
رایزنی تلفنی وزرای خارجه ایران و ترکیه
حســین امیرعبداللهیــان و مولود چــاووش اوغلو 
وزرای خارجه جمهوری اســامی ایــران و ترکیه 

تلفنی گفت وگو کردند.
ایــن دومین گفت وگــوی تلفنــی دو وزیر خارجه 
ظرف دو هفته اخیر اســت.در این گفت وگو مسائل 
دوجانبــه و تحوالت منطقــه ای و بین المللی مورد 
بحث و تبادل نظــر قرار گرفت.وزیــر امور خارجه 
ترکیه در این گفت وگــو بار دیگر از امیرعبداللهیان 
برای ســفر به ترکیه دعوت و ابراز امیدواری کرد که 
تداوم ارتباطات بین مسؤوالن دو  کشور باعث ارتقای 
مناســبات دوجانبه و افزایش همکاری های متقابل 
شود.امیرعبداللهیان همچنین از دعوت به عمل آمده 
تشکر کرد و با اشــاره به عزم ایران برای ارتقای هر 
چه بیشتر مناسبات با ترکیه، نسبت به رایزنی های 
بیشتر در این زمینه ابراز امیدواری کرد.  فارس

 قدردانی طالبان 
از 4 دهه مهمان نوازی ایرانیان

معاون سیاســی وزارت خارجه طالبــان از 4 دهه 
مهمان نوازی ایران و پاکســتان از مهاجران افغان 
قدردانی کرد و گفت: این دو کشــور همســایه با 
پناه دادن میلیون ها مهاجر در چهار دهه گذشــته 

مسؤولیت اسامی خود را ادا کرده اند.
»شیرمحمد عباس استانکزی«، در نشست »آینده 
روابط افغانســتان با کشورهای همســایه« گفت: 
»امارت اســامی خواهــان روابط مثبــت و فعال 
سیاسی با همسایه ها و جهان است و هیچ تهدیدی 
از افغانستان برای کشورهای دیگر وجود ندارد.«وی 
در ادامه از کشورهای همســایه خواست که برای 
توســعه و آبادانی افغانستان با این کشور همکاری 
کنند.اســتانکزی بــا بیان اینکه حضــور بیگانگان 
در منطقه بی ثبات کننده اســت، اظهار داشت: »با 
همکاری کشورهای همســایه اجازه باز شدن پای 
بیگانگان به افغانســتان و منطقــه را نمی دهیم.« 
معاون سیاســی وزارت خارجــه طالبان گفت که 
صلحی که امروز در افغانســتان تامین شده، نتیجه 
خون بیش از 3 میلیون اعضای این گروه است.وی 
با اشاره به شکست شوروی در افغانستان افزود که 
۱۵ کشــور اسامی از خطر ســلطه این کشور در 
امان ماندند. وی از مهمان نوازی چهار دهه ایران و 
پاکســتان از مهاجرین افغان قدردانی کرد و گفت: 
این دو کشور همسایه با پناه دادن میلیون ها مهاجر 
افغان در چهار دهه گذشــته مســئولیت اسامی 

خویش را ادا کرده اند.  ایسنا

اخبــــار گزارش

در سخنانی روشنگرایانه و دلسوزانه که برگرفته از رویکرد 
تعاملی منطقه ای ایران جهت رســیدن به امنیت دســته 
جمعی اســت وزیر امور خارجه در گفت وگــوی تلفنی با 
همتای اماراتی، حضور رژیم اشــغالگر قدس در منطقه را 
موجب بی ثباتی و ناامنی و عامل ترور و خرابکاری در کل 

منطقه خواند.
در حالی صهیونیســت ها به دنبال تبدیل امارات به پایگاه 
نظام و امنیتی و سوء استفاده از آن برای برهم زدن امنیت 
منطقه هستند که تهران بر لزوم خودداری ابوظبی از بازی 
در چنین زمینی تاکید و نســبت به پیامدهای آن هشدار 
می دهد. در این چارچوب حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه جمهوری اسامی ایران در گفت وگو با شیخ عبداهلل 
بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات عربی متحده در 
خصوص مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به گفتگو 

و تبادل نظر پرداخت.
وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایرلن در این گفت وگو 
با اشاره به اولویت همسایگان در سیاست خارجی جمهوری 
اســامی ایران، بــر افزایش دیــدار و رایزنی های دوجانبه 
بین مقامات دو کشــور تأکید و آن را زمینه ســاز توسعه 
و گســترش مناسبات بین دو کشــور ارزیابی کرد.گفتنی 
اســت امیرعبداللهیان اواخر اردیبهشــت ماه سالجاری و 
در پی درگذشــت رئیس فقید امارات به این کشــور سفر 
و ضمن دیدار با همتای اماراتی با رئیس جدید این کشــور 
هم دیــدار و گفت وگــو کــرده بود.امیرعبداللهیان افزود: 
جمهوری اســامی ایران خواهان حفظ امنیت و پیشرفت 
برای همسایگان و منطقه بوده و مداخله و حضور بیگانگان 

را مخل امنیت منطقه می داند. 

امیرعبداللهیــان حضور رژیم اشــغالگر قدس در منطقه را 
موجب بــی ثباتی و ناامنی و عامل تــرور و خرابکاری در 
کل منطقه خواند.شــیخ عبداهلل بن زایــد آل نهیان وزیر 
امور خارجه امارات نیز در این گفت وگوی تلفنی، با اشــاره 
به منافع مشترک دو کشــور در توسعه روابط فیمابین، از  
رایزنی های منظم مقامات ایرانی و اماراتی اســتقبال کرد.
وزیــر خارجت امارات همچنین تأکیــد کرد: امارات عربی 
متحــده به هیچ طرفی اجازه اقدامات مخرب از خاک خود 
بر علیه کشــورهای همسایه امارات را نخواهد داد و امنیت 
همسایگان را همیشه مدنظر خواهد داشت.دو وزیر خارجه 
بر تــداوم تماس ها و رایزنی بین دو کشــور تأکید کرده و 
همچنین آخرین وضعیت گفت وگوها برای رفع تحریم ها را 

مورد رایزنی قرار دادند.
رفتارهای مخرب صهیونیســت ها در منطقه زمانی اشکارتر 
می شــود که وزیر جنگ صهیونیســتی گفت که این رژیم 
به هرگونه اقدام علیه شــهروندان اسرائیلی در ترکیه پاسخ 
قاطع خواهد داد.بنی گانتس در بیانیه ای که توســط دفتر 
وزیر جنگ صهیونیســتی منتشر شده، آورده است: من از 
تمام اسرائیلی های حاضر در ترکیه درخواست می کنم که 
دســتورالعمل های نیروهای امنیتی را رعایت کنند.وی در 
ادامه ادعا کرده است: اسرائیل در حال انجام اقداماتی برای 
خنثی کردن تاش های ایران برای انجام یک حمله اســت 
و آماده می شــود تا به هر حمله ای به شهروندان اسرائیلی 
در هر جایی که باشند، پاسخی قاطعانه بدهد.نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی نیز بار دیگر ادعای تل آویو را مبنی بر 
آنچه که تاش های ایران در خارج از کشور برای ضربه زدن 

به اسرائیلی ها می خواند، تکرار کرد.

الجزیره به نقل از »نفتالی بنت« نوشــت: تل آویو شــاهد 
تاش های ایران برای ضربه زدن به اسرائیلی ها در خارج از 
کشور است و تاش می کند پیش از آنکه به وقوع بپیوندد 

آنها را خنثی کند.
او همچنین مدعی تغییر سیاست تل آویو در مقابل جنبش 
حماس شــد و گفت: رژیــم صهیونیســتی از مهار پرتاب 
موشک از غزه به سمت تحمل نکردن مطلق حرکت کرده 
اســت.بنت این را هم ادعا کرد که تل آویو مصر بر تامین 
آرامش کامل ســاکنان مناطق »عسقان«، »سدیروت« و 
غزه بوده و از تشــدید حمات مجــدد حماس جلوگیری 
می کند. او در عین حال با اشــاره به همکاری های مصر و 
آمریکا در ممانعت از ورود تسلیحات به نوار غزه مدعی شد: 
افزایش تعداد نیروهای نظامی در نوار غزه بسیار کند است 
چرا که با همکاری مصر و آمریکا امکان عرضه تســلیحات 

را مسدود می کنیم.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که نخست وزیر رژیم 
صهیونیســتی امروز گفته بود اگر قانون آپارتاید که قانون 
اســرائیل را بر شهرک ســازی ها و شهرک نشینان تحمیل 
می کند تا دو هفته آینده تصویب نشود، دولت به پایان راه 
خود خواهد رســید.در ماه آوریل، زمانی که یک قانونگذار 
اســتعفا کرد، دولت بنت اکثریت ضعیــف خود یعنی ۶۱ 
کرســی از ۱۲۰ کرسی را از دست داد و از آن زمان کابینه 
بنت دچار تزلزل شد و قادر به تصویب بسیاری از لوایح در 
کنســت نبوده است.اکنون اگر الیحه تمدید قانون آپارتاید 
تا اول جوالی تصویب نشــود، بیش از 4۷۵ هزار شــهرک 
نشــین )خارج از فلسطین اشغالی( از حقوق مشابه با دیگر 
اسرائیلی های داخل فلسطین اشــغالی برخوردار نخواهند 

