
آمریکا اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ را 
از سر بگیرد

ســرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه امروز 
در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشــت: وضعیت 
احیای توافق هســته ای در حال سکون بوده، ولی 

پسرفتی نیز وجود نداشته است.
 ایــن دیپلمات روس گفت: در حال حاضر وضعیت 
پیرامون توافق احیای برجام به شــکلی که تاکنون 
منعقد شــده، راکد مانده با این حال پسرفتی نیز 
رخ نداده اســت.تاس بــه نقل از این مقام ارشــد 
وزارت امــور خارجه روســیه نوشــت: احیای این 
توافق تا حد زیادی به "اتخاذ تصمیم های سیاسی 
مربوطه" بستگی دارد.وی افزود: مهمترین تصمیم 
آن اســت که آمریکا درک کنــد و بپذیرد که الزم 
است اجرای کامل قطعنامه ۲۲۳۱ را از سر بگیرد. 
ریابکــوف گفت که اگر واشــنگتن این مســئله را 
تشــخیص دهد، تمامی گام های متعاقب آسانتر و 
سریعتر از پیش برداشته خواهند شد.وی در پایان 
گفت: طرف ایرانی آمادگــی خود را برای به انجام 
رساندن بی درنگ مذاکرات برجام و ادامه همکاری 
با دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد 
موضوع های مربوطه اعالم کرده است. به نظر من، 
هیچ مشــکل غیرقابل حلی وجود ندارد و بن بستی 
نیز مشاهده نمی شود.اظهارات این مقام روسیه در 
حالی مطرح شــده است که "رابرت مالی" نماینده 
ویژه آمریکا در امور ایران اخیرا در رم و در اجالس 
"گفتگــوی مدیترانه" گفت که باب دیپلماســی با 
ایران باز اســت اما به دلیــل " انتخاب های ایران 
درباره درخواســت های فرابرجامی، ارسال پهپاد به 
روسیه برای اســتفاده در جنگ اوکراین، تهدید و 
گروگان گیری آمریکایی ها"، رســیدن به توافق در 

اولویت کاخ سفید نیست.  مهر

 هراس پایگاه آمریکا در کویت
 از پهپادهای ایرانی

یک پایگاه آمریکایی از تالش واشنگتن برای مقابله 
بــا توانمندی های پهپادی ایــران و تحرکاتش در 
پایگاه هوایی »علی الســالم« در کویت در این باره 

خبر داده است.
 در شــرایطی که فشــارهای ضد ایرانی آمریکا در 
زمینه هــای مختلف ادامه دارد، تالش واشــنگتن 
در پایــگاه نظامــی خود در کویت بــرای مقابله با 
توان پهپادی ایران خبرســاز شده است.یک پایگاه 
آمریکایی گزارش داده پایگاه هوایی »علی السالم« 
در کویــت در پیامی کــه تماماً با حــروف بزرگ 
انگلیسی نوشته شده از همه خواسته »هنگام دیدن 
پهپاد، فوراً نیروهای امنیتی را خبر کنید.«وب سایت 
آمریکایی استریپس که اخبار و تحلیل های نظامی 
را منتشــر می کند نوشته گســترش فناوری های 
پهپادی و موشــکی در سراســر منطقــه موجب 
شــده این پایگاه پدافند هوایــی خودش را تقویت 
و به روزرســانی کند.تحلیلگران و مقام های نظامی 
آمریکایی به این رسانه گفتند سامانه های قدرتمند 
پهپادی و موشــکی ایــران آمریــکا و متحدانش 
 را بــه تقویــت ســامانه های پدافند هوایی شــان 

واداشته است.  فارس

برگزاری نشست مشترک کنسولی 
ایران و بالروس

کمیســیون مشترک کنســولی ایران و بالروس، با 
حضور مقامات وزارت امــور خارجه و نمایندگانی 
از وزارت دادگســتری، پلیــس بین الملل و پلیس 
مرزبانی دو کشور در محل وزارت امور خارجه ایران 

