
 تمام مرزهای ایران 
با جمهوری آذربایجان باز هستند

سفارت جمهوری اسالمی ایران در باکو بسته بودن 
مرزهای زمینــی، هوایی و دریایــی ایران بر روی 
گردشــگران خارجی به ویژه کشورهای همسایه را 

رد کرد.
بــه دنبال انتشــار اخباری در زمینه بســته بودن 
مرزهــای ایران بــر  روی گردشــگران خارجی و 
شهروندان کشــورهای همسایه، سفارت جمهوری 
اسالمی ایران در شــهر »باکو« پایتخت جمهوری 
آذربایجان این اخبــار را رد کرد و آن ها »جعلی« 
خواند.به گزارش خبرگزاری »ترند نیوز« ســفارت 
ایران در باکــو در بیانیه ای بدین منظور اعالم کرد 
که تمامی مرزهــای زمینی، هوایی و دریایی ایران 
بر روی گردشگران خارجی و شهروندان کشورهای 
همسایه باز است.این سفارتخانه به ویژه تاکید کرد 
که تمام مرزهای ایران بر روی شهروندان جمهوری 
آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان باز هستند. 
پیشــتر گزارش شده بود که مرزهای ایران بر روی 
گردشگران کشور همسایه جمهوری آذربایجان به 

دلیل شیوع کرونا بسته شده است.  فارس

 رویکرد خصمانه آمریکا 
با »فشار حداکثری« ادامه دارد

وزارت امور خارجه به  مناســبت فرارسیدن سالروز 
حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران بر 

فراز خلیج فارس توییتی منتشر کرد.
 وزارت امور خارجه با انتشــار توئیتی به مناســبت 
فرارسیدن سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای 
مســافربری ایران بر فــراز خلیج فارس، نوشــت: 
»اعطــای مدال بــه فرمانده نــاو آمریکایی، نمونه 
دیگــری از رویکــرد خصمانه آمریــکا علیه ملت 
ایران اســت؛ این رویکــرد خصمانه امــروز نیز با 
ادامه سیاست شکســت خورده »فشار حداکثری« 
ادامــه دارد«. همچنیــن وزارت امــور خارجه به 
مناســبت هفته حقوق بشر آمریکایی و با اشاره به 
گزارش ســازمان ملل در مورد نقض مکرر حقوق 
مردم فلسطین توســط رژیم صهیونیستی و نقض 
حقوق مردم افغانســتان توئیت هایــی به زبان های 
عربی و انگلیســی و فارســی منتشر کرد و نوشت: 
»تبعیــض مداوم علیه فلســطینی ها در سراســر 
کرانه باختری و بیت المقــدس، به صورت آوارگی 
اجباری، تخریب منازل مردم فلسطین و گسترش 
 شــهرک های صهیونیست نشــین و محاصــره غزه 

ادامه دارد«.  ایسنا

اخبــــار گزارش

در ادامه تالش های جمهوری اســالمی برای کاهش تنشها 
در منطقــه و بهبــود امنیت و صلح وزیــر امور خارجه که 
اخیرا به ترکیه ســفر کرده بود راهی دمشق شد تا میانجی  
برای کاهش و رفع ســوء تفاهامــات و اختالفات میان دو 

کشور باشد. 
ایران با ترکیه و ســوریه روابط گســترده ای دارد و تعادل 
در منطقه را در گرو رفع تنشــها میان دو کشــور می داند 
و در این راه نیز اقدامات بســیاری صورت داده اســت که 
از نشســت های آســتانه تا مذاکرات دو جانبه را در بر می 
گیرد. در ادامــه این رویکرد وزیر امور خارجه در بدو ورود 
به دمشــق گفت: نگرانی های کشور همسایه خود ترکیه را 
درک می کنیــم و قویا مخالف هرگونــه اقدام نظامی با هر 
توجیهی هستیم. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران پس از ورود به فرودگاه دمشــق 
برای دیدار و گفت  وگو با مقامات عالیرتبه ســوریه در جمع 
خبرنگاران ضمن ابراز خرسندی از حضور در سوریه گفت: 
خیلی خوشــحالم امروز فرصت حضور در کشور دوست و 

برادر سوریه برای من و هیأت همراهم فراهم شد.
وی افزود: ســفر اخیر آقای بشــار اســد به تهــران نقطه 
عطف جدیدی در روابط دو کشــور به شــمار می رود. در 
طی این ســفر وارد مرحله جدیــدی از همکاری های همه 
 جانبه دو کشــور از جمله در حوزه هــای متنوع اقتصادی 

و تجاری شدیم.
 وزیــر خارجه ادامه داد: امروز فرصت خیلی خوبی اســت 
که بــا همــکارم آقای فیصــل المقداد آخریــن وضعیت 
مناســبات دو کشور را مورد بررســی قرار دهیم. اقدام روز 
جاری رژیم صهیونیســتی و تجاوز آن بــه تمامیت ارضی 
ســوریه را قویا محکوم می کنیــم. در کنار تحریم هایی که 
علیه مردم مقاوم ســوریه اعمال می شود، صهیونیست ها به 
دنبال بی ثبات ســازی و افزایش مشکالت مردم در سوریه 
هســتند.امیرعبداللهیان بیان کرد: اکنون که مردم سوریه 
در حال بازگشت به شهرها و منازل مسکونی خود هستند، 
می خواهند با این اقدامات خودشــان دمشق را به صورت 
نادرســت، ناامن جلوه دهند.رئیس دســتگاه دیپلماســی 

خاطرنشــان کرد: مردم و دولت و رهبری سوریه در دفاع 
از تمامیت ارضی کشورشــان با قــدرت عمل می کنند. ما 
نگرانی های کشور همســایه خود ترکیه را درک می کنیم. 
قویــا مخالف هرگونه اقدام نظامی با هر توجیهی هســتیم 
و برای حل ســوءتفاهمات موجود بین ســوریه و ترکیه از 
مســیر دیپلماسی و گفت وگوی سیاســی تالش می کنیم.

این ســفر به منظور دیدار و گفت وگــو با مقامات عالیرتبه 
ســوریه در خصوص گســترش هر چه بیشــتر مناسبات 
 دوجانبــه، تحــوالت منطقــه ای و مســائل بین المللــی 

انجام شده است.
امیرعبداللهیان در هفته ای که گذشــت نیز ســفری چند 
ساعته به ترکیه داشــت و با وزیر خارجه و رئیس جمهور 
این کشور دیدار و درباره تحوالت سوریه نیز گفت وگو کرد.
در این میان وزیر خارجه سوریه در استقبال از وزیر خارجه 
ایــران در فرودگاه دمشــق بر حمایت دمشــق از پرونده 
هســته ای ایران تاکید کرد.»فیصل المقداد« وزیر خارجه 
ســوریه، پس از حضور در مراســم اســتقبال از »حسین 

امیرعبداللهیان« وزیر خارجه ایران در فرودگاه دمشــق در 
جمع خبرنگاران، این ســفر را بسیار مهم توصیف کرد.وی 
تصریح کرد: این سفر بســیار مهم است و پس از تحوالت 
داخلی، منطقه ای و بین المللی زیادی صورت می گیرد.ما در 
پیگیری جدی پرونده هســته ای در کنار ایران هستیم و از 

موضع آن در این زمینه حمایت می کنیم.
المقداد در ادامه با اشاره به تداوم حمالت رژیم صهیونیستی 
به ســوریه و اقدامات مختلــف آن بــرای تضعیف محور 
مقاومت تاکید کرد که در سایه تحوالت عمیق جهانی، باید 
این تحوالت مورد بررســی قرار گیرد و طی ساعات آینده  
وزاری خارجه ســوریه و ایران در دمشــق به بررسی این 
موضوع خواهند پرداخت. در همین حال وزیر امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران با بشار اسد رئیس جمهور سوریه 
دیدار کرد. امیرعبداللهیان هدف از این ســفر را اســتقرار 
صلح و امنیت در منطقه میان ســوریه و ترکیه به عنوان دو 
کشوری که جمهوری اسالمی ایران روابط مهمی با هر دو 

طرف دارد، بیان کرده است.
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وزیر امور خارجه پس از سفر به ترکیه راهی سوریه شد 

میانجی گری تهران میان دمشق- آنکارا

تصمیم واحد ثبتی 
مرجع رسیدگی : اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود

خواهان افراز: محسن نوروزری
خواندگان افراز: امید اســماعیلی  و فاطمه توســلی و محمد حســینی و 
ســعید صادقیان و طیبه صادقیان و فاطمه صادقیــان و ابراهیم عباس آباد 

عربی و بدیعه نبوی و بنفشه نبوی 
مورد افراز: پالک 1/5639  واقع دربخش 3 شاهرود )بسطام(

