
 ایرانیان خارج از کشور 
تحت پوشش بیمه قرار می گیرند

رضا عامری، مدیرکل شــورای عالــی امور ایرانیان 
خارج از کشور وزارت امور خارجه از تحت پوشش 

قرار گرفتن ایرانیان خارج از کشور خبر داد.
 رضا عامری، مدیرکل شــورای عالی امور ایرانیان 
خارج از کشــور وزارت امور خارجــه درباره تحت 
پوشــش قرار گرفتن ایرانیان خارج از کشور گفت: 
ایرانیانی که ســابقه پرداخت حــق بیمه حتی در 
قبل از پیروزی انقاب اســامی دارند و وقفه ای در 
پرداخت حق بیمه آنها به وجــود آمده، می توانند 
با پرداخت معوقه ها، خــود و خانواده خود را بیمه 
کنند و سپس از مزایای دریافت حقوق بازنشستگی 
استفاده کنند. وی ادامه داد: مذاکراتی با مسئولین 
بیمه تامین اجتماعی در این خصوص انجام شــده 
و این آمادگــی وجود دارد که ایرانیــان بتوانند با 
پرداخت حق بیمه، پدر و مــادر خود که در ایران 

زندگی می کنند را تحت پوشش بیمه قرار دهند. 
عامری تاکید کــرد: در قانون جامــع ایرانیان نیز 
موضوع بیمه ایرانیان خارج از کشــور دیده شــده 
است.دبیرخانه شورای عالی ایرانیان در وزارت امور 
خارجــه این موضوع خصوصاً ایرانیان کم برخوردار 
را با جدیت تمام در دستور کار خود دارد و ایرانیان 
می توانند با مراجعه به 28 کارگزار بیمه که در 18 
کشور مستقر می باشــند برای بیمه کردن خود و 

افراد خانواده اقدام کنند.  میزان

 مطابق معاهده ۱۳۵۱ 
متعهد به حقابه ایران هستیم

ســخنگوی وزارت انرژی و آب دولت موقت طالبان 
تصریــح کرد افغانســتان مطابــق معاهده 1۳۵1 

متعهد به حقابه ایران است.
»اخترمحمد نصرت« سخنگوی وزارت انرژی و آب 
دولت موقــت طالبان بار دیگــر تأکید کرد هیئت 
حاکمه افغانســتان مطابق معاهــده 1۳۵1 متعهد 
به حقابه ایران اســت.نصرت به »ســام وطندار« 
گفت: ایران مطابق بــه توافقنامه 1۳۵1 در حالت 
عــادی 22 مترمکعب در ثانیه آب حق دارد و ما 4 
مترمکعب دیگر را هم بر اســاس حسن همجواری 
می دهیم.وی افزود: ما نسبت به حقابه ایران متعهد 
هستیم، اما اگر خشکســالی باشد، به همان اندازه 
آب کم می شود.سخنگوی وزارت انرژی و آب دولت 
موقت طالبان تأکید کرد در معاهده ســال 1۳۵1 
چگونگــی پرداخت آب در زمان خشکســالی ذکر 

شده  است.  تسنیم

پیام مقامات قطری 
امیر، نائب امیر و نخســت وزیــر قطر در پیام هایی 
جداگانــه به رئیس جمهور کشــورمان جان باختن 
تعدادی از شــهروندان ایرانی در حادثه سیل اخیر 

را تسلیت گفتند.
شــیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در پیامی 
به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران جان باختن 
تعدادی از شــهروندان ایرانی در اثر حادثه سیل را 
تسلیت گفت و برای مصدومان آرزوی شفای عاجل 
کرد.همچنین شیخ عبداهلل بن حمد آل ثانی، نائب 
امیر قطر و شــیخ خالد بن خلیفــه بن عبدالعزیز، 
نخســت وزیر این کشــور در پیام هایــی جداگانه 
حادثه ســیل اخیر در برخی شــهرهای ایران را به 
رئیس جمهور کشــورمان تســلیت گفتند و برای 

مصدومان آرزوی شفا کردند.  ایسنا

گفتگوی بلینکن و گانتز درباره ایران
وزیــر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با وزیر جنگ 
رژیم صهیونیســتی در مورد آنچــه که »تهدیدات 
ناشــی از ایــران« ادعا شــده و همچنین حمایت 

واشنگتن از امنیت تل آویو صحبت کرد.
»آنتونی بلینکن« وزیــر امور خارجه آمریکا بامداد 
یکشنبه به صورت تلفنی با »بنی گانتز« وزیر جنگ 
رژیم موقت صهیونیستی گفتگو کرد.وزارت خارجه 
آمریکا با صدور بیانیه ای در این باره گفت: »بلینکن 
با گانتز در مورد طیف وسیعی از چالش های امنیتی 
مشترک، از جمله تهدیدات ناشی از ایران و حمایت 
ایاالت متحده از امنیت اســرائیل، گفتگو کرد«.در 
این بیانیه آمده اســت: »بلینکن بر این باور دولت 
]آمریکا[ تاکید کرد که اســرائیلی ها و فلسطینی ها 
شایســته برخورداری از معیارهای مساوی امنیت، 

آزادی و دموکراسی هستند«.  فارس

توسعه مناسبات ایران و عمان 
سازمان توسعه تجارت، سازمان شهرک  های صنعتی 
و اتــاق بازرگانــی ایران و عمان به منظور توســعه 

صادرات کاال های غیرنفتی تفاهم نامه امضا کردند.
سازمان توســعه تجارت، سازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی و  اتاق مشترک بازرگانی ایران 
و عمان به منظور ارتقای سهم حضور تولیدکنندگان 
و صنعت گران کشــور در نمایشــگاه های تخصصی 
عمان، توسعه صادرات کاال های غیرنفتی ایرانی به 
این کشور و افزایش حجم مبادالت تجاری با عمان 
از طریق ارائه مشــوق ها و حمایت های یارانه ای به 
شــرکت های توانمند تولیدی یــا صادراتی بخش 
خصوصی تفاهم نامه مشــترک امضا کردند.علیرضا 
پیمان پاک اقدامات انجام شــده در جهت بهبود و 
ارتقای ارتباطات میان اتاق بازرگانی ایران و عمان 
را بســیار خوب و موثر توصیف کرد و با اشــاره به 
راه اندازی خط مستقیم دریایی میان ایران و عمان 
گفت: مســائل ضمانتــی مانند صنــدوق ضمانت 
صادرات در مرحلــه ارائه خدمات قرار دارد و برای 
اســتفاده از ظرفیت ها و امتیازات توســعه تجارت 
تاش های موثر انجام گرفته است.  صدا و سیما

اخبــــار گزارش

در ادامه اقدامات جمهوری اسامی برای تقویت همگرایی  
میان کشورهای منطقه دســتیار وزیر امور خارجه با بیان 
این که ایــران آمادگی دارد میزبان لبنانی ها برای گفت وگو 
در خصــوص تامین ســوخت مورد نیاز مردم این کشــور 
باشــد، گفت: هرگز دوستان خود را در روزهای سخت تنها 

نخواهیم گذاشت.
وعده های کشــورهای عربی و غربی برای تامین ســوخت 
لبنان در حالی محقق نشــده اســت که هر روز بر میزان 
مشــکات مردم این کشور افزوده می شــود. در این میان 
جمهوری اسامی در چارچوب همگرایی منطقه ای از جمله 
در حــوزه عربی آمادگی خود را برای تحقق این مهم اعام 
داشته اســت که با حمایت بســیاری از لبنانی ها و خشم 
غربی ها و حامیان آنها در داخل لبنان همراه شــده است. 
در ادامه این رویکرد تعاملی »محمدصادق فضلی« دستیار 
وزیر امور خارجه و مدیرکل غرب آســیا و شمال آفریقای 
وزارت امور خارجه در توئیتی نوشــت: جمهوری اسامی 
ایــران به عنوان یکی از بزرگترین تولیــد و صادرکنندگان 
انــرژی در منطقه، برای کمک به مردم لبنان، در کنار آنها 
ایســتاده اســت. وی با اعام این که »تهران آمادگی دارد 
میزبان لبنانی ها برای گفت وگو در خصوص تامین سوخت 

مورد نیاز مردم این کشــور باشــد،« تصریح کرد: ما هرگز 
دوســتان خود را در روزهای سخت تنها نخواهیم گذاشت. 
در همین حال مجتبی امانی، ســفیر جدید ایران در لبنان 
با وزیر امور خارجه این کشــور عربی دیدار و رایزنی کرد . 
مجتبی امانی در صفحه توییتر خود در این ارتباط  نوشت: 
»در روز جمعه، رونوشتی از اســتوارنامه خود را به عنوان 
سفیر جمهوری اسامی ایران در لبنان به جناب آقای دکتر 
عبداهلل بوحبیب وزیر امور خارجه جمهوری لبنان تســلیم 

کردم .«
الزم به ذکر اســت سیدحســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل 
لبنان اخیرا در سخنانی اظهار داشت: درباره نفت، مشکل از 
ما نیست، بلکه دولت لبنان مشکل اصلی است. من حاضرم 
که از ایران ســوخت وارد کنم، به شرط اینکه دولت لبنان 
این مســئله را بپذیرد. اما هیچ کس در لبنان جرأت انجام 
ایــن کار را ندارد؛ زیرا از تحریم هــای آمریکا علیه خانواده 
خود می ترســد. امروز ممکن است شــرکت های روسی و 
ایرانی آماده همکاری با لبنان باشــند، ولی این جرأت در 

دولت وجود ندارد.
»ولید فیــاض« وزیر انرژی لبنان هــم در واکنش به این 
اظهارات گفت که لبنان از »هبه« همه کشــورهای دوست 

در جهان استقبال می کند. رئیس حزب »التوحید العربی« 
لبنان هم استقبال از پیشنهاد دبیرکل حزب اهلل عنوان کرد: 
مخالفت با این پیشــنهاد خیانت به مردم است.وی تاکید 
کرد: ما در این راســتا مشخصات ســوخت مورد نیاز برای 
نیــروگاه های تولید برق را آمــاده کردیم و به طرف های 
ذیربط اعام می کنیم و بر روی ســایت وزارت انرژی نیز 
قرار خواهیم داد.وزیر انرژی لبنان تاکید کرد: نیروگاه های 
تولید برق به هر یک لیتر ســوخت نیــاز دارند و با توجه 
 بــه افزایش دمای هوا در تابســتان این امــر بر هیچ کس

پوشیده نیست.
همچنین وئام وهاب، رئیس حزب »التوحید العربی« لبنان 
تاکید کرد که پیشنهاد سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب 
اهلل لبنان برای آوردن ســوخت از ایران تحولی مثبت است 
و باید اجرایی شــود. هرکس که با این پیشــنهاد مخالفت 
کند باید رســوا شــود.وهاب در ادامه خاطرنشان کرد: به 
عقیــده من مخالفت با این پیشــنهاد خیانــت به مردم و 
منافع مردم اســت زیرا نفتی که از عراق وارد کردیم آخر 
 ماه آگوســت به پایان خواهد رســید. از ســوخت ایرانی 

استقبال می کنیم.
پیش از این نیز جبران باســیل، رئیــس جریان آزاد ملی 

لبنان در گفت وگو با شــبکه المنــار تاکید کرده بود که با 
وجود امضای قرارداد با مصر و اردن تصمیم سیاسی آمریکا 

مانع رسیدن برق و گاز به لبنان می شود.
وی در ادامه گفت که من نزد سید حسن نصراهلل، دبیرکل 
حــزب اهلل لبنان و همچنین وزیر انرژی لبنان می روم و از 
آن ها درخواست می کنم که سوخت ایرانی وارد کنیم، در 
این صورت از فردا 1۰ ســاعت در روز برق خواهیم داشت. 
رئیس جریان آزاد ملی لبنان با اشــاره به مانع تراشی های 
آمریکا در روند انتقال انرژی از مصر و اردن به لبنان اعام 
کرد که من به دیدار ســید حسن نصراهلل می روم تا درباره 
واردات ســوخت از ایران صحبت کنیم. الزم به ذکر است 
آمریکا و برخی کشــورهای عربی برای تسلیم سازی لبنان 
در قبال طرح ســلطه صهیونیست ها بر منابع انرژی لبنان 
در تامین انرژی این کشور مانع تراشی می کنند و تا کنون 
طرح هایــی مانند انتقــال انرژی از مصــر و اردن از خاک 
ســوریه به لبنان را نیز اجرایی نکرده اند. لبنانی ها بر لزوم 
تغییر این روند تاکید داشته و خواستار تغییر سیاست های 
دولت و افزایش گرایش به کشــورهایی شده اند که پیش 
 از این در تامین ســوخت این کشــور اقداماتی ســازنده 

و عملی داشته اند.
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شــبکه »سی جی تی ان« در تحلیلی نوشت دو کشــور چین و ایران در حال برداشتن 
گام های معنادار به ســمت منطقه ای صلح آمیزتر هستند، زیرا شرایط شکننده جهانی 

