
هشدار به ایرانیان در سریالنکا 
سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر ضرورت احترام 
به حقوق اساسی مردم سریالنکا به ایرانیان مقیم این 
کشور توصیه کرد که از نزدیک شدن به مراکز تجمع 

خودداری کرده و با سفارت در تماس باشند.
 ناصــر کنعانــی در پی تحوالت داخلــی اخیر در 
ســریالنکا و ناآرامی هــا در این کشــور، با تأکید 
بــر ضرورت احتــرام به حقوق اساســی مردم این 
کشــور، ابراز امیدواری کرد که امور این کشور هر 
چه ســریع تر در مســیر و روند قانونی قرار گیرد.

وی همچنین با اشــاره به تماس مستمر با سفارت 
جمهوری اســالمی ایران در کلمبو و دریافت خبر 
سالمتی ایرانیان مقیم سریالنکا، از آنان درخواست 
کرد از نزدیک شــدن به مراکــز تجمع خودداری 
کرده و با سفارت جمهوری اسالمی ایران در کلمبو 

ارتباط خود را حفظ کنند.  ایسنا

امانی سفیر جدید ایران در لبنان شد
مجتبی امانی ســفیر جدید ایران در بیروت پیش 
از عزیمــت به محل ماموریت بــا وزیر امور خارجه 
دیــدار کرد. مجتبــی امانی رئیس پیشــین دفتر 
حفاظت منافع جمهوری اســالمی ایران در قاهره 
به عنوان سفیر جدید ایران در لبنان منصوب شد. 
او  جایگزین ســید محمدجالل فیروزنیا شده است. 
فیروزنیا از مرداد ۱۳۹۷ عهده دار سفارت ایران در 
بیروت بود. امانی متولد ســال ۱۳۴۲ و  ۹ سال از 
فعالیــت دیپلماتیک خود در وزارت امور خارجه را 
در کشــور مصر گذرانده است. وی همچنین پیش 
از آن معــاون مدیرکل دفتر مطالعات سیاســی و 

بین المللی وزارت امور خارجه بوده است.  ایرنا

تالش ایران برای حمایت از یمن 
روابط عمومی وزارت خارجه اعالم کرد ایران هیچگاه 
تالش های خود را به منظور کاهش آالم مردم یمن 

متوقف نکرده و این روند ادامه خواهد داشت.
روابط عمومی وزارت امور خارجه در این باره اعالم 
کرد: از آغاز تجاوز ظالمانه علیه ملت مظلوم و مقاوم 
یمن، ایران در کنار تالش های خود به منظور حل و 
فصل سیاسی بحران یمن، همواره مسائل انسانی و 
ارســال کمک های بشردوستانه را در اولویت تمامی 
طرح ها و اقدامات خود قرار داده اســت و با در نظر 
گرفتن مالحظات سیاســی امنیتــی و با توجه به 
محاصره همه جانبه ســرزمین یمن، در هماهنگی 
با نهادهای کمک رســان بین المللی، در تالش بوده 
است کمک های انســانی خود را ارسال کند که در 

برخی از موارد نتیجه حاصل شده است.  فارس

اخبــــار گزارش

بایدن که از بحران فراموشی رنج می برد در استانه سفر به 
منطقه نیز گرفتار توهم استمرار سیاست فشار و مذاکره و 
اجماع ســازی علیه ایران شده است در حالی که همگرایی 
کشورهای منطقه به ایران، تاکید کشورهای عربی بر عدم 
همراهی با ائتالف علیه ایران توهم بودن ادعاهای بایدن را 

