
 شرقی ترین نقطه افغانستان
 محل تعامالت جدید

معاون سفیر ایران در کابل در اولین سفر به والیت 
خوســت ضمن بازدیــد از ظرفیت هــای تجاری و 
اقتصادی این والیت در رابطه با حضور تجار ایرانی 
در این والیت و آغاز و گسترش مناسبات اقتصادی 

با مقامات محلی طالبان رایزنی کرد.
سید حســن مرتضوی معاون ســفارت جمهوری 
اسالمی ایران به همراه سایر دیپلمات های این کشور 
به دعــوت محمدنبی عمری والی والیت خوســت 
افغانستان، عازم این والیت شرقی افغانستان شد.این 
نخستین سفر یک هیات ایرانی به شرقی ترین نقطه 
افغانســتان بوده که در نوع خود قابل  توجه اســت.

والیت خوست در شرق افغانستان در زمان حکومت 
پیشین این کشور به عنوان یکی از پایگاه های اصلی 
تروریسم شناخته می شد اما اکنون به نظر می رسد 
امنیت نســبی در این والیت تأمین شــده اســت.

در ســفر مقامات ســفارت جمهوری اسالمی ایران 
به خوســت ضمن بازدید از ظرفیت های تجاری و 
اقتصادی این والیت، طرفین در رابطه با حضور تجار 
ایرانی در این والیت و آغاز توســعه تجارت بحث و 
گفت وگو کرده و طرف افغانستانی برای توسعه این 

روابط اعالم آمادگی نمود.  فارس 

 توسعه مناسبات 
بهداشت و درمان ایران و سوریه

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری 
اســالمی ایران که به دمشق ســفر کرده است، به 
دیدار همتای ســوری خود رفت. دو طرف در این 
نشســت در باره توسعه همکاری های دو کشور در 
بخش بهداشت و درمان بحث و تبادل نظر کردند.

دکتر »حســن الغباش« وزیر بهداشــت سوریه در 
دیدار با دکتر »بهرام عین اللهی« وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی ایــران و هیات همراه، 
راه های تقویت همکاری های دو کشــور در بخش 
بهداشت و درمان و ارائه و تبادل تجربیات پزشکی 
را بررسی کردند.وزیر بهداشت سوریه در اظهاراتی 
مطبوعاتی پس از این نشســت که در ســاختمان 
وزارت بهداشــت این کشور برگزار شد، تاکید کرد 
که دیــدار با هیات ایرانی نتایــج زیادی در زمینه 
همکاری هــای نزدیک دو کشــور در بخش های 
پزشکی و آموزشی داشــت.الغباش گفت که ایران 
و ســوریه نقاط مشترکی دارند که می توان از آنها 
برای توســعه کار و خدمت به شهروندان دو کشور 

بهره برد.  ایرنا

اخبــــار گزارش

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در نشســت شورای 
حــکام در تکرار زیاده خواهی فرا پادمانی، مدعی شــد که 
ایران به آژانس درباره »سه مکان اعالم نشده« خود توضیح 
نداده است در حالی که تهران نیز در واکنش به این رفتارها 
نســبت به پیامدهای صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای 