همچنان تحت تأثیر طرح های هژمونیک و تک قطبی قرار دارد.
»حمزه رفعت حســین« عضو سابق مدعو در مرکز استیمسون در واشنگتن و دستیار 
محقق ســابق در مؤسســه تحقیقات سیاست اســام آباد و گوینده در شبکه ایندوس 
پاکستان در یادداشــتی برای رسانه چینی »سی جی تی ان« نوشت »شی جین پینگ« 
رئیس جمهور چین با همتای ایرانی خود ابراهیم رئیســی گفت وگوی تلفنی داشــت و 
هر دو طرف عزم مشــترک خود را برای مقابله با امواج شــوک اقتصادی و چالش های 
امنیتی در سراسر جهان ابراز کردند. به نوشته پایگاه اینترنتی این شبکه، »هر دو کشور 
چین و ایران در حال برداشتن گام های معنادار به سمت منطقه ای صلح آمیزتر هستند، 
زیرا شرایط شکننده جهانی همچنان تحت تأثیر طرح های هژمونیک و تک قطبی قرار 
دارد. کلیدهای بازگشایی پتانسیل های جهان در اجتناب از سیاست تفرقه و پرداختن 
به چالش های مبرمی مانند فقر، یکجانبه گرایی و نابرابری  های اجتماعی اســت«.طبق 
این گزارش، شــی گفت که رســیدگی به تاطم در نظم جهانی که به سرعت در حال 
تغییر اســت و با تحوالت اجتماعی، عدم قطعیت ها و چالش های سیستم بین المللی 
تعریف می شــود، بسیار مهم است.به گفته وی، مداخله فاحش در امور حاکمیتی دیگر 
کشــورها اما کمکی نمی کند و تنها جهان را تقســیم کرده و خرد جمعی را به خطر 
انداخته اســت.در ادامه این گزارش ضمن بیان این که رفتار ناعادالنه ای در قبال ایران 
در ارتباط با برجام انجام شــده، آمده که »رئیسی هم گفت که سیاست خارجی تهران 
وابسته به برجام و )دادن فرصت( استفاده آمریکا از بازی قدرت سیاسی، نخواهد بود«. 
به گزارش این رسانه، در همین حال، ایران اتصال منطقه ای خود و ایجاد مشارکت های 
استراتژیک با سایر کشــورها از جمله چین را در اولویت قرار داده است. عاوه بر این، 
رئیسی از هفته های ابتدایی ریاست جمهوری خود تاش کرده تا ایران را از اولویت های 
سیاست خارجی تفرقه انگیز آمریکا در منطقه جدا کند. تهران به دنبال عضویت کامل 
در ســازمان همکاری شانگهای )SCO( است که عضویت آن از سال 2۰21 آغاز شده 
و قرار اســت در اجاس بعدی سازمان همکاری شــانگهای که قرار است در سمرقند 
ازبکستان در اواسط سپتامبر 2۰22 برگزار شود، نهایی گردد.در پایان تحلیل این رسانه 
چینی آمده اســت: با حمایت از اصل چین واحد و دفاع از منافع کشــورهای در حال 
توســعه، هم چین و هم ایران اراده جمعی برای تمرکز بر حوزه های مورد توجه واقعی 
را نشان می دهند که عاری از بازی قدرت، ساخت ساح یا اقدامات تحریک آمیز است. 
دیدگاه جمعی بیان شده، زمینه درستی را برای نظم جهانی صلح آمیزتر ایجاد می کند.
در همین حال معاون دیپلماســی وزارت امور خارجه تصریح کرد رویکرد و سیاســت 
ایــران در روابط خارجی، یک رویکرد متوازن اســت و حتــی درصورت تحقق توافق 
برجام و رفع موانع در روابط ایران و غرب، جمهوری اســامی ایران هرگز دوســتان 
خود از جمله چین، روســیه یا هند را فراموش نخواهد کرد. مهدی صفری در بخشی 
از گفت وگو با شــبکه خبری فونیکس چین)که پیش از تماس تلفنی اخیر روســای 
جمهوری ایران و چین انجام شــد( تاکیدکرد سیاســت اصولی ایران، مبتنی بر توازن 
در روابط خارجی اســت.صفری در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه برخی چینی ها نگران 
هستند که اگر رابطه میان ایران و غرب در چارچوب برجام شکل بگیرد، روابط تهران 
و پکن ممکن است تحت الشعاع قرار بگیرد، این موضوع را به صراحت مردود دانست 
و با اشاره به اراده دولت سیزدهم در پیش گرفتن رویکرد متوازن در سیاست خارجی، 

تاکید کرد: جایی برای نگرانی نیست.

ایران و چین در مسیر برقراری صلح در منطقه 

در چارچوب تقویت همگرایی های منطقه ای مطرح شد 

آمادگی ایران برای میزبانی نشست تامین سوخت لبنان

آگهی اصالحیه 
مجمــع عمومی عادی بطور فوق العاده شــرکت فناوران 
تاریــخ  بــه  روز  روزنامــه سیاســت  در  آبیــدر ســاریژ  
1401/5/8  با اشتباه  شرکت فناوران آبیدر ساریز درج 

گردیده و بدین وسیله اصالح می گردد.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای یحیــی صابری بیــرون فرزنــد عزیزاله با ارائه استشــهاد محلــی مصدق، طی 
درخواســت شــماره  4052556 - 1582مــورخ 1401/05/05تقاضــای صدور ســند 
مالکیــت المثنــی ششــدانگ یک قطعــه زمین بــا بنای احداثــی بمســاحت 437مترمربع  
تحــت پــالک2539  فرعــی از 292 الــی 296 فرعــی از 53- اصلــی بشــماره ســریال 
0783365واقــع در قریــه  پلــور بخش7حــوزه ثبتی شهرســتان الریجان کــه در دفتر 
40صفحــه  268 جلــد  40ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شــده را نموده اســت . 
در اجــرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبــت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از 
تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره 
ثبت محل ارائه و رســید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه 
نگردد و یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشود این اداره 
مطابــق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام مالــک خواهد نمود.))تاریخ 

انتشار:دوشنبه 1401/05/10 ((./
اسماعیل اکبری-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

                                                                 
رونوشت گواهی حصروراثت

خانم صغری آذریان فرزند مجید به شماره ملی 0439290902 بشرح دادخواست 
به کالسه 01100181 ازاین شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است 
که شــادروان زینب علیمردانی فرزند نوراله به شــماره ملــی 0439280680 در تاریخ 
1363/12/09 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته وورثه حین الفوت وی منحصراســت 
به :1. علیمراد علیمردانی فرزند یداله به شماره ملی 0439290767 صادره از دماوند 
)پســر متوفی( اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواست مزبور در یک نوبت آگهی می 
نمایــد تــا هرکســیاعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد 

شد.7430
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای یحیــی صابری بیــرون فرزنــد عزیزاله با ارائه استشــهاد محلــی مصدق، طی 
درخواســت شــماره  4052556 - 1582مــورخ 1401/05/05تقاضــای صدور ســند 
مالکیت المثنی ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت 437مترمربع  تحت 
پالک2538  فرعی از292 الی 296 فرعی از 53- اصلی بشماره سریال 0705590واقع 
در قریه  پلور بخش7حوزه ثبتی شهرستان الریجان که در دفتر 41صفحه  265 جلد 41 
ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شــده را نموده است . در اجرای ماده 120 اصالحی 
آئیــن نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض 
خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت 
نماینــد. چنانچه پس از اتمام مــدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یــا درصورت اعتراض 
اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 
ســند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. ))تاریخ انتشار:دوشنبه 1401/05/10 

/.))
اسماعیل اکبری-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

رونوشت گواهی حصروراثت
آقــای محمــود احمدخانــی فرزنــد محمد به شــماره ملــی 0439255511 بشــرح 
دادخواســت بــه کالســه 0100197 ازاین شــورا گواهــی حصروراثت نمــوده و چنین 
توضیــح داده اســت که شــادروان محمــد احمدخانی فرزند غالمحســین به شــماره ملی 
0439823481 در تاریــخ 1401/04/11 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته وورثه 
حیــن الفــوت وی منحصراســت بــه :1. محمــود احمدخانی فرزنــد محمد به شــماره ملی 
0439255511 صــادره از دماوند )پســر متوفی(2. مهدی احمدخانــی فرزند محمد به 
شــماره ملــی 0439636205 صــادره از دماوند )پســر متوفی(3. معصومــه احمدخانی 
فرزنــد محمــد به شــماره ملــی 0439892619 صــادره از دماونــد )دختــر متوفی(4. 
مینــا احمدخانــی فرزند محمد به شــماره ملی 0430002459 صــادره از دماوند )دختر 
متوفی(5. طاهره حســنی فرزند سیدابوالحسن به شــماره ملی 5010519208 صادره 
از آمل )همســر متوفی(اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکسیاعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از 
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر 

