
کاردار سفارت فرانسه احضار شد
وزارت امور خارجه اعالم کرد: در واکنش به بیانیه 
مداخله جویانه وزارت امور خارجه فرانسه، شرکت 
سه تن از وزرای مشاور دولت فرانسه در اعتراضاتی 
در پاریس و اقدام ســخیف نشریه شارلی ابدو، روز 
گذشته کاردار سفارت فرانســه در نبود سفیر این 
کشــور، توســط رئیس اداره دوم اروپای غربی به 

وزارت امور خارجه احضار شد.
در ایــن دیدار تأکید شــد: ایــران دخالت وزارت 
خارجه فرانســه و برخــی مقامات فرانســوی در 
امــور داخلی ایران با اســتفاده از تعبیرهای جعلی 
را مردود دانســته و قویاً محکوم می کند.به کاردار 
گفته شــد بیانیه وزارت خارجه فرانســه درصدد 
اســت اغتشاشــگرانی که هدفی جز تخریب اموال 
عمومــی و جان و مال مردم نداشــته اند، را تطهیر 
کند. رئیــس اداره دوم اروپای غربی گفت: مقامات 
فرانســوی بازی دوگانه ای را دنبــال می کنند، زیرا 
از ســویی میزبان گروهک هایی هســتند که طی 
ســال ها و نیز در ایجاد اغتشاشــات اخیر در ایران 
مســتقیماً دست دارند و از ســوی دیگر نیروهای 
انتظامی ایران را برای برخورد با همین آشــوبگران 
محکوم می کند.مقام کشورمان خاطرنشان ساخت: 
شاید مقامات فرانسوی نحوه مقابله شدید نیروهای 
پلیس این کشــور بــا جلیقه زردهــا را که نظم و 
 امنیت در این کشور را مختل کرده بودند، فراموش 
کرده اند.  پایگاه اطالع رسانی وزارت امور خارجه

تعامالت جدید ایران و ترکمنستان
مدیــر پایانه مرزی لطــف آباد خراســان رضوی 
گفت:کشــور ترکمنســتان عوارض سنگین حمل 
کاالی ترانزیتی توســط ایران از این مرز زمینی و 
دیگر مرزها را لغو کرده اســت که از فردا شنبه ۹ 

مهر عملیاتی می شود.
محســن رکنی افزود: طبق مکاتبات یاد شــده از 
ابتدای ماه آتی میالدی یعنی اول اکتبر یا شنبه ۹ 
مهرماه، ترکمنستان عوارض حمل کاالی ترانزیت 
توسط ناوگان ایرانی بر پایه پیمایش یعنی 5/1 دالر 
به ازای هر کیلومتر حمل کاال در قلمرو آن کشــور 
را به صــورت اختصاصی برای نــاوگان ایرانی لغو 
کرد.مدیر پایانه مرزی لطف آباد خراســان رضوی 
ادامه داد: عوارض عبور ناوگان ترانزیت خارجی به 
ترکمنستان برای ناوگان با تناژ تا 10، 20 و باالی 
20 تــن به باال به ترتیــب 130، 180 و 250 دالر 
تعیین شده و عوارض »ورود به قلمرو« نیز از 170 

به 150 دالر کاهش یافت.  تسنیم

اخبــــار

تمامیت ارضی و حاکمیت ایران بر جزایر 
سه گانه قابل مذاکره نیست

دیپلمات ایرانــی در واکنش به ادعاهای بی اســاس وزیر اماراتی درباره 
جزایر سه گانه ایرانی تصریح کرد: تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران 
و حاکمیــت آن بر جزایر ایرانی قابل مذاکره نیســت و این جزایر ایرانی 

بوده، ایرانی است و ایرانی باقی می مانند.
هیأت جمهوری اســالمی ایران در هفتاد و هفتمین نشســت عالی رتبه 
مجمع عمومی ســازمان ملــل و در فرصت حق پاســخ دهی، به ادعای 
بی اســاس وزیر امور همکاری های بین المللی امــارات عربی متحده در 
خصوص جزایر سه گانه ایرانی، پاسخ داد. دبیر دوم نمایندگی جمهوری 

اســالمی ایران در نیویورک در صحن مجمع عمومی طی ســخنانی در 
این باره اظهار داشــت: ادعاهای این مقام اماراتــی و تکرار ادعاهای بی 
اساس در خصوص جزایر ایرانی در خلیج فارس، هجمه به تمامیت ارضی 
ایران اســت. وی افزود: ما چنین بیانیه غیرمسؤوالنه و ادعای بی اساس را 
مداخلــه در امور داخلی ایران و ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل از 
جمله اصول حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی سایر دولت ها 
می دانیم. این دیپلمات ایرانی تصریح کرد: جزایر سه گانه ابوموسی، تنب 
بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس جزء جدایی ناپذیر خاک ایران بوده 
و هســتند و ایران بر حاکمیت خود بر این جزایر تاکید می کند و هرگونه 
ادعای خالف آن، قاطعانه مردود است.وی تصریح کرد که هرگونه تصمیم 
و اقدامات مقامات ایرانی در خصوص جزایر مذکور، همواره بر اساس اصل 

حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسالمی ایران اتخاذ شده است.

گزارش

حمله موشکی جمهوری اسالمی ایران به مقر گروهک های 
تروریســتی در حالی با نگرانی و هــراس غرب و برخی از 
کشورهای منطقه همراه شــده است که سخنگوی وزارت 
امور خارجه به بیانیه ها و مواضع منتشــر شــده از ســوی 
برخی کشــورها از جمله آلمان و آمریــکا در مورد حمله 
به مقر گروهک های تروریســتی در اقلیم کردستان عراق 

پاسخ داد.
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجــه بیانیه ها و 
مواضع صادره برخی کشــورها از جمله کشــورهای آلمان 
و آمریــکا در مورد حمله نیروهای مســلح کشــورمان به 
مقر گروهک های تروریســتی که از اقلیم کردستان عراق، 
عملیات تروریستی در خاک جمهوری اسالمی ایران انجام 
داده و به اغتشاشــات داخلی در ایــران دامن می زنند را 
مردود دانســت و به شــدت محکوم کرد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: جمهوری اسالمی ایران کرارا از مقامات 
دولت مرکزی عراق و همچنین مســئوالن اقلیم خواســته 
اســت تا با اِعمال حاکمیت سرزمینی و برخورد حداکثری، 
مانع از فعالیت عناصر و گروه های تجزیه طلب و تروریست 

که علیه جمهوری اسالمی ایران فعالیت می کنند، شوند.
کنعانی در ادامه اظهار داشــت: جمهوری اسالمی ایران در 
مقاطع مختلف چه در قالب یادداشت رسمی و چه مالقات 
های متعدد در تهران، بغداد و اربیل، اعتراض شــدید خود 
نســبت به میزبانی اقلیم و تحرکات گروه های تروریستی 
ضدایرانی از مبدأ خاک عراق در منطقه اقلیم را  اعالم کرده 
و بی گمان نمی تواند بپذیرد که از مجاورت مرزهای خود 
مورد تهدید واقع شود.سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید 
کرد، همانطور که قبال هم هشــدار داده شــده، جمهوری 

اســالمی ایران بر اســاس قواعد حقوق بین الملل و مفاد 
منشــور ملل متحد، حق خود برای دفاع  از امنیت ملی در 
برابــر اقدامات تجاوز کارانه از مبدأ هر قلمرویی را محفوظ 
می دارد و قاطعانه با هر گونه اقدامات تروریستی مقابله می 
کند.کنعانی تاکید کرد: متاســفانه کشورهای صادر کننده 
بیانیه، ضمن نقض مسئولیت بین المللی خود در مبارزه با 
تروریسم، همچنان به عادت مألوف تأسف بار خود در رفتار 
گزینشی و تبعیض آمیز ادامه داده و در حالی چنین بیانیه 
های یکجانبه ای را صادر می کنند که نسبت به مداخالت 
و نقض حاکمیت کشورهای منطقه توسط خود یا سایرین 
بی تفاوت هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد 
برخالف کشــورهای صادر کننده بیانیه، جمهوری اسالمی 
ایران بر تعهدات و تالشــهای بین المللی خود در راستای 

پیشگیری و مبارزه موثر با تروریسم ثابت قدم است.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در ورای 
مرزها برخی که حتی یک بار صدای اعتراض آنها نســبت 
به درد و رنج هموطنان ایرانی ناشــی از تحریم ها و فشــار 
حداکثری دشمن بلند نشــده بود، این روزها با تجمعات، 
کنسرت ها و رقص و پایکوبی و بعضا حمله به سفارتخانه ها، 
مدعی هســتند که می خواهند »صدای مردم ایران« را به 
گوش جهانیان برسانند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اســالمی ایران در صفحه اینستاگرامش 
نوشت: این روزها کســانی ادعای »هواداری« و غمخواری 
مردم ایران را دارند و شــعار »زندگی« و »حقوق بشر« سر 
می دهند که سال هاست با سیاســت »فشار حداکثری« و 
»تحریم هــای ویرانگــر و فلج کننــده« می خواهند مردم 
ایران را به اســتیصال کشــانده و وادار به تسلیم در برابر 

خواسته های زورگویانه خود کنند.وی افزود: مدعیان امروز 
هواداری و غمخواری مردم ایران، سال ها خصومت و ایران 
ســتیزی را تا بدان جا پیش بردند کــه داروهای خاص را 
نیــز از »بیماران ســرطانی« و »کــودکان پروانه ای« این 
ســرزمین دریغ کردند تا مظلومانه پرپر شــوند و چشم به 

روی »زندگی« ببندند!!
الزم به ذکر اســت معاون ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در یک کنفرانــس خبری با مطرح کردن ادعاهایی 
علیه ایران به سوالی درباره حمله سپاه پاسداران به مواضع 
تروریســت ها در اقلیم شمال عراق پاسخ داد. ودانت پاتل، 
معاون ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی 
خبری که مشــروح آن در وبگاه وزارت امور خارجه آمریکا 
منتشــر شده اســت، در پاسخ به ســوالی درباره عملیات 
انهدام مواضع و محل اســتقرار گروهک های تروریســتی 
و ضد ایرانی در اقلیم شــمال عراق توســط نیروی زمینی 
ســپاه پاســداران، با مطرح کردن ادعاهایــی گفت: مایلم 
تکرار کنم کــه ما نقض اســتقالل و تمامیت ارضی عراق 
توســط ایران را محکوم می کنیــم. تایید می کنیم که یک 
شــهروند آمریکایی، دیروز در نتیجه حمله ای موشــکی به 
کردســتان عراق کشته شده است، اما به خاطر مالحظاتی 
نمی توانم جزئیات بیشتری ارائه بدهم.او در بخش دیگری 
از اظهاراتــش در این باره گفت: ابزارها و خط مشــی هایی 
برای پاســخگو کردن ایران به خاطر اقدامات ثبات زدایش 
در منطقه پیش روی آمریکا قرار دارد که ما این خط مشی 
را دنبال خواهیم کرد. از اینجا چیزی را تشــریح نمی کنم، 

اما این گزینه ها روی میز قرار دارند.
در همین حال ســرکرده گروهک تروریســتی تجزیه طلب 

»کومله« مدعی شــد که دولت منطقه کردستان عراق از 
آن ها نخواسته مقرهایشان را تخلیه کنند.

الزم به ذکر است یکی از رهبران چارچوب هماهنگی گفت 
که منطقه کردستان در حال حاضر، بیش از 50 مقر متعلق 
بــه احزاب ُکرد مخالف ایران و ترکیه را در خود جای داده 
است.جبار المعموری از رهبران کمیته هماهنگی شیعیان 
موسوم به االطار التنسیقی )چارچوب هماهنگی( از وجود 
مقرهای وابســته به عناصر مسلح ُکرد در شمال عراق خبر 
داد.المعموری به پایگاه خبری بغــداد الیوم گفت: منطقه 
کردستان در حال حاضر، بیش از 50 مقر متعلق به احزاب 
ُکرد مخالف ایران و ترکیه را در خود جای داده اســت که 

بیشتر آنها، دارای شاخه های مسلح هستند. 
در این میان وزارت خارجه عربســتان سعودی در بیانیه ای 
حمــالت ســپاه پاســداران انقالب اســالمی بــه مواضع 
تروریســت های کومله را محکوم کرد.به نوشــته روزنامه 
الشــرق االوسط، در بیانیه دولت ســعودی ادعا شده است 
که حمالت علیــه گروهک تجزیه  طلــب کومله، تهدیدی 
برای امنیت و ثبات عراق اســت و همه کشورها باید مقابل 
ایران بایستند.همچنیین همان گونه که پیش بینی می شد، 
دولت بحرین نیز که به طور تام و کمال دنباله رو سیاســت 
خارجی سعودی هاســت، با صدور بیانیه ای نتوانست خشم 
خــود را از این حمالت در پشــت حمایــت از حاکمیت و 
تمامیــت ارضی عراق، پنهان کند. نکتــه قابل توجه آنکه 
توحش این تروریست ها و حامیانشان چنان است که پلیس 
نروژ می گوید در پی درگیری های روز پنجشــنبه در مقابل 
ســفارت ایران در اســلو، دو نفر به شدت مجروح و ۹0 نفر 

بازداشت شدند.

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|  شنبه|9 مهر 1401|شماره 5967| 

سراسیمگی غرب از حمله ایران به مقر گروهک های تروریستی

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: تنها راه تضمین اینکه سالح های 
شــیمیایی هرگز دوباره استفاده نشــود، این است که همه این سالح ها در سطح 
جهانــی حذف و اقدامات ضروری برای جلوگیری از تولید این قبیل ســالح های 

کشتار جمعی اتخاذ شود.
»امیرسعید ایروانی« سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران نزد سازمان ملل 
متحد در نشست شورای امنیت ســازمان ملل با موضوع تحوالت در خاورمیانه، 
به کارگیری سالح های شیمیایی در ســوریه طی سخنانی با اشاره به تالش های 
ســوریه برای اجرای تعهدات خود در کنوانسیون ســالح های شیمیایی، عنوان 
کرد: مدیریت این پرونده با رویکرد سیاســی و استاندارد دوگانه، تنها بحث ها را 
از ماهیت فنی آن منحرف کرده و می تواند اعتبار و اقتدار شــورای امنیت را زیر 
ســؤال ببرد و آن را تضعیف کند.سفیر و نماینده دائم ایران تأکید کرد: جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان قربانی اصلی بیشترین استفاده سیستماتیک از سالح های 
شــیمیایی در تاریخ مدرن، همواره با قوی ترین واژه ها اســتفاده از ســالح های 

شیمیایی را توسط هر کس، در هر کجا و تحت هر شرایطی محکوم کرده است.
وی افزود:کشور ما نیز با این باور بین المللی همراه است که استفاده از این قبیل 
سالح های غیرانســانی، باعث تهدید جدی علیه صلح و امنیت بین المللی بوده و 
نباید تحمل شود.امیرسعید ایروانی تصریح کرد: تنها راه تضمین اینکه سالح های 
شــیمیایی هرگز دوباره استفاده نشــود، این است که همه این سالح ها در سطح 
جهانی حذف شــود و تمام اقدامات ضروری بــرای جلوگیری از تولید این قبیل 
سالح های کشتار جمعی اتخاذ شــود.وی خاطرنشان کرد: ما بر درخواست خود 

برای اجرای کامل، موثر و غیر تبعیض آمیز کنوانســیون ســالح های شیمیایی 
تأکید می کنیم.

