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گـــزارش
واکنش مثبت سعودی ها به احیای روابط ایران و عربستان 

از تاکید به بی صداقتی آمریکا تا آمادگی برای سرمایه گذاری در ایران
دیپلماسی نوین پکن

 

جمهوری خلق چين بر اســاس راهبرد بين المللی 
خويش همــواره بر اصل اقتصاد به عنوان شــاكله 
ارتباط با كشــورها و نقش آفرينــی جهانی تاكيد 
داشــته و تــالش نموده تــا از اين خطــوط عبور 
نداشــته باشــد. نگاهی به رفتارهای ماه های اخير 
چين شــان می دهد كه اين رويکــرد تك محور با 
تغييراتی اساســی همراه بوده است كه شايد بتوان 
آن را نتيجه جنــگ اوكراين و تحركات غرب عليه 
تماميــت ارضی چيــن و البته تغييــرات در نظام 

بين الملل ارزيابی نمود. 
چيــن در حالی همچنــان اقتصاد را شــاكله رفتار 
جهانــی خود دارد كه در چارچــوب يك جاده يك 
كمربند، روابط دو جانبه ، تامين منابع انرژی پايدار 
اجرايی می شــود كه ميزبانی گرم از رئيسی رئيس 
جمهوری اسالمی ايران ، سفر پينگ رئيس جمهور 
چين به عربستان و سفر آتی آن به روسيه نمودی از 
اين رفتارها می باشد. نکته مهم آنکه پکن به اين مهم 
رسيده است كه رســيدن به منافع اقتصادی بدون 
مولفه های سياسی و امنيتی امکان پذير نمی باشد. 
در بعد نظامی چين در هفته های اخير در كنار تاكيد 
بر اســتفاده از هر ابزاری برای حفظ تايوان و چين 
واحد، از ايجاد ديوار آهنين ارتش در برابر تهديدات 
ناتو خبر داده است. در همين حال از ديروز رزمايش 
دريايی ايران، چين و روسيه در دريای عمان برگزار 
می گردد كه بيانگر رويکــرد پکن به صحنه امنيت 
بين الملل است بويژه اينکه بخش عمده ای از ترانزيت 

جهانی از طريق دريا صورت می گيرد. 
پکن حوزه سياســی را در قالــب ميانجی گری به 
فاز جديد سياســت بين الملل خود افزوده اســت. 
اقدام چيــن در ميزبانی از ايران و عربســتان برای 
حل اختالفات هفت ســاله و نيز سفر آتی پينگ به 
روســيه و همزمان تماس با زلنسکی رئيس جمهور 
اوكرايــن برای ميانجی گری پايان جنگ، نمودی از 
اين رفتارهای ميانجی گرايانه است. پکن به اين بلوغ 
سياسی رسيده است كه در عصر چند جانبه گرايی 
بدون توجه بــه امنيت پايدار نمی تــوان به اهداف 
اقتصادی دست يافت لذا با دو مقوله امنيت نظامی 
و ميانجی گری ثبات آفرين در اين جهت گام بر می 
دارد. پکن تالش دارد تا با تركيبی از مولفه ها، راهبرد 
اقتصادی اش را در ابعاد گسترده تری اجرايی سازد تا 
نقش آفرينی خويش در نظم نوين چند جانبه گرايی 

به جای يك جانبه گرايی غربی را اجرايی سازد.

یادداشت

دبير شــورای عالی امنيت ملی امروز در راســتای توسعه 
روابط در حالی راهی امارات می شود كه در ادامه همگرايی 
ميان تهران-رياض مقامات عربستانی ضمن اعالم آمادگی 
بــرای ســرمايه گذاری در ايران از غير قابــل اعتماد بودن 

مياجی گری آمريکا گفته اند. 
در ادامــه همگرايی منطقــه ای وزير دارايی عربســتان از 
آمادگی كشورش برای ســرمايه گذاری در ايران در سايه 
توافق اخير ميان تهران و رياض خبر داد.»محمد الجدعان« 
وزير دارايی عربســتان در جريان يك نشســت اقتصادی 
تاكيد كرد: بعد از دســتيابی به توافق ميان رياض و تهران، 
ممکن اســت روند سرمايه گذاری عربستان در ايران بسيار 
سريع انجام شــود.وی در ادامه افزود: فرصت های سرمايه 

گذاری زيادی برای عربستان در ايران وجود دارد.
از ســوی ديگر رئيس سابق ســازمان اطالعات عربستان 
سعودی اعالم كرد  كه آمريکا نمی توانست ميانجی صادقی 
در مذاكــرات ايران و عربســتان باشــد.»تركی الفيصل« 
رئيس ســابق اطالعات عربستان ســعودی در گفت وگو با 
شــبکه »فرانس 24« اعالم كرد كه نه آمريــکا و نه اروپا 
نمی توانســتند ميانجی صادق باشند و توافق بين عربستان 

ســعودی و ايران را تضمين كنند، مانند آنچه چين به آن 
كمك كرده اســت.وی تاكيد كرد:چين توانست اين كار را 
انجام دهد؛ چرا كه روابط خوبی با عربســتان ســعودی و 
ايــران دارد.الفيصل همچنين افزود كــه انتظار دارد توافق 
بين رياض و تهــران در تمامی پرونده های منطقه، از يمن 
گرفته تا لبنان و ســوريه نيز تاثير داشته باشد.اين درحالی 
است كه نشست شورای وزيران سعودی به رياست »سلمان 
بن عبدالعزيز« پادشاه اين كشور در كاخ عرقه رياض برگزار 
شد.شورای وزيران سعودی در همين رابطه ابراز اميدواری 
كرد كه با ادامه گفتگوهای ســازنده بين دو كشور براساس 
چارچوب ها و اصول مندرج در اين توافقنامه منافع و خير و 
بركات اين توافق برای دو كشور به طور اخص و كل منطقه 
به طور اعم حاصل شــده و منجر به توسعه صلح و امنيت 
منطقه ای و بين المللی شود. در همين حال نشريه نيوزويك 
نوشــت: »آنچه واقعا درباره توافق هفته گذشــته ايران و 
عربســتان قابل توجه بود اين است كه نقش آمريکا بعنوان 
قدرت تعيين كننده در منطقه زايل شــده اســت.«در اين 
ميان در ادامه همگرايی منطقه ای علی شــمخانی نماينده 
مقام معظم رهبری و دبير شورای عالی امنيت ملی، امروز  

در پاســخ به سفر شــيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مشاور 
امنيت ملی امارات متحده عربی به كشــورمان و به دعوت 
رســمی همتای خود  به ابوظبی سفر می كند.شمخانی در 
ســفر به امارات عالوه بر مذاكره با همتای اماراتی خود با 
مقامات بلند پايه اين كشــور نيز ديدار و پيرامون مســائل 
دوجانبــه، منطقه ای و بين المللی گفتگــو خواهد كرد. در 
اين سفر، مســئوالن عالی اقتصادی، بانکی و امنيتی دبير 
شورای عالی امنيت ملی كشــورمان را همراهی می كنند.

پيشتر شــمخانی به منظور مذاكره برای ازسرگيری روابط 
بين تهران و رياض به پکن سفر كرده بود.

در اين ميان ســخنگوی وزارت خارجه آمريکا با اشــاره به 
اينکه توافق ايران و عربستان بر نقش واشنگتن در منطقه 
تأثيری نمی گذارد، گفت كه نزديك شــدن تهران- رياض 
مانعی برای عادی سازی روابط ميان رياض- تل آويو نيست. 
»ساموئل وربرگ« سخنگوی منطقه ای وزارت امور خارجه 
آمريکا گفت كه كشــورش هيچ تضادی بين توافق ايران و 
عربستان با ميانجيگری چين و بين نزديك شدن احتمالی 

رياض و تل آويو نمی بيند.
در همين حــال دبير كل اتحاديه عرب بــا مثبت ارزيابی 

كردن توافق ايران و عربستان، به تأثيرات اين توافق اشاره 
كرد. »احمد ابوالغيط« دبيــر كل اتحاديه عرب در جريان 
ديدار با »نجيب ميقاتی« نخســت وزير دولت پيشبرد امور 
لبنان در بيروت تاكيد كرد: تأثيرات توافق ميان عربســتان 
و ايران نهاديه كردن ثبات سياســی و امنيتی ميان آنها به 

شمار می رود.
از ســوی ديگر نخســت وزير عراق با تاكيد بر اينکه ايران 
هيــچ اقدامی برای مداخله در مســائل عراق، قيموميت بر 
اين كشــور يا تحميل تصميمی به آن اتخاذ نکرده اســت، 
افزود: برقراری روابط ويژه با ايران به نفع عراق است.در اين 
ميان در ادامــه واكنش ها به تحوالت منطقه ناصر كنعانی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه در واكنش به اعتراضات عليه 
رژيم صهيونيستی در توئيتی نوشت: »بحران پنهان هويت 
در النه عنکبوت آشکار شد. اردوكشی خيابانی در تل آويو و 
ديگر مناطق اشغالی 10 هفته است كه بطور متناوب ادامه 
دارد.«وی ادامــه داد: »البته اين فقــط يکی از بحران های 
متراكم در اســرائيل اســت. بنياد بی ريشــه با تندبادی 
فروخواهد ريخت.«كنعانی با اشاره به آيه ای از قرآن كريم 

نوشت: »َوإَِنّ أَْوَهَن الُْبُيوِت لََبْيُت الَْعنَکُبوِت«

مردم فرانسه كه هفته هاست به اصالحات دولت برای قانون بازنشستگی و افزايش 
ســن آن اعتراض و اعتصاب می كنند، ديروز برای هشــتمين بار دســت از كار 
كشــيدند در حالی كه تظاهرات و اعتراض های مشــابهی نيــز در انگليس عليه 

سياست های اقتصادی سوناك برگزار شده است. 
كاركنان بخش های مختلــف از آموزش و انرژی گرفته تا حمل و نقل و خدمات 
عمومــی ديروز برای هشــتمين بار بــرای اعالم اعتراض خود به افزايش ســن 
بازنشســتگی در اصالحات دولت امانوئل مکــرون، اعتصاب كردند.تاكنون دولت 
از تصميم خــود كوتاه نيامده و برنامه ای هم بــرای پس گرفتن طرح اصالحات 
جنجالی خود ندارد. همچنان كه با توســل به ابزاری قانونی توانســته در زمانی 

اندك اصالحات را در مجلس سنا به تصويب برساند.
ســامانه حمل و نقل پاريس و اســتان ايل دو فرانس )RATP( از »عادی بودن« 
تــردد در خطوط مترو و شــبکه اتوبوس و تراموا خبــر داد اما اختالل جدی در 
ســامانه موسوم به RER خبر داد كه حمل و نقل شبکه ريلی پاريس به حومه را 
شــامل می شود.شركت راه آهن فرانسه )SNCF( نيز اعالم كرد كه از هر 5 قطار 
تندرو سه قطار حركت خواهد كرد. همچنين اين شركت اختالل جدی در استان 
ايل دو فرانس را كه فرانســه در آن واقع شــده، پيش بينی كــرد. انتظار می رود 
كه فعاليت كاركنان اين بخش به نصف كاهش يابد.متيو بول-ردا  از مســئوالن 
منطقه ای كنفدراسيون عمومی كار كه مهم ترين اتحاديه دعوت كننده به اعتصاب 
است، به شبکه خبری »ب. اف. ام« گفت كه شمار اعالم های فردی كاركنان برای 

پيوســتن به اعتصاب در بخش حمل و نقل ريلی افزايش يافته اســت.در فعاليت 
بخش حمل و نقل هوايی نيز اختالل پيش بينی می شــود. روز دوشنبه اداره كل 
هوانوردی كشــوری از شركت های هواپيمايی خواســت تا 20 درصد پروازهای 
فرودگاه پاريــس- اورلی را تعليق كنند.در برخی پااليشــگاه ها از 6 مارس )15 
اسفند( اعتصاب قابل تمديد آغاز شده است. انيس پانيه روناشه وزير انتقال انرژی 
از متاثر شــدن پنج پااليشــگاه  در جريان اعتصاب  خبر داد.همچنين كاركنان 
پااليشــگاه متعلق به شركت »توتال« در نزديکی ســن نزر اعتصاب كرده اند.در 
بخــش انرژی بــرق و گاز كه تحت تأثير اعتصاب های ادامــه دار قرار گرفته اند، 
اعتراضات همچنان ادامه دارد. فدراســيون بنادر كنفدراســيون عمومی كار سه 
روز 14 تــا 16 مارس )23 تا 25 اســفند( را برای اعتصاب اعالم كرده اســت. 
رژی ويســلی دبير كل بخش خدمات پسماند و فاضالب پاريس در كنفدراسيون 
عمومی كار به شــبکه خبری »ب. اف. ام« گفت: اگر اصالحات امروز رای بياورد 
گام ديگــری در اين زمينه برمی داريم.در شــهرهای آنتيب و والوری در منطقه 
آلپ- ماريتيم، رفتگران تحت پوشــش يك اتحاديه اعتصاب تا »اطالع ثانوی« را 

