار این آگهی به اداره
تصفیه تســلیم نمایند .مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در کشــورهای بیگانه اقامت
دارند سه ماه است.

استقبال از رونمایی نماد
«بیتالمقدس» در کابل

نتیجه شــخصا پیگیری و دنبال خواهــد کرد.وی بر تداوم
حمایت روســیه از حصول توافق و تالشهای این کشــور
برای دســتیابی به توافقی عادالنه در راستای تحقق منافع
و مطالبات طرف ایرانی تأکید کرد.وزیر خارجه روســیه با
انتقاد از مواضع غیرسازنده آمریکا و غرب ،آخرین تحوالت
اوکرایــن را تبیین و از هرگونه ابتکاری برای توجه اوکراین
به مذاکره اســتقبال کــرد و نقش ایران را در این راســتا
سازنده خواند.
گفتنــی اســت وزارت خارجــه روســیه پیــش از این از
گفتوگــوی تلفنی دو وزیر خارجه خبر داده و اعالم کرده
بود که در این گفتوگوی تلفنی که به ابتکار طرف ایرانی
انجام شده به موضوعات کلیدی روابط دوجانبه و همچنین
چشــمانداز ازسرگیری اجرای کامل برجام پرداخته شده و
دو طرف درباره وضعیت اوکراین نیز به رایزنی پرداختهاند.
وزرای خارجه ایران و روسیه دهم فروردین ماه سالجاری
در شهر تونشــی چین و در حاشیه سومین نشست وزرای
خارجه همســایه افغانســتان با یکدیگر دیداری دوجانبه
داشتند وحسین امیرعبداللهیان در دیدار سرگئی الوروف
با بیان اینکه مخالف اعمــال تحریمها و اقدامات یکجانبه
علیه روسیه هستیم ،گفت :مطلع شدم در تحوالت اوکراین
در مســیر گفتوگوی سیاســی پیشــرفتهایی در حال
حاصلشدن است.

رژیم متعهد اســت« .لوید آســتین» ،وزیر دفاع آمریکا در دیدار با «بنی گانتز»،
وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی درباره مســائل مختلف از جمله ایران ،جنگ در
اوکراین و تنشهای میان اســرائیلیها و فلسطینیها گفتوگو کرد .در بیانیهای
که پنتاگــون درباره این دیدار صادر کرده آمده اســت« :وزیــر دفاع [آمریکا]
بر تعهد راســخ ایاالت متحده به امنیت اســرائیل و حفظ حاشیه برتری نظامی
اسرائیل تأکید کرد».
همچنین «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی که در واشــنگتن حضور
دارد ،با «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار و درباره موضوعات
مختلف گفتوگو کرد.وزیر جنگ رژیم اشــغالگر قدس گفت« :این یک نشســت
عالی در کاخ ســفید بود .ما در مورد حمایت از امنیت اسرائیل ،راههای مقابله با
تجاوزات ایران ،تالش برای کاهش تنش بین اســرائیل و فلســطین و حمایت از
اوکراین گفتوگو کردیم».دیدار وزیر جنگ رژیم صهیونیســتی با مشاور امنیت
ملی دولت جو بایدن یک روز بعد از دیدار دو جانبه جیک ســالیوان با خالد بن
سلمان معاون وزارت دفاع عربستان سعودی انجام شد.

کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهــی دارند باید ظرف مــدت مذکور خود را
)2
معرفــی و بدهــی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند .طبــق ماده  24قانون اداره تصفیه امور
ورشکستگی ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست و پنج درصد ()%25
دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شــرکت ورشکســته نامبرده را در اختیار دارند
)3
مکلفند در ظرف مدت  2ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی داشته
باشند.
تاریخ انتشار اول 1401/02/21 :
تاریخ انتشار دوم 1401/02/31 :
معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه دادگستری استان مازندران
امین فالح

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهر چمستان
پیــرو آگهــی قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمان های فاقد ســند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده
 13قانــون و ماده  13آیین نامه قانــون اخیرالذکر تحدید حدود
پــالک  349فرعــی از  15اصلــی واقع در قریه انــاده بخش 11
بنام ســمیه هوشمند مقدم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت  282.96مترمربع که طبق رای شماره
 140160310013001264مــورخ  1401/01/31هیئــت
قانون تعیین و تکلیف در ســاعت  10صبح روز ســه شنبه مورخ
 1401/03/24در محل وقوع ملک بعمل خواهد آمد.
لــذا از متقاضیــان و مالکین امــالک مجــاور و صاحبان حقوق
ارتفاقی دعوت می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور
به هم رســانند  .بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا
نماینده قانونی آنان طبق ماده  15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین
می توانند به اســتناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و  86آیین
نامه قانون ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس
تحدیــد حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به
تقدیم دادخواســت به مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با
ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده
قانونــی وی و بــدون توجه به اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با
رعایت مقررات ادامه می یابد .تاریخ انتشــار 1401/02/31 :
شناسه آگهی1320260 :
عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهر چمستان
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بســتانکاران ورشکســته قاسم کیانی فرزند اکبر به شــماره شناسنامه 17642
و شــماره ملی  2140176308که به موجب دادنامه شماره  9809971227300677مورخه
 1398/06/31صادره از شــعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان محمودآباد ورشکسته
شناختهشــده و تاریــخ توقــف آن  1396/03/25اعــالم گردیده آگهی می گردد :اولین جلســه
بستانکاران در ساعت  12روز دوشنبه مورخه  1401/03/09در اداره تصفیه امور ورشکستگی
اســتان مازندران به نشــانی ســاری  -خیابان مازیار  -نبش خیابان امیرکبیر  -ســاختمان شماره
 2دادگســتری اســتان مازندران  -طبقه اول  -واحد  1به شــماره تلفن  33323459تشــکیل
می گردد.کلیه بســتانکاران وکســانیکه ادعایی دارند و همچنین اشــخاصی که با تاجر ورشکسته
موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور
به هم رسانند .ضمنا اخطار می شود:
کلیه بستانکاران و کسانی که هرگونه ادعائی از تاجر ورشکسته فوق دارند باید
)1
اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار این آگهی به اداره تصفیه
تســلیم نمایند .مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در کشورهای بیگانه اقامت دارند سه
ماه است.
کســانی کــه به تاجر فــوق الذکر بدهــی دارند بایــد ظرف مدت مذکــور خود را
)2
معرفــی و بدهــی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند .طبــق ماده  24قانون اداره تصفیه امور
ورشکســتگی ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست وپنج درصد ()%25
دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هــر عنوان اموال تاجر ورشکســته نامبــرده را در اختیــار دارند
)3
مکلفند در ظرف مدت  2ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره تصفیه بگذارند و
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی داشته
باشند.
چاپ اول 1401/02/21:
چاپ دوم 1401/02/31 :
معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه دادگستری استان مازندران
امین فالح

ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در کابل ،از
اقدام شــهرداری کابل در نصــب و رونمایی نماد
بیتالمقدس در این شهر استقبال کرد.
این ســفارت در حســاب توئیتری خود نوشــت:
«در یــک اقدام شایســته نماد «بیــت المقدس»
توسط شــهرداری کابل در قلب این شهر رونمائی
شــد .اعالم همبســتگی با مردم مظلوم فلسطین
و حمایــت از آرمان های قدس بــه عنوان اهداف
عمده این پروژه بیان شــده است .اقدامات معطوف
به حمایت از ارزشــهای انسانی-اســامی و مقابله
با اشــغالگری شایســته تقدیر میباشد».همزمان
با برگزاری یوم النکبة در بســیاری از کشــورهای
جهان ،حکومت سرپرســت افغانستان در راستای
حمایــت از آرمانهای فلســطین و انزجار از رژیم
صهیونیستی ،اقدام به رونمایی از نماد بیتالمقدس
فارس
در کابل کرد.

توسعه روابط ایران و هند

وزیر خارجه هند از همتای ایرانی برای سفر به این
کشــور و رایزنی با مقامات هنــدی دعوت کرد که
مورد استقبال امیرعبداللهیان قرار گرفت.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان
دیروز با سوبرامانیام جایشــانکار وزیر امور خارجه
هند درخصوص مهم ترین موضوعات در دستورکار
روابط دوجانبــه و همچنین برخی مســائل مورد
اهتمام مشترک در عرصه منطقه ای و بین المللی
تلفنــی گفتگو و رایزنــی کرد.وزیر امــور خارجه
کشورمان در این گفتگو ،با اشاره به مناسبات خوب
بین ایران و هند اظهار داشــت :جمهوری اسالمی
ایران اهمیت ویژه ای برای روابط با هند قائل است.
امیرعبداللهیان افزود :همکاری های دو کشــور در
راســتای توسعه و گسترش همه جانبه و همچنین
تعامالت و رایزنی در مورد مسائل منطقه ای و بین
المللی از شاخص های مناسبات رو به رشد موجود
است.جایشــانکار وزیر امور خارجه هند نیز در این
گفتگوی تلفنی با اشــاره به ســطح خوب روابط و
همکاری ها بین دو کشــور ابراز امیدواری کرد این
همکاری ها و روابط در زمینه های گوناگون توسعه
و ارتقا پیدا کند.وزیر امور خارجه هند همچنین از
همتای ایرانی دعوت کرد تــا برای دیدار و گفتگو
و رایزنــی نزدیک با مقامات عالیرتبه کشــورش به
هند سفر کند که مورد اســتقبال امیرعبداللهیان
ایسنا
قرار گرفت.

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد
سند رسمی
نظر به دســتور مــواد 1و 3قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای
شــماره  140160310013001865مــورخ  1401/02/10هیــات
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
چمســتان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/
خانم اکرم کرباسی نژاد خامنه فرزند عباسعلی نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  402.90مترمربع که مقدار 120
سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک  93فرعی از  39اصلی
واقع در قریه طالب آباد بخش  11خریداری شــده از آقای /خانم میالد
یعقوبی فر مالک رسمی محرز گردیده است ، .لذا به موجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و
مــاده  13آیین نامه مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از
طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روستاها ،
رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده
اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از
تاریــخ الصــاق در محل تا  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یــک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست  .شناسه آگهی1319581 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/31نوبت دوم 1401/03/16
عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13
قانون و مــاده  13آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک
مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به
شــرح ذیل به عمــل خواهد آمد :امالک متقاضیــان واقع در قریه
انگیل پالک  83اصلی بخش  4ییالقی  71فرعی آقا /خانم زهرا
شــهبازی فرزند عین اله نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین
بــا بنای احداثی به مســاحت  547.85مترمربــع خریداری بدون
واسطه/با واسطه از مختار قربانی انگیل
ســاعت  9صبــح روز شــنبه مــورخ  ، 1401/03/21لــذا از
متقاضیان و مالکین امــالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند
 .بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یــا نماینده قانونی
آنــان طبق مــاده  15قانون ثبــت ملک مورد تقاضا بــا حدود اظهار
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند به
استناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و  86آیین نامه قانون ثبت
ظرف مــدت  30روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید حدود
اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست
بــه مرجع قضایــی نمایند در غیر این صورت بــا ارائه گواهی عدم
تقدیم دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون
توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می
یابد .تاریخ انتشار  1401/02/31 :شناسه آگهی1319548 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر

