
پیامی از پارلمان عراق 
 

پارلمــان عراق، به اتفــاق آراء قانــون جرم انگاری 
 عادی ســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی را 

تصویب کرد.
از مهم ترین بندهای این قانون جرم انگاری هرگونه 
همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، 
ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی 
اســت. نمایندگان عراقی  همچنین از پارلمان های 
عربی و اســامی خواســتند  که قوانین مشابهی را 
صادر کنند که پاســخگوی خواسته های مردم آن ها 
باشــد. این مصوبه در حالی صورت گرفته است که 
از چند منظر دارای اهمیت اســت: نخست آنکه این 
مصوبه برگرفته از خواست و دیدگاه ملت عراق است 
کــه همواره بر اصل مبارزه با رژیم صهیونیســتی و 
حمایت از فلسطین تاکید داشته اند لذا این همسویی 
نشــانگر یکپارچگی ملی عراقی هــا در قبال رژیم 
صهیونیستی و روند ســازش است. دوم آنکه برخی 
مقامات اقلیم کردستان عراق با توهم برخورداری از 
حمایت های آمریکا و برخی رژیم های عربی به روابط 
پنهانی و آشکار با رژیم صهیونیستی روی آورد ه اند 
که برگزاری نشست عادی سازی روابط با این رژیم 
در کنار فعالیت آزاد شبکه های تروریستی این رژیم 
در اربیل نمودی از این رفتارهاســت که مشــکات 
بســیاری برای عراق و منطقه ایجاد کرده است. این 
مصوبــه می تواند مولفه ای مهم بــرای مقابله با این 
رفتارها باشد که قطعا امنیت پایدارتری برای عراق و 
منطقه در پی  خواهد داشت. سوم آنکه آمریکایی ها و 
برخی رژیم  های سازش کار همچون بحرین و امارات 
تقای بســیاری دارند تا کشــورهای عربی منطقه 
را به ســازش با صهیونیســت ها سوق دهند. مصوبه 
پارلمــان عراق در حالی اقدامــی عملی برای مقابله 
با این روند می باشد، واهی بودن ادعای سازشکاران 
مبنــی بر عادی بودن روابط با این رژیم را به چالش 
می کشد. در اصل عراقی ها با این رویکرد، خط خود 
را از سازشــکاران در منطقه جــدا کرده و بر حضور 
در جبهه حامیان فلســطین تاکید کرده اند. اقدامی 
که می تواند زمینه ســاز افزایش جایگاه و موقعیت 
منطقه ای عراق گردد بویژه ملت های منطقه نشــان 
داده اند کــه در کنار حامیان فلســطین قرار دارند. 
در جمــع بندی نهایی می تــوان گفت که این اقدام 
عــراق در کنار آنکه اجرای مطالبه مردم می باشــد، 
اقدامی عملی در مخالفت با سیاســت های تحمیلی 
آمریکاست که ســعی دارد تا از فرصت اشغال عراق 

برای وادارسازی آن به روند سازش بهره گیرد.
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گزارش

در حالی برخی بزرگان و عقای سیاســی غرب خواســتار 
پایــان جنگ اوکراین شــده اند که برخــی مقامات غربی 
همچنان بر آتش جنگ می دهند چنانکه »لیز تراس« وزیر 
امور خارجه انگلیس پیشــنهادات اخیر درباره توافق صلح 
میان روســیه و اوکراین را »مماشــات« و »عقب نشینی« 

توصیف و آن را رد کرد.
تراس در نشست جهانی اقتصاد در »داووس« گفت: »نباید 
خشونت روسیه را با مماشات پاسخ داد. نباید اجازه دهیم 
درگیری در اوکراین طوالنــی و به طور فزاینده ای دردآور 
شود«.وزیر امور خارجه انگلیس گفت: »باید برای تضمین 
برتری اوکراین از طریق کمک نظامی و تحریم ]روســیه[ 
بی امان تــاش کنیم. اکنون زمان آن نیســت که پا را از 
روی پــدال گاز برداریم«.این بار زلنســکی تاکید کرد که 
درخواست کیسینجر از این کشور برای واگذاری بخشی از 
خاک خود جهت دســتیابی به توافق صلح با روسیه، شبیه 
تاش برای راضی کردن آلمان نازی در دهه ۱۹۳۰ است.
او در ادامه اظهاراتش خواســتار تشــدید تاش ها و عدم 
عقب نشــینی در برابر روسیه شده و بدون اشاره به جنایات 
انگلیس در طول تاریخ مدعی شــد: »همه ما باید از تاریخ 
درس بگیریــم. دموکراســی و آزادی باید بر خودکامگی و 
خشونت پیروز شود«.نخســت وزیر انگلیس نیز با بیان این 
که عملیات روســیه در منطقه دونباس در حال پیشرفت 
اســت، بر ضرورت تداوم حمایت نظامی از اوکراین تاکید 
کرد.شــبکه ســی ان ان به نقل از منابعی در دولت آمریکا 
از طرح »جو بایدن« رئیس جمهور این کشور برای ارسال 

