
مذاکرات تهران و دهلی نو 
معــاون سیاســی وزیر امــور خارجــه جمهوری 
اسالمی ایران و وزیر مشــاور در امور خارجی هند 
در تماســی تلفنــی، درباره موضوعــات گوناگون 
مــورد عالقــه دو طــرف از جمله توســعه بندر 
 چابهــار و تقویــت روابط دو جانبه گفــت و گو و 

تبادل نظر کردند.
علی باقری کنی معاون سیاســی وزیر امور خارجه 
ایران و وینی کواترا  وزیر مشــاور در امور خارجی 
هنــد در تمــاس تلفنــی موضوع هــای گوناگون 
مرتبــط با روابط دوجانبه و مســائل منطقه و بین 
المللــی را مورد بحث و تبادل نظــر قرار دادند.دو 
طــرف در مورد عناصر مختلــف روابط دوجانبه از 
جمله پیشــرفت در بندر چابهار گفت و گو کردند.

در این تمــاس تلفنی، دیپلمات هنــدی بر تعهد 
کشورش به تقویت همکاری های دوجانبه با ایران 
 در رســیدگی به فرصت ها و چالش های مشترک 

تاکید کرد.  ایرنا

پیام تسلیت مصر به ایران  
وزارت خارجه مصر در پیامی جان باختن شــماری 
از شــهروندان ایرانی در زلزله اســتان هرمزگان را 

تسلیت گفت.
بیانیـه ای  صـدور  بـا  مصـر  خارجـه  امـور  وزارت 
جـان باختـن چندیـن شـهروند ایرانـی در زلزلـه 
متـن  گفـت.در  تسـلیت  را  هرمـزگان  اسـتان 
بـاره آمـده  ایـن  بیانیـه وزارت خارجـه مصـر در 
اسـت: مـا تسـلیت و همـدردی صمیمانـه خـود 
شـهروندان  از  شـماری  باختـن  جـان  پـی  در  را 
جنـوب  در  هرمـزگان  اسـتان  زلزلـه  در  ایرانـی 
باعـث  کـه  زلزلـه ای  می کنیـم،  ابـراز  را  ایـران 
از شـهروندان  باختـن و جراحـت تعـدادی  جـان 
در آنجـا شـد.وزارت خارجـه مصـر همچنیـن در 
 ادامـه بـرای تمـام آسـیب دیدگان آرزوی شـفای 

عاجل کرد.  مهر

اردوغان ۲۸ تیر به تهران سفر می کند  
خبرگــزاری آناتولی ترکیه خبر داد که رجب طیب 
اردوغان رئیس جمهوری این کشور، ۱۹ ژوئیه )۲۸ 

تیر( به تهران سفر می کند.
آناتولی در حســاب توئیتری خود این خبر را اعالم 
کــرد و در عین حال به جزئیات بیشــتری درباره 
این سفر اشاره ای نکرد.اردوغان آخرین بار شهریور 
ســال ۱۳۹۷ برای شرکت در نشســت سه جانبه 
 روســای جمهور ایران، روســیه و ترکیه به تهران 

سفر کرد.  ایسنا

واکنش ایران به ناآرامی های ازبکستان  
ســخنگوی وزارت امور خارجه گفــت: جمهوری 
اســالمی ایران روند تحــوالت و ناآرامی های اخیر 
 در بخشــی از جمهوری ازبکستان را با دقت تحت 

نظر دارد.
»ناصــر کنعانی« ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص تحوالت اخیر 
در جمهوری ازبکســتان اظهار داشــت: جمهوری 
اســالمی ایران روند تحــوالت و ناآرامی های اخیر 
در بخشــی از جمهــوری ازبکســتان را بــه دقت 
تحــت نظر دارد. ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
افــزود: ایــن تحوالت مســئله داخلــی جمهوری 
ازبکســتان اســت و اطمینان داریم دولت کشــور 
دوســت و برادر ازبکســتان، بزودی این مســئله 
 را به نفع مردم شــریف آن کشــور حــل و فصل 

خواهد کرد.  فارس

اخبــــار گزارش

ادعاهای ســاختگی و به دور از منطق آمریکا که نشــات 
گرفته از سیاســت بپرس تا پاسخگو نباشی و هوچی گری 
رســانه های مقصر نمایی می باشــد در باب نشست دوحه 
نیز تکرار شــده چنانکه نماینده ویژه آمریکا در امور ایران 
با تکرار فرافکنی های گذشــته تصریح کرد که هنوز برای 

بازگشت به برجام زمان وجود دارد.
این روزها آمریکایی ها برآنند تــا به زعم خویش چهره ای 
گفــت و گو محور از خود به نمایــش گذارند و با کم رنگ 
ســازی بی تعهدی خود در رفع تحریم ها و ضمانت دادن 
به تکرار نشــدن این تحریم ها، سعی در مقصر نمایی ایران 
در به نتیجه نرســیدن مذاکرات دارند چنانکه »راب مالی« 
نماینــده ویژه آمریکا در امور ایــران در مصاحبه با »رادیو 
عمومــی ملی« )ان پــی آر( تصریح کرد کــه هنوز برای 

بازگشت به توافق هسته ای ایران زمان وجود دارد.
وی در آغــاز این مصاحبه به جدیدترین دور مذاکرات رفع 
تحریمی در »دوحه« قطر اشــاره کــرد و گفت: »اتحادیه 
اروپــا بعنوان هماهنگ کننده مذاکرات خواهان یک تالش 
دیگر )برای ازســرگیری مذاکرات( بــود و از هر دو هیأت 
)ایــران و آمریکا( برای برگزاری نشســت در دوحه دعوت 
کرد به این امید که طرف ایرانی تمایل داشته باشد چیزی 
را به ما عرضه کند و اراده خود را نشــان دهد اما متأسفانه 
در این دور نتوانســت پاســخی به ما بدهد و به نوعی این 
دور از مذاکــرات اتالف وقــت بود«.نماینده ایاالت متحده 
در پاســخ به این ســؤال که مقام های ایرانــی گفته اند که 

واشــنگتن همان مواضــع قبلی را در مذاکــرات در پیش 
گرفت، گفــت: »اتحادیه اروپــا بعنــوان هماهنگ کننده 
مذاکرات، بار دیگر طرح بســیار مفصلــی از آن چه گمان 
می کــرد برآیند منصفانه ای خواهد بود روی میز قرار داد و 
ما گفتیم برای آن توافق آمادگی داریم، طرفی که پاســخ 
مثبت نداد، ایــران بود«.مالی بار دیگر تــوپ را در زمین 
ایــران انداخت و گفت: »ایــران زمانیکه گفت ما با مواضع 
خود آمده ایم، شفاف ســازی نکرد. ما به نقطه ای رســیدیم 
که با برای بازگشت به برجام سازگاری داشت و طرفی که 
هم اکنون باید پاســخ دهد، ایران است و اگر آمادگی ارائه 
پاسخ را ندارند، مشخص نیست که به چه دلیل به مذاکرات 

دوحه آمدند«.
نماینده آمریکا در امور ایران در پاسخ به سؤالی در خصوص 
موافقت آمریکا با پیشنهادی که برای روی میز قرار گرفته 
بود و طبق آن یک جدول زمانی برای انجام شروط ایاالت 
متحده و جمهوری اســالمی در خصــوص رفع تحریم ها و 
بازگشت ایران به پایبندی به مفاد برجام گفت: »بله درست 
است، ۱00 درصد نهایی نشده اســت اما آمریکا ایده های 
زیادی  درباره توافق نهایی دارد. زمانیکه این پیشنهاد روی 
میز قرار داده شد، ما اعالم کردیم که آماده ایم این توافق را 
بر آن اساس امضا کنیم. منتظریم ببینیم ایران آماده عبور 

از خط پایانی هست یا خیر«.
مالی همچنین درباره درخواســت ایران مدعی شد: »ایران 
در نشســت دوحه تقاضاهــای جدیدی داشــت که هیچ 

