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نسبت   " ایماسک   " رسانه  و  تحقیقات  مرکز 
رژیم  خطرناک  جاسوسی  و  امنیتی  نفوذ  به 
پایگاهی  به  آن  تبدیل  و  امارات  در  صهیونیستی 
های  گذاری  سرمایه  عنوان  تحت  که  جاسوسی 

اقتصادی شکل می گیرد، هشدار داد.
لیکس،  امارات  خبری  تارنمای  از  گزارش  به 
مرکز تحقیقات و رسانه " ایماسک" در گزارشی 
پژوهش اعالم کرد: از زمان عادی سازی روابط 
میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۰ 
مناسبات   " ابراهیم  توافقنامه   " عنوان  تحت 
تجاری و اقتصادی دو طرف به طرز چشمگیری 
افزایش یافت تا آنکه به سطح باالیی از همکاری 

در زمینه های امنیتی و نظامی رسید.
مقامات و ناظران امور سیاسی امارات و رژیم 
اسراییل  رژیم  که  هستند  آن  شاهد  صهیونیستی 
رژیم  این  نظامی  و  امنیتی  های  شرکت  ویژه  به 
با هوش مصنوعی  مرتبط  های  از جمله شرکت 
به طور قابل توجهی به سمت بازار امارات خیز 
پرسش  شدن  مطرح  باعث  امر  این  اند.  برداشته 
های خطرناکی درخصوص ابعاد امنیتی این اقدام 
رژیم صهیونیستی در خلیج فارس به طور کلی و 

امارات به طور خاص شده است.
خصوص  این  در  مطبوعاتی  های  گزارش 
ویژه  های  دهها شرکت  که  دارد  آن  از  حکایت 
مسائل امنیتی و دیگر مسائل که وابسته به دستگاه 
اطالعاتی - جاسوسی رژیم صهیونیستی هستند، 
شدت  امارات  در  خود  فعالیت  و  حضور  به 
صحنه  به  را  امارات  امر  همین  و  اند  بخشیده 
بازی برای فعالیت های جاسوسی احتمالی رژیم 
اسرائیل در داخل و خارج این کشور تبدیل کرده 

است.
رژیم  نظامی  و  امنیتی  محافل  رابطه،  در همین 

اسرائیل چند روز پیش فاش کردند: یک شرکت 
تحلیل  و  تجزیه  و  آوری  جمع  در  که  اسرائیلی 
تخصص  پهپادها  از  استفاده  با  هوایی  اطالعات 
پهپادهای  زیربنای ساخت  برپایی  دارد، در حال 
بر  امارات  در  دولتی  موسسه  یک  برای  شهری 

اساس یک قرارداد ۲ میلیون دالری است.
همچنین یادآور می شود رسانه های صهیونیستی 
چند ماه پیش فاش کردند که شرکت های امنیتی 
در  تا  شده اند  امارات  وارد  اسرائیلی  سایبری  و 
این شرکت ها  از  تعدادی  که شامل  کنسرسیومی 

است، فعالیت کنند.
آن  در  »گلوبز«  صهیونیستی  اقتصادی  روزنامه 
ام  »ایکس  سایبری  شرکت  که  کرد  تایید  زمان 
موساد  سابق  رئیس  وردو"  "تامیر  که  سایبر« 
بخشی از سهام آن را در اختیار دارد، برای اولین 
بار به منظور فروش محصوالت امنیتی - نظامی 
خود برای زیرساخت های مرتبط با گاز، نفت و 

امور مال وارد خلیج فارس شد.
در همین راستا، شرکت سرمایه گذاری جهانی 
OurCrowd مستقر در فلسطین اشغالی گفت 
که فعالیت های موجود خود را در امارات توسط 
یک دفتر سرمایه گذاری در ابوظبی و یک مرکز 
فناوری برای هوش مصنوعی به عنوان بخشی از 

یک توافق جدید گسترش خواهد داد.
گفته  نیز  اسرائیل  رژیم  مالی  فناوری  شرکت 
مرکز  یک  افتتاح  برای  را  قراردادی  که  است 
تحقیق و توسعه در امارات امضا کرده که هر دو 

