
بهتقابلعلیهایرانادامهمیدهیم
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اظهار کرد: این رژیم 
با کمک شرکایش به اقدام علیه ایران ادامه خواهد 
داد.بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در 
بیانیه ای مدعی شــد که ایران طی سال های اخیر، 
ســالیانه ده ها میلیون دالر به جهاد اســامی اهدا 
کرده اســت.وی همچین ادعا کرد: ایران از طریق 
سپاه پاســداران تاش می کند تا مصالح را به غزه 
بفرســتد از تا از آن ها برای ساخت ساح استفاده 
شود. ایران در درگیری ها دخیل است. اسرائیل به 
کمک شرکایش به اقدام علیه ایران و نمایندگانش 
ادامــه خواهــد داد.وزیر جنگ رژیم صهونیســتی 
در بخشــی دیگر از ســخنان خود گفت: در سطح 
راهبردی نیز اســرائیل به همکاری با شرکایش در 
مواجه با ستیزه جویی های ایران که صلح و ثبات در 

همه جا آسیب می زند، می پردازد.  ایسنا

تاکیدبرحلمشکالتبانکی
تاجرانافغانستاندرایران

امیرخان متقی، وزیــر خارجه دولت موقت طالبان 
با حســن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور 
ایران در افغانســتان دیــدار و گفتگو کرد. »حافظ 
ضیــاء احمد«، معــاون ســخنگوی وزارت خارجه 
در رشــته توئیتــی گفته اســت کــه در رابطه به 
بهبود روابط اقتصادی و تجارتی، مشــکات بانکی 
افغان های مقیم ایران و سرنوشت زندانیان افغان در 
آن کشور، در این دیدار گفت وگو شده است.به گفته 
معاون ســخنگوی وزارت خارجه طالبان، کاظمی 
قمی در این دیدار گفته اســت که مشکات بانکی 
تاجران افغان را با بانک مرکزی مطرح خواهد کرد 
و به زودی این مشــکل برطرف می شود.همچنین 
قرار اســت هیات از وزارتخانه های مختلف طالبان 
در آینده نزدیک به ایران ســفر کرده و با مقامات 
ارشد این کشــور دیدار و در خصوص همکاریهای 
مشترک تبادل نظر کنند. این در شرایطی است که 
وزیر نیروی ایران اخیرا به افغانســتان سفر کرده و 
بر لزوم حقابه رودخانه هیرمند تاکید کرده اســت. 
»علی اکبر محرابیان« وزیــر نیروی ایران در دیدار 
»عبداللطیــف منصــور« وزیر انــرژی و آب دولت 
موقت طالبان بر عملی ســازی معاهده ۱۳۵۱ هـ 
ش دریای هلمند میان افغانســتان و ایران، تاکید 
کرده اســت. اخیرا و برای نخســتین بار، حکومت 
موقــت طالبان با افزایش بارش ها در افغانســتان، 
در اجرای معاهده حقابه، سد کمال خان را به روی 

ایران باز کرد.  صدا و سیما

اخبــــار گزارش

پس از شکســت سناریوی ادعایی نسخه نهایی توافق روی 
میز و اجبار ایران برای پذیرش آن اکنون غرب بازی جدید 
ادعای امتیازات فراوان و البته ضرب االجل برای برخورداری 
از این امتیازات را در پیش گرفته اســت حال آنکه نسخه 
پیشنهادی بورل صرفا یک ابتکار میانجی گرایانه بوده و حق 

تحمیل آن به اعضای مذاکرات را ندارد. 
ادعای رسانه های غربی مبنی بر معرفی طرح بورل مسئول 
سیاســت خارجی اتحادیه اروپا به عنوان طرح توافق نهایی 
روی میز و اجبــار ایران برای پذیــرش آن، ادعایی کاما 
فریب کارانه و به دور از منطق عقانی اســت. اتحادیه اروپا 
هیچ جایگاهــی در برجام ندارد و امضــا کنندگان برجام 
شامل کشورهای ایران، روســیه، چین،  فرانسه، انگلیس، 
آلمان و آمریکا خارج شــده از برجام اســت. بورل و مورا 
معاون وی صرفا نقش واسطه، میانجی، طرف ثالث، دالل، 
تســهیل کننده مذاکرات را دارنــد و هیچگونه جایگاهی 
بــرای تصمیم گیری ندارند که حــال بخواهند طرح خود 
را طــرح نهایی توافق عنوان و طرفیــن را وادار به پذیرش 
آن نمایند. نقش این افراد مانند مشــاوران اماکی می ماند 
که میان خریدار و فروشنده واسطه گری و دیدگاه ها را به 
هم نزدیک می کند اما حــق تصمیم گیری به جای آنها و 
یا تحمیل خواســته  خود و یا یکی از طرفین به طرف دیگر 

را ندارد. 
در ایــن میان یــک مقام نزدیک به هیئــت مذاکره کننده 
ایران گفته اســت که هنوز روند کارشناســی ادامه داشته 
و هیچ تصمیم ســلبی یا ایجابی درباره ایده های طرح شده 
از سوی هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی اتخاذ نشده است.
همان گونــه که تاکنون و در مقاطع مختلف، مراجع ذیربط 

نســبت به اطاع رســانی در خصوص چگونگی پیشــرفت 
گفتگوها و مواضع ایران اقدام کرده اند، این روند از این پس 

نیز ادامه خواهد داشت.
در این میان در یک بازی رســانه ای برای فشــار بر ایران 
و مقصــر نمایــی و معرفی تهران به عنــوان عامل ناکامی 
مذاکرات، یک روزنامــه آمریکایی با اســتناد به اظهارات 
"منابع مطلع"، مدعی شــد که دیپلمات های اروپایی برای 
پیش برد ســریع تر روند مذاکرات احیای توافق هســته ای 
امتیازات جدیدی به ایران پیشنهاد کرده اند که در برگیرنده 
راهکارهایی درباره مسئله پادمانی است.  روزنامه آمریکایی 
وال اســتریت ژورنال در گزارشــی اختصاصی مدعی شده 
اســت که دیپلمات های اروپایی برای شکســتن بن بست 
مذاکرات احیای برجام]توافق هســته ای[، در آخرین دور 
گفتگوهــای وین، امتیازات جدیدی را به تهران پیشــنهاد 
کرده اند تا طرفین بتوانند با یکدیگر به توافق برســند. بنا 
بــر این گزارش این امتیاز دربــاره اختاف نظر طرفین بر 
ســر مسائل پادمانی ایران با آژانس است که تهران همواره 
خواســتار پایان تحقیقات در این پرونده بوده است. این در 
حالی است مقام های آمریکایی و اروپایی گفته اند که درباره 
تحقیقات آژانس بین المللی انــرژی اتمی با تهران مذاکره 
نخواهند کرد چرا که از نظر آنها، این موضوعی غیرمرتبط 

با برجام است.
در عین حال بر اســاس پیش نویس توافقی که از ســوی 
اتحادیه اروپا ارائه شــده و وال اســتریت ژورنال می گوید 
کــه متن آن را به دســت آورده، آمده اســت: در صورتی 
که تهران با آژانــس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند، 
ایاالت متحده و ســایر طرف های مذاکره از شورای حکام 

خواهند خواســت که به تحقیقات خود در این زمینه پایان 
دهند. البته وال اســتریت مدعیســت، در این پیش نویس 
از ایران خواســته شده تا به پرســش های آژانس "با هدف 
شفاف ســازی" پاســخ دهد و به "پرداختن به نگرانی های 

آژانس، پیش از اجرایی شدن برجام" موافقت کند. 
تیم اتحادیه اروپا که ریاســت مذاکــرات را بر عهده دارد 
و پیش نویــس توافق را تهیه کــرده، می گوید که این متن 
نهایی برای احیای توافق هســته ای اســت و درباره تمام 
موضوعات قابل مذاکره، گفتگو شده است؛ ادعایی که ایران 
تاکید کرده آن را نمی پذیرد و تا برآورده شدن خواسته های 
تهران به رایزنی برای اصاح پیشنویس های ارائه شده ادامه 
خواهد داد.پس از ارائه پیشنهادهای اروپا، ایاالت متحده و 
همچنین دیپلمات هــای اروپایی اعام کردند که مذاکرات 

دیگر پایان یافته است. 
دو منبــع نزدیک بــه منابع غربی به وال اســتریت ژورنال 
گفته اند که اتحادیه اروپا به ایران و همچنین سایر طرف ها 
اعام کرده که تا ۱۵ اوت به این پیشنهادها پاسخ مثبت یا 
منفی بدهند. ســخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این 
خصوص می گوید: »ما متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا 
را به دقت مطالعه می کنیم و در صورت درخواســت پاسخ 

خود را به آنها خواهیم داد«.
مقامــات ایران گفتنــد که آنها فقط بررســی متن را آغاز 
کرده انــد. در روزهای اخیر ایران تاکیــد کرده  که ممکن 

است به گفتگوهای بیشتری نیاز باشد. 
اختاف بر ســر مســائل پادمانی به یکــی از اصلی ترین 
بن بســت ها میان طرفین بدل شده اســت. این مسئله که 
در زمــان امضای توافق برجام به شــکل کلــی پرونده آن 

بســته شده بود و مختومه شدن آن مورد توافق کشورهای 
امضا کننــده برجام قرار گرفت، بر اســاس ادعاهای رژیم 
صهیونیستی بار دیگر از سوی آژانس به جریان افتاده است؛ 
موضوعی که ایران بارها تاکید کرده که زیر بار آن نخواهد 
رفت.از ســوی دیگر، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا، پنج شــنبه در نشستی خبری گفت ایاالت 
متحده و کشــورهای اروپایی آماده احیای برجام هســتند 
و این ایران اســت که باید خواسته های فرابرجامی خود را 
کنار گذاشــته و تصمیم نهایی را بگیرد.از سوی دیگر، تام 
نایدز، ســفیر آمریکا در اسرائیل، در مصاحبه با شبکه ۱۳ 
اســرائیل با اشــاره به توقف و بن بست در مذاکرات احیای 
برجام گفــت که همه گزینه ها برای مقابله با اتمی شــدن 

جمهوری اسامی روی میز است.
در ایــن میــان میخائیل اولیانــوف، نماینده روســیه در 
سازمان های بین المللی مستقر در وین با استناد به بیانیه ای 
از وزارت خارجه روسیه از لحن روزگویانه مقام های اتحادیه 
اروپا دربــاره مذاکرات رفع تحریم های ایــران انتقاد کرد.

اولیانوف در توییتر نوشــت: »وزارت خارجه روسیه: طبق 
گفته سخنگوی اتحادیه اروپا طرف های مشارکت کننده در 
گفت وگوهای وین با این انتخاب مواجه هستند که یا متن 
فعلی را بپذیرند و یا اینکه بدانند که گفت وگوها شکســت 
خورده است. کمیسیون مشترک برجام به هماهنگ کننده 
اتحادیــه اروپــا اجازه نــداده اظهــارات اینچنینی مطرح 
کند.«وزارت خارجه روســیه با ممکن دانســتن دستیابی 
به نتیجه مثبــت در مذاکرات وین، گفــت که هیچ طرح 
جایگزینــی برای احیــای برجــام وجود نــدارد چون با 

تصمیم های شورای امنیت سازمان ملل در تناقض است.
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سناریوییکهغربیهااینروزهادرقبالمذاکراتلغوتحریمهادرپیشگرفتهاند

فریب با ادعای ضرب االجل زمانی و امتیازات فراوان

وزیر امور خارجه پیگیری روشن شدن ابعاد مختلف فاجعه مزارشریف با مسؤوالن 
هیأت حاکمه سرپرســتی افغانستان را مسؤولیت وزارت امور خارجه اعام کرد و 

گفت: در مذاکرات این موضوع همواره در دستورکار بوده است.
مراســم بیست و چهارمین ســالگرد شــهادت دیپلمات ها و خبرنگار جمهوری 
اسامی ایران در مزار شــریف افغانستان، روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ماه با حضور 
حســین امیرعبداللهیان و خانواده های شهدا در محل وزارت امور خارجه برگزار 
شــد.این مراسم با سرود جمهوری اســامی ایران و قرائت آیاتی از قرآن مجید 
آغاز شــد و پس از اظهاراتی توسط »مسعودیان« دســتیار وزیر امورخارجه در 
امور ایثارگران، خانواده های شهدای مزارشریف به بیان نظرات، دیدگاه ها و برخی 

انتظارات خود از وزارت امور خارجه پرداختند.
درخواست نامگذاری یک روز به عنوان روز دیپلمات در تقویم جمهوری اسامی 

ایران، از جمله درخواســت های خانواده های شــهدای مزارشــریف بود. ضرورت 
مشخص تر شــدن ابعاد مختلف این فاجعه و مسؤولیت آمران، عامان و مسببان 
این حادثه ناگوار در دولت افغانستان درخواست دیگری بود که توسط خانواده ها 

مطرح شد.
حســین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان هم طی سخنانی، با اشاره به 
تقارن این مراســم با ایام ســوگواری محرم و عاشورای حسینی و عرض تسلیت 

و تعزیت به این  مناســبت، بر اهمیت صیانت و پاسداشــت پیام خون شــهدای 
مزارشریف اعم از ۸ دیپلمات و نیز  یک خبرنگار کشورمان که مظلومانه در محل 
نمایندگی کشورمان در مزارشریف به شهادت رسیدند، تأکید کرد.امیرعبداللهیان 
ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده شهدای حادثه مزارشریف، از خانواده شهید 
صارمی خبرنگار شهید ایرنا نیز که در مراسم حضور داشت، تکریم و طی اظهاراتی 
از جامعه خبرنگاران کشور تجلیل کرد.وزیر امور خارجه کشورمان پیگیری روشن 
شــدن ابعاد مختلف این حادثه با مسؤوالن هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان را 
مسؤولیت دستگاه دیپلماسی کشــور اعام و تاکید کرد که همواره در مذاکرات 
مختلف با مقامات مذکور، موضوع شهادت دیپلمات ها در مزارشریف مطرح شده 
و روشــن شدن ابعاد این حادثه و مســؤولیت پذیری آنان به عنوان یک مطالبه 

جدی مطرح شده است.  فارس

پیگیریابعادفاجعهمزارشریف
ومسؤولیتآمرانوعامالن

آگهی مفقودی
برگ ســبز ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1389 رنگ مشــکی روغنی 
شــماره موتــور 3322114 شــماره شاســی S1412289149887 شــماره پــاک 
ایــران62-485ص19 به نام مهــران پوراحمد مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

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

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری رنو L90 لوگان رنگ ســفید روغنی شماره 
 NAPLSRALDG1277265 شاســی  شــماره   R143818-K4MA690 موتــور 
شماره پاک ایران72-258د28 به نام نادر فاضلی ثانی مفقود گردیده و از درجه 

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

مــدرک فارغ التحصیلی اینجانب رامتین فاطمی پور فرزند حســین به شــماره 
شناســنامه 213۰347746 صــادره از آمــل در مقطــع کاردانی رشــته مدیریت 
بازرگانــی صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد قایمشــهر بــا شــماره دانشــجویی 
9۰۰629575 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود 
اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد قائمشــهر به نشــانی جــاده نظامی 

ارسال نماید./نوبت اول ساری
**********************************************************

بــرگ ســبز خــودرو پــژو 2۰6 تیــپ 2 مــدل 14۰1 رنــگ ســفید شــماره 
شاســی  شــماره   182A0175929 موتــور  شــماره  ایــران62-617ط75  پــاک 
NAAP03EE3NJ290619 بــه نــام زهرا محمــدی ترکمانی مفقــود گردیده و از 

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

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم پروین یوســفی با ارائه استشــهادیه شــماره 33916 تنظیمی دفترخانه 
186 آمل طی درخواســت شماره 14۰1/19295 -14۰1/5/18 تقاضای صدور 
سند مالکیت المثنی 317216 شش دانگ پاک شماره 198۰ فرعی از 42 اصلی 
واقع در بخش 9 ثبت آمل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده 
اســت که دراجرای مــاده 12۰اصاحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این 
آگهــی در یک نوبــت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از 
تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبــت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچــه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود.ضمنا دارای سه مورد بازداشتی می باشد./
سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
   بــه عمــوم بســتانکاران ورشکســته آقــای حســین صفائی قادیکائــی بــه 
شماره شناســنامه 511 و شماره ملی 2161954725 که به موجب دادنامه شماره 
99۰997123۰2۰1365 مورخــه 1399/۰8/15 صادره از شــعبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان قائم شــهر ورشکســته شناخته شــده و تاریخ توقف آن 
1396/۰1/۰1 اعام گردیده آگهی می گردد : اولین جلسه بستانکاران در ساعت 
1۰ روز یک شــنبه مورخــه 14۰1/۰5/3۰ در اداره تصفیــه امور ورشکســتگی 
اســتان مازنــدران به نشــانی ســاری ، خیابــان مازیار ، نبــش خیابــان امیرکبیر ، 
ســاختمان شماره 2 دادگستری اســتان مازندران ، طبقه اول ، واحد یک به شماره 
تلفن 33323459 تشــکیل می گردد. کلیه بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند 
و همچنین اشــخاصی که با تاجر ورشکســته موصوف مســئولیت تضامنی داشته یا 
ضامن آن هســتند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رســانند. ضمناً 

اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعایی از تاجر ورشکســته   )1
فــوق دارنــد باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خــود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 
انتشــار ایــن آگهی بــه اداره تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مــدارک برای 

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

معادل بیست وپنج درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال تاجر ورشکســته نامبــرده را در اختیار دارند 
مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشار این آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه 
بگذارنــد و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان ســلب خواهد شــد 

مگراینکه عذر موجهی داشته باشند.
چاپ اول : 14۰1/۰5/12
چاپ دوم : 14۰1/۰5/22

امین فاح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگستری 
استان مازندران

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و 
مــاده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود اماک مشــروحه 
ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شــرح ذیل 
به عمل خواهد آمد:  اماک متقاضیان واقع درقریه خشــکرود غربی  
پاک 3 اصلی بخش 2 قشــاقی 2۰5 فرعی آقــا/ خانم محبوبه علی 
زاده   فرزنــد مهدی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنای 
احداثی )به مســاحت  264.57 مترمربع خریداری بدون واســطه/با 

واسطه از  ایرج آذر آذربون
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 14۰1/۰6/12 ، لــذا از 
متقاضیــان و مالکیــن اماک مجاور و صاحبان حقــوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رســانند . 
بدیهی اســت در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبــق ماده 15 قانــون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به اســتناد 
مــاده 2۰ قانــون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامــه قانون ثبت ظرف 
مــدت 3۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظــرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتــی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجــع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواســت توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 

اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 
شناسه آگهی: 1357987

تاریخ انتشار :  14۰1/۰5/22 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان نوشهر 

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
 پیــرو آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود اماک 
مشــروحه ذیل در ســاعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک 
به شرح ذیل به عمل خواهد آمد:  اماک متقاضیان واقع درقریه 
ملــکار  پــاک 1۰  اصلی بخش 3 قشــاقی 647 فرعی آقا/ خانم 
مجید برهانی   فرزند محمدرضا نســبت به ششــدانگ یک قطعه 
زمیــن با بنای احداثــی به مســاحت  37۰.91 مترمربع خریداری 

بدون واسطه/با واسطه از  رامش واسقی چهارمحالی
ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 14۰1/۰6/12 ، لذا از 
متقاضیان و مالکین اماک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
. بدیهی اســت در صورت عدم حضــور متقاضی یا نماینده قانونی 
آنــان طبق مــاده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضــا با حدود اظهار 
شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.معترضین می توانند 
به استناد ماده 2۰ قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون 
ثبت ظرف مــدت 3۰ روز از تاریخ تنظیم صــورت مجلس تحدید 
حــدود اعتراض خود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواســت به مرجع قضایی نماینــد در غیر این صورت با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواســت توسط متقاضی یا نماینده قانونی 
وی و بــدون توجــه بــه اعتراض واصلــه عملیات ثبتــی با رعایت 

مقررات ادامه می یابد. 
شناسه آگهی: 1362۰86

تاریخ انتشار :  14۰1/۰5/22  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان نوشهر

دولتمــردان  دموکرات آمریکا چنان بــرای انتخابات کنگره در آبان ماه با 
مشــکل مواجه شده اند که به داســتان سرایی و قهرمان سازی از خویش 
برای حمایت از رقبای جمهوریخواهشــان در برابر به اصطاح تروریســم 
ایرانــی چنگ زده اند تا شــاید با فریب مردم آمریــکا و البته باج گیری 
در مذاکرات رفع تحریم ها، چند رایی بیشــتر کسب و شدت شکست در 

انتخابات بکاهند. 
این روزهــا بایدن رئیس جمهور و همتایان دموکرات آن با بحران شــدید 
انتخاباتی مواجه هستند بویژه اینکه محبوبیت بایدن به زیر ۳0 درصد رسیده 
و از سویی وی کارکرد چندانی در بهبود اقتصاد آمریکا نداشته است. مقصر 
نمایی روســیه و چین و ایجاد فضای امنیتی با ادعای تروریســم از جمله 
تروریسم ایرانی از ســناریوهای دموکرات ها برای کاهش شدت شکست در 
انتخابات را تشکیل می دهد. در چارچوب همین سناریو بعد از داستان سرایی 
جدیــد مقامات قضایی آمریکا و متهم کردن یک تبعه ایرانی به تاش برای 
ترور »جان بولتون« مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید، »آنتونی بلینکن« 

وزیر خارجه این کشور هم به جوسازی و لفاظی علیه ایران پرداخت.
وی در توییتی مدعی شــد: »پیام ما به ایران روشــن است: ما تهدید به 
خشــونت علیه آمریکایی ها را تحمل نخواهیم کرد - و این قطعاً شــامل 
مقامات دولتی ســابق نیز می شــود. هر حمله ای با عواقب شــدید روبرو 
خواهد شد«.عصر چهارشنبه وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای 
ادعا کرد یک تبعه ایران که عضو ســپاه پاسداران انقاب اسامی است را 
به تاش برای ترور جان بولتون مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید متهم 
کرده است. وزارت دادگستری آمریکا مدعی شده متهم که ۴۵ سال سن 
دارد قصد داشــته با پرداخت ۳00 هزار دالر افــرادی را برای انجام این 
قتل اجیر کند. در این بیانیه ادعا شــده انگیــزه این فرد احتماالً گرفتن 
انتقام بابت ترور ســردار »قاسم ســلیمانی«، فرمانده سابق نیروی قدس 
سپاه پاسداران انقاب اسامی بوده است.»جیک سالیوان« مشاور امنیت 
ملی کاخ ســفید بعد از صدور این بیانیه مدعی شد: »دولت بایدن بر سر 
محافظت از همه آمریکایی ها در برابر تهدیدهای خشــونت و تروریســم 
مصالحــه به خرج نخواهد داد.«وبگاه خبری »آکســیوس« هم در همین 
خصوص ادعا کرده که وزارت دادگســتری آمریکا به »مایک پامپئو« وزیر 
خارجه ســابق این کشــور گفته بود که او دومین هــدف توطئه  ادعایی 
مطرح شده از سوی این وزارتخانه، بعد از جان بولتون مشاور  امنیت ملی 

اسبق کاخ سفید بوده است.سناریوی جدید ضد ایرانی آمریکا در بحبوحه 
مذاکرات رفع تحریم با هدف فشــار بر ایران، با واکنش تند ســخنگوی 
وزارت امور خارجه ایران مواجه شد و او نسبت به هرگونه اقدام علیه اتباع 

ایرانی به بهانه این اتهامات مضحک هشدار داد .
ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اســامی ایران در 
واکنش به داستان ســرایی جدید آمریکا گفت: اینگونه ادعاهای بی پایه 
و اســاس با اهداف و انگیزه های سیاسی صورت گرفته و در حقیقت فرار 
به جلو، جوســازی تبلیغاتی و خصوصا فرار از مســؤولیت پاسخگویی به 
جنایات متعدد تروریســتی اســت که دولت آمریکا یا مانند ترور بزدالنه 
ســردار شهید سلیمانی مســتقیما در آن دست داشته و یا مانند جنایات 
تروریســتی رژیم صهیونیســتی و گروه های تروریســتی مانند داعش با 
حمایت و پشتیبانی آمریکا مرتکب شده اند.سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
تصریح کرد: بافتن این افسانه های نخ نما و بی اساس در حال تبدیل شدن 
به یک رویه تکراری در سیستم قضایی و تبلیغاتی آمریکا است و این بار، 
از سناریوســازی در ارتباط با عناصر ورشکسته سیاسی و بی ارزش مانند 
بولتون برای پیش بردن این روند اســتفاده شده اســت.وی تاکید کرد: 
جمهوری اسامی ایران نسبت به هرگونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه 
این اتهامات مضحک قویا هشــدار می دهــد و تاکید می کند حق هرگونه 
اقــدام در چارچوب مقررات حقوق بین الملل برای دفاع از حقوق دولت و 

اتباع جمهوری اسامی ایران را برای خود محفوظ می داند.
در این میان مارک اســپر، وزیر دفاع پیشــین آمریکا، به سی بی اس نیوز 
گفــت از زمانی که دوران وزارتش در ژوییه ۲0۱۹ به پایان رســید، دولت 
ایاالت متحده به دلیل تهدیدهای ایــران به صورت دائم و در همه جا او را 
تحت محافظت دارد.ســخنگوی وزارت امور خارجه داستان سرایی جدید 
آمریکا را فرار به جلو با هدف فرار از مسؤولیت یک جنایت بین المللی خواند 

و گفت: ادامه هیاهوها، کمکی به تطهیر چهره رژیم آمریکا نخواهد کرد.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه  در پی سناریوسازی جدید آمریکا 
در توئیتی نوشت: داستان سرایی آمریکا در خصوص یک عنصر ورشکسته 
سیاســی، تروریست شناخته شــده و کودتاچی علیه کشورها و دولت های 
مستقل، فرار به جلو با هدف فرار از مسؤولیت یک جنایت بین المللی است.
وی افزود: ادامه هیاهوها، کمکی به تطهیر چهره رژیم آمریکا نخواهد کرد، 

بلکه آن را نزد ملت ایران و جهانیان منفورتر خواهد کرد.

وقتیکاخسفیددمکراتمدعیحمایتازبولتونوپومپئوجمهوریخواهمیشود

داستانسراییبرایمشتیرایوباجخواهیجهانی

رزمایشبزرگایران،روسیهوچین
درونزوئالبرگزارمیشود

 نمایش اقتدار 
 جبهه ضد امپریالیسم

 بیخ گوش آمریکا
رئیس جمهــور ونزوئا از برگــزاری رزمایش 
بزرگــی با حضور ایــران، چین و روســیه به 
میزبانی کشــورش اســتقبال کــرده و آن را 

چالشی برای آمریکا توصیف کرد.
ونزوئا  رئیس جمهــور  مــادورو«  »نیکاس 
از برگزاری رزمایش مشــترک بزرگ ایران و 

روسیه و چین در شمال غرب ونزوئا استقبال 
کــرده و آن را »به چالش کشــیدن آمریکا« 
توصیف کرد.به نوشته وبگاه خبری »ای بی سی 
اینترنشــنال«، ارتش ایران، روســیه و چین 
رزمایش مشترکی را از امروز به مدت دو هفته 
در شــمال غرب ونزوئا برگزار خواهند کرد. 
این رزمایش بزرگ درســت یــک روز پس از 
اتمام رزمایش فرماندهی جنوبی آمریکا برگزار 
می شود و نیروهای پهپادی و تک تیرانداز ایران 
و چین و روســیه با فرماندهی مقامات مسکو 
این تمرینات نظامی را در آنچه »حیاط خلوت 
آمریکا« نامیده می شــود برگزار خواهند کرد.

ایران، چین و روسیه در زمره ۲۷0 تیم از ۳۷ 
کشــور شرکت کننده در این رزمایش هستند 
و دیگر کشــورهای حاضر در ایــن رزمایش 

بزرگ شــامل الجزایر، باروس، ویتنام، هند، 
قزاقستان و ازبکستان هستند.به نوشته وبگاه 
التین ای بی ســی اینترنشنال، اکثر کشورهای 
شــرکت کننده در این رزمایــش، در نفرت از 
آمریکا اشــتراک داشــته و تحت تحریم های 
این کشــور قرار دارند.این پایگاه خبری افزود، 
ایران و چین و روســیه از سال ۲0۱۹ دستکم 
در سه رزمایش بزرگ مشــارکت داشته اند و 
حــاال عرصه ایــن تمرینات نظامــی در حال 
نزدیک شــدن به ایاالت متحده است.مادورو 
که طی ســال های اخیر در تقویــت روابط با 
ایران از هیچ  تاشــی دریغ نکرده با استقبال 
از میزبانــی ونزوئــا از ایــن رزمایش بزرگ 
 اســتقبال کرده و آن را چالشــی برای آمریکا 

نامیده است.