ســامانه های پرتاب راکتی پیشــرفته به اوکراین خبر داد.
براساس این گزارش، واشنگتن قرار است هفته آینده بسته 
جدید کمکهای نظامی خود به اوکراین را اعام کند و این 
راکتها در این بسته گنجانده خواهد شد.  صدر اعظم آلمان 
نیز با انتقاد از عملیات نظامی روسیه تصریح کرد که پوتین 
در جنگ اوکراین پیروز نخواهد شــد و باید پاسخ روشن و 
محکمی به اقدامات مسکو در این کشور اروپایی داده شود.
 »اوالف شــولتز« صــدر اعظم آلمان در ســخنرانی خود 
در مجمــع جهانی اقتصــاد در »داووس« تصریح کرد که 
»والدیمیــر پوتین« رئیس جمهور روســیه اجــازه ندارد 
شــروط صلح در اوکراین را دیکته کنــد. وی تصریح کرد 
که غرب مخالف تحمیل صلح به اوکراین بر اساس شرایط 
دیگران اســت و گفت: »هیچ صلح تحمیلی وجود نخواهد 
داشــت، اوکراینی هــا آن را نمی پذیرند و مــا نیز آن را 
نمی پذیریــم. باید پوتین را متقاعد کنیــم که نمی تواند 
صلحی را که می خواهد تحمیل کنــد، زیرا اوکراین آن را 
نمی پذیرد.«.شولتز در ادامه افزود: »روسیه در تاش است 
تــا اهمیت خــود را از طریق نیروی نظامــی تضمین کند 
بنابراین امروز شاهد عواقب ناگواری هستیم. چالش پیش 
روی ما ایجاد سیستمی است که به تعامل نیروهای مختلف 
به نفع همه منجر شــود. پاســخ قوی و روشن به تخلفات 
آشــکار روسیه بسیار مهم است«.دبیر کل پیمان آتانتیک 
شمالی در ســخنانی گفت که این ائتاف نظامی هرگز به 
اعزام نیرو به اوکراین نخواهد پرداخت.  ســرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روســیه گفت تاش های ناتو برای سلطه 

نظامی بر جهان محکوم به شکست است. همچنین مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا با انتقاد از ســازوکارهای 
نظامــی اروپایی ها گفت، کشــورهای اروپایی برای جنگی 
مانند درگیری های فعلــی در اوکراین آمادگی ندارند.بورل 
در مناظره ای که توسط اندیشکده »مرکز مطالعات سیاست 
اروپایی« برگزار شــده بود گفت، باور ندارد این موضوع که 
کشورهای اروپایی می توانند قابلیت های نظامی خود را در 
زمان کوتاهی به میزان قابل ماحظه ای تقویت کنند، حرف 
»واقع بینانه ای باشد«.پس از ادعای برخی مقامات آمریکایی 
درباره خروج نیروهای روسیه از سوریه، وزیر خارجه روسیه 
تصریح کرد که نیروهای این کشور در سوریه باقی خواهند 
ماند.نیروهای مورد حمایت روســیه در منطقه دونباس از 
تصرف یک شــهر استراتژیک در شرق اوکراین خبر دادند.
نتایج یک نظرســنجی نشان داده نگرش روس ها نسبت به 
آمریکا به شدت منفی شده و اکثر آنها معتقدند نباید برای 

رفع تحریم های شدید علیه روسیه به غرب امتیاز داد.
نگــرش روس ها نســبت به ایاالت متحده با ســقوط قابل 
توجه به دومین نتیجه بد در تاریخ رسیده و اکثریت قریب 
به اتفــاق )۸۷ درصد( معتقدند کرملیــن نباید برای رفع 

تحریم های شدید علیه روسیه به غرب امتیاز بدهد.
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، علت مخالفت کشورش 
با قطعنامه شورای امنیت درباره تشدید تحریم ها علیه کره 
شــمالی را توضیح داده و یادآور شــد که پیشنهاد اعمال 
تحریم هــای جدید علیه پیونگ یانگ در بحبوحه شــیوع 
ویروس کرونا در این کشــور، اقدامی غیرمســئوالنه است.

