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اخبار
حضور نیروهای بیگانه در خلیج فارس
مخل امنیت منطقه است

دبیر ش��ورای عالی امنیت مل��ی حفظ امنیت
آبراهه��ای بین الملل��ی را از راهبردهای اصلی
جمه��وری اس�لامی ایران برش��مرد و حضور
نیروه��ای بیگانه در خلیج فارس را مخل ثبات
و امنیت پایدار در این منطقه دانست .به گزارش
«عصر ایرانیان»« ،موتگی توشیمیتسو» وزیر
امور خارجه ژاپن که به تهران سفر کرده است
پیش از ظهر یکشنبه با دریابان علی شمخانی،
نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی
امنی��ت ملی دیدار و گفتگو ک��رد .در این دیدار
شمخانی با اشاره به سوابق طوالنی روابط میان
دو کشور بر ضرورت گسترش کیفی مناسبات فی
مابین بدون دخالت و تأثیر پذیری از طرف ثالث
تاکید کرد .دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت:
ظرفیتهای فراوانی برای ارتقاء سطح روابط دو
کشور به ویژه در حوزه اقتصادی وجود دارد که
شایسته ریل گذاری جدید در تعامل با دولت جدید
ایران است .شمخانی ،حفظ امنیت آبراههای بین
المللی را از راهبردهای اصلی جمهوری اسالمی
ایران برشمرد و حضور نیروهای بیگانه در خلیج
فارس را مخل ثبات و امنیت پایدار در این منطقه
دانست .دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان،
وارد کردن رژیم جعلی صهیونیستی در سازوکار
سنتکام را قرینهای جدی در تدوام سیاستهای
ناامن س��از آمریکا ارزیابی کرد و افزود :استمرار
این سیاست تنشزا تبعات فوق العاده خطرناکی
برای امنیت و ثبات منطقهای و جهانی خواهد
داشت .شمخانی با تبیین رویکردهای کشورمان
در خصوص برجام ،نقض تعهدات و خروج غیر
مسئوالنه امریکا از برجام و تداوم سیاستهای
ترامپ توسط دولت بایدن را عامل اصلی شرایط
کنونی ذکر کرد و تصریح کرد :راه برون رفت از
بن بست ایجاد شده توسط آمریکا ،تأمین حقوق
حقه ملت ایران اس��ت .در ای��ن دیدار موتگی
توشیمیتس��و وزیر امور خارجه ژاپن نیز با ابراز
عالقه دولت این کشور به ارتقاء سطح مناسبات
میان توکیو و تهران ،اظهار امیدواری کرد؛ روابط
دوکشور با روی کار آمدن دولت جدید در تهران
بیش از پیش گسترش یابد.

وزی��ر پیش��نهادی امور خارج��ه گفت :ما
هی��چگاه از می��ز مذاک��ره منطق��ی فرار
نمیکنی��م اما در عین ح��ال وزارت امور
خارج��ه را هم ب��ه برجام گ��ره نمیزنیم.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،در ادامه جلس��ه روز
یکش��نبه مجلس ش��ورای اس�لامی در
بررس��ی صالحی��ت وزرای پیش��نهادی
کابینه سیزدهم ،حس��ین امیرعبداللهیان

وزارت خارجه را به برجام گره نمیزنیم
وزیر پیش��نهادی امور خارج��ه در دفاع از
برنامههای خود ،اظهار کرد :رهبر انقالب
قدرت میدانی را پشتوانه مستحکمی برای
دیپلماس��ی خواندند و تاکید کردند هرنوع
عنصر اقتداری باید به دیپلماسی اقتصادی
و سیاس��ی تبدیل ش��ود .امیرعبداللهیان
گفت :ما با اس��تفاده از دیپلماسی عزتمند
میتوانیم در روابط خارجی حداکثر منافع

ملی را محقق کنیم .وی افزود :در خطوط
اصلی سیاست خارجی به سه اصل عزت،
حکت و مصلحت توجه شده است .سیاست
متوازن یعنی با در نظر داشتن اولویتهای
سیاس��تهای دول��ت آقای رئیس��ی که
آس��یامحور و توجه به همس��ایگان است،
اقدام کنیم .وزیر پیش��نهادی امور خارجه
ب��ا بیان اینکه سیاس��ت خارج��ی متوازن

متوق��ف به یک منطق��ه و نقطه نخواهد
ماند ،گفت :سیاست آس��یا محور و توجه
به همس��ایگان اولویت اصلی در سیاست
خارجی متوازن اس��ت .امیرعبداللهیان با
تاکید بر اینکه رویک��رد وزارت خارجه در
 ۴ده��ه اخیر اقتصاد محور نبوده اس��ت،
گفت :در دولت آقای رئیس��ی باید محور
اقتصادی در سیاس��ت خارجی فعال شود.

آماده همکاری با ایران در موضوع
افغانستان هستیم

وی تصری��ح ک��رد :م��ا هیچ��گاه از میز
مذاکره منطقی فرار نمیکنیم اما در عین
حال وزارت ام��ور خارجه را هم به برجام
گره نمیزنیم.

رئیسی در دیدار وزیر خارجه ژاپن:

تاخیر در آزادسازی داراییهای ایران در بانکهای ژاپنی توجیهپذیر نیست

گروه سیاسی :رئیسجمهور با بیان اینکه ایران مشکلی با اصل مذاکره ندارد،
گفت :اگر کش��وری از برجام خارج شده اس��ت باید مورد مواخذه قرار بگیرد
و آمریکاییه��ا باید به افکار عمومی جهان پاس��خ دهند .به گزارش «عصر
ایرانیان» به نقل از پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری ،حجتاالسالم
سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در دیدار وزیر امورخارجه ژاپن با قدردانی از
کمکهای انس��ان دوستانه ژاپن برای مقابله با کرونا ،ابراز امیدواری کرد که
تدوام همکاریهای دو کش��ور در این زمینه به ریش��ه کنی بیماری عالمگیر
کرونا در دو کش��ور و جهان کمک کند .رئیس جمهور روابط ایران و ژاپن را
خوب و دوستانه توصیف کرد و با تاکید بر ضرورت توسعه و تعمیق روابط دو
کشور در همه زمینهها بویژه روابط اقتصادی و تجاری ،گفت :برای جمهوری
اس�لامی ایران ،ارتباط با ژاپن و توس��عه و تعمیق روابط و مناسبات دوجانبه
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت .رئیس��ی در این دیدار با تاکید بر ضرورت
آزادس��ازی منابع ارزی مسدودش��ده ایران در ژاپن خاطرنشان کرد :تاخیر در
آزادس��ازی داراییهای ایران در بانکهای ژاپنی توجیه پذیر نیس��ت .رئیس
جمه��ور در پاس��خ به اظهارات وزی��ر امور خارجه ژاپن مبن��ی بر ضرورت و
اهمیت اجرای برج��ام به عنوان یک توافق بین المللی ،گفت :ایران به همه
تعهدات خود در برجام پایبند بوده واین آمریکاییها هس��تند که به تعهدات
خود عمل نکرده و یک جانبه از این توافق بین المللی خارج شدند و تحریمها
را گس��ترش دادند .رئیسی با اش��اره به اینکه اروپاییها نیز بدنبال آمریکا از
عمل به تعهدات خود در برجام س��رباز زدهان��د ،تصریح کرد :به طور طبیعی
از کش��وری که به تعهدات خود پایبند بوده باید تقدیر کرد و اگر کش��وری از
برجام خارج شده و به تعهدات خود عمل نکرده باید مورد مواخذه قرار بگیرد و
آمریکاییها باید به افکار عمومی جهان پاسخ دهند که چرا به تعهدات خود در

برجام عمل نکرده و از این توافق بین المللی خارج شدهاند .رئیس جمهور با
تاکید بر اینکه ایران با اصل مذاکره مشکلی ندارد ،تصریح کرد :با چه توجیهی
تحریمهای آمریکا علیه ملت ایران باید همچنان ادامه داش��ته باشد .رئیسی
در بخش دیگری از این گفت و گو با اشاره به تحوالت اخیر در افغانستان با
استقبال از تالشهای ژاپن و دیگر کشورهای منطقه برای کمک به برقراری
صلح و ثبات در افغانس��تان و منطقه ،گفت :جمهوری اسالمی ایران همواره
از صلح و ثبات در افغانس��تان حمایت کرده و حمایت میکند البته معتقدیم
که در افغانستان باید خود افغانستانیها تصمیم بگیرند .رئیس جمهور با بیان
اینکه دخالت بیگانگان باعث شده که مشکالت افغانستان ادامه داشته باشد،
تاکید کرد :حضور آمریکاییها در کش��ورهای منطقه از جمله افغانس��تان نه
تنها امنیت س��از نبوده بلکه تهدید آفرین نیز بوده و امروز آمریکاییها بعد از

 ۲۰س��ال اعتراف میکنند که حضورشان در افغانستان اشتباه بوده است که
بیتردید در آینده نزدیک در مورد دیگر کش��ورهای منطقه و همچنین خلیج
فارس نیز ش��اهد ای��ن اعتراف خواهیم بود .رئیس��ی همچنین تامین امنیت
آبهای منطقهای و بینالمللی را به نفع همه دانس��ت و اظهار داشت :ایجاد
هرگونه ناامن��ی در منطقه را برای امنیت منطق��های و بینالمللی خطرناک
میدانی��م و ب��ا آن مخالفیم .رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اگر قدرت طلبی
به هر ش��کلی در دنیا ش��کل بگیرد ،به نفع هیچ مل��ت و منطقهای نخواهد
بود ،گفت :زورگویی آمریکاییها ،اس��تقالل ،آزادی و هویت ملتها را تهدید
میکند و مقابله کشورها با یکجانبه گری و یکه تازی قدرتهای زورگو یک
ضرورت است« .توشیمیتسو موتگی» وزیرامور خارجه ژاپن نیز در این دیدار
با تبریک آغاز به کار رئیس جمهوری اسالمی ایران ،بر توسعه و تعمیق روابط
دیرینه دو کش��ور تاکید کرد و گفت :ایران و ژاپن از دیرباز روابط دوس��تانه و
خوبی داش��تهاند و تردید ندارم که در دوره فعالیت دولت جدید نیز این روابط
ادامه داش��ته و بیش از پیش توس��عه خواهد یافت .وزیر امور خارجه ژاپن با
تاکید بر تالش این کشور برای برقراری صلح و ثبات در منطقه ،گفت :توکیو
هم��واره از برجام به عنوان یک توافق بینالمللی حمایت کرده و بر این باور
هستیم که احیای برجام به نفع همه بوده و میتواند به حل و فصل مشکالت
از مس��یر گفت و گو و مذاکره کمک کند .موتگی در ادامه با ابراز نگرانی از
تحوالت اخیر درافغانس��تان ،بر ضرورت توقف خش��ونت و حفظ جان مردم
تاکید کرد و گفت :توکیو از تالشهای دیپلماتیک کش��ورهای منطقه برای
تحق��ق صلح و ثبات و آرامش در منطقه حمایت میکند و موضع اصولی ما
این اس��ت که مشکالت و مس��ائل را باید از مسیر مسالمتآمیز وگفت و گو
حل و فصل کرد.

ماجرای «ویالهای» خالی واکسن کرونا زیر ذرهبین دیوان محاسبات قرار گرفت

در پی اعالم خروج تعدادی از ویالهای خالی واکسن کرونا و سوءاستفاده از آنها
توس��ط اشخاص خاطی ،جلسهای در محل دانش��گاه علوم پزشکی استان البرز
تش��کیل شد و ویالهای خالی واکس��ن کرونا زیر ذرهبین دیوان محاسبات قرار
گرفت .به گزارش خبرگزاری فارس ،به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
دیوان محاس��بات کش��ور ،در پی اعالم خروج تعدادی از ویالهای خالی واکسن
کرونا و سوءاستفاده از آنها توسط اشخاص خاطی ،جلسهای با حضور معاون فنی و
حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور ،مدیرکل حراست وزارت
بهداشت ،مدیرکل بازرسی وزارت بهداشت ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان

البرز و معاونین وی و رئیس بیمارستان کوثر (محل خروج ویالهای خالی) در محل
دانشگاه علوم پزشکی استان البرز تشکیل شد .در این جلسه ضمن بررسی مراحل
امحای ویالهای اس��تفاده شده واکسن کرونا ،نقاط ضعف این مراحل شناسایی
و با توجه به اهمیت موضوع و لزوم ادامه فرآیند واکسیناس��یون عمومی کشور و
جلوگیری از سوءاستفاده اش��خاص فرصت طلب و سودجو ،مواردی به تصویب
رس��ید .به منظور جلوگیری از تکرار این موضوع در دانش��گاههای علوم پزشکی
کشور ،طی بخشنامهای توسط حراست وزارت بهداشت ،لزوم تقویت کنترلهای
داخلی در این مس��یر (شامل استفاده از اتاقهای اختصاصی به منظور نگهداری