شــد. تحرکات مخرب صهیونیست ها به نیابت از آمریکا در 
حالی ادامه دارد که معاون دستیار وزیر امور خارجه آمریکا 
در امور روابط عمومی جهانی با تکرار ادعاهای واهی دولت 
آمریکا در چارچوب سیاســت ایران هراســی در منطقه و 
انداختن توپ در زمین ایران، درخصوص مذاکرات هســته 
ای گفت: هنوز پتانسیلی برای توافق با ایران هست اما این 

امر به تصمیم ایران بستگی دارد.
»بیل روســو« در گفت وگو با روزنامه ســعودی »الشرق 
االوسط« اشــاره کرد که احتمال بستن توافق هسته ای با 
ایران در صورتی که به گفته او تهران "آماده بازگشــت به 

پایبندی کامل" باشد، وجود دارد.
روســو بدون اشــاره به اینکه این دولت آمریــکا بوده که 
تعهدات خود ذیل برجام را زیرپا گذشــته و سپس به طور 
یکجانبه از آن خارج شــده است و ایران در عمل به برجام 
پایبند بوده اســت، گفت: "ما معتقدیم که هنوز پتانسیل 
برای توافقی وجود دارد که بازگشــت بــه انطباق کامل و 
متقابــل را فراهم کند و دســتاوردهای واقعی را در زمینه 
عدم اشــاعه به ارمغان آورد، اما تصمیم با ایران اســت که 
تصمیــم بگیرد آیا می خواهد به توافق بازگردد یا از جامعه 

بین المللی به عنوان یک کل دور بماند".
این مقــام آمریکایی با تکرار ادعاهــای دولت آمریکا علیه 
ایران و تــاش برای خطرنــاک معرفی کــردن ایران در 
راســتای ایران هراسی در منطقه مدعی شــد: "برای ما، 
مذاکرات وین بر پرونده هســته ای متمرکز است. بدیهی 
است که ما نگرانی های جدی در مورد رفتار بی ثبات کننده 
ایران در منطقه، برنامه موشــکی و بسیاری از سیاست های 

منطقه ای آن داریم.
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با تاکید بر نقش  رژیم اشغالگر در ترور و خرابکاری در کل منطقه مطرح شد