ســفیر و نماینده دائم کشورمان در ســازمان ملل گفت: معتقدیم سیاسی کردن 
اجرای کنوانســیون ســالح های شیمیایی و استفاده از ســازمان منع سالح های 
شــیمیایی )OPCW( برای اهداف سیاسی، مشــروعیت این کنوانسیون و این 
سازمان را در معرض خطر قرار می دهد.سفیر و نماینده کشورمان ابراز امیدواری 
کرد که نشســت آتی وزیر امور خارجه سوریه و مدیرکل سازمان منع سالح های 
شــیمیایی به حل و فصل مسائل موجود بین دو طرف کمک کند.ایروانی عنوان 
کرد: در شــرایطی که جمهوری عربی ســوریه الزامات  کنوانســیون سالح های 
شــیمیایی را رعایت کرده و به همکاری ســازنده با ســازمان منع ســالح های 
شــیمیایی ادامه می دهد، مدیریت این پرونده با رویکرد سیاســی و اســتاندارد 
دوگانــه تنها بحث هــا را از ماهیت آن منحرف کرده و می توانــد اعتبار و اقتدار 

شورای امنیت را زیر سؤال ببرد و آن را تضعیف کند.  ایرنا

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل خواستار شد 

 حذف و نابودی سالح های شیمیایی
 در جهان

در ادامــه رویکردهای غیر ســازنده آمریکا در 
قبال مذاکــرات که بیانگر عــدم اراده و توان 
تصمیم گیری آنها اســت، نماینده آمریکا در 
امور ایران با اذعان بــه اینکه تهران هم اکنون 
هیچ تصمیمی برای دســتیابی به سالح اتمی 
ندارد، گفت اگر رئیــس جمهور آینده آمریکا 
بخواهد یکجانبه از توافق خارج شود، نمی توان 

کاری انجام داد.
»رابرت مالــی« نماینده ویــژه دولت آمریکا 
در امــور ایران اذعان کرد کــه هیچ تضمینی 
نمی تواننــد بدهند که رئیــس جمهور آینده 
این کشور از هر توافق احتمالی با ایران خارج 
نشــود.مالی طی اظهاراتی درباره سرنوشــت 
مذاکرات وین مدعی شد: »مذاکره با کشوری 
که از گفتگو با ما امتناع می ورزد، دشوار است؛ 
که همه چیز را دشــوارتر، زمان بر و مســتعد 
ســوءتفاهم کرده اســت. ما آمــاده گفتگوی 

مستقیم هستیم ولی آنها نیستند«.
به نوشــته رســانه های آمریکایی، وی درباره 
تضمینــی که مقامــات ایرانی مبنــی بر عدم 
خروج هر رئیس جمهور آینــده آمریکا از هر 
توافقــی با تهران می خواهند، اذعان کرد: »اگر 
یک رئیس جمهور آینــده در آمریکا بار دیگر 
بی پروا تصمیم بگیــرد که به طور یکجانبه از 
توافق خارج شــود، آنهــم در زمانی که توافق 
موفقیت آمیز بــود، هیچ کاری نمی توان برای 
جلوگیری از آن انجام داد«.این مقام آمریکایی 
در مصاحبه با برنامــه رادیویی »ورلد« اظهار 
داشــت: »در حال حاضر به نظر نمی رســد که 
ایران تصمیمی برای دســتیابی به سالح اتمی 
گرفته باشــد. این بدان معنا نیست که آنها تا 
زمانی که در آســتانه انجام این کار نباشــند 
برنامه خود را گســترش نمی دهند«. مالی در 
این موضوع همچنین افزود: »اکنون سرنوشت 

مذاکــرات به تحقیقــات آژانس بیــن المللی 
انرژی اتمی وابســته است، که ربطی به توافق 
هســته ای ندارد. درهای ما ]بــرای پذیرش 
ایران[ باز اســت اگر بخواهند عبــور کنند«.
این ادعاها در حالی مطرح شــده است که به 
گفته امیرعبداللهیــان بعضی از وزرای خارجه 
تالش کردند در ماه های گذشته پیام هایی را از 
طرف آمریکا به منتقل کنند و بالعکس و وزیر 