آشکارتر ساخته است.
بایــدن رئیس جمهور امریکا که همچــون ترامپ در ایجاد 
اجمــاع جهانی علیه ایران ناتوان بوده چنانکه در نشســت 
اخیر شــورای امنیت چین و روســیه علیه خواست امریکا 
موضع گیری کردند و کشــورهای عربــی نیز بر خودداری 
از ورود بــه ائتالف ضد ایرانی تاکید کرده اند و کشــورهای 
همســایه ایران نیز بر توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه 
با ایران در قالب شانگهای و بریکس تاکید دارند در آستانه 
سفر به منطقه ســعی کرده تا به توجیه سفر و البته دیدار 
با مقامات ســعودی که انتقادهای بسیاری به همراه داشته 
بپــردازد. بایدن همچنین با ایران هراســی و البته ضعیف 
نشــان دادن ترامپ به دنبال نمایش اقتــدار در برابر ایران 
بوده که البته با واقعیت های عینی در جهان همخوانی ندارد 
بویژه اینکه وی همچنان بر سیاســت نخ نما شــده تحریم 
علیــه ایران تاکید دارد. جو بایــدن رئیس جمهور آمریکا با 
انتشار یک یادداشت برای »واشــنگتن پست« اعالم کرد، 
تا زمانی که ایران به توافق هســته ای برجام برنگردد، فشار 
اقتصادی و دیپلماتیک واشــنگتن ادامــه می یابد.به روایت 
بایدن، »خاورمیانه امن تر و یکپارچه تر از بســیاری جهات 
به نفع آمریکایی ها است. آبراه های آن برای تجارت جهانی 
و زنجیره هــای تامینی که ما به آنها تکیه می کنیم ضروری 
هســتند.  منابع انرژی آن برای کاهش تاثیر جنگ روسیه 
در اوکرایــن بر منابع جهانی حیاتی اســت و منطقه ای که 
از طریق دیپلماســی و همکاری گرد هــم می آید به جای 

اینکه از طریق درگیری از هم بپاشــد، به احتمال کمتری 
منجر به ظهور افراط گرایی خشونت آمیز می شود که میهن 
مــا را تهدید می کنــد یا جنگ های جدیــدی که می تواند 
بــار جدیدی را بر دوش نیروهــای نظامی ایاالت متحده و 
خانواده های آنها بگذارد«.او نوشت: »پس از اینکه سلف من 
)ترامپ( از توافق هســته ای که داشــت کار می کرد، عدول 
کرد، ایران قانونی را تصویب کرد که گسترش سریع برنامه 
هســته ای خود را الزامی می کرد. ســپس، زمانی که دولت 
قبل )ترامپ( در شــورای امنیت ســازمان ملــل به دنبال 
محکوم کردن ایران بــه دلیل این اقدام بود، ایاالت متحده 
خود را منــزوی و تنها دید«.رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: 
»در رابطه با ایران، ما با متحدان و شــرکای خود در اروپا و 
سراسر جهان متحد شــدیم تا انزوای خود را از بین ببریم. 
اکنون این ایران اســت که منزوی شــده است تا زمانی که 
به توافق هســته ای بازگردد. ماه گذشته، بیش از ۳۰ کشور 
به ما پیوســتند تا عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در مورد فعالیت های هســته ای گذشــته اش را 
محکوم کننــد. دولت من به افزایش فشــار دیپلماتیک و 
اقتصادی ادامه خواهد داد تا زمانی که ایران آماده بازگشت 
به پایبنــدی به توافق هســته ای ۲۰۱۵ )برجام( باشــد، 
همانطور که مــن همچنان آماده انجام این کار هســتم«. 
البته وی اشاره ای به شکســت در شورای امنیت و مواضع 
ضد آمریکایی چین و روســیه در حمایت از ایران نداشت.
بایــدن افزود: »با این حال، در مقایســه بــا ۱۸ ماه پیش 
)زمان ریاست جمهوری ترامپ(، منطقه تحت فشار کمتر و 
یکپارچه تر است. رقبای سابق روابط خود را از سر گرفتند. 
طرح های زیرساختی مشترک در حال ایجاد مشارکت های 
جدید هستند. عراق که مدت ها منبع درگیری های نیابتی 
و رقابت های منطقه ای بود، اکنون به عنوان بســتری برای 

