
پیام تبریک چین به ایران
چین عضویت کامــل ایران در ســازمان همکاری 
شــانگهای را تبریک گفت و آمادگــی خود را برای 
همکاری با ایران در چارچوب سازمان را اعالم کرد.

یک رسانه رسمی چین نوشته است: »رئیس جمهور 
چین در جریان دیدار با رئیس جمهور ایران ابراهیم 
رئیســی گفت کــه چین عضویت کامــل ایران در 
ســازمان همکاری شــانگهای را تبریــک می گوید 
و آمــاده هماهنگی و همکاری بیشــتر با ایران در 
چارچوب سازمان همکاری شانگهای است.«در این 
بیانیه آمده اســت: »یادداشت تعهدات در خصوص 
عضویت ایران در SCO در بیست و دومین نشست 
شورای سران SCO روز جمعه برگزار شد.«  مهر 

محکومیت تحریم  جدید آمریکا 
ســخنگوی وزارت امور خارجــه تحریم های جدید 
آمریکا به اتهام واهی دســت داشــتن در حمالت 
ســایبری را قویا محکوم کرد و گفت: توسل به راه 
اندازی کارزار تبلیغــات دروغین و ترویج اطالعات 

غلط علیه ایران راه به جایی نمی برد.
وزارت خزانه داری آمریکا ماه اقدام به تحریم افراد و 
نهادهای جدیدی در ایران به بهانه حمالت سایبری 
کرد. این اقدام واکنش سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
جمهوری اســالمی ایران را به همراه داشــت. ناصر 
کنعانی این اقدام آمریکا در اعالم تحریم علیه برخی 
شهروندان و شرکت های ایرانی به اتهام واهی دست 
داشتن در حمالت سایبری و نسبت دادن اقدامات 
ادعایی مطرح شــده علیه آنان به دولت و نهادهای 
جمهوری اســالمی ایران را، قویا محکوم کرد. این 
دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به خالی بودن دست 
دولــت آمریــکا در قبال جمهوری اســالمی ایران 
اظهار داشت: اصرار واشنگتن بر توسل به رفتارهای 
سخیف، ضدقانونی و هنجارشکنانه علیه دولت ها و 
ملت های مستقل، بیانگر ناتوانی دولتمردان آمریکا 
از فهــم صحیح معادالت جهانــی و انطباق خود با 

واقعیات آن است.  فارس

بایدن به توافق با ایران بازنگردد 
نماینده پیشــین آمریکا در ســازمان ملل در دوره 
دونالد ترامپ از رئیس جمهور آمریکا خواست تا به 

توافق هسته ای با ایران بازنگردد.
نیکی هیلی، نماینده پیشــین آمریکا در ســازمان 
ملل در توییتی نوشــت: پیمان صلح آبراهام گامی 
خارق العاده به ســوی صلح در خاورمیانه است. دو 
سال از این پیمان گذشته و جهان برای آن ها جای 
بهتری شده است. بایدن باید بر موفقیت آن ها اتکا 
کند؛ نــه این که به توافق فاجعه بار با ایران بازگردد 
که باعــث تهدید شــرکای مان در منطقه و کمتر 

شدن امنیت دنیا می شود.  ایسنا

مذاکرات برجام در بن بست نیست
دستیار وزیر امور خارجه گفت: مذاکرات برجام در 

بن بست نیست.
ســید رســول موســوی در واکنش به صحبت های 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
که مدعی شــده مذاکرات برجام در بن بســت قرار 
دارد، در صفحه توییتر خود نوشت:»آدم عاقل دوبار 
از یک سوراخ گزیده نمیشه! برعکس گفته آقای  بورل 
معتقدم مذاکرات  برجام در بن بست نیست بلکه آنچه 
مذاکرات را به بن بست می کشاند تالش سیاسی برای 
بازنگه داشتن پرونده ایران درآژانس علیرغم بازگشت 
به شرایط ۲۰۱۵ است. بازگشت به برجام بلی، فرصت 

سازی برای صهیونیستها هرگز«  ایرنا

توسعه مناسبات تهران - کابل 
ســفیر ایران در دیدار وزیر امــور مهاجران طالبان 
گفت: تهران آماده اســت در زمینــه تولید کار در 
داخــل افغانســتان با هیــات حاکمه این کشــور 