خواهــان افراز طی تقاضای وارده شــماره 13301  مورخــه 9 /5 / 1400 بطرفیت 
خواندگان و به اســناد قانون افرازامالک مشــاعی مصوب ســال 58 خواهان افراز سهمی 
خود از پالک فوق الذکر را نموده که پس ازطی تشــریفات اولیه و دعوت از ســایر مالکین 
مشــاعی برابر آگهی روزنامه سیاســت روز به شــماره 5651 سه شــنبه مورخ 12 /5 / 
1400 و بازدیــد ازمحــل در مورخه 16 / 6 / 1400  نقشــه افــرازی تهیه وجهت تائید 
به شــهرداری بسطام  ارســال که شهرداری بسطام  طی نامه شماره 430 مورخ 22 / 1 / 
1401  افراز پالک فوق را با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر مورد تایید دانسته است. 
لــذا دروقت فوق الذکر جلســه ای بــا حضورامضاء کنندگان ذیل تشــکیل و با توجه 
به مراتب فوق ملک موصوف قابل افرازتشــخیص و بــا توجه به تصرفات مفروز متقاضی 
در پالک و ســهم مشاعی ایشان در کل پالک و نقشــه تایید شده توسط شهرداری بسطام  

حدود افرازی و باقیمانده به این شرح اعالم میگردد  
قطعه افراز که برای ان پالک 7081 / 1 بخش 3 در نظر گرفته شده و سهم محسن 
نوروزی میباشــد : به مساحت 2073/78  متر مربع شماال دیواریست بطول )00 / 71( 
هفتاد ویک متر به شــماره پنج هزار وششــصد وســي ونه فرعي باقیمانده  از یک اصلي 
شــرقا درب و دیواریســت بطول )26 / 29( بیست و نه متر و بیست و شش سانتی متر 
به شــارع عام جنوبا دیواریســت بطول )00 / 71( هفتاد ویک متر به شــماره پنج هزار 
وششــصد وســي ونه باقیمانده  فرعي از یک اصلي غربا درب و دیواریست بطول )26 / 

29( بیست و نه متر و بیست و شش سانتی متر به نهر وشارع عام
قطعه اول باقیمانده )شمال قطعه افرازی( یک قطعه زمین به مساحت   12051/5   
متر مربع شماال مرزیست بطول )00 / 80( هشتاد متر به نهر عام ) کال ( شرقا مرزیست 
بطــول )65 / 175 ( صدوهفتــادو پنــج متر و شــصت و پنج ســانتی متر بــه حریم جاده 
آسفالته  جنوبا به دیوار بطول )00 / 71( هفتاد ویک متر به پالک هفت هزار و هشتاد و 
یک فرعی از 1 اصلی ) قطعه افرازی( غربا در چهار قسمت اول بطول )35 / 41( چهل و 
یک متر به نهرو شارع عام دوم بطول )00 / 50( پنجاه متر به نهرو شارع سوم مرزیست 
بطول )00 / 33( سی و سه متر به نهر و شارع عام چهارم مرزیست بطول )5 / 33( سی 

و سه  متر و پنجاه سانتیمتر به نهر و شارع عام 
قطعه دوم باقیمانده )جنوب قطعه افرازی( یک قطعه زمین به مساحت 15 / 7282  
متر مربع شماال به دیواربطول )00 / 71( هفتاد ویک متر به به پالک هفت هزار و هشتاد 
و یک فرعی از 1 اصلی ) قطعه افرازی( شرقا بطول )11 /60 ( شصت مترو یازده سانتی 
متر به حریم جاده آســفالته دوم مرزیســت بطول )00 / 25( بیست وپنج متر به نهر عام 
ســوم مرزیست بطول )00 / 25( بیســت وپنج متر به نهر عام جنوبا در سه قسمت اول 
مرزیســت بطول )00 / 7( هفت متر به نهر عام دوم مرزیســت بطول )00 / 20( بیست 
متر به نهر عام ســوم مرزیســت بطول )50 / 42( چهل ودو متر و پنجاه سانتیمتر به نهر 
عام غربا در چهار  قسمت اول مرزیست بطول )00 / 36( سي وشش متر به نهر عام دوم 
مرزیست بطول )00 / 16( شانزده متر به نهر عام سوم مرزیست بطول )00 / 50( پنجاه 
متر به نهر عام چهارم مرزیست بطول )49 / 1( یک مترو چهل و نه سانتی متر به نهر عام 
این تصمیم برابرماده 2 آئین نامه قانون افرازبه مدت 10 روز از تاریخ انتشاراگهی 

قابل اعتراض در دادگاه صالحه محل می باشد.  

