
 اظهارات مضحک 
نامزد نخست وزیری انگلیس 

ریشی سوناک پس از حمله به نویسنده کتاب آیات 
شــیطانی، اظهاراتی مضحک را درباره ارتباط آن با 

ایران مطرح کرد.
ریشــی ســوناک، یکی از دو نامزد نخست وزیری 
انگلســتان، در اظهاراتی مضحک مدعی شد حمله 
روز جمعه به سلمان رشدی، نویسنده کتاب موهن 
آیات شــیطانی، باید به عنــوان زنگ خطری برای 
غــرب درباره ایران تلقی شــود. رویترز این خبر را 
به نقل از ســاندی تلگراف منتشــر کرده اســت.

سوناک، وزیر دارایی پیشــین، با پیوند زدن حمله 
به رشدی و ایران مدعی شد: »چاقو زدن وحشیانه 
به ســلمان رشــدی باید زنگ خطری برای غرب 
باشــد و واکنش ایران به این حمله، دالیل تقویت 
اتهام ها بر ضد سپاه سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
را تقویت می کنــد.« این اظهارات عجیب در حالی 
مطرح می شــود که هیچ مقام رســمی در ایران به 
این حمله واکنش نشــان نداده اســت. سوناک با 
اشاره به مذاکرات ُکندشــده ی ایران و غرب برای 
احیای توافق هســته ای گفت: »مــا به یک توافق 
جدید و تقویت شــده و تحریم های بسیار سخت تر 
نیــاز فوری داریــم و اگر نتوانیم نتیجــه بگیریم، 
بایــد این ســوال را مطرح کنیم که آیــا برجام به 
بن بست رســیده اســت یا خیر.«ســوناک افزود: 
»وضعیت در ایران بســیار جدی است و در مقابل 
 پوتین )رئیس جمهور روسیه( نمی توانیم چشم مان 

را ببندیم.«  العالم

نگرانی از همکاری های ایران و روسیه 
رســانه های رژیــم صهیونیســتی تاکیــد کردند 
 همــکاری روســیه و ایران برای ایــن رژیم نگران 

کننده است.
روزنامــه اینترنتی رای الیوم نوشــت: رســانه های 
صهیونیســتی تاکیــد کردند همکاری روســیه و 
ایران برای این رژیم نگران کننده اســت و با توجه 
به اعالم این همــکاری در زمینه های متعدد میان 
دو طرف، راهی برای توقــف آن وجود ندارد.ایهود 
یعری، تحلیلگر مسائل عربی در گفتگو با کانال ۱۲ 
تلویزیون رژیم صهیونیســتی گفت: فکر نمی کنم 
راهــی برای توقف همکاری روســیه و ایران وجود 
داشته باشــد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران 
در مدت زمان کوتاهی چهار بار با والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه گفتگو کرد.پیشتر رسانه های 
این رژیم اعالم کرده بودند تل آویو تصاویر ســفر 
پوتیــن به تهران و دیدار او بــا رهبر معظم انقالب 
اســالمی ایران را اصال دوســت ندارد چراکه این 
تصاویر به یک پیشرفت منطقه ای اشاره می کند که 

خوب نیست.  باشگاه خبرنگاران

ابعاد جدید روابط ایران و افغانستان 
سفارت کشــورمان در کابل از ســفر معاون وزیر 
خارجه به افغانستان برای گفت وگو با مقامات ارشد 
طالبان پیرامون موضوعات کنســولی، مهاجران و 