همکاری کند.
»خلیل الرحمن حقانی«، وزیر امور مهاجران دولت 
موقت طالبان با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل 
دیدار و گفتگــو کرد.حقانی در ایــن دیدار ضمن 
قدردانی از خدمات ایران به مهاجران افغانســتان 
گفــت: »امارات اســالمی تالش دارد تــا با فراهم 
کردن کار ضمن کاهش مهاجرت، زمینه بازگشــت 
پناهجویان به کشــور را فراهم کنــد.« وزیر امور 
مهاجران همچنین گفت: تالش می شــود تا کشت 
و قاچاق مواد مخدر افغانستان به صفر برسد.بهادر 
امینیان ســفیر ایران نیز در ادامه این دیدار گفت: 
»روزانــه 3 هزار مهاجر به صــورت غیرقانونی و به 
همین تعداد نیز به صورت قانونی وارد ایران شــده 
که باعث افزایش آمار مهاجران شــده اســت.« از 
ســوی دیگر ســفارت ایران در کابل اعالم کرد که 
کمک های بشردوستانه تهران در میان سیل زدگان 
جنوب شــرق افغانســتان و در دو والیت لغمان و 

ننگرهار توزیع شده است.  فارس

 بنیاد رژیم صهیونیستی 
بر تجاوز و جنایت است

ســخنگوی وزارت امور خارجه در سالروز قتل عام 
صبرا و شتیال گفت: بنیاد رژیم آپارتاید صهیونیستی 
بر تجاوز، جنایت و نقض فاحش قوانین بین المللی 
و حقوق بشر بنا شده و همواره تهدید کننده صلح 

و امنیت بین المللی خواهد بود.
ناصر کنعانی در صفحه اینستاگرامش نوشت: امروز 
۱۶ سپتامبر ۴۰ سال از آغاز جنایت سه روزه قتل 
عام فجیع و غیر قابل تصور آوارگان فلســطینی در 
اردوگاه های صبرا و شــتیال در جنــوب بیروت به 
دســت رژیم خونریز صهیونیســتی و همدستانش 
می گــذرد.وی افزود: این نه اولین جنایت این رژیم 

جعلی بود و نه آخرینش.  مهر

اخبــــار گزارش

تنش ها میان باکو و ایران در روزهای گذشته در حالی از سر گرفته شده است که 
جمهوری اسالمی ضمن مخالفت با دخالت های خارجی در منازعات منطقه و نیز 
اعالم آمادگی برای میانجی گری میان دو کشــور بر اصل تغییرناپذیری مرزهای 

بین المللی و تغییرات ژئوپولیتیکی در منطقه تاکید نموده است. 
نبود اراده قوی در میان همســایگان شــمالی ایران یعنی جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان و بویژه با دخالت های فرامنطقه ای موجب شده تا همچنان نزاع میان 
این دو کشــور ادامه داشته باشد بویژه اینکه برخی بازیگران بیرونی منطقه برای 
رســیدن به منافع اقتصادی و سیاسی خویش از جمله زمینه سازی جهت ایجاد 
مراکزی برای تیم های تروریســتی  و جاسوسی از جمله موساد، به این بحران ها 
دامن می زنند. در روزهای اخیــر بار دیگر این تحرکات با محوریت تحریک باکو 
برای ســلطه بر برخی کریدورهای ارتباطی از سر گرفته شده که صدها کشته و 
زخمی بر جای گذاشته اســت. در این میان افرادی مانند پلوسی رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا با ســفر به ارمنســتان و نیز تاکید ترکیه بــر حمایت از باکو 
در کنار شــیطنت های صهیونیســت ها موجب تشــدید درگیری میان دو کشور 
شده اســت. رویکردی که جمهوری اسالمی ایران آن را مردود دانسته و بر لزوم 

همگرایی و رفع منازع میان طرفین بر اساس گفت و گو و مذاکره تاکید دارد. 
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در جمهوری آذربایجان با انتشار رشته توئیتی 
به تحوالت منطقه قفقاز واکنش نشــان داد.سید عباس موسوی سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در جمهوری آذربایجان با انتشــار رشته توئیتی در مورد تحوالت 
منطقه قفقاز و مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران نوشت: در مناقشات منطقه 
ای و بین المللی مواضع اصولی  جمهوری اســالمی ایــران همواره در چارچوب 
عزت، حکمت، مصلحت و بر اساس حق، انصاف، عدالت و حقوق بین الملل استوار 
است.موســوی در توئیت خود آورده اســت: قوه عاقله نظام قطعا بهترین تصمیم 
را در بهتریــن زمان می گیرد و همیشــه از منافع و امنیــت ملی خود و منطقه 

پاســداری می کند و برای تامین منافع حیاتی، البی گری، جانبداری هیجانی و 
عملیات روانی بی اثر است.

موســوی ســفیر جمهوری اســالمی ایران در جمهوری آذربایجان  خاطر نشان 
کرد: اثرگذاری بر تصمیم ســازان، تصمیم گیران و مجریان سیاســت خارجی و 
دفاعی اگر واجد مولفه های فوق و فاقد عقالنیت و دوراندیشــی باشد، مشکوک، 
مضر و بلکه تکمیل کننده پازل دشــمنان ایران و تخریب  سیاســت همسایگی 
دولت اســت.  در موضوع  همسایگان شمالی مواضع اصولی  ایران از 3۰ سال پیش 
مشخص است و بارها توســط رهبر معظم انقالب، رئیس جمهور، وزیر خارجه و 
سخنگوی واخ بیان شده که همانا تغییر ناپذیری مرزهای بین المللی و تغییرات 
ژئوپولیتیکی اســت. او در پایان نوشت: درخواست  اعالم  موضع اضافی و موازی با 
هر نیتی غیرحرفه ای و مضر است.ســفارت ایران در ارمنســتان نیز اعالم کرد: 
تهران با نقض تمامیت ارضی و مرزهای کشــورهای همســایه مخالف است و به 
طور ویژه با هر ســناریویی که به مرز ایران و ارمنســتان به عنوان مسیر تاریخی 

ارتباط دو ملت همسایه آسیب وارد کند، مقابله خواهد کرد.
سفارت ایران در ارمنستان در پاسخ به سوالی در خصوص موضع کشورمان درباره 
تنــش های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنســتان اعالم کرد که جمهوری 
اســالمی ایران موضع خود درباره تحوالت در منطقه قفقــاز و روابط خود با دو 
کشــور همسایه جمهوری ارمنســتان و جمهوری آذربایجان را به صراحت و در 
سطوح مختلف بیان کرده است.سفارت کشورمان عنوان کرده است: همانطور که 
در اخبار دیدارهای رهبر معظم انقالب با رؤســای جمهوری روسیه و ترکیه نیز 
شاهد بوده اید، ایران با نقض تمامیت ارضی و مرزهای کشورهای همسایه مخالف 
است و به طور ویژه با هر سناریویی که به مرز ایران و ارمنستان به عنوان مسیر 
تاریخی ارتباط دو ملت همسایه آســیب وارد کند، مقابله خواهد کرد.در تماس 
تلفنی رئیس جمهوری اسالمی ایران با جناب نخست وزیر و نیز در تماس تلفنی 

وزرای خارجه ایران و جمهوری آذربایجان این موضع اصولی ما تکرار شده است.
وزیر امور خارجه کشورمان در تماس با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، ضمن 
ابراز نگرانی از شروع دور تازه درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان و نیز اعالم 
آمادگی برای کمک به حل و فصل مسالمت آمیز مشکالت، صراحتاً تأکید کرده اند 
که حفظ تمامیت ارضی هر دو کشور همسایه برای ایران مهم است و مرز ایران و 

ارمنستان یک راه ارتباطی تاریخی است که باید بدون تغییر باقی بماند.
رئیس مجلس ملی ارمنســتان از مــردم و مقامات ایران برای حمایت از تمامیت 

ارضی ارمنستان  تشکر کرد.
آلن ســیمونیان رئیس مجلس ملی ارمنســتان در توییتی نوشت:  این روزها به 
گرمی از ســفر خرداد ماه خود به تهران یاد می کنم. من از مقامات دوســت و 
ملت ایران برای حمایت از تمامیت ارضی ارمنســتان در این شرایط سخت تشکر 
می کنم. در همیــن حال در ادامه رویکرد مذاکره ای ایران در قبال قفقاز ســید 
ابراهیم رئیسی و رجب طیب ادوغان روسای جمهور ایران و ترکیه شامگاه جمعه 
در حاشیه بیست و دومین اجالس سازمان همکاری شانگهای در سمرقند، دیدار 

و گفتگو کردند.
رئیس جمهور با ذکر مثال هایی از حمایت ایران از دوستان و همسایگان در دوران 
بحران، تصریح کرد که ایران یار همسایگان خویش است.وی با اشاره به تحوالت 
قفقاز، ضمن تبیین سیاســت راهبردی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر استقبال 
از آزادی خــاک قره باغ و آمادگی برای بازســازی آن، هرگونه تغییر در مرزهای 
بین المللــی و تاریخــی و ژئوپلتیک منطقه را غیرقابل قبول خواند. رئیســی در 
نشست شانگهای نیز بر لزوم حل بحران قفقاز بدون تغییر ژئوپولیتیکی در منطقه 
تاکید کرد. الزم به ذکر اســت در ســفر اردوغان و پوتین به تهران نیز رهبری به 
هر دو آنها درباره خط قرمز بودن تغییرات در مرزهای همســایگان و بسته شدن 

پل های ارتباطی ایران تاکید شد. 
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معــاون وزیر خارجه آمریــکا درباره مذاکــرات احیای 
توافق هسته ای ایران ضمن تکرار واژه بن بست رسیدن 
مذاکرات بورل، مدعی شــد اکنون توپ در زمین تهران 

است.
مذاکره کننده ســابق هســته ای آمریکا و معاون کنونی 
وزیر خارجه دولت بایدن در نشستی با خبرنگار واشنگتن 
پست ادعا کرد: مذاکرات پس از پاسخ اخیر ایران به بن 
بست رسیده است. پاسخی که ایران به پیشنهاد اتحادیه 
اروپا ارائه کرد، بسیار سرسختانه و غیرقابل برای ما بود.
اوگفت:  واشنگتن پیام خود را در مورد اینکه چه مسایلی 
ضروری بوده و مولفه های اصلی چه هستند، برای ایران 
فرســتاده اســت.این مقام دولت بایدن مدعی شد توپ 
مذاکرات در زمین ایران است، اما دولت بایدن همچنان 

به دنبال راهی برای پیش بردن این مذاکرات است.
در ایــن میان نماینده دولت آمریکا در امور ایران با وزیر 
امور خارجه عمان درباره مسائل منطقه و تالش ادعایی 
واشنگتن برای بازگشت به برجام گفت وگو کرد.»رابرت 
مالی« در پیامی توئیتری نوشــت:   »بابــت جدیدترین 
تماســم با وزیر امور خارجه عمان بدر البوســعیدی که 
امروز انجام شد بســیار قدردان هستم«.نماینده آمریکا 
در مذاکرات وین افزود: »بر قدردانی ایاالت متحده بابت 
همــکاری نزدیک عمان در زمینه مســائل منطقه ای به 
ویژه تالش های ما برای بازگشــت مشــترک به اجرای 
کامل برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( تأکید کردم«.
الزم به ذکر اســت برخــالف رویه نادرســت غربی ها، 
سازمان همکاری شــانگهای در بیانیه سمرقند خواستار 
اجرای کامل برجام از ســوی همه طرف ها شده است.در 
بیانیه سمرقند آمده اســت: »کشورهای عضو بر اجرای 
مســتمر برنامه جامع اقدام مشترک در خصوص برنامه 
هسته ای ایران منطبق با قطعنامه ۲۲3۱ شورای امنیت 

ســازمان ملل تأکید دارند. اعضا از طرف ها می خواهند 
به تعهداتشــان در راســتای اجرای کامل و موثر برجام 

پایبند باشند.«
در ایــن میــان امــا تعــدادی از اعضــای دموکرات و 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا الیحه ای برای 
تثبیــت تحریم ها علیه ایران تهیه کرده و قرار اســت به 
مجلــس نمایندگان ارائــه کنند.وبگاه شــبکه »فاکس 
نیوز«، ایــن قانون گذاران در الیحه خــود تحت عنوان 
»قانون تثبیت تحریم های ایــران« آورده اند قصد دارند 
»بازدارندگی« علیه ایــران را از طریق هدف قرار دادن 
بــازار انرژی ایران و دشــوارتر کــردن اختصاص یافتن 
بودجه به برنامه موشــکی، ایجاد کنند.»میشل استیل« 
عضــو جمهوری خواه مجلس نماینــدگان آمریکا و ارائه 
دهنده این الیحه مدعی شده: »اکنون بیش از هر زمان 
اهمیــت دارد که از تحقق پیدا کــردن تهدید غیر قابل 

قبول ایراِن هسته ای جلوگیری شود«.
از ســوی دیگر نماینده آمریکا در ســازمان ملل متحد 
گفته برای هیچ جلســه ای در خصوص توافق هسته  ای 
ایران درنیویورک در هفته آینده برنامه ریزی نشده است.
خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از این مقام آمریکایی 
نوشــته که برنامه ای هم برای دیدار با روس ها در خالل 
 اجــالس مجمع عمومی ســازمان ملــل متحد طراحی 

نشده است.
الزم به ذکر اســت میخائیل اولیانوف نماینده روســیه 
در ســازمان های بین المللی در وین نیــز در واکنش به 
اظهارات اخیر جوزپ بورل، مســئول سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپــا و هماهنگ کننده مذاکــرات وین درباره 
وضعیت مذاکرات احیای توافق هســته ای ]برجام[، در 
صفحه توییترش نوشــت: البته او حق دارد بدبین باشد. 

اتحادیه اروپا کمک قابل توجهی به مذاکرات وین کرد.

تکرار سناریوی مقصر نمایی ایران با ادعای بن بست مذاکرات
نماینده چین در وین با اشاره به یک قرارداد تسلیحاتی 
میان آمریکا، انگلیس و استرالیا، گفت که استانداردهای 
دوگانــه غرب در قبال ایران و متحــدان آمریکا، اجرای 
قوانین بین المللی و نتیجه بخشی آن را به خطر می اندازد.
وانگ کوان نماینده چین در نزد سازمان های بین المللی 
در ویــن در این باره گفت، »اســتاندارد دوگانه« یعنی 
حــدود نیم قــرن تالش  بــرای محدودســازی تملک 

کالهک های هسته ای رو به شکست و تباهی برود.
طبق گفته وانگ، کشــورهای غربی از ایران انتظار دارند 
ذخایــر ســوخت هســته ای اش را جهت احیــای توافق 
هسته ای و رفع تحریم ها محدود کند؛ این در حالی است 
که آمریکا و انگلیس برنامه دارند صدها کیلوگرم اورانیوم با 
خلوص باال را به عنوان بخشی از توافق فروشی زیردریایی 
هســته ای به اســترالیا، به این کشــور منتقــل کنند.او 
همچنین: درباره ایران، نکته اصلی توافق هسته ای، محدود 
کردن زمان گریز هسته ای به یک سال یا طوالنی تر از این 
مدت بود. در حالی وقتی پای استرالیا در میان است، آن ها 
از ارائه چندین تن مواد هســته ای در سطح تسلیحاتی به 
کشوری حرف می زنند که تسلیحات هسته ای در اختیار 
ندارد. این گونه اســتثناها خطر فروریختن سدی را در بر 
دارند که جلوی اشاعه تسلیحات هسته ای ایستاده است.با 
این حال، الرا هولِگیت، نماینده آمریکا در نزد سازمان های 
بین المللی در وین می گوید، ربط دادن توافق زیر دریایی 
استرالیا)آکوس( به توافق هسته ای ایران »منطقی نیست«.

از ســوی دیگر کاردار ســفارت ایران در لندن بیانیه 3 
کشــور اروپایی در نشســت شــورای حــکام آژانس را 
غیرسازنده و شــرم آور توصیف کرد و این گونه اقدامات 
را تخریب کننده مسیر دســتیابی به نقطه پایان توافق 
در وین خواند.»ســیدمهدی حســینی متیــن« کاردار 
جمهوری اسالمی ایران در لندن در واکنش به بیانیه سه 

کشور اروپایی در نشست شورای حکام آژانس بین المللی 
انرژی اتمی در توئیتر نوشــت: در حالــی که همچنان 
اقدامات تروریستی و تحریم های آمریکا و اسرائیل علیه 
ایران ادامه دارد و با شکســت اخیر در آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه 
بانی بیانیه ای غیرسازنده و شرم آور علیه اقدامات قانونی 
جبرانی جمهوری اســالمی ایران شــدند.وی افزود: این 
گونــه اقدامات ریاکارانه، با حصول توافقی که با حســن 
نیت مورد مذاکره قرار گرفت در تناقض اســت و چشم 
انداز دســتیابی به نقطه پایــان در مذاکرات )برای رفع 

تحریم ها در وین( را تخریب می کند.
همچنین سفیر و نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی نسبت به رویه غلط آمریکا و 3 کشور اروپایی هشدار 
داد و گفت: مایه تاسف است که اتحادیه اروپا به عمد مسیر 
اشتباه را برای منحرف کردن توجهات از مشکل واقعی که 
همان خروج آمریکا از برجام است، انتخاب کرد.»محسن 
نذیری اصل« سفیر و نماینده دائم جمهوری اسالمی ایران 
نزد سازمان های بین المللی در وین و آژانس در سخنرانی 
خود در نشست شــورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی با موضوع اجرای برجام در جمهوری اسالمی ایران، 
ضمن تشریح علل و عوامل مسبب وضعیت کنونی برجام، 
خواســتار جبران وضعیت موجود از ســوی آمریکا و سه 
کشــور اروپایی طرف برجام شد و در خصوص ادامه رویه 

غلط پیموده شده از سوی آنان هشدار داد.
وی گفــت: ادامه وجود علل ریشــه ای ناشــی از خروج 
غیرقانونــی، غیرموجه و غیرقانونــی آمریکا از برجام در 
کنار اعمال مجدد تحریم هایی کــه متعهد به لغو آن ها 
بــوده، و همچنین اعمال خودســرانه تحریم های جدید 
مغایر با تعهدات خود در چارچوب برجام، به خودی خود 

گویای حقایق هستند. 

انتقاد از استانداردهای دوگانه در قبال ایران و متحدان غرب

واکنش جمهوری اسالمی ایران به تنش ها ی جدید میان باکو و ایروان  

تغییرناپذیری مرزهای بین المللی و تغییرات ژئوپولیتیکی

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی مــی گردد:  امــالک متقاضیان واقــع درقریه کدیر 
پــالک 15 اصلی بخش 5 ییالقی 166فرعی آقا/ خانــم مهرداد رحمانی فرزند 
محمود نســبت ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری مسکونی و 
زراعی(  به مســاحت  508.17 مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  
عبدالــه هزار جریبی  لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار 
در شــهرها منتشــر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خــود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محــل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبــت محل تحویل دهد که 
در ایــن صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در 
صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به صدور 
ســند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آییــن نامه مذکور در مورد قســمتی از 
امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از 
تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت هم زمان به اطالع می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـــدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .     تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/06/12 

نوبت دوم 1401/06/27 
شناسه آگهی: 1370990

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی مزایده 
   اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان میامی در نظر دارد تعدادی 
از موقافات آب واراضی کشــاورزی را از طریق مزایده عمومی به شماره 
1401/570138مــورخ 1401/06/23بــا رعایت  شــرایط ومقررات 
اوقافی به اجاره واگذار نماید متقاضیان می توانند برای کســب اطالعات بیشتر صرفا در 
ســاعات اداری ،به واحد اوقافی اداره اوقاف وامور خیریه شهرستان میامی مراجعه  ویل 

با شماره تلف 02332622688 تماس حاصل نمایید  
انتشار:1401/06/27

محمدرضا بخشــی سرپرســت دفتر نمایندگی  اوقاف و امور خیریه شهرستان میامی 
استان سمنان 

آگهی مفقودی 
پالکت مشــخصات تراکتور کشــاورزی سیســتم ام اف تیپ 285 مدل1388 برنگ 
قرمز بشــماره موتور LFW01991V شماره شاسی  G18493 و شماره پالک ایران 63- 
957ک11 به نام ســیروس گودرزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد . 

بندرعباس 
**************************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی کامیون بــاری فلزی   به شــماره انتظامی 15591 ع 
59 شاســی  WDB9506435K875289 و شماره موتور 90692100347973 به نام 
کریم هژبری حواجه خواجه لو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 

**************************************************************
برگ سبز سواری پژو 405 جی ال ایکس آی1/8 مدل 1384 رنگ نقره ای متالیک 
شــماره موتور 12484182625 شــماره شاسی 13211446 شــماره پالک ایران72-

277ب66 به نام قاسم احمدی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
**************************************************************

ســند کمپانــی و برگ ســبز ســواری پراید مــدل 1386 رنگ نوک مــدادی متالیک 
شــماره موتور 2117045 شماره شاسی S1482286224196 شــماره پالک ایران72-

287س22 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
**************************************************************

سند مالکیت ســواری پراید مدل 1382 شماره پالک ایران62-556ص71 شماره 
موتور 00514674 شــماره شاســی S1412282989821 مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد.
**************************************************************

ســند مالکیت سواری ســایپا131 مدل 1393 شــماره پالک ایران62-215س54  
شــماره موتور 5241372 شــماره شاســی NAS411100E1095978 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
**************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری پراید مدل 1385 شــماره پالک ایران62-
431س96 شــماره موتور 1613258 شماره شاســی S1412285233417 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
**************************************************************

ســند کمپانــی و ســند مالکیت ســواری پژو 206 آریــان مدل 1386 شــماره پالک 
ایــران72-352م52 شــماره موتــور 13386005145 شــماره شاســی 18918509 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
**************************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم کلثوم فضلی با ارائه استشــهادیه شــماره 36262-1401/06/23 تنظیمی 
دفترخانــه 65 آمــل طی درخواســت شــماره 1401/15932-1401/04/20 تقاضای 
صدور ســند مالکیت المثنی 046504 شش دانگ پالک شماره 804 فرعی از 21 اصلی 
واقع در بخش 10 ثبت آمل انتزاعی از بابل ثبت گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده 
را نموده اســت که طی سند رهنی شــماره 40005-1390/6/8  دفترخانه 65 آمل در 
رهن بانک مســکن شــعبه مرکزی قــرار دارد لذا دراجرای مــاده 120اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 
این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

دبیر ســتاد حقوق بشر کشــورمان گفت: در دیدار با مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد 
مخدر سازمان ملل بر ضرورت توســعه و گسترش همکاری های بین المللی بویژه در 

حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید شد.
 کاظــم غریــب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر 
جمهوری اســالمی ایران ضمن تشریح دیدار خو با غادا والی مدیر اجرائی دفتر مقابله 
با مواد مخدر و جرم ســامان ملل، گفت: در این دیدار بر ضرورت توســعه و گسترش 
همکاری های بین المللی بویژه در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید شد، چون این یک 
مســئولیت مشترک است و فقط وظیفه کشوری مثل ایران نیست.غریب آبادی امروز 
با غادا والی مدیر اجرائی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ســازمان ملل متحد در مقر 

سازمان ملل متحد در وین دیدار کرد. 
غریــب آبادی پس از این دیدار در وین گفت: برنامه پنج ســاله جدید همکاری ما با 
سازمان ملل االن آماده امضا شده که یک بخش مهم آن در حوزه مبارزه با جرم؛ فساد 
و همچنین عدالت کیفری است.وی گفت: از خانم والی دعوت کردیم که برای امضای 
سند همکاری پنج ساله و همچنین پیگیری حوزه های دیگر، به ایران سفر کند.غریب 
آبادی افزود: در این دیدار بر ضرورت توسعه و گسترش همکاری های بین المللی بویژه 
در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید شــد، چون این یک مســئولیت مشترک است و 
فقط وظیفه کشــوری مثل ایران نیست.معاون امور بین الملل قوه قضائیه گفت: خانم 
والی هم از تالش های ایران به عنوان کشــوری که پرچمدار مبارزه با موادمخدر است 
قدردانــی و اذعان کــرد که ایران جایگاه اول در مبارزه با مواد مخدر و بویژه کشــف 

مشتقات تریاک و هروئین در عرصه جهانی را کسب کرده است.
غریب آبادی همچنین درباره حضورش در نشســت شــورای حقوق بشر سازمان ملل 
متحد در ژنو گفت: هدف ما این بود که در سطح مناسبی موضوع مخالفت با تحریم ها 
و اقدامات یک جانبه را به دستور کار بین المللی تبدیل کنیم.وی گفت: گزارش نهایی 
خانم آلنا دوهان گزارشگر ویژه اقدامات قهری یک جانبه درباره آثار منفی تحریم های 
یک جانبه و بهره مندی افراد از حقوق بشــر در نشست این هفته شورای حقوق بشر 
در ژنو ارایه شــد.غریب آبادی افزود: با گزارشی که خانم دوهان داد و تحرکات هیات 
ایرانی و همچنین تشــریح مواضع و سخنرانی در شورای حقوق بشر؛ االن این موضوع 
به یک دغدغه مهم بین المللی تبدیل شده و اگر تا دیروز جامعه بین الملل و یا افکار 
عمومی در مورد آثار منفی تحریم ها از زبان مسئوالن ایران حرفی را می شنیدند؛ االن 
یک ســند مهم بین المللی و حقوقی تولید شــده است و دیگر نمی توانند این سند را 

رد کنند.  صدا و سیما 

هشدار تهران به سازمان ملل 

مبارزه با موادمخدر مسئولیتی مشترک است


