
 نیروهای مسلح ایران
کابوس گروه های تروریستی 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در واکنــش به 
تحریم های جدیــد آمریکا اعالم کــرد: جمهوری 
اســالمی ایران و نیروهــای مســلح و قانونی آن 
بــه خصوص نیروی قدس ســپاه همــواره کابوس 

گروه های تروریستی و افراطی در منطقه بوده اند.
»سعید خطیب زاده« سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران به تحریم های جدید اعمال 
شده از ســوی آمریکا علیه اتباع جمهوری اسالمی 
ایــران واکنش نشــان داد.وی در این بــاره اعالم 
کرد: جمهوری اســالمی ایران و نیروهای مسلح و 
قانونی آن به خصوص نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی همواره کابوس گروه های تروریستی 
و افراطــی در منطقه بوده اند.خطیــب زاده افزود: 
طبیعی اســت دولت آمریکا به عنوان مادرخوانده 
ایــن گروه های تروریســتی از هیچ تالشــی برای 
حمایت از آنها خودداری نکند. کما اینکه از سال ها 
پیش تحریم های ظالمانه و غیرقانونی را علیه مردم 
ایران و فرزندان ســپاهی آنها تحمیل کردند و در 
زمان ترامپ، بزدالنه دســت به ترور شهید سپهبد 

قاسم سلیمانی زدند.
وزارت خزانه داری آمریکا دیروز چهارشــنبه اسامی 
چند فرد و شــرکت را که ادعا کرده بخشی از یک 
شبکه بین المللی برای درآمدزایی برای نیروی قدس 
سپاه پاســداران انقالب اسالمی و حزب اهلل هستند 
را در فهرســت تحریم قرار داد.ســخنگوی دستگاه 
دیپلماســی همچنین اضافه کرد: آشــکار است که 
دولــت بایدن نیز علیرغم صحبت هــای فریبکارانه 
اولیه، همین سیاست شکست خورده را ادامه داده و 
این اقدام اخیر نیز نشــانه دگیری از سوءنیت دولت 
آمریکا در قبال مردم ایران و تداوم سیاست مفتضح 
فشار حداکثری است.این دیپلمات ارشد کشورمان 
تحریم هــای یکجانبه آمریکا را همچنانکه در بیانیه 
اخیر »النا دوهان« گزارشــگر ویژه ســازمان ملل 
متحد تصریح شده نقض آشکار مقررات بین المللی 
خواند که هدفی جز وارد آوردن درد و رنج بر مردم 
ایــران و منطقه و ایجاد آشــوب دنبــال نمی کند.

خطیب زاده همچنین تصریح کرد: این رفتارها ابدا 
تاثیــری بر اراده مردم و دولت جمهوری اســالمی 
ایــران در پیگیری اهداف عالی خود از جمله محور 
تروریســم در منطقه نخواهد داشــت و جمهوری 
اســالمی ایران حق مقابله متناســب و قاطع با این 
اقدامــات را منطبق با اصول حقوق بین الملل، برای 

خود محفوظ می داند.  فارس

دریچـــه

آمریکا در توهم  
»پلیس جهان« بودن

آمریــکا در دزدی دریایــی آشــکار در حالی 
اقدام به ربایــش نفتکش ایرانی در یونان کرد 
که مشــاور هیئت مذاکره کننــده ایران برای 
برچیدن تحریم ها در وین با تأکید بر ضرورت 
ارجاع نفت مصادره شده ایران در یونان، گفت 
آمریکا تالش می کند خود را به عنوان پلیس 

جهان معرفی کند.
 »محمــد مرندی« مشــاور هیــأت ایران در 
مذاکرات برچیدن تحریم ها در وین با اشــاره 
بــه مصادره محمولــه نفتی ایــران در یونان 

