
 حاجی ایرانی زندانی در عربستان 
آزاد شد

»خلیل دردمند« حاجی ایرانی زندانی در عربستان 
سعودی آزاد شد.

بر اساس این گزارش در تماس های تلفنی جداگانه 
فؤاد حســین وزیر امــور خارجه عراق و الســید 
بدرالبوســعیدی وزیر امور خارجه عمان با حسین 
امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشــورمان خبر 
آزادی حاجی بازداشــت شــده ایرانی در عربستان 
ســعودی به وزیر امور خارجه کشورمان اعالم شد. 
روز جمعــه نیز امیرعبداللهیان بــا همتای عمانی 
خود تلفنی گفت وگو و نســبت به بازگشت هر چه 
سریع تر این شهروند ایرانی به کشور ابراز امیدواری 
کرده بــود. امیرعبداللهیان در این تماس تلفنی از 
تــالش وزرای خارجه عراق و عمــان در پیگیری 
آزادی حاجی ایرانی بازداشــت شــده در عربستان 
ســعودی تشــکر و ابراز امیدواری کرد که بزودی 

شاهد بازگشت وی به ایران باشیم.  میزان

 تجمع شماری از 
دوستداران انقالب اسالمی در لندن

شــماری از مسلمانان و دوستداران انقالب اسالمی 
از قشر ها و ملیت های مختلف با اجتماع برابر مرکز 
اســالمی انگلیــس در لندن، اقدام آشــوبگران در 

روز های اخیر در لندن را محکوم کردند.
در ایــن اجتماع که حضور جوانان و بانوان محجبه 
نمایان تر بود یک شــهروند پاکســتانی مقیم لندن 
گفت: من شــبکه های اجتماعــی را دنبال می کنم 
و متوجه شــدم خانمی در ایران کشــته شده که 
علت آن در دســت بررسی اســت مانند همه جای 
دنیا.وی افزود: ایــن موضوع را، اما عده ای منحرف 
کردنــد و در لندن تظاهــرات ضد ایرانــی به راه 
انداختند، به مســلمانان ملیت های مختلف توهین 
کردند، با ســنگ و بطری به مرکز اسالمی انگلیس 
حمله کردند و شــماری از مسلمانان هم با کوتاهی 
پلیس مصدوم شدند.این شــهروند مسلمان مقیم 
انگلیــس گفت: ما آمده ایم تا همبســتگی خود را 
با مســلمانان و مراکز اســالمی اعالم و از انقالب 
اســالمی پشــتیبانی کنیم.یک بانوی ایرانی مقیم 
لنــدن نیز که در این تجمع حضور یافته بود گفت: 
مســلمانان از ملیت های مختلف گرد آمده بودند تا 
راهپیمایی اربعین و ســالروز رحلت پیامبر )ص(، 
امام حســن )ع( و امام رضــا )ع( را برگزار کنند، 
اما عده ای به صفوف مســلمانان حمله کردند، اما 
امروز اینجاییم تا از وطن، دین و حجابمان حمایت 
کنیم.بانوان مســلمان همچنین اقدام اشــوبگران 
را در هتــک حرکت به شــعائر اســالمی و بانوان 
 محجبه، مصداق بارز اسالم ستیزی و نقض حقوق 

مسلمانان دانستند.  صدا و سیما

تصویب پیشنهاد های ایران در اتحادیه 
کشور های حاشیه اقیانوس هند

پیشــنهاد های جمهوری اســالمی ایران به منظور 
افزایش همکاری هــای علمی و فناوری در اتحادیه 

کشور های حاشیه اقیانوس هند به تصویب رسید.
در دومین جلسه کارگروه دانشــگاه علوم و نوآوری 
اتحادیه کشور های حاشــیه اقیانوس هند )آیورا( در 
دهلی نو، پیشــنهاد های ایران درباره، نشست وزرای 
علوم و فناوری کشــور های عضو در تهران، برگزاری 
همایش بین المللی روش ها و تکنیک های کاربردی 
کنترل ریزگردها، برگزاری کارگاه بین الملل طراحی 
و به کارگیری مدل های ماهواره ای برای شناسایی و 
تشخیص زلزله، ایجاد شبکه پارک های علم و فناوری 
بین المللی کشــور های عضو در راستای تبادل نظر و 
همکاری های فناوری و انتقال فناوری، ایجاد شــبکه 
آزمایشگاه های تشخیص زمین شناسی و کانی های 
معدنــی در ایران با همکاری آفریقای جنوبی و دیگر 
کشــور های عضو به تصویب رســید. حسن زمانیان 
معاون وزیــر و رئیس ســازمان پژوهش های علمی 
و صنعتی ایــران در حاشــیه این نشســت درباره 
همکاری های دانشگاهی، علمی و فناوری با نمایندگان 
دیگر کشور ها تبادل نظر کرد.معاون وزیر علوم درباره 
اهمیت شرکت در این نشست وتوانمندی های بزرگ 
این اتحادیه در ســال های اخیر گفــت: با توجه به 
توان علم و فناوری کشــور و عالقمندی برای انتقال 
این موفقیت ها به دیگر کشــور ها و هم چنین نیاز به 
گسترش فعالیت های بین المللی در این حوزه و کسب 
تجربه باید از تمام ظرفیت های بین المللی اســتفاده 
کرد.دفتــر مرکز منطقه ای این اتحادیــه در ایران و 
 محل ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 

مستقر است.  ایرنا

 برگزاری گفت وگوهای سیاسی 
ایران و هند 

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه با اشاره 
به چهارمین دور گفت وگوهای سیاسی ایران و هند 
در تهران، از برگزاری نشســت کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کشــور در دهلی نو و در آینده نزدیک 

خبر داد.
ســید رسول موسوی دســتیار وزیر امور خارجه و 
مدیــرکل آســیای جنوبی وزارت امــور خارجه با 
انتشار تصاویری در توئیتر از برگزاری چهارمین دور 
گفت وگوهای سیاســی مدیران کل وزارتخانه های 
امــور خارجه ایــران و هند در تهــران خبر داد و 
نوشت: چهارمین دور گفت وگوهای سیاسی مدیران 
کل )وزارت امــور خارجه( ایــران و هند در محل 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران برگزار 
شد.وی افزود: طرفین  نظرات خود را درباره مسائل 
دوجانبه، منطقه ای و بین المللی مطرح ســاختند. 
بزودی کمیســیون مشترک اقتصادی دو کشور در 

دهلی نو برگزار می شود.  فارس

اخبــــار گزارش

در اقدامی که برگرفته از انســجام درونی  و اقتدار بیرونی در مقابله با فشــارها و 
تهدیدات بوده، بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران که به گفته برخی رسانه ها 

مبلغی معادل 7 میلیارد دالر بوده است ازاد شده است. 
خنثی ســازی تحریم ها یکی از اصلی ترین رویکردهای سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم بوده است. رویکردی که بخشــی از آن در قالب همگرایی و گسترش 
روابط با کشورهای همســایه، بخشی از آن در چارچوب عضویت در پیمان هایی 
همچون شانگهای، ارواسیا و بریکس و بخشی نیز در قالب مذاکرات لغو تحریم ها 
با 4+1 پیگیری شــده اســت. این رویکرد در حالی توانســته تــا حدود زیادی 
ارتباطــات اقتصادی و تجاری با کشــورهای منطقه ای و فرا منطقه ای را رقم زند 
که با حرکت در مســیر بی اثر ســازی تحریم ها، طرف های غربی را نیز به سمت 
رفع محدودیت های بانکی و آزاد ســازی بخش هایی از دارایی های ایران ســوق 
داده است. در همین چارچوب رسانه ها از مذاکرات فشرده ای با وساطت یکی از 
کشــورهای منطقه درباره آزادسازی هم زمان زندانیان ایران و آمریکا و آزادسازی 
میلیاردها دالر از منابع ارزی مســدود شده کشــورمان خبر دادند. در حالی که 
مذاکرات رفع تحریم ها به دلیل عدم اتخاذ تصمیم سیاسی از سوی ایاالت متحده 
آمریــکا همچنان بدون حصول نتیجه باقی مانده، این کشــور مســتقل از روند 
مذاکــرات هســته ای، در حال پیگیری موضوع آزادی زندانیــان خود در ایران و 
هم زمان آزادســازی منابع مســدود شده ارزی کشــورمان در کره جنوبی است. 
ایران هنوز حساب های اعالمی برای انتقال منابع مذکور را بنا بر مالحظات بانکی 

