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گـــزارش
امیرعبداللهیان در گفتگو با دبیرکل سازمان ملل متحد: 

اقدام سیاسی شورای حقوق بشر بر همکاری  ایران و غرب تاثیر منفی دارد
 ایران مخالف جنگ 

و حامی آتش بس و صلح است
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بيان اينکه ايران 
مخالف جنــگ و حامی آتش بس و صلح اســت، 
گفت:  ارسال ســالح ايران به روسيه برای استفاده 
در جنگ اوكراين، اتهام بی اساســی اســت كه هر 
روز مطرح می كنند تا اقدام روزانه خود در صادرات 

سالح به اوكراين را مشروع جلوه دهند.
، »ناصــر كنعانی« ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ايران در واكنش به اتهامات بی 
اســاس درباره ارسال ســالح از ايران برای استفاده 
از جنگ در اوكراين در توئيتر نوشت: ارسال سالح 
ايران به روسيه برای استفاده در جنگ اوكراين اتهام 
بی اساسی كه هر روز مطرح می كنند تا اقدام روزانه 
خود در صادرات ســالح به اوكراين را مشروع جلوه 
دهنــد. وی افزود: مدعيان عليه ايــران، هم زمينه 
ساز شروع جنگ هســتند و هم عامل استمرار آن. 
سخنگوی دستگاه ديپلماسی بار ديگر تصريح كرد: 
ايران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است. 
چندی اســت كــه اوكرايــن، آمريکا و تعــدادی از 
كشورهای اروپايی مدعی استفاده پهپادهای ايرانی در 
جنگ اوكراين شــده اند. ادعايی كه ايران همواره آن 
را رد كرده اســت. جمهوری اسالمی ايران از ابتدای 
جنگ اوكراين بر مخالفت با جنگ تأكيد كرده بود و 
حتی در اين خصوص نيز اميرعبداللهيان دو بار حامل 
پيام وزير خارجه اوكراين برای همتای روســش بود. 
جمهوری اســالمی ايران پيش از اين بارها گفته بود 
كه ايران و روســيه همکاری دفاعی با هم دارند ولی 
ايران برای جنگ اوكراين سالحی برای روسيه ارسال 
نکرده است. 14 آبان ماه حسين اميرعبداللهيان وزير 
امور خارجه اعالم كرد كه ايران به روسيه پهپاد ارسال 
كرده، ولی ماه ها قبل از جنــگ اوكراين. وی در اين 
باره بيان كرد: اين هياهويی كه برخی از كشــورهای 
غربی به راه انداخته اند كه ايران برای كمك به جنگ 
اوكراين موشــك و پهپاد در اختيار روسيه قرار داده 
است. بخش موشك آن كامال غلط است و بخش پهپاد 
آن درست است. ما مقدار معدودی پهپاد ماه ها قبل از 
جنگ اوكراين در اختيار روسيه گذاشتيم. وزير امور 
خارجه  گفت: با وزيــر خارجه اوكراين توافق كرديم 
چنانچه هرگونه مستندی در اختيار دارند كه روسيه از 
پهپاد ايرانی در جنگ اوكراين استفاده كرده در اختيار 
ما قرار دهد. چنيــن قراری را دو هفته پيش در يك 
كشور اروپايی داشــتيم و هيأت سياسی و دفاعی ما 
به آن كشور اروپايی رفت. اما متاسفانه در دقيقه 90 

طرف اوكراينی حضور نيافت.

دریچــــه

بـا  تلفنـی  گفتگـوی  در  كشـورمان  خارجـه  امـور  وزيـر 
دبيـركل سـازمان ملـل متحـد نسـبت بـه تاثيـرات منفـی 
اقـدام سياسـی شـورای حقوق بشـر بر همکاری هـای ايران 

بـا غـرب هشـدار داد.
حسـين اميرعبداللهيـان وزيـر امـور خارجـه كشـورمان و 
آنتونيـو گوتـرش دبيـركل سـازمان ملل متحـد در گفتگوی 
تلفنـی در خصوص برخـی تحوالت منطقـه ای و بين المللی 
از جملـه اوكرايـن، يمـن و مذاكـره رفـع تحريم هـا گفتگـو 
و تبـادل نظـر كردنـد. اميرعبداللهيـان بـا اشـاره بـه مسـير 
گفتگـوی فنی سـازمان انرژی اتمی ايـران و آژانس، همکاری 
طرفين را مناسـب خواند.وی همچنيـن دبيركل را در جريان 
تبـادل پيام هـای اخيـر ميـان ايـران و آمريـکا در چارچـوب 

ايفـای نقـش اتحاديـه اروپـا در مذاكـرات وين قـرار داد.
وزيـر امـور خارجـه كشـورمان در خصـوص بحـران يمـن 
ضمـن انتقـاد از مداخـالت امنيتی و رسـانه ای يك كشـور 

نقـش  ادامـه  بـه  ايـران،  در  اخيـر  اغتشاشـات  در  عـرب 
جمهـوری اسـالمی ايـران جهـت كمـك بـه تمديـد آتش 
بـس و همـکاری بـا سـازمان ملـل در اين خصـوص تاكيد 
نمـود و افـزود: البته هـر گونه تصميم در مـورد تداوم آتش 
بـس و رفـع كامـل محاصره انسـانی يمن توسـط رهبران و 

مـردم يمـن اتخاذ می شـود.
اميرعبداللهيـان در خصـوص اوكرايـن بـار ديگـر اتهامـات 
بـی اسـاس در خصـوص ارسـال پهپاد به روسـيه بـا هدف 
اسـتفاده در جنـگ اوكرايـن را قويـاً تکذيـب كـرد. وی از 
مواضـع و اقدامـات غيرسـازنده برخـی كشـورها به شـدت 
انتقـاد كـرد و افـزود: برخـالف منشـور ملـل متحـد، تعداد 
معـدودی از دولت هـای غربـی با سـو اسـتفاده از مطالبات 
مسـالمت آميـز در ايـران، اقـدام بـه تشـويق خشـونت و 
فضـای  در  مولتـوف  كوكتـل  و  سـالح  سـاخت  آمـوزش 
مجـازی و رسـانه ای كردنـد كـه در نتيجـه سـبب كشـتار 

پليـس و ناامنـی در ايـران شـدند، تـا جايـی كـه زمينـه را 
بـرای اقـدام تروريسـتی داعـش مهيـا سـاختند.

برخـی دول  رفتـار دوگانـه  از  انتقـاد  بـا  اميرعبداللهيـان 
غربـی، تـالش آنـان جهـت برگزاری نشسـت ويژه شـورای 
حقـوق بشـر در مـورد ايـران را اقدامـی مـردود دانسـت و 
تاكيد كرد: نشسـت شـورای حقوق بشـر بـرای دولت هايی 
كه مروج خشـونت و ترور هسـتند، بايد تشـکيل شـود و نه 
در مـورد جمهوری اسـالمی ايران كه مدافـع واقعی حقوق 
بشـر اسـت و در اغتشاشـات اخير نيز عميقاً خويشتن داری 
بـه خرج داده اسـت.وزير خارجه نسـبت به تأثيـرات منفی 
اقـدام سياسـی شـورای حقوق بشـر بر همکاری هـای ايران 

بـا غرب هشـدار داد.
دبيـركل سـازمان سـازمان ملل متحد با اشـاره بـه وظايف 
شـورای حقـوق بشـر، هـر گونـه مداخله سياسـی شـورای 
حقـوق بشـر در امور كشـورها را مردود خوانـد. گوترش در 

ايـن گفتگـوی تلفنـی، ضمن تقديـر از نقش سـازنده ايران 
در مبـارزه بـا تروريسـم و در كمـك به برقـراری آتش بس 
در يمـن، خواسـتار ادامـه همکاری هـای ايـران با فرسـتاده 
ويـژه دبيـركل سـازمان ملـل در امـور يمـن بـرای تمديـد 

آتـش بـس موقت در اين كشـور شـد.
سـفرای  اخيـر  نشسـت  بـه  اشـاره  بـا  گوتـرش  آنتونيـو 
دبيـركل  بـا  ايـران  و  فـارس  خليـج  حاشـيه  كشـورهای 
سـازمان ملـل، در خصـوص سـاختار نويـن همکاری هـای 
منطقـه ای كـه بتوانـد موجـب تقويـت صلـح و ثبـات در 

منطقـه شـود، ابـراز اميـدواری نمـود.
ويتاكيـد ايـران بـر ديپلماسـی را سـتود و دربـاره گفتگوی 
منافـع  متضمـن  را  توافـق  احيـای  تحريم هـا،  لغـو 
تمامـی طرف هـا دانسـت. دبيـركل سـازمان ملـل ادامـه 
تهـران  مثبـت  گام  را  آژانـس  بـا  ايـران   همکاری هـای 

ارزيابی كرد.

دبيركل ناتو گزارش رســانه انگليسی مبنی بر اينکه روسيه تسليحات ضبط شده 
انگليســی و آمريکايی را در ازای خريد پهپاد به ايران تحويل داده اســت، تائيد 

نکرد.
ينس اســتولتنبرگ دبيركل ســازمان  پيمــان آتالنتيك شــمالی )ناتو( امروز 
)پنج شنبه( در گفت گو با شبکه اســکای نيوز به سوالی پيرامون گزارش ادعايی 
اين رســانه انگليسی پاسخ داد كه روز گذشــته مدعی شده بود روسيه در ازای 
خريد پهپاد از ايران، تسليحات ضبط شده انگليسی و آمريکايی در جريان جنگ 
اوكراين را به همراه پول نقد به تهران تحويل داده اســت. استولتنبرگ در پاسخ 
تاكيد كرد كه نمی تواند اين اتهامات را تائيد كند.وی در عين حال مدعی شــد: 
آنچه می توانم بگويم اين است كه شاهد حمايت ايران از روسيه هستيم. آن ها اين 
پهپادها را تحويل داده اند و اين در واقع حمايت ايران از جنگ غيرقانونی روسيه 

است، جنگی تجاوزكارانه عليه اوكراين.
يك منبع آگاه امنيتی با تکيه بر گزارش ادعايی اسکای نيوز به اين شبکه گفت: 
اين نگرانی وجود دارد كه ايران به دنبال مهندســی معکوس تســليحاتی غربی 

دريافتی از روسيه باشد.
دبيركل ناتو در ادامه به گزارش اخير اســکای نيوز اشــاره كــرد و با بيان اينکه 
»نمی تواند تاييــد كند كه آيا اين موضوع وجود دارد، يــا خير« به لفاظی عليه 
جمهوری اســالمی ايران پرداخت و مدعی شــد: به طور قطــع وقتی می بينيم 
رژيم های تماميت خواه همچون ايران كه سرمايه گذاری سنگينی روی موشك های 
جديد می كند، برنامه هســته ای دارد و بيشتر و بيشتر همکاری نزديك با روسيه 
دارد، نگران می شويم. وی همچنين ادعا كرد كه اين، خطر اين جنگ را برجسته 

می كند. اســتولتنبرگ همچنين از تصميم روسيه برای خروج نيروهايش از شهر 
خرســون واقع در جنوب اوكراين اســتقبال كرد و گفت: با اين حال، هنوز زود 
است كه درباره اين اقدام و حوادث خرسون نتيجه گيری كرد. دبيركل ناتو تاكيد 
كرد كه باوجود اين اقدام، نبايد والديمير پوتين رئيس جمهور روســيه را دست 

كم گرفت.
به گزارش ايســنا، مقامات غربی و آمريکايی و به ويــژه اوكراينی ها در هفته های 
اخير با هدف تحت فشــار قرار دادن ايــران تالش كرده اند پای ايران را به جنگ 
اوكراين بکشانند و به طور مکرر ادعا می كنند كه روسيه از پهپادهای ساخت ايران 

در حمالت خود عليه اوكراين استفاده می كند.
اين در حالی است كه جمهوری اسالمی ايران قوياً اين ادعاها را رد كرده است.