خواهد شد.7431
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001223  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانــم زینب علــی زاده فرزند اصغر به شــماره 
شناســنامه 40887 صــادره از تهران در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی در آن به 
مساحت 66/76 مترمربع پالک 2104 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک73 فرعی از 
اصلــی مذکور قطعه 68 واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالکین رســمی وراث مرحوم علی 
نقدی وند محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/4/26- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1401/5/10 - م الف/240
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  140160301024001224  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی کارخانه فرزند محمد ابراهیم به شماره 
شناســنامه 24229 صــادره از تهران در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنــای احداثی در آن به 
مساحت 50/73 مترمربع پالک 2104 فرعی از 4 اصلی مفروز و مجزا شده از پالک73 فرعی از 
اصلــی مذکور قطعه 68 واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالکین رســمی وراث مرحوم علی 
نقدی وند محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/4/26- تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 1401/5/10 - م الف/239
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

مفقودی
جواز اســلحه ســاچمه زنی دولول روی هم، کلیبر 12 به شــماره ســالح 91691208 مدل 
کوســه ســاخت کشــور ترکیه به نام ماشــاءهلل مارزی به شــماره ملی 3031282000 و شماره 

شناسنامه 58 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط می باشد. کرمان
***************************************************************

گواهی پایان تحصیالت کارشناســی رشته میکروبیولوژی خانم کبری شمسی به شماره ملی 
2218253038 فرزنــد محمدابراهیــم صــادره از تنکابن به شــماره شناســنامه 826 و تاریخ 
تولد05/01/1355 از دانشــگاه ازاد اســالمی ولی اباد تنکابن مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد.نوبت دوم ساری
***************************************************************

گواهی پایان تحصیالت کارشناســی رشــته مدیریت بازرگانی به نام ســید محســن تنکابنی 
مقدم کدملی 2219194604 فرزند ســید جعفر شماره شناسنامه 398 صادره از تنکابن تاریخ 
تولد 1363/04/15 به شــماره 1336188 از دانشــگاه آزاد اســالمی واحد ولــی آباد تنکابن 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت اول ساری
***************************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی سواری پژو PARSTU5 رنگ ســفید روغنی مدل 1394 شماره 
موتور 164B0030016 شــماره شاســی NAAN11FV6FK884480 شــماره پــالک ایران82-

554ق63 به نام رضا صفا نوایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

ســند کمپانــی و ســند مالکیت ســواری پــژو 206 مدل 1386 شــماره پــالک ایران62-
829د66 شــماره موتور 14186013647 شــماره شاســی 21509281 مفقــود گردیده و از 

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

ایــن جانــب علیرضــا تقی پور ســروالت مالک ســواری ســمند LX ســفید شــماره موتور 
12490316024 شــماره شاســی NAAC91CC8CF890517 به علت فقدان اســناد فروش 
خودرو تقاضای صدور رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد 
خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران-کرج ؛ شــهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه 

نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. ساری
***************************************************************

کلیه مدارک ســواری پژو 206 مدل 1389 رنگ سفید روغنی شماره شهربانی ایران99-
214ه46 شــماره موتور 13389021798 شــماره شاســی NAAP13FE2BJ451159 مفقود 

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

تیــپ  فوتــون  سیســتم  فلــزی  بــاری  کامیــون   3221189 هوشمندشــماره  کارت 
A-BJ1049V9JE6 مدل 1388برنگ ســفید روغنی بشــماره موتور HC563367PA15 شماره 
شاســی NADV9JE648E028044 و شــماره پالک ایــران 91-    189ع67مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
***************************************************************

برگ سبز)شناسنامه (سند کمپانی)فاکتور فروش(،کارت، خودرو سواری سیستم پژو تیپ 
405GLX-XU7 مدل 1393برنگ خاکســتری بشــماره موتور 124K0573196 شــماره شاســی 
NAAM01CA1ER070474 و شماره پالک ایران 94-    311د63به نام فاطمه شاکری برنطین 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

بـه  ریـاض  بی اعتمـادی  تـداوم  وجـود  بـا  نوشـت،  آمریکایـی  روزنامـه  یـک 
واشـنگتن، مذاکـرات ایران و عربسـتان سـعودی می تواند »فرصت هـای مهمی« 