                   نماینده ثبت                                                    نقشه بردار ثبت
                   هادی فوقانی                                                   عباس نورزی

سرپرست واحد ثبتی
حمیدرضا حسین پور

آگهی 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 ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه وبالمعارض متاقضی محرز 
گردیده است لذا مشخصات متقاضی امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
دردونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتکیه اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایید .
)) نصره حلچی فرزند صالح ششــدانگیکباب ســاختمان به نشــانی ایستگاه 7 سلیج 
غربــی کوچــه حاج محمد ناصری خریداری شــده از مالک رســمی عبید نواصــر رضایی به 
مساحت 155/63 متر مربع طبق رای شــماره 140160317003000187 قسمتی از 

پالک 6/141 واقع در بخش 10 آبادان  (( 
بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور وعدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد ./
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/3/28 

تاریخ انتشار نوبت دوم :12 /1401/4 
م-الف :119 /1  سیاست روز

 مردانی- سرپرست ثبت اسناد وامالک آبادان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ناصر ماجدیان با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصــدق به مهر دفترخانه 5 
همدان برابــر وارده شــماره 1009753/1401 مورخ 1401/3/17 مدعی اســت که 
ســند مالکیت ششــدانگ پالک 1/6848/22616 واقع در حومه بخش ســه همدان به 
شــماره مسلسل 697034 ســری ب 93 ذیل ثبت 50382 دفتر 358 صفحه 286 بنام 
آقــای ناصر ماجدیان )مالک( به علت نامعلوم مفقود گردیده و برابر ســند رهنی شــماره 
279337 مورخ 1394/2/13 تنظیمی در دفترخانه 5 همدان نزد بانک مســکن شــعبه 
مرکزی همدان در رهن می باشــد لذا به اســتناد تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت بدین وســیله آگهی میشــود تا هر کســی مدعی انجام معامله و یا وجود ســند 
مالکیــت نزد خود می باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی طی مــدت 10 روز به اداره ثبت 
اســناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله اعتراض خود 
را کتبا تســلیم نماید در صورت انقضا مدت واخواهی و نرسیدن اعتراض و یا در صورت 
اعتــراض چنانچه اصل ســند مالکیت ارائه نگردد،ســند مالکیت المثنــی به نام متقاضی 

صادر و تسلیم خواهد شد.مراتب بر اساس سیستم جامع تهیه و گزارش شده است.
م الف:584

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان - از طرف فریدون رحمانی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 برابر تقاضای وارده به شــماره1401/1777 تاریخ 1401/04/09  تحدید حدود 
شــش دانگ یک باب ســاختمان مســکونی دارای پالک 2800 فرعی از1 اصلی واقع در 
میامی بخش 4 ثبتی  مورد درخواســت خانم طیبه عباسی فرزند اسمعیل در روز دوشنبه 
مورخ1401/05/03 ساعت 10 صبح در محل ملک شروع و تحدید حدود به عمل خواهد 
آمــد رضا مراتب بدین وســیله به اطالع مالــک و صاحبان امالک مجاور می رســاند که در 
موعد مقرر در محل حاضر شــوند چنانچه مالک و نماینده قانونی آن در محل حاضر نباشد 
ملــک مذکوربا حدود اظهار  شــده از طــرف مجاورین تحدید خواهد شــد و اعتراضات از 
صاحبــان امالک مجاور و دارندگان حقــوق ارتفاقی نیز طبق ماده 20 قانون ثبت ظرف 30 
روز از طریــق تتحدید حدود  پذیرفته می شــود در غیر اینصــورت برابر مقررات اقدام 

خواهد شد .
انتشار 1401/04/12

: محمد علی نیک راد سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان میامی

آگهی افراز پالک ثبتی 64/1واقع در بخش 1 
نظر به اینکه ورثه غالمرضا دزیانیان ) بهاره و نگار دزیانیان فرزندان و فاطمه آقایی 
عطار همســر متوفی( مالکین مشــاعی پالک ثبتی64/1 واقع در بخش1 درخواست وارده 
به شــماره 7919  مورخه1401/03/24 تقاضای افراز ســهمی  خود را به استناد قانون 
افراز و فروش امالک مشــاع مصوب سال1357/8/22 را از این اداره نموده و در ذیل 
تقاضای خود اعالم داشــته که آدرس ســایر خوانندگان را در اختیــار ندارند و به موجب 
آن مراتب فوق در این روزنامه آگهی و از سایر مالکین مشاعی دعوت به عمل می آید که 
در ســاعت 10 صبح روز1401/04/16 در این اداره و یا محل وقوع ملک حضور به هم 
رسانیده تا با حضور و نظارت شما عملیات افراز صورت پذیرد عدم  حضور خواندگان مانع 