نصیحت امنیتی تهران برای ابوظبی

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

برابر رای شــماره 140160312004001338 مورخــه 1401/03/07 موضوع 
کالســه 1401114412004000002 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی تاکر فرزند حســین بشماره 
شناســنامه 8249 و شماره ملی 4888724210 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شــده از پالک 24096 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس شــهرک مقدادی خیابــان آذر بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد خریداری 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8655
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140160312004001673 مورخــه 1401/03/23 موضوع 
کالســه 1400114412004000909 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن جوانمرد حکم آبادی فرزند 
رحیم بشــماره شناســنامه 581 و شــماره ملی 6249690549 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شــده از پــالک 37671 فرعی از 
1-اصلی واقع درگنبدکاووس بلوار جهاد کوی جهاد کوچه 11 بهزیســتی بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. 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 داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8659
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140060312004008580 مورخــه 1400/12/17 موضوع 
کالسه 1399114412006000195 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد شــیردل فرزند علی بشماره شناسنامه 
665 و شــماره ملــی 2031005456 در ششــدانگ یــک قطعه زمین احداث بنا شــده 
بــه مســاحت 527.90 مترمربــع جدا شــده از پــالک 10516 فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس زابــل آباد کوچه 4 جنوبــی بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد انتقال ملک 
مع الواســطه از قلیــچ کوچکی. لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی   داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 8662
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140160312004001176 مورخــه 1401/03/01 موضوع 
کالســه 1400114412004000636 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای حلیم مختوم فرزند انه دوردی 
بشــماره شناسنامه 290 و شــماره ملی 2030942286 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزروعــی به مســاحت32500 مترمربع جدا شــده از پالک 4 فرعــی از 16-اصلی واقع 
درگنبدکاووس اراضی کشاورزی قریه آقچه لی بخش 11 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8664
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140160312004001442 مورخــه 1401/03/10 موضوع 
کالســه 1400114412004000695 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالوهاب حقیقی فرزند عبدل 
لطیف بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 4860158504 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 186.16 مترمربع جدا شده از پالک 5010 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس خیابان مالنفس کوچه شــش متری یکم ما بین آزادی و کوچه آزادی 
بخــش 10 حــوزه ثبت ملک گنبــد  انتقال ملک مع الواســطه از محمد آق آتابــای. لذا به 
منظــور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشــند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8666
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140160312004000282 مورخــه 1401/01/22 موضوع 
کالســه 1399114412004001053 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای صالح نیــک خوی فرزند جلیل 
بشــماره شناسنامه 859 و شــماره ملی 4869447975 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 133 مترمربع جدا شــده از پالک 2867 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس شــهرک کارگران  بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد  انتقال ملک مع 
الواســطه از شرکت تعاونی مسکن مشترک کارگران گنبد بوده. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی   داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8657
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140060312004008281 مورخــه 1400/12/09 موضوع 
کالســه 1399114412004001069 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای حاجــی دردی غنا فرزند حاجو 
بشــماره شناسنامه 403 و شــماره ملی 2031308726 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 119.90 مترمربع جدا شده از پالک 4446 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس روستای یوسف آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد  انتقال ملک مع 
الواســطه از نوریاغدی غنا بوده. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی   داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 8669
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140160312004001450 مورخــه 1401/03/10 موضوع 
کالســه 1399114412004000525 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه آق آتابای فرزند ابراهیم 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2020846403 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 114.10 مترمربع جدا شده از پالک 4169 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس روســتای نورآباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از تازه گل گوک راد بوده. لذا به منظور اطالع عموم 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 ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. م-الف: 

8671
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/13
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۷

فرشاد منبری  -  شهردار کامیاران

ت اول
نوب

از طریق  فراخوان پروژه خرید مصالح سنگی جهت زیرسازی پروژه خیابان ۳۴ متری به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۷ را  شهرداری کامیاران در نظر دارد 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به 

ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی به صورت برخط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی  : 

- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ 

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰دو میلیارد و پانصد میلیون ریال می باشد که باید به یکی از 
شکل های زیر باشد.

الف - ضمانت نامه بانکی 
ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۸۷۷۹۱۳۰۰۰ شهرداری

تماس: ۰۸۷۳۵۵۲۲۶۱۰- ادهم مظفری، ساختمان شهرداری شماره  یاد  زنده  ایوبی، چهارراه  الدین  کامیاران، خیابان صالح   : و آدرس دستگاه  تماس  اطالعات 
۰۸۷۳۵۵۳۱۷۹۰

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۸

فرشاد منبری  -  شهردار کامیاران

ت اول
نوب

شهرداری کامیاران در نظر دارد فراخوان پروژه اجاره ماشین آالت سنگین عملیات عمرانی و راهسازی جهت خاکبرداری و حمل خاک و نخاله پروژه زیر 
سازی خیابان۳۴ متری به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۸ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و 
تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. متقاضیان 
شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط ( برای کلیه صاحبان امضای مجاز 

و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند .
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸  
- مهلت دریافت اسناد فراخوان از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۴/۰۴

- مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ 
- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹ صبح ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه  ۱،۰۸۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال )یک میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال می باشد که 
باید به یکی از شکل های زیر باشد.

الف - ضمانت نامه بانکی
ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۸۷۷۹۱۳۰۰۰ شهرداری

تماس: ۰۸۷۳۵۵۲۲۶۱۰- ادهم مظفری، ساختمان شهرداری شماره  یاد  زنده  ایوبی، چهارراه  الدین  کامیاران، خیابان صالح   : و آدرس دستگاه  تماس  اطالعات 
۰۸۷۳۵۵۳۱۷۹۰

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

برابــر رای شــماره 140060301024004381 - 1400/11/30 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
خلیل قســمتی فرزند یداله بشماره شناسنامه 22 صادره از شمیران در یک و نیم دانگ 
مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیان یک قطعه زمیــن با بنای احداثی در ان به مســاحت 
105/04 مترمربع پالک 173 فرعی از 14 اصلی واقع در تهران - بخش حوزه ثبت ملک 
شــهرری انتقال قهری از مالک رسمی مرحوم یداهلل قســمتی اندرابی برابر گواهی حصر 
وراثت 140091390002674781 -1400/3/12 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 داشته باشند 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، 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. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/3/30- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1401/14/14- م الف/190
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