توافق در هفته مالی ابوظبی ۲۰۲۲ اعالم شدند.
این دو شرکت اسرائیلی به بیش از ۳۰ شرکت 
دو  در  که  پیوست  خواهند  جهان  سراسر  از 
زیرا  کرده اند  برنامه شرکت  این  در  سال گذشته 
امارات خود را به عنوان دروازه ای برای گسترش 

از  و  است  داده  قرار  مالی  خدمات  شرکت های 
برای  پلی  عنوان  به  ابوظبی  جهانی  بازار  طریق 
فضای  یک  کردن  مهیا  با  همراه  زمانی  مناطق 

سازمان یافته مطلوب عمل می کند.
در  جهانی  گذاری  سرمایه  شرکت  همچنین 
به  را  امارات  در  فعالیت  مجوز  گذشته  نوامبر 
داری  سرمایه  شرکت  اولین  به  و  آورد  دست 
ابوظبی  المللی  بین  مالی  مرکز  در  اسراییل  رژیم 

تبدیل شد.
سال  اوایل  در  بار  اولین  برای  شرکت  این 
جاری میالدی اعالم کرد که قصد دارد یک مرکز 
اندازی  راه  ابوظبی  در  مصنوعی  هوش  نوآوری 
کند. این مرکز قرار است تحقیقات مالی متمرکز 
بر هوش مصنوعی را به عنوان خدمت رسانی به 
 Liquidity گروه  دهد.همچنین  ارائه  مشتریان 
مرکز  ساخت  برای  که  کرده  اعالم   Group
برنامه  به  امارات  پایتخت  در  توسعه  و  تحقیق 

نوآوری در طرح ها می پیوندد.
که  گویند  می  مطبوعاتی  های  گزارش  برخی 
شرکت های امنیتی رژیم اسرائیل به طور گسترده 
مهم  های  و شرکت  دولتی  حیاتی  تاسیسات  در 
امارات مانند فرودگاه ها، بنادر دریایی و شرکت 

های فناوری و نفت حضور دارند.
تمامی  در  صهیونیستی  رژیم  گذاری  سرمایه   
امارات  در  مصنوعی  هوش  به  مربوط  موارد 
این  در  نهفته  خطرناک  است.نکته  یافته  توسعه 
در  صهیونیستی  رژیم  حضور  که  است  آن  امر 
دو جنبه امنیتی و نظامی و حتی سرمایه گذاری 
به هیچ وجه خدماتی مجانی تقدیم ابوظبی نمی 
کند. در واقع رژیم صهیونیستی هم اکنون امارات 
را به مرکز اطالعاتی - جاسوسی پیش روی خود 

در خلیج فارس تبدیل کرده است. 

امارات؛ پایگاه جاسوسِی منطقه اِی اسرائیل
چهارشنبه2 آذر 1401      شماره  6418      سال  بیست و پنجم

هماهنگی  از  اروپا  اتحادیه  کمیسیون  رئیس 
بیشتر  تحریم های  اعمال  برای  متحدان  با 
به  جنگی  پهپادهای  ارسال  دلیل  به  ایران  علیه 
و  شخصیت   ۳۲ اتحادیه  این  داد.  خبر  روسیه 
نهاد ایرانی را قبال به  دلیل سرکوب اعتراضات 

تحریم کرده است.
کمیسیون  رئیس  الین،  در  فون  اورزوال 
اتحادیه اروپا در کنفرانس امنیتی در منامه گفت 
علیرغم اقدامات تنبیهی غرب، ایران موفق شده 
تولید  جنگی  پهپادهای  کافی  تعداد  به  است 
اسالمی  جمهوری  الین  در  فون  گفته  کند.به 
منطقه  در  نیابتی  نیروهای  اختیار  در  را  پهپادها 
داده  قرار  روسیه  مانند  خود  شرکای  دیگر  و 
پهپادهای  از  فزاینده ای  طور  به  است.مسکو 
نسبتا ارزان قیمت ایران در جنگ اوکراین برای 

حفظ زرادخانه موشکی خود استفاده می کند.
"واشنگتن  آمریکایی  روزنامه  پیش تر 
قراردادی  روسیه  که  داده  گزارش  پست" 
داخلی  تولید  برای  اسالمی  جمهوری  با  را 
منعقد  ایرانی در خاک روسیه  پهپادهای جنگی 
کرد  تاکید  ادامه  در  الین  در  است.فون  کرده 
ایران  علیه  اروپا  اتحادیه  آتی  تحریم های  که 

علیه  که  باشد  تحریم هایی  اساس  بر  می تواند 
بیشتر  که  تحریم هایی  شده اند،  اتخاذ  مسکو 
جریان های  و  اقتصاد  ضعیف  "نقاط  روی 

تجاری" تمرکز دارند.
قابل  که  کاالهایی  باید  الین  در  فون  گفته  به 
از نوسازی  تا  نیستند را تحریم کرد  جایگزینی 

اقتصادی جلوگیری شود.

افزایش قیمت سوخت در اروپا
 همزمان با نگرانی ها برای زمستان

افزایش بهای سوخت در اروپا در حالی آغاز 
معتدل  پاییز  لطف  به  توانست  قاره  این  که  شد 

افزایش بها را چند هفته ای به تعویق بیندازد.
برق  بهای  بلژیک،  خبرگزاری  از  گزارش  به 
در فرانسه و آلمان از دیروز )دوشنبه( به شکل 
و  هوا  دمای  کاهش  یافت.  افزایش  محسوسی 
منجر  قیمت ها  به جهش  بهای سوخت  افزایش 

می شود.
دسامبر  ماه  در  فرانسه  در  برق  توزیع  بهای 
درصد   ۱۳ آلمان  در  و  درصد   ۱۶ دی(  )آذر/ 
بلژیک  در  افزایش  میزان  این  می یابد.  افزایش 
با افزایش ۶ تا ۷ درصدی به ۲۶۰ یورو در هر 

مگاوات/ساعت می رسد.
پاییز  در  هوا  گرمای  دلیل  به  توانست  اروپا 
تعویق  به  را  بها  افزایش  هفته ای  چند  امسال 
که شروع دسامبر  پیش بینی می شود  اما  بیاندازد 
هوا  دمای  محسوس  کاهش  با  ماه(  آذر   ۱۰(

همراه باشد.
مر  لو  برونو  فرانسه،  رسانه های  گزارش  به 
وزیر انرژی فرانسه در مصاحبه با رادیو »فرانس 
تا سه   ۲ دولتی ظرف  آغاز کمک های  به  انفو«، 

هفته آینده وعده داد.
به  دولت  یورویی  میلیارد   ۱۰ کمک  از  وی 

شرکت های بزرگی که »با افزایش انفجاری رقم 
فاکتور سوخت« مواجه هستند، خبر داد و گفت: 
هم  را  متوسط  و  کوچک  نگرانی کسب کارهای 

شنیده ایم.
میلیارد   ۲۰۰ هنگفت  کمک  که  حالی  در 
ها  شرکت  از  محافظت  برای  آلمان  یورویی 
سوخت،  بهای  افزایش  برابر  در  شهروندان  و 
صدای برخی دیگر از کشورهای اروپایی را در 
این تصمیم  اثرگذاری  مورد  در  را  آنان  و  آورد 
فرانسه  دولت  کرد،  شرکت ها  رقابتی  سطح  بر 
فرانسوی  شرکت های  که  دهد  می  اطمینان 
حمایت  از  خود  آلمانی  همکاران  اندازه  به 

برخوردار خواهند شد.
لو مر هشدار داد: ما قوانین رقابت در اروپا را 
که توسط کمیسیون اروپا تعیین شده است، اجرا 
کمک ها  این  برای  چارچوبی  اما  کرد  خواهیم 
انجام  وجود دارد، ما نمی توانیم کاری برای آن 

دهیم.
اعمال  در  اروپا  اتحادیه  مشترک  سیاست 
تحریم علیه روسیه نه تنها جنگ را در اوکراین 
بحران  با  را  عضو  کشورهای  که  نکرد  متوقف 
انرژی مواجه ساخت؛ بحرانی که به نظر می رسد 
برخالف منشا واحد آن، راه حل واحدی ندارد.