ویالهای استفاده شده ،نصب سیستمهای کنترلی و دوربینهای نظارتی در محل
نگهداری این ویالها ،تقویت نظارت توس��ط رؤسای دانشگاهها بر فرآیند امحاء
و…) به دانش��گاهها ابالغ ش��ود .همچنین ،تا قبل از امحای ویالهای خالی ،از
تهیه صورتجلسه امحا خودداری شده و هرگونه تنظیم صورتجلسه امحا ،موکول به
شمارش و کنترل دقیق ویالها باشد .افراد خاطی با توجه به صورتجلسات تنظیمی،
شناسایی و ضمن معرفی به تخلفات اداری وزارت بهداشت ،جهت برخورد قانونی
با آنان ،به قوه قضائیه معرفی شوند .شایان ذکر است دیوان محاسبات به صورت
مستمر و دورهای ،این فرآین د را کنترل و نظارت خواهد نمود.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ش��ماره 140060312005000920
م��ورخ  1400.03.05هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد سلسله ایادی از مالک آقای غالم کاویانی کتولی تصرفات
مالکانه بالمعارض کالس��ه  1399114412005000219تقاضای خانم ش��هین تربتی نژاد به شماره
شناس��نامه  2110138297کد مل��ی  2110138297صادره ازگرگان فرزند حجت اله درشش��دانگ
عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بناش��ده به مس��احت  163متر مربع مفروز و مجزا
ش��ده از پالک از  -19اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان گلش��ن  ،کوچه گلش��ن  6کوچه فرعی
اول بخ��ش  6حوزه ثبت علی آباد تائید گردید .مراتب دردونوب��ت به فاصله پانزده روزدر روزنامه
محلی و کثیراالنتشار آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
مرجع ثبتی ،دادخواس��ت خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف 239:تاریخ انتشارنوبت
اول 1400/05/16:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/01 :
محمود خاندوزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک علی آباد کتول

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ش��ماره 140060312005001630
مورخ  1400.04.22هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رس��می مستقر در واحد ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آقای نوروزعلی علمشاهی تصرفات
مالکانه بالمعارض کالسه  1399114412005000091تقاضای آقای محمد حسین خندان به شماره
شناس��نامه  1998کد ملی  2269860251صادره ازعلی آباد فرزند محمدحسین درششدانگ عرصه
و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بناش��ده به مس��احت  244.01متر مربع مفروز و مجزا شده
از پ�لاک از  -29اصل��ی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان مهدیه  ،پاس��داران  50کوچه قدس  9بخش
 6ح��وزه ثبت علی آباد تائید گردی��د .مراتب دردونوبت به فاصله پان��زده روزدر روزنامه محلی و
کثیراالنتشار آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره
پرون��ده به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به
مرجع ثبتی ،دادخواس��ت خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف 242:تاریخ انتشارنوبت
اول 1400/05/16:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/01 :
محمود خاندوزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک علی آباد کتول

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ش��ماره 140060312005001419
مورخ  1400.04.05هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد سلسله ایادی از مالک آقای عبدالعزیزمزیدی تصرفات مالکانه
بالمعارض کالسه  1398114412005000291تقاضای آقای شکراله توکلی به شماره شناسنامه 2
کد ملی  2269590384صادره ازعلی آباد فرزند گل محمد درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
که درآن احداث بناش��ده به مس��احت  199.83متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک از  -29اصلی
واق��ع درعلی آباد کت��ول  ،خیابان امام رضا(ع) کوچه فردوس  69بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائید
گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می شود از
این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع
ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف 240:تاریخ انتش��ارنوبت اول 1400/05/16:تاریخ انتش��ار نوبت
دوم1400/06/01 :
محمود خاندوزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک علی آباد کتول

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر ماده  3و م��اده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ش��ماره 140060312005001391
م��ورخ  1400.04.03هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی علی آباد سلسله ایادی از مالک آقای اکبرمزیدی تصرفات مالکانه
بالمعارض کالس��ه  1398114412005000181تقاضای آقای محمد قلی یان به شماره شناسنامه 9
کد ملی  2269353684صادره ازعلی آباد فرزند مهدی درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که
درآن احداث بناش��ده به مس��احت  128.52متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک از  -29اصلی واقع
درعلی آباد کتول  ،خیابان خارکالته  ،کوچه بن بس��ت ارش��اد یک بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائید
گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود از
این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواس��ت خودرابه مرجع
ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف 243:تاریخ انتشارنوبت اول 1400/05/16:تاریخ انتشار نوبت دوم:
1400/06/01
محمود خاندوزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک علی آباد کتول