دیپلماســی از جمله بین عربستان ســعودی و ایران عمل 
می کند. دوستم ملک عبداهلل اردن اخیرا به "حالت جدید" 
در منطقه اشــاره کرد و کشــورها دارند سوال می کنند که 
"چگونه می توانیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم و با یکدیگر 
کار کنیــم"«. این ادعای بایدن در حالی مطرح شــده که 
اردن و مصر رســما بر عدم ورود به ائتالف ضد ایرانی تاکید 
کرده اند و عربســتان نیز از طریق عراق پیام داده است که 
به دنبال ائتالف ضد ایرانی نمی باشــد. ســخنان بایدن در 
چارچوب خدمت به صهیونیست ها زمانی آشکارتر می شود 
که نخســت وزیر موقت رژیم صهیونیســتی در آستانه سفر 
رئیس جمهور آمریکا به منطقه بر لزوم بازگشت تحریم های 
اقتصــادی علیه ایران تأکید کرد.»یائیر الپید« در جلســه 
کابینه این رژیم به نســخه پیچی علیه ایران پرداخت.بنابر 
گزارش شبکه »الجزیره«، نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
در این جلسه گفت: »تحریم های اقتصادی علیه ایران باید 
بازگردد.«نخســت وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی 
شــد: »اســرائیل آزادی کامل اقدام دیپلماتیک و عملیاتی 
خود را در مبارزه با برنامه هســته ای ایران حفظ می کند.« 
خبر دیگر آنکه خبرگزاری رســمی عربســتان سعودی از 
گفت وگوی وزیر خارجه این کشــور با مســئول سیاســت 

خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام خبر داد.
در این میان اما ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در واکنش به طرح موضوع تکمیل 
ســامانه های پدافند هوایی در منطقه از ســوی هماهنگ 
کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید و 
اظهارات تخاصم آمیز او علیه کشورمان، طرح این موضوع 
را تحریک آمیز خواند و گفت: جمهوری اســالمی ایران به 
ایــن اظهارات از منظر تهدید علیه امنیت ملی و منطقه ای 
نــگاه می کند. »جان کربی« ســخنگوی شــورای امنیت 

ملــی کاخ ســفید در اظهاراتی عنوان کرد که واشــنگتن 
یکپارچه ســازی پدافندهای هوایی با کشورهای خاورمیانه 
را بــرای مقابله با »تهدیدهــای فزاینده ایران« بررســی 
می کند.ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود: اینکه آمریکا 
بدون درک درســت واقعیات منطقــه، صرفا با هدف ایران 
هراســی و اختالف افکنی بین کشــورهای منطقه، چنین 
موضوعاتی را مطــرح و پیگیری می کند، نشــان می دهد 
آنچه برای آمریکا مهم اســت، منافع نامشــروع این کشور 
و دادن تنفس مصنوعی به  رژیم صهیونیســتی در منطقه 
است.کنعانی از اینکه این مقام کاخ سفید خود را به عنوان 
ســخنگوی کشــورهای منطقه جا زده  است، ابراز شگفتی 
کرد و افزود: برخالف این اظهارات نسنجیده، ایران همواره 
بر گفت وگو، مشــارکت و همــکاری منطقه ای برای تأمین 
امنیت و منافع مشترک کشورهای منطقه به دور از مداخله 
بیگانگان تاکید کرده است.کنعانی یادآور شد: تجربه نشان 
داده که انباشت تســلیحات، نمی تواند امنیت ساز باشد و 
برقراری امنیت مشترک منطقه ای، در گرو همکاری جمعی 
کشــورهای منطقه و حفظ و پایداری آن، مستلزم پیشبرد 
تفاهم درون منطقه ای است و ایران با پایبندی به سیاست 
همسایگی، جدیت و اراده خود را در این زمینه نشان داده 
اســت. سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تصریح کرد: 
ورود بیگانگان در هر فرآیند منطقه ای نه  تنها امنیت ساز و 
ثبات آفرین نیست، بلکه خود عامل اصلی تنش زایی و ایجاد 
شــکاف منطقه ای است. لذا همانگونه که حضور دو دهه ای 
آمریکا در عراق و افغانستان، امنیت را برای این کشورها به 
ارمغان نیاورد، هرگونه زمینه ســازی برای افزایش حضور و 
نقش آفرینی آمریکا در ســازوکارهای امنیت منطقه ای نیز، 
دســتاوردی جز ناامنی، بی ثباتی و گسترش تروریسم در 

سطح منطقه به دنبال نخواهد داشت.
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نگاهی بر ادعاهای ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا پیش از سفر به منطقه 

بایدن گرفتار توهم و فراموشی

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

فاقد سند رسمی
 140160306271000280 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضــی خانم طاهره ســعادت تاج 
الدین فرزند برات در ششــدانگ یک باب ساختمان به  
مســاحت 105  متر مربع قسمتی از پالک 1924 فرعی 
از 15 اصلی بخش 9 واقع در مفتح شــرقی 2 آرمون 6 
پالک 10 خریداری از مالک رســمی آقای محمد هاشمی 
نــژاد محــرز گردیده اســت.لذا به منظور اطــالع عموم 
مراتــب 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 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 768
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بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