صدور روادید اربعین خبر داد.
نوشـت:  توییتـی  در  کابـل  در  ایـران  سـفارت 
»علیرضـا بیکدلـی، معاون کنسـولی وزارت خارجه 
ایـران بـه منظـور مذاکـره بـا مقامـات افغانسـتان 
پیرامـون همکاری هـای کنسـولی، قانونمندکـردن 
سـفرهای غیرقانونـی اتبـاع افغانسـتان بـه ایـران، 
روادیـد  صـدور  و  مشـترک  مرزهـای  امنیـت 
متقاضیـان سـفر بـه کربـال در ایـام اربعیـن، بـه 
افغانسـتان سـفر نموده اسـت.« این در حالی است 
کـه پس از بـه قدرت رسـیدن طالبـان چندین بار 
تنـش مـرزی میان اعضـای این گـروه بـا مرزبانان 
ایرانـی در مرز مشـترک رخ داده اسـت. در آخرین 
مـورد درگیـری مرز مشـترک دو کشـور در والیت 
نیمـروز افغانسـتان رخ داده که طالبـان پس از این 
حادثـه اعالم کـرد که این درگیـری مختصر مرزی 
بـه پایـان رسـیده و تـالش می شـود تـا از اتفاقات 
مشـابه جلوگیری گـردد. در همین حـال هیاتی از 
وزارت نیـرو بـه سرپرسـتی »علی اکبـر محرابیان« 
روز پنجشـنبه گذشـته بـرای پیگیـری حقابـه بـه 
کابـل سـفر و بـا مقامـات طالبـان رایزنی کـرد. بر 
اسـاس اعـالم وزارت انرژی و آب دولـت طالبان در 
ایـن دیـدار هیـات ایرانی بـر عملی سـازی معاهده 
۱۳۵۱ هــ ش دریـای هلمنـد میـان افغانسـتان و 
ایـران، تاکیـد کـرده اسـت.همچنین هیـات ایرانی 
بـرای همـکاری در بخش هـای تولیـد و صـادرات 
بـرق و پروژه هـای انتقـال آب بـه شـهرهای بزرگ 

ابـراز آمادگـی کـرد.  فارس

اخبــــار گزارش

گمانی ها در باب حصول توافق در مذاکرات وین طی هفته  
آینده در حالی مطرح می شود که شواهد امر حکایت از آن 
دارد که سیاسی کاری و بدعهدی نکردن غرب پیش شرط 

حصول چنین توافقی خواهد بود.
از زمان بازگشت تیم های مذاکره کننده به کشورهایشان 
و در حالی که تهران تاکید دارد طرح های مطرح شــده در 
سطح کارشناسی در حال بررسی است برخی گمانه زنی ها 
در بــاب احتمال به حصول توافق برای هفته آینده مطرح 
شده است در حالی با توجه به رفتارها غیر سازنده و سابقه 
غربی هــا این امر صرفا می تواند بــا تضمین دادن غربی ها 
به رفع کامل تحریم ها و تکرار نشــدن سیاسی کاری ها و 

بدعهدی های گذشته امکان پذیر است. 
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روســیه در سازمان های 
بیــن المللی در ویــن در مصاحبه بــا ایتارتاس گفت در 
صورت پیشرفت مطلوب اوضاع، توافق نهایی بر سر احیای 
برنامه جامع اقدم مشترک )برجام( درباره برنامه هسته ای 
ایران ممکن اســت تا هفته آینده حاصل شــود.اولیانوف 
گفت: »در صورت پیشرفت مطلوب شرایط، شاید تا هفته 
آینده توافق حاصل شــود. اگرچه، این در صورتی ممکن 
است که همه کشور های شرکت کننده در گفتگو های وین 
با نسخه متنی که هماهنگ کنندگان اروپایی هشتم اوت 
ارائه کردند موافقت کنند. )درباره اینکه( آیا اصالحیه ها و 
مخالفت هایی ظاهر می شــود، در حال حاضر پیش بینی 
درباره تحوالت بیشتر دشوار است. باید تا آغاز هفته آینده 

منتظر بمانیم.«
اولیانــوف افــزود هماهنــگ کننــدگان اتحادیــه اروپا 
اصالحیه هایی در متــن ایجاد کرده اند که در حال حاضر 
روی میــز اســت.وی تصریح کــرد: »این متــن اتحادیه 
اروپا نیســت، بلکه متن تدوین شــده توسط همه شرکت 
کنندگان در گفتگو هایی اســت که از آوریل گذشته ادامه 
داشته اســت. نمایندگان اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ 
کننده می توانند گزینه هایی برای توافق پیشــنهاد کنند، 
کــه این کار را کردند. در واقع ظاهراً آمریکا موافقت کرده 
است، و در عین حال ایران هنوز موضع خود را درباره این 
متن اعالم نکرده است و به همین دلیل درباره مسائلی که 
ایران هنوز ممکن است داشــته باشد گمانه زنی نخواهم 
کرد.«میخائیل اولیانوف، مذاکره کننده ارشــد روسیه در 
پیامی نوشــت: تحریم های ایــران می  توانند به زودی رفع 
شــوند. نمی توان در مورد تحریم  های غرب علیه روســیه 

چنین پیش بینی کرد.