بـرای دولـت آمریـکا فراهـم کند.
 روزنامه »واشـنگتن پسـت« در یادداشـتی به قلم »حسـین ایبیش« نوشته است، 
گرچـه افزایـش بی اعتمـادی عربسـتان سـعودی بـه آمریـکا موجب تـاش آن ها 
بـرای حـل اختافات با ایران شـده اما واشـنگتن همچنـان باید از شـرایط به نفع 
خـود اسـتفاده کنـد.در ایـن یادداشـت آمده اسـت، پـس از اتمام سـفر منطقه ای 
بایـدن بـه غـرب آسـیا دو رقیـب اصلی منطقـه همچنان در فکر آشـتی هسـتند. 
ایـران و عربسـتان سـعودی ظـرف یـک سـال پنـج دور مذاکـره در عـراق برگزار 
کرده انـد و هـردو هفتـه گذشـته اعـام کردنـد کـه در حـال حرکـت بـه سـمت 
سـطوح باالتری از مذاکره بر سـر مصالحه هسـتند. نزدیک تر شـدن یک دشـمن 
و یـک دوسـت آمریـکا می توانـد فرصت هـای مهمی برای واشـنگتن فراهـم کند.
واشـنگتن پسـت ادعـا کـرد: »پـس از تیـره شـدن روابـط ریـاض و تهـران در 
سـال 2۰1۶، مقامـات سـعودی بـه ایـن امیـد بسـتند کـه تحریم هـای دونالـد 
ترامـپ رئیس جمهـور سـابق آمریـکا بتوانـد تغییری در رفتـار ایران ایجـاد کند. 
در عـوض ایـران رفتـاری خشـونت آمیزتر از هـر زمـان دیگـر نشـان داده و در 
سـال 2۰1۹ حمـات موشـکی ویرانگری علیه تأسیسـات نفتی سـعودی آرامکو 
انجـام داد«.ایبیـش در یادداشـت خود می نویسـد: »با اینکه دولـت ترامپ اغلب 
مواضعـی متخاصمانـه در قبـال ایـران داشـت، چشـمانش را بر روی ایـن حمله 
موشـکی بسـت و اعـام کـرد در این حادثه هیچ آمریکایی کشـته نشـده اسـت. 
ایـن اظهارنظـر بـه منزلـه ضربـه آخـر بـه سـعودی ها بـود. آن هـا تـا پیـش از 
ایـن نیـز ایـن دلخـوری را داشـتند کـه بـاراک اوبامـا در توافـق سـال 2۰1۵ 
مسـئله پهپادهـا و موشـک های ایرانـی و شـبکه گروه هـای مسـلح ایـن کشـور 
در منطقـه از جملـه در عـراق، لبنـان، سـوریه و یمـن را نادیده گرفتـه بود«.وی 
می افزایـد: »سـعودی ها بـه ایـن جمع بنـدی رسـیدند که واشـنگتن دیگـر قابل 

اتـکا نیسـت و اگـر می خواهنـد مسـائل امنیتـی عمده آن هـا در ارتباط بـا ایران 
بـر روی میـز مذاکـره قـرار گیـرد، بایـد خودشـان ایـن کار را انجام دهنـد. بعد 
از انتخابـات 2۰2۰ آمریـکا، تشـویق بایـدن برای اسـتفاده از دیپلماسـی به جای 
زور در منطقـه، ایـن درک را منسـجم تر کـرد«.در ادامـه ایـن یادداشـت آمـده 
اسـت: »مذاکـرات رسـمی مصالحـه میـان دو طـرف از سـال 2۰21 در فرودگاه 
بغـداد شـروع شـد و عـراق در اینجـا نقش زمیـن بی طـرف را ایفا کـرد. در ابتدا 
پیشـرفت اندکـی حاصل شـد. تمرکز سـعودی ها بر ایـن بود که ایـران، متحدان 
حوثـی را بـه قبـول آتش بس و خاتمـه دادن به جنگی ترغیب کنـد که ریاض را 
وارد مخمصـه کـرده بـود. امـا ایرانی ها فقـط به دنبـال احیای روابـط دیپلماتیک 
بودنـد. بـا ایـن حـال در نهایـت حوثی هـا بـا آتش بـس موافقـت کردنـد. ریاض 
نیـز از ایـن فرصت اسـتفاده کرد تـا از »عبد ربـه منصور هـادی« رئیس جمهور 