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

فاقد سند رسمی
 140160306271000977 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضــی آقای علی وفــادار فرزند عقیل به 
شماره شناســنامه 123 صادره از مشهد در ششدانگ 
اعیــان یک باب ســاختمان بــه  مســاحت 90  متر مربع 
قسمتی از پالک71 اصلی بخش 9 واقع در رسالت 47 
نبــش چهارراه اول پــالک 36 اعیان متعلق بع خود خود 
متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 

فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 770
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

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

فاقد سند رسمی
 140160306271000861 شــماره  رای  برابــر 
هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای علی اکبــر عبدالهی 
فرزند محمد حسین در ششدانگ یک کوره آجرپزی به  
مســاحت 93745/62  متر مربع قسمتی از پالک166 
اصلی بخش 9 واقع در روســتای شترک متعلق به خود 
متقاضی )سهم مشاعی خودش( محرز گردیده است.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 داشــته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند.

بدیهی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند مالکیــت صادر 

خواهد شد.م/الف 772
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج 
مشهد

آگهــی موضوع مــاده 3قانون ومــاده 13 آیین نامــه قانون تعییــن تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیات موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
وســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات 
مالکانه وبالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان 
وامــالک مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظــور اطالع عمــوم در دو نوبت به 
فاصلــه15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد وامالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایندو 
گواهــی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبــت محل تحویل دهد در هر حال صدورســند 

مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1-ســجاد ســاالرپورفرزند نــور محمــد   بــه شــماره ملی3170061224صــادره 
ازبردســیر در ششــدانگ قســمتی  ازیک باب خانه  به مســاحت 85/17مترمربع ملکی 
متصالحین رودان قســمتی از پالک باقیمانده 7 -اصلی واقع در محله ســنگ آباد  رودان 

هرمزگان حقوق ارتفاقی ندارد.
2-مرتضی داوری فرزند ابراهیم   به شــماره ملی4699098525صادره ازرودان 
در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 50مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتی 
از پــالک 1225فرعــی از 7 -اصلــی واقع در دهبــارز  رودان هرمزگان حقــوق ارتفاقی 
ندارد. که پالک 1225فرعی از 7-اصلی بنام محمد حسین پاکدل معرفی گردیده است 
3-رضا خرمی دهبارزفرزند عباس   به شماره ملی4699091547صادره ازرودان 
در ششــدانگ یک بــاب خانه  به مســاحت 129/17مترمربــع ملکــی متصالحین رودان 
قســمتی از پــالک 1313فرعــی از  7 -اصلی واقع در محله ســنگ ابــاد  دهبارز  رودان 
هرمــزگان حقــوق ارتفاقی ندارد. که پــالک 1313فرعی از 7-اصلی  بنــام محمد خرمی 

وشرکاء معرفی گردیده است .
4-پروانه حسین پورفرزند موسی   به شماره ملی4690180873صادره ازرودان 
در ششــدانگ یک بــاب خانه  به مســاحت 199/67مترمربــع ملکــی متصالحین رودان 
قســمتی از پالک 189فرعی از 7 -اصلی واقع در محله ســنگی دهبارز  رودان هرمزگان 
حقوق ارتفاقی ندارد که پالک 189فرعی از 7-اصلی  بنام سکینه سجادی وشرکاء معرفی 

گردیده است
5-حمید داوری  فرزند  محمد  به شــماره ملی 4699833985صادره ازرودان در 
ششدانگ یک  باب خانه به مساحت 157/94مترمربع مالکیت متصالحین رودان  قسمتي 
از پالک 237فرعی از 8-اصلی  واقع در ســنگ رســتم رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 237فرعی از 8-اصلی بنام  موسی نجفی وشرکاء معرفی گردیده است .
6-مهرداد شــکر پور  فرزند حبیب به شماره ملی 4699374263صادره ازدهبارز  
در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 398/71مترمربــع قســمتي از پالک 
326فرعــي از 8-اصلــی  واقع  در  دهبارز  رودان  هر مــزگان حقوق ارتفاقی ندارد که 
پــالک 326فرعی از 8-اصلی بنام مرضیه امیری انتقال قطعی گردیده اســت   ومتقاضی 