حکام هشدار داد.
نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که 
یکی از موضوعات در دســتورکار آن ایران است، دیروز در 
وین مقر این نهاد آغاز شد.به دنبال آغاز این نشست، منابع 
رســانه ای از صحبت های رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای ایران و تکرار 
ادعاهای قبیل او درباره عدم پاســخ دادن ایران به سواالت 
آژانس خبر دادند.رافائل گروســی در صحبت برای اعضای 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که 
ایران توضیحاتی ارائه نکرده است که از نظر فنی در رابطه 
با یافته های آژانس در سه مکان اعالم نشده در ایران معتبر 
باشد.مدیر آژانس همچنین ادعا کرد که آژانس بین المللی 
انــرژی اتمی نمی تواند صحت و کامل بودن اظهارات ایران 
را تایید کند.پیش از آغاز نشست شورای حکام، »میخائیل 
اولیانوف« نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی در 
وین  درباره دســتور جلسه نشست شــورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمــی گفته بود: »انتظــار می رود این 
نشست با تنش همراه باشد. عالوه بر تعدادی از جنبه های 
عمومی کار آژانس، شــورای حــکام موضوعات مربوط به 
ایــران، اوکراین و AUKUS )توافق زیر دریایی هســته ای 
ســه جانبه اســترالیا، انگلیس و آمریکا( را مورد بحث قرار 
خواهد داد«. مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران 
تصریح کرد که تصمیم گیری دربــاره قطعنامه علیه ایران 
به شورای حکام بســتگی دارد و خواهان کاهش همکاری 
بین ایران و آژانس نیســت.وی در خصوص سفر چند ماه 
پیش خود به ایران گفت: »ما باید این مسئله را به رسمیت 
بشناســیم که به نتیجه دلخواه دســت پیدا نکردیم و فکر 
می کنم که گزارش من کاماًل با عکس روشــن و واضح بود. 
«.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاسخ به سؤالی 
مربوط به این که آیا صدور قطعنامه علیه ایران می تواند به 
حل موضوعات باقیمانده میــان ایران و آژانس کمک کند 
یــا خیر، گفت: »ما باید به همکاری با ایران ادامه دهیم اما 
آن چه کــه ما از آن ها )ایران( دریافت کردیم، کافی نبوده 
اســت و به همین دلیــل ما نمی توانیم رو بــه جلو برویم. 
مســئله ای که در این جا وجود دارد این اســت که ایران 
بایــد همچنان به همکاری با مــا ادامه دهد و همانطور که 
می دانید یک برنامه )هسته ای( جاه طلبانه دارد و هم اکنون 

بیانیه  آنها زیر سؤال است زیرا خالءها و تردیدهایی وجود 
دارد که بسیار حائز اهمیت است«.گروسی سپس ادامه داد: 
»بنابراین فکر می کنم به نفع ایران باشد که این موضوعات 
)باقیمانده و غیرشــفاف( را برطرف کنند تا بتوان به مسیر 
ادامــه داد و به غیر از ایــن راه دیگری برای صداقت وجود 
ندارد«.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص 
برخی گمانه زنی ها مبنی بر دسترســی ایران به مواد کافی 
برای ســاخت بمب گفت: »ممکن اســت ظرف چند هفته 
یا چند ماه ایران، مواد کافی برای ســاخت بمب را داشته 
باشــد«. وی در پاسخ به ســؤال یک خبرنگار تأکید کرد: 
»فعالیت های غنی ســازی ایران محرمانه نیســت و آژانس 
از فعالیت های غنی ســازی در ایــران آگاهی دارد و آژانس 
آن را بازرســی می کند«.رافائل گروســی در صحبت برای 
اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی 
شــد که ایران توضیحاتی ارائه نکرده است که از نظر فنی 
در رابطه با یافته های آژانس در ســه مکان اعالم نشده در 
ایران معتبر باشد.او ادعا کرد: »تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، آژانس 
اجرای تعهدات هسته ای ایران تحت برجام را راستی آزمایی 
و نظارت کرد. با این حال از آن تاریخ، این فعالیت ها به طور 
جدی تحت تاثیر تصمیم ایران برای توقف اجرای تعهدات 
هسته ای برجامی خود، از جمله پروتکل الحاقی قرار گرفته 
اســت«.رافائل گروسی سپس ادعا کرد: »تا زمانی که ایران 
از لحاظ فنی توضیحات معتبری برای وجود ذرات اورانیوم 

با منشا انسانی در تورقوزآباد، ورامین و مریوان ارائه نکند و 
آژانس را از همه مکان های فعلی مواد هسته ای یا تجهیزات 
آلوده مطلع نکند، آژانــس نمی تواند صحت و کامل بودن 
اعالمیه های ایران ذیل موافقتنامــه جامع پادمان را تایید 
کند. بنابراین، موضوعات پادمانی مربوط به این ســه مکان 

