
سفر به روسیه مجوز ورود به اروپا نیست

سفارت روســیه در تهران از مسافران به آن کشور 
خواست به این نکته توجه داشته باشند که سفر به 

روسیه، مجوز ورود به اروپا نیست
.این ســفارت تاکید کرد اگر فــردی با هدف عبور 
از مرز و رفتن به اروپا وارد روســیه شــود، مرتکب 
نقض قانون شده است و این کار، مسئولیت کیفری 
به دنبال خواهد داشت.ســفارت روسیه در پیامی 
که برای ایرنا ارســال کرده، همچنین یادآور شده 
اســت که اخیرا برخی شــرکت ها، مدارکی مانند 
بلیت مســابقه یا »فــن آی دی« برای تماشــای 
مسابقات فوتبال را به عنوان مدارک سفر به روسیه 
می فروشــند که باید توجه داشت این مدارک، حق 
ورود به خاک روسیه به حساب نمی آیند.  ایرنا

ایران شریک قابل اعتماد قزاقستان

رئیس جمهور قزاقســتان در پیامی پیروزی »سید 
ابراهیم رئیســی« در ســیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهــوری ایران را بــه وی تبریک گفت 
و تأکیــد کرد: ایران یکی از شــرکای قابل اعتماد 

»نورسلطان«  در جهان اسالم است.
»قاســم ژامرت تاکایف« رئیس جمهور قزاقســتان 
در پیامــی پیروزی »ســید ابراهیم رئیســی« در 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را 
به وی تبریک گفت.در این پیام آمده است: پیروزی 
شما در انتخابات نمایانگر حمایت از سیر سیاسی و 
برنامه های شــما با هدف توسعه و تقویت سرزمین 
مادری و همچنین این واقعیت است که مردم ایران 

آینده خود را با شما مرتبط می کنند.  ایسنا

اخبار

در نشست وزرای خارجه ایران، ترکیه و افغانستان تاکید شد

تالش واحد برای برقراری صلح 
 نشســت ســه جانبه محمدجواد ظریف، مولود چــاووش اوغلو و محمد 
حنیف اتمر وزرای خارجه جمهوری اســالمی ایران، ترکیه و افغانستان  
در شهر آنتالیای ترکیه برگزار و حاضران به بررسی طرح ها و راهکارهای 

پیش رو برای تحقق صلح در افغانستان پرداختند. 
محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه برای شــرکت در نشســت مجمع 
دیپلماســی آنتالیا روز پنجشــنبه ۲۷ خرداد وارد این شــهر ترکیه شد. 
وی طــی دو روز اخیــر با برخی مقامات حاضــر از جمله وزرای خارجه 
عراق، ونزوئال، افغانســتان، کرواســی، پاکســتان، تاجیکستان، لهستان، 
عبداهلل عبداهلل رئیس شــورای عالی مصالحه افغانســتان و جوزپ بورل 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفت وگو کرد.وزیر خارجه 
در بدو ورود به آنتالیا از برگزاری نشست سه جانبه با همتایان ترکیه ای و 
افغانستانی خود خبر داده بود.وزارت خارجه ترکیه نیز از برگزاری نشست 
ســه جانبه افغانستان، ترکیه و ایران در آنتالیا در روز یکشنبه برای بحث 

درباره تحوالت روند صلح در افغانستان خبر داد.
از سوی دیگر محمدجواد ظریف و محمد حنیف اتمر وزرای امور خارجه 
ایران و افغانســتان روز جمعه( ۲۸ خرداد در آنتالیا و در حاشیه نشست 
مجمع دیپلماســی آنتالیا دیدار و به گفت وگو نشستند. وزیر امور خارجه 
در دیدار همتای افغانســتانی ضمن اعالم آمادگی ایران برای مشــارکت 
موثر در تحکیم ثبات در افغانستان، بر ضرورت همکاری همه جریان های 
سیاســی داخل این کشــور در بازگرداندن امنیت با ثبات به افغانستان 

تأکید کرد. 
وزرای امور خارجه جمهوری اســالمی ایران، ترکیه و افغانستان امروز در 
نشستی سه جانبه، بر مشارکت فعال سه کشور در روند صلح افغانستان و 
مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کردند.محمد فرازمند سفیر ایران در 
ترکیه در توئیتی تجارت، ترانزیت، مهاجرت، قاچاق مواد مخدر و مبارزه 
با تروریسم را از جمله مباحث مورد گفت وگو در این نشست عنوان کرد.

همکاری های ترانزیتی با افغانســتان از طریق مســیرهای ارتباطی ایران 
و نیز توســعه همکاری های اقتصادی با این کشــور از دیگر توافقات این 

نشست بود.
از ســوی دیگر سرکنســول جمهوری اســالمی ایران در اســتان هرات 
افغانســتان بر تامین اکســیژن مورد نیاز بیماران کرونایی از ایران تاکید 
کرد.»صدیقی فر« سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در هرات افغانستان 
امروز در پیام تصویری که به خبرگزاری صداوســیما ارســال کرده بود 
با بیان اینکه نخســتین محموله اکســیژن مورد نیاز بیماران کرونایی از 
ایران وارد شهر هرات شد، گفت: با همکاری و هماهنگی وزارت بهداشت 
جمهوری اســالمی ایران و کنسول گری های ایران و افغانستان در هرات 
و مشــهد مقدس، مجوز انتقال نخســتین محموله اکســیژن را از ایران 
به اســتان هرات دریافت کردیم.وی افزود: جمهوری اســالمی ایران به 
رغم محدودیت ها و درگیربودن بــا کرونا به کمک های خود برای تامین 
اکســیژن مورد نیاز بیماران کرونایی در غرب افغانستان ادامه می دهد و 
در صورت امکان، امیدواریم اکســیژن مورد نیاز بیماران کرونایی در کل 
افغانســتان را تامین کنیم.صدیقی فربا اشــاره به شیوع موج سوم کرونا 
در افغانســتان گفت: درپی تماس های دولت افغانستان با نمایندگی های 
جمهوری اســالمی ایران، دریافتیم که کمبود اکســیژن مهمترین نیاز 
بیماران کرونایی در افغانســتان است و ما هم این مشکل را مشکل خود 
دانســتیم و برای تامین اکســیژن مورد نیاز افغانستان اقدام کردیم.قبل 
از این نیز وزارت بهداشــت و درمان افغانستان از کمبود شدید اکسیژن 
به عنوان یک مشــکل جــدی در برابر درمان بیمــاران کرونایی در این 
کشور یاد کرده بود.فغانستان تالش می کند اکسیژن مورد نیاز خود را از 
کشور های همسایه از جمله جمهوری اسالمی ایران وارد کند. هم اکنون 

افغانستان در اوج شیوع موج سوم کرونا قرار دارد.
در همیــن حال وزیر امور خارجه در گزارشــی توئیتری از ســفرش به 
آنتالیا نوشــت که با برخی از مقامات حاضر در نشست مجمع دیپلماسی 
آنتالیا رایزنی های مفیدی داشــته و در نخستین نشست سه جانبه ایران، 
 ترکیه و افغانســتان شرکت کرده است.تان، لهستان، تاجیکستان، ترکیه 

و ونزوئال داشتم.  فارس

گزارش

در حالــی همچنان ابهاماتی در باب صداقت طرف غربی در تعهد پذیری برجامی 
مطرح اســت که معاون وزیر امور خارجه بــا بیان  این که االن به توافق نزدیک تر 
هســتیم، ولی پر کردن فاصله ای که بین ما و توافق مانده کار آســانی نیست و 
نیــاز به تصمیماتی دارد، گفت: برای تصمیم گیری و مشــورت به پایتخت ها باز 

می  گردیم.
»ســید عباس عراقچی« معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی شــرکت 
کننده در مذاکرات وین به منظور احیای برجام پیش از شروع نشست کمیسیون 
مشــترک برجام در گفت وگویی عنوان کرد: امروز آخرین روز از ششــمین دور 
مذاکرات است و روزهای بسیار فشرده و کار بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: االن در موقعیتی هســتیم که فکر می کنیم تمامی اسناد توافق تقریبا 
آماده اســت.معاون وزیر امور خارجه  بیان کرد: مســائل اصلی مورد اختالف که 
باقی مانده، بعضی از مســائل حل شــده و برخی مســائل هنوز باقی مانده است، 
ولی یک شــکل کامال دقیقی به خودش گرفته و کامال روشن است که ابعاد این 
اختالفات چگونه اســت.عراقچی ادامه داد: فکر می کنم زمان برای تصمیم گیری 
طرف هــای مقابل ما فرارســیده، چون  صحنه مذاکرات و یــک توافق احتمالی 
کامال روشــن است. باید تصمیمات خودشــان را بگیرند. االن مشخص است که 
چه حوزه هایــی، چه کارهایی امکان دارد و چه کارهایــی امکان ندارد. بنابراین 
زمانی اســت که همه طرف ها به خصوص طرف های مقابل ما باید تصمیم نهایی 
خودشان را بگیرند.رئیس هیأت ایرانی شــرکت کننده در مذاکرات برجام ادامه 
داد: بــه همین جهت برای چند روزی کــه االن نمی توانم دقیقا بگویم چند روز 
اســت، مذاکرات را متوقف می کنیم و به پایتخت هــا برمی گردیم؛ نه فقط برای 
مشــورت های بیشــتر، بلکه برای تصمیم گیری.این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: 
همکاران من روزهای بســیار ســختی را داشتند و تا پاســی از شب روی اسناد 
کار کردند. دیشــب تا ۲ صبح روی برگه اسناد و آخرین پاسخ هایی که باید داده 
می شد، کار کردند.وی درباره پیشرفت در مذاکرات با ذکر این نکته که هر دوری 
که مذاکره داشتیم پیشرفت کردیم، خاطرنشان کرد: این دور پیشرفت های خوبی 
را داشــتیم و االن از همیشــه به یک توافق نزدیک تر هستیم، ولی فاصله ای که 

بین ما و توافق مانده پر کردنش کار آســانی نیست و نیاز به تصمیماتی دارد که 
باید عمدتا طرف های مقابل ما بگیرند و امیدواریم در دور بعدی این فاصله کوتاه 

باقیمانده که اگرچه کار سخت و پرسنگالخی است را طی کنیم. 
در این میان وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد که به تداوم گفت وگوها 
با ایران برای احیای توافق هسته ای، بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز 
متعهد اســت.در این بیانیه اما با تکرار اتهام زنی های بی اساس و نخ نما شده علیه 
جمهوری اسالمی ایران و به روال معمول دشمنی آمریکا با حماسه حضور مردم 
در انتخابات های متعدد، ادعا شــده که انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، »آزاد و 

عادالنه نبوده« است.
از سوی دیگر وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران گفت: این آمریکا بود که 
زیر برجام زد و حاال هم بر عهده ایاالت متحده است که باید آن را درست کند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران که به منظور شرکت 
در نشســت مجمع دیپلماسی آنتالیا در این شهر حضور دارد، در توئیتی با اشاره 
به ســخنرانی اش در این نشست نوشــت: در مجمع دیپلماسی آنتالیا بر ضرورت 
این اصالحات شــناختی تأکید کردم: ۱. در دیپلماسی بحث اعتماد نیست، بلکه 

بحث احترام به منافع همتایان اســت، ۲. این ایاالت متحده بود که زیر برجام زد 
و حاال هم بر عهده ایاالت متحده اســت که باید آن را درست کند، ۳. خارجی ها 
دیر یا زود منطقه ما را ترک می کنند. باید خودمان آن را به دســت بگیریم.وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی ایران همچنین با اشاره به روند فعلی مذاکرات »وین« 
برای احیای برجام گفت که احتماالً تا قبل از پایان کار دولت »حسن روحانی«، 
توافق حاصل خواهد شــد. در این میان یک روزنامه آمریکایی در مطلبی نوشته 
اســت که در مذاکرات احیای برجام ایران از آمریــکا تعهدنامه کتبی عدم خروج 
از توافق خواســته اســت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در مطلبی با اشــاره 
به مذاکرات وین برای احیای توافق هســته ای ایران نوشــت که ایرانی ها در این 
مذاکرات خواســتار تعهدی کتبی شــده اند که بر اساس آن هیچ دولتی از جمله 

آمریکا نتواند از توافق هسته ای خارج شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا اردیبهشت ماه ۱۳9۷ از برجام خارج 
شــد و تحریم های شدیدی علیه ایران اعمال کرد.یک مقام آمریکایی در این باره 
گفت: خواسته ایرانی ها در این زمینه منطقی است اما هیچ دموکراسی ای قادر به 
عملی کردن آن نیست.به نوشــته نیویورک تایمز، برجام یک معاهده نیست و به 
همیــن دلیل جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا نیز مانند باراک اوباما هرگز 
قادر نخواهد بود دوســوم آرای ســنا برای برجام را به دست آورد بنابراین توافق 
هسته ای با ایران یک توافق اجرایی خواهد بود که هر رئیس جمهوری در آمریکا 
می تواند از آن خارج شــود درســت مثل کاری که ترامپ انجام داد.پیش از این 
نیز دیپلمات های غربی گفته  بودند که جمهوری اســالمی ایران در مذاکرات وین 
به دنبال دریافت ضمانت هایی اســت مبنی بر اینکه تجربه خروج آمریکا از برجام 
در دوران رئیس جمهور قبلی آمریکا مجدداً تکرار نخواهد شــد. از ســوی دیگر 
نماینده روســیه در ســازمان های بین المللی از دیدار با نماینده اتحادیه اروپا در 
خصوص مســائل باقی مانده در مذاکرات وین خبــر داد.»میخائیل اولیانوف« در 
توییتی نوشت: با آقای انریکه مورا در گفت وگوهای وین دیدار کردم. ما وضعیت 
فعلی و همچنین حساس ترین موضوعاتی که در دستور کار باقی مانده و باید حل 

شود را مورد بحث قرار دادیم.

تحلیلگر مشهور جهان عرب با انتشار یک فایل 
ویدئویی خطاب به ســران جهان عرب گفت: 
شــما چه می دانید که انتخابات چیست؟ شما 
تنها صندوق سبزیجات را می شناسید؛ بیایید 

و از ایران یاد بگیرید.
»عبدالبــاری عطــوان« با انتشــار یک فایل 
ویدئویی سخنانی را پیرامون انتخابات ریاست 
جمهوری اســالمی ایــران مطرح کــرد و به 
اعراب در ایــن زمینه کنایــه زد.، عطوان در 
این خصوص به ســیزدهمین دوره از انتخابات 
ریاست جمهوری اســالمی ایران اشاره کرد و 
خطاب به اعراب گفت: شــما حتی نمی دانید 
صندوق رأی چیســت. شــما تنهــا صندوق 
انتخابات و  سبزیجات را می شناســید. بیایید 

برگزاری آن را از ایران یاد بگیرید.
این تحلیلگر برجســته جهان عــرب در ادامه 
افزود: انتخابات ریاست جمهوری اسالمی ایران 
تغییرات فراوانــی را در معادالت جهانی ایجاد 
خواهد کرد. تحریم های ایاالت متحده آمریکا 
و اروپا علیه ایران نتوانست این کشور را به زانو 

درآورد. ایران توانســت از تحریم ها عبور کند.
وی در ادامــه تأکید کرد: رهبر عالی جمهوری 
اســالمی ایران از مردم این کشــور خواستند 
تا در انتخابات شــرکت کنند. همه دیدیم که 
میلیون ها ایرانی پای صندوق های رأی آمدند و 
در انتخابات شــرکت کردند. این نماد بارز یک 
حکومت واقعی است.این شخصیت عرب زبان 
تصریح کرد: هرکســی در جهان عرب از ایران 
حمایت کند، متهم می شود. نگویید که عطوان 
از تهران حمایت می کند. اینطور نیســت. من 
تنها امور را تجزیه و تحلیل می کنم. کســانی 
که مرا متهم می کنند، تنها صندوق سبزیجات 

را می شناسند. آنها باید از ایران یاد بگیرند.
عطــوان همچنیــن اظهــار داشــت: در حال 

حاضر جمهوری اســالمی ایــران همچنان بر 
مواضــع اصولی خود در شــهر وین اصرار می 
ورزد. آمریکایی هــا هنــوز نتوانســتند آن را 
وادار به تســلیم کنند. علیرغم اینکه واشنگتن 
خواســتار بازگشــت ایران به اجرای تعهدات 
 برجامی اســت، اما تهران چنیــن مطالبه ای 

را برنمی تابد.
ســردبیر روزنامــه رأی الیــوم همچنیــن به 
نتانیاهو علیه جمهوری  تهدیدات همیشــگی 
اســالمی ایران اشــاره کــرد و یادآور شــد: 
نتانیاهو کسی بود که همواره از ایران و برجام 
سخن می گفت. ســوال این است که امروز او 
کجاســت؟ او نه توانســت به ایران حمله کند 
و نه توانســت ضربه ای به مقاومت در غزه وارد 
آورد.این تحلیلگر مشهور جهان عرب همچنین 
از کشورهای عربی خواســت تا به جای رژیم 
صهیونیستی با جمهوری اسالمی ایران متحد 
شــوند و همچون تهــران، صنایع نظامی خود 
 را راه انــدازی کنند و بــه خودکفایی در امور 

نظامی برسند.  مهر

 تحلیلگر مشهور جهان اسالم 
خطاب به سران عرب

از ایران یاد بگیرید

پیام تبریک سیدحسن نصراهلل برای رئیسی 
دبیرکل حزب اهلل لبنان پیروزی ســید ابراهیم رئیسی در انتخابات ایران 
را تبریک گفت.»ســید حسن نصراهلل« دبیرکل حزب اهلل لبنان با ارسال 
تلگرافی پیروزی »ســید ابراهیم رئیسی« در انتخابات ریاست جمهوری 
ایران را تبریک گفت. ســید حسن نصراهلل در این پیام اظهار داشت: من 

به شــما به خاطر جلب اعتماد ملت بزرگ ایران و انتخاب شــما در این 
مرحله حســاس از تاریخ این کشــور تبریک می گویم.نصراهلل افزود: پیروزی 

شــما امید مردم ایــران و مردم منطقه ما به آینده و توانایــی مقابله با چالش ها 
را زنده کرد.نبیه بری، رئیــس پارلمان لبنان نیز دیروز در پیامی برگزاری موفق 
انتخابات ریاست جمهوری ایران و پیروزی رئیس جمهور جدید را به رهبر انقالب 
تبریک گفت. در این پیام آمده اســت: ایران همان طور که هست، در پایداری و 

ایستادگی در برابر محاصره و تحریم، بزرگ و قدرتمند است.  المیادین

پیام تبریک مفتی اعظم مسلمانان روسیه 
رئیس شورای مفتیان فدراسیون روسیه در پیامی پیروزی حجت االسالم 
ســید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاســت جمهوری ایران را تبریک 
گفت. شــیخ راویل عین الدین، با ارسال پیامی پیروزی حجت االسالم 
رئیســی در انتخابات ریاســت جمهوری ایران را تبریک گفت. در این 

پیام آمده است برادر عزیز اسالمی، جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، من 
به نمایندگی از اداره معنوی مســلمانان فدراسیون روسیه، شورای مفتیان 

روسیه و شخص خودم پیروزی شــما را در انتخابات ریاست جمهوری اسالمی 
ایران را تبریک می گویم.من اطمینان کامل دارم که شــما با تجربیات ارزشمند 
در قوه قضاییه جمهوری اســالمی قادر خواهید بود شعار عدالت، تقویت صلح، 
توسعه پایدار، افزایش رفاه در کشور و از همه مهمتر ارتقاء منافع مردم ایران در 

خارج از کشور را محقق می سازید.  باشگاه خبرنگاران

تبریک مادورو به رئیسی 
رئیس جمهــور ونزوئــال در پیامی ضمــن عرض تبریــک به آیت اهلل 
رئیســی برای پیروزی در انتخابات ریاســت جمهوری ایران، خواستار 
تعمیق روابط دو کشــور شــد. »نیکالس مادورو« ، با انتشار بیانیه ای 
پیروزی آیت اهلل »ســیدابراهیم رئیســی« در ســیزدهمین انتخابات 

ریاســت جمهوری ایران را تبریک گفت. وی در بیانیه ای به مردم ایران 
برای مشارکت شایان توجه خود در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک 

گفــت. وی گفت: »رئیس جمهور منتخب ابراهیم رئیســی و مردم انقالبی ایران 
از حمایــت بی قید و شــرط رئیس جمهور نیکالس مــادورو و انقالب بولیواری 
بــه منظور تعمیق اتحاد مردمان دو کشــور در مواجهه با نبردهایی برای احقاق 
عدالت اجتماعی، عزت و حاکمیت در آینده این جهان آشــفته و ادامه پیشرفت 

در ساخت یک جهان چندقطبی و چند مرکزی برخوردار هستند«.  ایرنا
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آگهی مزایده اموال غير منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غير منقول )اســناد رهنی( پرونده کالسه 8800003- ششدانگ 
یــک بــاب خانــه و طویله و ســالن نيمه تمام به مســاحت ۹3۲0 متر مربع بــه پالک 130 
فرعــی از ســنگ 73 اصلی واقــع در قریه کــردر حوزه ثبتــی دماوند محــدود به حدود 
شــماال بــه طور انکســار به طول هــای 15 متــر و ۲7/50 متــر و 4/50 متــر و۲4/50 
متــر و 35/50 متــر و 113/50 متر جای پی دیواریســت به کوچه قریه شــرقا به طول 
هــای 16 متــر و 50 متــر جای پی دیواریســت به جــاده جنوبا به طــول 76/50 متر جای 
پــی دیواریســت بــه شــارع عام غربــا اول به طور انکســار به طــول هــای ۲0 متر و 18 
متــر و 11 متــر و 1۲ متــر و 14 متــر و ۹ متــر و16/50 متر و 5 متــر و5/5 متر و ۲6 
متــر و ۲3 متــر و 16 متــر به نهــر عمومی دوم به طــول 10 متر جای پی دیواریســت به 
شــارع که ذیل ثبــت 5۲116 دفتر ۲55 صفحه 168 و به شــماره چاپی ۲4۲5۹۲ بنام 
آقای نصرت اله مختاری ثبت و ســند مالکيت صادر شــده اســت و بموجب ســند رهنی 
1۲3854 مــورخ1384/03/۲۹و 1۲368۹ مورخ1383/1۲/18دفترخانه 48 تهران 
در رهــن بانــک ملت قــرر گرفته و برابــر نامــه 11۹66 - 13۹1/0۲/04 شــعبه 16 
اداره تاميــن اجتماعی تهران ذیل شــماره بازداشــتی 816۹ مــورخ 13۹1/0۲/۲6 به 
نفع دادگاه بازداشــت می باشــد و به موجب نامه 1۲06۲8 مورخ13۹۲/0۹/11صادره 
از ریاســت محتــرم دادگاه مدنی دماونــد به نفع دادگاه بازداشــت می باشــد به موجب 
نامــه 13۹616800۹55585 مــورخ13۹6/0۲/16دادگاه شــعبه 1۲8 باهنر تهران 
بازداشــت می باشــد و برابر نامه شــماره 13۹61۹100044۲015 - 13۹6/03/0۲ 
دادگاه مدنــی دماونــد به مبلــغ 30/5۹5/000/000 ریــال به نفع دادگاه بازداشــت 
مــی باشــد و بموجب نامه شــماره 10383۹ مــورخ13۹6/07/04 تأميــن اجتماعی 16 
تهران به مبلغ ۲/7۹0/870/000 ریال بازداشــت می باشــد و به موجب نامه شــماره 
مدنــی  دادگاه  محتــرم  ریاســت  از   13۹6/1۲/۲3  -  13۹61۹10001147۹۲1
دماوند به مبلغ6/۲۹4/7۹0/4۹3ریال بازداشــت ميباشــد و به موجب دستور شماره 
13۹71۹1000۹35364 مــورخ 13۹7/0۹/۲۹ صــادره از ریاســت محتــرم دادگاه 
مدنی دماوند به نفع دادگاه بازداشت می باشد و به موجب دستور شماره 53417 مورخ 
13۹7/11/۲7 صادره از تامين اجتماعــی دماوند به مبلغ1/1۹0/000/000 ریال به 
نفع تأمين اجتماعی بازداشت می باشد بموجب دستور شماره 13۹81۹1000۹8۹۲46 
مــورخ13۹8/06/1۲ صادره از قاضی محتــرم اجرای احکام مدنی دادگســتری دماوند 
بــه مبلغ 1/857/500/000 ریال به نفع دادگاه بازداشــت می باشــد بموجب دســتور 
شماره 13۹81۹10000۹88816 مورخ13۹8/06/1۲صادره از قاضی محترم دادگاه 
مدنــی دماوند به مبلغ70۲/5۹۲/48۲ ریال به نفع داده بازداشــت می باشــد بموجب 
دستور شماره 13۹۹1۹10058۹5174 مورخ13۹۹/1۲/04 صادره از قاضی محترم 
دادگاه مدنی دماوند به مبلغ ۲/100/000/000 ریال به نفع دادگاه بازداشت می باشد 
بموجب دستور شماره 13۹۹1۹1006003414 مورخ13۹۹/1۲/13 صادره از قاضی 
محترم دادگاه مدنی دماوند به مبلغ 5۹/۲10/363/7۹7 ریال به نفع دادگاه بازداشت 
می باشد بموجب دستور شماره 13۹۹168016031384 مورخ 13۹۹/1۲/18 صادره 
از دادورز محترم شــعبه ۲ مجتمع شــهيد باهنــر تهران بــه مبلغ500/000/000ریال 
به نفع دادگاه بازداشــت می باشــدبموجب دســتور شــماره 13۹۹1۹1006073054 
مورخ13۹۹/1۲/1۹صــادره از دادورز محتــرم شــعبه ۲ مجتمع شــهيد باهنر تهران به 
مبلغ ۲00/000/000 ریال بنفع دادگاه بازداشــت می باشــد که بعلت عدم ایفای تعهد 
به بانک منجر به صدور اجرائيه تحت کالســه 185۲۹/ش در اداره ســوم اجرای اســناد 
رســمی تهران تشکيل پرونده شده و اجرائيه به بدهکار توسط اداره دوم ابالغ و سپس 
نيابت اجرائی به واحد اجرای اســناد رسمی دماوند تفویض و شماره بایگانی 8800003  
برای آن اختصاص یافت و برابر نظریه مورخ 13۹۹/11/15 هيأت کارشناســان رســمی 
دادگســتری توصيف اجمالی مورد وثيقه عبارت است از ملک فوق واقع است در دماوند 
- کيــالن محله کردر کارخانــه الکترونيک دماوند )نصرت اله مختــاری( ملک مذکور فاقد 
حصار کشــی و محوطه ســازی بوده و دارای یکباب ســوله صنعتی با ابعاد به عرض داخلی 
حــدود ۲4 متر و طول تقریبی ۹0 متر با ارتفاع کنج حدود7/۲5 متر و ارتفاع تاج 8/۲5 
متر پوشــش کف بتن ونمای ســيمانکاری و سقف با پوشــش ورق گالوانيزه و دارای عایق 
پشم شيشه با تور مرغی دارای پنجره های فلزی با شيشه ساده دارای ساختمان دو طبقه 
داخلی ســوله به مســاحت حدود 1080 متر مربع واقع شــده اســت ارتفاع طبقه تحتانی 
حدود 3/40 متر و ارتفاع طبقه فوقانی با سقف سوله بطور متوسط حدود 3/80 متر می 
باشــد نمای قســمتهایی از ساختمان مذکور با سنگ و یا کاشــی و مابقی بدون نازک کاری 
می باشــد . ســاختمان دارای لوله کشی جهت سيستم دســتگاه های بادی است در بخش 
جنوبی ســوله دو ساختمان نيمه کاره مشاهده ميگردد. ســاختمان اول با ابعاد حدود ۲4 
در 15 متر دارای اســکلت فلزی و تيرهای اصلی بصورت خرپای فلزی و دیوار شمالی آن 
با آجر و مالت ماســه و ســيمان اجراء شده است بنا فاقد ســقف و کف سازی است . بنای 
دوم ساختمانی با اسکلت فلزی از نوع طاق ضربی دارای دیوار چينی و کف سازی سيمانی 
دیوارهای داخلی با پوشــش اندود ســيمان فاقد کف سازی دارای اتاقی با پوشش دیوار 
ســنگ و کاشــی می باشد و بخشــی از آن با سقف شيبدار می باشــد برابر اسناد ابزاری 
ملک دارای انشــعابات آب و برق و گاز می باشد . و به مبلغ۲60/000/000/000ریال 
)دویســت و شــصت ميليارد ریال ( ارزیابی شده است و جهت وصول طلب بانک و حقوق 
دولتی کالســه فوق الذکر در روز دوشــنبه مورخ1400/04/14از ساعت ۹ الی 1۲ در 
اداره ثبت اســناد و امالک دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شــهيد بهشتی جنب 
ســينما پرســتو اداره ثبت اســناد و امالک دماوند از طریق مزایده به فروش می رســد 
مزایده از مبلغ۲60/000/000/000ریال )دویســت و شــصت ميليارد ریال( شروع و 
به باالترین قيمت پيشــنهادی نقدا فروخته خواهد شــد . شــرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد اســت. شــرکت در جلســه مزایده منوط بــه پرداخت ده درصــد از مبلغ پایه 
کارشناســی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت لذا خریدار و خریداران می بایست تا قبل از 
شــروع وقت مزایده أصل فيش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد بنام خود و تحت شناســه 
اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجراء تسليم نمایند ضمنأ برنده مزایده 
مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق نيت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب 
سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد. در این صورت عمليات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ضمنأ 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نيز بدهی 
های مالياتی و عوارض شــهرداری و غيره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده، 
به عهده برنده مزایده است و تنظيم سند انتقال موکول به ارائه مفصا حسابهای دارایی 
و شهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعيين شده به دالیل اعالم از سوی دولت تعطيل 
گردد فردای اداری همان روز جلسه در همان مکان و زمان منعقد می باشد. مورد مزایده 
با توجه به اعالم بستانکار به وارده شماره 13۹۹050010۹00014۹7 بيمه می باشد. 
تاریخ انتشــار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 1400/03/31-  این آگهی پس از 
تایيــد نهائی فرایند مزایده در ســایت آگهی های ســازمان ثبت قــرار خواهد گرفت و به 

منزله انتشار آگهی در روز نامه کثيراالنتشار محلی است. 7073
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند- سيدمهردادصفائی

آگهی مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی یک دستگاه خودرو سواری پژو PARSTU5 مدل 13۹5 به 
شماره موتور 164B0095894 و شــماره شاسی NAAN11FE7GH728723 به شماره 
پالک ایران 43 - 463 و 4۹ و 4۹ متعلق به ســعيد ســفيدابی فينی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. کاشان
**********************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز )شناســنامه (خودروی ســواری پژو پارس مــدل 81 به 
شــماره انتظامی 866ج 43 ایران 4۹ و شــماره موتور ۲۲8۲81087۲7و شماره شاسی 
008180۹3۲5 بــه نــام فرشــيد علی پور  مفقــود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد. یاسوج
**********************************************

ســند و برگ سبز)شناســنامه( خودروی ســواری پژو 405 جــی ال ایکس آی 1/8 
نقــره ای-متاليــک مدل 13۹0،شــماره انتظامی 514 ب 86 ایران 4۹ به شــماره موتور 
1۲4۹0045607 و شماره شاسی NAAM01CA5BE223120 به نام هوشنگ نصيری 

منش مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. یاسوج
**********************************************

بــرگ سبز)شناســنامه مالکيت(  و کارت خودرو وانت سيســتم ســایپا تيپ  151-
مدل13۹۹ شماره موتور M13 / 6504۲6۲ شماره شاسی NAS451100L4924149و 
شــماره پالک ایران75-۹51ق۲8به نام هادی شهسوار مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. بندر عباس
**********************************************

ســند فروش و برگ سبز ســواری هاچ بک تيبا ۲ مدل 13۹7 به رنگ سفيد روغنی 
بــا شــماره پــالک 14۹ ط ۲۲ - ایران 84 با شــماره موتور M15 /85540۲5 و شــماره 
شاســی NAS821100J1144341 بــه نام مهرانگيــز دلداری فرزند علی با شــماره ملی 

608۹874851 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . )کرمان(
**********************************************

کليــه مدارک ) شناســنامه ، ســند ، کارت خودرو ، کارت ســوخت ، بيمــه نامه و ...( 
پيکان تيپ 01600OHV  با شــماره شاســی NAAA46AA2CG323351  و با شــماره 
موتور 114۹00۹6613 با شــماره پالک 6۲5 ق 61 - ایران 65 به نام مصطفی کرميان 
با شماره ملی 3160۲456۹1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . )کرمان ( 

**********************************************
ســند کمپانی و اوراق معامالت خودروتاکسی ســمند به شماره شهربانی ایران 6۲- 
553 ت ۲4 و شــماره موتــور 1۲484140487 و شــماره شاســی 145۲۹145 مفقود 

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

برگ ســبز سواری رنو تيپ لوگان L90 به رنگ سفيد روغنی مدل 13۹5 به شماره 
موتور K4MA690 - R119579 و شماره شاسی NAPLSRALDG1254429 به شماره 

پالک ایران 7۲- 54۲ د 76 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
**********************************************

مــدرک فــارغ التحصيلی اینجانب بهــار درگهی فرزند عباس به شــماره شناســنامه 
0015۹31684 صادره از تهران در مقطع کارشناســی رشــته مهندسی صنایع صادره از 
واحد دانشگاهی تنکابن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن )ولی آباد( دانشگاه آزاد  

ارسال نماید/ نوبت اول ساری
**********************************************

ســند کمپانی و تسلســل اسناد و برگ ســبز خودرو پراید مدل صبا مدل 138۲ به 
شــماره شاســی S1412282896633 و شــماره موتور 0043۲5۲5 و شــماره شهربانی 
ایران 7۲- 861 و 44 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. مالک متعهد می 
گردد مســئوليت ناشی از ضمانت کشــف هر گونه فساد احتمالی را بعهده خواهد گرفت. 

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

مجوز حمل سالح و مهمات شکاری ساچمه زنی تک لول کاليبر 1۲ مدل کوسه ساخت 
ایران به شماره سالح 01۲005403 به نام احمد عابدینی شورابی فرزند رمضان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ نوبت سوم ساری
**********************************************

اصل ســند کمپانی و شناسنامه مالکيت ســواری پژو ROA رنگنوک مدادی متاليک 
مدل 1386 شــماره موتور 116860۲8438 شماره شاســی 61۲01460 شماره پالک 
ایران41-587ل۲۹ به نام ناصر نصيرزاده مفقودگردیده و فاقد اعتبار می باشد. ساری

**********************************************
برگ ســبز ســواری پراید مدل۹4 شــماره پالک 778م37 ایران 36 شماره موتور 
550۹400 شماره شاســی NAS411100F1185374   به نام عليرضاجلينی فرزندغالم 

حسين مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
**********************************************

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای هيــات بشــماره 14006031۲00400108۹ - پرونده کالســه 
13۹۹11441۲004000570 آقــای قربان خواجــه گرگانلی دوجی فرزند آدینه 
مــراد بــه شــماره شناســنامه 303 مــراوه تپه و کــد ملــی 531۹7۲311۹6 در 
ششــدانگ یک قطعه زمين احداث بنا شــده به مســاحت ۲00 مترمربع جدا شده 
از تمامت پالک ثبتی 1/5۲1-اصلی واقع در گنبد آق قایه شــهرک آفتاب نرسيده 
به چهارراه مال بازار بخش 10 حوزه ثبتی گنبد خریداری ملک مع الواسطه از تقی 
جاهد داشــلی برون فرزند تقی احدی از وراث )مالک رســمی( لذا به منظور اطالع 
عموم این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اوليــن آگهــی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به این اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهد شد. م-الف: 8373 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1400/03/31 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 
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اما و اگرها درباره مذاکرات وین همچنان ادامه دارد

تصمیم گیری در پایتخت ها 