مورد تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است است حقوق ارتفاقی  ندارد.
7-ناصر ســاالری  فرزند علی به شــماره ملی 4699721745صادره ازدهبارز  در 
ششــدانگ یک باب خانه  به مســاحت 300/95مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پالک 387فرعي از 8-اصلی  واقع  در  خیابان بیمه ایران    هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 387فرعی از 8-اصلی بنام علی کوهستانی معرفی گردیده است 
8-غالمحســین دور اندیــش فرزند عباس بــه شــماره ملی4699825117صادره 
ازدهبارز  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 311/23مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پــالک 442فرعی از 8-اصلــی واقع در خیابان بیمــه ایران هرمزگان  
حقــوق ارتفاقــی ندارد که پــالک 442فرعی از 8-اصلــی بنام  ورثه غــالم نجفی معرفی 

گردیده است 
9- رســول ساالرپور فرزندحسین به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر  
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 40/17مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  ســنگ ابــاد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است 
10-رسول ساالرپور فرزندحسین به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر  
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 39/36مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  ســنگ ابــاد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است
11-رسول ساالرپور فرزندحسین به شماره ملی 3170046322صادره ازبردسیر  
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 280/54مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 687فرعي از 8-اصلی  واقع  در  ســنگ ابــاد  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 687فرعی از 8-اصلی بنام آمنه راستگو معرفی گردیده است
12-محمــود حســین زاده فرزنــد محمــد بــه شــماره ملی4699100228صادره 
ازرودان در ششــدانگ یک باب خانه   به مســاحت 259/07مترمربــع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پالک 1252فرعی از 8-اصلی واقع در محله بند مالء رودان هرمزگان  
حقــوق ارتفاقی ندارد  که پالک 1252فرعی از 8-اصلی  بنام نصراهلل بحرینی وعبداهلل 

میرحسینی وغالم توسلی وشرکاء  معرفی گردیده است
13-محمد رئیســی فرزند غالم به شماره ملی 4690101396صادره ازرودان  در 
ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 187/21مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي از 
پــالک 1266فرعي از 8-اصلی  واقع  در  محله بندمالء  رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد که پالک 1266فرعی از 8-اصلی بنام  علی رئیسی معرفی گردیده است .
14-اســحق شمس الدینی فرزندحسین به شــماره ملی 4699636047صادره از 
رودان  در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 180/44مترمربع ملکی متصالحین رودان 
قســمتي از پالک 1336فرعي از 8-اصلی  واقع  در  پشــته معزابــاد  رودان  هر مزگان 

حقوق ارتفاقی ندارد 
15-مرتضی نجفی فرزندحســن به شماره ملی 4699773540صادره ازرودان  در 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 435/24مترمربع ملکی متصالحین رودان قسمتي 
از پــالک 1336فرعــي از 8-اصلــی  واقع  در  پشــته معزاباد  رودان  هــر مزگان حقوق 

ارتفاقی ندارد
م الف/15

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/4   
تاریخ انتشارنوبت دوم: 20 /1401/4 

یحیی شیروانی- رئیس اداره ثبت اسناد رودان

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

فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 140160306271000967 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای حمید غالمی تازیک 
فرزنــد رجبعلی در ششــدانگ یک باب ســاختمان به  
مســاحت 80/81  متر مربع قســمتی از پالک 2603 
فرعی از 56 اصلی بخش 9 واقع در بابانظر 42 محسن 
زاده پالک 6و1 متعلق به خود متقاضی )سهم مشاعی 
خودش( محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت 
انقضای مــدت مذکــور و عدم وصول اعتــراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 774