باقی مانده است«.
در این میان اما وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
در توئیتی تصریح کــرد: اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روش تهدید را دنبال کنند، 
مسؤول همه عواقب آن هســتند.  حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در آستانه نشست 
شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در توئیتی به 
گفت وگوی تلفنی اخیرش با جوزپ بورل مسؤول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرد و نوشت:با جوزپ بورل در 
مورد مذاکره برای لغو تحریم ها و چگونگی ادامه آن رایزنی 
کردیــم. وی تصریح کرد: اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی روش تهدید را دنبال کنند، 

مسؤول همه عواقب آن هستند.
 وزیــر خارجه اعالم کرد: مــا از توافق خوب، قوی و پایدار 
اســتقبال می کنیم. توافق در دسترس است، اگر آمریکا و 
ســه کشور اروپایی واقع بین باشند.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه نیز با مردود خواندن قطعنامه پیشنهادی به شورای 
حکام آژانس گفت که جمهوری اســالمی ایران متناسب با 

اتفاقی که در این شورا بیفتد، پاسخ های خود را خواهد داد.
ســعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره 
نشســت شــورای حکام آژانس بین المللی انــرژی اتمی 
و احتمــال صدور قطعنامــه علیه ایران در این نشســت 
خاطرنشــان کرد: پیشــداوری نمی کنیم، ولی متناســب 
بــا اقدامی که بیفتد پاســخ های خــود را خواهیم داد.وی 
درباره ارسال پیش نویس قطعنامه به شورای حکام آژانس  
بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت: نشست فصلی شورای 
حــکام آژانس در حال برگزاری اســت و چنــد روز ادامه 
خواهد داشت. به صورت معمول دو موضوع پادمانی مربوط 
به ایران و گــزارش اجرای برجام که به صورت فصلی ارائه 
می شود در دســتورکار بوده است. البته موضوعات دیگری 

هم در دستورکار است.
خطیــب زاده یادآور شــد: ولی متاســفانه مدیرکل آژانس 
گزارشــی را به صورت شــتاب زده ارائه کــرده که پیش از 
این که منتشــر کند در پارلمان اروپــا همین موارد را قبال 
یک بار دیگر گفته بود و همان موقع نیز جمهوری اسالمی 
ایران موضعی گرفت و اعالم کرد که با توجه به این که هنوز 
دور ســوم رایزنی ها انجام نشــده، جمع بندی مدیرکل در 
پارلمان اروپا حاکی از این اســت که انگار از قبل تصمیمی 
گرفته شده که گزارش جهت گیری خاصی را داشته باشد.
وی خاطرنشــان کرد: گفته شده این گزارش دقیق نیست 
و صریح و روشن گفتیم که این گزارش به تمامی اقدامات 
و پاســخ هایی که ایران با دقت و به صورت فنی ارائه کرده 

است، بی اعتناست و دقیق نیست. 
خطیــب زاده بیان کرد: وزیر امور خارجه اعالم کرده که ما 
به هیچ وجه نه این گــزارش را قبول داریم و نه اقدام این 
ســه کشور اروپایی به همراه آمریکا که برخالف دیپلماسی 
و آنچه در جریان اســت تالش می کنند قطعنامه ای را ارائه 
کننــد. ما نه تنها این قطعنامه را ســازنده نمی دانیم بلکه 
تصور ما این اســت که هم در مسیر کل همکاری های ما با 
آژانس و هم مذاکرات ما اثرات منفی خواهد داشت و بانیان 
ایــن قطعنامه بایــد بدانند هر چقدر هم ایــن قطعنامه را 
شکلی معرفی کنند از نظر ما مردود است و از همه اعضای 
شورای حکام خواســتیم مراقب نیات رژیم صهیونیستی و 
بانیان قطعنامه باشــند و به این قطعنامه رای منفی بدهند 
تا پنجره ای که ایران برای دیپلماسی ایجاد کرده در مسیر 
خودش باز بماند.این دیپلمات ارشد ایرانی درباره مخالفت 
روســیه و چین با این قطعنامه و ارزیابی از نشست شورای 
حکام گفت: البته رویه های آژانس و شورای حکام مشخص 
است که به چه سمتی خواهد رفت. ۳۵ عضو شورای حکام 

