
 عالقه ایران به برقراری روابط خوب
 با همسایگان

سفیر ایران در روسیه تاکید کرد: ایران به برقراری 
روابط خوب و توام با احترام متقابل با همســایگان 

خود عالقه مند است.
کاظم جاللی در صفحه توییتر خود در این ارتباط  
نوشــت :» امروز با ســفیر  کویت در روسیه دیدار 
داشــتم. در خصــوص تحوالت منطقــه ای و بین 
المللی گفتگو داشــتیم و از انتصاب ســفیر جدید 
کویت در ایران اســتقبال نمودیــم. در این دیدار، 
تاکید کردم که  جمهوری اسالمی ایران به برقراری 
روابط خوب و توام با احترام متقابل با همســایگان 

خود عالقه مند است.«  ایسنا

محکومیت حادثه تروریستی کابل 
ســفارت جمهوری اســالمی ایران در افغانســتان 
حادثه تروریستی در نزدیکی محل سفارت روسیه 

در کابل را محکوم کرد.
ســفارت ایران وقوع حادثه تروریستی در نزدیکی 
سفارت روسیه در کابل که منجر به کشته و مجروح 
شدن شماری از اتباع افغانستان و همچنین دو تن 
از کارمندان آن سفارت شده را شدیدا محکوم می 
نمایــد و تاثر عمیق خود را اعالم داشــته؛ امیدوار 
اســت عامالن این حادثه در اسرع وقت دستگیر و 

مجازات شوند.  ایرنا

سفر وزیر بهداشت طالبان به ایران  
وزیر بهداشــت طالبان در ســفر به تهران بر لزوم 
همکاری مشــترک ایران و افغانســتان در بخش 

درمانی تاکید کرد.
» قلندر عباد« وزیر بهداشــت دولت موقت طالبان 
در راس هیاتی به ایران سفر و با مقامات کشورمان 
دیــدار و گفتگو کــرد. وزیر بهداشــت طالبان در 
این ســفر بر همکاری دو کشور در بخش خدمات 
درمانی تاکید کرده اســت. عباد ارتقای ظرفیت و 
تقویت برنامه های آموزشی را یک امر مهم خوانده 
و خواهــان همکاری ایران در بخش های تخصص و 
فوق تخصص گردید. هم چنان مقامات بهداشــتی 
دو کشــور بر همکاری های مشترک در بخش های 
مختلــف درمانــی در افغانســتان بر اســاس یک 
تفاهم نامــه وعده همــکاری دادند.پیش از این نیز  
وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در دیدار با بهادر 
امینیان، ســفیر ایران در کابل بر لزوم  تکمیل کار 
بیمارســتان والیت بامیان، آموزش پزشکان افغان 
در بخش ســرطان، واردات دارو و استفاده از مراکز 

درمانی ایران تاکید کرده بود.  فارس

اخبــــار

عفــو بین الملل ســازمانی مردم نهاد اســت که 
پایه گــذاری اولیــه آن با هدف دفــاع از حقوق 
انســان ها فــارغ از ایدئولوژی، سیاســت، منافع 
اقتصــادی، مرزبندی هــای جغرافیایــی و حتی 

گرایش های مذهبی انجام شده است.
گروهی که این ســازمان را ایجاد کردند به دنبال 
رصــد و پیگیری اجحاف هایی بودند که توســط 
عوامل دولت ها یا به صورت سازمان یافته تر توسط 
خود دولت ها در قبال مردم اعمال می شــود.آنچه 
امــا در ســال های اخیر رخ داده نشــان می دهد 
خط مشــی این نهاد نیز مانند بســیاری از دیگر 
تجارب انســان ها در نهادسازی از شعارهای اصلی 
خــود فاصله گرفته و رســوب های تاریخی افکار 
گردانندگان آن موجب شده تا به سمت فراموش 

کردن شعارهای ارزشمند خود گام بردارد.
بررســی روند فعالیت های این نهــاد در موضوع 
نقض حقوق بشــر، نشــان می دهد که حاکمیت 
استانداردهای دوگانه در گزارش های این سازمان 
به رویه ای جاری تبدیل شــده است.متاســفانه 
وظایفی که این سازمان برای خود تعریف کرده در 
قبال بسیاری از مناطق بحران زده  در جهان نادیده 
گرفته می شــود، از جمله می توان به وضعیت غیر 
انسانی تحمیل شده بر غزه توسط صهیونیست ها، 
وضعیت تاسف بار یمن در سایه تجاوزهای ائتالف 
آمریکایی-ســعودی و ناامنی حاصــل از حضور 

آمریکا در سوریه اشاره کرد.
مقامات ســوریه بارها به صراحــت اعالم کرده اند 
که ادعای آمریکا برای مبارزه با تروریســم در این 
کشور صرفا بهانه ای برای تداوم مدیریت بر مناطق 
تحت اشغال ارتش آمریکا در سوریه است.عالوه بر 
این گرســنگی تحمیل شده به مردم افغانستان با 
بلوکه کردن دارایی های مردم این کشور از جمله 

موارد دیگری است که عفو بین الملل در مورد آن 
سکوت اختیار کرده است.

این در حالی اســت که عفو بین الملل به صورت 
مســتمر با انتشــار گزارش های غیر مســتند و 
جهت دار به برخورد مامــوران مرزی با مهاجران 
افغان که ســعی دارند خــود را از طریق ایران و 
ترکیه به نقاط امن برسانند اشاره می کند و از اعالم 
دالیل مهاجرت مردم افغانســتان سر باز می زند. 
این ســازمان بدون توجه به مســئولیت حرفه ای 
خود که تفکیک سیاست و مواضع اصلی دولت ها 
از حوادث و اتفاقات عملیاتی در ســطح جزئیات 
اســت، هر حادثه جزئی را به مثابه یک سیاست 
کلی تعبیر می کند و به جای آنکه در گزارش های 
خود از دولت ها بخواهد تا در این زمینه مساعدت 
بیشتری به عمل آورند، دولت ها را مخاطب اصلی 
چنین ســهل انگاری هایی قرار می دهد.از ســوی 
دیگر مبنــای ادعاهای عفو بین الملــل با فاصله 
گرفتــن از روش های علمــی و حقوقی متکی بر 
مصاحبه با اشخاص معدودی است که تجربه های 
خود را بازگو می کنند و در خوشبینانه ترین حالت، 
اگر آن چیزی را که ســفارش شده تعریف نکنند 

درک خصوصی خود را بازگو می کنند.
بسیار روشن اســت که مواضع هر دولتی فارغ از 
گرایش های فکری یا منطقه جغرافیایی بر اساس 
پروتکل هــای بین المللــی قابل ارزیابی اســت و 
نمی توان بدون در نظر گرفتن قواعد پذیرفته شده 

جهانی برای دولت ها حکم صادر نمود.
دقت در شیوه تهیه این گزارش نشان می دهد که 
محققان عفو بین الملل این گزارش را بر اســاس 
مصاحبه با ۷۴ شهروند افغانستان در هرات و شهر 
مرزی اسالم قلعه تهیه کرده اند. در این میان نیز 
فقط ۴۸ پناهجــو گفته اند که هنگام عبور از مرز 

هدف تیراندازی قــرار گرفته اند.گزارش های این 
ســازمان با تکیه بر اخبــار موجود به تحلیل های 
خودخواسته می رسد، حال آنکه باید برای نسبت 
دادن هر عملی بــه دیگری رابطه علت و معلولی 
برقرار باشد.این گزارش با نادیده گرفتن مشاهدات 
عینی، اســناد و مــدارک و مکاتبه بــا مقامات و 
مســئوالن رســمی دو کشــور و تنها با تاکید بر 
مصاحبه و منابعی که نمی توانند تشخیص درستی 
از وضعیت بحرانی داشــته باشند به حدسیات و 
تصــورات ذهنی نویســنده اتکاء می کنــد تا در 

مجموع به »ادعا« تبدیل شود.
از این گذشته سکوت معنادار این سازمان در قبال 
مواردی که پیش تر اشاره شد، اعتباِر یافته های آن 
را چنان خدشه دار می کند که باور عمومی به این 
ادعاها را کامال بی اعتبار می نماید.این بی اعتباری 
وقتی پر رنگ تر می شــود که پروپاگاندای غربی 
با رســانه های شــناخته شــده و معلــوم الحال 

برجسته سازی آن را به عهده می گیرند.
در حالی که کشوری چون جمهوری اسالمی ایران 
حدود ۴۰ ســال اســت با تحمل همه فشارهای 
سیاســی و اقتصــادی ناشــی از تحریم های غیر 
قانونی و بدون دریافت هیچ گونه کمکی از جامعه 
جهانی، میزبان میلیون ها نفر از مردم افغانســتان 
اســت، بزرگ نمایی چند ادعا کــه مرجع آن نیز 
دقیقا مشخص نیست تنها می تواند غرض ورزی و 
عبور از مرزهای اخالقی و حرفه ای قلمداد شــود.

عفو بین الملل اگر بخواهد به عنوان یک ســازمان 
مردم نهــاد به اهدافی که پایه گــذاران آن تعیین 
کرده اند وفادار بماند و هویت خود را حفظ نماید 
چاره ای جز تغییر رویه موجود و بازگشت به مسیر 
شــفاف و غیر جانبدارانه نســبت به رخدادهای 

حقوق بشری ندارد.  نور نیوز

گزارش

هدی دهقان بذرافشان  سخنگوی وزارت امور خارجه با 
بیان اینکه رییس جمهور در نشست سران شانگهای شرکت 
خواهد کــرد گفت: روند گام هــای اجرایی عضویت عملی 
ایران در ســازمان همکاری شانگهای در چارچوب حقوقی 

خودش ادامه دارد.
ناصر کنعانی در خصوص ســفر رئیس جمهور به ازبکستان 
و عضویت ایران در شــانگهای به سیاست روز گفت: آقای 
رئیس جمهور در اجالس آتی سران شانگهای در ازبکستان 
شرکت خواهند کرد و روند گام های اجرایی عضویت عملی 
ایران در ســازمان همکاری شانگهای در چارچوب حقوقی 
خودش ادامه دارد و کارگروه های تشــکیل شــده به طور 
جــدی دارند کار خــود را انجام می دهند. وی در پاســخ 
به ســوالی در مورد حاجی ایرانی در بند عربســتان گفت: 
موضوع شهروند ایرانی بازداشت شده در عربستان، یکی از 
موضوعات مهم در دستور کار است و همواره مورد پیگیری 
قرار داشــته اســت و همچنان در دســتور کار است و هم 
ســازمان حج و زیارت با جدیت موضــوع رو پیگیری کرد 
و هم وزارت امور خارجه از ابتدای ســاعات بازداشــت این 

موضوع را در دستور کار قرار داده است.
کنعانی در پاسخ به سوالی در مورد ادعای رژیم صهیونیستی 
بــرای حمله به نیروهای ایرانی در ســوریه گفت: اقدامات 
غیرقانونی رژیم صهیونیســتی در حمله به  زیرساخت های 
سوریه  متاسفانه همچنان ادامه دارد.متاسفانه این حمالت 
در نتیجه حمایت دولت امریکاســت و دولت آمریکا نیز به 
طور غیرقانونی بخشی از نیروهای خودش را در مناطقی از 
سوریه مســتقر کرده است.ما معتقدیم کلیه اقدامات رژیم 
صهیونیســتی علیه زیرساخت های سوریه اعم از نظامی و 
غیرنظامی غیرقانونی، نامشروع، تجاوزکارانه و ناقض قوانین 

بین المللی است.
وی تاکید کرد: ادعای ایــن رژیم مبنی بر حمله به اماکن 
متعلق به ایران پوچ و بی اســاس و مبتنی بر بهانه جویی 
و فرار به جلو اســت. حضور جمهوری اســالمی  ایران در 
سوریه مستشــاری و به درخواست رســمی دولت سوریه 
صورت گرفته و اساســاً این ادعاها باطل است.این اقدامات 
بایــد به طور جد مورد توجه جامعه بین المللی و شــورای 
امنیت ملل متحد به عنوان مســئول صلــح و امنیت بین 
المللی قــرار گیرد و اقدامات بازدارنده خود را انجام دهند.
ما در مبارزه علیه تروریسم تا زمانی که دولت  سوریه از ما 
درخواست کند دریغ نکرده و در کنار دولت و ملت سوریه 

خواهیم بود.
وی در مورد درخواســت اروپایی ها از ایران برای کمک به 
حل مشــکل کمبود انرژی، گفت: به طور طبیعی ایران به 

دلیــل برخورداری از منابع غنی نفــت و گاز یکی از منابع 
مهم انرژی اســت و ایران در زیر ســایه تحریم ها حضور 
خود را در بازار انرژی حفظ کرده اســت و معامالت نفت با 

شرکای ایران ادامه دارد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تضمین ها گفت: جمهوری 
اســالمی تالش کرد، متن توافق را  قوی تر کند و واقعیت 
امر این اســت که ایران ســازنده عمل کرد و حرکت ما رو 

به جلو داشت.
کنعانی با بیان اینکه مهم ترین دســتور وزارت امورخارجه 
در مذاکرات، اخذ تضمین است، گفت: هر توافقی و اتفاقی 
شــکل بگیرد اگر تضمینی وجود نداشته باشد، امکان دارد 

مجددا نقض شود.
ســخنگوی وزارت امورخارجه تصریح کرد: در مرحله قبل 
هم شــاهد این رخداد بودیم که آمریکا از توافق خارج شد 
در صورتــی که ایران به صورت یکجانبــه به توافق پایبند 
بود. طرف های اروپایی نیز نتوانستند به تعهدات خود عمل 
کنند و نتوانستند خسارات ناشی از خروج یکجانبه آمریکا 

را تامین کنند.
وی تصریــح کرد: موضوع تضمیــن دو وجه دارد یک وجه 
تضمین، تضمین لغو تحریم ها است تا ایران به طور کامل 
از انتفاع اقتصادی برخوردار شــود و بحث دیگر بحث دور 

کردن آژانس انرژی اتمی از رفتار سیاسی است چراکه این 
موضوع باعث ایجاد خلل می شود.

وی افزود:  بر اســاس همکاری ایــران با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی داشته است بارها بازرسان آژانس به ایران سفر 
کرده و بارها فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران را مورد 

تایید قرار داده اند.
کنعانی اظهار داشت: بارها اتهامات مختلفی مطرح شد که 
یکی از آن ها اتهامات از ســوی رژیمی اســت که خودش 
متهم اســت لذا نمی توان این اتهامــات را مورد قبول قرار 
دارد. ایران همواره تالش کرده است که به صورت حرفه ای 
با آژانس همکاری کند. بنابراین بحث بســته شدن پرونده 

پادمانی هم برای ایران مهم است.
کنعانی در خصوص پاســخ آمریکا به ایران گفت: موضعی 
از طرف های غربی ها مبنی بر غیر سازنده بودن پاسخ های 
ایران دریافت نشده است و تالش ایران این است که مبتنی 
بــر مذاکرات، ادبیاتی را به گونــه ای مطرح کند که ابهام 
زدایی شــود و در صورت توافق احتمالی ، ســو تفاهم به 

حداقل ممکن برسد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کــرد: ایران از هر 
فرصتی که گمــان کند می تواند برای کمــک به برادران 
عراقی برای بازگشــت ثبات کمک کند، استفاده می کند.

ارتباط ایران با طرف های عراقی مســتمر اســت؛ ارتباط با 
همه طرف های سیاسی عراق داریم و نقش ایران در ارتباط 
با طرف های عراقی به شــکل گیری رونــد آرامش در این 
کشــور کمک کرده اســت.نگاه ایران به کلیت عراق است، 
نگاه بخشــی، گروهی و جریانی نداریــم. همه جریان های 
سیاســی عراق را به گفت وگو و بازگشــت به روند سیاسی 

دعوت می کنیم.
وی در پاســخ به سؤال دیگری درباره ســفر نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به تهران نیز خاطرنشان 
کــرد: موضوع یمن جزء موضوعات مهم منطقه ای اســت. 
ایران از ابتدای شکل گیری بحران غیرضروری یمن معتقد 
بود راهکار نظامی در یمن نتیجه نخواهد داد و تنها رویکرد 
موثر روند سیاســی است. در ادامه نقش سیاسی و سازنده 
ایران در جهت کمک بــه تحکیم ثبات و آرامش در یمن، 
دیروز آقای امیرعبداللهیان و علی اصغر خاجی مشاور ارشد 
وزیر امور خارجه پذیرای نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل 
در امور یمــن بودند و ابعاد مختلف بحران یمن در این دو 

مالقات مورد گفت وگو و تبادل نظر قرار گرفت.
سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: در مذاکرات دیدگاه ها 
و مواضع ایران مورد تاکید مجدد قرار گرفت و متناســب با 
شــرایط جاری در این کشــور توصیه های الزم به نماینده 

دبیرکل ارائه شد.
کنعانی ادامه داد: تأکید می کنیم جمهوری اســالمی ایران 
خواهــان صلح، ثبات و امنیت برای یمن اســت. جمهوری 
اسالمی ایران معتقد است بازگشت ثبات و امنیت در یمن 
و تحکیــم آرامش در این کشــور به تقویــت ثبات در کل 
منطقه و خلیج فارس کمک می کند. ایران بارها اعالم کرده 
و دیروز هم اعالم کرد که تصمیم گیرنده اساسی در ارتباط 
با سرنوشت یمن، ملت یمن است. در مذاکرات دیروز تأکید 
شــد ایران از روند آتش بس و تــداوم آن در یمن حمایت 
می کند، اما معتقد است که تحقق آتش بس پایدار در گرو 
لغو کامل تحریم های یمن اســت، به این معنا که محاصره 
انســانی یمن باید به صورت کامل لغو شود. نمی تواند صلح 
و ثبات پایدار باشــد تا زمانی که محاصره علیه ۲۰ میلیون 
یمنــی ادامه یابد و کمک های مایحتاج اساســی غذایی و 

دارویی نتواند برای مردم رنج دیده یمن برسد.
ســخنگوی وزارت خارجــه افزود: توجه بــه واقعیت یمن 
یک وظیفه و مســؤولیت اســت. توافق آتــش بس باید به 
صــورت کامل اجرا و محاصره انســانی یمن لغو شــده و 
زمینه برای شــکل گیری روند سیاســی مبتنی بر رویکرد 
داخلی و گفت وگوهای یمنی - یمنی فراهم شود که شاهد 

شکل گیری روند با ثبات در یمن باشیم.
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سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سیاست روز:

روند اجرایی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای ادامه دارد

 ایران هرگز از نفت یا گاز 
به عنوان اهرم فشار استفاده نکرده است

محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در صفحه 
شخصی خود نوشت: »ایاالت متحده با سنگ اندازی بی مورد بر روی چند 

کلمه مبهم )اما بسیار مهم(، قیمت جهانی انرژی را افزایش می دهد.«
محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درباره رفتار 
آمریکا نســبت به افزایش حامل های انرژی در جهان در صفحه شخصی 
خود نوشت: »غرب از تحریم های ظالمانه به عنوان سالح استفاده می کند، 
در حالی که ایران بــه دنبال روابط عادی با همه دولت های قانونی و غیر 
متخاصم است.«وی افزود: »ایران هرگز از نفت یا گاز به عنوان اهرم فشار 
استفاده نکرده است. ایاالت متحده با سنگ اندازی بی مورد بر روی چند 

کلمه مبهم )اما بسیار مهم(، قیمت جهانی انرژی را افزایش می دهد.« 
وی پیشــتر نیز در خصوص پاسخ ایران به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا 
نوشــته بود: »برای اینکه توافق امضا شــود )که می تواند ظرف چند روز 
اتفاق بیفتد( نباید هیچ ابهامی باقی بماند که بعداً برای آســیب رساندن 

به توافق مورد اســتفاده قــرار گیرد. این پیچیده نیســت.« پیش از این 
نیز محمد مرندی، مشــاور تیم مذاکره کننده هسته ای در خصوص پاسخ 
ایران به متن پیشــنهادی اتحادیه اروپا در صفحه شــخصی خود نوشت: 
»ســه کشــور اروپایی و ایاالت متحده می دانند که پاســخ ایران بسیار 
منطقی اســت. مذاکره کنندگان ایاالت متحده و اروپایی قبال گفته بودند 
که کلمات مهم هســتند.«وی همچنین نوشت: »برای اینکه توافق امضا 
شــود )که می تواند ظرف چند روز اتفــاق بیفتد( نباید هیچ ابهامی باقی 
 بماند که بعداً برای آســیب رســاندن به توافق مورد استفاده قرار گیرد. 

این پیچیده نیست.«
مرندی پیش از این نیز در توئیتی نوشــته بود: »محمد مرندی، مشــاور 
تیم مذاکره کننده هســته ای در خصوص پاسخ ایران به متن پیشنهادی 
اتحادیه اروپا در صفحه شــخصی خود نوشــت: ایران همانطور که وعده 
داده بود پاســخ داده است. وقت آن اســت که تیم بایدن تصمیم جدی 
بگیرد.«وی افزود: »برای ایاالت متحده، )پاسخ( سازنده معموالً به معنای 
پذیرش شرایط ایاالت متحده است. برای ایران این به معنای توافقی است 
که متعادل و تضمین شــده باشد.«مرندی ادامه داد: »اگر آمریکا تصمیم 

درستی بگیرد، می توان سریعا به توافق دست پیدا کرد.«

آگهی مفقودی
مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانب عبدالرضا ســمیعی پاقلعه نام پدر غالمحســین به 
شماره شناسنامه 14 و شماره ملی 4879731978 صادره از رامیان درمقطع کارشناسی 
رشــته دبیری فرهنگ و معارف اســالمی صادره از واحد دانشــگاهی آزاد اسالمی  واحد 
آزادشــهر بــه شــماره 2709 ف آ  - 1375/02/01  مفقود گردیــده و فاقد اعتبارمی 
باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد آزادشهر 
به نشــانی: اســتان گلستان - شهرســتان آزادشــهر خیابان شــهید رجایی دانشگاه آزاد 
اســالمی صندوق پســتی: 131 کدپســتی: 89985-49۶1  ارســال نماید. نوبت اول: 

1401/5/31، نوبت دوم: 1401/۶/15، نوبت سوم: 1401/۶/30 - گنبد
********************************************

اینجانب امان محمد پران دوجی نام پدر: نورمحمد به شــماره ملی 5319840039 
مالک خودروی ســواری سیســتم رنو تیپ  پارس تندر مدل 1397 به رنگ سفید شماره 
موتور K4MA690 - R263154 و شــماره شناســایی NAPLSRALDJ1371779   پالک 
۶9-811 و 45 بعلت فقدان اســناد ) ســند مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی 
ســند خودروی مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خودروی فوق 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ایی ســاری واقع درکیلومتر۶ جاده ســاری به نکا 
جنب شرکت شمالیت مراجعه نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. گنبد
********************************************

آگهی مزایده اموال منقول ) اتومبیل(
پرونــده کالســه 140100240 مطروحــه در شــعبه اجــرای ثبــت اســناد و امالک 

گنبدکاووس نیابت از اداره اجرای اسناد رسمی ارومیه
لیســت اشــخاص پرونــده: متعهد له ) زوجــه(: فرزانه شــفیعی فر به شــماره ملی 
2755۶37250  بــا وکالــت آقــای علی شــفیعی فــر با شــماره ملــی 2740303149 
متعهــد) زوج(: آیدن جمالی به شــماره ملی 20921۶8959 مســتندات صدور اجرائیه:  
4.125.000.000 ریال ) چهار میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال (  شرح: یک 
جلد کالم اهلل مجید به هدیه یکصد هزار ریال و تعداد یک هزار و ســیصد و شــصت و 
پنج عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی تماما در زمه زوج باقی اســت عندالمطالبه به زوجه 
پرداخت نماید. که نســبت به ســی عدد ســکه بهار آزادی اعطاب نیابت گردیده است که 
برابــر آخرین به روز رســانی در مــورخ 1401/05/23 مبلغ ) چهار میلیــارد و یکصد و 

بیست و پنج میلیون ریال( می باشد.
 - ســند ازدواج: شــماره ســند: 352۶8 تاریــخ ســند: 1384/0۶/29 دفترخانه 
ازدواج شــماره ۶ و طالق شــماره ۶ شهر ارومیه استان آذربایجان غربی - موضوعات الزم 
االجــرا: 4.125.000.000 ریــال ) چهار میلیارد و یکصد و بیســت و پنــج میلیون ریال( 
یکدســتگاه اتومبیل ســواری سمند با شــماره انتظامی 714 ل 24 ایران 44 طبق نظریه 
کارشناســی نوع وسیله: سواری، سیســتم : سمند LX- EF7 دوگانه سوز، شماره شاسی 
2۶078۶ ، شماره موتور: 14789001739  ، مدل: 1389 ، رنگ: سفید روغنی، تعداد 
محور، چرخ، سیلندر: دو محور، چهار چرخ -4 سیلندر، وضعیت بدنه: بدنه سالم، تو دوزی 
سالم، شیشه ها سالم، -الستیک ها دارای ۶0 درصد آج می باشد، فاقد بیمه نامه معتبر، 
باطری از کار افتاده، ســپر جلو و عقب نیاز به نقاشی دارد، وضعیت دستگاه انتقال نیرو: 
ســالم و آماده بکار ، وضعیت موتور: ســالم و آماده به کار، قابلیت شــماره گذاری دارد، 
مبلــغ : 1.۶00.000.000 رای ) یــک میلیارد و ششــصد میلیون ریــال( معادل یکصد و 
شــصت میلیون تومان ارزیابی شــده، از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر روز یک شنبه مورخ 
1401/0۶/27 ) بیســت و هفتم شــهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک ( در اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان گنبدکاووس واقع درخیابان امام خمینی جنوبی جنب هالل احمر 
)شــعبه اجــرا( از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلــغ 1.۶00.000.000  
ریال ) یک میلیارد و ششصد میلیون ریال( معادل یکصد و شصت میلیون تومان، شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. و کلیه هزینه های قانونی به عهده 
برنده مزایده اســت و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. ضمنا چنانچه روز 
مزایــده تعطیل رســمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد.
* شــرکت در جلســه مزایــده برای عموم آزاد اســت لیکــن طالبین و خریــداران یا 
نماینده قانونی ایشــان مکلفند در تاریخ و موعد مقرر ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی 
را به حســاب سپرده ثبت منضم به درخواست نامه شرکت درجلسه تقدیم دارند، برنده 
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حساب 
صندوق ثبت تودیع نماید و چنانچه ظرف فرجه مذکور مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز خواهد 
شــد و در این صورت عملیــات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد. 
ضمنأ فروش مال به نســیه جایز اســت در صورتی که متعهد له فروش به نسیه را قبول 
و مدیون نیز مازاد را نقدأ دریافت یا نســبت به آن نســیه را قبول نماید. در هر صورت 
خود مسوول وصول خواهند بود و شعبه اجرا در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت 

لیکن حق مزایده نقدأ وصول خواهد شد.
تاریخ انتشــار: روز سه شنبه مورخ ) پانزدهم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و یک( 

1401/0۶/15  -م الف: 9354
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبد کاووس

آگهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجــرای آرای صــادره هیات حــل اختالف موضــوع قانون تعیین 
تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی ، ذیال اسامی افرادی که 
با ارائه قولنامه و مدارک و مســتندات الزم بــه دبیرخانه هیات مذکور 
و مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالک سقز تقاضای ثبت و صدور سند 
مالکیت مــورد تقاضای ابتیاعی و متصرفی خود را نموده اند ، مســتندا 
بــه ماده 3 قانون فوق مراتب در دو نوبت و به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود ، چنانچه از تاریخ انتشــار اولین نوبت این آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در 
محل ظرف مدت 2 ماه اعتراضی واصل شود معترض بایستی ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به اداره ثبت مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه مرجع ذیصالح قضایی 
نموده و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت اسناد تسلیم نماید که در این 
صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در غیر اینصورت 
چنانچــه ذینفــع ، گواهی عدم تقدیم دادخواســت را از مرجع صالح اخــذ و تقدیم دارد ، 
اداره ثبــت پس از پایان مدت واخواهی بر اســاس رای هیات حل اختالف اقدامات الزم 
را درخصوص ادامه عملیات ثبتی معمول می دارد . در هر حال صدور ســند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 1. آقاي امیرعباس حســین زاده به شناســنامه 
شــماره 12127 کدملي 37۶0121241 صادره ســقز فرزند محمد نسبت به ششدانگ 
عرصــه و اعیان یک باب ســاختمان محل اجرای طرح مجتمع خدمــات رفاهی بین راهی به 
مســاحت 10003 مترمربع جزء پالک ثبتی 32-اصلي واقع در کردســتان بخش 2 حوزه 
ثبت ملک ســقز  )قریه قیلســون( مع الواســطه ابتیاعی از محمد فاروقی از محل مالکیت 

آقای احمد فاروقی .   م الف 49
تاریخ چاپ نوبت اول : سه شنبه    1401/0۶/15
تاریخ چاپ نوبت دوم : چهارشنبه   1401/0۶/30

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  سقز-کامران تاب

تصمیم واحد ثبتی 
مرجع رسیدگی : اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود

خواهــان افــراز: میرمحمود  و زهراطلعیه و بدیعه و  فاطمه ندیمه  و بنفشــه همگي 
نبوي ورثه مرحوم عصمت صادقیان 

خواندگان افراز: مالکین مشاعی
مورد افراز: پالک 2833/1 واقع دربخش 1

خواهــان افراز طی تقاضــای وارده شــماره 3100 مورخــه 1401/2/28 بطرفیت 
خواندگان و به اســناد قانون افرازامالک مشــاعی مصوب ســال 58 خواهان افراز سهمی 
خــود از پالک فوق الذکر را نموده که پس ازطی تشــریفات اولیه و بازدید ازمحل مورخه 
1401/3/19 نقشــه افــرازی تهیــه وجهــت تائید به شــهرداری شــاهرود ارســال که 
شــهرداری طی نامه شــماره 1401251922 مورخ 1401/5/23  افراز پالک فوق را با 

توجه به مغایرت با ضوابط طرح تفصیلی شهر مورد تایید ندانسته است. 
لذا دروقت فوق الذکر جلســه ای با حضورامضاء کنندگان ذیل تشکیل و با توجه به 

مراتب فوق ملک موصوف غیرقابل افرازتشخیص و اعالم می گردد. 
که این تصمیم برابرماده 2 آئین نامه قانون افرازمدت 10 روز از تاریخ انتشاراگهی 

قابل اعتراض در دادگاه صالحه محل می باشد.   
انتشار:1401/0۶/15

نماینده ثبت هادی فوقانی نقشه بردار ثبت عباس نوروزی
 سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود-حمیدرضا حسین پور

تصمیم واحد ثبتی 
مرجع رسیدگی : اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود

خواهان افراز: طیبه صادقیان 
خواندگان افراز: مالکین مشاعی

مورد افراز: پالک 2839/1واقع دربخش 1
خواهــان افــراز طی تقاضــای وارده شــماره 3107 مورخــه 1401/2/28بطرفیت 
خواندگان و به اســناد قانون افرازامالک مشــاعی مصوب ســال 58 خواهان افراز سهمی 
خــود از پالک فوق الذکر را نموده که پس ازطی تشــریفات اولیه و بازدید ازمحل مورخه 
1401/3/19 نقشــه افــرازی تهیــه وجهــت تائید به شــهرداری شــاهرود ارســال که 
شــهرداری طی نامه شــماره 1401251937 مورخ 1401/5/2۶  افراز پالک فوق را با 

توجه به مغایرت با ضوابط طرح تفصیلی شهر مورد تایید ندانسته است. 
لذا دروقت فوق الذکر جلســه ای با حضورامضاء کنندگان ذیل تشکیل و با توجه به 

مراتب فوق ملک موصوف غیرقابل افرازتشخیص و اعالم می گردد. 
که این تصمیم برابرماده 2 آئین نامه قانون افرازمدت 10 روز از تاریخ انتشاراگهی 

قابل اعتراض در دادگاه صالحه محل می باشد.   
انتشار:1401/0۶/15

نماینده ثبت هادی فوقانی نقشه بردار ثبت عباس نوروزی
 سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود-حمیدرضا حسین پور

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 1401۶0301053000535 مورخ 1401/4/7 هیــات اول موضوع 
قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شــفیقه بهشــتی کورایم 
فرزند الماس بشــماره شناســنامه 24 صادره از نیر قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثــی )یکباب خانه( به مســاحت 88/45 مترمربع در قســمتی از پــالک ۶58 فرعی از 110 
اصلی خریداری عادی از وراث مرحوم آقای ســعید عابدی اوت پاشــا و مرحومه خانم کبری فتحی 
آقبالغ )مع الواسطه( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 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 اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/۶/1 - 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۶/15- م الف/314
سید محسن سادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک

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  1401۶03010240017۶8- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای / خانم زهرا اســالمی فرزند 
رحیم بشــماره شناســنامه 870 صادره از ری در 29/507 سهم مشاع از 324/587 سهم یک 
قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پالک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 12 
تهران بموجب ســند مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 

1401/۶/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۶/30 - م الف/378
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  1401۶0301024001770- 1401/5/29   هیــات اول موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای / خانم امیر اســالمی فرزند 
رحیم بشماره شناسنامه 11834 صادره از تهران در 59/014 سهم مشاع از 324/587 سهم 
یک قطعه زمین کشــاورزی به مســاحت 13884/05 از پالک ثبتی 1458 اصلی واقع در بخش 
12 تهران بموجب سند مالکیت مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 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: 

1401/۶/15- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/۶/30 - م الف/379
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری - سید مهدی المعی

عفو بین الملل در چنبره استانداردهای دوگانه