حسين اميرعبداللهيان وزير امورخارجه كشورمان نيز در هفته جاری در خصوص 
ادعای ارسال پهپاد و موشك از سوی ايران به روسيه و اينکه ايران اين ابزارها را 
در اختيار مسکو قرار داده تا عليه اوكراين استفاده كند، تصريح كرد: اظهارات آنها 
در مورد بخش موشــکی كامال غلط است و بخش پهپاد درست است اما ما تعداد 
معدودی پهپاد ماه های قبل و پيش از جنگ اوكراين در اختيار روسيه قرار داديم.
وی با اشــاره به موضع ايران در ارتباط با جنگ روســيه و اوكراين و با تاكيد بر 

اينکه ما يك طرف جنگ در اوكراين نيستيم و اين موضوع را به مقامات اوكراين 
نيز اعالم كرده ايم، افزود: به مقامات اوكراين تاكيد كرده ايم كه اگر مستنداتی در 
مورد اســتفاده از پهپادهای ايرانی در جنگ اوكراين توسط روسيه وجود دارد در 
اختيــار ما قرار بدهند. در همين چارچــوب دو هفته پيش هيات دفاعی ما برای 
بررســی اين موضوع و برگزاری يك نشست مشترك با اوكراينی ها در اين زمينه 
به يك كشــور اروپايی رفت ولی در دقيقه 90 طرف اوكراينی ها در جلسه حضور 
پيدا نکردند و علت آن نيز فشار آمريکا و برخی از كشورهای اروپايی به خصوص 
آلمان بود. آنها به طرف اوكراينی گفته بودند كه ما می خواهيم ايران را به خاطر 
موضوع پهپادها تحريم كنيم و حاال شــما می خواهيد در يك نشست مشترك با 

ايرانی ها حضور پيدا كنيد و با آنها قهوه بخوريد.
اميرعبداللهيــان همچنين بــا بيان اينکه چنــد روز پيش نيز بــا وزير خارجه 
اوكرايــن به صورت تلفنی گفت وگو كرده اســت، اظهار داشــت: بــار ديگر در 
ايــن گفت وگوی تلفنــی تاكيد كرديــم كه اگر طــرف اوكراينی مســتنداتی 
مبنی بر اســتفاده از پهپادهای ايرانی در جنگ اوكراين توســط روســيه وجود 
دارد بــه ما ارائــه كند و در اين زمينــه توافق كرديم كه آنها مستنداتشــان را 
در اختيــار ما بگذارند و قرار اســت چنانچه طرف اوكراينی بــر عهدش پايبند 
 بماند طی روزهای آينده بتوانيم اين موضوع را بررســی كنيم و مســتندات آنها 

مورد توجه ماست.
ايــن ديپلمات عالی رتبــه ايرانی گفت: اگر برای ما ثابت شــود كه روســيه از 
پهپادهای ايرانی در جنگ اوكراين اســتفاده كرده است ما نسبت به اين مسئله 

بی تفاوت نخواهيم بود.

رد گزارش ادعایی اسکای نیوز درباره ایران 
توسط دبیرکل ناتو

اذان ظهر: 11:48 اذان مغرب: 17:19 اذان صبح فردا: 5:11  طلوع آفتاب فردا: 6:38

آگهی مفقودی
برگ سبز)شناسنامه((ســند کمپانی )کارخانه ( کارت و پالک خودرو سواری سیستم 
 139B0295247 مدل1401 برنگ مشــکی متالیک بشــماره موتور PARSTU5 پژوتیپ
شــماره شاســی    NAAN11FE1NK693984 شــماره پالک ایــران 93-752ل 98 به 

نام مصطفی منصور اصل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************