پس از آنکــه دور اخیر مذاکرات رفع تحریم ها دوشــنبه 
هفته گذشــته پــس از ۵ روز به پایان رســید، اظهارات 
مختلفی از ســوی رســانه ها و مقامات سیاسی کشورهای 
حاضر در مذاکرات وین طرح شــد کــه در پاره ای موارد 
نیز از وجــود تناقض هایی در نوع نــگاه طرفین گفتگوها 
به آخرین ایده های ارائه شــده از ســوی هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپایی حکایت داشت.برآیند اظهارات ضلع غربی 
میز مذاکرات وین این بود که با پایان یافتن گفتگوها، متن 
نهایی آماده شده و طرفین مذاکرات باید با بیان کلمه بله 

یا خیر نظر خود را در مورد متن نهایی! اعالم کنند.
ایــران اما صراحتاً اعالم کرد که هیچ متن یا پیشــنهادی 
را به عنوان متن نهایی به رســمیت نمی شناســد و ضمن 
دریافــت ایده های انریکــه مورا، معــاون هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپایی، موارد ارائه شده را در تهران مورد بررسی 
دقیق تر قــرار خواهد داد و نظرات خــود را در این رابطه 
اعالم می کند.عالوه بر این در حالی که پس از بازگشــت 
هیئت ها به پایتخت ها برای بررســی ایده های مورا، برخی 
رســانه های غربی تالش کردند که بــازی نخ نما و قدیمی 
ضرب االجــل را مجددا احیاء کنند، ایــران اعالم کرد که 
بر اســاس رویه ثابت خود، ایده های دریافت شــده را در 
جلســات کارشناســی به هر میزان که الزم باشد به دقت 
بررســی کرده و جمع بندی نهایی را برای اخذ تصمیم به 

مراجع عالی ارائه می کند.
در این میان برخی رســانه های غربی هم زمان با طرح این 
ادعای که بــه پیش نویس حاوی ایده های هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپایی دست یافته اند، مدعی شدند که امتیازات 
قابل توجهــی در دور اخیر مذاکرات به ایران داده شــده 
است.این رســانه ها در ادامه به موضوع ضرورت همکاری 
ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای شفاف سازی در 
خصوص ســواالت طرح شده پیرامون فعالیت های گذشته 
ایران در حوزه هسته ای اشاره کردند!اگرچه به دلیل اینکه 
ایران برخالف آمریکا هیچگاه به دنبال زیاده خواهی نبوده 
که موضوع امتیازگیری برایش مفهوم داشــته باشــد اما 
بسیار روشن است که اســتفاده از این ادبیات برای تحت 
فشــار قرار دادن ایران برای پذیرش بدون قید و شــرط 

ایده های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی مطرح می شود.

در عین حال رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا نیز بالفاصله 
پس از انتشار این اخبار برای متهم نشدن به امتیازدهی به 
ایران ضمن بیــان حرف های تکراری در خصوص ضرورت 

ارائه پاســخ های معتبر از ســوی ایران بــه آژانس، ارائه 
امتیازات به ایــران را تکذیب کرد و گفت: ما در مذاکرات 
وین بــر روی رفع تحریم های تهــران توافقی نکرده ایم و 
در حقیقت تا درباره همــه چیز توافق نکنیم، درباره هیچ 
چیز توافق نشده است.موضوعی که طرف های غربی به ویژه 
آمریکا تعمدا قصد دارند نســبت بــه آن خود را به تغافل 
بزنند این اســت که با توجه به ســابقه رفتارهای سیاسی 
آژانس، طرفی که باید نســبت به آینده نگران باشد ایران 