آغاز شد.
موضوعــات مختلفی از قبیــل همکاریهای قضائی 
تســهیل صدور روادید اتباع دو کشور، همکاریهای 
مــرزی و مبــارزه با قاچــاق انســان و مهاجرت 
غیرقانونی و نیز برخی مســائل و موضوعات مربوط 
بــه ایرانیان در بالروس و همچنیــن نهایی کردن 
سند انتقال محکومین از جمله محورهای گفتگوی 
میان دو کشــور در این نشســت است.مدیران کل 
کنســولی وزارت امــور خارجه ایــران و بالروس، 

ریاست هیئت ها را عهده دارند.  ایرنا

محکومیت انفجارهای افغانستان 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه، انفجارهای امروز 
در شــهرهای مزارشــریف و جالل آباد افغانستان 
را کــه به کشــته و مجروح شــدن تعــداد قابل 
 توجهــی از شــهروندان افغانســتانی منجر شــد، 

محکوم کرد.
 ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن 
تسلیت به خانواده های جان باختگان این حمالت 
تروریســتی، از خداونــد متعال بــرای مجروحین 
شفای عاجل مسئلت کرد.سرکنسولگری جمهوری 
اسالمی ایران در مزار شریف وقوع حادثه تروریستی 
امروز را محکوم کرده و تسلیت گفت.سرکنسولگری 
ایران در مزار شریف وقوع حادثه تروریستی در این 
شــهر را که منجر به شهادت و جراحت شماری از 
مردم بی گناه این منطقه گردید را محکوم  نموده 
و مراتب تســلیت خود را به بازماندگان این حادثه 
جانســوز اعالم می نماید.   محمــد آصف وزیری، 
ســخنگوی پلیس والیت بلخ گفت که این انفجار 
حوالی ســاعت ۷ صبح به وقــت محلی رخ داد که 
اتوبوس متعلق به کارمندان نفت »حیرتان« بوده و  
حداقل ۱۳ نفر نیز زخمی شدند. علت انفجار مین 

کنار جاده ای بوده است.  مهر

اخبــــار گزارش

همزمان با تشــدید تحرکات ضد ایرانی غرب در آســتانه 
فصل ســرما، وزیر خارجه کشورمان گفت که  آمریکا نفت 
و انرژی ایران را می خواهد و برای آن یک هیاهوی رســانه 

ای راه انداخته است.
حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان پس از دیدار 
با همتای بوسنیایی خود در نشست خبری مشترک با وی 
برگــزاری انتخابات موفق عمومی در بوســنی هرزگوین را 
تبریک گفت و افزود: امیدوارم این کشــور در جهت رشد و 
توســعه و همبستگی بیشتر بتواند گام های موثری بردارد.
امیرعبداللهیان ادامه داد: منطقه بالکان و بوسنی هرزگوین 
را کشور دوست سنتی ایران می دانیم و همچون گذشته در 
کنار ســایر اقوام این کشور باقی خواهیم ماند و به حمایت 

مان از این کشور ادامه می دهیم.
وزیر خارجه کشــورمان با بیان این که دولت و ملت ایران 
دوســت روزهای سخت بوســنی بودند و در این مسیر به 
حمایت های خودمان همچون گذشــته ادامه خواهیم داد، 
گفت: سیاست ما حمایت از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی 
و همبستگی مســالمت آمیز با همه اقوام در بوسنی است.
وی بــا بیان اینکه در این دیدار توافق کردیم کمیســیون 
مشــترک را در آینــده نزدیک برگزار کنیم، خاطرنشــان 
کرد: حجم تبادالت تجاری در نه ماه گذشــته و در دوران 

پساکرونا ۵۳ درصد افزایش داشته است.
امیرعبداللهیان ادامه داد: در این دیدار در خصوص آخرین 
روند گفت وگو های لغو تحریم ها در چارچوب برجام گفت 
وگو داشــتیم.وی تاکید کرد: ما نــه تنها مخالف جنگ در 
اوکراین هستیم، بلکه مخالف تداوم جنگ و ناامنی در دیگر 

نقاط جهان نیز هستیم.
وزیر خارجه کشــورمان گفت: در این نشست درخصوص 
اتهامــات بی اساســی که آمریــکا و تعداد معــدودی از 
کشــورهای غربی به ویژه در ارتباط با حقوق بشــر مطرح 
می کنند توضیح دادم.وی یادآور شــد: متاسفانه سیاست 
آمریکا دبل اســتاندارد است و از نظر او تروریست خوب و 
بد داریم.امیرعبداللهیان در پاســخ به سوال خبرنگار سی 
ان ان دربــاره اعتراضات در ایــران و این ادعا که در ایران 
انقالب در حال وقوع هســت و تعدادی از افراد غیرنظامی 
کشته شده اند، گفت: بخشی از مطالبات در ایران مطالبات 
مســالمت آمیز مردم است. از شما دعوت می کنم به ایران 
بیاییــد و از نزدیک ببینید. در ۸ هفته گذشــته موجی از 
مداخالت خارجی، اغتشــاش و ترور طراحی شــده علیه 
مــردم ایران شــاهد بودیم.وی افزود: برای اینکه به شــما 
کامــال توضیــح دهم به وضعیــت عــراق در دولت عادل 
عبدالمهدی که با حمایت آمریکا و چند کشور غربی انجام 

شد، اشــاره می کنم. آمریکایی ها سیاست عبدالمهدی را 
قبول نداشتند و شــروع کردند به اعمال فشار برای تغییر 
در عــراق؛ آقای عــادل عبدالمهدی اســتعفا داد و دولت 
عــراق از نگاه آمریکا ســقوط کرد. یک هفتــه بعد آمریکا 
گفت توانســتیم در عراقی که ۵۱ میلیــون جمعیت دارد 
 بــا آوردن ۳۰ هــزار زن و جوان در کــف خیابان دولت را 

تغییر دهیم.
امیرعبداللهیــان افــزود: آنچه در فضای مجازی و رســانه 
ها می بینید در همین حد و در همین شــکل هســت. به 
عنوان مســئول که از نزدیک تحــوالت  را رصد می کنم 
و در بین دانشــجویان حضــور دارم می گویــم پلیس به 
سمت احدی شــلیک نکرده و هیچ فردی در اثر شلیک یا 
برخورد پلیس و نیروهای امنیتی کشته نشده، بلکه در اثر 
سالح گرم و ســرد آمریکایی ۶۷ پلیس کشته شده است.
وی تاکیــد کرد: آمریکا نفت و انرژی ایــران را می خواهد 
و برای آن یک هیاهوی رســانه ای راه انداخته اســت.در 
این میان یک سناتور آمریکایی از رویکرد دولت این کشور 
نســبت به احیای توافق هســته ای انتقاد کرد.کریس ون 
هولن، ســناتور آمریکایی در نشستی در دانشگاه مریلند با 
انتقاد از رویکرد دولت این کشــور نســبت به بازگشت به 
توافق هســته ای، گفت که دولت بایدن »یک فرصت برای 

 بازگشــت به برجام« را در اوایل مــدت روی کار آمدنش 
از دست داد.

ون هولن گفت: از نظر من، این یک فرصت از دســت رفته 
بــرای این دولت بود تا کار را پیــش ببرد و نمی دانم پس 
از این چه خواهد شــد.به گزارش ایسنا، انتقاد این سناتور 
آمریکایی در پی این مطرح می شــود کــه مذاکرات چند 
ماهه احیای توافق هســته ای در وین، نتیجه ملموســی به 
دنبال نداشــته اســت.رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در 
امور ایران، اخیــرا در گفت وگو با شــبکه بلومبرگ اظهار 
داشت: آمریکا مایل است که روی ادعای انتقال تسلیحات 
ایران به روســیه و اعتراضات جاری در این کشــور تمرکز 
کند، نه از ســرگیری مذاکرات بر سر احیای برنامه جامع 
اقدام مشــترک )برجام(. او در ادامه با ادعای این که »ایران 
عالقه ای به توافق ندارد« گفت که واشنگتن روی موضوعات 
دیگر تمرکز کرده است و اکنون می تواند برای بازدارندگی 
و اخالل در ارائه تسلیحات به روسیه و تالش برای حمایت 
از خواسته های اساسی مردم ایران دست به کاری بزند.راب 
مالی با این حال گفت که مذاکرات هسته ای با ایران به طور 
رسمی متوقف نشده است و تماس ها میان ایران و اتحادیه 
اروپا کماکان ادامه دارد، اما هیچ مذاکره ای از پایان ماه اوت 

تاکنون انجام نشده است.
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امیرعبداللهیان در نشست مشترک با وزیر خارجه بوسنی هرزگوین عنوان کرد  

سلطه بر نفت ایران راز هیاهوی رسانه ای آمریکا

 انرژی هســته ای به عنوان یکی از انرژی های نوین از منابع مهمی است که جایگزین 
مناســبی برای سوخت های فسیلی محسوب می شود. برخی کشورهای اروپایی نیز از 
پیشگامان استفاده از این انرژی بوده و نیروگاه های متعددی را نیز در گذشته احداث 
کرده اند.طی ســالیان اخیر اما؛ بســیاری از نیروگاه های هسته ای به دالیل مختلف از 
جمله فرســوده شدن و احتمال نشــت آلودگی از آنها در کشورهای مختلف تعطیل 

شده است.
پس از اوج گیری جنگ در اوکراین و شــکل گیری بحران انــرژی در جهان، موضوع 
فعال کردن نیروگاه های فرسوده اتمی به عنوان راه حلی اضطراری برای تأمین انرژی 

مجدداً در دستور کار کشورهای اروپایی قرار گرفته است.
بحران انرژی و سرمای زودرس و پایدار در کشورهای اروپایی در کنار نقش سوداگرانه 
آمریــکا که قــول حمایت از اروپا را در قبال عدم خرید نفت و گاز روســیه داده بود، 
کشــورهای اروپایی را مجبور به انجام اقدامی پُرخطر یعنی اســتفاده از نیروگاه های 
هســته ای فرسوده کرده اســت.در همین خصوص؛ »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 
فرانسه که کشورش دارای بیشــترین راکتورهای هسته ای در اروپاست عنوان کرده؛ 
شــرکت های تولیدکننده برق مثل EDF، راکتورهای هســته ای را برای جلوگیری از 

قطع برق در فصل زمستان مجدداً راه اندازی کنند!
وضعیت نیروگاه های هســته ای فرانســه که حدود ۵۶ مورد هستند تعریف چندانی 
ندارد و با بحرانی به نام فرسودگی و پایان عمر مواجه هستند.در چنین شرایطی و در 
اقدامی تأمل برانگیز اپراتور تحت حمایت دولت در حوزه انرژی هسته ای یا EDF که 

صنعت انرژی هســته ای فرانســه را اداره می کند، گفته است که  در حال کار بر روی 
برنامه ای برای راه اندازی مجدد همه راکتورها به جز ۱۰ مورد تا ماه ژانویه اســت!این 
شــرکت بدون آنکه به برنامه زمان بندی خروج نیروگاه های هســته ای از مدار اشاره 
کند، به  شــکل تأمل برانگیزی اعالم کرده: »دولت مکرون شرکتEDF را برای بهبود 

عملکرد بخش انرژی هسته ای قبل از شروع هوای سرد زیر فشار قرار داده است.«
پیش از این نیز مقامات آلمان که با کمبود احتمالی انرژی در زمستان به دلیل کاهش 
عرضه گاز از روســیه مواجه شده اند، با نادیده گرفتن اصول فنی و علمی، درخواست 
کرده بودند تا ســه نیروگاه هسته ای در این کشور از تعطیلی خارج شوند.بدتر اینکه 
این اجبار سیاســی بر محدودیت های فنی و علمی به دیگر کشــورها اروپایی مانند 
انگلیس نیز ســرایت کــرده تا آنها نیز عنوان کنند که فعالیت  راکتورهای هســته ای 
ادامه خواهد یافت تا گامی برای کاهش بحران انرژی در اروپا در فصل زمستان باشد.

در ادامــه همین روند یعنی اســتفاده از راکتورهایی با ابهام در عمر مفید، بلژیک نیز 
رویکردی مشــابه در پیش گرفته اســت. دولت بلژیک تعطیلی رآکتورهای هسته ای 
خود را برای مدت ۱۰ ســال به تعویق انداخت!تاکنون در هفت راکتور هسته ای فعال 

در بلژیک، چندین بار نقص هایی به دلیل فرســودگی قطعات دیده شده است.هر چند 
که بر اســاس قوانین بین المللی و »ان پی تی« تمام کشورها حق برخورداری از انرژی 
صلح آمیز هســته ای را دارا هستند اما اصل مهم تر در خصوص بسیاری از راکتورهای 
هسته ای در اروپا با توجه به سّن کاری مجموعه های احداث شده، چالش های امنیتی 
و ایمنی های زیست محیطی است که برای استحصال این انرژی باید مورد توجه قرار 
گیرد.نگاهــی به وضعیت راکتورها و مراکز هســته ای در اروپا حکایت از آن دارد که 
مســئله ایمنی در بســیاری از این مراکز با ابهامات بسیار جدی روبرو بوده و در مرز 
هشدار هستند.اوکراین نیز که بر استفاده از انرژی هسته ای تأکید دارد در صف مقدم 

کشورهایی است که با بحران ناامنی نیروگاه های هسته ای روبرو است.
عالوه بر میزان تهدیدات ایمنی و زیســت محیطی راکتورهای هســته ای، فرانسه و 
برخی کشــورهای اروپایی به صورت جدی با اعتصاب ها و نارضایتی های کارکنان این 
مراکز نیز روبرو هستند که خطر کم کاری و حتی خراب کاری داخلی در این مراکز را 
افزایش می دهد.در اواخر مهرماه، کارکنان مراکز هسته ای در فرانسه دست به اعتصاب 
زدند که به دنبال آن فعالیت یک سوم از رآکتورهای فعال در این کشور متوقف شد.در 
چنین شــرایطی که زنگ خطر فعال شــدن راکتورهای هسته ای فرسوده در اروپا به 
صدا در امده، الزم است آژانس بین المللی انرژی اتمی که متأسفانه به جای تمرکز بر 
اجرای وظایف قانونی و فنی خود به ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی غرب تبدیل 
شــده به وظایف خود به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت های هســته ای عمل کرده و از 

احتمال بروز رخدادهای پیش بینی نشده جلوگیری کند.  نور نیوز

 راکتورهای هسته ای فرسوده اروپا 
و مسئولیت بر زمین مانده آژانس

سفیر هند در ایران گفت:کریدور حمل ونقل بین المللی شمال - جنوب یک مسیر ترانزیت 
چندوجهی اســت که در آن، ایران نقش نقطه اتکا و اهرم اصلی را بازی می کند و در حال 

حاضر ۱۳ کشور عضو این کریدور هستند.
»گدام دارمندرا« ســفیر هند در ایران در گفت وگویی موضوع همکاری های مشــترک دو 
کشــور در قالب کریدور شــمال - جنوب را موردبحث و بررسی قرار داد و گفت: به واقع، 
کریدور حمل ونقل بین المللی شــمال - جنوب با تکیه بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک 

ایران، آسیای جنوبی با آسیای مرکزی و اروپا به هم متصل می کند.
وی افزود: بهره گیری از این کریدور، کاهش بیش از ۳۰ درصدی هزینه و همچنین کاهش 
زمان ترانزیت از ۶۰ روز به تقریباً نصف را به نمایش گذاشته است. در ذکر مزایای کریدور 
حمل ونقل بین المللی شــمال - جنوب، فراتر از رشــد تجارت و ترانزیت دوجانبه، باید به 
تقویت ارزش افزایی و ایجاد پتانســیل صادرات مجدد از تمامی کشورها از جمله ایران از 
طریق این کریدور اشاره کرد.نماینده رسمی دولت جمهوری هند در کشورمان تاکید کرد: 
هر دو کشور هند و ایران از اعضای بسیار مهم و مؤثر کریدور بین المللی حمل ونقل شمال 
- جنوب هستند و به عبارتی همکاری متقابل برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار سبب 
تقویت کریدور خواهد شد. »سارباناندا ســونوال« وزیر بنادر و کشتیرانی هند طی بازدید 
اخیر از ایران، این نکته را مورد تاکید قرار داده که اتصال و به هم پیوستگی تضمین کننده 
انســجام و یکپارچگی زنجیره های تأمین جهانی است. ســفیر هند در ایران ادامه داد: در 
نشســت هند - آســیای مرکزی که در ماه ژانویه سال جاری برگزار شد، »نارندرا مودی« 
نخست وزیر هند، کشورهای آسیای مرکزی را به همکاری با هند در راستای بهره گیری از 
پتانسیل ارتباط و پیوستگی که بندر چابهار ایران و کریدور بین المللی حمل ونقل شمال - 
جنوب فراهم می کند، فراخواند.وی گفت: همچنین »نارندرا مودی«، پیشنهاد تشکیل یک 
کارگروه در بندر چابهار را مطرح کردند. تاکنون دو دور جلسات سه جانبه بین هند، ایران 
و ازبکســتان حول محور استفاده مشترک از بندر چابهار برگزار شده است.نماینده رسمی 
دولت هند در ایران اضافه کرد: هند و دیگر کشورهای عضو کریدور بین المللی حمل ونقل 
شمال - جنوب از کنوانسیون گمرکی سازمان ملل در خصوص حمل بین المللی کاالها در 
چارچوب کنوانسیون تیر )TIR( پیروی می کنند و به دنبال ایجاد زیرساخت ضروری برای 
بنادر به موازات کریدور بین المللی حمل ونقل شــمال - جنوب جهت فعالیت کردن تحت 

چارچوب کنوانسیون تیر )TIR( هستند.

 کریدور بین المللی شمال جنوب
 یکی از مسیرهای چند وجهی بین المللی

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160324009002300 - 1401/8/11 هیــات 
موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی بوشــهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
محمدرضــا جمالی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 11117 صادره از بوشــهر 
به شــماره ملی 3501568274 در قســمتی از ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 200/01 مترمربع پالک 13 فرعی از 3390 اصلی مفروزی و مجزا شده 
از 3390 اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراضی داشته باشند 
مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را به مرجع قضایــی تقدیم نماینــد. بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف/ 628
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16 
شناسه آگهی 1412724 

شکراله سعادتی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی

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

برابر رای شــماره 1401/4216-1401/8/21 پرونده کالسه 1401/490 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی محمد نودهی فرزند براتعلی بشماره شناسنامه 1120 در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 198 متر مربع از پالک شماره 907 فرعی از 163 اصلی واقع 
در اراضی پنبه زار خراســان شــمالی بخش 2 حوزه ثبت ملــک منطقه دو بجنورد از 
محل مالکیت ثبتی شــهرداری بجنورد محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/01
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/16

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بجنورد

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای  140160329012004449مورخ 1401/8/12 هیات  اول 
/دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای کیومرث کرکــه آبادی به شــماره شناســنامه  1   کد 
ملی  4609770652 صادره از گرمســار  فرزند ابوطالب  در ششــدانگ یکباب 
ســاختمان  مسکونی با کاربری مسکونی به مســاحت 236 متر مربع پالک شماره 
79 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در  شــاهبداغ بخــش حوزه  ثبت ملک گرمســار 
)مبایعه نامه عادی /خریداری از سهم االرث غالمعلی شالچی احدی از ورثه مالک 
رســمی صدیقه شالچی (  محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــد می تواند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از 
اخذ  رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ،دادخواســت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/8/30
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/9/16

شناسه آگهی  1405491
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

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

برابــر رای شــماره 140160301053001339 مورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاظم مومنی منش فرزند هرمز 
بشــماره شناسنامه 3046 صادره از شهرری در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
30000 مترمربع در قسمتی از پالک 92 فرعی از 155 اصلی خریداری عادی از آقای هرمز کتی 
محــرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1401/9/16- م الف/601
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

برابــر رای شــماره 140160301053001342 مورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبــت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاســم نفری فرزند ابراهیم 
بشــماره شناســنامه 572 صادره از کهریزک در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
19013/83 مترمربــع در قســمتی از پالک 92 فرعــی از 155 اصلی خریــداری عادی از مالک 
رســمی آقای نوروز تورشــیزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/9/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16- م الف/602
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

برابــر رای شــماره 140160301053001343 مورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای غالمعلی عمرانی فرزند صفر 
بشــماره شناســنامه 890 صادره از کهریزک در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
14000 مترمربع در قســمتی از پالک 92 فرعی از 155 اصلی خریداری عادی از آقای عبداهلل 
تاجیــک با خواصی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/9/1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16- م الف/603
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

برابــر رای شــماره 140160301053001344 مورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک کهریزک تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علــی تاجیک فرزند مرتضی 
بشــماره شناسنامه 12 صادره از شهرری در 3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
به مســاحت 28372/78 مترمربع در قســمتی از پالک 92 فرعی از 155 اصلی خریداری عادی 
از مالــک رســمی خانم کبری جعفر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/9/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16- م الف/604
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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

برابــر رای شــماره 140160301053001345 مورخ 1401/8/9 هیــات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا تاجیک فرزند 
غالمحســین بشــماره شناســنامه 2 صادره از کهریزک در 3دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 28372/78 مترمربع در قســمتی از پالک 92 فرعی از 155 اصلی 
خریــداری از عادی از خانم کبری جعفر محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/9/1- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/9/16- م الف/605
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

آگهی مفقودی
بــرگ سبز)شناســنامه خــودرو ســواری  سیســتم پــژو تیــپ پــارس  TU5 مــدل 
1401برنگ ســفید بشماره شاسی NH217986 شــماره موتور 164B0306603  شماره 
پالک ایران 73-288ج 29به نام مریم اذرشــب  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

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

برگ سبز)شناســنامه خودرو سواری هاچ بک  سیستم سایپا تیپ کوییک MT مدل 
1401برنگ ســفید بشماره شاسی NAS841100N3409481 شماره موتور 9599085 
/ M15  شماره پالک ایران 84-615ل 12به نام محسن حسنی سرتنگ  مفقود گردیده 

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

برگ ســبز و ســند کمپانی خــودرو وانت پیــکان ســفید روغنی به شــماره انتظامی 
546 ی 83 ایــران 21 شــماره شاســی NAAA46AA4AG079926 شــماره موتــور 
11488047361 بــه نــام خلیل لطفــی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت.

)دماوند(7526

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

»آگهی مناقصه عمومی نوبت اول«

مهدی زاده - شهردار ارومیه 

ت دوم
نوب

شهرداری ارومیه در  نظر دارد به استناد ماده ۵ آئین نامه معامالتی شهرداری و اعتبارات مصوب 
سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir اقدام نماید. از شرکتهای خدماتی صالحیتدار که مورد تائید 
اداره کل کار و امور اجتماعی استان می باشند دعوت بعمل می آید در مناقصه ذیل به شرح مشخصات 
اعالمی در این آگهی شرکت و ارائه قیمت نمایند. الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضاء  گواهی  دریافت  و  مذکور  در سایت  نام  ثبت  مراحل 
محقق سازند. الزم به ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به 

سایت شهرداری ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه نمایند.
نفر   ۱۶ حداقل  توسط  آن  پشتیبانی  و  درون شهری  نقل  و  ارائه خدمات حمل  مناقصه:  موضوع   -۱
و  بار  نقل  و  مدیریت حمل  سازمان  مجموعه  در  بصورت حجمی  پشتیبان  نفر   ۷ و  یک  پایه  راننده 

مسافر شهرداری ارومیه
- مبلغ کل مناقصه : ۴۱/88۰/۷۷۰/۷3۵ ریال )چهل و یک میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون و 

هفتصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی پنج ریال (
3- مدت قرارداد: یکسال شمسی از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد.

۴- تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۱/۹/۱۴ تا ساعت ۱۹ روز شنبه 
مورخه ۱۴۰۱/۹/۱۹ در بستر سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند.

۱۵۲۹
نوبت اول ۱۴۰۱/۹/۱۴ ، نوبت دوم ۱۴۰۱/۹/۱۶

شماره : ۲۰۰۱۰۹۴۸۳۹۰۰۰۱۱۷
تاریخ : ۱۴۰۱/۹/۱۴