روسیه و چین در جریان رأی گیری  در نشست ویژه شورای 
امنیت سازمان ملل درباره پیش نویس قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا که خواســتار تحریم های شدیدتر علیه کره شمالی 
شده بود، از حق وتوی خود استفاده کردند و بدین ترتیب 
این سند به تصویب نرسید.سخنگوی کاخ کرملین با مقصر 
دانســتن غرب به دلیل بحران غذایــی و کمبود غات در 
جهان، گفت برای از ســرگیری حرکت کشتی های حامل 
مواد غذایی باید تحریم های غیرقانونی غرب لغو شــود. در 
ایــن میان با ادامه تاش ها برای بــاز کردن گره اختافات 
آنکارا و ناتو، رئیس جمهور ترکیه و همتای فرانســوی او، 
پیوســتن فناند و ســوئد به این پیمان نظامی را به بحث 
گذاشته و دبیرکل ناتو نیز گفت، نگرانی های امنیتی ترکیه 
را درک می کند.ســخنگوی وزارت خارجه روسیه از نقش 
آمریکا در طوالنــی تر کردن جنگ اوکراین انتقاد کرد.اریا 
زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت آمریکا 
و هم پیمانانش در ســازمان پیمان آتانتیک شمالی )ناتو( 
همه تاشهایشان را به کار گرفته اند تا جنگ را در اوکراین 
طوالنی تر و خونین تر کنند. وی گفت بیش از ۳۰ کشور که 
بیشتر آنان عضو ناتو هستند از شکست کامل نیرو های مسلح 
اوکراین می ترسند و کمک های نظامی به ارزش ده ها میلیارد 
دالر در اختیار آن ها قرار می دهند.پوتین رئیس جمهور روسیه 
نیز با اشاره به فشار تحریم های غرب علیه روسیه در پی جنگ 
اوکراین تصریح کرد تحریم ها غرب را تحت تأثیر قرار می دهد 
و 4۰ سال است که چنین تورمی در اقتصادهای توسعه یافته 

وجود نداشته است.

اروپا و آمریکا رسما با هرگونه روند سیاسی میان کی یف و مسکو مخالفت کردند 

تقالی غرب برای خونین تر کردن جنگ اوکراین

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی حوزه 
ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت موضوع ماده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان 
محــرز و رأی الزم صادرگردیــده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی مــی گردد: امالک 
متقاضیــان واقع درقریه ســیاهرود  پــالک 2 اصلی بخش 5 قشــالقی 1098 فرعی آقا/ 
خانــم پرویــن رضائی صومعه فرزند اکبر  نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای 
احداثی )کاربری باغ( به مســاحت 445.50   مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واسطه 

از  فاطمه اصفهانی
1097 فرعی آقا/ خانم عزیزاله دیوســاالر فرزند قربان  نســبت به ششــدانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 364.80    مترمربع  خریداری بدون واســطه/با 

واسطه از  مصطفی دیوساالر
امالک متقاضیان واقع درقریه ونوش  پالک 58 اصلی بخش 6 قشــالقی 819 فرعی 
آقــا/ خانم محمدهادی راغــب  فرزند مرتضی و پروین رضائــی صومعه فرزند اکبر حصه 
هر کدام مشــاعا و بالســویه به میزان ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مســاحت 187.01   مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  جعفر 

دیوساالر 
، لــذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا 
در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمایــد و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه 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 
نیســت . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع 
می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـدود،واحد ثبتـی آگهی 

تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .  
شناسه آگهی: 1321306

 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/07 نوبت دوم 1401/03/21 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

برابر رای شماره 1401/000103 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی داودی خواه فرزند اروشــان 
به شــماره شناســنامه 3 صادره از در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی به 
مســاحت 138.66 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 199-اصلی واقع در بخش 9 
شهرســتان کالله خریداری از مالک رسمی آقای عطاخان عطائی محرز گردیده است. لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
ازتاریــخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/02/21 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/03/07 م-الف: 8383
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