گفــت: آمریکا تالش می کند خود را به عنوان 
پلیس جهان معرفی کند. مرندی که با شبکه 
تلویزیونــی المیادیــن مصاحبــه می کرد، در 
ادامه افزود: ایران هیچ ارتباطی با پولشــوئی 
و قاچاق نفت نــدارد و آمریکا تالش می کند 
خود را به عنــوان پلیس جهان معرفی کند و 
محموله نفتی مصادره شــده ایران باید ارجاع 
داده شــود چرا که این اقدام آمریکا سرقت به 
شــمار می رود.وی تصریح کرد: آمریکا و اروپا 
هم به توافق هســته ای نیاز دارند هم به نفت. 
مشکل کنونی در مسیر مذاکرات وین، خروج 
سپاه از فهرست سازمان های تروریستی نیست 
بلکه مشــکل، ضمانت باقی ماندن آمریکا در 
هر گونه توافق اســت.مرندی همچنین تأکید 

کرد: مسئله اصلی برای ایران در وین ضمانت 
این نکته اســت که آمریکا به توافق برنگردد و 
دوباره و دوباره از آن خارج شود. موضوع مهم 
برای ایران این اســت که آمریکا باقی ماندن 
در توافق، ســرمایه گذاری و پایان تحریم ها را 
تضمیــن کند. مرندی در پایــان گفت: وقتی 
مذاکره کننده اروپایی به تهران آمد، ایده های 
جدیــدی ارائــه کــرد و ایران نیــز ایده های 

جدیدی به او ارائه کرد. 
در پــی توقیف محموله کشــتی تحت پرچم 
جمهوری اســالمی ایران در آب هــای یونان، 
کاردار سفارت یونان در تهران، در غیاب سفیر 
این کشور، به وزارت امور خارجه احضار و مراتب 

اعتراض شدید دولت ایران به وی ابالغ شد.

گزارش

وزیــر امور خارجه با بیان این که اخیــرا ابتکار جدیدی را درباره مذاکرات احیای 
برجام روی میز گذاشــتیم،  گفت: درباره تضمین های اقتصادی به نقطه اطمینان 
نرسیدیم و اگر توافقی حاصل نشود حتما گزینه های مختلفی را روی میز داریم.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس در گفت وگویی با فرید زکریا درباره بحران اوکراین گفت: اتفاقی 
کــه در اوکرایــن رخ داد و حملــه نظامی و جنگ علیه اوکرایــن را قویا محکوم 
کردیم. حتی مقام معظم رهبری در عالی ترین سطح در جمهوری اسالمی ایران به 

صراحت و به صورت علنی اعالم کردند که ما مخالف جنگ هستیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشــان کرد: آیا راهکار مقابله بــا این تحریک آمریکا و ناتو 
جنگ اســت؟ ما از گفت وگو و مذاکره سیاســی حمایت می  کنیم. تاکنون دو بار 
بــا آقــای الوروف و وزیر خارجه اوکراین صحبت کــردم. هفته پیش به الوروف 
پیشــنهاد دادم آماده ایم در ایران میزبان دو طرف باشــیم و جنگ باید متوقف 
شــود. صحنه های آوارگان اوکراینی و این تراژدی انســانی قلب هر انسانی را به 
درد می آورد. امیدوارم تالش های ما به توقف جنگ و تمرکز بر راه حل سیاســی 
کمک کند.وی در پاســخ به سؤال فرید زکریا درباره این که آیا روسیه را محکوم 
می کنید؟ گفت: همانطور که جنگ را علیه اوکراین اقدام نادرست می دانیم، علیه 
افغانستان، عراق، یمن و فلسطین نیز اقدام نادرستی می  دانیم. درباره اوکراین یک 
واقعیت وجود دارد، آمریکا و ناتــو اقدامات تحریک آمیز در منطقه انجام دادند. 
فکر می کنم مســبب این جنگ به اقدامات تحریک آمیزی برمی گردد که آمریکا 
و ناتو برای حضور خودشــان و گسترش حضور نظامی شــان و تحریک کرملین 
انجام دادند. لذا این ریشــه واقع بینانه را باید مورد توجه قرار داد.امیرعبداللهیان 
خاطرنشــان کرد: ما رفتار مبتنی بر استاندارد دوگانه نداریم. اوکراین، افغانستان 
و یمن و هر جا حقوق بشــر نقض شــود و هر جا جنگ و تجاوزی صورت بگیرد، 
مخالف آن هســتیم و آن را محکوم می کنیم.رئیس دستگاه دیپلماسی در پاسخ 
به پرســش دیگری درباره اظهــارات رابرت مالی نماینده آمریــکا در امور ایران 
گفت: من هم مثل وزیر خارجه آمریکا و رابرت مالی در برابر پارلمان کشــورم با 
فشارهای زیادی مواجهم. آنها طیف قوی در داخل دو کشور هستند که به دالیل 