ارتباطی به توافق هســته ای نداشــت و بخشی از آن قباًل 
به ما و اتحادیه اروپا مطرح شــده بود و اعالم کرده بودیم 
که این موضوعات بخشی از مذاکرات هسته ای نیست«.این 
مقام آمریکایی در ادامه با اشــاره به این موارد تصریح کرد: 
»در حال حاضر مذاکرات بین ما و ایران نیســت بلکه بین 
ایران با خودش اســت تا به این نتیجه برســد که آیا برای 
بازگشت به پایبندی و توافق هسته ای آمادگی دارد یا خیر. 
ما آمادگی داریم و آمادگی خــود را اعالم کرده ایم«.مالی 
ادامه داد: »ایران هنوز تصمیم نگرفته که قصد بازگشت به 
برجام را دارد یا خیر اما دیر یا زود باید تصمیم گیری کند«.
راب مالــی ادعاهــای دیگر مقام های غربــی درباره برنامه 
هســته ای ایران را تکرار کرد و گفت: »ایران در مقایســه 
با قبل مواد شــکافت پذیر کافی برای ســاخت یک بمب را 
در اختیــار دارد و دانش آن را نیــز در اختیار دارند. آن ها 
برنامه تســلیحات )اتمی( را از سرنگرفته اند اما مواد کافی 
را برای ســاخت بمب در اختیار دارند. بازگشــت به برجام 
نه تنها در راســتای منافع عدم اشاعه اســت بلکه به نفع 
ایران هم هست زیرا تحریم ها برداشته خواهد شد اما ایران 
باید در این زمینه تصمیم گیری کند«.نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران ســپس تأکید کرد: »ایران اورانیوم غنی شده 
کافی برای ساخت بمب را در اختیار دارد و می تواند ظرف 
چند هفته ایــن کار را انجام دهد اما دولت بایدن آمادگی 
دارد در صــورت آمادگی ایران، به توافــق بازگردد. هنوز 
زمان برای بازگشــت به برجام وجود دارد و امیدواریم که 

ایران چنین مسیری را برگزیند«.مالی در پایان تأکید کرد: 
آمریکا همزمان با پیشبرد مذاکرات هسته ای به طور موازی 
مســئله زندانیان بازداشتی در ایران را نیز مطرح می کند و 
امیدوار است که بتواند این موضوع را حل کند. ما به دنبال 

راههایی برای تسهیل این مسئله هستیم«.
مذاکرات دوحه ســه شنبه و چهارشنبه هفتم و هشتم تیر 
ماه بعد از ســه ماه و نیم وقفــه پس از مذاکرات وین، بین 
ایران و آمریکا به صورت غیرمســتقیم و با تســهیل گری 
انریکه مورا برگزار شد و در همین راستا علی باقری مذاکره 
کننده ارشــد جمهوری اســالمی ایران در رأس هیأتی به 
دوحه ســفر کرد. البته در طول این مدت انتقال پیام ها به 
واســطه انریکه مورا، جوزپ بورل و برخی از وزرای خارجه 
اروپایی و منطقه بین ایران و آمریکا ادامه داشــت تا این که 
بورل ســفری به تهران داشت و در پی توافق حاصله مقرر 
شــد مذاکرات از سرگرفته شود که در نهایت این مذاکرات 

در دوحه برگزار شد.
انریکه مورا، معاون مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در حســاب کاربری خود در توییتر مذاکرات رفع تحریم ها 
در دوحه را فشــرده توصیف کرد.پــس از پایان مذاکرات 
»ناصر کنعانی« ســخنگوی وزارت خارجه در اظهاراتی با 
بیان این که نظرات و پیشــنهادهای عملیاتی ایران درباره 
موارد باقیمانده طرح و طرف مقابل نیز مالحظاتش را ارائه 
کرد، گفت: در مورد ادامه مسیر و مرحله بعدی گفت وگوها، 

باقری و مورا در تماس خواهند بود.
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۱۴ تیر سال ۱۳۶۱، خودروی سفارت جمهوری اسالمی ایران با چهار دیپلمات ایرانی 
عازم بیروت بود که به دست گروه های مسلح وابسته به صهیونیست ها ربوده شد.