نظرات خود را اعالم خواهند کرد.
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معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: پس از سفر رییس 
جمهور کشورمان به قطر و سفر امیر قطر به تهران، انتظارات برای توسعه 
روابط تجاری افزایش یافته اســت و باید شاهد گسترش روابط تجاری دو 

کشور باشیم.
مهدی صفری در نشســت تجار و بازرگانان ایرانی که در نخســتین روز 
ســفر بزرگترین هیئت تجاری ایران به قطر در دوحه برگزار شــد، اظهار 
کــرد: زمانی که روابط اقتصادی میان دو کشــور برقرار می شــود، روابط 
سیاســی و امنیتی پایداری نیز میان آن کشــور ها شــکل می گیرد و اگر 
روابط اقتصادی ضعیف باشــد، روابط سیاســی و امنیتی نیز با یک وزش 
باد از هم جدا می شود. به عنوان مثال می بینیم با وجود آنکه آمریکایی ها 
نفت روســیه را تحریم کرده اند، ولی به چین اجازه می دهند نفت روسیه 
را بخرد و این نقش روابط تجاری در سیاست است.روابط تجاری، مقدمه 
روابط سیاسی و امنیتی پایدار استمعاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور 
خارجه افزود: بخش خصوصی باید روابط تجاری پایدار و استاندارد ایجاد 
کند و استاندارد های مربوطه را نیز به خوبی رعایت کند. پایداری و ثبات 
و تعهد به آنچه در قرارداد ها ذکر می شــود، نکته مهمی است که باید در 

روابط تجاری مورد توجه باشد.
صفری تاکید کرد: از میان بیش از ۱۰۰ کشــوری که ایران با آن ها روابط 
تجاری دارد، در بازه سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ روابط با پنج کشور رشد منفی 
داشته است، که یکی از آن ها قطر بوده است. اقدام اتاق بازرگانی مشترک 

ایران و قطر و حضور تجار و بازرگانان در قطر شروع خوبی برای گسترش 
تجارت با قطر است.معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه اضافه 
کرد: با توجه به ســفر رییس جمهور کشــورمان به قطر و سفر امیر قطر 
به تهران، انتظارات برای گســترش روابط تجاری بیشــتر شده است. در 
شــرایطی که ارتباطات تجاری ایران با برخی کشــور های همسایه ۵۰۰ 
درصد رشد داشــته است، انتظار می رود شاهد گســترش روابط تجاری 

ایران و قطر نیز باشیم.
همچنیــن وزیر نیرو گفت: مهم ترین ســرمایه در دنیای اقتصادی امروز، 
وجود بازاری مفید، مطمئن، پایدار و دارای پتانســیل برای تجار اســت. 
علی اکبــر محرابیان در جریان ســفر خود به قطر به منظور شــرکت در 
اجالس هشــتم کمیسیون مشــترک همکاری  اقتصادی ایران و قطر در 
دوحه، شــب گذشــته در دیدار با تجــار و بازرگانان ایرانــی در قطر، با 
اشــاره به پتانسیل باالی بخش خصوصی در کشــورهای همسایه، اظهار 
کرد: بخش خصوصی پتانســیل و نقش بســیار موثری در افزایش حجم 
 معامــالت و تبــادالت دارد و می تواند در روابط اقتصادی دو کشــور نیز 

تاثیرگذار باشد.
وی با تاکید بر توســعه مناســب روابط ایران با همسایگان به ویژه روابط 
مثبت سیاسی دو کشور ایران و قطر افزود: قطعا با این سطح همکاری دو 
کشور، مهم ترین هدف ایران پشتیبانی از بخش خصوصی ایرانی در توسعه 

روابط اقتصادی با قطر است.

توسعه مناسبات ایران و قطر وارد فاز جدیدی شد 

روابط تجاری، مقدمه روابط سیاسی و امنیتی پایدار 

زیاده خواهی فرا پادمانی گروسی در نشست شورای حکام تکرار شد 

هشدار تهران به بانیان قطعنامه ضد ایرانی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول مرحله ی دوم
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سقز 

تاریخ انتشار 1401/3/17
جلســه ی مجمع عمومی عادی ســاالنه )مرحله ی دوم( شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان 
ســقز )با حضور نمایندگان انتخاب شــده مرحله اول ( در ساعت 1۶:30 لغایت 1۸:30 روز 
دوشــنبه مورخه 1401/4/20 در سالن سینمای پردیس) سالن شهید بهشتی سابق( جنب 

کالنتری 11 برگزار می گردد.
لذا از کلیه نمایندگان منتخب مراکز آموزشــی و اداری و بازنشستگان  دعوت می شود 

جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر در این جلسه حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:

 1 - ارائه گزارش هیئت مدیره
 2- ارائه گزارش بازرسان

3- ارائه و تصویب صورت های مالی و تقسیم سود سال 1400 ، 1399 ، 139۸
4- تصویب بودجه بندی سال 1401

 ۵- انتخابات هیئت مدیره) برای 3 سال( و بازرسان تعاونی )برای یک سال( 
۶- تعیین حق عضویت ماهانه ) میزان افزایش سرمایه ماهانه( 

7- تغییر فرمول تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسان 
۸- بررسی پیشنهادات قابل طرح همکاران عضو 

اعضایی که داوطلب ســمت هیئت مدیره یا بازرس شــرکت تعاونی مصرف می باشــند 
از تاریــخ انتشــار این آگهی به مدت 10 روز حداکثر تا تاریــخ 1401/3/10 جهت ثبت نام 
شخصا با در دست داشتن مدارک ذیل به دفتر تعاونی واقع در سه راه مسجد جامع مراجعه 
نمایند مدارک الزم: 1- تکمیل فرم ثبت نام در تعاونی 2- دو قطعه عکس 4*3  3-فتوکپی 
تمام صفحات شناســنامه ، کارت ملی، آخرین حکــم کارگزینی، کارت پایان خدمت یا معافیت 

برای برادران 
ضمنأ جلسه )نوبت اول مرحله ی دوم( با حضور اکثریت ) نصف + یک ( کل نمایندگان 

معرفی شده رسمیت خواهد یافت.
چنانچــه هریــک از اعضا به موجب اساســنامه جهت اداره بهتر و ارائه خدمات بیشــتر 

تعاونی پیشنهادی قابل طرح دارند به صورت کتبی به دفتر تعاونی ارائه فرمایند
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سقز - حامد یزدانی

آگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های  فاقد 
سند رسمی حوزه  ثبتی شهرستان ساری

مــورخ   1401۶03104۵۶000۵۵1 شــماره  رأی  برابــر 
1401/03/02 کــه در هیــأت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
منطقــه دو ســاری تصرفات مالکانه زینب عالی پــور  فرزند محمدعلی به 
شماره ملی 2092321323 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای  
احداثی به مســاحت ۸0/ 113 متر مربع قســمتی از پــالک 20271 از 
171۵ فرعــی فرعــی از 144 اصلی واقع در قریه پل گردن بخش ســه 
ثبت ســاری خریداری مع الواســطه از عیسی سعادتی مالک رسمی .  لذا 
بــه منظــور  اطالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 1۵ روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ 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 تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/17 نوبت دوم 1401/03/31

شناسه آگهی: 1329970
بهنام سراج پور مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهــی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه وبالمعارض 
متاقضی محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شــرح 
زیر به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشــود در صورتکیه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد 
وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید .))پریوش منتظری فرزند فضل 
اهلل ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به نشــانی خیابان شهید 
منتظری فلکه طوطیا جنب ســینما شیرین خریداری شده از مالک رسمی شهرداری 
آبادان با قائم مقامی شــعبه اجرای احکام مدنی آبادان به مســاحت 177/40 متر 
مربع طبق رأی شماره 1401۶0317003000233قسمتی از پالک 2۵/27 واقع 

در بخش یک آبادان((
بدیهــی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی : 1401/3/17 

تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی : 1401/4/1
م الف: 192 

مردانی               
سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

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

برابــر رای شــماره 1400۶0301024004732 - 1400/12/23 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم ســید محمود دهقانی 
فیروز آبادی فرزند حجی میرزا ســید احمد بشــماره شناسنامه 1 صادره از ری در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی در ان به مساحت ۵231۸/41 مترمربع پالک فرعی از 193 اصلی واقع در 
شــهرری ، جاده گلحصار، اراضی مزروعی عماد آور خریداری از مالک رسمی سند شماره 3۸313 
مورخ 1400/۸/1 دفترخانه 3۵ شــهرری - سند مشــاعی -  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه 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 است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/1
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

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

برابــر رای شــماره 1400۶0301024004731 - 1400/12/23 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم ســید محمود دهقانی 
فیروز آبادی فرزند حجی میرزا ســید احمد بشــماره شناسنامه 1 صادره از ری در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی در ان به مساحت 414۶۵/0۵ مترمربع پالک فرعی از 193 اصلی واقع در 
شــهرری ، جاده گلحصار، اراضی مزروعی عماد آور خریداری از مالک رسمی سند شماره 3۸313 
مورخ 1400/۸/1 دفترخانه 3۵ شــهرری - سند مشــاعی -  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه 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 است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/1
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی موضوع ماده 3قانون 13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مستقر در ادارعگه ثبت اسناد وامالک 
شهرستان خرم آبادبشرح ذیل :

شــماره  ورای  کالســه140011442۵001001417  پرونــده   -
1401۶032۵001000۵۸3 مورخــه 1401/2/17 بــه تقاضــای آقای سیناســلطانی   
فرزندشــیر محمدحســن نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت19۵.۵3 
مترمربع  مجزی شــده از پالک شــماره 12 فرعــی از3اصلی واقع دربخش 4شهرســتان 
خرم آبادخروجی ازمالکیت مالک اولیه غالمعلی فرهمند  رســیدگی وتائید وانشاء  گردید.

مراتــب دراجرای مــاده 3قانون تعییــن تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرســمی 
در دونوبــت  بــه فاصلــه 1۵روز جهت اطالع مالکین وســایرصاحبان حقوقــی در روزنامه 
کثیراالنتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخد 
رســید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیــم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقصای مدت مذکور وعــدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/17
صیدآقانجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد

آگهی موضوع ماده 3قانون 13آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی

آرای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکود مستقر در ادارعگه ثبت اسناد وامالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :  

شــماره  ورای   140011442۵0010011433 کالســه  -پرونــده 
1401۶032۵0010004۵9 مورخــه 1401/2/۸  به تقاضای آقــای داوود صوفیوند  
فرزند بهرام نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان  به 214.۸1 مترمربع  مجزی شده 
از پــالک شــماره14 اصلی  واقع دربخش ۶شهرســتان خرم آبادخروجــی ازمالکیت مالک 
اولیه اکبر پورســرتیپ رســیدگی وتائید وانشــاء  گردید.مراتب دراجــرای ماده 3قانون 
تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرسمی در دونوبت  به فاصله 1۵روز جهت 
اطالع مالکین وســایرصاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخد رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت 

انقصای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/1۶
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/3/31

صیدآقانجفوند دریکوندی
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان خرم آباد

آگهــی دعوت مجمع عمومــی عادی نوبت دوم اتاق اصناف کشــاورزی 
شهرستان گلوگاه/ نوبت دوم

به اســتناد ماده 12 اساسنامه نظام صنفی کشــاورزی ؛ به اطالع 
کلیــه اعضــای دارای پروانه فعالیت معتبر می رســاند جلســه مجمع 
عمومی رأس ســاعت 10 صبح به تاریخ 1401/03/22 روز یکشنبه 

در مسجد علوی برگزار می گردد . 
هیأت مدیره اتاق اصناف کشاورزی شهرستان گلوگاه

آگهی مفقودی
سند مالکیت سواری رانا مدل 1396 شماره پالک ایران66-471د39 شماره موتور 
172B0013223 شــماره شاســی NAAU01FE1HT190047 مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************************