خارجه عراق یکی از این افراد است.
حســین امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه 
کشورمان گفت: در دیدار رئیس جمهور فرانسه 
با آیت اهلل رئیســی، آقای مکرون تالش کرد با 
ایده هایی که مطرح می کند، اوال دیدگاه طرف 
ایرانی را در ســطح عالی رئیس جمهور بشنود 
و ثانیــا ایده هایی را که به ذهنش می رســد و 
می تواند کمک بکند به پیشــرفت در رسیدن 
به نقطه توافق، مطرح کند و دو رئیس جمهور 
دیدگاه هایشــان را مطرح کردنــد.وی افزود: 
بعضــی از وزرای خارجــه تــالش کردند در 
ماه های گذشــته پیام هایی را از طرف آمریکا 
به منتقل کنند و بالعکس و وزیر خارجه عراق 

یکی از این افراد است.
از ســوی دیگر معاون رئیس جمهور و رئیس 
ســازمان انرژی اتمی گفت: متاســفانه شاهد 
هستیم دشــمنان به شــدت موضوع فناوری 
هســته ای در ایران را مــورد تهاجم قرار داده 
و مخالف وجود این فناوری در ایران هســتند. 
اتهامات ناروا و بی اساســی که علیه برنامه ها 
و فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مطرح 
و بهانــه کرده اند تا تحریم هــای ظالمانه علیه 
جمهوری اســالمی را اعمال کنند.از ســوی 
دیگر در تماس تلفنی بدر البوســعیدی، وزیر 
خارجه عمان با وزیر امور خارجه کشــورمان 
آخریــن تحوالت دوجانبــه و منطقه ای مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.در این گفتگوی 
تلفنی همچنین طرفیــن در خصوص آخرین 
تحوالت مذاکره برای رفــع تحریم ها رایزنی 
کردند.امیرعبداللهیــان در ایــن تماس تلفنی 
از تــالش وزرای خارجــه عــراق و عمان در 
پیگیری آزادی حاجی ایرانی بازداشــت شده 
در عربستان سعودی تشکر و اظهار امیدواری 
کرد که بزودی شــاهد بازگشــت وی به ایران 
باشــیم. از سوی دیگر یک رســانه آمریکایی 
گــزارش داده دولت این کشــور قصد دارد با 
وضع کــردن تحریم های جدید شــرکت های 
تســهیل کننده صادرات نفت ایــران را هدف 
قرار دهد.وبگاه شــبکه خبری بلومبرگ نوشت 
تحریم های جدیــد آمریکا که ممکن اســت 
همین پنجشــنبه اعالم شــد شــرکت هایی 
که صــادرات نفت ایران را تســهیل می کنند 
هدف خواهنــد گرفت. این رســانه آمریکایی 
گزارش داده که تحریم های جدید بخشــی از 
تالش های گســترده تر واشنگتن برای افزایش 
فشــار بر ایران طی هفته هــای آینده خواهد 
بود.وزارت خزانه داری آمریــکا اعالم کرد 10 
شــرکت و یک کشتی را به دلیل مشارکت در 
انتقال نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده 
است.وب ســایت خزانه داری آمریکا در توضیح 
درباره این تحریم ها نوشته است: »امروز دفتر 
وزارت خزانه داری  دارایی های خارجی  کنترل 
یک شبکه بین المللی از شرکت های دخیل در 
فروش صدها میلیــون دالر نفت و محصوالت 
پتروشیمی ایران به مشــتری هایی در جنوب 
و شرق آســیا را در فهرست تحریم قرار داد.« 
خزانه داری آمریکا اعالم کرد اقدام امروز برخی 
شرکت های واســطه ایرانی و چندین شرکت 
صوری در امــارات، هنگ کنگ و هند را هدف 

قرار داده است.

نماینده آمریکا در امور ایران

نمی توانیم درباره عدم خروج از برجام تضمین بدهیم

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

برابر رای شــماره 1401/000818 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد باج فرزند قربان محمد بشماره 
شناســنامه 0 صادره از در ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمیــن با بنای احداثی به 
مساحت 206.45 مترمربع مفروز و مجزا شده ازپالک 6465 فرعی از 213-اصلی واقع 
در بخــش 9 حوزه ثبتی شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی آقای علی اردی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ 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 تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25 