بعد از گذشت ۴0 سال، هنوز رژیم صهیونیستی جزئیات این آدم ربایی را پنهان می کند.
اسمش احمد، نام خانوادگی اش متوسلیان؛ دانشجوی مهندسی الکترونیک دانشگاه علم 
و صنعت و سال ها قبل از پیروزی انقالب، انقالبی بوده و طعم زندان های ساواک را هم 
چشیده اســت. بعد از پیروزی انقالب اسالمی، "پاسدار" انقالب می شود. ۱۴ تیر سال 
۱۳۶۱، ســوار بر خودروی سفارت جمهوری اسالمی ایران عازم جنوب بیروت بوده اند؛ 
عالوه بر حاج احمد متوسلیان، سید محسن موسوی کاردار سفارت، تقی رستگار مقدم 
کارمند سفارت و کاظم اخوان خبرنگار و عکاس خبرگزاری ایرنا هم سوار بر خودرو بوده 
اند.در میانه راه خودرو در یک ایست بازرسی مربوط به اعضای یک حزب سیاسی وابسته 
به رژیم صهونیستی در لبنان، معروف به "فاالنژها" متوقف می شود. دقایقی بعد از ربوده 
شــدن حاج احمد و همراهانش، رادیو اسرائیل اعالم می کند: »ژنرال احمد متوسلیان، 
طراح عملیات فتح المبین و بیت المقدس، در پست بازرسی »برباره« به اسارت گرفته 

شد«؛ دقیقا از همین جا روایت زندگی حاج احمد در هاله ای از ابهام است.

روایت ربوده شدن ۴ دیپلمات

تصویر سازی خیالی »مالی« از مذاکرات دوحه آشکار ساخت  

روخوانی آمریکا از متن تکراری غیرمنطقی

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

برابر رای شــماره ۱40۱۶0۳2۹0۱200۱۷۶۱ -۱40۱/۳/25 هیات  اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی آقای محمد بینش به شــماره شناســنامه۶۶۳ کد ملــی4۶0۹0۹554۸ 
صــادره از گرمســار فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  مســکونی به 
مساحت۸5.۱۳ متر مربع از پالک شماره ۷۹ فرعی از 25 اصلی واقع در  شاهبداغ 
حــوزه ثبت ملک گرمســار خریداری از  آقای علی اکبر فالحی محرز گردیده اســت. 
لــذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــد مــی توانــد از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتــراض خود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پس از اخذ  رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض ،دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/۳/۳0
تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱40۱/4/۱5

شناسه آگهی ۱۳۳۷۱۶2
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهــی تغییــرات شــرکت المــاس درخشــان گیتــی گهــر 
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ۱۳۹۱5 و شناســه ملی 

 ۱4005505050
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱40۱/۳/2۶ 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد : آقایان ابراهیم کشــاورزی به 
شــماره ملی ۶۱4۹۶۸5۷4۸ به سمت رئیس هیئت مدیره 
، محمدرضا کشــاورزی به شــماره ملی 0۳۸۳۷۳۷400 به 
ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ، علیرضا کشــاورزی 
به شماره ملی 0۳۸۶۳2۱2۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره انتخاب شــدند.کلیه اســناد و اوراق بهادار تعهدآور 
شــرکت از قبیل چک ، ســفته ، برات ، قراردادها ، و عقود 
اسالمی با دو امضا از سه امضای اعضای هیئت مدیره متفقا 
همراه با مهر شــرکت معتبر و کلیه اســناد و اوراق عادی با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
 اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان قــم اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )۱۳4۶54۶(

آگهی تحدید و حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید و حدود شــش دانگ یکباب ســاختمان به شــماره ۶۹4۸ فرعی 
مفروز و مجزا شــده از 2۹ اصلی به مســاحت ۳2۸/0۸ مترمربع به آدرس شهر عسلویه 
واقــع در بخش عســلویه  تحت مالکیت ایوب پایــاب فرزند علی تاکنون بــه عمل نیامده 
اســت فلــذا طبق ماده ۱4 قانــون ثبت تحت حدود پــالک مرقوم روز چهارشــنبه مورخه 
۱40۱/5/۱2راس ســاعت ۸ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدین وسیله به 
مالکین و مجاورین دعوت می شود در مورد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به 
تحدیــد حدود پالک مزبور نظارت فرماینــد و اعتراض و حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت ۳0 روز خواهد شــد که بایســتی کتبا 
اداره ثبت عسلویه تسلیم و رسید عرضحال دریافت نماید ضمنا معترض از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواســت خود را به دادگاه 
صالحــه تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائــه نماید .تاریخ 

انتشار :۱40۱/4/۱5 
 یعقوب محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عسلویه

آگهی تبصره ۳ ماده ۱20 آیین نامه اصالحی مربوط به ثبت امالک 
نظــر بر اینکــه آقای عباس ابوطالبی احــد از ورثه جواد ابوطالبی به اســتناد گواهی 
حصر وراثت شــماره ۹۶/2/2۹۳ مورخ ۱۳۹۶/04/25 و درخواســت شماره 0۱۶۷0۳ 
مورخ۱400/0۹/2۳خواهان صدور ســند مشــاعی موروثی نســبت به پالکهای ۳5و ۳۷ 
و 50 فرعی از ســنگ ۸0 اصلی کالدشــت میباشــد و اعالم نموده اصل سند اولیه پالک 
مذکــور نــزد علیرضا ابوطالبی اســت و مراتب تســلیم ســند اولیه پالکهــای مذکور طبق 
اخطاریه شــماره ۳۹۶۱  مورخ۱40۱/0۳/۱۷به وی ابالغ گردیده اســت ولی اصل سند 
به این تحویل داده نشــده اســت لذا مراتب طبق تبصره ۳ ماده ۱20 آیین نامه اصالحی 
ثبــت امالک در یکی از روزنامه های کثیر االنتشــار مدت ده روز اگهــی تا چنانچه دارنده 
ســند مالکیت بدون مجوز قانونی ظرف مهلت معین شــده در آگهی ســند مورد مطالبه را 
تســلیم ننماید سند مالکیت وراث متقاضی با رعایت کلیه مقررات قانونی صادر و تسلیم 

خواهد شد.
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهــی موضــوع ماده 2 قانــون و آئین نامه اجرایی الحــاق موادی به قانون ســاماندهی و 
حمایت ازتولید و عرضه مسکن

برابــر رای شــماره       ۶۳۸    مــورخ    ۱۷ /۱40۱/02  هیات موضوع قانون الحاق 
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت اسناد 
و امــالک اسالمشــهر  تصرفــات مالکانــه و بال معــارض                     آقا  / خانم    محمد علی 
مســعود انصاری    فرزند  بهروز    به شــماره شناســنامه  ۸۷0۱  کد ملی/ شناســه ملی    
00۷۳۳۸۶45۶  صادره از     تهران    در ۶  دانگ  به مساحت  ۱۱۸۱/2۱  متر مربع به 
شماره پالک 5۷-44 فرعی  از 40  اصلی واقع در بهرام آباد خریداری و متصرف از مالک 
رســمی ربابه رجالی محرز گردیده لذا به منظور اطالع مردم و باســتناد ماده قانون و آئین 
نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن 
مراتب یک نوبت در روزنامه محلی یا کثیر االنتشار آگهی می گردد لذا در صورت اعتراض 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی مراتب دادخواست را به مرجع قضایی 
ظرف مدت ۱ ماه تقدیم و گواهی ارائه نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
همایون صفری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لعاب مشهد ) سهامی خاص ( به شماره 
ثبت 2۶۸۳و شناسه ملی ۱0۳۸0۱۸24۱4

بدینوســیله از کلیه سهامداران دعوت بعمل می آید تا درجلسه  مجمع عمومی عادی 
ســالیانه   که در تاریخ ۱40۱/04/۳0راس ساعت ۱۱صبح به در محل کارخانه واقع در 
کیلومتر ۱2 بزرگراه آسیایی  - نبش کوچه فرش مشهد به   کد پستی ۹۳5۷۱۸4۳۸۸ 

تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند  .
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 

۱. اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و حســابرس قانونی درخصوص عملکرد سال 
مالی منتهی  به سال ۱400 

2. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱40۱ 
۳.  بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱400   

4. تعیین روزنامه کثیر  االنتشار 
5..و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد . 

 هیئت مدیره شرکت لعاب مشهد

متن آگهی  
مدیریــت محترم کارگاه / شــرکت : آریا پیشــتاز ، موضوع : آقــای / خانم علی اکبر 
جمشــیدی  ،با توجه به درخواســت بازنشســتگی پیــش از موعد آقای / خانــم علی اکبر 
جمشــیدی در کارهای ســخت و زیان اور که در جلســه مورخ ۱40۱/۳/2۱ کمیته بدوی 
استانی این اداره کل مطرح شده و شغل ایشان بشرح ذیل مورد تایید قرار گرفته است. 

لذا ابالغ رای به کارفرما به شرح ذیل انجام گردد.
امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود دادر: ابالغ واقعی )حضوری(

امکان دسترسی کارگر به شرکت وجود ندارد: پست دو قبضه 
در صورت مجهواللمکان بودن شرکت: آگهی روزنامه شود.

irsherket.ssaa. و Ilenc.ssaa.ir به منظور دسترســی به آدرس شــرکت به ســایت
ir مراجعه گردد.

۱- شغل کارگر ساده 0راننده کمپرسی از تاریخ ۸4/۷/۱ لغایت ۸5/۱/۳۱ .
همچنیــن مطابق بــا تبصره 5 مــاده ۸ تصویبنامه هیئت محترم وزیــران رای مذکور 
ظرف مدت ۱5 روز اداری از تاریخ ابالغ نامه با ارائه تقاضای کتبی )فرم شــماره 4( قابل 
تجدیدنظر خواهی می باشــد و در غیر اینصورت رای مذکور قطعی و الزم االجراســت . م 

الف/۱0۷
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کنگان

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

برابــر رای شــماره ۱400۶0۳0۱024004۳۷۱ -۱400/۱۱/۳0  هیــات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نور محمد محمدلو فرزند 
محمد بشــماره شناســنامه ۱۳۱ صادره از خدابنده در یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مســاحت۱04/۶۷ مترمربع پالک 4۱ فرعی از 4 اصلی واقــع در تهران - بخش حوزه ثبت ملک 
شــهرری - خریداری از مالک رسمی آقای ناصر فخارنیا دوالبی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱40۱/4/۱5- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱40۱/4/۳0- م الف/2۱4
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهی مفقودی
ســند ،برگ سبز وکارت خودرو ســواری ام وی ام ۱۱0اس به رنگ سفید به شماره 
موتــور MVM371FBHG008922 و شــماره شاســی NATEBAPM0G1008447 بــه 
شماره انتظامی ۷5ایران۱۱2د2۷ به نام پریسا رمیار با کد ملی ۳02022420۹ مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است. کرمان
*********************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی سواری پژو پارس مدل ۱۳۸۳ رنگ مشکی متالیک شماره 
موتور ۱24۸۳0۸۶044 شماره شاسی ۸۳۸۱۱4۳۱ شماره پالک ایران۸2-۶2۹ق۷۹ 

به نام محمد نیک بخت گلیرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

سندکمپانی-تسلســل اســناد و شناســنامه مالکیت ســواری پراید به شماره پالک 
ایــران۸2-2۹۷ن۱۹ به شــماره 000۸۶۷۹۷ به نام آنالی رئوفی مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
*********************************************************

برگ سبز پژو ROA مدل ۱۳۸۷ شماره شهربانی ایران۸2-۸۱۷د55 شماره موتور 
۱۱۶۸۷00۱42۹ شــماره شاســی ۶۱22۶45۳ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
اســت. مالک متعهد می گردد مســئولیت ناشی از ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالی را 

به عهده خواهد گرفت. ساری
*********************************************************

ســند کمپانی ســواری پژو پارس مدل ۱۳۹۷ به شــماره پالک ایران ۸2- ۹۶2 ل 
52 به شماره موتور 124K1266571 و شماره شاسی NAAN21VE8JH907357 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
   به عموم بستانکاران ورشکسته آقای ناصر ناصری صدیق به شماره شناسنامه 427 
و شــماره ملی 0046164812 که به موجب دادنامه شــماره 9909971510501174 
مورخه 1399/08/22 صادره از شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان ســاری 
ورشکسته شناخته  شده و تاریخ توقف آن 1377/03/22 اعالم گردیده آگهی می گردد 
: اولین جلســه بستانکاران در ساعت 10 روز دو شنبه مورخه 1401/05/03 در اداره 
تصفیه امور ورشکســتگی استان مازندران به نشانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان 
امیرکبیر ، ســاختمان شــماره 2 دادگســتری اســتان مازندران ، طبقه اول ، واحد یک به 
شــماره تلفن 33323459 تشکیل می گردد. کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند 
و همچنین اشخاصی که با تاجر ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن 

هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند.
ضمناً اخطار می شود:

کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از تاجر ورشکســته فوق   )1
دارنــد باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این 
آگهــی به اداره تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مــدارک برای بســتانکارانی که در 

کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کسانی که به تاجر فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را   )2
معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده 24 قانون اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج 

درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال تاجر ورشکســته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند 
در ظــرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی اموال را تحــت اختیار اداره تصفیه بگذارند و 
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی 

داشته باشند.
چاپ اول : 1401/04/15
چاپ دوم : 1401/04/25

امین فالح
 معــاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
   بــه عمــوم بســتانکاران شــرکت ورشکســته تولیــدی مازنــد ابــر قائم شــهر به 
شــماره  دادنامــه  موجــب  بــه   10760315500 شناســه ملی  و   4682 شــماره ثبت 
9809971230201585 مورخه 1398/09/28 صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان قائم شهر ورشکسته شناخته شــده و تاریخ توقف آن 1390/12/28 
تعیین گردیده است  آگهی می گردد: اولین جلسه بستانکاران در ساعت 12 روز یکشنبه 
مورخه  1401/05/02 در اداره تصفیه امور ورشکســتگی اســتان مازندران به نشانی 
ســاری - خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شماره 2 دادگستری استان 
مازنــدران - طبقه اول - واحد 1 به شــماره تلفن 33323459 تشــکیل می گردد.کلیه 
بستانکاران وکســانیکه ادعایی دارند و همچنین اشخاصی که با تاجر ورشکسته موصوف 
مســئولیت تضامنی داشــته یا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور 

به هم رسانند. ضمنا اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از تاجر ورشکســته فوق   )1
دارنــد باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این 
آگهــی به اداره تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مــدارک برای بســتانکارانی که در 

کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کسانی که به تاجر فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را   )2
معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده 24 قانون اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج 

درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کسانی که به هر عنوان اموال تاجر ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند   )3

مکلفنــد در ظــرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهــی اموال را تحت اختیــار اداره تصفیه 
بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه 

عذر موجهی داشته باشند.
تاریخ چاپ اول : 1401/04/15 
تاریخ چاپ دوم : 1401/04/25
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آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت نوایده طراحان اسپادانا به شماره ثبت 7272 و شناسه 
ملــی 10103314846 بــه موجب دادنامــه شــماره 9909971210200711 مورخه 
1399/06/30 صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان آمل ورشکسته 
شناخته شــده و تاریــخ توقــف آن 1399/01/01 تعیین گردیده اســت آگهی می گردد؛ 
اولین جلســه بستانکاران در ساعت 10 روز یک شــنبه مورخه 1401/05/02 در اداره 
تصفیه امور ورشکســتگی استان مازندران به نشانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان 
امیرکبیر ، ســاختمان شــماره 2 دادگســتری اســتان مازندران ، طبقه اول ، واحد یک به 
شــماره تلفن 33323459 تشکیل می گردد. کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند 
و همچنین اشــخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن 
آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند. ضمناً اخطار می شود:

کلیــه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شــرکت ورشکســته   )1
فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار 
این آگهی به اداره تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در 

کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکــر بدهی دارند باید ظــرف مدت مذکور   )2
خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده 24 قانون اداره 
تصفیه امور ورشکستگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست 

وپنج درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکســته نامبرده را در اختیار   )3
دارند مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشار این آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه 
بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه 

عذر موجهی داشته باشند.
تاریخ چاپ اول : 1401/04/15 
تاریخ چاپ دوم : 1401/04/25

امین فالح
 معــاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

آگهی صورت طبقه بندی اصالحی بستانکاران
  صورت طبقه بندی اصالحی بستانکاران شرکت گرانول اتحاد به شماره  ثبت 2498  
وشناسه  ملی 10760252440 تهیه وتنظیم گردید و در اداره تصفیه امورورشکستگی 
اســتان مازنــدران بــه نشــانی:مازندران ســاری-خیابان مازیار-نبش خیابــان امیرکبیر 
ســاختمان شماره2دادگســتری اســتان مازندران  طبقــه اول واحد1  موجوداســت. این 
صورت طبقه بندی بستانکاران به استناد ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض در دادگاه صادرکننده حکم توقف 
)شــعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان آمل( می باشــد. بدیهی است پس از انقضاء 

مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محسوب می گردد.
تاریخ چاپ : 1401/04/15 

امین فالح
 معــاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

 در واکنش به تهدیدات صهیونیست ها علی باقری به شبکه المسیره یمن گفت که 
رژیم صهیونیستی اگر خواب حمله به ایران را ببیند از خواب بیدار نخواهد شد.

علی باقری در گفت وگو با شبکه خبری المسیره یمن، در پاسخ به سوالی در ارتباط 
با برخی از تهدیدات مقامات رژیم صهیونسیتی علیه ایران تصریح کرد :صهیونیست 
ها ،حتی خواب حمله به ایران را نمی توانند ببینند و اگر یک موقع هم خواب حمله 

به ایران را ببینند ، یقین بدانند که از آن خواب بیدار نخواهند شد .
الزم به ذکر اســت نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در تازه ترین اظهارات خود، 
برجام را »توافق خطرناک« توصیف کرد و گفت که این رژیم نظر خود را درباره 
این توافق به گوش دیگران رســانده اســت. یائیر الپید ادعا کرد که مهم اســت 
دیگــران نظر ما را درباره توافق خطرناک هســته ای و مخالفت ما با برخورداری 

ایران از سالح اتمی را بشنوند.
وی افــزود: در دیداربــا مکرون، پرونده ایران و تجاوز مکرر به ســکوهای گاز در 
امتــداد مرزهای لبنان را بررســی خواهم کرد.منابع اســرائیلی خبر داده اند که 

"یائیر الپید" نخســت وزیر جدید اســرائیل که اوایل ماه جاری خورشــیدی به 
دنبال بحران سیاسی گســترده و سقوط کابینه "نفتالی بنت" به قدرت رسیده، 
قرار است به پاریس برود؛ رسانه های صهیونیستی گفته اند که محور اهداف این 

سفر "ایران" است.
گفته شده که نخست وزیر جدید اسرائیل هم مانند نخست وزیران پیشین رژیم 
صهیونیستی )نفتالی بنت و بنیامین نتانیاهو( تمام نگرانی هایش مذاکرات هسته 
ای ایران با غربی هاست و از اینکه طرفین به یک توافق محکم برسند، به شدت 
هراسناک است.نفتالی بنت هم اواسط آبان ماه گذشته در حاشیه کنفرانس آب و 

هوایی گالسکو اسکاتلند با امانوئل مکرون دیدار کرده بود تا به اعتقاد کارشناسان 
بتواند مانع هرگونه توافق هسته ای با ایران شود. صهیونیست ها از اینکه تحریم 
های ایران برداشــته شود، به شدت نگران هستند، چرا که به اعتقاد آنان، تحریم 
هــا فضا را بــرای حضور قدرتمندتر ایران در منطقــه محدودتر کرده و تهران را 

درگیر مسائل داخلی بخصوص در حوزه اقتصاد می کند.
الزم به ذکر اســت وزارت خارجه فرانســه بخش توصیه های مســافرتی خود را 
به روز کرده و از شــهروندان خود از جمله شــهروندان با تابعیت مضاعف ایرانی 
خواسته از سفر به ایران خودداری کنند. فرانسه در این هشدار گفته است »سفر 
به ایران به هر دلیلی که باشــد رسما توصیه نمی شود.«وب سایت وزارت خارجه 
فرانســه همه شهرهای ایران را در نقشه هایی که مربوط به توصیه و هشدارهای 
دولتی برای مســافرت اســت به رنگ قرمز درآورده و اعالم کرده در صورت سفر 
شــهروندان فرانســوی به ایران خطر زیاد »دســتگیری و بازداشت خودسرانه و 

محاکمه ناعادالنه«، آنها را تهدید می کند.

واکنش تهران به تهدیدات اشغالگران قدس

صهیونیست ها از خواب حمله به ایران 
بیدار نخواهند شد