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

برابــر رای شــماره 140060301024004379 - 1400/11/30 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
گالبتین  قســمتی اندرابی فرزند یداله بشماره شناسنامه 34 صادره از سراب در هفتاد 
و پنج صدم دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی در 
ان به مساحت 105/04 مترمربع پالک 173 فرعی از 14 اصلی واقع در تهران - بخش 
حــوزه ثبت ملک شــهرری انتقال قهری از مالک رســمی مرحوم یداهلل قســمتی اندرابی 

برابــر گواهی حصر وراثت 140091390002674781 -1400/3/12 محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواســت خود را 
بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/3/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/14/14- م الف/191
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

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

برابــر رای شــماره 140060301024004380 - 1400/11/30 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم 
خدیجه قســمتی اندرابی فرزند یداله بشــماره شناســنامه 186 صادره از شمیرانات در 
هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در ان بــه مســاحت 105/04 مترمربع پالک 173 فرعی از 14 اصلــی واقع در تهران - 
بخش حوزه ثبت ملک شهرری انتقال قهری از مالک رسمی مرحوم یداهلل قسمتی اندرابی 
برابــر گواهی حصر وراثت 140091390002674781 -1400/3/12 محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 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، دادخواســت خود را 
بــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/3/30- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/14/14- م الف/187
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

رئیس جمهور آرژانتین تصریح کرد، هواپیمای ونزوئایی که هفته گذشته در این 
کشور فرود آمده بود هیچ ارتباطی با نیروی قدس سپاه ایران ندارد.

 آلبرتــو فرنانــدز رئیس جمهور آرژانتیــن در گفت وگو با شــبکه ۱۰ رادیو این 
کشــور در پاسخ به سوالی پیرامون یک هواپیمای ونزوئایی که هفته گذشته در 
منطقه ای نزدیک به بوئنوس آیرس به زمین نشســته بود، خاطر نشان کرد: فرود 
آمدن این هواپیمای باری با سرنشــینان ایرانی و ونزوئایی در آرژانتین، ارتباطی 
با نیروی قدس ســپاه پاسداران ایران نداشته و تنها به دلیل مشکات مربوط به 
سوخت گیری بوده است.وی در ادامه تصریح کرد: هیچ مسئله غیرعادی در رابطه 
با این هواپیما وجود نداشــته و تنها مشکل آن سوخت گیری به دلیل تحریم های 

آمریکا علیه ونزوئا بوده است.
هفته گذشته برخی رسانه های داخلی در آرژانتین ادعا کردند که یک هواپیمای 

ونزوئایــی از نوع بوئینگ۷4۷ که متعلق به خطوط هوایی ماهان ایر اســت در 
فرودگاهی در نزدیکی بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین متوقف شده است که ۷ 
خدمه ایرانی و ۹ نفر ونزوئایی در آن حضور داشته اند. ابتدا در این خبرها آمده 
بود که این هواپیما متعلق به ماهان ایر بوده و در اجاره یک شرکت ونزوئایی قرار 
دارد اما روابط عمومی هواپیمایی ماهان سپس اعام کرد که مالکیت این هواپیما 

یک ســال است که واگذار شده و به یک شــرکت ونزوئایی فروخته شده است 
و در اجاره این شــرکت هواپیمایی نیست.همچنین برخی رسانه ها مدعی شدند 
که خدمه ایرانی این هواپیما با نیروس قدس ســپاه ایران ارتباط دارند و مقامات 
آرژانتین نیز به همین دلیل مشــکوک شدند که ممکن است ارتباطی میان این 

پرواز و سپاه پاسداران انقاب اسامی ایران وجود داشته باشد.
اما دولت آرژانتین  نیز اعام کرد، هیچ یک از ۱۹ خدمه هواپیمایی که به تازگی 
در فرودگاهی در بوئنوس آیرس متوقف شــده بود، ارتباطی با نیروی قدس سپاه 
ایران ندارند.بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، بعدتر مشخص شد که پنج تن از ۱۹ 
خدمه این هواپیما ایرانی بوده اند که به دلیل شــباهت نام یکی از آنها با عضوی 
از نیروی قدس ســپاه گذرنامه هایشان توقیف شده و به آنها اجازه ورود به خاک 

آرژانتین داده نشده بود.

رئیس جمهور آرژانتین به جوسازی های دروغین پایان داد

 هواپیمای ونزوئالیی هیچ ارتباطی 
با سپاه قدس نداشت


