
درخواست بن سلمان از ایران!
ولیعهد ســعودی در اظهاراتی گفت کــه از ایران 
می خواهیم به تعهدات بین المللی درخصوص برنامه 

هسته ای پایبند باشد!
محمد بن ســلمان در اظهاراتی همچنین خواستار 
پایبنــدی تهران به اصل حســن همجواری شــد. 
همچنین عربســتان و چین در بیانیه ای مشترک 
ضمن طرح برخی ادعاها خواســتار همکاری ایران 
بــا آژانس بین المللی انرژی اتمی شدند.عربســتان 
و چین در این بیانیه از ایران خواســته شــده که  
در امور داخلی دیگر کشــورها دخالت نکند.در این 
بیانیه همچنین بر اهمیت احترام گذاشتن ایران به 
اصل حســن همجواری تاکید شده است. دو طرف 
همچنین خواســتار همکاری ایــران با آژانس بین 
المللــی انرژی اتمی به منظــور تضمین صلح آمیز 

بودن برنامه هسته ای خود شدند.  ایسنا

 واکنش به خروج پرس.تی.وی 
از ماهواره یوتل ست

ســخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در حالی که 
اروپا میزبان شــبکه های متعدد مروج خشــونت و 
تروریسم علیه ایران اســت، اما ماهواره یوتل ست، 
شبکه پرس.تی.وی را به دلیل تحریم های اتحادیه 

اروپا از فهرست این ماهواره حذف کرد!
 ناصــر کنعانی در توئیتی نوشــت: اقــدام جدید 
ضد پرس.تی.وی، چهره واقعــی مدعیان دروغین 
آزادی بیــان و چرخش آزاد اطالعات را آشــکارتر 
می کند. در حالی که اروپا میزبان شبکه های متعدد 
مروج خشــونت و تروریســم علیه ایران است، اما 
ماهواره یوتل ست، شــبکه پرس.تی.وی را به دلیل 
تحریم هــای اتحادیه اروپا از فهرســت این ماهواره 

حذف کرد!  فارس

نگرانی واشنگتن از گسترش همکاری 
میان ایران و روسیه

ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریــکا با تکیه بر 
ادعاها درخصوص  تحویل پهپادهای ساخت ایران به 
روسیه گفت: ما نسبت به انتقال تکنولوژی پهپادی 

میان تهران و مسکو به شدت نگران هستیم.
ند پرایس ادعاهایی مبنی بر انتقال پهپادهای ایران 
به روســیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را 
تکرار کرد و گفت: این نگرانی جدیدی نیســت، ما 
همچنین نســبت به این که ممکن است روسیه به 
دنبال دریافت فن آوری موشک های بالستیک ایران 

باشد نیز ابراز نگرانی کرده ایم.  مهر

اخبــــار گزارش

کشــورهای غربی کــه در ماه های اخیر بــا بیداری مردم و اقدامات مســئوالن 
ایران در اجرای ســناریوی چند پاره ســازی ایران ناتوان بوده اســت این روزها 
بــا هوچی گری ها و ادعاهای حقوق بشــری در توهم تنفــس مصنوعی دادن به 

اغتشاش و ناامنی در ایران است. 
ســناریوی تضعیف و چند پاره ســازی ایران از جمله طرح هایی اســت که غرب 
همــواره از هر فرصتی برای پیگیری آن بهره گرفته اســت که نمود عینی آن را 
طی هفته های اخیر می توان مشــاهده کرد. درگیری  ناامن سازی در سیستان و 
بلوچستان تا کردستان و.... همه و همه حکایت از طرح هایی دارد که برای تجزیه 
ایران و ویران ســازی آن اجرا شده اســت. در حالی این طراحی ها با تدابیر نظام 
و بصیرت مردم در برابر اغتشــاش گران با ناکامی همراه شــده است که در بعد 
جدیدی از اقدامات برای زنده نگاه داشتن آتش اغتشاش و آشوب وزرای خارجه 
آمریکا، انگلیس، اســترالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد 

در بیانیه ای مشترک ایران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.
در بیانیه  مشــترک این 9 کشــور که توسط وبسایت رســمی کاخ سفید منتشر 
شده آمده است: وزرای خارجه کشــورهای عضو "شراکت بین المللی برای اقدام 
درخصوص آزار و اذیت جنسیتی آنالین" توجه به "آنچه" خشونت گسترده علیه 
زنان و دختران ایرانی در پی مرگ ناگوار مهسا امینی "می نامند"، را خواستارند.در 
این بیانیه ادعا شده است: از آن زمان مقامات ایران به سرکوب معترضان ادامه داده 
و آن را تشــدید کرده اند. زنان و دختران در حین درخواست برای احترام گذاشته 
شدن به حقوق بشــر و آزادی های اساسی شان با آزار و اذیت های آنالین از سوی 
مقامات ایرانی و موسسات شان مواجه شده اند. ما سرکوب جاری معترضان ازجمله 
در پلتفرم هــای دیجیتال و از طریق اعمال محدودیت هــای اینترنتی را محکوم 
می کنیم.9 کشور در انتهای این بیانیه آورده اند: ما از جامعه بین المللی می خواهیم 
تا فورا به ما در همکاری با شرکت های فناوری ملحق شوند تا هرچه در توان دارند 
برای ارائه دسترسی به اطالعات آنالین به زنان و دختران به کار بگیرند. این شامل 
اعمال تدابیر اصولی و پویا جهت مقابله با سواســتفاده از پلتفرم های شــان برای 
تهدید، آزار دادن و ســاکت کردن زنان و دختران ایرانی می شود. کشورهای عضو 
"شراکت بین المللی برای اقدام درخصوص آزار و اذیت جنسیتی آنالین" در کنار 
زنان و دختران ایرانی می ایستند و به همکاری جهت پیدا کردن روش هایی برای 
حمایت جهانی از زنان در ابراز آزادانه و امن حقوق شــان - چه به صورت آنالین و 
چه به صورت آفالین - ادامه خواهند داد.کشــورهای اروپایی با وضع تحریم های 
ضدایرانــی جدید، آخرین تالش های خود را برای روحیه دادن به اغتشاشــگران 
به کار می گیرند.وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم های جدید علیه اشخاص 

و نهادهای در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعمال کرد.
ایاالت متحده آمریکا در تداوم اظهارات مداخله جویانه خود در امور داخلی ایران 
و حمایت از ناآرامی ها، به اعدام یک اغتشاشگر واکنش نشان داد.مرکز رسانه قوه 
قضاییه جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد: اغتشاشگری که سوم مهرماه ۱۴۰۱، 
خیابان ستارخان تهران را بست و یکی از ماموران حافظ امنیت را با قمه مجروح 
کرد، صبح پنجشــنبه ۱۷ آذرماه اعدام شــد.ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا روز پنجشــنبه به وقت محلــی در واکنش به اجرای اولین حکم اعدام در 

ارتباط با ناآرامی های اخیر در ایران، فرد اعدام شده را یک معترض و اعدام او را 
یک "اقدام تشدید کننده وحشتناک" خواند و مدعی شد که حکومت ایران مورد 

بازخواست قرار خواهد گرفت.
آنتونــی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا نیز در تــداوم دخالت های آمریکا در امور 
داخلی ایران در واکنش به این اعدام مدعی شد: ما از اعدام محسن شکاری وحشت 
زده ایم.  پیام ما به ایران روشــن اســت: به این سرکوب بیرحمانه پایان دهید. ما به 
تالش برای پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهیم داد.رابرت مالی نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران نیز ادعا کرد: اعدام محسن شکاری پس از یک دادگاه ساختگی، 
تشــدید وحشتناک تالش برای سرکوب مخالفان است. ما به هماهنگی با متحدان 
و شرکا برای مقابله با نقض حقوق بشر ایران ادامه می دهیم.دولت بایدن به همراه 
متحدان غربی خود، از آغاز حوادث داخلی ایران، حمایت از ناآرامی ها را در دستور 
کار خود قرار داده و از برهم زنندگان نظم عمومی حمایت و با برگزاری نشست هایی 
با مخالفان جمهوری اســالمی ایران بر اقدامات ضد ایرانی خود شدت بخشیده و بر 

فهرست تحریم های ضد ایرانی به بهانه نقض حقوق بشر افزوده است.
پیتر اســتانو، ســخنگوی روابط خارجی اتحادیه اروپا روز پنج شــنبه در توییتی 
مداخله جویانه نوشــت: اتحادیه اروپا با قوی ترین الفاظ اعدام محســن شکاری 
را محکــوم می کنــد و می خواهد که از اجرای مجازات اعدام جلوگیری شــود و 
مراحل قانونی برای حفظ حقوق طی شــود.وزیر خارجه لوکزامبورگ در اقدامی 
مداخله جویانه و در توییتی به اجرای حکم اعدام محســن شکاری اعتراض کرد. 
همچنین عالی ترین دادگاه بلژیک با صدور بیانیه ای مبادله زندانیان با ایران را به 
حالت تعلیق درآورد.با تعلیق این معاهده، دادگاه قانون اساسی این کشور بایستی 
"در عرض ســه ماه" تصمیم نهایی خود درخصوص لغو این معاهده را ابالغ کند.
مطابق با این معاهده، اســداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی شاغل در وین که از چهار 
ســال پیش به اتهام برنامه ریزی جهت حمله به گردهمایی گروهک منافقین در 
آلمان بازداشــت و به بلژیک منتقل شده بود، می توانست به کشور بازگردد. وزیر 

خارجه آلمان در اقدامی مداخله جویانه به اجرای حکم یکی از بازداشت شــدگان 
در ناآرامی های اخیر واکنش نشــان داد. وزیر خارجه انگلیس در اقدامی مداخله 
جویانه به اجرای حکم یکی از بازداشت شدگان در ناآرامی های اخیر واکنش نشان 
داد.جیمــز کلورلی، وزیر خارجه انگلیس در توییتــی با بیان اینکه از خبر اولین 
اعدام یکی از معترضین در ایران خشــمگین هســتم، مدعی شــد که دنیا نباید 
خشــونتی که ایران علیه مردم خودش به کار می برد را نادیده بگیرد و انگلیس با 

هرگونه مجازات اعدام تحت هر شرایطی مخالف است.
در ادامه سیاســت های مداخله جویانه آمریکا درقبال ایران کمیته روابط خارجی 
ســنا قطعنامه ای را در حمایت از ناآرامی ها در کشــورمان به تصویب رساند.این 
قطعنامــه از دولت جــو بایدن، رئیس جمهور آمریــکا می خواهد که تحریم های 
جدیــدی را علیه مقامــات و نهادهای ایرانی به بهانه ایــن ناآرامی ها وضع کند.

اینترفکس گــزارش داد که ســتیزه جویی های روســیه در اوکراین و همچنین 
مســائل مرتبط با ایران از محورهای نشســت روز دوشنبه شورای وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا در بروکســل خواهد بود.کانادا و انگلیس دیروز تحریم های جدیدی 
را علیه ایران با ادعای نقض حقوق بشــر اعمال کردند.وزارت امور خارجه کانادا 
در بیانیه ای اعالم کرد ۲۲ شخص را در ایران تحت تحریم های حقوق بشری قرار 
داده است. این افراد شــامل اعضای ارشد قوه قضاییه، سازمان زندان ها و نیروی 
انتظامی و همچنین مقامات سیاســی مانند دستیاران ارشد رهبر معظم انقالب 
و چهره های رسانه های دولتی هستند.به گزارش رویترز، مالنی جولی، وزیر امور 
خارجه کانادا مدعی شــد در این زمینه باید کار های بیشتری انجام شود.انگلیس 
نیز در تحریم هایی جداگانه، ده مقام مرتبط با سیستم قضایی و زندان های ایران 
از جمله افرادی که با صدور حکم اعدام مرتبط بوده اند را هدف قرار داد. همچنین 

دو تن از مدیران سابق زندان اوین، هدف تحریم ها قرار گرفتند.
کامــاال هریس معــاون رئیس جمهور آمریکا مدعی شــد: من از زنــان ایران و 
شــجاعت آنها الهام گرفته ام.معاون بایدن گفت به همکاری با جامعه بین المللی 
ادامه می  هند تا دولت ایران را به خاطر آنچه که "ســرکوب مردم ایران " خواند، 
پاســخگو کنند.کاماال هریس همچینن در حســاب کاربری خود در توئیتر خبر 
نشــریه آمریکایی تایم را بازنشر کرده است که زنان ایرانی را به عنوان قهرمانان 
ســال برگزیده اســت. در این میان هماهنگ کننده روابط راهبردی در شــورای 
امنیت ملی آمریکا اذعان کرد که آمریکا نمی تواند ارســال موشک های بالستیک 
به روسیه برای استفاده علیه اوکراین را تایید کند. جان کربی، سخنگوی شورای 
امنیت ملی آمریکا با اشــاره به اینکه واشنگتن توانایی تایید ارسال موشک های 
بالســتیک از ایران به روســیه را ندارد، مدعی شد که روند ارائه پهپادهای ایرانی 
به مسکو همچنان ادامه دارد.کربی در ادامه گفت: ما می دانیم که صنعت دفاعی 
پایه ای آن ها)روسیه( تحت فشار قرار گرفته است. همچنین ما می دانیم که برای 

هماهنگ شدن با سرعت تحوالت به مشکل خورده اند.
الزم به ذکر است کشــورهای غربی در حالی به ادعاهای حقوق بشری و نظامی 
علیه ایران می پردازند که گزارش های منتشره در داخل این کشورها بیانگر موج 
گســترده اعتراض های مردمی اســت و از ســوی دیگر غرب با ارسال تسلیحات 

گسترده به اوکراین به ادامه جنگ دامن می زند.
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قائم مقام باشــگاه تجــار ایران و آفریقــا از تجارت )مجمــوع واردات و 
صادرات( یک میلیارد و ۵۶ میلیون دالری ایران و آفریقا در هشــت ماهه 
ســال ۱۴۰۱ خبر داد که نســبت به مدت مشابه ســال قبل با رشد ۳9 

درصدی همراه بوده است.
ســید روح اله لطیفی ، در تشریح تجارت هشت ماهه ایران با قاره آفریقا 
اظهار کرد: از ابتدای ســال تا پایان آبان ماه یک میلیون و 9۱۴ هزار تن 
کاال بــه ارزش یک میلیارد و ۵۶ میلیــون و ۵۵۵ هزار دالر  بین ایران و 
کشورهای قاره آفریقا تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ 
درصد در وزن و ۳9 درصد در ارزش با رشد همراه بوده است.وی افزود: در 
این مدت یک میلیون و ۸۴۴ هزار و ۶۰۱ تن کاالی ایرانی به ارزش 99۰ 
میلیون و ۵۶9 هزار دالر به ۳۸ کشــور آفریقایی صادر شده که نسبت به 
مدت مشــابه، 9 درصدی در وزن و  ۳۶ درصد در ارزش کاالهای صادره 
افزایش را نشان می دهد.لطیفی درباره هفت مقصد اول صادراتی ایران به 
قاره آفریقا توضیح داد: آفریقای جنوبی با خرید ۲۸۰ میلیون دالر و رشد 
9۱ درصــدی، موزامبیک با ۱۶۱ میلیون دالر و رشــد  ۲۳۴۴ درصدی، 
ســودان با ۱۳۸.۴ میلیون دالر و رشد ۶۴۲ درصدی، غنا با ۱۳۰ میلیون 

دالر و کاهــش ۴9 درصدی، نیجریه با ۱۱۵.۴ میلیون دالر و رشــد ۳۶ 
درصدی، ســاحل عاج با ۴۰.۲ میلیون دالر و رشد ۱9۸ درصدی و کنیا 
با ۳۸.۳ میلیون دالر و کاهش ۲۰ درصدی، هفت مقصد نخست صادرات 

کاالهای ایرانی به آفریقا در این مدت بودند.
قائم مقام باشــگاه تجار ایران و آفریقا در خصوص واردات از آفریقا گفت:از 
ابتدای سال تا پایان آبان ماه از  ۲۱ کشور آفریقایی، ۶9 هزار و ۳۱ تن کاال 
به ارزش ۶۶ میلیون دالر را به کشورمان واردات صورت گرفته که نسبت به 
همین مدت در سال ۱۴۰۰ با رشد ۷۷ درصدی در وزن و 9۸ درصدی در 
ارزش همراه بوده اســت.لطیفی  در خصوص هفت کشور نخست آفریقایی 
فــروش کاال به ایران گفت: تانزانیا با فروش ۱9 میلیون دالر و رشــد ۱۶۳ 
درصدی، کنیا با ۱۲.۶ میلیون دالر و رشــد ۱۰۰درصدی، آفریقای جنوبی 
با ۷.۱ میلیون دالر و رشــد ۱۰9 درصدی، غنا با ۶.۶ میلیون دالر و رشــد 
۴۲ درصدی، سیشل با ۵.۳ میلیون دالر و رشد ۱۰۸ درصدی، کنگو با ۴.۷ 
میلیون دالر و اضافه شدن به کشورهای فروش کاال به ایران و مصر با ۳.۵ 
میلیون دالر و رشد ۱۷۷ درصدی، به ترتیب هفت کشور نخست آفریقایی 

در فروش کاال به ایران از ابتدای سال بودند.  ایسنا

رشد ۳۹ درصدی تجارت ایران و قاره آفریقا

وقتی غرب از توهم چندپاره سازی ایران دست بر نمی دارد 

تنفس مصنوعی به اغتشاش

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی مــی گردد:  امــالک متقاضیان واقــع در قریه آزاد 
برده پالک 13  اصلی بخش 1  قشــالقی 45  فرعی آقا/ خانم  شمســی غالمی 
زانوســی فرزند جهانگیر  نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت  720.65     مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  جهانگیر 

غالمی زانوسی
 لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخــذ نمایند. معترض باید ظــرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت 
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 اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیــأت پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صــورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـــدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .   تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/05 نوبت 

دوم 1401/09/19  شناسه آگهی: 1414746
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد:  امالک متقاضیــان واقع در قریه 
علی آباد عســگرخان پــالک 18 اصلی بخش 4قشــالقی 607 فرعی آقا/ خانم  
محمداســماعیل قائمی نســب فرزند محمدحســین نســبت به ششدانگ   یک 
قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثی)کاربری بــاغ( بــه مســاحت  348.46مترمربع 

خریداری بدون واسطه/با واسطه از علی اصغر باغبانی
 لــذا بــه موجــب مــاده 3 قانون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع 
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخــذ نمایند. معترض باید ظــرف یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت 
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 اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیــأت پس از تنظیم 
اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صــورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـــدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .   تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/05 نوبت 

دوم 1401/09/19  شناسه آگهی: 1416670
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1401/4675- 1401/9/9 پرونــده کالســه 1401/578 
موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنورد تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای علی اصغر نوری شــیروان فرزند غالمرضا بشــماره شناسنامه 1 صادره از 
شــیروان در ششــدانگ یک قطعه باغ میمی دیم به مساحت 10000 متر مربع از پالک 
شــماره 152 فرعی از 217 - اصلی اراضی قره نوده واقع در خراسان شمالی بخش دو 
حــوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنورد از محل مالکیت ثبتی حیدرقلــی نودهی فرزند رضا 
قلی 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 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/04

