
 غرب نمی تواند ایران را 
از حق هسته ای اش محروم کند

وزیر امور خارجه پیشــین عمان خاطرنشان کرد: 
ایران با بومی ســازی فناوری هسته ای و بر مبنای 
حقوق ملی به دســتاوردی رســیده که غرب نمی 
تواند ایران یا دیگرانی را که مانند ایران باشند، را از 

حق هسته ای شان محروم کند.
یوسف بن علوی وزیر امور خارجه پیشین عمان در 
نشســت ایران و جهان عرب در دوحه با بیان اینکه 
همه ما سواالت زیادی درباره مسائل منطقه داریم 
که هنوز برایش پاســخی نیافته ایم، بر تالش های 
متعــدد در دوران فعالیت حرفه ای اش در ســمت 
وزیــر امور خارجه تاکید کرد و گفت: مشــکالت و 
موانعی هســت که ممکن است دیگر طرف ها پیش 
روی ما بگذارند، چرا که نمی خواهند مسیر پیش رو 
هموار باشــد.وی همچنین توجه به منافع کشورها 
در روابــط با یکدیگــر را عاملی برای اســتحکام 
روابط بین آن ها دانســت و درباره نقش اعراب در 
به نتیجه رســاندن برجام گفت: این پرونده بسیار 
مهم است. ایران با بومی ســازی فناوری هسته ای 
و بــر مبنای حقوق ملی به دســتاوردی رســیده 
که غــرب نمی توانــد ایران یــا دیگرانــی را که 
 ماننــد ایران باشــند، مجبور کنــد از چنین حقی 

دست بکشند  ایسنا

قزاقستان خواستار افزایش همکاری 
با ایران

هیــات بندری و ریلی قزاقســتان در دیدار معاون 
امــور بندری ســازمان بنــادر، خواســتار افزایش 
همکاری هــای بندری با ایران شــدند و اعالم کرد 
امکان ترانزیت ۶ میلیون تن کاال به ایران به صورت 

ریلی وجود دارد.
آنــار ایرالن رییس هیات قزاقســتان بــا تاکید بر 
اینکــه می توانیم در حوزه بندری شــاهد افزایش 
تعامالت دو کشــور باشــیم، گفت: مــی توانیم به 
صورت ریلی ۵ تا ۶ میلیون تن بار به ایران منتقل 
کنیم و معتقدیم توانایی های بندر شــهیدرجایی 
بسیار بیشتر از حجمی است که هم اکنون فعالیت 
می کند.قزاقســتان خواستار افزایش همکاری  های 
بنــدری با ایران شــدوي با بیان اینکه قزاقســتان 
ســاالنه ۱۵ میلیون تن زغال سنگ به کشورهای 
گوناگون صادر می کند، گفت: قزاقستان می تواند 
۲ میلیون تن زغال ســنگ، ۱ تا ۱.۲ و میلیون تن 
ســنگ آهن و آهن آالت و نیز ۱ میلیون تن غالت 
به ایران صادر کند.در ادامه این نشســت همچنین 
آبای تورکپنبایف؛ رییس بندر آکتائو با بیان اینکه 
ایران می توانــد به هاب بــزرگ ترانزیتی منطقه 
تبدیل شود، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد زمان 
این اتفاق فرا رســیده است و باید بدانیم که ایران 
از نظر موقعیت جغرافیایی شرایط بسیار خوبی در 

کریدور شمال و جنوب دارد.  صدا و سیما

اخبــــار گزارش

بورل اخیرا در حالی گذر زمان را عامل دشــوارتر شــدن 
مذاکرات وین عنوان داشته است که جمهوری اسالمی در 
ســفر مورا به تهران ابتکار عمل هایی را برای تحقق توافق 
خــوب مطرح نمود کــه توجه به آنها و تعهد پذیر شــدن 
غرب می تواند آسان شــدن و به نتیجه رسیدن مذاکرات را 

به همراه داشته باشد. 
از اســفند ماه ۱400 تا کنون مذاکرات به صورت حضوری 
میــان ایران و گروه ۱+4 متوقف و بــه صورت نامه نگاری 
میان طرفین صورت می گیرد. اخیرا مورا معاون سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا ســفری به تهران داشته و جمهوری 
اسالمی پیشنهادهایی برای خروج مذاکرات از این وضعیت 
ارائه کرده است که شامل لغو تحریم ها، راستی ازمایی این 
لغو از سوی ایران و تعهد پذیر شدن غرب به تکرار نکردن 
بدعهدی های گذشته می شود. در همین حال گفت وگوی 
تلفنی میان امیر عبداللهیــان وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران با بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
صورت گرفته و تهران بر اســتمرار خطوط قرمز خویش و 
در عین حال تالش برای توافق خوب تاکید کرده است. در 
این میان جوزپ بورل، مســئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا در توییتی با اشــاره به گفت وگوی تلفنی خود با وزیر 
خارجــه ایران در مــورد گام های بعــدی مذاکرات احیای 
برجام نوشت، انتظار بیشــتر باعث دشوارتر شدن رسیدن 

به نتیجه در مذاکرات می شود.
جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا در 
توییتــی بر لزوم ادامه مذاکرات احیای توافق اتمی با ایران 
)برجام( و به فرجام رسیدن هر چه سریع تر مذاکرات تأکید 
کرد.او همچنین نوشــت که با امیرعبداللهیان در رابطه با 
»مســائل فوری دوجانبه و گام های بعدی برای ازسرگیری 
اجرای برجام« صحبت کرده اســت. این مواضع از ســوی 
بورل در حالی مطرح شده است که غرب تا به امروز اقدامی 
برای بهبود روند مذاکرات صورت نداده و همواره به دنبال 
حاشــیه ها و ابزاری بــرای باج خواهی بوده اســت که در 
جدیدترین اقدام نیز چشم به اشوب سازی در ایران پس از 

اصالحات اقتصادی داشت که آن نیز ناکام ماند. 
در این میان در ادامه تاکیدها بر حفظ خطوط قرمز ایران، 
خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی درباره برجام 
تصریح کرد: ما بدون وابستگی به بیگانه به فناوری هسته ای 
دست یافته  ایم و توسعه فناوری هسته ای صلح  آمیز بومی را 
جزو منافع ملی مان می دانیم. دیگران مجاز نیستند تعیین 
کنند ایران حق دستیابی به فناوری هسته ای دارد یا خیر. 
ایران بارها اعالم کرده که فقط قصد بهره برداری صلح آمیز 
از انرژی هســته ای دارد. در مذاکرات فعلــی بین ایران و 
کشــورهای غربی موضوعات کمی باقیمانده است که باید 
حل شــود. مورا، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا اخیرا به ایران 

آمد و راه ادامه مذاکرات هموار شد.
از سوی دیگر وزیر خارجه قطر با اشاره به نقش نفت ایران 
در ثبات بازار، از آمادگی تهران برای حل پرونده هسته ای 
خبر داد.طبق گــزارش الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل 
ثانی، وزیر خارجه قطر گفت: دســتیابی به راه حلی میانه 
در پرونــده ایران به ثبات در خلیج ]فارس[ کمک می کند.
وی در ادامــه افزود: پمپاژ مقادیــر اضافی از نفت ایران به 
بازار به ثبات قیمت نفت خام و کاهش تورم کمک می کند. 
اما در ایــن میان آمریکا همچنان به همان سیاســت های 
ضــد ایرانی گذشــته ادامه می دهند چنانکــه وزیر جنگ 
رژیم صهیونیســتی در دیدار با وزیر دفاع دولت جو بایدن، 
خواستار تقویت ائتالف منطقه ای تحت رهبری آمریکا علیه 
ایران شد.روزنامه صهیونیســتی هاآرتص در این خصوص 
این گونه گزارش کرد که گانتز با لوید آستین در واشنگتن 
دیــدار کرد و به او گفت که اقداماتی باید »به شــیوه های 
مختلــف از جمله تقویت ائتالف منطقــه ای تحت رهبری 
ایاالت متحده علیــه تهاجم ایران صورت گیرد«.در همین 
حال، آســتین به گانتز اطمینان داد که ایاالت متحده در 
حــال تالش برای تقویت ائتالف منطقــه ای خود و اعمال 

قدرت خود در منطقه است.
بر اســاس این گزارش، مقام های آمریکایی که در نشست 
حضور داشــتند، به وضوح نگرانی  خود درباره خشونت های 

صهیونیست ها علیه فلسطینیان را ابراز کردند و به خشونت 
در مراســم تدفین »شــیرین ابوعاقله« خبرنــگار الجزیره 
 اشــاره کردنــد و بر لزوم برداشــتن گام های اعتمادســاز 

تأکید کردند.
»نفتالی بنت« نخست وزیر رژیم صهیونیستی از زمان روی 
کار آمدن و تشــکیل کابینه، تالش ها برای اخالل در روند 
مذاکــرات وین و ترغیب جامعه جهانی برای اعمال فشــار 
به جمهوری اســالمی را افزایش داده اســت.گانتز در شب 
عزیمت به ایاالت متحده، مدعی شــد که ایران تنها چند 
هفته تا جمع آوری مواد شکافت پذیر برای بمب اتمی فاصله 
دارد و حدود ۶0 کیلوگــرم اورانیوم با غنای ۶0 درصد در 
اختیــار دارد.وی همچنین مدعی شــد که ایران در تالش 
برای تکمیل ســاخت و نصب یکهزار سانتریفیوژ پیشرفته 
در تأسیسات هسته ای خود از جمله یک تأسیسات جدید 
در نزدیکی نطنز  و جمع آوری دانش و تجربه در توســعه، 

ساخت و بهره برداری از سانتریفیوژها است.
از ســوی دیگر اما یک پایگاه تحلیلــی آمریکایی گزارش 
کرد که ســفر اخیر مذاکره کننده ارشــد هسته ای اتحادیه 
اروپا در مذاکــرات وین به ایران می تــوان جان تازه ای را 
به توافق هسته ای ایران ببخشد.پایگاه تحلیلی »المانیتور« 
در گزارشی نوشــت که »انریکه مورا« مذاکره کننده ارشد 
هسته ای اتحادیه اروپا در حالی که هفته گذشته در تهران 
بود، با مقامات ارشد ایرانی دیدار کرد و احتماالً این دیدار 
به توافق هســته ای ایران جان تازه ای بخشیده است.طبق 
این گزارش، ســفر  مورا به ایران با ســفر شیخ »تمیم بن 
حمد آل ثانی« امیر قطر به ایران هم زمان شــده بود. قطر 
نقــش مثبتی در تالش های دیپلماتیک برای احیای برجام 
ایفا کرده است.بر اساس این گزارش، یک دیپلمات خارجی 
مستقر در تهران به المانیتور گفت که اولین روز سفر مورا 
از جملــه دیدار او با »علی باقــری کنی« معاون وزیر امور 
خارجه ایران دلگــرم کننده نبود.ایــن دیپلمات در ادامه 
افزود: »با این حال به نظر می رسد در روز دوم اوضاع تغییر 
کرده است و ایرانی ها پیشنهاداتی را به مورا ارائه کردند«.بر 

اساس این گزارش، پایگاه تحلیلی المانیتور از منابع متعدد 
در تهران دریافته اســت که آنچه به این مقام اتحادیه اروپا 
ارائه شــده بیش از پیشنهادات بوده است.المانیتور گزارش 
کرده اســت که یک منبع رســمی در تهران به این پایگاه 
تحلیلی گفته است: »طرف ایرانی، پیشنهادی را با ایده های 
بازبینی شده به مورا ارائه داده است«.این منبع مدعی شده 
است: »موضوع سپاه پاسداران انقالب اسالمی در پیشنهاد 
جدید، یک موضوع محوری نیســت. این موضوع همچنان 
بر جای خود باقی اســت اما موضوعاتی با اولویت بیشــتر 

وجود دارد«.
طبــق این گــزارش، یک منبــع آگاه در خصــوص روند 
مذاکرات وین برای لغــو تحریم های یکجانبه علیه ایران و 
احیای برجام گفت بدون پاســخ صریح و روشــن از سوی 

آمریکا، هیچ گونه ازسرگیری مذاکرات وجود ندارد.
المانیتــور گزارش کرد که یک منبع رســمی در تهران در 
این خصوص گفته اســت: »دولت بایدن باید تصمیم گیری 
کند، این کشور نمی تواند بین سیاست های ]رئیس جمهور 
پیشین آمریکا دونالد[ ترامپ و آن  چه ]رئیس جمهور جو[ 
بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی تکرار کرد، باقی بماند«.
این وبگاه آمریکایی گزارش کرد که یک منبع دیپلماتیک 
خارجی در تهران فاش کرد که قطر و عمان به هموارسازی 
مسیر دستیابی به توافق هسته ای کمک می کنند و گفت: 
»طی چند ماه گذشته، دیپلمات های ارشد قطر و عمان از 
تهران بازدید کردند. هــدف اصلی همچنان ایجاد بهترین 
شــرایط برای احیای مذاکرات هســته ای است«.اوایل این 
هفته، »آنتونی بلینکن« وزیــر امور خارجه ایاالت متحده 
آمریــکا با »محمد بــن عبدالرحمان آل ثانــی« وزیر امور 
خارجــه قطر گفت وگو کرد و از »نقش ســازنده دوحه در 
تالش هــای ما برای حل موضوعات با ایران« قدردانی کرد.
بنا بر گفته مقام های آمریکایی، »حسین امیرعبداللهیان« 
وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه هفته گذشته تصریح 
کرد که اگر آمریکا »منطقی« عمل کند، توافق در دسترس 

خواهد بود.
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ســید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان این که 
جمهوری اسالمی ایران اجازه نمی دهد رژیم صهیونیستی در منطقه النه 
کند، به ســفر اخیر »انریکه مورا« به تهران اشــاره کرد و گفت که با این 

سفر راه ادامه مذاکرات هموار شده است.
»ســید کمال خرازی« رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در نشست 

ایران و جهان عرب در دوحه حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.
خــرازی ادامه داد:جمهوری اســالمی ایران قبل از هــر چیز نگاه تمدنی 
به جهان اســالم دارد و هیچ گاه خود را از دیگر ملل مســلمان و خصوصاً 
همســایگان عرب   زبان خود جدا نمی داند، بلکه تالش دارد در راســتای 
پیشــرفت منطقه غرب آسیا و در یک سطح بزرگتر، جهان اسالم، با سایر 
کشــورهای منطقه همکاری کند. این نه یک سیاست مقطعی، بلکه یک 
سیاســت اصولی مبتنی بر قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران است. 
اصل یازدهم قانون اساســی »سیاست  های کلی« نظام جمهوری اسالمی 
ایران را »اتحاد و ائتالف ملل اســالمی« تعریف می کند.وی با بیان این که 
یکی از مهمترین اهداف جمهوری اســالمی ایــران در منطقه پیرامونی 
خود، در کنار توســعه اقتصادی و افزایش مبادالت تجاری، ارتقای امنیت 
و بازدارندگی دفاعی اســت، گفت: سیاســت راهبردی جمهوری اسالمی 
ایران در منطقه غرب آســیا بر این استوار است که »امنیت« و »توسعه« 
مفاهیمی پیوســته به هم و غیرقابل تفکیک هستند. این سیاست بر سه 
رویکرد اساســی استوار اســت: اول این که، امنیت امری پیوسته است و 
ارتباط مســتقیمی با امنیت سایر کشــورهای منطقه دارد؛ دوم این که، 
امنیت کاالیی نیســت که قابل خریداری باشــد، بلکه در فرآیند تعامل و 

همکاری جمعی به دست می آید و باالخره سوم این که، روابط اقتصادی با 
کشورهای منطقه عامل مهمی در تأمین امنیت منطقه  ای است.

خــرازی گفت: اعالم ابتکاراتی چون طرح صلح هرمز از ســوی ایران و یا 
اولویت  بخشی به سیاست همسایگی، نشــانه  هایی از عزم، اراده و جدیت 
جمهوری اســالمی ایران در تقویت و گســترش روابط خود با همسایگان 
جنوبی  و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است و نشانه  هایی 
از چنین عالقه متقابلی در کشــورهای منطقه نیز وجود دارد که از جمله 
می توان به تالش های صلح  جویانه دولت های قطر، عمان و عراق اشاره کرد.
وی در ادامه به چهار مســئله محوری در روابط جمهوری اسالمی ایران و 
جهان عرب اشاره   کرد و گفت: جمهوری اسالمی ایران اهمیت باالیی برای 
کشور عربستان سعودی، کشوری که قبله مسلمانان و حرمین شریفین در 
آن قرار دارد و به عنوان یک کشور بزرگ منطقه، قائل است.خرازی با بیان 
این که بحران یمن یکی از مهم ترین دغدغه  های این منطقه است، عنوان 
کرد: این بحران صرفاً ناشــی از تنازعات داخلی یمن نیســت و جمهوری 
اســالمی ایران همواره بر این اعتقاد بوده اســت که یمن راه حل نظامی 
نــدارد، حقیقتی که اکنون پس از هفت ســال جنگ و ویرانی، همگی به 
آن اذعان دارند.خرازی بیان کرد: جمهوری اســالمی ایران تأکید دارد که 
باز کردن پای رژیم صهیونیســتی به منطقــه خلیج فارس، موجب ثبات 
و امنیت نخواهد شــد، زیرا رژیم صهیونیســتی هدفی جز ایجاد تنش در 
منطقه خلیج فارس و دور ساختن اعضای این منطقه از یکدیگر ندارد. به 
هر صورت، جمهوری اسالمی ایران اجازه نخواهد داد رژیم اشغالگر قدس 

در این منطقه النه کند.  ایرنا

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی

اجازه نمی دهیم صهیونیست ها در منطقه النه کنند

راهکار جلوگیری از اتالف وقت  و دشوارتر شدن مذاکرات 

اجرای ابتکارات ایران و تعهد پذیرشدن غرب

آگهی مفقودی
برگ ســبز و کارت ماشــین ســواری رانا پــاس TU5 مدل 1400 رنگ خاکســتری 
متالیک شماره موتور 167B0147016 شماره شاسی NAAU01FE2MT325563 شماره 
پاک ایران95-787م53 به نام رحمت اله ذوقی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است. ساری
***********************************************************************

برگ ســبز ســواری اپل آســترا رنگ زرشــکی متالیک مــدل 1994 شــماره موتور 
02X62648 شــماره شاسی R5076137 شماره پاک ایران59-361ب57 به نام صغری 

رمرودی زاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

برگ ســبز خــودرو ســواری پــژوGLX 405 مــدل 1389 رنــگ نقــره ای متالیک 
شــماره پــاک ایــران72-747ق45 شــماره موتور 12489016856 شــماره شاســی 
NAAM01CA1AE206524 به نام محمدرضا امیرخانلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ساری
***********************************************************************

برگ سبز - سند کمپانی - کارت موتور سیکلت و بیمه نامه به نام محمد شکوهی به 
شــماره پاک 588-74611 بهرو 150 شــماره موتور 0149NBJ225935 شماره شاسی 

50N9541171 مدل 1395 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

برگ ســبز ســواری پژو 206 تیپ SD TU5 206 مدل 1390 رنگ ســفید شماره 
پــاک  NAAP41FD4BJ309593 شــماره  موتــور 13390000122 شــماره شاســی 
ایــران62-295د18 بــه نام مریم رمضان پــور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

است. ساری
***********************************************************************

 کلیه مدارک ســواری سیســتم پژو تیپ 405 جی ال ایکس مدل 1384 رنگ نقره 
ای متالیک شــماره پاک ایران82-278ط74 شــماره موتور 12484092735 شــماره 

شاسی 14234190 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************************

سند وبرگ سبزموتورسیکلت به رنگ ابی مدل 1391به شماره موتور 38014026 
* NEK **10 D و شماره  تنه NEK ** 110D9102471 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد ساری
***********************************************************************

اصل سند برگ سبز خودروی پژو 405 به شماره انتظامی  54791 و94 و به شاسی  
NAAM11CA0K975921 و شــماره موتــور 12488129953   بــه نــام خاور دشــتی 

بیگدیلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان
***********************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( مینی بوس سیســتم آرین C616 مدل1394 برنگ سفید- 
بشــماره موتور 89187395شــماره شاســی  NAB379619FA000067 و شماره پاک 
ایران 73-   626ع 97 به نام یاســر صباغی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می 

باشد . بندرعباس
***********************************************************************

دادنامه 
شــماره پرونده : 313/1/1400 ح    شــماره دادنامه : 16   تاریخ 1401/1/14 - 
مرجع رســیدگی : شــورای حل اختاف شهرستان آبادان   خواهان : جعفر مطور  به نشانی 
:آبادان - کوی فرهنگیان خیابان 15 پاک 47   - خوانده :  1- حســن کلهری 2- یوســف 
کعابی حمیدی 3- ناصر ساعدی به نشانی مجهول المکان ، خواسته : الزام به انتقال سند 
، گردشــکار : پرونده ابتدا به شــعبه 1 شــوراهای حل اختاف ـ آبادان ارجاع و به کاسه 
313/1/1400 ح به ثبت رســیده اســت  واعضاء محترم این شــعبه پس از تبادل نظر 
وجری تشــریفات و اقدامات قانونی نظریه مشورتی خود را به این مرجع اعام نموده اند 
پس از بررســی پرونده و رسیدگی های الزم ختم رسیدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت 
بصدور رای مینمایند . )رای  شورا( در خصوص دادخواست آقای جعفر مطور  به طرفیت 
آقایان 1-  حســن کلهری 2- یوســف کعابی حمیدی 3- ناصر ســاعدی  به خواسته الزام 
به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سمند تاکسی به پاک 14 ایران 527 ت 22 
مقوم به  80/000/000 ریال به انضمام هزینه دادرســی شــورا بــا توجه به محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان در دادخواســت و ماحظه و بررســی اسناد مالکیت خواهان و 
ســایر مبایعه نامه های فی ما بین خواندگان و عدم حضور خواندگان در شــورا لذا شــورا 
خواســته خواهان را ثابت دانســته و مســتندا به  مواد 198 و515 و  519 قانون آیین 
دادرســی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم )مالک رســمی ( و حضور در دفتر خانه 
جهت تنظیم سند رسمی خودرو موصوف الذکر در حق خواهان صادر و اعام می گردد در 
خصوص ســایر خواندگان با توجه به عدم توجه دعوا مســتندا به بند 4 ماده 84 قرار رد 
دعوا صادر و اعام می شود نسبت به هزینه دادرسی با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم 

مســبب آن نبوده اســت لذا مستندا به ماده 197 قانون مذکور حکم به بی حقی خواهان 
صــادر و اعــام می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت  روز از تاریخ  اباغ قابل  
واخواهی در همین مرجع و ســپس ظرف بیســت روز قابل   تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی شهرســتان آبادان می باشد . قرار صادره و حکم اصراری در بخش اخیر نیز ظرف 

بیست روز از تاریخ اباغ قابل اعتراض در محاکم مذکور خواهد بود 
قاضی شورای حل اختاف آبادان -مصطفی نیکی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره 140060323061001756مورخه1/01
1400/0هیــات موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودان تصرفات 
مالکانه وبامعارض اقای ابوذر واحدی زاده گشــوئیه  فرزند علی به  
شــماره شناسنامه 11229در ششدانگ یک باب کارگاه بسته بندی 
وســردخانه )صنایع تبدیلی کشاورزی(به مساحت 3886/11 متر مربع  قسمتی از 
پاک 25فرعی از 6-اصلی  واقع در روســتای اســام آباد رودان هرمزگان  حقوق 
ارتفاقــی ندارد  و پاک  25فرعــی از 6-اصلی  ذیل  ثبت  1327 صفحه 20دفتر 
جلد 8 بنام حسین قاسمی  سعادتی  سند مالکیت صادر وتسلیم گردیده ومتقاضی 
مورد  تقاضا را از مالک رسمی خریداری نموده است لذا به منظور اطاع مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته است می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند 
وگواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد ودر هر حال صدور 

سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد./
بدیهــی اســت در صــورت انقضای مدت مذکــور وعدم وصــول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد   

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/3/2
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/3/18

9/م/الف
یحیی شیروانی
رئیس  اداره ثبت اسناد واماک رودان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسند رسمی )موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه(

هیات حل اختاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اماک شهرستان میاندوآب بشرح 
زیــر تصرفات مفروزی و مالکانه اشــخاص را تایید و به جهت عدم دسترســی به مالکین 
مقرر شــده است پس از نشــر آگهی سند مالکیت رسمی صادر وتســلیم گردد و علیهذا 
در اجــرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت اطاع مالکین مشــاعی و ســایر صاحبان  حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص 
اعتراض داشــته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشــار اولین آگهی اعتراض کتبی 
خود را مســتقیما به اداره ثبت اســناد و اماک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید 
یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت اســناد و اماک دادخواســت به مرجع 
ذیصاح قضایی تقدیم نمایند. درغیر اینصورت ســند مالکیــت مورد تقاضای متصرف بر 
اســاس مدلول رای صادره درحدود و مقررات صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود
 1400  /12/09 مورخــه   140060313006006309 شــماره  رای   -1
تقاضای آقای ســعید حنیفی فرزند ستار مبنی برصدور سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه 
قســمتی از پــاک 1031 فرعی از 6 اصلی بخش 7مراغه حــوزه ثبتی میاندوآب واقع در 
قجلو خریداری شــده از صمد حبیبیان به شــماره پرونده 39-1400 هیات به مســاحت 

130/20 مترمربع که برای آن پاک 1128 فرعی تعیین شده است .
مورخــه 12/09/ 1400  شــماره 140060313006006316  رای    -2
تقاضای آقای حجت رسولی فرزند قربانعلی مبنی برصدور سند مالکیت ششدانگ اعیانی 
یکبابخانه قسمتی از پاک 185 فرعی از 42 اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
واقع در تقی آباد خریداری شــده از وراث حســنعلی جعفرزاده به شماره پرونده 367-
1400 هیات به مســاحت 135/80 مترمربع که برای آن پاک 834 فرعی تعیین شــده 

است .
تاریخ انتشار نوبت اول:  شنبه 1401/02/17

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1401/03/02
سعید سیفی  
سرپرست   اداره ثبت اسناد و اماک میاندوآب

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان 2001005116000005

فرشاد منبری 
 شهردار کامیاران

ت دوم
نوب

به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات  » عملیات اجرایی تکمیل مجتمع سالن چند منظوره ورزشی فاز ۳«    شهرداری کامیاران در نظر دارد فراخوان پروژه 
الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام 

الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی: 

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مهلت دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تا  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴ تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ صبح ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۳/۰۳۴/۰۹۱/۰۳۹
ریال )سه میلیارد و سی و چهار میلیون و نود و یک هزار و سی و نه ریال( می باشد که باید به یکی از شکل های زیر باشد. 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
کامیاران، خیابان صالح الدین ایوبی، چهارراه زنده یاد ادهم مظفری، ساختمان شهرداری شماره تماس۰۸۷۳۵۵۲۲۶۱۰-۰۸۷۳۵۵۲۱۷۹۰

ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۸۷۷۹۱۳۰۰۰ شهرداری الف - ضمانت نامه بانکی 

پایگاه تحلیلی و خبری آرگوس مدیا نوشــت: ایران پس از ســفر وزیر نفتش به 
نزوئال برای حمایت از بخش نفت تحریم شــده ونزوئال وارد عمل شــده و به جز 

میعانات گازی، نفت خام سنگین خود را نیز به این کشور ارسال می کند.
ایران پس از ســفر جواد اوجی، وزیر نفت این کشــور به کاراکاس در اوایل ماه 
جاری میالدی، برای حمایت از بخش نفت تحریم شــده ونزوئال وارد عمل شد.به 
گفتــه یک منبع آگاه، اوجی و همتای ونزوئالیی اش، طارق االیســامی در اوایل 
ماه می، یک قرارداد اولیه با هدف تامین تجهیزات پاالیشــگاهی ونزوئال و کمک 
به تعمیرات پاالیشــگاه دولتی ۱40 هزار بشکه ای »ال پالیتو« در ایالت کارابوبو 

امضا کردند.
به نوشــته این گزارش، این توافق باعث می شــود، همــکاری های موجود بین 
دو کشــور عمیق تر شــوند. حمایت ایران از بهبود تولید نفت خام ونزوئال که بر 
اســاس برآوردهای آرگوس از 470 هزار بشــکه در روز در بــازه ژانویه تا آوریل 
سال گذشــته به 700 هزار بشکه در روز در همین مدت در سال جاری رسیده، 

حیاتی و مهم بوده اســت.ایران محموله  های میعانــات گازی را در یک قرارداد 
تهاتر با نفت خام ونزوئال، برای رقیق کردن و بهبود نفت فوق ســنگین از میدان 
نفتی اورینوکو به یک نفت خام قابل صادرات، ارســال می  کند.آمارهای شرکت 
رهیابی محموله های نفتی »ورتکســا« نشــان می دهد، ایــران، در حال حاضر، 
نفت خام ســنگین خــود را نیز به کاراکاس ارســال می کنــد و نفتکش دینو 
 370 هزار بشــکه از این نوع نفــت را در پایانه خوزه ونزوئــال در هفتم ماه می 

تخلیه کرده است.
در ادامه این گزارش آمده اســت، مشخص نیست تهران به ارسال چنین محموله 
هایی به ونزوئال ادامه دهد یا خیر اما احتماال نفت سنگین بیشتری از ایران ارسال 

شــود زیرا تقاضا از ســوی چین به علت محدودیت های کرونایی کم شده است.
آرگوس ادعا می کند، خریداران چینی نفت ایران که مشــتریان اصلی هم نفت 
ایران و هم نفت ونزوئال هســتند، گزینه واردات نفت اورال روسیه که با تخفیف 
بسیار عرضه می شود را نیز دارند. مسکو آماده می شود تا در صورت تحریم نفتی 

اتحادیه اروپا، نفت خود را به جای اروپا به سوی چین روانه کند.
در عین حال، اگر شرکای سرمایه گذاری مشترک شرکت دولتی نفت ونزوئال به 
ویژه شرکت »شــورون«، فعالیت های خود را در این کشور از سر بگیرند، تولید 
نفت ونزوئال می تواند بیشتر افزایش یابد. شورون در سال ۲0۱9 به علت تحریم 
های آمریکا از این کشور خارج شده بود.کاخ سفید این هفته با یک ژست حسن 
نیت برای تشویق گفتگو میان مادارو، رئیس جمهور ونزوئال و ائتالف مخالفان این 
کشــور به رهبری خوان گوایدو، اعالم کرد، به شورون آزادی عمل بیشتری برای 
مذاکره در مورد عملیات آینده خود در ونزوئال می دهد اما بدون پیشرفت واقعی 

در این مذاکرات، لغو تحریم ها بعید به نظر می رسد.  فارس

 صنعت نفت تحریم شده ونزوئال 
زیر چتر حمایت ایران