 200CC ســند خودرو-برگ سبز)شناسنامه( - موتور سیکلت سیستم احسان تیپ 
مدل1395 برنگ گوجه ایی بشماره شاسی 9513555 شماره انجین    940696 شماره 
از  و  گردیــده  مفقــود  پالک ایران 839-16518 به نام علی غالمی نژاد برنطین  

درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************

خانم صدیقه گرگیجی دوســت نام پدر جمعه به شــماره ملی 4979958842 مالک 
خودروی ســواری هاچ بک سیستم پژو تیپ 206TU3 مدل 1401 رنگ سفید به شماره 
موتور165A0206904 و شماره شاســی NAAP03EE3NJ303188 شماره پالک ایران 
69-691 ن 97 بعلــت فقدان ســند مالکیت برگ ســبز تقاضای المثنی ســند خودروی 
مذکور را نموده اســت. لــذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خــود روی فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت 
شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلــت مزبور مطابق ضوابــط مقرر اقدام 

خواهد شد. گنبد
***************************************************************

سند مالکیت ) برگ سبز( خودروی سواری سیستم سایپا تیپ ساینا مدل 1401 رنگ 
سفید به شماره موتورM15 /9511712   شماره شاسی NAS831100N5778789  به 
شــماره پالک  ایران 69- 894 س 92  متعلق به مهناز مزارزی نام پدر  مجید به شــماره 

ملی 2260026168 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
***************************************************************

  125CC ZEREH  ســند مالکیت "برگ سبز" وسیله نقلیه موتورســیکلت سیستم
بــه رنــگ آلبالویی مــدل 1390 بــه شــماره موتــور 156FMIZ114422 و شــماره تنه 
NBy *** 125Z9002227 بــه شــماره پالک ایــران 595-22129 متعلق به دوســت 
محمد غراوی نام پدر قایلی خان شــماره ملــی 5319525850 مفقود گردیده و ازدرجه 

اعتبار ساقط می باشد. گنبد
***************************************************************

 840454Y-N2 جواز اسلحه شکاری دولول بغل هم مدل کوسه - ساچمه زنی شماره
مربوط به محمدرضا جنت امانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.ساری

***************************************************************
گواهــی پایــان تحصیــالت کارشناســی رشــته پرســتاری مریــم ســوداگری فرزند 
عزیــزا... شــماره شناســنامه 2468 تاریخ تولــد 1365/1/4 صــادره از تنکابن کدملی 
2219801314 با شــماره مدرک 84596363 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط می 

گردد./نوبت اول ساری
***************************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره قطعه 51 
تفکیکی و مساحت 95.75 مترمربع تحت پالک 5368  از4219 فرعی از 41 
اصلی بخش 5 قزوین  ذیل شــماره ثبت 72117  دفترجلد 380 و صفحه 2 
و شــماره چاپی 081356 سری الف ســال 93 به نام آقای رضا چگینی صادر 
و تســلیم گردیده اســت و به موجب اســناد رهنی به شــماره های 7262 و 
7263 مورخ 1393/07/29 دفتر 78 قزوین بنفع بانک ملت شــعبه سعدی 
قزوین در رهن می باشد حال مالک فوق طی درخواست بوارده 68019475 
مــورخ 1401/08/14 مدعــی شــده که ســند مذکوربه علت ســهل انگاری 
مفقــود گردیده وتقاضــای صدور ســندمالکیت المثنی خود را نمــوده اندکه 
مراتب باســتناد مــاده 120 آئین  نامــه اصالحی قانون ثبت اعــالم می گردد 
تا هرکس بنحوی از انحاء نســبت به ملک مذکور حقی داشــت ویا معامالتی به 
نفع او شده ویا مدعی وجود سند درنزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تامدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند 
مالکیت و ســند معامله تسلیم نماید وچنانچه درظرف مدت مقرر اعتراض به 
این اداره نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره 
ثبت المثنی ســندمالکیت را  طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد 