ایران مواد کافی برای 
ساخت چند بمب اتم دارد

اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  کل  مدیر 
به  اتمی،  بمب  چند  ساخت  برای  تهران  گفت 
دارد.  اختیار  در  غنی شده  اورانیوم  کافی  اندازه 
با توجه به تحوالت  کشورهای غربی می گویند 

ایران روی مذاکرات هسته ای تمرکز نمی کنند.
ایران  آژانس  که  کرد  اعالم  گروسی،   رافائل 
اطالعاتی  هیچ  و  نمی داند  اتمی  قدرت  یک  را 
ایران برای ساخت سالح اتمی ندارد.   از برنامه 
ایران در سطح تولید اورانیوم غنی  شده کنونی به 
ساخت بمب اتمی نزدیک شده و قادر است چند 

بمب اتمی بسازد.
او در عین حال افزود که ایران به نقطه بدون 
بازگشت نرسیده و یک قدرت هسته ای محسوب 
نمی شود اما باید با جدیت تالش کرد که به آن 
نقطه نیز نرسد. مذاکرات برجام از جمله به علت 
عدم شفاف سازی ایران در مورد منشا اورانیوم در 
سه تاسیسات اعالم نشده از چند ماه پیش عمال 

به بن بست رسیده است.
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  حکام  شورای 
پنجشنبه ۲۶ آبان با تصویب یک قطعنامه  از ایران 
برای شفاف سازی  که هر چه سریع تر  خواست 
در مورد ذرات پیدا شده اورانیوم در تاسیسات 
در  تهران  اما  کند.  همکاری  خود  اعالم نشده 
منفی  رویکرد  حکام  شورای  قطعنامه  با  ارتباط 
در پیش گرفته است. این در حالی است که اگر 
ایران به قطعنامه شورای حکام پایبند نباشد و به 
به  هسته ای  پرونده  است  ممکن  نکند  عمل  آن 

شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود.
ترکیه خویشتن دار باشد

به  ترکیه  اخیر  روز  چند  حمالت  دنبال  به 
ویژه  فرستاده  عراق،  و  سوریه  شمالی  مناطق 
به  را  آنکارا  سوریه،  به  روسیه  رئیس جمهور 

خویشتن داری دعوت کرد.
الکساندر  اسپوتنیک،  از خبرگزاری  به گزارش 
الورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه به 
سوریه در سخنانی در این باره تاکید کرد: مسکو از 
آنکارا می خواهد خویشتن داری کرده و از تشدید 

تنش جلوگیری کند.
الورنتیف گفت که مسکو نیاز به یافتن راه حل 
به  توجه  با  را  ُکردها  مسئله  برای  آمیز  مسالمت 
با  و  می داند  ضروری  سوریه  به  ترکیه  حمالت 

شرکای خود در این زمینه تالش خواهد کرد.
قدرت  از  که  خواست  ترکیه  از  همچنین  وی 

بیش از حد در سوریه استفاده نکند.
این موضوع در نشست آستانه مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با 
پرونده  از  است  تالش  در  غرب  اینکه  بر  تاکید 
با  رویارویی  عناصر  از  یکی  عنوان  به  سوریه 
نیروهای  خروج  که  گفت  کند،  استفاده  روسیه 
آمریکایی از سوریه به ثبات اوضاع کمک می کند.   

رابرت مالی: 
به گزینه دیپلماتیک در قبال ایران اعتقاد داریم

 

"رابرت مالی" نماینده آمریکا در امور ایران گفت 
تهران  قبال  در  دیپلماتیک  گزینه  به  کشورش  که 

اعتقاد دارد.
الجزیره  شبکه  با  وگو  گفت  در  مالی  رابرت   ،
تصریح کرد: ما باید گام هایی را که ایران در زمینه 
پرونده هسته ای خود اتخاذ خواهد کرد، با دقت 

زیر نظر داشته باشیم.

دیگر  واهی  ادعاهای  تکرار  با  همچنین  مالی 
را  ایران  اسالمی  جمهوری  آمریکایی،  مقامات 
به سالح هسته ای  برای دستیابی  به تالش  متهم 
کرد و در عین حال از اعتقاد کشورش به گزینه 
تصریح  و  گفت  ایران سخن  قبال  در  دیپلماتیک 
از  برای جلوگیری  دیپلماتیک  گزینه  به  "ما  کرد: 

دستیابی ایران به سالح هسته ای اعتقاد داریم".
های  پاسخ  ایران  شد:  مدعی  همچنین  وی 
اساسی به سواالت آژانس بین المللی انرژی اتمی 

نمی دهد.
بین  آژانس  مدیرکل  خودش  اعتقاد  به  مالی 
حرفه  و  مستقل  "فردی  را  اتمی  انرژی  المللی 
ای" خواند و گفت: تا زمانی که ایران به سواالت 
ندهد،  پاسخ  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس 
گریزی برای آژانس جهت ادامه تحقیقات نیست.

برای  دیگر  ابزارهای  شد:  مدعی  همچنین  وی 
برخورد با ایران همچنان وجود است.

مقامات  دیگر  واهی  های  اتهام  همچنین  مالی 
اوکراین  با جنگ  ارتباط  ایران در  آمریکایی علیه 
به  اکنون  هم  ایران  شد:  مدعی  و  کرد  تکرار  را 
اوکراین  علیه  اش  تجاوزگرانه  جنگ  در  روسیه 

کمک می کند.

خوشحالی گانتس از همکاری 
جمهوری آذربایجان با تل آویو

از  صهیونیستی  رژیم  جنگ  وزیر  گانتس  بنی 
همکاری  "تقویت  خاطر  به  آذربایجان  جمهوری 
امنیتی مشترک در سال های گذشته" تمجید کرد. 

داد.
به گزارش از پایگاه خبری "عربی ۲۱"، گانتس 
در توییتر خود از "ذاکر حسن اف" همتای خود 
"تصمیم  آنچه  دلیل  به  آذربایجان  جمهوری  در 
افتتاح  برای  آذربایجان  جمهوری  پارلمان  مهم" 
خواند،  اشغالی  سرزمینهای  در  باکو  سفارت 
افزود:  صهیونیستی  رژیم  جنگ  کرد.وزیر  تشکر 
این تصمیم نشان دهنده دوستی عمیق اسرائیل و 
حکومت آذربایجان است و من اطمینان دارم که 
بر  و  شد  بیشترخواهد  روز  به  روز  دوستی  این 
ثبات منطقه تأثیر مثبت خواهد گذاشت. برپایه این 
گزارش، جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی 

برقرار کردند  از ۳۰ سال پیش روابط دیپلماتیک 
که عمدتا حول روابط اقتصادی متمرکز می شد. 
رژیم صهیونیستی از جمهوری آذربایجان سوخت 
و  سالح  آویو  تل  از  مقابل،  در  و  کند  می  وارد 

فناوری دریافت می کند.
تنش های  بحبوحه  در  گذشته،  مه  ماه  در 
های  سامانه  خرید  از  گزارش هایی  منطقه ای، 
موسوم به "گنبد آهنین" رژیم صهیونیستی توسط 

جمهوری آذربایجان منتشر شد.
المللی  بین  موسسه  داده  پایگاه  اساس  بر 
تحقیقات صلح در استکهلم، طی پنج سال گذشته، 
از ۷۴۰ میلیون  با فروش بیش  رژیم صهیونیستی 
دالر)در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹(، اولین 
جمهوری  به  خارجی  تسلیحات  کننده  تامین 

آذربایجان بوده است.