از انجام تشریفات افراز نخواهد شد 
انتشار 1401/4/12

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود حمیدرضا حسین پور

فقدان سند مالکیت
آقــای حامــد حقی بــه وکالــت از طرف وراث حســن آهــون با ارائــه دو برگ 
استشهادیه گواهی شده ادعا نموده اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین 
به مســاحت 265.75 مترمربع به شماره پالک 213/661-اصلی واقع دربخش 9 
ثبت کالله ذیل ثبت 23062 صفحه 253 دفتر جلد 106 به نام حسن آهون ثبت 
و صادر گردیده سپس برابر سند انتقال اجرایی 39282- 1396/04/11 دفتر 
29 کالله مقدار 4 دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق به نام خان گل ساده بیگدلی 
انتقال گردیده است و درحین جا به جایی مفقود گردیده است تقاضای صدورسند 
المثنی ســند مالکیت را ازاین اداره نموده اســت از این رو به اســتناد ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب دریک نوبت آگهی می گردد تا هرکس نسبت 
بــه ملک مورد آگهــی معامله دیگری انجام داده و یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد 
خــود باشــد، ظرف مدت 10 روز از تاریخ آگهی، اعتــراض کتبی خود را ضمن ارائه 
مدارک و مســتندات به این اداره تسلیم نمایند درغیراین صورت پس ازانقضای 
مدت مذکور برابر مقررات، نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد 

شد. تاریخ انتشار: یک شنبه 1401/04/12 م-الف 8814 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله

آگهی مفقودی 
ســند کمپانــی و ســند مالکیت" برگ ســبز" خودرو کشــاورزی تراکتــور تیپ 285 
رنــگ قرمــز- روغنــی مــدل 1391 شــماره موتــور LFW80360V و شــماره شاســی 
N3HKA20CEETAM14838 پــالک ایــران 59-186 ک 14 متعلــق بــه علــی اصغر 
خســروی به کد ملی 4889561552 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد. 

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

ســند مالکیــت-کارت ماشــین و ســند کمپانــی ســواری ســایپا131 مــدل 1399 
شــماره پــالک ایــران92-533ج88 شــماره موتور M13 /6475298 شــماره شاســی 

NAS411100L3613144 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************************

ســند مالکیت و سند کمپانی ســواری پژو 206 مدل 1382 شماره پالک ایران62-
331س86 شماره موتور 10FSJ54399971 شماره شاسی 82619703 مققود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**************************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز ســواری پژو 206 مدل 1389 رنگ سفید روغنی شماره 
موتــور 14188071904 شــماره شاســی NAAP03ED7AJ103904 شــماره پــالک 
ایران62-648س86 به نام میثم محمودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ساری
**************************************************************************

برگ ســبز پراید وانت رنگ مشــکی مدل 1393 شــماره موتور 5163369 شماره 
شاسی NAS451100E4922837 شماره پالک ایران82-351ق42 مفقود گردیده و از 

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

برگ ســبز سواری SAINA ســایپا مدل 1400 شــماره پالک ایران62-156ط36 
شــماره موتــورM15 / 9165710 شــماره شاســی NAS831100M5721628 مفقود 

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

کارت ماشــین خودروی وانت تیپ Z24NIB مدل 1395 آبی روغنی شــماره شاسی 
NAZPL140BF0428143  شــماره موتــور Z24698760Z شــماره انتظامــی 358 ص 
32 ایــران 78 بــه نام علی اصغر مســلمانی مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد.7417 )دماوند(

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای احمد صادقی دهشــیری با تســلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق سند 
المثنی مدعی است که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از ششدانگ باغ بشماره پالک 
3۴2 اصلی واقع در نیر سور آباد بخش ۴۱ یزد که در دفتر امالک 2 صفحه 355 
به ثبت رسیده است به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده و از این اداره 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نمــوده فلذا به موجب تبصره ۱  اصالحی ماده 
۱2۰  آییــن نامه قانــون ثبت  امالک مراتب طی یک نوبت آگهــی  و به اطالع عموم 
رســانیده میشود تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در 
معامالتی که ذیالً به حکایت ســند ثبتی و اظهار مالک قید می گردد ذکر نشــده و یا 
مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
انجام نماید و در غیر این صورت پس از گذشــت مهلت مقرر نسبت به پالک مزبور 
سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر و به مالک تسلیم خواهد شد سلسله نقل 
و انتقاالت بدین شرح می باشد. سند مالکیت ششدانگ پالک باال به نام عبدالخالق 
طبیب زاده انوری صادر سپس برابر خالصه سند قطعی۱8252- ۱337/۰3/۱8 
دفترخانه ۱۰ یزد ســه دانگ  آن به خانم نصرت طبیب زاده انوری منتقل و برابر 
خالصه سند قطعی ۴8۱۱9 – ۱368/۰2/۱6 دفتر 28 تفت سه دانگ خود را به 

آقای احمد صادقی فوق منتقل نموده است. 
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۴/۱2 

م /الف 38
عباس دهقان پور  فراشاه 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نیر

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای احمد صادقی دهشــیری با تســلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق سند 
المثنی مدعی است که سند مالکیت سه دانگ  مشاع از ششدانگ باغ بشماره پالک 
337 اصلی واقع در نیر سور آباد بخش ۴۱ یزد که در دفتر امالک 2 صفحه 36۱ 
به ثبت رسیده است به علت جابجایی مفقود و تاکنون پیدا نگردیده و از این اداره 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نمــوده فلذا به موجب تبصره ۱  اصالحی ماده 
۱2۰  آییــن نامه قانــون ثبت  امالک مراتب طی یک نوبت اگهــی  و به اطالع عموم 
رســانیده میشود تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در 
معامالتی که ذیالً به حکایت ســند ثبتی و اظهار مالک قید می گردد ذکر نشــده و یا 
مدعی  وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی به 
ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
انجام نماید و در غیر این صورت پس از گذشــت مهلت مقرر نسبت به پالک مزبور 
سند مالکیت المثنی برابر مقررات صادر و به مالک تسلیم خواهد شد سلسله نقل 
و انتقاالت بدین شرح می باشد. سند مالکیت ششدانگ پالک باال به نام عبدالخالق 
طبیب زاده انوری صادر سپس برابر خالصه سند قطعی۱8252- ۱337/۰3/۱8 
دفترخانه ۱۰ یزد ســه دانگ  آن به خانم نصرت طبیب زاده انوری منتقل و برابر 
خالصه سند قطعی ۴9۱۱9 – ۱368/۰2/۱6 دفتر 28 تفت سه دانگ خود را به 

آقای احمد صادقی فوق منتقل نموده است. 
تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۰۴/۱2 

م /الف 37
عباس دهقان پور  فراشاه 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نیر

یک مقام ارشد روسیه طی پیامی در توییتر خواستار نرمش بیشتر ایاالت متحده 
در مذاکرات رفع تحریم ها با ایران شد.

میخائیل اولیانوف، نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی مستقر در وین 
می گوید آمریکا باید برای احیای برجام نرمش بیشــتری از خودش نشــان دهد. 
اولیانوف در توییتر درباره دیدار ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روســیه 
بــا علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران نوشــت: »این جلســه یک تبادل 
نظر بســیار حرفه ای در خصوص وضعیت فعلی برجام و چشم اندازهای مذاکرات 
وین بود.«وی اضافه کرد: »ارزیابی من این اســت: علی رغم همه مشکالت توافق 
هســته ای هنوز قابل احیا است. برای اینکه این اتفاق رخ دهد آمریکا باید نرمش 
بیشتری نشــان دهد.« همچنین نمایندگی روسیه در وین از سفر مذاکره کننده 

ارشد ایران به مسکو و دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه خبر داد.
نمایندگی روســیه در وین در پیامی که در صفحه توییتری خود منتشــر کرد از 
دیدار »سرگئی ریابکوف« معاون وزیر امور خارجه روسیه با »علی باقری« معاون 
وزیــر امور خارجه ایران و مذاکره کننده ارشــد جمهوری اســالمی در مذاکرات 
هســته ای در مســکو خبر داد.در این پیــام توییتری همچنین آمده اســت که 
»میخائیل اولیانوف« نماینده روســیه در سازمان های بین المللی مستقر در وین 
نیز در این نشســت حضور داشــته اســت.»میخائیل اولیانوف« در خصوص این 
نشست توضیح داد: »تبادل نظر بسیار حرفه ای در خصوص وضعیت فعلی برجام 
و چشــم اندازهای مذاکرات وین انجام گرفت. ارزیابی من این اســت: »علی رغم 
تمامی دشــواری ها، هنوز امکان احیای توافق هسته ای وجود دارد و برای تحقق 

این امر، ایاالت متحده باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد«.