کرد. این آگهی در یک نوبت بشرح ذیل منتشر خواهدشد. 742/ م الف
شناسه آگهی 1408219

تاریخ انتشار:1401/08/21
فرح معینی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه دو قزوین

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهران ظاهری درکائی با ارائه استشــهادیه شــماره 1401/08/09-36408 
تنظیمی دفترخانه 65 آمل طی درخواست شماره 1401/30659 مورخ 1401/08/11 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی شــش دانگ پالک شــماره 2 فرعی از 1913 اصلی 
واقــع در بخــش 01 ثبت آمل که با شــماره چاپی 143030-الــف82 در صفحه 46 جلد 
97 ذیل شماره 14081  ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که 
دراجرای ماده 120اصالحی 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./
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-حسن صالحی

فقدان سند مالکیت
آقای قربان وفائی با ارائه دو برگ شهادت شهود مصدق مدعی شده که سند مالکیت 
مقــدار ششــدانگ عرصه یک قطعــه زمین به مســاحت 1199 مترمربع به شــماره پالک 
61064 فرعی از یک- اصلی واقع در بخش 10 حوزه ثبت گنبدکاووس به ورقه مالکیت 
851038 ه 99 به شماره الکترونیکی 140020312004012670 به نام قربان وفائی 
فرزند حاجی گلدی ثبت و صادر گردیده و برابر نامه شــماره 1398003001496718 
مورخ 1398/12/28 و 1399003002353533 مورخ 1399/06/18 بازداشت می 
باشــد به علت اسباب کشی  مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را از این 
اداره نموده. لذا برابر تبصره یک اصالحی ماده 120-آئین نامه قانون ثبت مراتب دریک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی  می گردد و هرکس مدعی وجود سند مالکیت یا سند 
معامله نزد خود باشد ظرف مدت ده )10( روز مدارک اعتراض را ضمن ارائه مستندات 
به این اداره تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور، برابر مقررات 

اقدام خواهد شد. م-الف: 9784 
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی 
نظر به اینکه آقای محمود جان نثار احدی از مالکین مشــاعی مالکین ششدانگ پالک 
ثبتــی 48 فرعی از 118 اصلی واقع در اهران تقاضای صدور ســند مالکیت تک برگی با 
درج طول ابعاد و مســاحت )کاداســتری( ملک خود از این اداره نموده اند، در اجرای کد 
914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی جهت بازدید محل و تهیه نقشــه از محدوده پالک فوق 
روز سه شنبه مورخ 1401/09/22 ساعت 11 صبح تعیین وقت شده است. بدینوسیله 
بــه اطــالع مالکین مجاور و مشــاعی مورد ثبت می رســاند جهت حصــول اطمینان از عدم 
تضییع حقوق با در دســت داشــتن اصل ســند مالکیت در روز موعد در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند تا برابر مقررات اقدامات الزم معمول گردد.عدم حضور مانع اقدام 

قانونی نخواهد بود. 7503
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب1390/09/20وبرابر رای شــماره 140160306011004119مورخه 
1401/07/17هیــات موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ســبزوار 
فرزندمحمدحســن  روحانیــان  محمدعلــی  متقاضــی  بالمعــارض  و  مالکانــه  تصرفــات 
شناســنامه29385صادره از سبزوارنســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
ســاختمان بــه مســاحت133.66مترمربع قســمتی از پالک3017فرعــی از6اصلی واقع 
دربخش3ســبزوارمع الواســطه از محل مالکیت رسمی محمدشــایق کارگر محرز گردیده 

است.
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند در شــهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روزنامــه و در روســتاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخــذ نمایند .معترض باید  ظرف یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل نماید . در ایــن صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگــردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قســمت از امالکی 
که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس 
از تنظیــم اظهــار نامه ثبتی حاوی تحدید حــدود ملک ،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت بــه امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید .)م الف 401/513(
تاریخ انتشار نوبت اول:     1401/08/21
تاریخ انتشار نوبت دوم :   06 /1401/09