م-الف: 9505 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

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

برابر رای شــماره 1401/000809 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم  زبیده قاســمی فرزند موالم بردی بشماره 
شناســنامه 31 صادره از در ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 132.20 مترمربع مفروز و مجزا شده ازپالک 24 فرعی از 212-اصلی واقع در 
بخش 9 حوزه ثبتی شهرستان کالله خریداری از مالک رسمی آقای تقان دردی عوض پور 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود درصورتی 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 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25 

م-الف: 9507 
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد 
سند رسمی برابر ماده3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف  

برابررای شــماره 14016312001004106 هیات موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقردرواحد ثبتی تصرفات 
مالکانه کالســه 140011441248000910 تقاضای دولت جمهوری اســالمی ایران به 
نملیندگی اداره کل راه وشهرســازی استان گلســتان به شناسه ملی 14000239806 
درپنج دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی که مابقی ان وقف است بمساحت 
5687.96 مترمربــع ازپالک 118 اصلی واقع دراراضی ســعد ابــاد بخش دو حوزه ثبت 
گــرگان طبق رای صــادره حکایت ازانتقال ازمالک رســمی اقای حمزه تازیک لمســکی به 
متقاضــی داردلــذا  بــه منظوراطالع عموم مراتــب دردونوبت به فاصله پانــزده روزاگهی 
میشــود.ازاین رو اشــخاصی که  نسبت به صدورســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باشــند  میتوانند ازتاریخ انتشــار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا با ذکر شماره 
پرونده به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض  
بــه مرجــع ثبتی دادخواســت خود را بــه مرجع ذیصــالح قضایی تقدیــم وگواهی تقدیم 

دادخواست را به این اداره ارایه نمایند 
تاریخ انتشارنویت اول 7/9 /1401 

تاریخ انتشارنوبت دوم :25 /7  /1401  
علی برقی رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک  گرگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شــماره 140160316001001777 مورخ 1401/06/01 هیات اول 
/دوم  موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشــاه ناحیه یک تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی آقــاي محمــد تقي حاتمــي فرزند شــکرعلی به شــماره شناســنامه 57 کد ملی 
4198863695 صادره از کوهدشــت درششدانگ اعیان یک باب ساختمان به مساحت 
125.15 متــر مربــع در محــدوده اراضــی پــالک 1 و 5 اصلی واقع در بخــش یک حومه 
کرمانشــاه آدرس جعفر آباد خیابان کاشــانی کوچه صیدی پالک 7 که اداره  اوقات بعنوان 
مالــک عرصــه موافقت  خود را با صدرو ســند مالکیت  اعیانی اعالم نمــوده محرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت در فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد 
میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی  به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.  بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  1568/ م الف/12
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/07/16

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/08/02
 مهدی زارعی وش
رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی مفقودی
برگ سبز)شناسنامه(ســند فاکتــور فروش)ســند کمپانی( ،کارت،بیمــه نامه،پالک 
خودرو ســواری سیستم پژو تیپ GLX-XU7-405 مدل1393 برنگ نقره ای متالیک 
بشــماره موتور 124K0547200 شماره شاســی  NAAM01CAXER067007و شماره 
پــالک ایران 84- 351س99 به نام معصومه شــاعری مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************

برگ سبز)شناسنامه(سند فاکتور فروش)سند کمپانی( ،کارت،بیمه نامه،پالک موتور 
ســیکلت سیســتم کبیرروتیپ 125CC-CDI مدل1388 برنگ زرشــکی بشماره موتور 
2009102120شــماره تنــه  8832119و شــماره پالک ایــران 835- 19385 به نام 

مهران بهرام مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
*********************************************************

برگ سبز سواری هاچ بک کوییک MT رنگ سفید شرکت سایپا مدل 1401 شماره 
 VIN( :(شــماره شناسایی M15 / 9563695پالک ایران72-761ب66 شــماره موتور

NAS841100N3404859 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*********************************************************

برگ سبز و کارت ماشین سواری پژو GLX 405 مدل 1389 رنگ نقره ای متالیک 
شــماره موتور 12489053906 شــماره شاســی NAAM01CA7AR516718 شماره 