نپذیرفته و حساب های جدیدی را به این منظور معرفی کرده است.
در این میان در حالی برخی رســانه های خارجی برآن بوده اند تا این ازاد  سازی 
را به ازادی نمازی ها نســبت دهند که معاون امور بین الملل قوه قضائیه و رئیس 
ســتاد حقوق بشر با اشــاره به فرایند درمان و معالجه باقر نمازی، گفت که از او 
به دالیل انسان دوستان رفع ممنوعیت خروج شد.»کاظم غریب آبادی«، معاون 
امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر، در پاسخ به سوال یکی از 
خبرنگاران در خصوص باقر و ســیامک نمازی گفت: باقر نمازی به خاطر مسائل 
پزشــکی و درمانی نزدیک به چهار سال است که خارج از زندان و در منزل خود 

در تهران به سر می برد.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه تصریح کرد: با توجه به درخواســت های مطرح 

بــرای ادامه معالجه در خارج از کشــور، بنابر مالحظات انســان دوســتانه روز 
چهارشــنبه گذشته از باقر نمازی رفع ممنوع الخروجی به عمل آمد و هر زمانی 
که بخواهد، می تواند از کشور خارج شود.غریب آبادی افزود: در همین چارچوب، 
یک هفته مرخصی نیز به سیامک، فرزند او داده شده تا بتواند با والدینش دیدار 
کند.دبیر ســتاد حقوق بشر ابراز امیدواری کرد که زندانیان ایرانی در بند آمریکا 

نیز هرچه سریع تر آزاد شوند.
از ســوی دیگر ســخنگوی بانک مرکزی گفت: پیگیری  مستمر برای آزادسازی 
منابع ارزی مســدود شده کشــورمان با همکاری نزدیک دستگاه دیپلماسی در 
حال انجام است.خبرهای تکمیلی بیانگر آن است که آزادسازی همزمان زندانیان 
ایران و آمریکا و همچنین آزادســازی 7 میلیارد دالر از منابع بلوکه شــده ایران 
با میانجی گری قطر انجام شــده اســت، ضمن اینکه سوییس و سازمان ملل نیز 
به عنوان کانال ارتباطی در این امر درگیر هستند.اســتفان دوجاریک سخنگوی 
ســازمان ملل نیز مدعی شــد باقر نمازی زندانی دوتابعیتی از زندان آزاد و ایران 
را ترک کرده اســت و ســیامک نمازی نیز آزاد شده، اما همچنان در ایران است. 
آمریکا در سال های اخیر با تحریم های سنگین در حوزه بانکی ایران قصد داشت 

تا مبادالت بانکی ایران را قطع کرده تا بتواند فشارهای سنگینی را بر ایران وارد 
کند، در ســال 14۰۰ یکی از رسانه های رسمی میزان مطالبات ایران را بیش از 
4۰ میلیارد دالر برآورد کرده بود که ایران از کشورهایی مانند کره جنوبی، هند، 
چین، ژاپن و عراق طلبکار بود، البته آمار زیر متعلق به ابتدای سال 14۰۰ است.

در تاریخ ۲4 اســفند ماه بیش از ٣٩۰ میلیون پوند از مطالبات انگلستان تسویه 
شد، این مطالبه مربوط به طلب ایران پیش از پیروزی انقالب اسالمی در خصوص 
برخی خریدهای دفاعی از انگلســتان بود که ایران توانســت با آزادسازی نازنین 
زاغری این مطالبات را از انگلستان پس بگیرد، جای تأمل دارد که انگلستان این 
مطالبات را بیش از 4۰ ســال بلوکه کرده و بــه ایران پرداخت نمی کرد اما برای 

آزادسازی نازنین زاغری این میزان را هزینه کرد.
در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ٩4 ایران توانست با مبادله جیسون رضائیان مبلغ 1.7 
میلیارد دالر را مطالبات ایران از آمریکا پس بگیرد این پول بخشی از همان پولی 
است که ٣۵ سال پیش باید طبق بیانیه الجزایر به ایران بازگردانده می شد. جان 
کری، وزیر خارجه وقت آمریــکا نیز در آن زمان اعالم کرد آمریکا 4۰۰ میلیون 

دالر بدهی و 1,٣ میلیارد دالر سود این پول را پرداخته است.

در دنیــای امروز، اقتصاد، قدرت دفاعــی و امنیتی و توان ژئوپلتیک همه در یک 
راســتا تعریف می شود و کشــوری که بتواند همه پارامترهای فوق را در کنار هم 
تعریف کند دست برتر را در تحوالت منطقه ای و بین المللی خواهد داشت، ایران 
در چند مرحله توانسته است با اتکا به قدرت امنیتی و ژئوپلتیکی خود مطالبات 
اقتصــادی را زنده کنــد در حالی که برای زنده کــردن مطالبات اقتصادی بارها 
مذاکره شــده و شاید بســیاری از آنان با زیاده خواهی طرف مقابل نتوانسته بود 
به نتیجه دلخواه برســد، توجه ویژه به قدرت ژئوپلتیک ایران و توسعه آن و هم 
زمان توسعه اقتصاد به هر نحو ممکن دو رابطه الزم و ملزوم بوده و در سال های 
آینــده می تواند تأثیرگذاری و ثبات ایران را بیشــتر کرده و نوید روزهای خوش 
در آینده را دهد. در این میان توجه به انسجام داخلی مولفه ای مهم برای تحقق 
اهداف سیاست خارجی از جمله بی اثر کردن تحریم هاست چنانکه دشمن برای 
شکســتن این انســجام به هر ابزاری چنگ می زند و سعی در به آشوب کشاندن 

فضای داخلی ایران دارد. 
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آزادسازی میلیاردها دالر از منابع ارزی بلوکه شده ایران 

دستاورد انسجام داخلی و اقتدار بیرونی

 تحریم های جدید علیه ایران
بی معنی است

مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای خاطر نشان کرد، آمریکا 
در حال حاضر سیاست فشار حداکثری را علیه ایران اعمال 
کرده اســت، بنابراین وضع تحریم هــای جدید بی معنی 

خواهد بود.

محمد مرندی، مشاور رسانه ای تیم مذاکره کننده هسته ای 
کشــورمان در گفت وگو با شبکه راشــاتودی در پاسخ به 
سوالی درباره تحریم های جدید آمریکا علیه صادرات ایران 
و اینکه »آیا این نشــان دهنده یک شکاف جدید در روابط 
تهران و واشنگتن اســت؟« گفت: ایاالت متحده سیاست 
»فشــار حداکثری« را علیه ایران اعمال کرده اســت و در 
واقع رئیس جمهور بایدن در حال دنبال کردن سیاست های 
دونالد ترامپ اســت. او تالش می کند تا فشــار اقتصادی 
 را تا حــد امکان افزایش دهد، چیزی کــه به عموم مردم 

آسیب می زند.
وی ادامه داد: این سیاست آمریکا است و ایران به تحریم ها 
عادت کرده اســت. بنابراین، تحریم هــای جدید بی معنی 
هســتند. این تحریم ها هیچ تاثیری بر صــادرات ایرانی ها 
ندارند.مرنــدی افزود: اما آمریکا تمــام تالش خود را برای 
خفه کردن ایران به کار می گیرد. این کشــور رســانه های 
فارســی زبان متعددی در اختیار دارد و به همراه متحدان 
اروپایی و عربستان سعودی پول زیادی را علیه ایران هزینه 
می کننــد و در هفته های گذشــته آشــکارا از مردم ایران 

 می خواهند که دست به خشــونت زده و به افسران پلیس 
حملــه کنند.وی همچنین تصریح کرد: این رســانه ها نیز 
اغلب در لندن مســتقر هســتند. ارتش ســایبری آنها در 
آلبانی، فلســطین و عربســتان به طور فعــال از افراد خود 
می خواهنــد کــه به مردم خشــونت و چگونگی ســاخت 
کوکتــل مولوتف را آمــوزش می دهند. آنها مــردم را به 
خشونت دعوت می کنند.مشــاور تیم مذاکره کننده تاکید 
 کــرد که این کشــورها و آمریکا نیز هزینه ایــن کارها را 

پرداخت می کنند.  ایسنا

رئیس جماعت علمای مسلمانان عراق در با تاکید بر حق مردم در تظاهرات و اعتراض 
مدنی درباره پشت پرده اغتشاشات این روزها در ایران و عراق هشدار داد.

»خالد المال« رئیس جماعت علمای مســلمانان عراق درخواست برخی گروه ها برای 
برداشتن حجاب، سوزاندن مساجد و اماکن عمومی و حمله به پلیس را رد و اعالم کرد 
که این ها کشورها و حاکمانی می خواهند که تسلیم سیاست های غارت ثروتهای کشور 

شوند و آن ها را از دین دور کنند و به جوامع بی بندوبار تبدیل کنند.
این عالم سرشناس اهل سنت در عراق،  تصریح کرد: گروه هایی که خواستار برداشتن 
حجاب، آتش زدن، خرابکاری یا کشتار در ایران هستند، همان هایی هستند که اخیراً 

در عراق نیز ظاهر شده اند و هر از گاهی در سوریه نیز عرض اندام می کنند.
رئیــس جماعــت علمای مســلمانان در عراق افــزود: آن ها می خواهند کشــورها و 
حکامــی کــه در مقابل سیاست هایشــان در غارت ســرمایه  و ثروت کشــور و دور 
کــردن ملت ها از دین و تبدیل کردن آن ها به جوامعــی بی بند و بار، بی دین و بدون 
ارزش،عزت و اصول تســلیم باشــند، بر روی کار آیند.  این گروه ها به دنبال تضعیف 
شــعله دین در جــان این مردم و روح این جوامع هســتند تا کســی از آن ها بیرون 
نیاید که حقوق مقدس مســلمانان از جمله حق بازگشــت فلسطینی ها و اتحاد بین 
 مســلمانان و ملتها را مطالبــه کند. زیرا یک جامعه مبتذل نمی تواند این مســائل را 

مطالبه کند.

هشدار درباره یک فتنه انگیزی 
آگهــی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 

رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری منطقه دو
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 

حوزه ثبتی شهرستان ساری
برابر رأی شماره 140160310456006168 مورخ 1401/06/15که 
در هیــأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه رضا 
زارع فرزند حبیب به شــماره ملی 5769683661 نسبت به شش دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 111.22 مترمربع قسمتی از پالک 52 
فرعی از 1 - اصلی واقع در قریه آلوکنده بخش 2 ثبت ســاری با کســر ســهم 
وقــف؛  لذا به منظور  اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شــود ؛ در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهــی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد با کسر سهم وقف.تاریخ انتشار 
نوبت اول1401/06/27 نوبت دوم 1401/07/11 می باشد. شناسه آگهی 

1381701 :
بهنام سراج پور-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004002725 مورخــه 1401/05/18 موضوع 
کالســه 1399114412004000539 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضــی آقای عبدالحکیم چپرلی فرزند 
بهرام دردی بشــماره شناســنامه 22197 و شــماره ملی 2030221406 در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزورعی به مســاحت 78815 مترمربع جدا شــده از پالک از 10-اصلی 
واقــع در گنبــدکاووس اراضی زراعی روســتای حالــی آخوند بخش 11 حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس انتقال ملک مع الواســطه از بهــرام دردی چپرلی ، 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 داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 9559
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/11 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140160312004001946 مــورخ 1401/05/04 موضوع 
کالســه 1400114412004000612 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالقیوم دری فرزند توی 
مراد بشــماره شناســنامه 850 و شــماره  ملی 2031035312 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شده به مساحت 112.65 مترمربع جدا شده از پالک ثبتی 4171 فرعی 
از 1-اصلــی واقع در گنبدکاووس روســتای گدم آباد خیابــان فراغی خیابان معمی هالکو 
بخــش 10 حــوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواســطه از آقای طــواق قلیچ جیواد 
) از ســهم االرث اســداله جیواد( به متقاضی داشــته، لذا به منظور اطــالع عموم مراتب 
دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 9452 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/28 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/11
رضا سارانی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس

متن آگهی
به اطالع می رســاند اینجانب بدری عســگری مالک قســمتی از پــالک ثبتی 986/1 
فرعی از 71 اصلی واقع در قریه جیالرد به نشانی دماوند- جیالرد متقاضی تعیین بستر 
و حرایــم احتمالــی رودخانه/ مســیل/ نهر درداخل و مجاورت پالک ثبتــی فوق الذکر می 
باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس ضوابط ومقررات جاری، تعیین بســتر و 
حریــم منــوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب و تکمیل پرونده می باشــد لذا 
از کلیه مالکین مشــاعی تقاضا می شــود با در دست داشــتن مدارک مالکیت خود پس از 
انتشــار آگهی به امــور آب دماوند به نشــانی گیالوند. بلوار آیت الــه خامنه ای. روبروی 
باشــگاه ولی عصر مراجعه نمایند. بدیهی اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعی ظرف مهلت 
مقــرر فوق نافی اقدامات شــرکت آب منطقه ای تهران )امور آب( نبوده وبســتر و حریم 

اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد. 7468
اداره امور آب دماوند