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دستور مواد1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مصوب1390/09/20وبرابر رای شــماره 140160306011004121مورخه 
1401/07/17هیــات موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ســبزوار 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی محمدرضانوده فرزند ابراهیم به شناســنامه29
940کدملی0790296527صادره از ســبزوار درســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
ســاختمان قســمتی ازپالک3017فرعــی از6اصلی واقع دربخش3ســبزوار به مســاحت 
133.66مترمربع مع الواســطه از محل مالکیت رســمی محمدشــایق کارگر محرز گردیده 

است.
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند در شــهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روزنامــه و در روســتاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم ورســید اخــذ نمایند .معترض باید  ظرف یــک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل نماید . در ایــن صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگــردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومــی محل ارائه نکند اداره 
ثبت محل مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید.صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت .برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد آن قســمت از امالکی 
که قبال نســبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیات پس 
از تنظیــم اظهــار نامه ثبتی حاوی تحدید حــدود ملک ،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و 
تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرســاند و نســبت بــه امالک در جریان 
ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید .)م الف 401/512(
تاریخ انتشار نوبت اول:     1401/08/21
تاریخ انتشار نوبت دوم :   06 /1401/09

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیــان واقع در قریه نیرنگ 
پالک 21  اصلی بخش 1  قشالقی 1069  فرعی آقا/ خانم  داود خاصه مطلق 
فرزند محمدرســول  نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت  169.72   مترمربع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  حسین 

زارع
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .   تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/08/21 

نوبت دوم 1401/09/05   شناسه آگهی: 1407862
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی  اختصاصــی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئیــن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 

رسمی
آگهــی  موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مــورخ   140160310006006987 شــماره  رای   برابــر   :
1401/06/17 هیأت  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد  
ثبتی شهرســتان نــور تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی به 
نام  علی دیوســاالر  نسبت به ششدانگ یک قطعه  زمین با بنای 
احداثی )تجاری( به مساحت 36  متر مربع به پالک 1031 فرعی 
از 3  اصلــی واقع در  تاشــکوه ســفلی مازنــدران  بخش 6 ثبت 
نور  محرز گردیده اســت.   لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در 
دو نوبــت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه های سراســری و 
محلــی آگهی می گردد تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند ، باید از تاریخ انتشار آگهی تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند .  معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید  و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.  تاریخ 
انتشــار نوبت اول 1401/08/21 نوبت دوم 1401/09/05   

شناسه آگهی: 1407100 
  علی سعادتی  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیــل آگهی می گردد:  امالک متقاضیــان واقع در قریه انارور 
پالک 2  اصلی بخش 3  قشــالقی 1268  فرعی آقا/ خانم  لیال صباغی فرزند 
عبدالعلی  نســبت به ششــدانگ   یک قطعــه زمین با بنــای احداثی )کاربری 
باغات( به مســاحت  242.74   مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  

اسماعیل امامی و علی محمد بالی نوری
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .   تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/08/21 

نوبت دوم 1401/09/05   شناسه آگهی: 1408194
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیــرو آگهــی قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 آییــن نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک 
مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به 
شــرح ذیل به عمل خواهــد آمد:  امالک متقاضیــان واقع در قریه 
انــارور پــالک 2  اصلی بخش 3  قشــالقی 1268  فرعی آقا/ خانم  
لیال صباغی فرزند عبدالعلی  نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین 
بــا بنای احداثی )کاربــری باغات( به مســاحت  242.74   مترمربع 
خریداری بدون واســطه/با واسطه از  اسماعیل امامی و علی محمد 

بالی نوری
 ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/09/12 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین امالک مجــاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند . 
بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به استناد 
مــاده 20 قانون ثبت و مــواد 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 
اعتــراض واصله عملیــات ثبتی با رعایت مقــررات ادامه می یابد. 

تاریخ انتشار :  1401/08/21   شناسه آگهی: 1408196
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر


