
پیام رئیس جمهور هند 
»رام نات کوویند« رئیس جمهور هند طی پیامی که 
در صفحه توییتری خود منتشر کرد، پیروزی آیت اهلل 
»ســید ابراهیم رئیسی« در ســیزدهمین انتخابات 
ریاســت جمهوری ایران را تبریک گفت و نوشــت: 
»خوش آمدگویی بــه عالیجناب ابراهیم رئیســی 
برای برگزیده شــدن به عنوان رئیس جمهور بعدی 
جمهوری اسالمی ایران. من اطمینان دارم که روابط 
دوجانبــه نزدیک و گرم مــا همچنان تحت رهبری 

شما، به رشد خود ادامه خواهد داد«.  فارس

مسکو به دنبال تداوم همکاری با ایران 
»ضمیر کابلوف« مدیر بخش دوم آســیایی وزارت 
خارجه روســیه در گفت وگو با خبرگزاری روســی 
»ریانووستی« تصریح کرد که مسکو نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری ایران را مثبت ارزیابی می کند و به 
دنبال تداوم همکاری نزدیک با رئیس جمهور جدید 
ایران است.وی در این خصوص گفت: »ما قطعاً این 
انتخابــات را مثبت ارزیابی می کنیــم و امیدواریم 
که همکاری نزدیــک ما با حاکمیت ایران-دولت و 

رئیس جمهور-ادامه پیدا کند«.  تسنیم

اخبار گزارش

»جوزپ بورل« مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
حالی در مصاحبه ای به شــبکه العربیه مدعی شد که این 
اتحادیه، امیدوار اســت که تغییر دولــت در ایران موجب 
توقــف تالش ها برای احیای توافق هســته ای نشــود که 
لغو تحریم هــا آزمونی برای صداقت غــرب مبنی بر ادامه 

مذاکرات می باشد.
کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر در حالی بر لزوم ادامه 
مذاکرات در دولت جدید ایران به ریاســت رئیســی تاکید 
کرده اند که همچنان یک اصل باقی اســت و آن اصل لغو 
تحریم ها به عنوان گام اول اعتماد سازی است که تاکنون 

از سوی این کشورها صورت نگرفته است. 
در این میان بورل به شــبکه العربیه گفت که امیدوار است 
انتخابات تأثیری بر روند گفت وگوهای وین نداشته باشد. به 
گفته وی اختالفات میان ایران و طرف های مذاکره کننده 
در گفت و گوها همچنان باقی اســت.»جوزپ بورل« تأکید 
کرد که بازگشــت با توافق هسته ای از سوی همه طرف ها 

مهم ترین موضوع برای اتحادیه اروپا است.
خبرگزاری رویترز نیز  نوشــت که دیپلمات های سه کشور 
فرانسه، آلمان و انگلیس نیز طی یادداشتی که به رسانه ها و 
خبرنگاران ارسال کردند، گفتند که زمان طرف هیچکسی 
نیســت و این گفت وگوها نمی تواند بدون سرانجام و پایان 
باشد و دشوارترین مسائل در مذاکرات هنوز حل نشده اند.

جوزپ بوریل در بخش دیگری از مصاحبه خود با  العربیه، 
به مســأله لبنان پرداخت و گفت که این کشور در آستانه 
ورشکستگی مالی است و نمی توان دست بسته ماند تا خود 
به خود این بحران پایــان یابد.این مقام اروپایی همچنین 
گفت کــه لبنان نیاز دارد تا از بحــران عبور کند و هرچه 
زودتر باید دولت در این کشور تشکیل شود. از سوی دیگر 
معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیأت ایرانی شرکت کننده 
در مذاکــرات وین ضمــن ابراز امیدواری بــرای به نتیجه 
رســیدن مذاکرات در دوران ریاســت  جمهــوری روحانی 
گفــت هنوز بخش دشــوار گفت وگوها باقی است.»ســید 
عباس عراقچی« معاون وزیر امــور خارجه و رئیس هیأت 
ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین در گفت وگو با شبکه 
»ان اچ کی« ابراز امیــدواری کرد که مذاکرات »وین« در 
خصوص احیای برجام در دوران ریاســت جمهوری »حسن 

روحانی« به نتیجه برسد.
طبق گزارش شبکه »ان اچ کی«، عراقچی در این گفت وگو 

تصریح کرده اســت کــه مذاکرات وین بیــش از هر زمان 
دیگری به توافق نزدیک شــده اســت و مذاکره کنندگان 
تصمیم گرفته اند که ایــن دور از مذاکرات را نه تنها برای 
رایزنی های بیشــتر بلکه برای تصمیم گیری خاتمه دهند.
معاون سیاســی وزیر خارجه جمهوری اسالمی ایران روز 
گذشته )یکشنبه( پس از پایان جدیدترین دور از مذاکرات 
ویــن در گفت وگو با »ان اچ کی« ابــراز امیدواری کرد که 
مذاکــرات در دوران کار دولت فعلی ایران به اتمام برســد 
و حتی اجرایی شــود.عراقچی با این حــال تأکید کرد که 
حفظ منافع ملی جمهوری اســالمی ایران، مسئله ای است 
که برای این کشــور بســیار حائز اهمیت است و ادامه داد 
که بخش دشــوار گفت وگوها همچنان باقی اســت.معاون 
سیاســی وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایــران و رئیس 
هیأت ایرانی شــرکت کننــده در مذاکرات وین  همچنین 
در پاســخ به ســؤالی در ارتباط با توصیف ویژگی آیت اهلل 
»ابراهیم رئیسی« رئیس جمهور منتخب ایران گفت که وی 
بســیار واقع بین و منطقی اســت و موضع ایران حتی پس 
از انتقال دولت نیز تغییــر نخواهد کرد.عراقچی همچنین 
بعد از نشســت کمیسیون مشترک برجام طی مصاحبه ای 
با بیان این که مالک ما رســیدن به یک توافق خوب است، 

درباره روند مذاکرات گفت: به اواخر کار نزدیک شدیم، ولی 
مسیر باقی مانده ساده نخواهد بود. 

وی در این خصــوص توضیح داد: »همــه هیأت ها اذعان 
داشتند پیشــرفت نســبتاً خوبی صورت گرفته و همه بر 
جدیت خود برای ادامه مسیر و رسیدن به یک توافق تأکید 
داشــتند، ولی همه این را قبول دارند که برخی مســائل 
کلیدی اســت که باید توســط مراجع تصمیــم گیری در 

کشورها مورد تصمیم گیری واقع شود«.
نشست کمیسیون مشــترک برجام به منظور جمع بندی 
ششمین دور مذاکرات وین در راستای احیای برجام عصر 
روز گذشــته )یکشــنبه( با حضور هیأت های ایران و گروه 
۱+۴ و نماینــده اتحادیه اروپا در »گرند هتل« شــهر وین 

برگزار شد.
این نشســت به ریاســت »انریکه مورا« معاون مســئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و طی آن رؤسای 
هیأت هــا ضمن ابراز خرســندی از تالش های مســتمر و 
فشرده تیم های کارشناسی، نتایج گفت وگوهای دور جاری 
را مورد ارزیابی مشــترک قرار دادند.روسای سایر هیأت ها 
نیز ضمن تایید پیشــرفت های صــورت گرفته، بر ضرورت 
مشارکت همه طرف ها با رویکردی سازنده در ایجاد زمینه 

رسیدن به توافق تاکید کردند.براساس اعالم قبلی هیأت ها 
برای مشورت و تصمیم گیری به پایتخت ها بازمی گردند و 
البته هنوز مشخص دور بعدی چه زمانی برگزار خواهد شد.
»ِجیک سالیوان« مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مصاحبه 
با شــبکه »اِی بی سی نیوز«نیز گفت که هنوز فاصله زیادی 
بــرای طی شــدن در مذاکرات وین وجود دارد که شــامل 
موضوعاتی از جمله تحریم ها و تعهدات هسته ای ایران است.

از سوی دیگر معاون نخست وزیر روسیه گفت باید بازگشت 
نفــت ایران به بازار جهانی ضمن در نظر گرفتن شــرایط، 
مورد توجه قرار بگیرد.»الکساندر نواک« معاون نخست وزیر 
روســیه در گفت وگــو با خبرگــزاری »اســپوتنیک« این 
کشــور گفت بازگشــت نفت ایران به بازار جهانی باید مد 
نظر قرار بگیرد اما ابتــدا باید درکی از زمان بندی دقیق و 
محدودیت های حجمی ایجاد شــود.نواک در این خصوص 
گفــت: البته که این موضوع )بازگشــت نفت ایران به بازار 
جهانــی( باید مورد نظر قرار بگیرد. اما از آنجا که بر تعادل 
عرضــه و تقاضا اثرگذار اســت، باید به طــور دقیق برنامه 
بازگشت را متوجه شــوید، این که حداکثر حجم ها چقدر 
اســت. اما همه اینها بستگی به این دارد که چه زمانی این 

کار انجام خواهد شد.
 آژانــس بین المللی انرژی در گزارش بازار نفت خود در ماه 
میالدی جاری اعالم کرد ایــران می تواند تولید نفت خود 
را به روزانه ۳.۸ میلیون بشــکه تا ســال ۲۰۲۲ برساند و 
به منبع اصلی رشــد جهانی تولید نفت در صورت برداشته 
شدن تحریم ها تبدیل شــود.نواک پیشتر هم در خصوص 
نفــت ایران گفته بــود: ما همواره بازگشــت نفت ایران را 
مدنظر داریم، آن را در نظر می گیریم و به صورت مشترک 

توازن عرضه و تقاضا را محاسبه می کنیم.
»میخائیــل اولیانوف« نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللی گفت که احتمــاالً دور بعدی مذاکرات برجامی 
ویــن یک هفته تــا ۱۰ روز دیگــر آغاز خواهد شــد.این 
دیپلمــات روس در ایــن خصوص در توییتــی اعالم کرد: 
کمیسیون مشــترک برجام وقفه ای در گفت وگوهای وین 
ایجاد کرد. برای چه مدت؟ شاید یک هفته یا ۱۰ روز. این 
مهم نیست. تکلیف این است که اطمینان حاصل شود همه 
مشارکت کنندگان با استفاده از این وقفه، دستورالعمل های 
سیاسی الزم را درباره مســائل بحث برانگیز باقی مانده )از 

پایتخت ها( بگیرند. 

سخنگوی وزارت خارجه درباره روند مذاکرات وین گفت: 
آنچه باقی مانده نیازمند تصمیم سیاســی از سوی همه 
طرف ها است. اگر این تصمیم سیاسی اخذ شود، می توان 

امیدوار بود که در دور پایانی مذاکرات هستیم.
ســعید خطیب زاده برگــزاری موفقیت آمیــز انتخابات 
ریاســت جمهوری را تبریک گفت و تاکید کرد: حضور 
همدالنه همگان در داخل و خارج کشور پیام های بسیار 
مثبتی داشت. وی افزود: کسب اعتماد ملت را به جناب 
رییسی تبریک می گویم و برای ایشان بهترین آرزوها را 
دارم. خطیــب زاده درباره مذاکــرات وین گفت: موکول 
شدن توافق برای احیای برجام به دولت بعدی تایید نمی 
شود و نزدیک به واقعیت نیست. همه هیات ها با وقت و 
بدون فوت وقت مذاکرات را انجام دادند و کسی احساس 
نکرد که وقت زیادی در وین گذاشــته اســت. سیاست 
ایــران این نبوده و نیســت که در صــورت امکان رفع 
تحریم ها، آن را به تاخیر بیاندازد این سیاســت رهبری 
است و هیات مذاکره کننده آن را ادامه است. سخنگوی 
وزارت امور خارجه بعید ندانست که دور بعدی مذاکرات 
دور پایانی باشد ولی تاکید کرد: باید دید آیا تصمیم های 

سیاســی در همه طرف ها گرفته می شــود یا خیر. متن 
فاقد ابهام اســت یعنی به متن روشــنی در همه مسائل 
رســیدیم. آنچه باقی مانده نیازمند تصمیم سیاســی از 
سوی همه طرف ها اســت. اگر این تصمیم سیاسی اخذ 
شــود، می توان امیدوار بود کــه در دور پایانی مذاکرات 
هستیم. ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات 
اخیر جیک ســالیوان مشــاور امنیت ملی آمریکا تاکید 
کرد: هیچ گاه برجام جدیدی مذاکره نخواهد شــد.این 
دیپلمات ارشــد کشــورمان همچنین تاکید کرد: ایران 
هیچ گاه وصول به توافق را منوط به افراد نکرده اســت. 
احیای برجام منوط به رفع تمامی تحریم ها است که در 
برجام پیش بینی شده اســت. ما نه کمتر از برجام و نه 

بیشتر از برجام رضایت نخواهیم داد.
خطیب زاده خواست تضمین ایران از آمریکا برای اینکه 
دوباره از برجام خارج نشود را تایید کرد و گفت: در مورد 
جزییات در فضای عمومی نمی توان صحبت کرد. آمریکا 
یک بار در دوران ترامپ نشان داد گردن کشانه می تواند 
منافع کشورها را نادیده بگیرد. باید تضمینی در این باره 

بدهند. کم و کیف آن را بعدا خواهیم گفت. تسنیم

آمریکا باید تضمین دهد که از توافق خارج نشود

آمادگی ایران برای میزبانی از سران شش کشور منطقه
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در باکو از آمادگی تهران در میزبانی از 
ســران شــش کشــور جهت ارتقا امنیت منطقه و همکاری های بیشتر 
خبــر داد. وی گفت: تهران از پیشــنهاد »الهام علی اف« رئیس جمهور 
جمهوری آذربایجان برای ایجاد یک بستر همکاری منطقه ای شش جانبه 

استقبال می کند.»سید عباس موسوی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در 
باکــو  گفت که پس از پیروزی جمهوری آذربایجــان در جنگ دوم قره باغ، 

رئیس جمهور جمهوری آذربایجان یک پیشنهاد بسیار خوب تشکیل گروه »۳+۳« 
)روســیه، ایران و ترکیه، به عالوه سه کشــور جمهوری آذربایجان، گرجستان و 
ارمنســتان( ارائه داد.موســوی افزود: »ایران حتی اعالم کرده است که می تواند 
میزبان اولین نشســت روسای جمهور یا وزرای شش کشور یاد شده باشد«. سفیر 

ایران گفت، تهران امیدواراست که این نشست بزودی برگزار شود.  فارس

پیام پینگ برای رئیسی 
»شـی جینپینـگ« رئیـس جمهـور چیـن، بـا ارسـال پیامـی انتخـاب 
حجـت االسـالم ابراهیـم رئیسـی به مقـام ریاسـت جمهوری ایـران را 
تبریـک گفـت و تاکیـد کـرد ایـران و چین شـریکان جامـع راهبردی 
هسـتند.در پیـام شـی آمـده اسـت: من بـرای توسـعه روابـط چین - 

ایـران اهمیـت زیـادی قائـل هسـتم.رئیس جمهـور چیـن افـزود که او 
تمایـل بـه همکاری با رئیسـی بـرای تقویـت ارتباطـات راهبـردی، تحکیم 

اعتمـاد سیاسـی متقابـل و توسـعه و تعمیق همکاری سـودمند بـرای دو طرف 
دارد. خبرگـزاری شـینهوا نیـز بـا مخابره ایـن خبر، بـه نقل از شـی تاکید کرد 
کـه امسـال پنجاهمین سـالگرد برقـراری روابـط دیپلماتیک بین چیـن و ایران 
اسـت. الزم بـه ذکـر اسـت ایـران و چیـن، توافقنامه همـکاری ۲5 سـاله ای را 

امضـا کرده انـد.  مهر

باید به فشار حداکثری ادامه داد
وزیــر خارجه ســابق آمریکا با دفاع از سیاســت های ضدایرانی دولت 
پیشــین واشــنگتن، از رئیس جمهور کنونی این کشــور خواست که 
به جای مذاکره با تهران، سیاســت »فشــار حداکثری« را ادامه دهد. 
»مایک پامپئو« در گفت وگو با شــبکه »فاکس نیوز« خواســتار تداوم 

سیاســت های »فشــار حداکثری« دولت بایدن علیه ایران شد.پامپئو 
در این گفت وگو با اشــاره به اقدامات ضدایرانــی دولت ترامپ گفت: »ما 

اهرم هــای زیادی را برای این دولت )بایدن( به جا گذاشــتیم که شــامل چند 
هزار تحریم علیه رهبران و اقتصاد ایران می شــود. ما ائتالفی از کشورهای خلیج 
]فارس[ و دوست و متحد خود اسرائیل ایجاد کردیم«.پامپئو سپس توضیح داد: 
» همه اقدامات برای مهار ایران و جلوگیری از دســتیابی آن ها به پول و منابع و 

تمامی چیزهایی بود که شاهد بودیم«.  ایرنا
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اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان دماوند و متولی موقوفه ام کلثوم قصد 
دارد ششــدانگ عرصه و اعیان یک تجاری بــدون حق از موقوفه ام کلثوم واقع 
در دماوند. گیالوند. مجتمع تجاری دمادشت پالک 1 به کالسه رقبه 88/2- الف 
فرعی 8601 از 71 اصلی در بخش ثبتی دماوند  با مساحت 28/43 مترمربع با 
پالک آبی 0368520/02690 دارای بالکن به مساحت 10/17 مترمربع دارای 
انشعابات آب، برق، گاز و یک خط تلفن را از طریق مزایده با پایه مزایده به مبلغ 
300/000/000 ریــال برای مدت یکســال )ماهیانه 25/000/000 ریال( به 
اجاره واگذار نماید. پیشــنهاددهندگان می بایســتی 10% مبلغ اجاره فوق الذکر 
را با اخذ قبض واریزی از واحد حسابداری این اداره اقدام و قبض مربوطه را به 
همراه پیشنهاد و کپی مدارک شناسایی خود را به آدرس دماوند جاده کمربندی 

اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان دماوند تحویل فرمایند. 
مهلت ارســال تقاضــا از تاریخ چاپ آگهی روز ســه شــنبه 1400/04/01 

بمدت 20 روز تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 1400/04/20
تاریخ مزایده: روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 ساعت 10 صبح

داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امورخیریه 
شهرستان دماوند مراجعه و یا با شماره تلفن های 76322267 و 76322667 

و شماره تماس متولی موقوفه 09124033778تماس حاصل فرمایند.

آگهی مزایده نوبت سوم

 اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان دماوند و متولی موقوفه محمد محمدباقری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای محمد ســلیمانی با ارائه استشــهادیه شــماره 8412 مــورخ1400/03/30 
تنظیمی دفترخانه 371 آمل طی درخواســت مورخ 1400/03/29 تقاضای صدور ســند 
مالکیــت المثنــی 6 دانگ پالک شــماره 6333 فرعی از 42 اصلــی واقع در بخش 9 ثبت 
آمــل ثبــت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که طی ســند رهنی 
شــماره 72653 دفترخانه 138 آمل در رهن بانک قوامین قرار دارد لذا در اجرای ماده 
120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه 
اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . 
چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهرا عزیز جاللی با ارائه استشهادیه شماره 26504-1400/03/29 تنظیمی 
دفترخانه آمل طی درخواست شــماره 1400/11490-1400/03/29 تقاضای صدور 
ســند مالکیت المثنی 003050 شــش دانگ اعیانی که شش دانگ عرصه موقوفه است 
پالک شماره 10 فرعی از 1530 و 1529 اصلی واقع در بخش یک ثبت آمل که در صفحه 
177 جلد 50 ذیل شــماره 7479 ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده 
اســت که دراجرای ماده 120اصالحــی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی 
در یــک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی 
اعتــراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل ارایه 
و رســید دریافــت نمایند . چنانچه پــس از اتمام مدت مقرر اعتــراض ارائه نگردد یا در 
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای حســین توکلی ایرائی بــه موجب وکالت نامــه رســمی 1400/03/17-84838 
دفترخانــه 138 آمــل بــا وکالــت از امیــر مهدی زریــن نژاد بــا ارائه استشــهادیه شــماره 
شــماره  درخواســت  طــی  آمــل   138 دفترخانــه  تننظیمــی   1400/03/31-43501
1400/5812-1400/02/20تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی 403987 مقدار 
8121 سهم مشاع از 24607 سهم شش دانگ پالک شماره 16 فرعی از 15 اصلی واقع در 
بخش 9 ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای 
مــاده 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود 
مــی باشــند ظرف مدت ده روز پــس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را بــه همراه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس 
از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند 
معاملــه ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیــت المثنی به نام 

مالک خواهد نمود.م/الف
   سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

 
آگهی موضوع ماده 10 آیین نامه قانون الحاقی 

برابــر رای هیات موضــوع قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و 
عرضه مســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است که در اجرای مدلول 
ماده 10 آیین نامه قانون مزبور مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور 
اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار آگهی به مدت بیست روز اعتراض خود 
را به اداره ثبت اســناد و امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند در صورت عدم اعتراض 
طبق مقررات پیگیری خواهد شــد. 1- خانم ماهده حیدرنیا هیر فرزند معرفت اله به شماره 
ملی 1464203938 ششدانگ یک باب خانه به مساحت 168 مترمربع از پالک 2121 فرعی 
22 اصلی واقع در بخش ســه اردبیل شهر هیر ، مطابق با آرای اصالحی شماره 1791 مورخه 
1400/3/11 بدیهــی اســت در صــورت انقضای مهلــت مذکور و عدم وصــل اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 1400/3/31
 حسنی قابل – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 شهرستان اردبیل

دسترسی آژانس به تأسیسات هسته ای 
ایران بسیار محدود شده است

مدیرکل آژانــس با تأکید بر این کــه توافق میان 
آژانس و ایران یک راه حل دائمی و پایدار نیســت 
تأکید کرد کــه هم اکنون دسترســی این نهاد به 
تأسیسات هسته ای ایران بسیار محدود شده است.

»رافائل گروسی« مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی در گفت وگو با »اســتفانی لیختنشــتاین« 
خبرنگار اتریشــی پایگاه خبری »پس بلو« با اشاره 
به نزدیک شــدن پایان مهلــت توافق فنی ایران و 
آژانــس در تاریخ ۲۴ ژوئن )ســوم تیرماه( تصریح 
کــرد که این توافــق یک راه حل پایدار نیســت و 
نمی تــوان از آن به عنــوان جایگزینی برای یک 
رویکرد راستی آزمایی مناســب از برنامه هسته ای 
ایران استفاده کرد و دسترسی آژانس به تأسیسات 

هسته ای ایران بسیار محدود شده است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در پاســخ 
به سؤالی درباره احتمال تمدید توافق فنی ایران و 
آژانس پس از ســوم تیرماه گفت: »من هنوز انتظار 
دارم ایران به من پاســخ دهد. من مجدداً به سراغ 
ایــران می روند و به آن ها می گویم کــه باید یا به 
صورت مجازی یــا حضوری بنشــینیم و صحبت 
کنیم. همان طور که در آخریــن کنفرانس خبری 
خود گفتم، تمدید یا حفــظ این توافق که موقتی 
است، روز به روز دشوارتر می شود. آیا قرار است به 
ایــن توافق موقت ادامه دهیم یا خیر؟ آیا ۲۴ ژوئن 
پایان آن اســت؟ زیرا اگر چنین باشد، کارهایی را 
باید انجام دهیم که با حذف اطالعات ]ضبط شده 
بر روی دوربین های موجود در تأسیسات هسته ای 
ایــران[ آغاز می شــود. این کار باید به شــیوه ای 
مناســب با حضور ما انجام شود زیرا این تجهیزات 
ما اســت«.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
سپس با اشاره به محدود شدن دسترسی بازرسان 
آژانس به تأسیســات هســته ای ایــران ادامه داد: 
»بســیار محدود است و به همین دلیل در گزارش 
آخــر خود، جدولی را برای نشــان دادن چیزهایی 
که بازرســان ما نمی بینند، وارد کردم. عموم مردم 
باید این مســئله را درک کننــد. بنابراین آن چه 
می خواهم بگویم این اســت کــه در حال حاضر، 
ما نبایــد بیش از این محدود شــویم، اما در عین 
حال، این توافق موقت، یک راه حل پایدار نیســت 
و نمی توان آن را به عنوان جایگزینی برای رویکرد 
راســتی آزمایی مناسب از برنامه هســته ای ایران 
دانســت. ما بسیار تحت فشار هســتیم«.مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین در ادامه در 
خصوص تحقیقات پادمانی در ایران و برخی ادعاها 
درباره وجود ذرات متعدد اورانیوم با منشــأ انسانی 
در ســه مکان ایران که به آژانس اعالم نشده بود و 
همچنین وجود ذرات تغییریافته ایزوتوپی در یکی 
از این مکان ها، گفت: »برخی می گویند یک مسئله 
جزئی و قدیمی اســت. اگر این طور اســت و اگر 
چیزی پشــت آن وجود ندارد، لطفاً بگذارید ما آن 
را بررسی و شفاف سازی کنیم زیرا چگونه می توان 
وقتی این حس را دارید که چیزهای دیگری وجود 
دارد که شما از آن اطالعی ندارید، اصل برجام که 
بر پایه اعتماد دوجانبه در حال اجرا است را داشته 
باشید؟«وی سپس از ایران خواست مسئله پادمانی 
را حــل کند و گفت: »اما روش من عملی اســت. 
بیایید این مســئله را حل کنیم! اگر پشــت پرده 
چیزی وجود ندارد، مشکلی نیست و فقط اطمینان 

و اعتماد ایران افزایش می یابد«.  فارس

گزارش

اتحادیه اروپا خواستار استمرار مذاکرات با دولت جدید ایران شد

لغو تحریم ها، گام اول اعتمادسازی

انگلیسی ها در حالی در رسانه های ضدایرانی خود ادعای 
حمایت از حقــوق زنان ایرانی را ســر می دهند و نگران 
آزادی های سیاسی و اجتماعی آنان هستند که در داخل 
این کشور حمایتی از زن ایرانی صورت نگرفت و بر عکس 

اوباِش مخل امنیت تحت حمایت پلیس قرار گرفتند.
 تعــدادی از عناصر گروهک منافقین و ســلطنت طلبان 
ساکن انگلیس با حمله به یک زن ایرانی که قصد داشت 
در بیرمنگام انگلیس برای شرکت در انتخابات وارد محل 
رای گیری شــود وحشــیانه او را مورد ضرب و شتم قرار 
دادند. این اقدام ضدبشری و تروریستی در حالی صورت 
گرفته اســت که بر خالف عــرف دیپلماتیک و وظایف 
دولت میزبان، دولت و پلیس انگلیس اقدامات الزم برای 
تامیــن امنیت انتخابات را صورت نداده و به جای ایجاد 
شرایط برای رای دهندگان زمینه ساز تعرض تروریست ها 
به حق یک زن ایرانی شــدند. انگلیســی ها در حالی در 
رسانه های ضدایرانی خود ادعای حمایت از حقوق زنان 
ایرانی را سر می دهند که در داخل این کشور حمایتی از 
زن ایرانی صورت نگرفت و بر عکس اوباِش مخل امنیت 

تحت حمایت پلیس قرار گرفتند. 

از ابتــدای انقالب اســالمی فرقه تروریســتی منافقین 
آزادانه در انگلیس فعالیت داشــته و بارها به ســفارت و 
شــهروندان ایرانی تعرض کرده اند و دولت انگلیس عمال 
از این تروریست ها حمایت کرده است که حلقه تکمیلی 
این تروریسم پروری نیز همراهی با کاخ سفید علیه ملت 
ایران در اجرای تحریم ها و تروریسم اقتصادی بوده است. 
در راســتای رفتارهای ضدایرانی، در ماه های اخیر دولت 
انگلیس با محوریت رسانه هایی چون بی بی سی فارسی، 
ایران اینترنشنال، من و تو و... با ادعای حمایت از حقوق 
زنان به جوســازی درباره انتخابات ایــران پرداخت و با 
کلیدواژگانی چون عدم نامزدی زنان در انتخابات، پایین 
بودن جایگاه زنــان در انتخابات، بی توجهی به حق رای 
زنان و... ژست حامی زنان ایران را گرفته و مدعی حمایت 
از آنان شده بود. عدم واکنش این رسانه ها و دولتمردان 
انگلیس در قبال این بانوی ایرانی، خود سندی بر واهی 
بودن ادعاهای حقوق بشــری آنهــا در قبال زنان ایرانی 
است و نشــان می دهد که ادعای آنها نه برای کمک به 
احقاق حقوق زنان که صرفا یک بازی سیاســی و روانی 

برای اهداف ضد ایرانی است.  نور نیوز

ضرب و شتم بانوی ایرانی در بیرمنگام و رسوایی غرب