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه 2 بجنورد

 آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قســمت از بخش یک شهرستان بجنورد به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

1878 - اصلی واقع در بخش 1 بجنورد
یک باب زیرآب حمام  -

مالکیت - وراث فاطمه گرمه فرزند علی اصغر 
در روز چهارشــنبه چهــارده ام دی مــاه یکهزار و چهارصد و یــک )1401/10/14( 

ساعت 8:30صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
لــذا بــه موجب مــاده 14 قانون ثبــت امالک به صاحبــان امالک و حقــوق ارتفاقی و 
مجاورین شــماره های فوق الذکر بوســیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ســاعت 
مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنهــا در موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق ماده 15 قانــون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و 
حقــوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقــی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا ســی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شــد 
و در اجــرای تبصــره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونــده های ثبتی ، معترضین می 
بایســت از تاریخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت ظرف یکماه دادخواســت اعتراض خود 
را بــه مرجــع ذیصالح قضائی تقدیــم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخــذ و به این اداره 

تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار : 1401/09/19

شناسه آگهی 1423716
اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

مــورخ   1491 و   1393 و   140160309001001492 شــماره  رای  برابــر 
1401/8/18 کالســه 1401114409001000240 و 241 و 217 موضــوع قانــون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتــی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزویــن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی لذا مالکیت 
خانم بلور حمیدی به شناســنامه شــماره 258 کدملی 4321044189 صادره از قزوین 
فرزنــد قهرمان در یک دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه و خانم ثریا درویشــوند به 
شناســنامه شــماره 571 کدملی 4322174221 صادره از قزویــن فرزند عزیزاله یک 
دانگ مشــاع از ششــدانگ و مالکیت آقای عزیزاله درویشــوند به شناســنامه شماره 1 
کدملی 4323648340 صادره از قزوین فرزند علی پناه در چهار دانگ دانگ مشــاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 76/73 متر مربع پالک شماره فرعی از 273 اصلی واقع 
در بخش 4 شــمالغرب قزوین که در ازای سهم مشــاعی متقاضی درسهم مالک متن قرار 
گرفتــه گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ ،رســید ظرف مــدت 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 سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار 
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شعبان عسگری
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین
از طرف همت سلیم پور

واکنش ایران به ادعاهای 
فریبکارانه حقوق بشری غرب 

عامالن خشونت علیه 
پلیس و امنیت جامعه 
بی تردید به عدالت 

سپرده می شوند
حســین امیرعبداللهیــان وزیر امــور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران و "ووپکه هوکسترا" 
وزیــر امور خارجــه هلند در یــک گفتگوی 
تلفنی، به تبادل نظــر در خصوص موضوعات 

مورد عالقه پرداختند.
وزیر امور خارجه جمهوری اســالمی ایران در 
این گفت وگوی تلفنی با اشــاره به پیشــینه 
چهار صد ســاله روابط میان ایران و هلند، بر 
ضرورت افزایش همکاری ها و گسترش روابط 
دوجانبه تاکید کرد. امیر عبداللهیان در ادامه 
از اســتانداردهای دوگانه کشورهای غربی در 
قبال موضوع حقوق بشــر و زنــان  و مواضع 
مداخلــه جویانه آنها در قبال مســائل داخلی 
ایران انتقاد کرد و افزود:  تالش برای تحریک 
جوانان و زنان ایرانی از ســوی برخی مقامات 
و محافل غربی و اســتفاده ابزاری از رسانه ها 
به این منظور، اقدامی غیر ســازنده در عرصه 
دیپلماتیک بود که به گســترش خشونت ها و 

اقدامات تروریستی در ایران منجر شد.
وزیر امــور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
افزود: بی تردید اغتشاش گران و عامالن ترور 
و خشونت و بکارگیری سالح گرم و سرد علیه 

پلیس و امنیت جامعــه، طبق قوانین قضایی 
کشور به عدالت سپرده می شوند.

وزیر امور خارجه هلند نیــز در این گفتگوی 
تلفنی  با اشــاره به چهار قــرن روابط مثبت 
و تاریخــی میــان ایران و هلنــد و همچنین 
گفتگوهای ســازنده اخیر میان وزاری خارجه 
دو کشــور در حاشیه هفتاد و هفتمین مجمع 
عمومــی ســازمان ملل متحــد در نیویورک، 
ارتقای روابط کنسولی برای رفع مسائل مربوط 
به اتباع دو کشور را مورد تاکید قرار داد.ووپکه 
هوکســترا از حســن نظر همتای ایرانی خود 
برای حل و فصل مســائل مربوط به یک تبعه 
هلندی و تــداوم گفت و گوها و دیدارها برای 

گسترش روابط دو جانبه قدردانی کرد.
در همیــن حــال وزیــر خارجه کشــورمان 
برخــی  ریاکارانــه  اقدامــات  خصــوص  در 
کشــورهای غربی توییتی منتشر کرد. حسین 
امیرعبداللهیــان در توییتی نوشــت: مقابله با 
ترور، خشونت و نفرت پراکنی از مسئولیت های 
صریح بین المللی است. آلمان قلمرو و امنیت 
خــود را در این موارد خــط قرمز می داند، اما 
به روش ابزاری این پدیده های شوم را در ایران 
ترغیب کرده و مبارزه مشروع ما علیه آن ها را 

ریاکارانه تقبیح می کند.
در ایــن میــان در تمــاس تلفنی حســین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان و 
"پکا هاویستو" وزیر امور خارجه فنالند، که به 
درخواســت طرف فنالندی انجام شد، آخرین 
وضعیت مناســبات دوجانبــه، تحوالت اخیر 
کشــورمان، مهاجران و آوارگان افغانســتانی 
و برخــی موضوعــات مــورد عالقــه طرفین 
مــورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.حســین 

امیرعبداللهیــان در این گفــت و گوی تلفنی 
با اشــاره به سفر سال گذشته »پکا هاویستو« 
همتای فنالنــدی خود به تهران مناســبات 
موجود دو کشــور را در مســیر درست خود 
خواند. وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص 
بحران اوکراین اظهار کرد: جمهوری اســالمی 
ایران مخالف تداوم جنگ از جمله در اوکراین 
اســت و معتقدیم ارسال بی حد و حصر سالح 
های آمریکایی و اروپایی به اوکراین شرایط را 
پیچیده تر کرده است.امیرعبداللهیان هم چنین 
همتــای فنالندی خــود را در جریان آخرین 
وضعیت گفتگوها برای لغــو تحریم قرار داد. 
در همین حال ســخنگوی وزارت امور خارجه 
جمهوری اســالمی ایران ، به مواضع مداخله 
آمیز برخی کشورهای غربی و مسؤالن آنها در 

امور داخلی ایران واکنش نشان داد .
 ناصر کنعانی در یک موضع گیری رسانه ای ، با 
محکوم کردن مواضع جدید مداخله آمیز برخی 
کشورهای غربی و مسؤالن آنها در امور داخلی 
جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد: همانگونه 
که "اجرای قانون" و "برقراری امنیت عمومی" 
وظیفه دولتهاســت، مقابله مؤثر و بازدارنده در 
قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج 
ناامنی در جامعه نیز از جمله مســؤلیت بدیهی 
و ضروری دولتهــا از جمله دولــت جمهوری 
اســالمی ایــران است.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه جمهوری اسالمی ایران افزود:  جمهوری 
اسالمی ایران بر اساس قوانین و مقررات داخلی 
خود، در راســتای حفاظت از حقــوق مردم و 
امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم 
اقدام می کند  و بر صالحیت ذاتی در این زمینه 

تاکید و تصریح می کند.