خاص خودشان، مخالف بازگشت به برجام هستند.
وی یادآور شــد: البته ما پیام هایی را از رابرت مالی و مقامات آمریکا تا عالی ترین 
سطح آقای بایدن دریافت می  کنیم که قدری متفاوت از مواضع رسانه ای آنهاست. 
این را درک می کنیم. برای من قابل درک است که رابرت مالی با نگاه به مسائل 
داخلی کشورش در ســنا و کنگره چگونه باید صحبت کند. اما باید بگویم ما در 
رفت و برگشــت به صورت Non-paper پیام هایی را از طریق انریکه مورا و یا 
از طریق بورل و گاهی از طریق برخی وزرای خارجه در اروپا و در ســطح منطقه 

بین ما و آمریکا تبادل می شود.
امیرعبداللهیان بیان کرد: از ابتدای دور جدید گفت وگوها برای بازگشت طرف ها 
به برجام و تعهداتشان، ایران ابتکارات متعددی را روی میز گذاشته است و اخیرا 
یک ابتکار جدیدی را روی میز گذاشتیم، ولی احساس می کنیم آقای بایدن دچار 

بی تصمیمی شده است.
امیرعبداللهیان خاطرنشــان کرد: امیدوارم طــرف آمریکایی واقع بینانه برخورد 
کند. مهمترین موضوع برای ما این اســت که ما باید در بازگشــت همه طرف ها 
به برجام، از منافع اقتصادی برجام برخوردار شــویم. باید عوامل فشار حداکثری 

ترامپ از میان برداشــته شود. این چیزی است که از ابتدای رقابت های انتخاباتی 
آقای بایدن به آن اشــاره کرد. نمی توان به برجام برگشــت، ولی ایران از منافع 
اقتصادی محروم بماند و عوامل فشــار حداکثری ترامپ باقی بماند. آقای بایدن 
باید یکی را انتخاب کند و باید تصمیم بگیرد. ما در رسیدن به یک توافق خوب، 
قــوی و پایدار متعهدیم. برنامه هســته ای ما تماما صلح آمیز اســت. این طرف 
آمریکایی اســت که باید تصمیم بگیرد، ما پنجره دیپلماسی را باز نگهداشتیم و 

امیدواریم در صورت نگاه واقع بینانه آمریکا بتوانیم به نقطه توافق برسیم.
 وزیر خارجه همچنین گفت: اگر به عنوان مســؤول دســتگاه دیپلماسی و تیم 
مذاکره در ایران بخواهم به شــما بگویم صادقانه چه چیزی اکنون باعث مکث در 
مذاکرات شده اســت، ما نسبت به تضمین های اقتصادی هنوز به نقطه اطمینان 
از سوی آمریکا نرسیدیم. نسبت به این که آیا عامل فشارهای حداکثری ترامپ از 
میان برداشــته می شود هنوز روی زمین و در عمل رفتار متفاوت از رفتار ترامپ 

در موضوع برجام از سوی بایدن ندیدیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: گفتیم اگر از گفت وگوی مستقیم حرف می زنید، 
اول ثابــت کنید که تفاوت بین بایدن و ترامپ وجود دارد. ما شــاهدیم که همه 
عوامل فشار حداکثری ترامپ به دست بایدن تکرار می شود. پس هنوز موضوعات 
مهمی باقیمانده اســت، ولی ما می خواهیم ساده سازی کنیم. ما می گوییم آقای 
بایدن حســن نیت دارید، ما آماده ایم، تضمین اقتصادی و برطرف کردن عوامل 
فشــار حداکثری ترامپ، اگر اینها را حل کنید، اینها موضوعات اصلی اســت که 
باید بر آن تمرکز کنیم. اما در هیاهوی رســانه ای حرف های دیگری به درســت 
یا غلــط بعضا مطرح می شــود.فرید زکریا از امیرعبداللهیان پرســید چرا اجازه 
می دهید بحث ســپاه شما را از رسیدن به توافق منصرف کند؟ که وی پاسخ داد: 
آمریکایی هــا خیلی خوب می دانند اگر بخواهند بــه برجام برگردند چه کار باید 
انجــام دهند. خیلی خوب می دانند. آقــای بایدن خیلی خوب می فهمد که برای 
بازگشت به برجام چه کار باید بکند. به اعتقاد من مهمترین مسئله این است که 
تحریم های اقتصادی ایران به نحو موثر برداشــته شود. فشارهای حداکثری دوره 
ترامپ عواملش از میان برداشته شود، ما چیز زیادی در این مسئله نمی خواهیم؛ 
ولی تقلیل دادن این موضوعات اساســی و تمرکز به یک موضوع دیگر، به نظرم 

رفتار و واکنش درســتی نیســت.وی ادامه داد: آمریکایی هــا خوب می دانند که 
واقعیات چیســت و روی زمین چه اتفاقی می افتد و چه کار باید بکنند. ما پنجره 
دیپلماســی را باز گذاشتیم. ما واقعا برای رســیدن به یک توافق خوب و پایدار 
جدی و مصمم هستیم و همواره ابتکارات طرف ایرانی کمک کرده که این فضای 

گفت وگو و مذاکره باز شود.
وزیــر خارجه بیان کرد: اطالعات زیادی داریم صهیونیســت ها و رژیم اســرائیل 
سیاست خارجی آمریکا و منافع مردم آمریکا را به گروگان گرفته اند. آقای بایدن 
باید تصمیم بگیرد می خواهد وقت را تلف کند یا می خواهد شــجاعانه به تعهدات 

آمریکا ذیل برجام برگردد.
در این میان »وانگ ونبین« ســخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانســی 
خبری تصریح کرد که پکن از ایاالت متحده درخواســت می کند به نگرانی های 
»معقول« ایران در مورد مســائل هســته ای پاســخ مثبت دهــد و در حالی که 
مذاکرات هسته ای وارد مرحله نهایی خود می شود، به نتیجه گیری آرام مذاکرات 

کمک کند.
همزمــان با ادعاهای آمریکا مبنی بر آماده شــدن برای دو ســناریوی موفقیت 
و شکســت مذاکرات رفــع تحریم های ایران در وین، یک دیپلمات ارشــد روس 

خواستار موضع سازنده تر واشنگتن در این مذاکرات شد.
»میخائیل اولیانوف« نماینده فدراسیون روسیه در سازمان های بین المللی مستقر 
در وین، گفت آمریکا باید رویکردی سازنده تر و حرفه ای تر در مذاکرات هسته ای 

وین داشته باشد.
همچنین رئیس مجمع جهانی اقتصاد در دیــدار امیرعبداللهیان ابراز امیدواری 
کرد مذاکرات وین به نتیجه مورد نظر برســد و زمینه بهره گیری از توانمندیهای 

ایران در احیای اقتصاد منطقه و جهان بیش از پیش فراهم شود.
امیرعبداللهیــان در این دیدار ضمن اشــاره به اهمیت دیپلماســی اقتصادی در 
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران، به تبیین برخی حوزه های اولویت دار 
آن پرداخت. رئیس مجمع جهانی اقتصاد نیز با اســتقبال از دیپلماسی اقتصادی 
ایران بویژه گســترش تعامالت با همســایگان، اظهار عالقه مقامات کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس در نشست داوس ۲۰۲۲ برای گسترش همکاری اقتصادی با 
ایران را نیز یادآور شــد و آمادگی مجمع جهانی اقتصاد برای بررسی پیشنهادات 

وزیر امور خارجه را نیز اعالم کرد.
در این میان نماینده آمریکا در امور ایران در یک جلســه در کمیته امور خارجی 
مجلس ســنا ضمن رد گزینه نظامی گفت که دیپلماسی، تنها راهکار آمریکا در 
قبال ایران اســت. رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران در این جلسه ضمن 
اذعان به شکســت سیاست فشار حداکثری علیه ایران گفت که بهترین مسیر در 
ارتباط با برنامه هســته ای ایران بازگشــت به برجام است. رابرت مالی همچنین 
اذعان کرد که دولت جو بایدن حتی یکی از تحریم های وضع شــده علیه ایران را 