یمـن خاص شـده و شـورای ریاسـتی جدیـدی را جایگزیـن او کند«.
واشـنگتن پسـت متذکـر می شـود: »دور بعـدی گفت وگوهـا کـه قریب الوقـوع 
به نظـر می رسـد در برهـه خطیـری از روابـط آمریـکا بـا دوسـتان و دشـمنانش 
در منطقـه انجـام خواهـد شـد. قصـد سـفر بایـدن، ترمیـم روابـط تیـره آمریکا 
رئیـس جمهـور  از آن تشـویق  امـا شـاید مهم تـر  بـود  و عربسـتان سـعودی 
]آمریـکا[ بـرای ملحـق شـدن عربسـتان سـعودی بـه دیگـر کشـورهای عربـی 
غیـر  امنیتـی  همـکاری  توافقـات  یـک سـری  راسـتای  در  اسـرائیل  و حتـی 
رسـمی بـود. همـکاری در حـوزه سـامانه های موشـکی و هوایـی بـرای مقابلـه 
بـا زرادخانـه ایـران کـه به طـور فزاینـده ای در حـال قدرتمنـد شـدن اسـت، از 

حملـه ایـن توافقـات اسـت«.این یادداشـت می افزایـد: »هـدف نهایی گسـترس 
چنیـن همکاری هایـی ایـن اسـت کـه ارتش آمریـکا ردپـای خـود در خاورمیانه 
را کوچـک کنـد و بـا کار کمتر، عاید بیشـتری داشـته باشـد زیـرا همکاری های 
منطقـه ای می تواننـد موثرتـر و پایدارتـر از مداخلـه از خـارج باشـند. امـا همـه 
چیـز آرام پیـش نمـی رود. نشـانه هایی از این دیده می شـود کـه حوثی ها ممکن 
اسـت آتش بـس را نقـض کننـد و در ایـن اقـدام ایران نقشـی مرکـزی دارد زیرا 
از ایـن شـبه نظامیان بـرای افزایـش یـا کاسـتن فشـار بـر دشـمنانش اسـتفاده 
می کند«.ایبیـش در ادامـه مدعی می شـود: »همچنین روشـن اسـت کـه تهران 
امیـدوار اسـت گفت وگوهـای مصالحـه بـا ریاض موجب شـکافی میـان آمریکا و 
عربسـتان سـعودی شـود. ایـده آن هـا این اسـت که سـعودی ها را مجبـور کنند 
بیـن احیـای روابـط نزدیـک با واشـنگتن یا نزدیک شـدن بـه ایران و خـروج از 

جنـگ یمـن یکـی را انتخـاب کند«.
در ایـن یادداشـت بـه دولـت بایـدن توصیـه می شـود: »واشـنگتن می توانـد از 
طریـق تقویـت تعهـدات امنیتـی بـه عربسـتان سـعودی، تهـران را کنـار بزند و 
در عیـن حـال بـه ریـاض تفهیـم کند کـه آمریـکا در مقابـل، افزایـش همکاری 
در زمینـه تولیـد انـرژی و قیمـت آن، دور مانـدن از روسـیه و چیـن و اسـتقبال 
دارد.  انتظـار  ریـاض  از  را  منطقـه  در  امنیتـی  گسـترده تر  هماهنگی هـای  از 
کشـورهای حاشـیه خلیـج ]فارس[ همچنـان تردیدهـای عمـده ای در خصوص 
تعهـد و قابـل اتـکا بـودن آمریکا دارنـد اما ایـن را درک می کنند کـه جایگزینی 
بـرای حمایـت آمریـکا ندارند«.واشـنگتن پسـت خطـاب بـه بایـدن می نویسـد: 
»آمریـکا و عربسـتان سـعودی می توانند گزینه های روشـنی را بـه ایرانی ها ارائه 
کننـد: آن هـا می تواننـد روابط خـود با سـعودی ها را احیا کنند، توافق هسـته ای 
بـا واشـنگتن را تجدیـد کننـد و احتـرام بـه نگرانی هـای امنیتـی مشـروع خود 
را دریافـت کننـد امـا فقـط با شـروطی معقـول که شـروع آن توقف خشـونت از 

طریـق گروه هـای نیابتـی در منطقـه اسـت«.  فارس

بایدن روی مذاکرات تهران و ریاض 
موج سواری کند


