
 اولین موفقیت سیاست خارجی 
رئیسی و  امیرعبداللهیان 

ســفیر روســیه در تهران ضمن ابــراز رضایت از 
پذیــرش عضویــت ایــران در ســازمان همکاری 
شــانگهای، آن را اولین موفقیت سیاست خارجی 

رئیسی و امیرعبداللهیان خواند.
»لوان جاگاریان« سفیر فدراسیون روسیه در ایران از 
تصمیم اتخاذ شده در اجالس سران سازمان همکاری 
شانگهای در دوشنبه )تاجیکستان( مبنی بر پذیرش 
ایران در سازمان همکاری شانگهای ابراز رضایت کرد.

به گزارش سفارت فدراسیون روسیه در تهران، سفیر 
روســیه این را اولین موفقیت سیاست خارجی سید 
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیرعبداللهیان 

وزیر امور خارجه ایران خواند.  فارس

 تفاهم ایران و سعودی 
به نفع پاکستان است

نخست وزیر پاکســتان با بیان اینکه متشنج شدن 
روابط ایران و عربســتان ســعودی بر قیمت نفت 
تأثیر می گذارد، تفاهم میان این دو کشور را به نفع 

پاکستان دانست.
»عمران خان« در مصاحبه با شبکه »روسیا الیوم« در 
پاسخ سؤالی در ارتباط با روابط پاکستان با کشورهای 
عربی و میانجیگری اســالم آباد میان تهران و ریاض 
گفت: »ایران همســایه ماســت و با همســایه باید 
همزیستی کرد. عربستان سعودی نزدیک ترین متحد 
پاکســتان است و  دوستی اســت که در گذشته در 
زمان نیاز، به پاکستان بارها کمک کرده است ازاین رو 
منافع اصلی ما این اســت که آن ها به تفاهم برسند. 
برای پاکستان فاجعه بار خواهد بود اگر درگیری میان 

ایران و عربستان سعودی رخ دهد.  ایرنا

اخبــــار گزارش

بــه رغم فرافکنی های کشــورهای غربی که با جوســازی 
رســانه ای به دنبال نمایش چهره ای منفی از ایران هستند، 
بســیاری از کشورها ضمن استقبال از عضویت کامل ایران 
در ســازمان همکاری شانگهای تاکید دارند که ایران نقش 

عمده ای در عادی سازی اوضاع منطقه به عهده دارد.
جمهوری اســالمی ایران همواره به عنوان عضوی فعال و 
تاثیرگــذار در تحقق امنیت و ثبات منطقه گام برداشــته 
و این اصلی اســت که همواره از سوی بسیاری از کشورها 
مورد تاکید بوده است چنانکه بسیاری از مقامات آمریکایی 
اذعان دارند که عملکرد منطقه ای ایران زمینه ساز کاهش 
نفوذ این کشور در منطقه شده است. این رویکرد مثبت در 
معادالت منطقه اکنون با عضویت ایران در پیمان شانگهای 
به عنوان عضوی دائم ابعاد گســترده تری می گیرد چنانکه 
»میخائیــل اولیانوف«، نماینده روســیه در ســازمان های 
بین المللی مســتقر در وین بامداد شنبه از عضویت کامل 

ایران در سازمان همکاری شانگهای استقبال کرد.
اولیانوف در واکنش به خبر عضویت ایران در این ســازمان 
نوشــته اســت: »خبری خوب کــه جــزو مبارک ترین ها 
اســت. در روابط بین الملل حقــوق و فرصت های جدید، با 
مســئولیت های معینی همراه می شــوند. در شرایط فعلی، 
ایران نقش عمده ای برای عادی سازی اوضاع در منطقه، از 

جمله از طریق احیای کامل برجام به عهده دارد.«
»حســین امیرعبداللهیان« وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران روز جمعه ۲۶ شهریور ماه اعالم کرد که سند عضویت 
دائم ایران در ســازمان همکاری شــانگهای به تایید سران 
رســید. امیرعبداللهیان در صفحه توئیتر خود نوشــت: »با 
کمال خرسندی اکنون ســند عضویت دائم ج. ا. ایران در 
ســازمان همکاری شــانگهای در شهر دوشــنبه با حضور 

رییس جمهور محترم کشورمان به تایید سران رسید«.
وی همچنین افزود:  »این عضویت راهبردی تاثیر مهمی بر 
روند همکاری های همه جانبه ایران در راســتای سیاست 

همسایگی و آسیا محور دارد«.
در ادامــه عملکردهای منطقه ای برای تحقق صلح و ثبات، 

وزیر امور خارجه کشورمان اظهار کرد: سفر رئیس جمهور 
به تاجیکستان دارای پیام های خوبی برای همه کشورهای 
همسایه ما و در عین حال کشورهای همسایه شمالی دارد.
حســین امیرعبداللهیان با بیان اینکه اولین ســفر رسمی 
آقای رئیســی به عنوان رئیس جمهور به دوشنبه پایتخت 
تاجیکســتان انجام شــده اســت، افزود: این سفر حاوی 
پیام های بســیار خوبی برای همه کشــورهای همسایه و 
در عین حال برای کشــورهای همســایه شمالی ما است.
امیرعبداللهیان با بیان اینکه تاجیکستان از چندین جهت 
دارای اهمیت است، افزود: تاجیکستان عضو اصلی سازمان 
شــانگهای است و آخرین نشست ســران این اجالس روز 
گذشته در تاجیکســتان برگزار شد. ما سال ها عضو ناظر 
این ســازمان بودیم و تالش هایی بــرای عضویت دائم ما 
صورت گرفته بود و با پیگیری هایی که در هفته های اخیر 
انجام شده است این امر محقق شد.حسین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه دیدارهای رسمی خود 
شب گذشته با سراج الدین مهرالدین، همتای تاجیکستانی 
خود، دیدار و گفتگو کرد.  وزیر امور خارجه کشــورمان در 
این دیدار ضمن تشــکر از مســاعدت های دولت و رییس 
جمهور تاجیکســتان در پذیرش عضویت ایران در سازمان 
شــانگهای از گســترش همکاری های دو کشور در تمامی 

زمینه ها حمایت کرد .
امیرعبداللهیــان با توجه به اشــتراکات دینــی، تاریخی، 
فرهنگی و زبانی دوکشــور بر لزوم توســعه هرچه بیشتر 
همکاری های دو کشــور در عرصه های منطقه ای و بین 
المللی تاکیــد کرد.وزیر امورخارجه با اشــاره به وضعیت 
افغانستان، تشکیل دولت کامال فراگیر با حضور نمایندگان 
کلیه اقوام از جمله تاجیک، پشتون، هزاره و سایرین را تنها 
راه بازگشت ثبات، آرامش و توسعه این کشور دانست.وزیر 
امور خارجه تاجیکستان نیز ضمن تبریک پذیرش عضویت 
ایران در سازمان شــانگهای، این تحول را فرصت جدیدی 

برای گسترش همکاریهای ایران و تاحیکستان دانست . 
در همین حــال خبرگزاری »شــینهوا« با بیــان این که 

مقام های ارشــد چین، روســیه، پاکســتان و ایران توافق 
کردنــد ارتباطــات و هماهنگی خــود را درباره مســئله 
افغانســتان افزایش دهند، به تشریح پیشنهاد پنج موردی 
پکن پرداخت.مقام های ارشــد چین، روســیه، پاکستان و 
ایران روز پنجشنبه توافق کردند که ارتباطات و هماهنگی 
خود را درباره مسئله افغانستان افزایش دهند.»وانگ یی« 
مشاور دولت چین و وزیر امور خارجه این کشور، »سرگئی 
الوروف« وزیر خارجه روسیه، »شاه محمود قریشی« وزیر 
خارجه پاکســتان و »سید رسول موســوی« دستیار وزیر 
و مدیرکل آســیای جنوبی وزارت امــور خارجه ایران در 
نشستی غیررسمی درباره افغانستان در »دوشنبه« پایتخت 

تاجیکستان به توافق رسیدند.
وانــگ یی گفت که الزم اســت چهار کشــور ارتباطات و 
هماهنگــی را تقویت کنند، یک صدا صحبت کنند و تأثیر 
مثبتی بر این مسئله داشته باشند تا بتوانند نقشی سازنده 

برای انتقال روان در افغانستان ایفا کنند.
طبق این گزارش، رئیس دســتگاه دیپلماسی چین سپس 
پیشــنهاد پنج موردی را درباره هماهنگی و همکاری چهار 
کشــور در خصوص افغانســتان ارائه کرد که به شرح زیر 
اســت: اول، از ایاالت متحده بخواهید که به طور جدی به 
تعهدات خود عمل کند و مسئولیت خود را برعهده بگیرد. 
این چهار کشــور به همراه دیگر کشــورهای همفکر خود 
باید از ایاالت متحده بخواهند تا مسئولیت اصلی بازسازی 
افغانســتان را برعهده بگیرد و برای افغانســتان کمک های 

اقتصادی، معیشتی و بشردوستانه ارائه دهد.
دوم، مشــارکت با افغانســتان و راهنمایی این کشــور. بر 
مبنــای احترام واقعــی به حاکمیت، اســتقالل و تمامیت 
ارضی افغانســتان، این چهار کشور باید از مردم افغانستان 
در انتخاب مســتقل مســیر توســعه خود حمایت کنند، 
افغانســتان را در نهایت وادار به ایجاد یک ساختار سیاسی 
گسترده و فراگیر، اجرای سیاســت های داخلی و خارجی 
معتدل و معقول، پیگیری روابط دوســتانه با کشــورهای 
همســایه و رعایت حقوق اولیه اقلیت هــا، زنان و کودکان 

کنند.سوم، حفاظت در برابر سرایت خطرات امنیتی. انتظار 
می رود که دولت جدید افغانســتان بــه تعهد خود احترام 
بگذارد و گسســتی کامل از نیروهای تروریســتی داشته 
باشــد، به ویژه قاطعانه با کســانی که کشورهای همسایه 
را هدف قــرار می دهند، برخورد کند.چهــارم، )این چهار 
کشــور( همه طرف ها را تشــویق به تالش های هماهنگ 
برای کمک به افغانســتان کنند. به عنوان همسایگان مهم 
افغانستان، این چهار کشور نه تنها باید برای رفع نیازهای 
این کشــور کمک فوری ارائه دهند، بلکه باید کشــورهای 
منطقه و سازمان های بین المللی را تشویق کنند تا به مردم 

افغانستان در حل مشکالت کمک کنند.
پنجم، کمک به افغانســتان برای پیوستن به همکاری های 
منطقه ای. در درازمدت، چهار کشــور می توانند بر اساس 
حفظ ثبات و توسعه کلی منطقه، به افغانستان کمک کنند 
تا به تدریج ظرفیت خود را برای توســعه مستقل و پایدار 
پرورش دهد و برای رهایی از فقر و دســتیابی به توســعه 
اقتصادی به همکاری اقتصادی منطقه ای و شــبکه اتصال 
بپیوندد.به گفته وانگ، کشــورهای منطقه همچنین ســه 
انتظــار اصلی از دولت جدید افغانســتان دارند که عبارت 
است از فراگیر بودن، مبارزه با تروریسم و همسایگی خوب.
بــه گــزارش آژانس خبری رســمی دولتی چیــن، دیگر 
شرکت کنندگان در این نشست گفتند که این چهار کشور 
بایــد به طور آزادانه و علنی نظــرات خود را بگویند و یک 
ســیگنال ثابت و روشن به مردم افغانســتان، کل منطقه 
و حتــی جامعه بین المللی ارســال کنند و محیط خارجی 
مطلوبی را برای مردم افغانستان ایجاد کنند تا سرنوشتشان 
را خودشــان رقم بزنند و افغانستان را وادار به ایجاد دولتی 

فراگیر از اقوام و مذاهب مختلف کنند.
آن ها همچنین امیدوارند که طالبان از تمام ســازمان های 
تروریســتی گسســتی کامل داشــته باشــند و از جامعه 
بین المللــی، به ویژه ایاالت متحــده و متحدانش بخواهند 
تا مســئولیت های خود را بــرای حل بحران انســانی در 

افغانستان برعهده بگیرند.
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در واکنش  به عضویت ایران در پیمان شانگهای مطرح شد:

نقش ارزنده ایران در عادی سازی اوضاع منطقه

آگهی مزایده مال منقول )اسناد ذمه(
 پرونده کالســه ۹۹۰۰۲۲۹ به موجب پرونده اجرائی کالســه فوق خانم مریم امیر 
اکبــر زنجانــی به موجب ســند ازدواج شــماره 3۹۵۲ مــورخ  13۹۹/۰۲/۰4 دفترخانه 
ازدواج شــماره 1۵ و طالق شــماره ۲ شهر بومهن اســتان تهران علیه آقای حسین پناهی 
اموالی به شــرح زیر: 1- چراغ جلو 141 یک عدد به مبلغ 1/1۰۰/۰۰۰ریال. ۲- چراغ 
خطر 14۲ ۲ عدد به مبلغ ۲/8۰۰/۰۰۰ریال3- صافی بنزین پالســتیکی ۶ عدد به مبلغ 
1/۲۰۰/۰۰ریــال 4-صافــی بنزین پراید یک عدد به مبلــغ 4۵۰/۰۰۰ ریال ۵- چراغ 
خطــر عقب پیکان یک عدد بــه مبلغ 4۵۰/۰۰۰ ریــال ۶- درب رادیاتور 4۰۵ به تعداد 
11 عــدد به مبلغ ۲/4۰۰/۰۰۰ ریال 7- ترموســتات پراید ۲ عدد به مبلغ 7۰۰/۰۰۰ 
ریال 8- المپ 1+۲ ســی عدد به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال ۹- تســمه دینام پراید 1 عدد 
بــه مبلــغ 8۰۰/۰۰۰ ریــال 1۰- آفتامات دینــام 4۰۵ دو عدد به مبلــغ3/3۰۰/۰۰۰ 
ریــال 11- یونیت فن 4۰۵ دو عــدد به مبلغ 1/3۶۰/۰۰۰ ریــال 1۲ - دنده کیلومتر 
بــزرگ پژو 4۰۵ به تعداد 4 عــدد به مبلغ4/8۰۰/۰۰۰ ریــال 13- قرقری فرمان رانا 
۲ عــدد بــه مبلــغ 1۵/۰۰۰/۰۰۰ریــال 14- بلبرینــگ ژامبون 4۰۵ بــزرگ ۶ عدد به 
مبلــغ 3/۶۰۰/۰۰۰ ریال 1۵ - ســیبک طبــق 4۰۵ یک عدد به مبلــغ۶۰۰/۰۰۰ ریال 
1۶- میــل موج کیو ســمند 4 عدد بــه مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ریــال 17 - قاب آیینه ۲۰۶ 
دو عــدد به مبلــغ 7۰۰/۰۰۰ریال 18- قرقری فرمان 4۰۵ بــه تعداد 1۰ عدد به مبلغ 
1/8۰۰/۰۰۰ ریــال 1۹- لوازم چرخ عقب 4۰۵ به تعداد 1۰ عدد 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
۲۰- درپــوش فیلتر ۲۰۶ پالســتیکی ۲ عدد به مبلــغ 4۰۰/۰۰۰ ریال ۲1- فالپ روی 
صندوق ۲۰۶ به تعداد 3 عدد به مبلغ ۹۰۰/۰۰۰ ریال ۲3 - ســیلندر ترمز چرخ عقب 
ســمند ۲ عدد به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال ۲4- واشــر گلویی اگزوز ۲۰۶ کامل ۲ عدد به 
مبلــغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال ۲۵- قاب زیــر باطری پراید ۶ عدد به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ریال ۲۶ 
- جلو پنجره ســمند جدید ۲ عدد به مبلــغ 1/۵۰۰/۰۰۰ریال ۲7 - جلو پنجره 4۰۵ به 
تعداد 3 عدد به مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۲8- آینه بغل پراید قدیمی به تعداد 1 عدد 
بــه مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال ۲۹- پایه تبغــه 4۰۵ به تعداد ۲ عدد به مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال 3۰- فنر لول اســپرتی 4۰۵ یک عدد به مبلــغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال 31- رادیاتور 
بخــاری 4۰۵ قدیمــی ۲ عدد به مبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰ ریــال 3۲- رادیاتور بخاری پراید ۲ 
عدد به مبلغ ۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال 33- آیینه ســمند برقی یکعدد به مبلغ 1/1۰۰/۰۰۰ 
ریال 34- لنت جلوی 4۰۵ یکعدد به مبلغ 7۰۰/۰۰۰ ریال3۵- لنت عقب ای ال ایکس 
یــک عدد به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال 3۶- لنت جلوی رانا ۲ عدد به مبلغ1/3۰۰/۰۰۰ 
ریــال 3۹- محافظ کامپیوتــر ۲۰۶ یک عدد بــه مبلغ1/۰۰۰/۰۰۰ریال 4۰- توپی چرخ 
عقــب پراید قدیم یک عدد به مبلغ۵۰۰/۰۰۰ ریال 41- مقاومت فن پراید یک عددبه 
مبلــغ ۲۰۰/۰۰۰ریــال 4۲ - واتر پمپ 4۰۵ یک عدد به مبلــغ1/۵۰۰/۰۰۰ ریال 43 
- قــاب ســر کمک 4۰۵ به تعــداد ۲ عدد به مبلغ۲۰۰/۰۰۰ ریــال 44- خطر عقب روی 
گلگیر سمند جمع ساز یک عدد به مبلغ1/۵۰۰/۰۰۰ ریال 4۵ - چراغ جلو صبا یک عدد 
بــه مبلــغ 1/۰۰۰/۰۰۰ ریال 4۶گردگیر پلوس پراید 7 عدد بــه مبلغ۹8۰/۰۰۰ ریال 
47- گردگیــر پلــوس پژو به تعداد 7 عدد به مبلــغ 1/۵۰۰/۰۰۰ریال 48- لنت جلوی 
زانتیا 18۰۰ یک عدد به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ریال 4۹- کنسیتر بنزین پراید یک عدد به 
مبلغ4۰۰/۰۰۰ریال ۵۰- زه گلگیر ال ۹۰ دو عدد به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵1- زه 
گلگیر ســمند یک عدد به مبلغ1/۰۰۰/۰۰۰ریــال ۵۲- برف پاک کن پراید یک عدد به 
مبلــغ ۵۰۰/۰۰۰ ریــال ۵3- برف پاک کن پژو یک عدد به مبلــغ۶۰۰/۰۰۰ ریال ۵4- 
بلبرینگچرخ عقب پراید به تعداد 3 عدد به مبلغ 1/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۵۵- بلبرینگ چرخ 
جلو پراید قدیم به تعداد ۲ عدد به مبلغ۲/4۰۰/۰۰۰ ریال ۵۶- چراغ خطر عقب 13۲ 
بع تعداد 3 عدد به مبلغ3/۹۰۰/۰۰۰ ریال ۵7- چراغ خطر سمند بدنه جمع ساز ۲ عدد 
به مبلغ 3/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵8 - واشر سیلندرپژو 4۰۵ سه عدد به مبلغ۶/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ۵۹- واشر سر ســیلندر ۲۰۶ ۶ عدد به مبلغ1۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶۰- خطر عقب 
۲۰۶  قدیم چپ جمع ساز ۲ عدد به مبلغ3/4۰۰/۰۰۰ ریال ۶1- چراغ خطر سمند روی 
صندوق جمع سا یک عدد به مبلغ1/7۰۰/۰۰۰ ریال ۶۲- چراغ عقب ۲۰۶ راست 3عدد 
به مبلــغ۶/۹۰۰/۰۰۰ ریال ۶3- مخزن هیدرولیــک ۲۰7 یک عدد به مبلغ۶۵۰/۰۰۰ 
ریــال ۶4- مخــزن هیدرولیک ۲۰۶ یک عدد به مبلغ۶۵۰/۰۰۰ریال ۶۵- واشــر ســر 
ســیلندر ۲۰۶ کامل انگلیسی ۲ عدد به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶۶- جلو پنجره پرشیا 
یک عدد به مبلغ1/۲۰۰/۰۰۰ ریال ۶7- جلو پنجره سمند ۲ عدد به مبلغ1/۲۰۰/۰۰۰ 
ریال ۶8- جلو پنجره 4۰۵ به تعداد 4 عدد به مبلغ3/۰۰۰/۰۰۰ریال ۶۹- دیسک چرخ 
عقــب زانتیا بــوش اصل یک عدد به مبلغ 4/۵۰۰/۰۰۰ ریــال 7۰- بلبرینگ ۶۰۰1 به 
تعداد 4 عدد به مبلغ1/۲۰۰/۰۰۰ ریال 71- مه شکن 141 دو عدد به مبلغ4۰۰/۰۰۰ 
ریال 7۲- وایر شــمع 4۰۵ بوجی کورد یک عدد به مبلغ1/۲۰۰/۰۰۰ریال 73- پروانه 

فــن پیچی 4۰۵ به تعداد 3 عدد به مبلغ 1/3۵۰/۰۰۰ ریال 74- میل موجگیر زانتیا ۲ 
عدد بــه مبلغ1/۶۰۰/۰۰۰ ریال 7۵- میل موجگیــر ۲۰۶ یک عدد به مبلغ7۰۰/۰۰۰ 
ریــال 7۶- زنجیــر اویل پمپ 4۰۵ یک عدد به مبلــغ7۰۰/۰۰۰ ریال 77- زنجیر اویل 
پمــپ ۲۰۶ به تعداد ۲ عــدد به مبلــغ1/4۰۰/۰۰۰ ریال متعلق به بدهــکار )زوج( که 
برابر نظریه کارشــناس رســمی دادگســتری به مورخ14۰۰/۰4/۰7 و مامور کالنتری به 
مبلــغ 1۵7/31۰/۰۰۰ریال )یکصدو پنجاه و هفت میلیون و ســیصد و ده هزار ریال ( 
ارزیابی گردیده اســت و جهت وصول طلب بســتانکار و حقوق دولتی کالسه فوق در روز 
شنبه مورخ14۰۰/۰7/1۰از ساعت ۹ الی 1۲ ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک دماوند 
واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شــهید بهشتی جنب ســینما پرستو اداره ثبت اسناد و 
امالک دماوند از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 1۵7/31۰/۰۰۰ریال 
)یکصــدو پنجاه و هفت میلیون و ســیصد و ده هزار ریال ( شــروع و بــه باالترین قیمت 
پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شــد. شرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است. 
شــرکت در جلســه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب 
ســپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلســه مزایده اســت لذا خریدار و خریداران می بایســت تا قبل از شروع وقت مزایده 
أصــل فیش واریزی مبلغ ودیعه 1۰ درصد بنام خود و تحت شناســه اعالمی را به همراه 
درخواســت کتبی خود به واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف است مابه 
التفــاوت مبلغ فــروش را ظرف مدت پنــج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق نیت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت 
واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. در 
این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد ضمنأ بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراک و مصرف و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشــده، به 
عهده برنده مزایده اســت و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفصا حسابهای دارایی و 
شــهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعیین شده به دالیل اعالم از سوی دولت تعطیل 
گردد فردای اداری همان روز جلسه در همان مکان و زمان منعقد می باشد.تاریخ انتشار 
در ســایت سازمان ثبت اســناد و امالک 14۰۰/۰۶/۲8-  این آگهی پس از تایید نهائی 
فرایند مزایده در ســایت آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار 

آگهی در روز نامه کثیراالنتشار محلی است. 71۶1
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند- سیدمهردادصفائی

آگهی فقدان ســند مالکیــت المثنی پالک ثبتی 17۹ فرعی از ســنگ 8۶ اصلی مربوط به 
قریه چنار شرق حوزه ثبتی دماوند

آقای سید هادی میر قاسمی اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی 
با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره یکتا 14۰۰۰۲1۵4۰۲3۰۰13۰4 
شماره ترتیب 3۵34۲4 مورخ 14۰۰/۰۵/۲4 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 4 دماوند 
طی درخواست وارده بشماره ۰۰74۰4 مورخ 14۰۰/۰۵/۲4تقاضای صدورالمثنی سند 
مالکیــت ملک مذکور را نمــوده که مراتب در اجرای ماده 1۲۰ آئیــن نامه قانون ثبت به 
شــرح زیر اگهی یگردد1- نام و نام خانوادگی : آقای ســید هادی میر قاســمی ۲- شماره 
پالک 17۹ فرعی ازســنگ8۶ اصلی واقع در قریه چنار شــرق شــهر دماوند3- علت گم 
شــدن : نامعلوم -4 خالصه وضعیت مالکیت : ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
محصــور شــماره پــالک 17۹ فردی از شــماره 8۶ اصلی واقــع درچنار شــرق دماوند به 
مســاحت 4۹4/۹متر مربع ، برابر ســند انتقال بشــماره 3۹۰77 مورخ 13۹8/۰۶/۲۵ 
دفتــر 3 دماونــد بنــام آقای ســید هادی میرقاســمی ذیــل دفتــر الکترونیکی شــماره  
13۹8۲۰3۰1۰۵8۰۰۶۶8۲بــا شــماره چاپی 3۵۹۹4۶ ثبت و صادر و تســلیم گردید 
مــورد ثبت در قید رهن نمی باشــد وبرابــر نامه شــماره 13۹۹۰4۹۰1۰۹۰۰۰1۰7۶ 
مورخ13۹۹/11/1۵اجــرای محترم ثبت دماوند در قید بازداشــت می باشــد که اجرای 
مزبــور ذیل نامــه اخیر الذکر موافقت خویــش مبنی بر صدور ســند المثنی صادر نموده 
است. لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور سند 
مالکیــت المثنی آن مراتب اعالم تا هر کس نســبت به ملک مورد آگهــی معامله کرده که 
در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشد ظرف مدت ده 
روز پس از انتشــار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت اسناد و امالک ، المثنی 

سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد . 71۶۵
سید مهرداد صفائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

 شورای همکاری خلیج فارس 
درگیر اشتباهات محاسباتی!

نشســت شــورای همکاری خلیج فارس در حالی 
هفته گذشــته برگزار شــد که در بیانیه پایانی آن 
ادعا های واهی تکراری درباره جزایر سه گانه ایرانی 
و مواضع غیر منطقی درباره فعالیت های هســته ای 
و عملکرد منطقه ای ایران مطرح شــد.این رویکرد 

و مواضع تکراری از چند زاویه قابل ارزیابی است:
نخســت؛ برخی اعضای شــورای همــکاری خلیج 
فارس همچنــان در توهم ابرقــدرت بودن آمریکا 
به دنبــال برتری در منطقه با اتکاء به تســلیحات 
آمریکایی هستند چنانچه در روز های اخیر آژانس 
همــکاری امنیتی دفاعــی آمریکا زیــر مجموعه 
پنتاگون از موافقت وزارت خارجه آمریکا با فروش 
۵۰۰ میلیون دالری ســالح به عربســتان سعودی 
خبــر داده و امارات نیز از توافــق جدید نظامی با 
آمریکا خبر داده اســت، حــال آنکه تحوالت یمن 

ناکارآمدی این تسلیحات را نشان داد.
دوم؛ در حالی برخی اعضای این شورا نظیر کویت، 
قطــر و عمان با رویکــرد همگرایــی منطقه ای از 
جمله روابط حســنه با ایران به دنبال بهره گیری از 
ظرفیت های منطقه برای تامین امنیت و منافعشان 
هســتند که برخی دیگر، چون بحریــن، امارات و 
عربستان همچنان امنیت خود را در دشمنی با ایران 

و زیر بیرق واشینگتن و تل آویو جستجو می کنند.
سوم؛ جوســازی ضدایرانی شورای همکاری خلیج 
فارس مقارن با ســالگرد خیانــت امارات و بحرین 
به فلســطین و جهان اســالم با برقراری روابط با 
رژیم صهیونیســتی است. تجاوز های مکرر اسرائیل 
به غــزه و ســرکوب در کرانه باختــری و قدس، 
تجاوز به ســوریه و لبنان و... واهــی بودن ادعای 
سازش کاران در حمایت از قدس را آشکار ساخت، 
لذا ایران هراسِی جدید در واقع با هدف پنهان سازی 

این خیانت ها صورت گرفته است.
چهارم؛ شــورا در بیانیه خــود در حالی از امنیت 
دریانــوردی می گوید که ایران بــا حضور فعال در 
پهنــه آب های بین المللی نقــش ویژه ای در تامین 
امنیت دریایی و حتی محیط زیست منطقه داشته، 
امــا در مقابل، تنها در یک مورد امارات با اســکان 
تیم های جاسوســی و خراب کار موساد زمینه ساز 

ناامنی دریایی شد.
پنجــم؛ بــر اســاس معاهــده »ان پی تــی« تمام 
فعالیت های هسته ای ایران صلح آمیز و تحت نظارت 
آژانس اســت و کاهش تعهــدات برجامی ایران نیز 
برگرفته از نقــض عهد طرف غربی برجام اســت، 
لذا شــورا اگر واقعا به دنبال حل مســئله هسته ای 
است، به جای همراهی غیرسازنده با آمریکا، باید با 
اعمال فشار به طرف غربی و همگرایی با تهران برای 
بی اثر کــردن تحریم ها، در چارچوب پایان دادن به 

سیاست های بحران ساز هسته ای غرب گام بردارد.
ششم؛ برخی اعضای این شورا که بزرگترین منابع 
انــرژی جهــان را در اختیار دارند، ماه هاســت در 
سناریوی غرب برای فروپاشی لبنان، نه تنها کمکی 
به حل بحران ســوخت این کشــور نکردند بلکه با 
کارشــکنی و مشارکت در تحریم های غرب در این 
بحــران دمیده اند و حال که ابتکار عمل حزب اهلل و 
ایران به ثمر نشســته برای رهایی از این رســوایی 

بزرگ همان اراجیف همیشگی را تکرار می کنند.
بر این اساس؛ بیانیه پایانی نشست شورای همکاری 
خلیج فارس را نه برگرفته از همگرایی و اقتدار که 
باید نشــانه ای از شکست ها و رسوایی های بحرین، 
امارات و عربستان دانست که همچنان با اشتباهات 
محاســباتی به دنبال بازی در زمیــن بایر غرب و 

صهیونیسم هستند.  نور نیوز

نــــگاه

یکی از نمایندگان ســابق لبنان ضمن تشکر از جمهوری اسالمی ایران برای صادرات 
سوخت به لبنان بر لزوم ایجاد انگیزه جهت تکرار چنین کمک هایی تاکید کرد.

»امیل رحمه« نماینده ســابق لبنانی در واکنش به ورود اولین محموله های سوخت 
ایران به لبنان اظهار داشت، استقبال لبنانی ها از سوخت ایران در سراسر کشور پیامی 

برای همه کسانی بود که درباره این موضوع شک و تردید داشتند.
این نماینده سابق لبنان با انتشــار توئیتی در شبکه های اجتماعی تصریح کرد، ما از 
هر گونه ابتکار انســانی -اجتماعی و به ویژه این ابتکار که از معتبرترین و شریف ترین 
ابتکارات است؛ آنهم در ســخت ترین و خطرناک ترین مرحله ای که لبنان از آن عبور 
می کند، اســتقبال می کنیم.وی افزود، ابتکاری که یکی از دوســتان لبنان انجام داده 
شایسته استقبال متمدنانه و مسالمت آمیز و تحسین این اقدام مثبت است؛ به نحوی 

که انگیزه ای برای تکرار آن باشد.
روز گذشته دومین کاروان حامل سوخت ایران، منطقه العین را به مقصد بعبلک پشت 
سر گذاشــت. منابع محلی گفتند که کاروان تانکرهای حامل سوخت شامل ۲۰ تانکر 
است که هر کدام ۵۰ هزار لیتر مازوت حمل می کنند .این منابع گفتند که این مازوت 
در سراســر لبنان از جمله بیروت در بخش های بهداشت و درمان، نهادهای اقتصادی، 
مدارس و شــبکه های تولید برق توزیع خواهد شــد.»علی حمیــه« وزیر حمل و نقل 
لبنان با رســیدن ســوخت ایران به لبنان از حمایت های تهران از بیروت برای درهم 
شکستن محاصره آمریکا قدردانی کرد. علی حمیه در واکنش به رسیدن سوخت ایران 
به لبنان تاکید کرد تصمیم واردات سوخت از ایران یک تصمیم مستقل و حاکمیتی و 
مبتنی بر اهتمام به شهروندان و همه لبنان است. حمیه در اظهاراتی تلویزیونی گفت: 
محاصره آمریکا علیه لبنان با این اقدام ایران، شکســته شد.»حســین الحاج حسن« 
رئیس فراکســیون نمایندگان بعلبک و هرمل وابسته به مقاومت در پارلمان لبنان هم 
تاکید کرد کــه ورود کاروان تانکرهای حامل مازوت ایران از طریق ســوریه به لبنان 
محاصــره زمینی آمریکا را در هم شکســت.او گفت: ما از جمهوری اســالمی ایران به 
رهبری امام خامنه ای و بشــار اسد رئیس جمهوری سوریه به دلیل حمایت هایشان از 
لبنان و مردم آن تشکر می کنیم. در همین حال یک روزنامه عربی چاپ لندن از نحوه 
خروج از رکود پرونده بحران ســوخت لبنان با ابتکار عمل حزب اهلل و همکاری ایران و 
سوریه و مهم دانستن این دستاورد نوشت و به این پرسش پاسخ داد که این اقدام چه 
اثری در وضعیت فعلی لبنان دارد.به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این اقدام، برهم زدن 
برگ های بازی در منطقه و نشان دادن مجدد اقتدار مقاومت و دبیر کل حزب اهلل لبنان 
بود که پس از تعلل ها و کارشکنی های مختلف، ناگزیر شد مستقیما وارد عمل شود و 
این بار در ســنگر اقتصاد به کمک کشورش بیاید و به پرونده بحران سوخت کشورش 

که حاصل تحریم های آمریکا و مداخله آمریکا در نظام بانکی لبنان بود، تکانی بدهد.

قدردانی از ورود محموله های سوخت ایران

وزارت خارجــه آلمان اعالم کــرد، وزیر خارجه این کشــور و »لیز تراس« وزیر 
خارجه جدید انگلیس طی تماس تلفنی بر نیاز فوری به احیای مذاکرات برجامی 

با ایران تاکید کردند.
»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان با لیز تراس همتای انگلیسی جدید خود درباره 
روابط دو کشور و موضوع برجام، رایزنی تلفنی برقرار کردند.وزارت خارجه آلمان 
در پیامی توییتری و کوتاه، از تماس تلفنی هایکو ماس وزیر خارجه این کشور با 
»لیز تراس« که به تازگی جانشین دومینیک راب وزیر خارجه انگلیس شد، خبر 
داد.طبق این پیام، وزیر خارجه آلمان با همتای انگلیسی جدید خود درباره روابط 

دو کشور، موضوعات سیاست خارجی و امنیتی به همراه برجام گفت و گو کرد.
وزارت خارجه آلمان اعالم کرد: »ما )آلمان و انگلیس( همکاری بریتانیا-آلمان در 
خصوص سیاســت دفاعی و خارجی را ادامه خواهیم داد. توافق شد که به احیای 
مذاکرات با ایران در موضوع برجام نیاز فوری وجود دارد«.رایزنی هایکو ماس وزیر 
خارجه آلمان با همتای انگلیسی در شرایطی انجام شده که این دو کشور اروپایی 
عضــو برجام، به رغم تعهدات مصرح خود در این توافق بین المللی، تاکنون اقدام 
عملی در انجام تعهداتشــان انجام نداده اند.به رغم بدعهدی کشورهای غربی در 
عمل به تعهداتشان ذیل برجام، آلمان، انگلیس و فرانسه طی ماه های اخیر بارها 

از ایران خواسته اند به میز مذاکرات وین بازگردد.
در همین حال رویترز طی گزارشــی نوشت، تحریم های صادرات نفت خام باعث 
شــد، ایران که تا همین 3 ســال پیش واردکننده بنزین بود، به صادرکننده این 
محصول تبدیل شــود و با افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی و نفتی، منبع 
درآمدی خود را تغییر داده و هدف آمریکا برای قطع درآمدهایش را با شکســت 
مواجه کند.  رویترز طی گزارشــی نوشــت منابع تجاری و مقامات اعالم کردند، 
علی رغم تحریم های سخت گیرانه و شدید آمریکا، صادرات سوخت و محصوالت 

پتروشــیمی ایران در سال های اخیر رونق گرفته اســت و این رونق، ایران را در 
موقعیت خوبی قرار داده تا در صورت برداشته شدن تحریم ها از سوی واشنگتن، 
فروش خود را در آســیا و اروپا به سرعت گســترش دهد.آمریکا در سال ۲۰18 
علیه صنعت نفت و گاز ایران تحریم هایی اعمال کرد تا منابع درآمدی جمهوری 

اسالمی ایران را از بین ببرد.
این اقدامات، صادرات نفت خام ایران را بســیار کاهش داد، اما نتوانست بر فروش 
سوخت و محصوالت پتروشیمی که رهیابی آنها بسیار دشوارتر هست، تاثیر چندانی 
بگذارد. نفت خام ایران به علت گرید )درجه( و ســایر ویژگی هایش قابل شناسایی 
است و در عین حال، نفتکش های بزرگ آسان تر از طریق ماهواره قابل شناسایی 
هســتند.بر اساس آمار وزارت نفت و بانک مرکزی ایران، این کشور در سال ۲۰۲۰ 
تقریبا ۲۰ میلیارد دالر محصوالت پتروشیمی و نفتی صادر کرده است. دولت ایران 

در ماه آوریل اعالم کرد این صادرات منبع اصلی درآمدهایش است.
در این میان معاون ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا تاکید کرد که بازگشت 
متقابل به توافق هسته ای با ایران در راستای منافع ملی آمریکا است.جالینا پورتر 
معاون ســخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا در نشســت خبری هفتگی خود در 
پاسخ به سوالی درباره سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان 

ملل و حضور وزیر امورخارجه ایران در این نشست گفت: در رابطه با منافعمان با 
ایران باید بگویم که همچنان بازگشــت متقابل )به برجام( در راستای منافع ملی 
مان است. همچنین بهترین گزینه در دسترس برای محدود کردن دوباره برنامه 
هسته ای ایران است.بنابر گزارش وب سایت وزارت امورخارجه آمریکا، پورتر در 
ادامه گفت که این کار، به عالوه فرصتی را برای رســیدگی به آنچه فعالیت های 
بی ثبات کننده ایران خواند، ایجاد می کند.وی تصریح کرد: آنچه ما می خواهیم 
بازگشــت متقابل به برجام است. درباره برنامه دیدارها در طول برگزاری نشست 
مجمع عمومی ســازمان ملل نیز باید بگویم که در حال حاضر نمی توانیم چیزی 

را از پیش اعالم کنیم.
جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز روز پنج شنبه درباره آغاز به کار دولت جدید 
در ایران اظهار داشــت: رئیس جمهور بایدن همچنان معتقد است که یک مسیر 
دیپلماســی رو به جلو بهترین گزینه پیش رو برای بازگشت به دوره ای است که 

ما نسبت به ظرفیت های هسته ای ایران آگاهی داشتیم.
وی ادامه داد: به عالوه، اینکه می توانیم با شــرکای بیــن المللی مان همکاری 
کنیم تا آنها )ایران( را مسئول بدانیم بهترین گام است. اما واضح است که وزارت 
امورخارجه باید تعیین کند که چه چیزهایی از طریق دیپلماسی امکانپذیر است. 
در این میان اما وزارت خزانه داری آمریکا جمعه اســامی چندین فرد و شرکت را 

به دلیل حمایت از حزب اهلل و لبنان در فهرست تحریم ها قرار داده است.
وزارت خزانــه داری آمریکا گفته اعضای یک شــبکه مســتقر در لبنان و کویت 
را کــه حزب اهلل لبنان را تأمیــن مالی می کنند در فهرســت تحریم ها قرار داده 
اســت.خزانه داری آمریکا گفته عالوه بر این، »شــبکه ای از تسهیل گران مالی و 
شرکت های صوری حامی حزب هلل و نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ایران« را نیز در فهرست SDN قرار داده است.

وزرای خارجه انگلیس و آلمان:

 به احیای فوری مذاکرات با ایران 
نیاز است