اعالم كرده اند كه ممکن اســت تا پايان ماه مارس )اواسط فروردين( ادامه يابد.
اتحاديه رفتگران در شــهر نانت هم تســليم نشده است. به گزارش شبکه خبری 
»فرانس بلو« اين روند می تواند در روزهای آينده شــدت گيرد.شبکه تلويزيونی 
سی جی تی ان گزارش داد: چندين تن زباله در خيابان های شهر پاريس پايتخت 
فرانسه انباشــته شده است. اين به خاطر آن اســت كه كارگران بخش خدمات 
شــهری در اعتراض به قانون افزايش سن بازنشستگی دست به اعتصاب زده اند. 

راس كالين در اين رابطه از پاريس گزارش می دهد.
در همين حال از انگليس خبر می رســد هزاران تــن از كاركنان نظام درمانی، 
آموزش و حمل ونقل انگليس، امروز چهارشنبه در ادامه موج روز افزون اعتراض ها 
عليه بحران هزينه های زندگی دســت از كار كشــيدند.رانندگان و كاركنان مترو 
لندن اعتصاب كرده و هزاران مسافر در پايتخت را سرگردان كرده اند.اداره حمل 
و نقل لندن )TfL( از مســافران خواست قبل از سفر مسير خود را بررسی كنند، 
زيرا تقريباً تمام شــبکه زيرزمينی بســته است و ســاير خدمات احتماالً بسيار 
شلوغ تر و در معرض اختالل و تأخير هســتند.دبيركل اتحاديه آقای ميك لينچ 
می گويد كاركنــان معترض از روی ناچاری اعتصاب كرده اند تا نارضايتی خود را 
به تصميمات كارفرمايان منتقل كنند.همچنين آموزگاران مدارس انگليســی نيز 
ديروز دست به اعتصاب زده و به اين ترتيب هزاران مركز آموزشی در اين كشور 
تعطيل شــده اند. معترضان خواهان بهبود شــرايط كاری و افزايش دستمزدهای 

خود هستند.

 فرانسه و انگلیس 
در گردباد اعتصاب و اعتراض

علیتتماج

|       پنجشنبه|25 اسفند 1401|شماره 6102| 

اذان ظهر: 12:13 اذان مغرب: 18:30 اذان صبح فردا: 4:50  طلوع آفتاب فردا: 6:13

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004009519 مورخــه 1401/11/24 موضوع 
کالســه 1399114412004000956 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 بالمعارض متقاضی آقای ســلطانعلی بزی سفردوســت  
فرزند جان محمد بشــماره شناســنامه 792  و شــماره ملی 3671983795 نســبت به 
ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 359.26 مترمربع جدا شده از 
پالک شــماره 66 فرعی از 38-اصلی واقع درگنبدکاووس روستای قوینلی  بخش9 حوزه 
ثبــت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از محمد معززی فر، لــذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی 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: 11067 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 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 140160312004010170 مورخــه 1401/12/02 موضوع 
کالســه 1401114412004000009 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 بالمعارض متقاضی خانــم آمنه خوجم لی فرزند امان 
گلدی بشــماره شناسنامه و شماره ملی 2020413701 نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مســاحت 38947 مترمربع جدا شده از پالک شماره 52 فرعی از 60-

