
 به غرب هشدار داده بودم
 که زمستان در پیش است

مشــاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران 
با اشــاره به بحران انرژی که هم اکنون اروپا با آن 
مواجه است، در توئیتر نوشــت: پیشتر به غربی ها 

هشدار داده بودم که زمستان در راه است.
محمد مرندی کارشــناس و مشــاور رسانه ای تیم 
مذاکره کننده هسته ای ایران در حساب کاربری خود 
در توئیتر با بازنشــر صفحه اول نشریه اکونومیست 
که در شماره جدید آن مقاله ای درباره بحران انرژی 
در اروپا همزمان با فرارســیدن فصل ســرما در این 
قاره نوشته شده است، به طور تلویحی گفت که غرب 
می توانست از فرصت مذاکرات هسته ای با ایران برای 
حل بحرانی که هم اکنون با آن مواجه است، استفاده 
کند.وی در پیــام خود نوشــت: لیبرال های ایرانی 
طرفدار غرب عصبانی هســتند زیــرا من در جریان 
مذاکرات هســته ای در وین به غربی ها هشدار دادم 
که زمستان در راه است. پاسخ صادقانه من به جنگ 
روانی آنها.مرندی ادامه داد: نخبگان/مذاکره کنندگان 
غربی مدعی بودند که ایران به توافق نیاز دارد اما آنها 
می توانند بدون توافق هــم به کار خود ادامه دهند.

هفته نامه اکونومیســت در مقاله ای در شماره جدید 
خود با عنوان »منجمد شده« هشدار داده است که 
اروپا با بحران پایدار انرژی و ژئوپلیتیک مواجه است، 
شرایطی که اروپا را تضعیف و موقعیت جهانی آن را 

تهدید می کند.  ایسنا

 مردم چین به ایران 
در جام جهانی توجه زیادی دارند

»چانگ هوآ« ســفیر چین در ایران اعالم کرد که 
مردم چین به مســابقه تیم ملــی فوتبال ایران در 

جام جهانی توجه زیادی دارند.
سفیر چین در ایران به پیام توییتری سفارت تهران 
در پکن درباره دنبال کردن مســابقه فوتبال ایران و 
ولز در جام جهانی فوتبال واکنش نشان داد. »چانگ 
هوآ« در پیام توییتری به زبان فارسی نوشت: »مردم 
چین به مسابقه تیم ملی ایران در جام جهانی توجه 
زیادی دارند و برای پیروزی ایران تبریک می گویند«. 
در توییت سفارت ایران در چین  آمده بود: »پیروزی 
تیم ملی فوتبال ایــران در برابر ولز با بیش از 330 
میلیون بازدید، در صدر عناوین پر بازدید شبکه های 
اجتماعــی چین قرار گرفت. افــکار عمومی چین با 
اشتیاق مســابقات تیم کشورمان را دنبال می کند و 
مردم این کشــور برای ایران در آخرین بازی مرحله 

گروهی آرزوی موفقیت دارند«.  فارس

اخبــــار گزارش

محمد شــیاع السودانی نخست وزیر عراق به دعوت رسمی 
آیت اهلل سیدابراهیم رئیســی رئیس جمهور امروز در صدر 
هیاتی اقتصادی و سیاســی با هدف توســعه همکاری های 
دوجانبــه و منطقه ای به تهران ســفر می کند در حالی که 
در کنار روابط دو جانبه مسئله میانجی گری میان تهران و 

ریاض نیز از اهداف این سفر است. 
رئیس جمهور امروز  در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد 
به طور رسمی از نخست وزیر عراق استقبال می کند.نخست 
وزیر عراق در این ســفر یک روزه دیدارهای رســمی هم 
خواهد داشت و تفاهم نامه ای نیز برای توسعه همکاری های 
تهران و بغداد به امضا خواهد رســید.معاون سیاسی دفتر 
رئیس جمهور با مناســب خوانــدن همکاری های ایران و 
عراق با توجه به گفت وگوها و دیدارهای رسمی مقامات دو 
کشور اظهار داشت: این سفر با اولویت اقتصادی و سیاسی 
انجام می شــود و همانطور که دولت مردمی سیزدهم بارها 
اعالم کرده اولویت سیاســت خارجی ایران با دیپلماســی 
منطقه ای و کشــورهای همســایه است.جمشیدی روابط 
ایران با کشــورهای همسایه در یکســال گذشته را بسیار 
خوب و در ســطح باال توصیف کرد و افــزود: حوزه روابط 
بین الملل، سیاســت خارجی منطقــه ای و ارتقای روابط با 
همسایگان مهم ترین و کلیدی ترین بخش سیاست خارجی 
دولت فعلی اســت که این روند خوشبختانه به خوبی ادامه 
دارد و شاهد رفت و آمدهای کشورهای همسایه و منطقه با 
ایران هستیم.وی افزود: در عین حال هر کشور دیگری که 

تمایل به همکاری و گفت وگو با ایران باشد دولت سیزدهم 
از آن اســتقبال می کند. الســودانی که به تازگی به عنوان 
نخست وزیر عراق انتخاب شده اســت، برای نخستین بار 
به یک کشــور غیر عربی ســفر می کند؛ وی پیش از این 
به اردن و کویت ســفر کرده بود.آیت اهلل رئیســی رئیس 
جمهور تیرماه امســال میزبان مصطفی الکاظمی نخســت 

وزیر پیشین عراق بود.
بسیاری بر این عقیده اند که این سفر با میانجی گری عراق 
میان ایران و عربستان ارتباط دارد. یک رسانه عربی به نقل 
از مسئوالن عراقی با اشاره به سفر قریب الوقوع نخست وزیر 
این کشور به تهران اعالم کرد که السودانی بعد از این سفر 
به ریاض خواهد رفت تا درمورد از سرگیری مذاکرات ایران 

و عربستان با مقامات این کشور رایزنی کند.
پایگاه خبری العربی الجدید در گزارشــی نوشت که محمد 
شیاع السودانی، نخســت وزیر عراق بعد از دریافت دعوت 
رسمی روز سه شنبه راهی تهران خواهد شد تا درخصوص 
مســائل مختلف با مقامات ایرانی رایزنی کند، او قرار است 
اوایل ماه آینده میالدی سفری به عربستان داشته باشد تا 
درخصوص از ســرگیری مذاکرات تهران و ریاض در بغداد 
و همچنین بازگشــت روابط دیپلماتیک میان دو کشور با 
مقامات سعودی گفت وگو کند.یک مسئول در دفتر نخست 
وزیری عراق به العربی الجدید گفت: السودانی روز سه شنبه 
در راس هیاتی بلندپایه متشــکل از برخی وزرا و مسئولین 
سفری رسمی به تهران خواهد داشت و درخصوص پرونده 

های مشــترک میان دو کشور با مســئوالن ایرانی رایزنی 
خواهد کرد.این مسئول که خواستار عدم فاش شدن نامش 
شده است خاطرنشان کرد: محور رایزنی های السودانی در 
تهران درخصوص ازســرگیری وساطت عراق میان ایران و 
عربستان، مسائل امنیتی مربوط به حمالت ایران به خاک 
کردســتان)مواضع تروریســت ها، حضور گروه های کرد 
مخالف نظام ایران در خاک کردستان عراق و دیگر مسائل 
امنیتی مربوط به کنترل مرزهــا خواهد بود.وی گفت که 
نخســت وزیر عراق درخصوص مســائل اقتصادی از جمله 
امــور مربوط به خطوط راه آهن، انرژی به ویژه نفت و گاز، 
مبادالت تجاری میان دو کشــور و دیگر مسائل اقتصادی 
گفت وگو خواهد کرد.این مسئول عراقی گفت که ایستگاه 
بعدی الســودانی پس از تهران کشور عربستان خواهد بود 
زیرا او برای شــرکت در نشست کشــورهای عربی با چین 
قرار اســت اوایل ماه آینده به ریاض ســفر کند.وی گفت 
که نخســت وزیر عراق طی این سفر درمورد وساطت میان 
تهران و ریاض با مقامات ســعودی رایزنی می کند و دولت 
جدیــد عراق تمایل دارد که در مرحلــه آتی از دور جدید 

مذاکرات میان این دو کشور میزبانی کند.
از سوی دیگر، علی الفتالوی، از رهبران چارچوب هماهنگی 
شیعیان عراق در اظهاراتی گفت که محمد شیاع السودانی، 
نخســت وزیر عراق قصد دارد که سفری خارجی به ایران 
و عربســتان و کشورهای دیگر داشــته باشد تا این پیام را 
برساند که عراق جزو هیچ محوری علیه محور دیگر نیست 

بلکه به دنبال ایجاد روابط با همه کشورها به طور متعادل 
است. وی گفت که السودانی در مورد حمالت ایران به اقلیم 
کردستان، وســاطت میان ایران و عربستان و پرونده های 
اقتصادی دیگر رایزنی خواهد کرد.اخیرا نیز فواد حســین، 
وزیر خارجه عراق در گفت وگو با روزنامه الوطن بحرین در 
پاسخ به سوالی در خصوص تالش های بغداد برای نزدیک 
کردن رویکرد کشــورهای همجوار گفت: تالش های عراق 
برای همه شناخته شده است و به همت این کشور نشست 
هایی میان ایران و عربســتان برگزار شد و اگر دو کشور بار 
دیگر آماده برگزاری نشســت باشند ما نیز آماده کمک در 
این راستا هســتیم.وی تاکید کرد که عراق تالش دارد در 
تمــام منطقه امنیت ایجاد کند زیرا این امر به ســود همه 
است و تنش ها در منطقه بر اوضاع داخلی کشورهای دیگر 
تاثیر می گذارد.چند روز پیش احمد الصحاف، ســخنگوی 
وزارت خارجه عراق گفت که گفت وگوهای ایرانی-سعودی 
از مرحله امنیتی به مرحله دیپلماتیک رسید و اهمیت این 
گام نزدیک کردن رویکردها و حل اختالفات میان دو طرف 
است که در راســتای منافع دو کشور و تمام منطقه است.
ســخنگوی وزارت خارجه عراق تاکید کرد که این کشــور 
برای ایجاد فضــای مثبت و نزدیک کردن رویکردها تالش 
می کند و آخرین نشست ایران و عربستان در بغداد و تحت 
نظارت وزارت خارجه برگزار شد.وی گفت که ما همچنان 
میان دو طرف هماهنگی ایجاد می کنیم تا امکان برگزاری 

نشست های آتی و رسیدن به توافقات بیشتر فراهم شود.
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نخست وزیر عراق امروز وارد تهران می شود 

از توسعه همکاری های اقتصادی تا میانجی گری ایران و عربستان

حســین امیرعبداللهیان در ســخنانی که تکذر به غرب است، در واکنش به رای 
قاطع نمایندگان مجلس شورای اسالمی به الیحه الحاق ایران به سازمان همکاری 

شانگهای اعالم کرد، رویکرد چند جانبه گرایی، واقعیت قرن حاضر است.
حســین امیرعبداللهیان وزیــر امور خارجه درباره رای مجلــس به الیحه الحاق 
ایران به سازمان همکاری شــانگهای پیامی توییتری منتشر کرد.امیرعبداللهیان 
در این پیام نوشت: »رای قاطع مجلس شورای اسالمی به الیحه الحاق جمهوری 
اســالمی ایران به ســازمان همکاری شانگهای نشــانگر عزم و جدیت کشورمان 
بریا توســعه همکاری های منطقه ای، بین المللی، اقتصادی و تقویت نگاه به آسیا 
اســت«. وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران افزود: »رویکرد چند جانبه 
گرایی، واقعیت قرن حاضر اســت. در جلسه مجلس شورای اسالمی نمایندگان با 
205 رای موافــق، 3 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر 
در جلســه با الیحه الحاق دولت جمهوری اســالمی ایران به ســازمان همکاری 

شانگهای موافقت کردند.
در بیســت و دومین اجالس سران کشورهای عضو ســازمان همکاری شانگهای 
که به میزبانی کشــور ازبکستان برگزار شــد، عضویت رسمی جمهوری اسالمی 

ایران در این ســازمان اعالم شــد. اســناد عضویت ایران در ســازمان همکاری 
شــانگهای 23 شهریور به امضای حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رسید؛ 
همچنین پیش از عزیمت رییس جمهور کشــورمان به ســمرقند الیحه عضویت 
 ایــران در این نهاد اقتصادی منطقه ای برای طــی مراحل قانونی تقدیم مجلس 

شورای اسالمی شد.
بیســت و دومین اجالس سران کشورهای عضو ســازمان همکاری شانگهای در 
ســمرقند ازبکســتان با حضور آیت اهلل رییســی رییس جمهور اسالمی ایران و 
ریاست شــوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان برگزار شد.سران کشورهای 
چین، روســیه، هند، ایران، ازبکستان، قزاقســتان، بالروس، ترکیه، آذربایجان، 

قرقیزستان، پاکستان، مغولستان، تاجیکستان و ترکمنستان و ژانگ مینگ دبیر 
کل سازمان همکاری شانگهای و روسالن میرزایف رئیس کمیته اجرایی ساختار 

منطقه ای ضدتروریسم سازمان همکاری شانگهای حضور داشتند.
اجالس ســران کشورهای عضو ســازمان همکاری شانگهای هر ساله با محوریت 
موضــوع اســتراتژی همکاری های چندجانبــه و حوزه های اولویت دار توســعه، 
رســیدگی به موضوعات مهم و تقویت همکاری های اقتصادی و سیاســی اعضا 
برگزار می شود.آیت اهلل رییســی که به دعوت رسمی همتای ازبکستانی خود به 
سمرقند سفر کرده بود، سفر سه روزه خود را از روز چهارشنبه 23 شهریور آغاز 
کرد که در روز نخست سفر و پس از نشست های دو جانبه میان تهران و تاشکند 

۱7 سند همکاری میان دو کشور امضا شد.
اسناد عضویت ایران در سازمان شــانگهای نیز در روز نخست به امضای حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه رســید.در روز دوم این سفر نیز آیت اهلل رییسی 
با سران کشورهای روسیه، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و دبیر کل سازمان 
همکاری شانگهای دیدار و گفت و گو کرد و توسعه روابط همسایگی و منطقه ای 

را سیاست اصولی جمهوری اسالمی ایران برشمرد.

تذکر امیرعبداللهیان به غرب

 رویکرد چند جانبه گرایی
واقعیت قرن حاضر است

آگهی تحدیدحدود اختصاصی
     تحدیدحدود پالکهای ذیل از امالک شهرستان سقز که در تصرف 
مفــروزی متقاضــی قرار دارد به موجب آرای صــادره هیات حل اختالف 
مســتقر در ثبت اســناد سقز مســتندا به تبصره ماده 13 قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و مواد 14 و 15 قانون 
ثبت اسناد ، در اوقات معینه ذیل بعمل خواهد آمد . لذا بدینوسیله از 
مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت میشود که در روز و ساعت تعیین شده در محل 
حاضر و در صورتی که نســبت به حدود یا حقوق ارتفاقی امالک مجاور اعتراضی داشــته 
باشــند از تاریــخ انجام تحدیدحدود لغایــت 30 روز اعتراض خود را کتبــا به اداره ثبت 
اســناد ســقز اعالم دارند . ضمنا برابر مفاد ماده 86 آئین نامه قانون ثبت ، اعتراض باید 
کتبی و مستقیما به اداره ثبت اسناد سقز تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواســت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و 
گواهی مرجع مذکور را مبنی بر تقدیم دادخواســت به ثبت اســناد محل ارائه نماید ، در 
غیــر این صــورت ، متقاضی ثبت یا نماینده قانونی او میتوانــد به دادگاه مربوطه مراجعه 
و گواهی عدم تقدیم دادخواســت را دریافت و به اداره ثبت اســناد ســقز تسلیم نماید 
و  اداره ثبت بدون توجه به اعتراض ، عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد .

آقاي  حســن رسولي به شناسنامه شــماره 957 کدملي 3761628048   -1
صادره ســقز فرزند صدیق نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت 
98/80 مترمربع   پالک 11753 فرعی جزء پالک 7- اصلي واقع در کردســتان بخش دو 

حوزه ثبت ملک سقز 
کدملــي   23340 شــماره  شناســنامه  بــه  محمدیانــي  کاوه  آقــاي   -2
3760233961 صادره ســقز فرزند کریم نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانــه به مســاحت 145/42 مترمربع پالک 11754 فرعی جزء پــالک 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
خانم قدم نظافتي به شناســنامه شــماره 507 کدملــي 3760999591   -3
صادره ســقز فرزند فتاح نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
166/50 مترمربــع پــالک 11757 فرعی جزء پالک 6624 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
خانم فاطمه تفرشي به شناسنامه شماره 1194 کدملي 5099213693   -4
صــادره بوئین زهرا فرزند مصیب نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب خانه به 
مســاحت 141/80 مترمربع پــالک 11758 فرعی جزء پــالک 6624 فرعي از 7- اصلي 

واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز
آقاي جمیل کریمیان به شناســنامه شماره 967 کدملي 3858914673   -5
صادره دیواندره فرزند محمدســلیم نسبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مساحت 78/85 مترمربع پالک 11759 فرعی جزء پالک 6624 فرعي از 7- اصلي واقع 

در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز
آقاي رســول افشــاري بــه شناســنامه شــماره 3850047814 کدملي   -6
3850047814 صادره دیواندره فرزند علینســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 130/17 مترمربع پالک 11760 فرعــی جزء پالک 6624 فرعي از 7- 

اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي باقي قیصري به شناســنامه شــماره 736 کدملي 3858873251    -7
صادره دیواندره فرزند ســیدجالل نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به 
مســاحت 156/75 مترمربع پــالک 11761 فرعی جزء پــالک 6624 فرعي از 7- اصلي 

واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقــاي منصــور مولودي بــه شناســنامه شــماره 3750121516 کدملي   -8
3750121516 صادره ســقز فرزند کریم نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه به مســاحت 138/60 مترمربع پالک 11762 فرعــی جزء پالک 6624 فرعي از 7- 

اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي محســن محمــدي بــه شناســنامه شــماره 3750016976 کدملي   -9
3750016976 صادره سقز فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب خانه به مساحت 118/55 مترمربع پالک 11763 فرعی جزء پالک 6624 

فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
خانم نســرین مقدســي به شناســنامه شــماره 3750095604 کدملي   -10
3750095604 صادره ســقز فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب خانه به مساحت 118/55 مترمربع پالک 11763 فرعی جزء پالک 6624 

فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
تاریخ تحدید حدود روزســه شــنبه 1401/09/29- ساعت 9 صبح همکاران واحد 

نقشه برداری و نمایندگی
خانم حلیمه محمودي ارشد به شناسنامه شماره 2900202965 کدملي   -11
2900202965 صادره نقده فرزند حســن نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب 
ســاختمان به مســاحت 200 مترمربع پالک 11764 فرعی جزء پالک 6624 فرعي از 7- 

اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي ارسالن عزیزي به شناسنامه شماره 1788 کدملي 3762078671   -12
صادره ســقز فرزند محمد نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت 
114/03 مترمربــع پــالک 11765 فرعی جزء پالک 6625 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقــاي  نادر عبدي به شناســنامه شــماره 275 کدملــي 3761743777   -13
صادره سقز فرزند محمد  نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان به مساحت 
113/55 مترمربــع پــالک 11766 فرعی جزء پالک 6625 فرعــي از 7- اصلي واقع در 

کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
کدملــي   461 شــماره  شناســنامه  بــه  پنــاه  رحمــت  عطــااهلل  آقــاي   -14
3760889115 صــادره ســقز فرزند محمدصالح نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکباب ساختمان به مساحت 53/05 مترمربع پالک 11767 فرعی جزء پالک 6625 فرعي 

از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز
کدملــي   18195 شــماره  شناســنامه  بــه  محمدپــور  محمــد  آقــاي   -15
3760182453 صادره ســقز فرزند عثمان  نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانــه به مســاحت 98/24 مترمربع پــالک 11768 فرعی جزء پــالک 6625 فرعي از 7- 

اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي  خالد زارعي به شناســنامه شــماره 251 کدملــي 3858931039   -16
صادره دیواندره فرزند عبداهلل نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان 
به مســاحت 191/35 مترمربع پالک 11769 فرعی جزء پالک 6625 فرعي از 7- اصلي 

واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز
خانــم شــهال فرجیــان بیگتولــي بــه شناســنامه شــماره 204 کدملــي   -17
2938359373 صادره شاهین دژ فرزند حسین نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصــه و اعیــان یکباب خانــه به مســاحت 173 مترمربع پــالک 11770 فرعی جزء پالک 

6625 فرعي از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
کدملــي   3 شــماره  شناســنامه  بــه  یازیبالغــي  رحیمــي  علــي  آقــاي    -18
3762199523 صادره سقز فرزند حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان یکباب خانه به مساحت 173 مترمربع پالک 11770 فرعی جزء پالک 6625 فرعي 

از 7- اصلي واقع در کردستان بخش دو حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي مظفر حقاني به شناســنامه شــماره 451 کدملــي 3762006830   -19
صادره سقز فرزند محمود نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانــه به مســاحت 238/43 مترمربــع پالک 5530 فرعی جزء پــالک 159 فرعي از 23- 

اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي  اســعد حقاني به شناسنامه شــماره 496 کدملي 3762089957   -20
صادره ســقز فرزند محمود نسبت به دودانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانــه به مســاحت 238/43 مترمربــع پالک 5530 فرعی جزء پــالک 159 فرعي از 23- 

اصلي واقع در کردستان بخش 4 حوزه ثبت ملک سقز 
آقاي رئوف پروین به شناســنامه شــماره 202 کدملي 3761506597   -21
صادره ســقز فرزند علي نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به مســاحت 
25004 مترمربــع پالک 414 فرعی جزء پالک ثبتی 26-اصلی بخش 18 حوزه ثبت ملک 

سقز 
  تاریخ تحدید حدود روزچهار شنبه 1401/09/30- ساعت 9 صبح همکاران واحد 

نقشه برداری و نمایندگی 
تاریخ انتشار: دوشنبه    1401/09/07

م الف /85
کامران تاب- رییس اداره ثبت سقز

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

برابر رای شــماره 140160312004004375 مورخه 1401/07/21 موضوع 
کالســه 1401114412004000292 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی خانم زینب شمســی فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 4234 و شماره ملی 2032098954 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مساحت 103.50 مترمربع جدا شده از پالک 59166 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس شهرک بهارستان خیابان سنبل کوچه گل مریم بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی 
بــوده، 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 
مــی توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9899
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/08/23 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/09/07
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004004070 مورخــه 1401/07/10 موضوع 
کالســه 1400114412004000871 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نارگیزا بابکی فرزند امین 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2111111287 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مساحت 105.54 مترمربع جدا شده از پالک 4906 فرعی از 1-اصلی واقع 
در گنبدکاووس خیابان بالل حبشــی خیابان آرمان ) با کاربری آموزشــی( بخش 10 حوزه 
ثبــت ملــک گنبدکاووس انتقــال ملک مع الواســطه از آق اویلی قورچائی، 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: 9903
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004236 مورخــه 1401/07/17 موضوع 
کالســه 1399114412004000747 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای نــادر بهلکه فرزند 
عبدالرحیم بشــماره شناســنامه 708 و شــماره ملی 2031581457 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مساحت 103 مترمربع جدا شده از پالک 37506 فرعی 
از 1-اصلــی واقــع در گنبــدکاووس خیابــان صاحب الزمــان بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از قربان محمد مشــرقی، 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 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: 9907
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004069 مورخــه 1401/07/10 موضوع 
کالســه 1400114412004000496 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 خانم ســمیه آتائی فرزند محمود  
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2020289008 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 148.88 مترمربع جدا شــده از پــالک 14910 فرعی از 1-اصلی 
واقع در گنبــدکاووس خیابان خواجه عبداله انصاری کوچه 15 بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک مورد تقاضا بالواسطه  از عبدالمنصور همایونی به متقاضی بوده، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، 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: 9901
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004002260 مورخــه 1401/04/23 موضوع 
کالســه 1400114412004000706 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 اراز محمــد واج  فرزند 
قربان دوردی بشماره شناســنامه 578 و شماره ملی 2032340097 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 483 مترمربع جدا شــده از پالک 6000 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس ارمی آباد خیابان حافظ )8 متری(  بخش 10 حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس انتقال ملک مع الواســطه  از قــره عهدی ، لذا به منظــور 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: 9920
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
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 140160312004004068 مورخــه 1401/07/10 موضوع 
کالســه 1401114412004000214 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانــم بی بی حنیفه فیروزی نیا 
فرزند دوردی بشــماره شناسنامه 24 و شــماره ملی 2032296691 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مساحت 176 مترمربع جدا شده از پالک 38401 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس پلی حاجی ما بین ورودی سوم و چهارم  بخش 10 حوزه 
ثبــت ملک گنبــدکاووس انتقال ملک مع الواســطه  از رجب دوردی گــوگ ، 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: 9922
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004416 مورخــه 1401/07/23 موضوع 
کالســه 1401114412004000410 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا سوســرائی فرزند 
علی اکبر بشــماره شناســنامه 1 و شــماره ملی 6249813187 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 105.75 مترمربع جدا شــده از پالک 61098 فرعی 
از 1-اصلی واقع در گنبدکاووس شــهرک بهارستان کوچه سنبل یکم پالک 25 بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبدکاووس خریداری  ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده ، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، 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: 9905
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
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 140160312004004322 مورخــه 1401/07/19 موضوع 
کالســه 1400114412004000829 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای محمد ئیل خانی کر فرزند 
حاجی بشــماره شناسنامه 1 و شماره ملی 2031951076 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 139.39 مترمربع جدا شده از پالک 4454 فرعی از 1-اصلی 
واقــع در گنبدکاووس پلی حاجی بخش 10 حوزه ثبــت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع 
الواسطه از  بیرام بیکی ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 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 ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه 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 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد.م-الف: 

9924
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004004110 مورخــه 1401/07/11 موضوع 
کالســه 1401114412004000928 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی خانم خدیجــه دویوتی طاطار 
فرزند محمد قلی بشــماره شناسنامه 956 و شــماره ملی 6249402985 در ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 183.17 مترمربع جدا شده از پالک 6295 
فرعــی از 1-اصلی واقــع در گنبدکاووس خیابان فارابی کوچــه 12 بخش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از نورمحمد وحدی ، 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 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: 9928
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/07
 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 140160312004005075 مورخــه 1401/08/22 موضوع 
کالســه 1399114412004000906 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی خانم مریم علــی پوری فرزند 
محمد علی بشماره شناسنامه 422 و شماره ملی 2032134942 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 158.85 مترمربع جدا شــده از پــالک 4255 فرعی 
از 1-اصلی  واقع در شهرســتان گنبدکاووس خیابان رســالت بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی بوده است، لذا 
بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند 
ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، 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: 10056
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/07 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21
 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 140160312004004446 مورخــه 1401/07/24 موضوع 
کالســه 1401114412004000438 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی خانم ســولمز افــزون فرزند 
امامقلی بشماره شناســنامه 634 و شماره ملی 4869693763 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 149.90 مترمربع جدا شده از پالک 7563 فرعی از 
1-اصلــی واقع در شهرســتان گنبدکاووس کوچه پنجم منشــعبه از خیابان رودکی بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس انتقال ملک مع الواسطه از امانگلدی محمدی به متقاضی 
داشــته و تصرفــات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده اســت، 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 
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