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به قائم مقامی از شرکت ورشکسته 
داده نگار آمل در نظر دارد نسبت به فروش اموال شرکت ورشکسته مذکور را از طریق 
مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 1401/07/25 روز دوشنبه ساعت 10 صبح در محل 
اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، 

ساختمان شماره دو دادگستری ، طبقه اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشخصات اموال:

1( یــک عدد میــز کنفرانس 6 نفره از جنس MDF به رنــگ چوب 2( تعداد 5 عدد 
صندلی اداری - کنفرانسی 3( تعداد یک عدد میز اداری مدیریتی 4( تعداد دو عدد میز 
اداری کارشناسی 5( تعداد 2 عدد قفسه کمدزونکن کالسور مجاور میز اداری کارشناسی 
6( تعداد ســه عدد صندلی اداری گردان 7( تعداد یک دســتگاه رایانه شخصی به همراه 
مانیتور فلت 18 اینچ و پرینتر HP و اســکنر A4 8( تعداد یک دستگاه فکس  9( تعداد 

LG یک دستگاه لپ تاپ دست دو لنوو 10( یک دستگاه یخچال 6 فوت
ب: شرایط شرکت در مزایده:

1( فروش نقدی است و قیمت پایه مزایده اموال و تجهیزات مبلغ 331،500،000 
ریــال برآورد گردیده اســت و هزینه مربوط به جابه جایی لــوازم مذکور به عهده خریدار 
اســت. 2( پیشــنهاددهندگان باید قبالً 10% قیمت پایه مزایده را نقداً به حساب جاری 
شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی ساری نزد بانک ملی 
ایران واریز و ضمیمه پیشنهاد خود نمایند. 3( پیشنهادات باید در پاکت الک و مهر شده 
و با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال شــرکت ورشکســته داده نگار آمل مشخصات کامل 
و محــل اقامــت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ســاعت 10 صبح روز دو شــنبه مورخه 
1401/07/25 بــه اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ســاری ، خیابان مازیار ، 
نبش خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شــماره دو دادگســتری ، طبقه اول ، واحد یک تسلیم 
نمایند. 4( پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان 
جلسه مزایده حضوری به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
را پیشــنهاد نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است و به 
پیشــنهادات مبهم - مشروط - فاقد سپرده و برخالف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده 
نخواهد شد )بدیهی است تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشنهادی 
خواهد بود( 5( چنانچه پرداخت بهاء انجام نگیرد مزایده باطل و عالوه بر جبران خســارت 
وارده از محل وجه تودیعی نســبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام 
خواهد شــد و وجه ســپرده به نفع هیأت بســتانکاران و ورشکســته ضبط می گردد. 6( 
جهت بازدید از اموال مذکور یک هفته قبل از تاریخ مزایده با شماره 01133323459 

تماس حاصل نمائید.
تاریخ چاپ : دو شنبه 1401/07/11 روزنامه سیاست روز

دکتر امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی پوراســمعیل به موجب نامــه وارده 1401/4763-1401/7/2 کالنتری 
انتظامی بخش امام زاده عبداله)ع( مبنی بر سرقت اصل سند مالکیت با ارائه استشهادیه 
شــماره-تنظیمی دفترخانه- آمل طی درخواست شماره 1401/6/28-1401/24715 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 082608 ؛  7506/45 سهم از 15975 سهم شش 
دانگ پالک شــماره 19 فرعی از 64 اصلی واقع در بخش 9 ثبت آمل ثبت گردیده و در 
اثر ســرقت مفقود شده را نموده اســت که دراجرای ماده 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 انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند 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 ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود 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

آگهی موضوع ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
در پرونــده ورشکســتگی آقــای شــاهین ابوالحســن فرزنــد احمــد بــا کدملــی 
0081931271 بــه اســتناد مــاده 22 قانــون اداره تصفیــه امور ورشکســتگی بدین 
وســیله اعالم می گردد باتوجه به این که اموالی از ورشکســته مذکور یافت نشده است؛ 
چنان چه بســتانکاران بعضا یا کال درخواســت اجرای اصول ورشکستگی را نمایند، ظرف 
مــدت 10 روز از تــار یخ نشــر آگهی فرصت دارنــد در اداره تصفیه امور ورشکســتگی 
دادگســتری مازنــدران حضور یافته و نســبت به پرداخــت هزینه اجرای ورشکســتگی 
اقــدام نمایند در غیــر این صورت جریــان ورشکســتگی خاتمه خواهــد پذیرفت.تاریخ 

انتشار:1401/07/11((/
معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان 
مازندران-دکتر امین فالح

تصمیم واحد ثبتی
مرجع رسیدگی اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود

خواهان افراز  ورثه غالمرضا دزیانیان)بهاره ونگاردزیانیان وفاطمه آقای عطار( مورد 
افراز پالک 64/1 واقع در بخش 1

خواهــان افــراز طی تقاضــای وارده شــماره 7919 مورخــه 1401/03/24 بطرف 
خوانــدگان و به اســتناد قانون افراز امالک مصوب ســال 58 خواهان افراز ســهمی خود 
از پــالک فوق الذکــر را نموده که پس از طی  تشــریفات اولیه  وبازدیــد از محل مورخه 
04/16/نقشــه افرازی تهیه وجهت تایید به شهرداری شاهرود ارسال که شهرداری طی 
نامه شــماره 14011401/13544/10 افراز پالک فوق را با توجه به مغایرت با ضوابط  

طرح تفصیلی شهر مورد تایید ندانسته است 
لذا در وقت فوق الذکر جلســه ای با حضور امضا کنندگان ذیل تشکیل  وبا توجه به 

مراتب فوق ملک موصوف غیر قابل افراز تشخیص  واعالم میگردد
کــه ایــن تصمیم برابر ماده 6 آیین نامه قانون افراز مدت 10 روز از تاریخ انتشــار 

آگهی قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد 
نماینده ثبت رحمت ایثاری نقشه بردار عباس نوروزی  

انتشار:1401/07/11
 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک شاهرود -حمیدرضا حسین پور

آگهی مفقودی 
بــرگ ســبز ســواری ســایپا 131SE مــدل 1393 بــه رنــگ ســفید - روغنــی  بــه 
شــماره پــاک874ص95 ایــران 85 بــه شــماره موتــور5199907 و شــماره شاســی 
NAS411100E3685179 بنــام علیرضــا ارجونــی بــا کــد ملــی 3660902063 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کرمان(
***************************************************

کارت ملــی  هوشــمند اینجانــب امانگلــدی  نظرپــور فرزنــد پتــی آقــا تاریــخ تولد 
1330/01/15  به شــماره شناســنامه 3 و  کد ملی 2031912501 ســاکن شهرستان 

گنبدکاووس روستای حالی آخوند  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد گنبد
***************************************************

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانبــه آزاده فرازمنــد نام پــدر مهدی خان به شــماره 
شناســنامه 434 شناســه ملی 2031569562 صادره گنبدکاووس درمقطع کارشناسی  
رشــته مهندســی علوم صنایع غذایی صادره از واحد دانشــگاهی دانشــگاه آزاد اسامی 
ورامین به شماره 4022 به تاریخ صدور 1376/00/00 مفقود گردیده و فاقد اعتبارمی 
باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی واحد ورامین به 
نشــانی: استان سمنان - دامغان - بلوار چشــمه علی بعد از میدان سعدی دانشگاه آزاد 
اســامی واحد دامغان- اداره امور دانش آموختگان کد پســتی: 3671639998 ارسال 

نماید. گنبد
***************************************************

برگ سبز و کارت ماشین وانت مزدا بی 2000 آی مدل 1388 رنگ نقره ای متالیک 
شــماره موتــور FE541088 شــماره شاســی NAGCPX2PC18D21771 شــماره پاک 
ایران92-193ب96 به نام شــرکت فراگســترخانه ســبز آمارد مفقود شــده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. ساری
***************************************************

ســند مالکیــت و ســند کمپانی ســواری ســمند ســورن مــدل 1386 شــماره پاک 
ایــران62-963س47 شــماره موتور 12486215532 شــماره شاســی 70901816 

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

مدرک فارغ التحصیلی علی غامی فرزند ولی شماره شناسنامه 852 صادره از درود 
در رشــته مدیریت اجرایی دانشــگاه آزاد تنکابن مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می 

گردد./نوبت اول ساری
***************************************************

کارت دانشجویی خانم فاطمه صادقی پالند به شماره ملی 2250092591 به شماره 
دانشجویی 94126305 در مقطع کارشناسی از دانشگاه علم و فناوری بهشهر به آدرس 
مازندران بهشــهر کیلومتر 3 جاده دریا مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد. 

ساری