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ش��ماره 140060312005001417
مورخ  1400.04.05هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی علی آباد سلسله ایادی از مالک آقای نوروز علی علمشاهی تصرفات
مالکان��ه بالمع��ارض کالس��ه  1399114412005000150تقاضای آقای حس��ین فالح به ش��ماره
شناس��نامه  97کد ملی  2269494261صادره ازعلی آباد فرزند قنبرعلی درششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که درآن احداث بناش��ده به مس��احت  255.51متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
از  -29اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان هنرستان آفتاب  18بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائید
گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتش��ار آگهی می شود از
این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه مرجع
ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف 241:تاریخ انتش��ارنوبت اول 1400/05/16:تاریخ انتش��ار نوبت
دوم1400/06/01 :
محمود خاندوزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک علی آباد کتول

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ش��ماره 140060312005001423
مورخ  1400.04.07هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رس��می مستقر در واحد ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آقای حسین زنگانه تصرفات مالکانه
بالمعارض کالسه  1398114412005000006تقاضای آقای حسین خمر به شماره شناسنامه 415
ک��د ملی  2248903359صادره ازکردکوی فرزند بدیل درشش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین
که درآن احداث بناش��ده به انضمام بیست و سه سهم مشاع ازبیست و چهارسهم ششدانگ عرصه
که مابقی آن اجاره نامه اداره اوقاف و امور خیریه به مساحت  84.83متر مربع مفروز و مجزا شده
از پالک از  -20اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان سی متری شمالی کوچه امید یک – کوچه بن
بس��ت بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه
محلی و کثیراالنتشار آگهی می شود از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر
شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
مرجع ثبتی ،دادخواس��ت خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف 244:تاریخ انتشارنوبت
اول 1400/05/16:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/06/01 :
محمود خاندوزی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک علی آباد کتول

فرانس��ه میگوید وضعیت سیاس��ی-امنیتی
افغانس��تان کل منطقه را تحت الشعاع قرار
میده��د و هرگون��ه توافق��ی در این حوزه
بای��د در چارچوب��ی فراگیر انجام ش��ود که
ش��امل روس��یه ،ایران و چین هم میشود.
به گزارش مه��ر ،ژان ایو لودریان در گفتگو
با هفته نامه «ژورن��ال دو دیمانش» مدعی
شد :اگر به دنبال پاسخ این سؤال هستید که
آیا پاریس طالبان را که به زور بر افغانستان
مس��لط ش��ده به رس��میت خواهد شناخت؛
پاسخ به طور مش��خص «نه» است .اما اگر
طالبان به دنبال مشروعیت بین المللی است؛
از پیش ش��رطهای ما آگاه است .لودریان با
اشاره به برخی مسائل حقوق بشری ،از پنج
پیش شرط نام برد که مهمترین آنها را عدم
ممانعت از خ��روج افغانهایی که ماندن در
افغانس��تان را تهدیدی ب��رای خود میدانند،
قط��ع ارتباط عمل��ی طالبان ب��ا گروههای
تروریس��تی از جمله القاع��ده و ایجاد دولت
موق��ت عنوان کرد .وی در عین حال مدعی
ش��د که طالبان هیچیک از این ش��روط را
محقق نک��رده حال آنکه ای��ن موضوع (به
رسمیت شناختن طالبان) ،نیازمند اجماع نظر
بین المللی است.
نبرد «شمشیر قدس» نقطه عطف
مهمی را در نبرد با صهیونیستها
ایجاد کرد

رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی
«حماس» گفت :نبرد «شمشیر قدس» نقطه
عطف مهمی را در نبرد با دشمن ایجاد کرد .به
گزارش العهد« ،اسماعیل هنیه» رئیس دفتر
سیاس��ی جنبش مقاومت اسالمی «حماس»
سخنانی را در خصوص نبرد شمشیر قدس که
در آن مقاومت اسالمی فلسطین در برابر رژیم
صهیونیستی به پیروزی رسید ،مطرح کرد .بر
اساس این گزارش ،رئیس دفتر سیاسی جنبش
مقاومت اس�لامی حماس تصریح کرد :نبرد
«شمش��یر قدس» نقطه عط��ف مهمی را در
نبرد با دشمن ایجاد کرد .پیشتر نیز اسماعیل
هنیه در س��خنانی به دس��تاوردهای مقاومت
در نبرد شمش��یر قدس پرداخت و بر ضرورت
ادامه تالشها در راستای تحقق اهداف ملت
فلسطین تاکید کرد .هنیه همچنین به تشریح
استراتژی جنبش متبوعش برای مراحل آتی و
اولویتهای آن در رابطه با تحوالت سیاس��ی
پرداخت.

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ش��ماره 140060312005001627
م��ورخ  1400.04.22هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی علی آباد سلس��له ایادی از مالک آقای قربان باستانی تصرفات
مالکانه بالمعارض کالسه  1399114412005000084تقاضای آقای رضا اسالنی کتولی به شماره
شناس��نامه  23کد ملی 2269727363صادره ازعلی آباد فرزند حس��ن درششدانگ عرصه و اعیان
یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده به مساحت  374.43متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک
از  -19اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان هنرس��تان  ،کوچه آفتاب  25بخش  6حوزه ثبت علی
آباد تائید گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر روزنامه محلی و کثیراالنتشار آگهی می
شود.از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خودرابه
مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف 233:تاریخ انتش��ارنوبت اول 1400/06/01:تاریخ انتش��ار
نوبت دوم1400/06/17 :
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی آباد کتول
آگهی اصالحی آگهی اصالحی موضوع ماده  3قانون و ماده  13قانون آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رس��می برابر رای شماره  139960312005003438مورخ
 1399.09.15و موضوع پرونده کالس��ه 1396114412005003202مربوط به تقاضای آقای حسن
تازیک فرزند ش��عبان به ش��ماره شناسنامه 521صادره از علی آباد به شماره ملی 2269413725
مبنی برصدور سند مالکیت قسمتی از پالک شماره  -29اصلی بخش  6مساحت ملک اشتباه بوده به
شرح ذیل اصالح می گردد -1مساحت ملک موردنظر به  31.32متر مربع اصالح گردید
ل��ذا به منظور اط�لاع عموم دریک نوبت آگهی می گردد درروزنامه کثیراالنتش��ار و محلی چاپ می
گردد چنانچه ش��خص یا اش��خاصی مراتب اعم از حقیقی یا حقوقی ادعا یا اعتراضی نسبت به اصل
یا حدود یا حقوق ارتفاقی ملک دارند می توانند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتش��ار اعتراض خودرا
به اداره ثبت اس��نادو امالک علی آباد کتول تس��لیم نمایند و عالوه برتسلیم اعتراض به مرجع ثبتی
 ،دادخواس��ت به مرجع قضایی تقدیم نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می
تواند درپایان مهلت اعتراض به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواس��ت رادریافت و
به اداره ثبت اسنادوامالک تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول واخواهی اداره ثبت وفق
مقررات مبادرت به صدور و تس��لیم سند مالکیت اقدام خواهد نمودوصدور سند مالکیت جدید مانع
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهدبود .م.الف 234:تاریخ انتشارنوبت 1400/06/01 :
محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک علی آباد کتول
آگه��ی تحدید حدود اختصاصی بدینوس��یله اعالم می گردد به اس��تناد م��اده  13آئین نامه قانون
تعیی��ن تکلیف  ،تحدید حدود شش��دانگ عرص��ه واعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده
اس��ت دارای پالک  7737فرعی از  -19اصلی واقع در اراضی قریه علی آباد بخش  6ثبت علی آباد
کتول به مس��احت 121مترمربع ملکی آقای س��لطانعلی ابراهیم زاده فرزندحسین ساعت  9صبح
روزچهارشنبه مورخ  1400/06/31در محل وقوع ملک واقع در علی آباد کتول  ،خیابان آیت ،کوچه
ش��قایق بیست ودو  ،بعمل خواهد آمد .لذا چنانچه مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق
ارتفاقی حقی برای خود قائل اس��ت می تواند فقط تا س��ی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید
حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر ش��ماره پالک فوق به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان علی
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