است و نه آژانس!
ایران پس از امضای برجام بــه اذعان گزارش های متعدد 
آژانس با صداقت و شــفافیت کامل به تعهدات خود عمل 
کرد اما با خــروج غیر قانونی آمریــکا از برجام با هدایت 
واشینگتن و صحنه گردانی رژیم صهیونیستی پرونده هایی 
که بر اساس توافق ســال ۲۰۱۵ کاماًل بسته شده بود، بر 
اساس رویکرد سیاسی و غیر فنی آژانس دوباره در دستور 
کار قرار گرفت و به عاملی برای فشار به کشورمان تبدیل 
شد.بر این اساس مذاکره کنندگان کشورمان در چارچوب 
راهبردهای تعیین شــده، پایان دادن به ادعاهای سیاسی 
مرتبط با مســائل پادمانی و ایجاد ضمانت های الزم برای 
اطمینان یابــی از پایدار بــودن انتفاع اقتصــادی ایران از 
توافق را محور اصلی گفتگوهای خود در وین قرار دادند و 
موضوع ضرورت فاصله گرفتن آژانس از رفتارهای سیاسی 
را با جدیت پیگیری نمودند.طرح گزاره هایی چون ضرورت 
تــالش ایران برای رفــع نگرانی های آژانــس در حقیقت 
اتخاذ رویکرد فرار به جلو برای عدم پاسخگویی به نگرانی 
منطقی ایران است که با توجه به سوابق گذشته نمی تواند 
بدون اطمینان از عدم تکرار اســتفاده سیاسی قدرت های 
غربی از آژانس برای طرح موضوعات پادمانی بی اســاس، 

وارد هرگونه توافق احتمالی شود.
در ایــن میــان وزیر امــور خارجه کشــورمان خطاب به 
مقامات کاخ ســفید تاکید کرد کــه از کاربرد زبان تهدید 
در مقابل ایران و ایرانی، نتیجه ای نخواهید گرفت. حسین 
امیرعبداللهیان در صفحه توییتر خود نوشت: » باید به کاخ 
ســفید یادآوری کرد که از کاربرد زبــان تهدید در مقابل 

ایران و ایرانی، نتیجه ای نخواهد گرفت.
در حالیکه سرنوشت توافق هسته ای ایران هنوز در هاله ای 
از ابهام قرار دارد، ســناتورهای آمریکایی تالش می کنند 
تا هــر روز به بهانه ای »جو بایــدن« رئیس جمهور ایاالت 

متحده آمریکا را از امضای برجام منصرف کنند.
شــبکه »فاکس نیوز« گزارش کرد، گزارش هایی منتشــر 

شــد مبنی بر این که گزارش پلیس نیویورک  حاکی است 
فردی که با حمله به »ســلمان رشــدی«، نویسنده مرتد 
موهن به ســاحت پیامبر گرامی اســالم )ص( او را زخمی 
کرد جوانی ۲۴ ســاله به نام »هادی مطر« است که ساکن 

ایالت نیوجرسی است که اصالت وی لبنانی است.
با ایــن حــال ســناتورهای آمریکایــی بــدون هرگونه 
ســند و مدرک با تالش بــرای ارتبــاط دادن این قضیه 
بــه جمهوری اســالمی تالش کردنــد از توافــق برجام 
جلوگیــری کنند.»مارکو روبیو« ســناتور جمهوری خواه 
ایالت فلوریــدا در پیامی که در صفحــه توییتری خود با 
اتهام زنــی به ایران نوشــت: »ایران به هر آن که ســلمان 
رشــدی را ترور کند، پاداش می دهد. امــروز )جمعه( او 
در آمریکا مــورد اصابت چاقو قرار گرفت. چرا بایدن هنوز 
 »توافقی« را با این تروریســت ها در تهــران مورد مذاکره 

قرار می دهد«.
چندیــن تن دیگر از ســناتورها و نمایندگان کنگره که از 
همان ابتدا به دنبال از بین بردن برجام بودن نیز به روبیو 
پیوســتند  و از دولت بایدن درخواست کردند تا از توافق 
با ایران صرفنظر کند.»تام کاتن« ســناتور جمهوری خواه 
ایالت »آرکانزاس« در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت: 
»رهبران ایران چندین دهه است که خواستار قتل سلمان 
رشــدی هســتند. ما می دانیم آن ها تالش می کنند امروز 
مقام هــای آمریکایی را نیز ترور کننــد. بایدن باید فوراً به 

مذاکره با این رژیم تروریست پایان دهد«.
در روزهای اخیر، مقام های آمریکایی ادعاهای بی اساسی 
را دربــاره قصد ایران برای ترور مقام های آمریکایی مطرح 
کرده اند که مقام های جمهوری اســالمی ایران تمامی این 
ادعاها را رد کرده اند.بر اســاس گــزارش فاکس نیوز، کاخ 
سفید به درخواست این شــبکه آمریکایی برای اظهارنظر 
درباره این خبر پاســخ نداده اســت. این خبــر در حالی 
منتشر شــده اســت که برخی گزارش ها مدعی است که 
جمهوری  اســالمی ایران حاضر به پذیرش پیشنهاد جدید 
اتحادیــه اروپا برای رســیدن به توافــق در صورت تحقق 
خواســته ای ایران اســت که البته مقام هــای جمهوری 
اسالمی ایران هیچ اشــاره ای به این مطلب نکرده اند.طبق 
این گزارش، پیش از این تهران خواســتار تضمین ایاالت 
متحده شده بود مبنی بر این که هیچ رئیس  جمهور آمریکا 
در آینــده نتواند همچون »دونالــد ترامپ« رئیس جمهور 
 پیشــین ایــاالت متحــده آمریکا بــه صــورت یکجانبه 

از برجام خارج شود.
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نگاهی بر گمانه زنی ها درباره نهایی شدن مذاکرات وین در هفته آینده 

سیاسی کاری و بدعهدی نکردن غرب پیش شرط حصول توافق

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

برابر رای شــماره 140160312004001941 مورخــه 1401/04/05 موضوع 
کالســه 1399114412004000903 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضــی آقای امیر محمدی فرزند 
فریدون بشــماره شناسنامه و شماره ملی 2020116022 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 125.50 مترمربع جدا شده از پالک 5006 فرعی از 1-اصلی 
واقع در گنبدکاووس خیابان سعدی شمالی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال 
ملک مع الواســطه از خســرو و عید محمد نفســی. 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: 9187
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 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 140160312004001942 مورخــه 1401/04/05 موضوع 
کالســه 1399114412004000902 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضــی آقای امیر محمدی فرزند 
فریدون بشــماره شناسنامه و شماره ملی 2020116022 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 126.30 مترمربع جدا شده از پالک 5006 فرعی از 1-اصلی 
واقع در گنبدکاووس خیابان سعدی شمالی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال 
ملک مع الواســطه از خســرو و عید محمد نفســی. 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: 9189
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 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 140160312004002223 مورخــه 1401/04/20 موضوع 
کالســه 1400114412004000228 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احســان شــاکری فرزند 
عبدالناصر بشــماره شناسنامه 1110 و شــماره ملی 2032067730 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 99 مترمربع جدا شــده از پالک 59913 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس بهارســتان خیابان نیلوفر 19 بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده. لــذا 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: 9196
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 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 140160312004001761 مورخــه 1401/03/26 موضوع 
کالســه 1399114412004000878 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبــداهلل محمدی الیان 
فرزند عطا بشــماره شناســنامه و شــماره ملی 2020223155 در ششــدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 194.89 مترمربع جدا شــده از پــالک 4012 فرعی 
از 1-اصلــی واقــع در گنبدکاووس پلی حاجــی  بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبدکاووس 
انتقال ملک مع الواســطه از آنه گلــدی آق آتابای. 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: 9199
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
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 140060312004007904 مورخــه 1400/11/25 موضوع 
کالســه 1399114412004000363 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای احد ثاقبی فرزند ابوالفضل 
بشــماره شناسنامه 1659 و شماره ملی 0045057869 در ششدانگ یک قطعه زمین ا 
حداث بنا شده به مساحت 52.80 مترمربع جدا شده از پالک 976 و 977 -اصلی واقع 
در گنبدکاووس امام خمینی شــمالی نرســیده به خیابان شــریعتی بخــش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی 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: 9209
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
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 140160312004001738 مورخــه 1401/03/25 موضوع 
کالســه 1400114412004000002 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقــای غفور بهلکه فرزند 
صفردوردی بشماره شناســنامه 1925 و شماره ملی 2031679953 در ششدانگ یک 
قطعه زمین ا حداث بنا شده به مساحت 75.60 مترمربع جدا شده از پالک 55466 فرعی 
از 1 -اصلــی واقع در گنبدکاووس خیابان بلوار امامزاده خیابان صاحب الزمان بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواسطه از رجب محمد ارمشی. 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: 9216
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 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 140060312004008577 مورخــه 1400/12/17 موضوع 
کالســه 1399114412004000052 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای عبدالخالــق پنق فرزند 
قیونلی بشــماره شناسنامه 350 و شــماره ملی 2031543581 در ششدانگ یک قطعه 
زمین ا حداث بنا شــده به مســاحت 301.42 مترمربع جدا شده از پالک 4171 فرعی از 
1-اصلــی واقع در گنبدکاووس گدم آباد انتهای خیابان فراغی بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از طــواق قلیچ جیواد. لذا بــه 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 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: 9212
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 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 140160312004001560 مورخــه 1401/03/18 موضوع 
کالســه 1400114412004000401 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای دیوان درخشــنده فرزند 
قربانگلدی بشــماره شناســنامه 112 و شــماره ملی 2031091891 در ششــدانگ یک 
قطعــه زمیــن ا حداث بنا شــده بــه مســاحت 226.75 مترمربع جدا شــده از پالک 521 
فرعــی از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس گدم آباد شــهرک آفتــاب بخش 10 حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از تقی جاهد داشــلی برون. لــذا 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: 9214
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/24 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی مفقودی 
 1600i بدینوســیله اعــام میــدارد برگ ســبز وســند مالکیت وانــت پیکان تیــپ
شــماره انتظامــی:77         812 ی 57 شــمارموتور 118P0007368 شــماره شاســی 
NAAA36AA1DG605498 رنگ سفید شیری روغنی   متعلق به اینجانب ادریس صدر 
مغانی بشماره ملی 458۰۰۶3۰۶۶    کدملی   52۰۹۹۶۹57۶  مفقود گردیده وز ادرجه 

اعتبار ساقط میباشد-شاهرود  
**********************************************************

) برگ ســبز  ( ســواری پراید GTX - مــدل 1385 - رنگ نقــره ای متالیک - بنام 
جمشــید لک -   شــماره موتور 1843۶۹2 شماره شاســی S1412285296894    مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
**********************************************************

سند کمپانی و برگ سبز سواری مزدا 3 مدل 138۶ رنگ سفید روغنی شماره موتور 
LF10208390 شــماره شاســی NAGASX7CC11A00201 شــماره پــاک ایران82-
۹78ط۹8 بــه نام ســتایش عباس جمالی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

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

ســند کمپانی وانــت زامیاد مدل 138۹ شــماره پاک ایران۶2-525ط73 شــماره 
موتور 8۰۰1۰۰57 شماره شاسی NAZDL104TJK007914 مفقود گردیده و از درجه 

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

برگ ســبز و ســند کمپانی سواری ســمند X7 رنگ خاکســتری متالیک مدل 1385 
شــماره موتور 1248521۹517 شــماره شاسی 1457۰۹7۰  شــماره پاک ایران82-

83۹ق47 به نام محمدتقی میرزائی قرقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است. 
ساری

**********************************************************
برگ سبز کامیون ال کا 1۹2/42 مدل 137۰ شماره شاسی 1۶/574472 شماره 
موتــور 1۰/۰۶۰25۶ رنگ قرمز شــماره پاک قزویــن11-28۶3۶ مفقود گردیده و از 

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

برگ ســبز کامیون کشــنده ولوو اف اچ12 مدل 138۰ رنگ ســفید ظرفیت 4۰ تن 
شماره شاســی 2T830560 شــماره موتور 2۶2۰۰8 شــماره پاک ایران33-۹35ع23 

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

برگ ســبز سواری پژو PARS XU7 مدل 14۰۰ رنگ ســفید روغنی شماره موتور 
124K1664860 شــماره شاســی NAAN01CE4MH000120 شــماره پاک ایران۹2-
۹53ب۹8 به نام میاد حسین نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

**********************************************************
کلیــه مــدارک ســواری پرایــد تیــپ ســایپا141آی رنــگ نقــره ای متالیــک مدل 
1385 شــماره پــاک ایــران72-32۶د5۹ شــماره موتور 1524148 شــماره شاســی 

S1482285156582 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**********************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
آقایان میرحســام الدین داعی نیاکی و ســعدی موســوی به ترتیب بــه عنوان نایب 
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آذرجام سهامی خاص با ارائه استشهادیه شماره 
42۶۹8 تنظیمی دفترخانه 8۶ آمل طی درخواست شماره 14۰1/5/23-14۰1/2۰۰5 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 15۰458 شش دانگ پاک شماره 15 فرعی از 118 
اصلی واقع در بخش ۹ ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده 
اســت که طی ســند رهنــی شــماره 51۶4۹-1381/2/۶ و 1387/12/24-74815 
و 7481-1387/12/24 دفترخانــه 8۶ آمــل در رهن بانک ملی ایــران قرار دارد لذا 
دراجرای ماده 12۰اصاحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهی در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند 
مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت 
نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند 

مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.ضمنا دارای شش مورد بازداشتی می باشد./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک آمل-فیض اله ذبیحی

در ادامه دیپلماســی دفاعی میان همسایگان جهت رســیدن به ثبات و امنیت پایدار 
منطقه ای، وزارت دفاع جمهوری آذربایجان از حضور نظامیان کشور همسایه جمهوری 

آذربایجان در ایران برای برگزاری مسابقات بین المللی تک تیرانداز مرزی خبر داد.
 منابع خبری از ورود شــماری از نظامیان ارتش جمهوری آذربایجان برای شرکت در 
»مســابقات بین المللی ارتش سال ۲۰۲۲«  در ایران خبر دادند.به گزارش خبرگزاری 
»ترند« به نقل از وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، نظامیان ارتش جمهوری آذربایجان 
برای شــرکت در مسابقه »تک تیرانداز مرزی« که در چارچوب »بازی های بین المللی 

ارتش ۲۰۲۲« در شهر یزد برگزار می شود، به ایران سفر کردند.
بر اســاس این گزارش، نمایندگان تیم های شــرکت کننده در مسابقه با منطقه آشنا 
شــده، قوانین ایمنی برای پرســنل نظامی ارائه و ویژگی ها و شرایط مسابقه توضیح 
داده شــد.تیم های جمهوری آذربایجان، بالروس، چین، ایران، ازبکســتان، روسیه و 
زیمبابوه در مســابقه تک تیرانداز مرزی حضور دارند.بازی های بین المللی ارتش یک 
رویداد ورزشــی نظامی ساالنه در روسیه است که توســط وزارت دفاع روسیه برگزار 
می شــود. این رویداد که برای اولین بار در آگوســت ۲۰۱۵ برگزار شــد.چندی قبل 
وبگاه »واشــنگتن فری بیکن« نوشت که ایران، روســیه و چین در نمایش قدرت به 
آمریکا قصد شرکت در یک بازی های بین المللی در آمریکای التین تحت عنوان »تک 
تیرانــداز مرز« را دارند. به نوشــته این منبع خبری، این  بازی هــای نظامی یکی از 
واضح ترین نشانه ها  از شکل گیری یک ائتالف ضد ایاالت متحده در آمریکای التین 
اســت.»جوزف هومیر« تحلیلگر امنیت ملی به واشنگتن فری بیکن گفت که روسیه و 
متحدانش ایران و چین با حضور در این مسابقات نظامی در ونزوئال در آستانه نمایش 
قدرت بزرگی هســتند. با عادی ســازی تحرکات نظامی دشــمنان ایاالت متحده در 

دریای کارائیب، ما در معرض خطر در آمریکای التین هستیم. 
معاون وزارت دفاع روســیه در نشســت خبری با حضور کاردارهای نظامی خارجی در 
روســیه گفت، بیش از ۲۶۰ تیم از ۳۵ کشــور از جمله ایران در بازی های بین المللی 
ارتــش که در ۱۳ تا ۲۷ اوت )۲۲ تا ۵ شــهریور( در ۱۲ شــهر مختلف جهان برگزار 
می شود، شــرکت خواهند کرد. »پاول پوپوف« اظهار داشــت: »این بازی ها امسال به 
میزبانی ۱۲ کشــور جمهوری آذربایجان، الجزایر، ارمنســتان، بالروس، ویتنام، ایران، 
قزاقستان، چین، مغولستان، روســیه، ونزوئال و ازبکستان برگزار می شود و برای اولین 

بار مسابقات تحت عنوان »تک تیرانداز مرزی« در آمریکای جنوبی برگزار می گردد.«

 دیپلماسی دفاعی
مولفه ای برای امنیت همسایگان