اصلی واقع درگنبدکاووس اراضی قریه ســاجه کر بخش 09 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک مع الواســطه از مالک رســمی ) آقای قلی آقا جدی ( به متقاضی داشــته و تصرفات 
متقاضــی نســبت به مورد تقاضا محــرز گردیده ، لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 11069 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 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 140160312004002697 مورخــه 1401/05/15 موضوع 
کالســه 1399114412004000693 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 بالمعــارض متقاضی آقای حاج محمد شــهدی فرزند 
اراز طاغن بشــماره شناسنامه 255 و شــماره ملی 2030811556 نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 135.40 مترمربع جدا شده از پالک شماره 
2867 فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک کارگران خیابان امام خمینی داخل 
خیابــان 16 متــری بخش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از شــرکت 
تعاونی مسکن کارگران گنبد به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
محــرز گردیده، لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 11075 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 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 140160312004009298 مورخــه 1401/11/13 موضوع 
کالســه 1401114412004000988 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 بالمعارض متقاضی آقای جعفر راشــکی فرزند گالب 
بشــماره شناســنامه 712 و شماره ملی 2031618792 نســبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 17  مترمربع جدا شده از پالک شماره 19845 فرعی 
از 1-اصلــی واقع درگنبــدکاووس خیابان علوی روبروی بهداشــت  بخش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نســبت بــه مورد تقاضا محرز گردیــده، لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 11071 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 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 140160312004009215 مورخــه 1401/11/13 موضوع 
کالســه 1401114412004000987 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 بالمعارض متقاضی خانم زهرا ســراوانی فرزند عباس 
بشماره شناســنامه 1038 و شماره ملی 2031776568 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 17  مترمربع جدا شده از پالک شماره 19845 فرعی 
از 1-اصلــی واقع درگنبــدکاووس خیابان علوی روبروی بهداشــت  بخش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نســبت بــه مورد تقاضا محرز گردیــده، لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 11073 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 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 140160312004009217 مورخــه 1401/11/11 موضوع 
کالســه 1401114412004000648 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 بالمعارض متقاضی خانم گلستان عجم ابوطالبی فرزند 
قربان بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 2020166399 نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 82.70  مترمربع جدا شــده از پالک شماره 21191 
فرعی از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس ســید آباد بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک مع الواسطه از علی عسکری، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

م-الف: 11077 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/12/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

برابر رای شــماره 140160301058002531 مورخ 1401/11/04 هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک دماوند تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمد 
رحیمی فرزند علی محمد بشــماره شناســنامه 5993 کدملی 0036867047  صادره از 
تهران به مقدار دو دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 8156/15 
مترمربــع پالک 200 فرعــی 90 اصلی واقع در آئینه ورزان خریــداری برابر مبایعه نامه 
عادی مع الواســطه از ورثه مالک رســمی آقای هوشنگ رحیمی و خانم زهرا رحیمی احدی 
از فرزندان ســید یحیی رحیمی محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد.2918- تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/12/25 تاریخ انتشار نوبت 

دوم:1402/01/14
سید مهرداد صفایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی

برابــر رای شــماره 140160301058002532 مــورخ 1401/11/04 هیــات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دماوند تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
ســید ابوالفضل حسینی فرزند سیدتقی بشماره شناســنامه 3 کدملی 0439884454  
صادره از دماوند به مقدار ســه دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
8156/15 مترمربــع پــالک 200 فرعی 90 اصلی واقع در آئینــه ورزان خریداری برابر 
مبایعه نامه عادی مع الواســطه از ورثه مالک رســمی آقای هوشــنگ رحیمی و خانم زهرا 
رحیمی احدی از فرزندان سید یحیی رحیمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد.2919- تاریخ انتشار نوبت اول 1401/12/25 تاریخ انتشار 

نوبت دوم:1402/01/14
سید مهرداد صفایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی
سند مالکیت )برگ سبز(خودروی سواری سیستم پراید  تیپ   141DLXI مدل  1386 
 S1482286215359 رنگ نقره ای - متالیک به شماره موتور 2025592  و شماره شاسی
به شماره پالک ایران 36-367 ن 78 متعلق به محبوبه دهگانی صنوبری  نام پدر حبیب  به 

شماره ملی 0450104362 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
********************************************************************

شرکت تعاونی روستایی قره گل مالک خودروی وانت سیستم پیکان تیپ 1600 رنگ  
ســفید-روغنی مدل 1378 شماره موتور 11517818813 و شماره شاسی 78937307  
شــماره پالک 69-199 ن 15 بعلت فقدان اسناد )ســند کمپانی و سند مالکیت برگ سبز( 
تقاضای المثنی ســند خودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص 
خــودروی فوق دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر6 جاده 
ســاری به نکا جنب شرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
********************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت برگ ســبز خودرو تراکتور - کشــاورزی سیستم رومانی 
تیــپ 650 رنگ نارنجی - معمولی  مدل 1361 شــماره موتور398837  و شــماره شاســی  
887894 بــه پالک ایران 26-662 ک 25 متعلق به  ســید امــان اهلل ارکانی فرد نام پدر 
حسن  به شماره ملی 0682280331 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد

********************************************************************
آقای یوســف تکه نام پدر امیر به شــماره ملی 4869834197 مالک خودروی سواری 
سیســتم پژو تیــپ 405SLX-TU5 مــدل 1395 رنگ ســفید- روغنی به شــماره موتور 
164B0098947 و شــماره شاســی NAAM31FE5GK269801 به شــماره پالک 69-
533 ن 22  بعلت فقدان اســناد فروش )ســند کمپانی و ســند مالکیت برگ سبز( تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص 
خــود روی فــوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقــع درکیلومتر5 جاده 
ســاری به نکا جنب شرکت شــمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
********************************************************************

سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( خودروی وانت سیستم نیسان تیپ 2400 به 
  00C02670 رنگ آبی- روغنی مدل 1374 به شــماره موتور 00026669 و شــماره بدنه
به شــماره پالک 69-365 ن 53 متعلق به یونس خواجوی مقدم  نام پدر شــیر ایشــان  به 

شماره ملی 4869109018 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
********************************************************************

دانشــنامه پایان تحصالت دوره کارشناسی رشته زیســت شناسی سلولی-مولکولی به 
نــام مهدیه صفر ثانی فرزند نصرت الــه کدملی 2219575527 تاریخ تولد 1363/4/21 
صــادره از تنکابــن شــماره شناســنامه 6 در تاریخ 1387/11/30 به شــماره دانشــجویی 
83184166 از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد تنکابن مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.))نوبت دوم((./ساری
********************************************************************

دانشــنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشد سید مجید مشعشعی فرزند سیدآقا 
شماره شناســنامه 5 صادره از کالردشــت کدملی 6279912558 متولد 1360 به شماره 
724994 در تاریخ 1397/4/6 در رشته مدیریت دولتی -مدیریت مالی دولتی از دانشگاه 
آزاد اســالمی واحد چالوس مفقود شده و از درجه اعتبار ســاقط می گردد.))نوبت دوم((./

ساری
********************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پراید جی تی ایکس آی رنگ ســفید شیری 
روغنی مدل 1383 شــماره پالک ایران72-174ق29 شــماره موتور 00992507 شماره 
شاســی S1412283372632 به نام قربانعلی اصغرنژاد لمراســکی مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد./ساری
********************************************************************

پروانه بهره برداری شالیکوبی به شماره بهره برداری 5444-64/2/23 به نام پرویز 
عرب فرزند ســیف اله شماره شناســنامه 658 کدملی 2090538856 به نشانی گهرباران 

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

کلیه مدارک )برگ سبز، سند کمپانی و ...( خودرو سواری پراید مدل 1397 به شماره 
پالک ایران 16 - 117 ه 86 به شــماره موتور:  M13 / 6176177 fi به شــماره شاســی: 

NAS411100J3467692 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
********************************************************************

ســند کمپانــی و برگ ســبز خودرو ســواری پرایــد 131 مدل 1399 به شــماره پالک 
ایــران 16 - 156 و 97 بــه شــماره موتــور:  M13 / 6422384 بــه شــماره شاســی: 

NAS411100L3590828 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
********************************************************************

کلیه مدارک )برگ سبز و سند کمپانی و ..( پژو 405 مدل 1378 به شماره پالک ایران 
16 - 429 ج 81 بــه شــماره موتور: 22557800119 به شــماره شاســی: 78100090 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
********************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز موتورسیکلت سیستم ساشا به شــماره پالک ایران 613 - 
 200K8800039  :به شماره تنه NC900001527 :28369 مدل 1388 به شماره موتور

*** NC9 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
********************************************************************

برگ ســبز خودرو سواری ساینا رنگ سفید به شماره پالک ایران 16 - 459 ی 28 به 
شماره موتور: M15 /9765364 به شماره شناسایی: NAS851100N5773767 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 
********************************************************************

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده  
شرکت ساختمانی طوقه )سهامی خاص( به شماره ثبت: 23922  )نوبت دوم(

بــا توجــه بــه عــدم برگــزاری مجمــع عمومــی فــوق العــاده )نوبــت اول( مــورخ 
1401/12/22  بعلــت بــه حــد نصاب نرســیدن تعــداد ســهامداران و ســهام اعضا ، 
بدینوسیله از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی سهامداران شرکت دعوت می شود 
تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( که در روز چهارشــنبه ســاعت 9 صبح 
مورخ 1402/01/16 در محل قانونی شرکت واقع در تهران آپادانا کوچه دشتک خیابان 

خرمشهر پالک 36 طبقه چهارم واحد 9 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- افزایش سرمایه
2- تفویض اختیار به مدیران شرکت

3- سایر
 هیئت مدیره شرکت

آگهی ابالغیه 
آگهــی ابالغیه به شــرکت/کارگاه: پمپ بنزین جام جم-عباســی، پمپ بنزین وفائی، 
مهد گستر قم، آزما فن آوران شهاب، بشکه سازی فوالد سلفچگان، توسعه ساختار محیط 
)ابالغ رای کمیته بدوی اســتانی( شماره 23363 در جلســه مورخ 1401/8/10 کمیته 
بدوی مشــاغل ســخت و زیان آور اســتان قم بنا به درخواســت غالمرضا اسمعیل گل از 
مجموع 9 شــغل مطرح شــده 9 شــغل مورد تائید قرار گرفته است مشــاغل تائید شده 
)الف(: پمپ چی)پمپ بنزین جام جم-عباســی(کارگر ســاده )پمپ بنزین وفائی( مشاغل 
تائید شــده )ب(: کارگر ســاده، کارگر ســاده، کارگر ســاده )مهد گســتر قم(، کارگر فنی 
)آزما آوران شــهاب( کارگر ساده )بشکه سازی فوالد سلفچگان( کارگر ساده، کارگر ساده 
)توســعه ســاختار محیط(. این رای به اســتناد تبصره 5 ماده 8 آیین نامه اجرایی مشاغل 
ســخت و زیان اور ظــرف 15 روز قابل تجدید نظر خواهی در کمیته تجدید نظر مشــاغل 
ســخت و زیان اور میباشــد و در صورت عدم اعتراض هر یــک از طرفین و قطعی و الزم 
االجرا شــدن رای مزبور به اســتناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشــکیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه از تاریخ ابالغ برای اشخاص داخل کشور و ظرف 6 ماه از 
تاریخ ابالغ برای افراد مقیم خارج از کشــور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری 
خواهد بود. نشــانی قم - خیابان 75 متری عمار یاســر - بلوار تعاون - مجتمع ادارات - 

مدیریت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قم

متن آگهی 
شــماره پرونــده : 250/1/1401 ح          شــماره حکــم : 469           تاریــخ : 

1401/9/15
مرجع رسیدگی : قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان 

خواهان : عبدالرضا شــعبانی    به نشانی : ابادان - ذوالفقاری 40 متری شهدای یک 
فرعی یک پالک 39 

خوانده : یاور ناظری       به نشانی : آبادان - مجهول المکان 
خواسته : مطالبه 

گردشــکار : پرونده ابندا به شــعبه 1 شوراهای حل اختالف آبادان ارجاع وبه کالسه 
250/1/1401 ح ثبــت رســیده واعضــاء محترم این شــعبه پس از تبــادل نظر و جری 
تشریفات و اقدامات قانونی نظریه مشورتی خود را به این مرجع اعالم نموده اند پس از 
بررسی پرونده و رسیدگی های الزم ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور 

رای می نماید . 
رای قاضی شورا

در خصــوص دادخواســت آقای عبدالرضا شــعبانی بــه طرفیت آقای یــاور ناظری به 
خواسته : 1- مطالبه اجور معوقه به مدت 4 ماه از مورخ 1399/7/5 تا مورخ 99/11/5 
ماهانه 350 هزار تومان جمعا 14/000/000 ریال 2- مطالبه جریمه روزانه 200/000 
ریــال از مورخ 1399/11/6 لغایت زمان تخلیه مقوم به 3/200/000 ریال به انضمام 
خســارت تاخیر تادیه از مورخ 1399/7/5 و هزینه آب وبرق و هزینه دادرســی شــورا 
با توجه به محتویات پرونده و مالحظه اجاره نامه پیوســتی به شــماره ثبت 17342938 
مورخ 1397/11/11 و احراز رابطه اســتیجاری در خصوص دعوای مطالبه اجور معوقه و 
هزینــه آب و برق با عنایت به اینکه خواهان طبق اظهارتش در دادخواســت مطالبه اجاره 
بها را تا تاریخ 1399/11/5 نموده اســت بنابراین این بیان ظهور در این مطلب دارد که 
قرارداد اجاره تا تاریخ 1399/11/5 تمدید شــده اســت و خواهــان مطالبه اجاره بها را 
طبق قرارداد اولیه اجاره )97/11/5 لغایت 98/11/5 ( نموده است که در آن قرارداد 
مبلــغ اجاره بهــا 3/500/000 ریال قید و مذکور می باشــد و خوانده علی رغم ابالغ در 
شــورا حاضر نشــده و ایراد وانکاری نســبت به ادعای خواهان به عمل نیاورده و مدرکی 
دال بر برائت ذمه خویش تاکنون ارائه نداده اســت لذا شــورا خواسته خواهان را ثابت 
دانســته و مســتنداً به مــاده 490 قانون مدنی و مــواد 198 و 515 و 519 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم به محکومیــت خوانده به پرداخت مبلغ چهــارده میلیون ریال بابت 
اجــور معوقه به مدت 4 ماه از تاریــخ 1399/7/5 لغایت 1399/11/5 از قرار ماهیانه 
مبلغ 3/500/000 ریال و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و پرداخت هزینه 
آب وبــرق مصرفی از تاریخ انعقاد اجاره لغایت تاریخ تخلیه )1401/9/7 ( که در اجرای 
احــکام محاســبه می گــردد در حق خواهان صــادر واعالم می نماید در خصوص خســارت 
تاخیــر تادیه با عنایت به اینکه وفق  اظهارات خواهان مبلغ ودیعه مورد اجاره نزد وی می 
باشــد که موجر می تواند بابت بدهی مســتاجر از حیث اجاره بها و غیره از آن کسر نماید 
بنابراین شورا از این حیث ورود خسارت را محرز نمیداند ومستندا به ماده 197 قانون 
اخیــر الذکر حکم به بی حقــی خواهان صادر واعالم می نمایــد در خصوص دعوای مطالبه 
اجرت المثل ایام تصرف از قرار روزانه مبلغ 200/000 ریال شورا با توجه به اظهارات 
خواهان در دادخواست و نظر به اینکه اظهارات خواهان حکایت در تمدید قرارداد اجاره 
تــا تاریخ 1399/11/5 داشــته و خواهان مطالبه اجرت المثل را وفق قرارداد پیشــین 
نموده اســت و عدم حضور خوانده ومالحظه صورتجلســه تخلیه توســط مرجع انتظامی به 
شرح پیوست در مورخ 1401/9/7 لذا شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و 
مســتندا به ماده 10 قانون مدنی و مواد 198 و 515و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکــم به محکومیت خوانده به پرداخت اجــرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1399/11/6 
لغایت تاریخ تخلیه 1401/9/7 جمعا به مدت 672 روز از قرار روزانه مبلغ 200/000 
ریال جمعا به مبلغ یکصد وســی وچهار میلیون وچهارصد هزار ریال وهزینه دادرســی به 
ماخذ محکوم به در حق خواهان صادر واعالم می دارد الزم به ذکر است با توجه به کسری 
هزینه دادرســی نســبت به مطالبه اجرت المثل اجرای احکام حیــن اجرامابه التفاوت را 
محاسبه واز خواهان اخذ می نمائید  احکام صادره در بخش محکومیت خوانده غیابی است 
وظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع وسپس ظرف بیست روز از 
تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان آبادان می باشد . 
  قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان  -  مصطفی نیکی

 
فقدان سند مالکیت

خانم ســارا حشــمتی مهربان با ارائه دو برگ شهادت شــهود مصدق، مدعی شده که 
ســند مالکیت  مقدار 2 دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبابخانه بمســاحت 
303 مترمربــع بشــماره ســند 972924 دفتر 81 صفحــه 34 و شــماره ثبت 14809 
بــه شــماره پالک ثبتــی 1/10469 -اصلــی بخش 10 حــوزه ثبتی گنبــدکاووس به نام 
خانم ســارا حشــمتی مهربان ثبت و صادر گردیده و برابر ســند رهنی شــماره 13240- 
1391/12/28 تنظیمــی دفترخانــه شــماره 103 گنبدکاووس در رهن شــرکت تعاونی 
اعتبار آزاد ثامن االئمه قرارگرفته اســت به علت اســباب کشــی مفقود گردیده است و 
تقاضای صدور المثنی ســند مالکیت را از این اداره نموده. لذا برابر تبصره یک اصالحی 
مــاده 120-آئین نامــه قانون ثبت مراتب دریــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی  
مــی گردد و لذا هرکس مدعی وجود ســند مالکیت یا ســند معامله نزد خود باشــد ظرف 
ده )10( روز مــدارک اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به این اداره تســلیم نماید در 
غیــر اینصورت پــس از انقضای مدت مذکور، برابر مقررات اقدام خواهد شــد. م-الف: 
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 هادی عطایی مقدم  - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