مذاکرات رفع تحریم ها در وین از چند ماه پیش دچار وقفه شــد. دولت آمریکا از 
زمان آغاز این مذاکرات به جای پیشــنهاد دادن ابتکارهای عملی برای پیشرفت 
گفت وگوها بارها تالش کرده طرف های مختلف را به کند کردن روند مذاکرات و 
ایجاد مانع بر ســر راه آن متهم کند.کشورهای غربی و به ویژه آمریکا در ماه های 
گذشــته، بعد از وقفه در مذاکرات وین، به رویه همیشگی خود در متوسل شدن 
به عملیات های روانی و رســانه ای جهت مقصرنمایی ایران و ســلب مسئولیت از 
خــود روی آورده اند.   این کشــورها ابتدا با متصل کــردن موضوع مذاکرات به 
جنگ اوکراین ادعا کردند که روســیه مانع از پیشبرد گفت وگوها شده است.بعد 
از آنکه »ســرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه روســیه در جریان سفر »حسین 
امیرعبداللهیــان«، وزیر امــور خارجه ایران تصریح کرد که موضوع درخواســت 
ضمانت مسکو برای همکاری  با ایران پس از اجرای کامل برجام مانعی برای ادامه 
گفت وگوها نیست، کشورهای غربی به برجسته سازی یک موضوع ایران پرداخته 
و مدعی شدند درخواست تهران برای حذف نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 

فهرست سازمان های اصطالحاً تروریستی مذاکرات را به بن بست کشانده است.
در این میان رژیم صهیونیستی در سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه فهرستی از 
»گزینه های دیپلماتیک« برای افزایش فشار به ایران به او ارائه خواهد کرد.پایگاه 
»المانیتور« به نقل از برخی منابع صهیونیســتی گزارش داده مقام های اسرائیلی 

در جریان سفر »جو بایدن«، رئیس جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی فهرستی از 
»راهکارهای دیپلماتیک« درباره ایران به او ارائه خواهد کرد.یک مقام ارشد رژیم 
صهیونیستی به پایگاه المانیتور گفت اسرائیل فهرستی از تدابیر دیپلماتیک برای 
افزایش فشار بر ایران و وادار کردن این کشور به دست کشیدن از برنامه هسته ای 
خود جمع آوری کرده اســت.این مقام رژیم صهیونیستی گفت: »روش هایی برای 
جلوگیری از پروژه هسته ای ]ایران[ وجود دارند که نظامی نیستند. غرب و ایاالت 
متحــده تا کنون از همــه ابزارهای دیپلماتیک و اقتصادی کــه در اختیار دارند 
استفاده نکرده اند.«وی در ادمه مدعی شد: »ایرانی ها این را می دانند و با توجه به 
وضعیتی که دارند مقاومت در برابر تدابیر جدید را سخت خواهند یافت. ما قصد 
داریم ]به بایدن[ درباره توافق هســته ای جدید هشدار دهیم و راهکار جایگزین 
مشخصی به او ارائه کنیم.«رژیم صهیونیستی تنها دارنده سالح های هسته ای در 
منطقه غرب آســیا است که با حمایت های آمریکا برنامه تسلیحاتی خود را از هر 

گونه نظارت بین المللی دور نگاه داشته است.
المانیتور نوشته موساد )ســازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی( بازگشت آمریکا 
به توافق هســته ای را امری می داند که حتماً اتفاق خواهد افتاد. طبق ادعای این 
رسانه، این ارزیابی موساد منطق بسیار ساده ای دارد و آن این است که هیچ کدام 
از دو طــرف راه جایگزین دیگری ندارند.دولت »جو بایدن« مدعی اســت قصد 
دارد از طریق مذاکرات جاری در شهر وین، پایتخت اتریش زمینه های الزم برای 
بازگشت کشورش به توافق هسته ای برجام را فراهم کند، اما تا کنون بدون انجام 
اقدامات الزم برای عمل به این وعده عماْل سیاست فشار حداکثری را علیه ایران 

ادامه داده است.

واکنش روسیه به روند مذاکرات برجام 

آمریکا باید نرمش بیشتری نشان دهد

هنری کیسینجر: 

بازگشت به برجام بسیار خطرناک است
وزیر خارجه اسبق آمریکا در مصاحبه ای بازگشتن به توافق هسته ای 

برجام را »بسیار خطرناک« توصیف کرده است.
»هنری کیســینجر«، وزیر امور خارجه اســبق آمریکا بازگشــت 
کشورش به توافق هســته ای برجام با ایران را »خطرناک« توصیف 
کرده است.کیســینجر ۹۹ ســاله در مصاحبه با پایگاه اسپکتیتور 
از توافق هسته ای مذاکره شــده در دوران ریاست جمهوری »باراک 

اوباما« با ایران به عنوان توافقی »ناکافی« و »خطرناک« یاد کرد.
او همچنیــن گفته کــه از ابتدا مخالف این توافق بوده اســت. وی 
گفت: »نظر من این بود که راســتی آزمایی وعده های ایران بســیار 
دشــوار خواهد بود و گفت وگوها الگویی ایجاد می کرد که طبق آن 
پیشرفت هســته ای ایران احتماالً کمی کند می شد.«کیسینجر که 
یکی از استراتژیســت های ارشد حوزه سیاست خارجی آمریکا است 
درباره مذاکرات فعلی برای بازگشــت آمریکا بــه برجام هم گفت: 
»االن مشکل مذاکرات جاری هســته ای این است که بازگشتن به 
توافقی که از ابتدا ناکافی بود بســیار خطرناک است.«کیسینجر و 
شمار دیگری از سیاســتمداران در آمریکا برجام را از آن جهت که 
به محدود شــدن همه مولفه های قدرت جمهوری اسالمی ایران از 
جمله قدرت منطقه ای و قدرت موشــکی منجر نمی شــود توافقی 
»ناکافی« می دانند.وزیر خارجه اســبق آمریــکا اضافه کرد: »همه 
نگرانی هایــی که درباره توافق اصلی داشــتم را االن هم دارم. هنوز 
مفاد آن توافق را ندیده ام اما واقعاً هیچ جایگزینی برای حذف قوای 
هســته ای ایران وجود ندارد.« کشورهای غربی به رهبری آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی در سال های گذشته ایران را به پیگیری اهداف 
نظامی در برنامه هســته ای این کشــور متهم کرده اند. ایران قویاً 
ایــن ادعاها را رد کرده اســت.ایران تأکید می کند به عنوان یکی از 
امضاکنندگان پیمان منع گســترش ســالح های اتمی )ان پی تی( و 
عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دســتیابی به فناوری 
هســته ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.ایران عالوه بر این در سال 
۲۰۱۵ به توافقی با کشــورهای موســوم به گروه ۱+۵ برای حل و 

فصل تنش ها بر سر برنامه هسته ای خود دست پیدا کرد.

بزرگ ترین اقدام فرامنطقه ای دولت سیزدهم 

الحاق ایران به بریکس
سهرابی بیان کرد: ایران در شــرایطی قرار است وارد بریکس شود 
که ۲۶ درصد اقتصاد جهانی را در ســال ۲۰۲۱ کشــورهای عضو 

بریکس داشتند.
عبداهلل ســهرابی با اشــاره به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک 
ایران در غرب آسیا گفت: ایران به دنبال احیای داشته های تاریخی 
خود است و در این راستا دولت تالش می کند تمام شعارهای خود 
در طــول انتخابات را محقق کند که یکی از مهم ترین آنها ارتباط با 

همسایگان با رویکرد اقتصادی است.
وی به مناسبات سیاســی و دیپلماتیک فعال دولت سیزدهم اشاره 
و بیان کرد: ســفر رئیس جمهور تاجیکستان به ایران بعد از ۹ سال، 
ســفر رئیس جمهور ترکمنستان به کشــورمان بعد از ۶ سال، سفر 
رئیس جمهــور ونزوئال به تهران بعد از ۶ ســال، ســفر امیر قطر به 
تهران بعد از ۱۰ سال، ســفر رئیس جمهور کشورمان به عمان بعد 
از ۶ ســال و سفر رئیس جمهور قزاقســتان به ایران پس از ۶ سال 
نشــان از فعالیت دیپلماتیک دولت سیزدهم دارد.دستیار وزیر امور 
خارجه با بیان اینکه احیای شــبکه مویرگی راه ابریشم با اتصال به 
کریدورهای شــمال به جنوب امکان پذیر است، تصریح کرد: در این 
راســتا پیمان های منطقه ای در نشست با همسایگان در تحقق این 

مهم اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی بــا تصریح بر اینکه همــه اقتصاددانان جهان بــه این واقعیت 
اعتراف دارند که در ســال آینده قاره آســیا قــدرت برتر اقتصادی 
جهان خواهــد بود، اظهار کرد: جمهوری اســالمی از مدت ها قبل 
برنامه ریــزی کرده اســت به شــبکه های اقتصــادی و پیمان های 
فرامنطقه ای بپیوندد.سهرابی با بیان اینکه ایران دارای استعدادهای 
فراوانــی در حوزه کشــاورزی، اقتصادی، صنعتــی، دانش فکری و 
پیشــرفت های علمی اســت، گفت: ایران با این توانایی و استعداد 
پیشنهاد پیوستن به گروه بریکس را داده است. ۲۰ سال پیش رهبر 
انقالب در دیدار پوتین با ایشــان از ضرورت ایجاد یک اوپک گازی 
 گفت و گــروه بریکس یکی از نمونه های ائتالف ســازی های جدید 

بوده است.