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/04

بشــیر پاشائی- رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدید حدود ششــدانگ یــک قطعه زمین احداث بنا شــده به پــالک 1/66462-
اصلــی  بخش10 به مســاحت 95.62 مترمربع واقع در گنبدکاووس شــهرک بهارســتان 
بخــش 10 حوزه ثبتــی گنبد ملکی آقای ایمان اکبری ایرج ســاعت 9 صبح روز دوشــنبه 
مورخه 1401/05/10 درمحل وقوع ملک گنبدکاووس شــهرک بهارســتان بعمل خواهد 
آمــد. از این رو چنانچه مجاوری نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقــی حقی برای خود قائل 
اســت می تواند فقط تــا ســی روز) 30 روز( از تاریخ تنظیم صورتمجلــس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتباً با ذکر شــماره پالک به اداره ثبت شهرســتان گنبدکاووس تســلیم 
نمــوده و عالوه بــرآن ظرف یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواســت 
بــه مرجع ذیصالح قضائــی تقدیم نماید درغیراینصورت متقاضی ثبــت یا نماینده قانونی 
وی میتوانــد به دادگاه مربوطــه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و 
بــه اداره ثبت تســلیم نماید. بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتــراض اداره ثبت 
وفق مقررات مبادرت به صدورســند مالکیت خواهد نمود.م-الف 8895 تاریخ انتشــار: 

1401/04/20
رضا سارانی - مدیر واحد ثبت حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیــت ســه دانــگ  مشــاع  ازپــالک  شــماره 3721/12 بخش یــک ثبتی  
شــاهرود دردفتر 42  صفحه 98 ذیل شــماره ثبــت 1661بنام منوچهــر جهانگیر صادر 
وتســلیم گردیده است که برابر یک ســری از نقل وانتقاالت وسند قطعی 42166مورخ 
1362/03/11 دفتر یک  شــاهرود  به حســن نیری واگذار گردیده است که برابر سند 
صلح خیار شــماره 87964 مورخ 89/04/27 دفتر 2 شــاهرود مقــدار یک ونیم دانگ 
مشاع از ششدانگ به حسن نیری  صلح گردیده است سپس مالک  با ارائه   دوبرگ فرم 
استشــهادیه  تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی بعلت اســباب کشی را نموده است  را 
نموده است لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک بار در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار آگهی تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و 
یا ســند مالکیت در دست وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را ظرف 
مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شــاهرود 
اعالم در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق 
مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپی ســند  دفترچه ای 277313 میباشــد. انتشار 
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ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: گازدهی به زنجیره جدید ماشــین های 
ســانتریفیوژ IR6 در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان است و دو هفته قبل 

به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داده شد.
 بهروز کمالوندی ســخنگوی سازمان انرژی اتمی، با اشاره به انتشار اخباری مبنی 
بر  افزایش میزان غنی سازی اورانیوم در ایرلن گفت: گازدهی به یک زنجیره جدید 
از ماشین های ســانتریفیوژ IR6 حداقل دو هفته پیش به آژانس اطالع داده شده 
بود و پیش تر آژانس در این خصوص اطالع رســانی کرد که بالفاصله، رســانه های 
بین المللــی نیز با هدف پیگیری اهداف خاص، آن را با بزرگنمایی منعکس کردند.
وی ادامه داد: اقدام ایران در برداشت محصول ۲۰ درصد از این زنجیره بخش فنی 
پایانی این اقدام اعالم شــده قبلی بود که آژانــس بین المللی انرژی اتمی پیش تر 

اطالع رســانی کرده و اخیرا هم راستی آزمایی شده است.سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی گفت: این اقدام سازمان انرژی اتمی در اجرای تکالیف قانونی سازمان در راه 
اندازی و گازدهی هزار دستگاه )6 زنجیره( از ماشین سانتریفیوژ IR6 صورت گرفته 
است.خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد 

که ایران غنی سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته در فردو را آغاز کرده است.رویترز در 
این گزارش نوشت سانتریفیوژهایی که ایران در فردو راه اندازی کرده است با هدف 

افزایش میزان غنی سازی اورانیوم از ۵ درصد به ۲۰ درصد است.
آژانــس بین المللی انرژی اتمی در گزارشــی به اعضای ایــن نهاد بین المللی که 
رویترز به نسخه ای از آن دست یافته است، اعالم کرده است: »آژانس بین المللی 
انرژی اتمی تایید می کند که ایران تزریق گاز هگزافلوراید اوارنیوم غنی شــده تا 
۵ درصد به آبشــار ۱66 ســانتریفیوژی IR-6 را در فردو آغاز کرده است«. سه 
هفته پیش بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشــی اعالم کرده بود که 
ایران آماده تزریق اورانیوم به ســانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات غنی سازی 

فردو است«.

پاسخ سازمان انرژی اتمی به یک جوسازی 

 IR6 گازدهی به سانتریفیوژهای 
در راستای اجرای تکالیف قانونی است 