پالک ایران44-876ل27 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*********************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت سواری ســمند مدل 1394 شــماره پالک ایران53-
 NAAC91CW6FF023742 124 شــماره شاسیK0642009 487ل37 شــماره موتور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*********************************************************

ســند موتور ســیکلت انژکتوری رنگ قرمز سال تولید 1399 شــماره پالک 589-
 N23XDBJLFL1B00513 0175 شــماره تنــهN23162540 29984 شــماره موتــور

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*********************************************************

مدرک فارغ التحصیلی امیر گودرزی فرزند قدیر با شــماره شناســنامه 692 کدملی 
2093533911 صــادره از ســاری در مقطــع کاردانی رشــته کامپیوتر صــادره از واحد 
دانشــگاهی ساری با شماره سریال 0435623 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط می 
گردد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد ساری به 
نشــانی ســاری کیلومتر 7 جاده دریا مجتمع دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری 
ســاختمان اداری طبقــه دوم اداره دانش آموختــگان یا صندوق پســتی 48164-194 

ارسال نمایند./نوبت اول ساری
*********************************************************

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی صبا مهر دانش/نوبت دوم
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت بهداشتی،درمانی صبا مهر دانش)تعاونی( به 
شماره ثبت 2070 و شناسه ملی 10861207507 ؛ دراجرای ماده 225 اصالحیه 
قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت بهداشتی،درمانی صبا مهر دانش در حال 
تصفیه)تعاونی( به شــماره ثبت 2070 و شناسه ملی 10861207507 که آگهی 
انحالل آن در روزنامه رسمی کشور به شماره 22541 مورخ 1401/05/19 درج 
گردیده اســت، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشــار 
آگهــی نوبت اول با ارائه مــدارک مثبته ادعای خود به مدیر تصفیه آقای محمدعلی 
خادمیان به شــماره همراه 09377683103 مستقر در آدرس مازندران-بهشهر 
خیابان شهید مدنی کدپستی 4851676654 مراجعه نمایند. بدیهی است شرکت 
و مدیــر تصفیــه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به شــرکت 

منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت. /
مدیــر تصفیه شــرکت بهداشــتی، درمانــی صبا مهــر دانش)تعاونــی(در حال 
تصفیه-محمدعلی خادمیان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقا/خانم1-ســید ایمان زمانی2-مهین ضیاء با ارائه استشــهادیه شماره 46477-
1401/6/13 تنظیمــی دفترخانه 138 آمل طی درخواســت شــماره 1401/22860-

1401/6/13 تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی 827802 ســه دانگ و 827801 
ســه دانگ پالک شــماره 953 فرعی از 51 اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل ثبت گردیده 
و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند 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 سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربــه اینکه آقای محمدریوندی باســتناد دوبرگ استشــهادیه گواهی شــده منظم 
بــه تقاضای کتبــی جهت دریافت ســندمالکیت المثنی نوبــت اول به ایــن اداره مراجعه 
کرده ومدعی اســت ششــدانگ ســاختمان پالک19134فرعی از1-اصلی واقع دربخش 
12ســبزوارکه متعلــق بــه وی میباشــدبعلت نقل مکان مفقود شــده اســت با بررســی 
دفترامالک معلوم شدسندتکبرگ مالکیت مشارالیه به شماره 557682د1394وشناسه 
الکترونیکی139420306011004261به نام نامبرده صادروتســلیم شــده است.لذا 
باســتنادماده120آئینامه قانــون ثبــت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکــر می گردد هرکس 
نســبت به ملک موردآگهــی معامله ای انجــام داده یامدعــی وجود ســندمالکیت نزدخود 
باشدبایســتی ظــرف مــدت ده روز ازتاریخ انتشــار این آگهــی اعتراض کتبــی خودرا به 
پیوســت اصل ســندمالکیت یاســندمعامله رســمی به ایــن اداره تســلیم نماید.بدیهی 
اســت در صورت عدم وصــول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصــول اعتراض بدون ارائه 
ســندمالکیت یاســندمعامله رسمی نسبت به صدور ســندمالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 401/455(
 تاریخ انتشار:1401/07/09

علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار