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۷8۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ و همچنین رأی اصالحی ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۰۷8۱ مورخ 
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ موضوع کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۴۲۷ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم 
سولماز هوزی فرزند حاجی بشماره شناسنامه ۲۶ و شماره ملی ۲۰۳۱۹5۹58۱ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به 
مساحت ۱۱۷/5۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره 5۰۰۱ فرعی از ۱ -اصلی واقع در گنبدکاووس روستای گدم آباد کوچه 
ابوحنیفه کوچه ۲ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از آقای اله یار پورمندی به متقاضی داشته، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تسلیم 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./. م.الف ۹8۷۷
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۳۱8۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ موضوع کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۱۱ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  در واحد  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدهاشم حسینی فرزند میرحسین بشماره شناسنامه ۲۷۲ و شماره ملی 
۴888۹۱۹۱۲۷ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۲۰۰.۳۶ متر مربع جدا شده از پالک ۴۲ فرعی از ۳8 
اصلی واقع در گنبدکاووس روستای قوینلی بخش ۰۹ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از میرعلی حسینی، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تسلیم 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./. م.الف ۹8۷5
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8   

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۳۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ موضوع کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۰۷8 هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  در واحد  فاقد سند رسمی مستقر  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالصمد مسافر داشلی برون فرزند ارازدوردی بشماره شناسنامه ۴8 
و شماره ملی ۲۰۳۱۹۹5۷۷۴ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۰۶/۱8 متر مربع جدا شده از پالک 
شماره 8۲۱ فرعی از ۱ -اصلی واقع در گنبدکاووس انتهای یادبود غربی سمت چپ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک مع الواسطه از تقی جاهد داشلی برون به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تسلیم 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./. م.الف ۹85۶
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی

اول/ هیات   ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲۲۲ کالسه  موضوع   ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ مورخ   ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۱۱۴ شماره  رای  برابر 
ثبت  ثبتی حوزه  واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
آنامحمد بشماره شناسنامه و شماره ملی  ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زبیده عظیمی فرزند 
۲۰۲۰۳۰۶۰۲۶ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۲۲ متر مربع جدا شده از پالک ۲۲۶۹۶ فرعی از ۱ 
اصلی واقع در گنبدکاووس چای بوئین بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از امان بیکه آق ارکاکلی، لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تسلیم 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./. م.الف ۹۹۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۳۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۳۶5 هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلمان مهدی زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۹۰۹ و شماره ملی 
۴88۹8۴۹۱۴۹ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۳۷/5۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره ۷۳۰۹ فرعی 
از ۱ -اصلی واقع در گنبدکاووس بلوار امامرضا روبروی کارخانه یخ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از کامران رزمجو به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تسلیم 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./. م.الف ۹8۳5
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۳۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۳۶۴ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلمان مهدی زاده فرزند محمد بشماره شناسنامه ۲۹۰۹ و شماره ملی 
۴88۹8۴۹۱۴۹ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۲۲/8۰ متر مربع جدا شده از پالک شماره ۷۳۰۹ فرعی 
از ۱ -اصلی واقع در گنبدکاووس بلوار امامرضا روبروی کارخانه یخ بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از کامران رزمجو به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تسلیم 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./. م.الف ۹8۳۷
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۱۴۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ موضوع کالسه ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۶۱۰ هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
ملی  شماره  و   ۲۹8 شناسنامه  بشماره  قاسم  فرزند  میرزائی  جمیله  خانم  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  گنبدکاووس 
۴88۹۷۷۱۴5۱ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۱۰۰.8۰ متر مربع جدا شده از پالک ۴۹۶۰8 فرعی 
از ۱ اصلی واقع در گنبدکاووس شهرک بهارستان خیابان نسترن کوچه نسترن ۶ پشت مدرسه بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
خریداری ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی بوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تسلیم 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./. م.الف ۹858
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف
 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۴۰۰۴۰۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ موضوع کالسه ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۰۰۴۰۰۰۲88 هیات اول/دوم 
ثبت ملک  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  موضوع 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالصمد مسافر داشلی برون فرزند ارازدوردی بشماره شناسنامه ۴8 
و شماره ملی ۲۰۳۱۹۹5۷۷۴ در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت ۴58/8۰ متر مربع جدا شده از پالک 
شماره ۳۹88 فرعی از ۱ -اصلی واقع در گنبدکاووس ارمی آباد خیابان روبروی مال بازار بخش ۱۰ حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک از محل تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده، 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 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 تسلیم 
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./. م.الف ۹85۴
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰8/۱8  -  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس