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

برابر رای شماره 1401/000112 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک کالله تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای مهدی خاکزاد فرزند حســین به 
شــماره شناســنامه 11278 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی 
به مســاحت 679.12 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 213 فرعی از 213-اصلی 
واقع در بخش 9 شهرستان کالله خریداری از مالک رسمی آقای/خانم ام لیال-حسین - 
معصومه- رضا- عباس- ام کلثوم – مرضیه شــهرت همگی حاجی اکبری محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مــی توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض 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 در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/02/21 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/03/07 م-الف: 8385
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهی افراز پالک ثبتی 2830/3  اصلی واقع در بخش 1
نظــر به اینکــه محمدباقرخان صادقیان مالک مشــاعی پالک ثبتــی 2830/3  اصلی 
واقع در بخش 1 شــاهرود طی درخواســت وارده به شماره 3097 مورخه 1401/2/28 
تقاضای افراز ســهمی خود را باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع مصوب ســال 
1357/8/22 را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم داشته که آدرس سایر 
خواندگان را در اختیار ندارند و بموجب آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از ســایر 
مالکین مشاعی و ذینفعان دعوت بعمل می آید که در ساعت 10 صبح روز 1401/3/19 
اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود  یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و 
نظارت شــما عملیات افراز صورت پذیرد. عدم حضور خواندگان مانع از انجام تشــریفات 

افراز نخواهد شد.
انتشار:1401/03/07

 حمید رضا حسین پور   سرپرست  ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های 
فاقد سند رسمی برابر ماده3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف  

برابرارائ صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان 
های فاقد ســند رسمی مســتقر درواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 1- /اقای  علی 
عینی بشــماره شناســنامه 403   وبشــماره  ملی 2239758325 صــادره ازبندرترکمن 
فرزند حســن متقاضــی کالســه پرونــده 1400114412480000273 درســه دانگ 
ازششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شده است 2-اقای علی صادقی بشماره 
شناسنامه 38 بشــماره ملی 5209812995 صادره ازمیامی فرزند اکبرمتقاضی کالسه 
پرونده 1400114412480000274 درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین 
که دران احداث بنا شــده اســت به مســاحت 346.54 مترمربع ازپــالک 3-اصلی واقع 
دراراضــی اوزینه بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2گرگان طبــق رای صادره حکایت ازتصرفات 

متقاضی دارد.
لــذا بــه  منظور اطالع عموم  مراتب در دو نوبت  به فاصله پانزده روز اگهی میشــود 
ازاین رو ااشــخاص  که نســبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشــته باشــند  می 
توانند از تاریخ انتشار اولین  اگهی بمدت دو    ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده 
بــه این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مــدت یکماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
بــه مرجــع ثبتی ،دادخواســت خودرا بــه مرجع ذیصــالح قضایی تقدیــم وگواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارایه نماید 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/7

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/3/23 
 حجت اله تجری-رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دوگرگان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای ولی اله علیجانــی به موجب وکالــت نامــه 64627-1401/1/28 دفترخانه 
65 آمــل با وکالــت از ورثه مرحوم زینب علوب با ارائه استشــهادیه شــماره 35805-
1401/3/3 تنظیمــی دفترخانــه 65 آمــل طــی درخواســت شــماره 1401/3538 – 
1401/1/29 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 617313 شــش دانگ پالک شماره 
262 فرعی از 41 اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل که در صفحه 58 جلد 28 ذیل شماره 
3974 ثبــت گردیــده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمــد یوســفی فرزنــد میرزآقــا بموجــب وکالتنامــه شــماره 43911مورخ 
1401/02/25 تنظیمــی دفترخانــه 482-  تهــران ازآقای حمیدرضا قــادی فرزند علی 
اصغــر ) مالک شــش دانگ پالک ذیل ( با ارائه استشــهاد محلی مصدق، طی درخواســت 
شــماره 4010381- 782مــورخ 1400/03/02 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا بنای احداثــی بمســاحت 952.58متر مربــع  تحت پالک 
465 فرعــی از212 فرعی از 53- اصلی بشــماره ســریال 651519واقع در قریه پلور 
بخش7حوزه ثبتی شهرستان الریجان ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شده را نموده 
اســت . در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانــون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا 
چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه و رســید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار : شنبه 1401/03/07

اسماعیل اکبری 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه لیال قلعه نوئی فرزند حســن طی کالسه پرونده13/01/03درخواست 
حصروراثت نموده و اظهارداشــته محمدقلعه نوئی فرزندحسن به شماره شناسنامه138
4مورخه1399/01/31مرحــوم شــده و ورثه حین الفوت متوفی عبارتنــد از:    1-لیال 
قلعــه نوئــی متولــد1353/06/01 بــه ش ش 1366 شــماره ملــی 0791982531 
نســبت همســر متوفی  2-فاطمــه قلعه نوئی متولــد 1385/05/17 ش ش 0 شــماره 
ملی 0781282349 نســبت فرزند متوفــی  3- زهراقلعه نوئی متولد 1376/02/18 
ش ش 0 شــماره ملی 0780730399 نســبت فرزند متوفی  5- رضاقلعه نوئی متولد 
1374/05/07 ش ش 0 شــماره ملــی 0780602099 نســبت فرزنــد متوفی  اینک 
درخواست مزبوریک نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه از متوفی نزداو 

باشدظرف یک ماه به شورا تقدیم واالگواهی صادرخواهد شد.
سعیدبرزوئی-رئیس شعبه سیزدهم شورای حل اختالف سبزوار مستقر در روداب

یک رســانه لبنانی فاش کرد که اخیرا فرســتاده اتحادیه اروپا با حمایت آمریکا 
پیشنهادی برای عادی سازی روابط بیروت و تل آویو به ازای حل بحران اقتصادی 

لبنان مطرح کرده است.
روزنامه »االخبار«،فاش کرد که »اســون کوپمنز« فرســتاده اتحادیه اروپا اخیرا 
طرحی را تحت عنوان »راهکار نهایی« به ســران لبنان و مقاومت این کشــور به 

منظور عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی عرضه کرده است.
طبق این گزارش، مفاد این طرح بدین صورت است که به ازای عادی سازی روابط 
و دست برداشــتن از حقوق، اروپایی ها به لبنانی ها نان، دارو و برق و به مقاومت 
لبنان امتیازات گسترده ای در نظام جدید این کشور خواهند داد.االخبار خبر داد 
که حدود دوهفته پیش از زمان برگزاری انتخابات لبنان، »فرستاده ویژه اتحادیه 
اروپا در امور صلح خاورمیانه« میهمان بیروت بود تا برای طرح موسوم به راهکار 
نهایی به عنوان »تنها راه ثبات در خاورمیانه و تنها راه برون رفت لبنان از بحران 

کنونی« تبلیغ کند.

بر اســاس این گــزارش، این دیپلمات هلندی که پس از دیــدار با »بنی گانتز« 
وزیــر جنگ رژیم صهیونیســتی به لبنان آمده بود، پــس از چند روز رفت و آمد 
به وزارت خارجه لبنان و مقر رؤســای ســه گانه یعنی ریاســت پارلمان، ریاست 
جمهوری و نخست وزیری لبنان و حزب اهلل به عنوان سخنگوی ۲۷ کشور اروپایی 
از لزوم احیای »روند صلح« سخن به میان آورد.این روزنامه با اشاره به اینکه اروپا 
با حمایت رئیس جمهور آمریکا به دنبال دســت یابی به یک راهکار نهایی، افزود 
که در پیشــنهاد فرستاده اروپا مسائلی از قبیل فروپاشی اقتصادی لبنان و موانع 
اســتخراج نفت و گاز و این مســئله که »لبنانی ها بدون کمک خارجی و به طور 

مشخص اروپا و آمریکا راهکاری عملی برای این بحران ندارند« و این کمک بدون 
»راهکار نهایی« جدید صورت نمی گیرد، مطرح شــده است. در این میان ارتش 
رژیم صهیونیســتی ۲5۰ رأس بُز متعلق به یک چوپان لبنانی را در داخل خاک 
این کشور دزدید. در ادامه تحرکات بحران ساز صهیونیست ها مقامات آمریکایی 
خواســتار توجه و بازنگری تل آویو در زمینه برگزاری راهپیمایی »پرچم« توسط 
شهرک نشینان شدند؛ نظامیان صهیونیست نیز تدابیر امنیتی را افزایش داده اند.

در این میان نتیجه تحقیقات درباره قتل شــیرین ابوعاقله خبرنگار الجزیره ثابت 
می  کند که نظامیان صهیونیســت عمــدا او را به قتل رســاندند.منابع لبنانی با 
اشــاره به سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیســتی در خاک لبنان و تسلط ارتش این 
کشــور بر آن، از تاش صهیونیست ها برای بازپس گیری آن خبر دادند. خطیب 
مســجداالقصی درباره هرگونه تعرض از سوی صهیونیست ها علیه مسجداالقصی 
طی روزهای آتی هشــدار داد. جنبش حماس هم برای دفاع از مســجداالقصی، 

فلسطینی ها را به حضور گسترده در این مکان مقدس فرا خواند. 

توطئه جدید اروپا برای لبنان 

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
به  ازای غذا

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــاک متقاضیانی که در هیأت 
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بامعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطاع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: اماک متقاضیان واقع در بخش ســه ثبت 

آمل-دهستان دشت سر 12- اصلی )قریه شرم کا( 
1367 فرعی  آقای علی اکبر غامی  در ششــدانگ یک قطعه زمین با  بنای 
احداثــی بــا کاربری زراعی بــه مســاحت 145.60   متر مربع  خریداری شــده 

باواسطه از یاسر غامی و مع الواسطه از حمیدرضا واحد.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفــع به آرای اعام 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامــات 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 سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتــی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطاع می رســاند و 
نســبت به اماک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی 
تحدیــد حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید . تاریخ انتشــار نوبت 

اول 1401/03/07 نوبت دوم 1401/03/21   شناسه آگهی: 1322552
فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک آمل 

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــاک متقاضیانی که در هیأت 
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بامعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطاع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: اماک متقاضیان واقع در بخش ســه ثبت 

آمل-دهستان دشت سر 33- اصلی )بازیارکا( 
10126 فرعــی از 643  فرعــی آقــای مهدی ســیفی  در ششــدانگ یک 
قطعــه زمیــن با ســاختمان احداثی بــه مســاحت 128.27 مترمربــع خریداری 
شــده باواســطه از علی عمران و مع الواسطه از  عبداله رمضانی و محمدحسن 

احمدزاده صفاری و مالک رسمی مشاعی فرشید خانزاد
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفــع به آرای اعام 
شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهــد که در این صورت اقدامــات 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 سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتــی با رأی هیأت پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتــی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطاع می رســاند و 
نســبت به اماک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی 
تحدیــد حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید . تاریخ انتشــار نوبت 
اول 1401/03/07 نوبت دوم 1401/03/21   شناسه آگهی: 1323374 
 فیض اله ذبیحی- سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک آمل

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013000150 مــورخ 1401/01/10  هیــات 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
چمســتان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض  متقاضی آقای/ 
خانم رضا فخیمی فرزند صفر  نســبت به ششــدانگ   یک قطعه زمین با 
بنای احداثی  به مساحت 288.18 مترمربع  به شماره پاک 2419  فرعی 
از 57 اصلــی واقع در قریه چمســتان  بخش 11 خریــداری و واگذاری 
شــده از آقای/ خانم شــهربانو فخیمی و غیره مالک رسمی محرز گردیده 
است. ، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعام شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نماینــد. معترض باید 
ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل 
نگــردد یــا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .   تاریخ انتشــار 

نوبت اول 1401/03/07 نوبت دوم 1401/03/21
شناسه آگهی: 1323921 

عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک چمستان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای حمیــد افســری طــی درخواســتی بــه شــماره 
13984-1400/11/24 و وکالتنامــه شــماره 62266 
مــورخ 1400/11/12 دفتــر 165 کاآباد و نیز ارائه دو 
برگ فرم شهادت شهود  که به گواهی دفتر1497 تهران 
رســیده اعام نمود که ســند مالکیت 930 سهم مشاع از 
2938 ســهم ششــدانگ پاک 103 فرعــی از 46 اصلی 
بخــش 11 ذیل ثبــت 4319 صفحه 214 دفتر جلد 34 و 
شــماره سریال 853812 واقع در قریه عربخیل چمستان 
کــه به نام محمدرضا فردی شــیویاری ثبت و صادر گردید 
اینــک به علت جابجایی مفقود گردیــده از این رو تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی را نموده بنا براین در اجرای 
ماده 120 اصاحی آئین نامه  قانون ثبت مراتب آگهی می 
شــود تا چنانچه هر کسی مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود باشــد از تاریخ انتشــار آگهی به مدت ده 
روز اعتراض خود را با ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند 
معامله به این اداره تســلیم و رســید اخــد نماید چنانچه 
پــس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگــردد و یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه 
نشود، این  اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک اقدام خواهد نمود.
 تاریخ انتشار 1401/03/07

شناسه آگهی: 1323954
عین اله تیموری رئیس ثبت اسناد و اماک چمستان