هم رفع نکرده است.
خبر دیگر آنکه شــبکه خبری الجزیــره ادعای رویترز درباره اینکه این شــبکه 
اظهارات وزیر خارجه قطر درباره توافق هســته ای را غلط منعکس کرده رد کرد. 
از سوی دیگر وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه ای در خصوص توقف مذاکرات 
ویــن گفت که نباید فکر کنیــم که برجام برای مدت نامحــدود روی میز باقی 

خواهد ماند.
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دبیر شــورای عالی امنیت ملی با تبیین تالش غرب برای سرگرم ســازی 
روســیه در بحران اوکراین برای کاهش تمرکز این کشــور در حوزه های 
دیگر به ویژه آســیای مرکزی، قفقاز و سوریه اظهار داشت: برخی کشورها 
با ســوء استفاده از بحران اوکراین به دنبال اجرای طرح های توسعه طلبانه 
در منطقه و پیگیری اهداف بلند پروازانه خود هستند که باید با آن مقابله 

جدی شود.
دریابان علی شــمخانی که برای شــرکت در چهارمین گفتگوی امنیت 
منطقه ای به تاجیکســتان ســفر کرده، با نیکالی پاتروشف دبیر شورای 
امنیت فدراسیون روســیه دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه ای و 
بین المللــی گفتگو کرد.در این دیدار دریابان شــمخانی با ابراز رضایت از 
ســطح عالی رایزنی های دو کشور در ســطوح مختلف بر ضرورت تقویت 
هر چه بیشــتر همکاری های ایران و روسیه با توجه به تحوالت جدید در 

عرصه بین المللی تاکید کرد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشــاره به اعمال تحریم های 
گســترده غرب علیه روسیه خاطرنشان کرد :جمهوری اسالمی ایران ۴۳ 
ســال اســت که در معرض تحریم قرار دارد و به نماد بی اثر بودن تحریم 

برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای مستقل تبدیل شده است.
 شــمخانی بر ضرورت پی ریزی همکاری های راهبردی تهران - مســکو 
برای مواجهه با سیاســت های یک جانبه گرایانه آمریکا تاکید کرد و افزود: 
به نظر می رســد تحریم ها علیه روســیه با پایان جنگ لغو نخواهد شد و 
از این رو باید برای تدوین نظام منســجم همکاری بین کشورهای تحریم 
شــده در افق راهبردی و بلندمــدت برنامه ریزی شــود.او ایجاد جهش 
اساســی در تعامالت و مناســبات اقتصادی دو طرف را از مهم ترین ابعاد 
روابط و عامل تســریع در ارتقای ابعاد دیگر همکاری ها دانســت و گفت: 
بسترسازی برای زیست مشــترک در شرایط تحریمی و تبدیل تحریم ها 
به فرصتی بــرای تقویت اقتصاد مولد و درون زا ضروری است.شــمخانی 
گفت: توسعه همکاری کشورهای عضو ســازمان همکاری های شانگهای 
و پیش بینی ســازوکارهای مشــترک مالی، بانکی و تعرفه ای میان اعضاء 
این ســازمان یکی از اقدامات مهمی اســت که می توانــد از تاثیرگذاری 
ابزار غیر قانونی تحریم بر مناســبات اقتصادی و تجاری میان کشــورها 
جلوگیری کند.شــمخانی با ابراز نگرانی نســبت به وضعیت افغانستان و 

ادامه حضور ناامن ســاز گروه های مختلف تروریستی در این کشور افزود: 
فقدان شــکل گیری دولت فراگیر در این کشور یکی از اصلی ترین دالیل 
تداوم بی ثباتی و ناامنی و افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم 
است.شمخانی در ادامه با تبیین شرایط منطقه به ویژه تحوالت افغانستان 
در بیست سال گذشــته و با اشاره به شکست و فرار مفتضحانه آمریکا از 
افغانســتان تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره خواهان برقراری 
امنیت و صلح و ثبات در افغانســتان بوده و آن را بســتر مورد نیاز برای 

توسعه و رفاه مردم این کشور و نیز مردم منطقه می داند.
دریابان علی شــمخانی نماینده مقام معظم رهبری و  دبیر شورای عالی 
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران دیروز در چهارمین نشست گفتگوی 
امنیت منطقه ای در دوشنبه ســخنرانی کرد.او در ادامه با تبیین شرایط 
منطقه به ویژه تحوالت افغانســتان در بیســت سال گذشــته و با اشاره 
به شکســت و فرار مفتضحانه آمریکا از افغانستان تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران همواره خواهان برقراری امنیت و صلح و ثبات در افغانستان 
بوده و آن را بستر مورد نیاز برای توسعه و رفاه مردم این کشور و نیز مردم 
منطقه می داند.شمخانی خاطر نشان کرد: جمعیت اتباع افغانستان که به 
ایران آمده اند از جمعیت ۱۱۰ کشــور در دنیا بیشــتر است.دبیر شورای 
عالی امنیت ملی کشــورمان افزود: مقصر اصلی در وقوع دو فاجعه شامل 
بروز جنگ بیست ســاله در افغانستان و جنگ اوکراین سیاست های غلط 
و توسعه طلبانه آمریکا است.شمخانی گفت: احساس تبعیض و محرومیت 
از حقوق در ابعاد مختلف یکی از اصلی ترین زمینه هایی اســت که اجازه 
سوء استفاده را به گروه های تروریستی می دهد و بایستی بسترهای چنین 
بالیی را از بین برد. نیکالی پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی فدراسیون 
روســیه که برای شرکت در چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه ای 
به تاجیکستان سفر در دیدار با دریابان علی شمخانی، همتای ایرانی خود، 
با تبیین جامع ریشه های شکل گیری بحران اوکراین و مداخله گسترده 
غرب برای تبدیل کردن این کشــور به کانــون ناامنی و بی ثباتی اظهار 
داشت: عملیات ویژه روسیه در اوکراین صرفا بهانه ای برای اعمال تحریم 
های گسترده علیه کشور ماست و چون غرب عزم خود را برای ضربه زدن 
به روسیه جزم کرده، حتی اگر  بحران اوکراین نیز شکل نمی گرفت این 

تحریم ها اعمال می شد.

در چهارمین گفتگوی امنیت منطقه ای با حضور شمخانی تاکید شد

جهان در مقابل  یک جانبه گرایی آمریکا متحد شود

وزیر امور خارجه در نشست داووس تشریح کرد 

ابتکار جدید ایران روی میز وین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
 140160306271000201 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم طیبــه عابدینی فرزند علی در 
ششــدانگ اعیان یک باب انباری به  مساحت 500  متر 
مربع قســمتی از پــالک 153 اصلی بخــش 9 واقع در 
جاده ســیمان شهید کشمیری 4 قائم 2/1 انتهای کوچه 
ســمت راســت اعیان متعلق به خــود متقاضی و عرصه  
متعلق به موقوفه میرزا جعفر ســروقدی محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند 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، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
 140160306271000241 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضی آقای محمد اســتیری فرزند محمد 
تقی در ششدانگ اعیان یک باب منزل به  مساحت 66  
متر مربع قســمتی از پــالک 3561 فرعی از 12 اصلی 
بخش 9 واقع در مجلسی 28 کوچه شهید نجفی4 پالک 
20 اعیــان متعلــق به خــود متقاضی و عرصــه موقوفه 
آســتان قدس رضوی 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 داشــته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون 
تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقد سند رسمی
 140160306271000440 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســوگند مرادی فرزند 
مجتبی در ششدانگ یک باب ساختمان به  مساحت 72  
متر مربع قســمتی از پــالک 68 اصلی بخش 9 واقع در 
خیابان پنج تن 62 ســمت راست قطعه سوم خریداری 
از مالــک رســمی آقای فریــدون بینش محــرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند 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، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
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