مــدرک فــارغ التحصیلی اینجانب امید ســجودی مقــدم فرزند محمدعلی به شــماره 
شناسنامه 77 صادره از آمل در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد اسالمی واحد نور به شماره 06/295 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور به 

نشانی شهرستان نور ارسال نماید./نوبت سوم- ساری
*********************************************************************

ســند کمپانی-تسلســل اسناد و شناســنامه مالکیت ســواری کیا ســراتو به شماره 
پالک ایران46-724ط26 شــماره شاســی KNEFE223385572447 به نام ناصر اخوان 

پیشخانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************************

ســند کمپانی سواری ســمند LXEF7 به شــماره پالک ایران82-481ل92 شماره 
موتــور 127H0600425 شــماره شاســی NAACJIJEXMF867217 مــدل 1400 رنگ 
ســفید روغنی به نام ســیده فاطمه شــفیعی عربی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. ساری
*********************************************************************

سند کمپانی-برگ سبز و سند دارایی وانت مزدا 2000 مدل 1381 رنگ سرمه ای 
متالیکد شــماره موتور 422165 شماره شاسی 8020001409 شماره پالک ایران56-
949ص49 به نام مجید منوچهری راد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

*********************************************************************
ســند کمپانی و برگ ســبز ســواری ال نود مدل 1394 رنگ ســفید روغنی  شــماره 
K4MA690R118496 شــماره شاســی  ایــران72-657س52 شــماره موتــور  پــالک 

NAPLSRALDF1248122 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************************

خانــم منا دالوری نام پدر علی محمد به شــماره ملی 0682001465 مالک خودروی 
ســواری هاچ بک)پانوراما( سیســتم پژو تیپ 207i-MT  مدل 1401 رنگ سفید بشماره 
موتور 178B0086515 و شــماره اتاق  NAAR03FE9NJ272276 به شــماره پالک 26-

815 د 48 بعلت فقدان ســند مالکیت برگ ســبز تقاضای المثنی ســند خودروی مذکور 
را نموده اســت. لــذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خــودروی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع درکیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

گنبد
*********************************************************************

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب محبوبه قرشــی فرزند محمد به شــماره شناســنامه 
423 صادره از جیرفت در مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی و اصالح گل و گیاهان 
زینتی صادره از واحد دانشــگاهی جیرفت با شــماره 1755- 17/9/93 مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار میباشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد 
اســالمی واحد جیرفت به نشانی جیرفت. میدان دانشــگاه - دانشگاه ازاد اسالمی واحد 

جیرفت ارسال نماید. )کرمان( - نوبت سوم
*********************************************************************

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

برابر رای شماره 140060324001004463 مورخ 1400/1/19 هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبداله یونســی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 12 کدملی 3501279302 صادره از بوشهر را نسبت 
به ششــدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 44729 مترمربع در قسمتی از پالک 
896 اصلی واقع در قریه محرزی گناوه خریداری مع الواســطه از آقای عبداهلل یونسی و 
شرکاء 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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار 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 است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 
مالکیــت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشــد. تاریخ انتشــار نوبت 

اول: 1401/3/2 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/17 - م الف/101
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه - محمد چهابدار

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 140160324002000197 مورخــه 1401/2/12 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مستقر 
در واحــد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای غالمحســین انصاری 
نژاد فرزند مرحوم غالمشــاه به شــماره شناســنامه 524 و شــماره ملی 3520480875 
صادره از دشتســتان در ششــدانگ یک قطعــه زمین مزروعی به مســاحت 13991/47 
مترمربــع قســمتی از پالک - فرعــی از 3365 اصلی واقع در بخش ســه حوزه ثبت ملک 
برازجان اراضی روســتای باغ تاج خریداری شــده از آقای شــعبان تاج پرســت به ایشان 
واگذار گردیده اســت. . لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب 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 از تاریخ اولین انتشــار 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، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند 
مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذیصالح قانونی )دادگاه( نیســت. - تاریخ انتشــار 

نوبت اول 1401/3/17- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/1 - م الف/94
حمیدرضا باقرپور - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان


