
فواید جنگ طوالنی 
 

جنگ میان روســیه و اوکرایــن دومین ماهش نیز 
سپری شد و همچنان سرنوشت این جنگ نامعلوم 
اســت. جنگ روایت ها میان روسیه و غرب چنان 
شــدت گرفته اســت که فضایی غبارآلود از جنگ 
ایجاد شــده بگونه ای که هر کدام از طرفین خود را 

فاتح جنگ عنوان می کنند.
نکتــه قابل توجه در این جنگ آنکه ســران غرب 
بر طوالنی شــدن جنگ تاکید دارند چنانکه بایدن 
رئیس جمهــور آمریکا، جانســون نخســت وزیر 
انگلیس، در کنار مقامات آلمانی و فرانســوی و ناتو 
بارها عنون کرده اند که ایــن جنگ طوالنی مدت 
است و شاید تا پایان سال به طول انجامد. حال این 
سوال مطرح است که چرا غربی ها به جای رویکرد 
سیاسی برای پایان دادن به جنگ به دنبال طوالنی 
ســاختن آن هستند؟ هر چند که اصل نابود سازی 
روسیه اصل اولیه این کشورها می باشد اما در لوای 
آن نکاتی مهم نیز مشاهده می شود که بیشتر جنبه 
شــخصی و حزبی دارد تا اقدامــی برای حمایت از 

مردم اوکراین. 
نکته اساسی آن است که کارتل های اسلحه سازی 
نقشــی اساسی در ساختار سیاســی غرب دارند و 
لذا دولتهای غربی همــواره به دنبال جلب رضایت 
آنها برای کســب آرای بیشــتر هســتند. طوالنی 
شــدن جنگ فرصتی مناســب اســت تا دولتهای 
غربی چرخ های کارخانه های اســلحه ســازی را به 
گردش درآورده و ســودی بــزرگ را به آنها دهند. 
نکته مهم دیگر آن اســت که ناتو به دنبال توسعه 
نفوذ و گســترش قلمرو ســرزمینی است در حالی 
که مخالفت روســیه و افکار عمومی این رویه را با 
چالش مواجه کرده است. در این شرایط ناتو تالش 
دارد تا با فرسایشــی کردن جنگ سالح های روس 
ساخت اوکراین و کشورهای اروپای شرقی را نابود 
ساخته و با ادعای تسلیح در برابر مسکو، سالح های 
غربی را به این کشورها تحمیل نماید. این امر می 
تواند در نهایت به وابســتگی نظامی و دفاعی این 
کشــورها که مولفه ای برای وابســتگی اقتصادی و 
سیاســی اســت مبدل گردد که سیاست ناتو برای 
توســعه قلمرویی را محقق می سازد. بر این اساس 
می توانــد گفت که طوالنی شــدن جنگ اوکراین 
اقدامی در جهت منافع برخی سران غرب است که 
برای رسیدن به اهدافشان حاضر به قربانی ساختن 

میلیون ها انسان از طرفین جنگ می باشند. 

یادداشت گزارش

پــس لرزه های روز جهانی قدس خیلی زود خود را نشــان 
داد و فلســطینی ها در عملیاتــی استشــهادی که کتائب 
شهداء األقصی شاخهٔ نظامی جنبش فتح با صدور بیانیه ای، 
مســئولیت عملیات آن در شــهرک صهیونیست نشــین 
»ارئیل« را برعهده گرفت تا نشــانگر بازگشت مقاومت به 

کرانه باختری باشد.
ارتش رژیم موقت صهیونیســتی از تیراندازی در نزدیکی 
شهرک صهیونیستی ارئیل در شــمال کرانه باختری خبر 
داد.بر اساس گزارش شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی، در این 
تیراندازی یک نگهبان امنیتی در این شهرک با شلیک دو 
فلسطینی مسلح کشته شد.رادیو ارتش رژیم صهیونیستی 
اعــالم کرد که این حادثه امنیتی در شــهرک ارئیل پایان 
نیافتــه و نیروهای امنیتــی این رژیم به دنبــال عامالن 
هســتند.خبرنگار شبکه المیادین در فلسطین اشغالی خبر 

داد که نیروهای اشــغالگر صهیونیســت پس از این حادثه 
اقدام به بستن ورودی منطقه سلفیت کردند.

مدیر دفتر شــبکه المیادین در فلسطین اشغالی نیز گفت 
که شــهرک ارئیل به شــدت تحت حفاظت قرار داشته و 
شلیک به نیروی امنیتی این شــهرک از فاصله صفر بوده 
اســت.وی افزود که انتخاب این شــهرک صهیونیستی در 
کرانه باختــری برای اجرای عملیات، به چالش کشــیدن 
بزرگی برای نیروهای اشغالگر اسرائیلی محسوب می شود.
از سوی دیگر، »حازم قاســم« سخنگوی جنبش مقاومت 
اســالمی فلســطین، »حماس« در واکنش به این عملیات 
گفت که عملیات شهرک ارئیل،  نشان می دهد که انقالب 
در تمام کرانه باختری شــعله ور شده اســت.این عملیات 
بیانگر آن اســت کــه تدابیــر اشــغالگران در برابر اصرار 
جوانان فلســطینی برای مقابله در حال فروپاشــی است.

یک کانال تلویزیونی رژیم صهیونیســتی با اعتراف به آغاز 
شــدیدترین موج عملیاتی فلســطینی ها علیه این رژیم، 
از کشــته شدن ۱5 صهیونیســت طی تنها 40 روز اخیر، 
خبــر داد.کانال ۱4 تلویزیون رژیم صهیونیســتی با اعالم 
ایــن آمار تلفات صهیونیســت ها طی تنهــا 40 روز اخیر، 
اعتراف کرد که طی چند ســال اخیر، این امر، شدیدترین 
 مــوج عملیات هــای فلســطینی ها علیه صهیونیســت ها 

ه شمار می آید.
از ســوی دیگر جنبش حزب اهلل لبنان در بیانیه ای درباره 
عملیــات جوانان فلســطینی در شــهرک »ارئیل« اعالم 
کرد که فلســطینیان ثابت کردنــد راه مقاومت و مبارزه را 
تا زمان آزادســازی فلســطین ادامه خواهند داد.حزب اهلل 
اعالم کرد: »این عملیات و عملیات های قهرمانانه پیشین و 
مقاومت مجاهدان در برابر نفوذ صهیونیست ها در شهرها و 

محله هایشــان، بیداری ملت فلسطین و آمادگی دائم آن ها 
برای رویارویی با اشــغالگران و ماشین جنایتشان را ثابت 
کرد«.خبر دیگر آنکه پاکســتان حمله رژیم صهیونیستی 
به مســجد االقصی که به مجروح شــدن چندین نمازگزار 
انجامیــد را محکوم کــرد. در این میان اما وزارت کشــور 
بحرین ده ها شهروند این کشــور در منامه و دیگر مناطق 
را برای تحقیقات به علت مشــارکت در مراســم روز قدس 
احضار کرد.جنبش مقاومت اسالمی نجباء نیز در بیانیه ای 
به مناســبت روز قــدس اعالم کرد که حقوق سلب شــده 
فلســطینی ها با قدرت امکان بازپس گیری دارد. از ســوی 
دیگر یک روزنامه عبری، با انتشــار گزارشی از فرود هشت 
فروند هواپیمای باری ســنگین امارات در اراضی اشــغالی 
فلســطین و احتمال انتقال تجهیزات نظامی از این طریق، 

خبر داد.

علی تتماج
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غربی ها در حالی همچنان به بهانه مقابله با روســیه به 
جنــگ افروزی در اوکراین ادامه می دهند که این جنگ 
افروزی در نهایت کارکردی برای کســب درامد بیشــتر 
برای کارخانه های اســلحه ســازی آمریکاست چنانکه 
مدیرعامل شــرکت صنایع دفاعی آمریکا اعالم کرد که 
این شرکت به دلیل شرایط اضطراری در اوکراین، تولید 

موشک های ضد تانک را افزایش می دهد.
»جیمز تایســلت« مدیرعامل شرکت »الکهید مارتین« 
اعالم کرد که این شــرکت قصد دارد تولید سامانه های 
موشــکی ضد تانک جاولین خــود را حتی بدون نیاز به 
دســتور پنتاگون افزایش دهد.تایســلت درباره افزایش 
تولید این ســامانه ها به حضار شــورای آتالنتیک گفت: 
»مــا پیش از نیــاز پیش می رویم. ما قصــد داریم روی 
این ســامانه ها ســرمایه گذاری کنیم. جاولین جان ها را 
نجــات می دهد و برگ برنــده اوکراینی ها در این جنگ 
خواهنــد بود.«پنتاگون در بیانیــه ای در ۲۲ آوریل )۲ 
اردیبهشــت( اعالم کرد که دولت بایــدن تاکنون ۳.4 
میلیارد دالر به اوکراین کمک کرده اســت. تا این لحظه 
 بیش از  5 هزار و 500 ســامانه ضــد تانک به اوکراین 

ارسال شده است. 
»جان کربی« ســخنگوی وزارت دفاع آمریکا شــامگاه 
جمعه گفت که پنتاگون آموزش نظامیان اوکراینی برای 

اســتفاده از تسلیحات و تجهیزات آمریکایی را در آلمان 
آغاز کرده اســت.خبر دیگر آنکه دولت لهســتان به زیر 
مجموعه شــرکت نوواتک روســیه در این کشور دستور 
داده تــا تمام دارایی های گازی خود را به شــرکت های 

دولتی لهستانی واگذار کنند.
در همین حال فرماندار منطقه »بریانسک« روسیه اعالم 
کرد که این منطقه هدف حمالت جنگنده اوکراینی قرار 
گرفته است. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهای 
خارجی درخواست کرد که هرچه سریع تر نظامیان خود 
را برای کمک به این کشــور برای مقابله با روســیه به 

اوکراین اعزام کنند.
در نقطه مقابل دیمیتری پســکوف ســخنگوی رئیس 
جمهور روســیه، طــرح آمریکا بــرای توقیــف دارایی 
روس ها بــه نفع اوکراین را تحریف بی شــرمانه هرگونه 
هنجار حقوقی توصیف کرد. همچنین نماینده روســیه 
در شــورای حقوق بشر ســازمان ملل گفت که آمریکا 
 به دنبــال نظم جدیــد جهانی براســاس اصول خاص 

خود می رود.
الوروف وزیر امور خارجه روســیه نیز با تأکید بر اینکه 
غرب بــه درگیری هــای اوکراین دامــن می زند، گفت 
 که لغو تحریم ها علیه مســکو باید بخشــی از مذاکرات 

با اوکراین باشد.

جنگ اوکراین به بهانه روسیه به کام کارخانه اسلحه سازی آمریکا 
نماینده ایران در امور افغانستان در پیامی با محکومیت 
حمله کابل، گفت که اشــغالگران در جبران شکســت 
مقابل ملت افغانســتان تالش دارنــد به کمک مزدوران 
تروریســت خود از جمله داعش، فتنه و آشوب قومی - 

مذهبی ایجاد کنند.
 »حسن کاظمی قمی« نماینده ویژه رئیس جمهور ایران 
در امور افغانســتان، در پیامی حمله تروریستی کابل را 
محکوم کرد.وی نوشــت: »حوادث اخیرافغانستان نشان 
می دهــد، اشــغالگران در جبران شکســت مقابل ملت 
افغانســتان تالش دارند به کمک مزدوران تروریســت 
 خود از جملــه داعش، فتنه و آشــوب قومی - مذهبی 

ایجاد کنند.«
کاظمــی تاکید کرد: زمان آن فرارســیده تا حاکمان با 
تشویق و بهره گیری از همه ظرفیت های ملی و نخبگانی 
برای کشوری امن سعی نمایند. زمان محدود است.الزم 
به ذکر اســت بر اثر حمله تروریستی در مسجد خلیفه 
صاحب اهل ســنت در کابل دستکم ۱0 تن شهید شده 
و ۱9 نفر دیگر زخمی شــدند.در همین حال ســفارت 
ایران در کابل ضمن محکوم کردن حمله تروریستی روز 
گذشته کابل، اعالم کرد که این حمله بار دیگر نشان داد 
جریان افراطی در انجام جنایت به هیچ فرد مســلمانی 

اعم از شیعه و سنی رحم نمی کند.

در پیام این ســفارت آمده اســت: »حمله تروریســتی 
به مســجد خلیفه صاحب کابل بار دیگر نشــان داد که 
جریان افراطی در انجام جنایت به هیچ فرد مســلمانی 
اعم از شیعه و ســنی رحم نمی کند؛ این سفارت ضمن 
محکومیت حادثه مذکور، امید دارد حکومت سرپرستی 
افغانســتان در امر مبارزه با تروریســم و افراط و تأمین 

امنیت مردم این کشور موفق شود.«
از ســوی دیگــر در ادامــه رایزنی ها بــرای حل بحران 
افغانســتان، رئیس پیشین شــورای عالی مصالحه ملی 
افغانســتان در دیــدار معاون ســفیر ایــران در کابل با 
قدردانــی از حمایت های ایران از مهاجــران افغان ابراز 
امیدواری کرد شــرایط برای بازگشــت شــهروندان به 

افغانستان فراهم شود.
»ســید حســن مرتضــوی«، معــاون ســفارت جمهــوری 
اســالمی ایــران در کابــل بــا »عبــداهلل عبــداهلل«، رئیــس 
ســابق شــورای عالــی مصالحــه ملــی افغانســتان دیــدار 
و گفتگــو کرد.عبــداهلل عبــداهلل در ایــن دیــدار بــا 
برشــمردن برخــی مشــکالت موجــود کنونــی افغانســتان 
اظهــار داشــت: زمــان آن گذشــته اســت کــه طرف هــای 
ــم  ــتان تصمی ــردم افغانس ــرای م ــد ب ــی بخواهن بیرون
بگیرنــد و سرنوشــت ایــن کشــور بایــد توســط خودشــان 

رقــم بخــورد.

اشغالگران به دنبال فتنه قومی- مذهبی در افغانستان

موج عملیات های استشهادی فلسطینی ها به »ارئیل« رسید 

بازگشت کرانه باختری به روزهای مقاومت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابــر رای شــماره 5575-1400- 1400/12/28 هیــات به 
کالســه پرونده شــماره 292-1400 موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در 
واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک منطقه دو بجنــورد تصرفــات مالکانه 
بالمعــارض متقاضــی آقــای ابوالقاســم ابراهیم پور فرزند حســن 
بشــماره شناســنامه 2459 صادره از بجنورد در ششــدانگ یکباب 
محوطه محصــور دارای اعیان به مســاحت 63.85 متر مربع از پالک 
155 اصلــی واقــع در اراضی کهنه کند بخــش دو بجنورد خریداری 
از مالک رســمی آقــای قهرمان باغچقــی فرزند امیر محــرز گردیده 
اســت.لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/26

شناسه آگهی 1310058
احمد اصغری شیروان
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

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

برابر رای شــماره 140060301053001802 مورخ 1400/12/16 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبــت ملک کهریزک تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای علی قاســمی وچینی فرزند 
زیداله بشماره شناسنامه 42121 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
)یکباب خانه( به مســاحت 145.38 مترمربع در قســمتی از پالک 1186 فرعی از 93 اصلی در 
ازای ســند مالکیت رســمی مشاعی محرز گردیده اســت. 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: 

1401/1/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/11- م الف/26
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

برابر رای شــماره 140060301053001801 مورخ 1400/12/16 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جالل هاللی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 1699 صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی )یکباب خانه( به 
مســاحت 74 مترمربع در قســمتی از پالک 1309 فرعی از 110 اصلی خریداری از مالک رسمی 
آقــای نصراله خرامانی کادیجانی )مع الواســطه( محرز گردیده اســت. لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 

نوبت اول: 1401/1/27 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/11- م الف/31
 ســید محسن ســادات حسینی - رئیس ثبت اسناد و امالکآگهی فقدان سند مالکیت المثني پالک

 ثبتی 1377 فرعی از سنگ 93 اصلی مربوط به حوزه ثبتی دماوند
خانــم حمیــده فــالح تفتــی و آقــای حســین رحیــم پــور اصالتــا بــا اعــالم مفقود شــدن 
ســند ملکیــت ملک مــورد آگهی بــا تســلیم استشــهادیه گواهی امضا شــده ذیل شــماره یکتا 
140103151143000022 و شــماره ترتیــب 63342 مــورخ1401/12/07 دفتر اســناد 
رســمی شــماره 4 دماوند طــی درخواســت وارده 1644 مــورخ 1401/02/07 تقاضای صدور 
المثنــی ســند مالکیت ملک مذکــور را نموده که مراتــب در اجرای ماده 120 آییــن نامه قانون 
ثبت بشــرح ذیل آگهی میگردد1. نام و نام خانوادگی حمیده فالح تفتی و حســین رحیم پور 2- 
شماره پالک 1377 فرعی از سنگ 93 اصلی واقع در قریه سربندان 2. علت گم شدن جابجایی 
4- خالصه وضعیت مالکیت ســند مالکیت ششــدانگ یکقطعه زمین بشماره 1377 فرعی از 93 
اصلی بخش دماوند اســتان تهران به مســاحت200/01 مترمربع ذیــل صفحه 109 دفتر 528 
بنام عباسعلی غالمی مقدم ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 217707 صادر که سپس تمامی 
مورد ثبت ششــدانگ بموجب ســند قطعی شــماره 20812 مورخ1392/07/14 به رقیه دلفی 
فراهانی و پس از آن - بموجب ســند قطعی 52653 مورخ1393/08/01 دفتر 11 دماوند به 
خانم حمیده فالح تفتی و آقای حســین رحیم پور هریک بالمناصفه منتقل گردیده اســت. لذا با 
توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست صدور سند مالکیت المثنی آن 
مراتب اعالم تا هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قســمت چهارم این آگهی 
ذکر نشــده یا مدعی وجود آن نزد خود میباشــد ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت با ســند معامله تســلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود اداره ثبت اسناد و امالک و المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد. 7373
 ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی مفقودی
سند مالکیت موتور سیکلت کبیر تیپ KM150 مدل 1395 به رنگ قرمز به شماره 
موتور 0149NCV183317  و شماره تنه NCV ***150A9503080 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط میباشد ساری
**********************************************************

ســند کمپانی ســواری پــژو ROA مدل 1388 رنگ مشــکی متالیک شــماره موتور 
11687072284 شماره شاســی NAAB21AA89H302388 شماره پالک ایران 72-

387ب47 به نام مهرناز اندواری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
**********************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی سواری پژو 206SD-TU5 مدل 1392 رنگ سفید روغنی 
شــماره موتور 160B0013360 شــماره شاســی NAAP41FD0DJ630209 شماره پالک 
ایران82-829ق72 به نام مجید رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

ساری
**********************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی وانت دوکابین مزدا تیپ بی 2000 ای مدل 1388 رنگ 
 NAGCPX2PC19E17558 شماره شاسی FE538876 نقره ای آبی متالیک شماره موتور
شــماره پالک ایران72-475د72 به نام ذبیح اله صالح مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری رانــا TU5 مــدل 1394 رنگ ســفید روغنی 
شــماره موتور 163B0154975 شــماره شاســی NAAU01FE8FT104620 شماره پالک 
ایران92-925ب68 به نام آرزو دانش خســروی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

ســند مالکیت سواری سمند مدل 1388 به شماره پالک ایران 62- 775 ج 78 به 
شــماره موتور 12488308713 و شماره شاســی NAACA1CB2AF216490  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
**********************************************************

کارت ماشــین و برگ سبز سواری سیســتم دنا تیپ EF7 به رنگ خاکستری متالیک 
 147H0204839 مدل 1395 به شماره شهربانی ایران 72- 196 ص 58 و شماره موتور
و شــماره شاســی NAAW01HE2GE407095  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد. ساری
**********************************************************

بــرگ سبز)شناســنامه( ســند کمپانــی )کارخانه(موتــور ســیکلت سیســتم پرواز  
مــدل1389  برنگ مشــکی تیــپ 125CDI بشــماره موتور 156FM10162848 شــماره 
شاســی N2N *** 125R8961095 و شــماره پالک ایران 836-  43119به نام مرزوق 

بدری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
**********************************************************

برگ سبز)شناسنامه( سند کمپانی )کارخانه( بیمه نامه- پالک و کارت موتور سیکلت 
برنگ آبی سیســتم 125CG بشــماره موتور 200080 شماره بدنه 9230008 و شماره 
پالک ایران 837-  86651به نام عیســی حســن نژاد مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . بندرعباس
**********************************************************

برگ سبز)شناسنامه( سند کمپانی )کارخانه( و کارت خودرو سواری برنگ بژ متالیک 
سیســتم ســمند مدل 1381تیپ ایکــس 7 بشــماره موتور 32908001079 شــماره 
بدنه80201151و شــماره پالک ایران 94-  414د13به نام علی رئیســی پور معز اباد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس
**********************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو سواری پراید  سیســتم هاچ بک برنگ آبی سیر مدل 
1392بشماره موتور 4819228شماره شاسی NAS431100D5737694 و  شماره پالک 
ایران 94-  684د59به نام مهرشــاد دهقانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد . بندرعباس 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی بابل 

نظر به دســتور مــواد 1و3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
مصــوب  رســمی  ســند  فاقــد  هــای  ســاختمان  و  اراضــی 
1390/09/20 امــاک متقاضیانی که در هیأت موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی بابل مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بامعارض آنــان محرز و رأی الزم صادر 

گردیده جهت اطاع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
اماک متقاضیان واقع در بخش دو 

اراضی واقع در حمزه کا پاک 2326 -اصلی
12510 فرعی از 144 فرعی : پارسا نیک پندار و پرهام 
نیــک پنــدار و پویا نیک پندار هر یک  نســبت بــه دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنــای احداثی در آن 
به مساحت 202.43 مترمربع خریداری از احمد انگری محرز 

گردید.
اراضی واقع در بابل پاک 3720- اصلی

48 فرعی: زهرا شریف تبار عزیزی نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 197.40 مترمربع 

خریداری از الیاس صفری تبار بیشه محرز گردید.
اراضی واقع در  امیرکا پاک 4861-  اصلی 

3774 فرعی از 159 فرعی : علی شــریعتی فوکا نسبت 
به شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 316/30 مترمربع 

خریداری از جمال حمیدیان محرز گردید.
3775 فرعی از 154 فرعی : ســید وحید رضوانی نسبت 
به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به مســاحت 
349  مترمربع خریداری از  محمد حســن شریف امیری محرز 

گردید. 
اراضی واقع در امیرکا پاک 4862- اصلی

1545 فرعی از 538 فرعی: ریحانه خیلی اسبوئی نسبت 
به شــش دانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
88.37  مترمربع خریداری از محمود میرزا پور محرز گردید.

اراضی واقع در ولیکدان پاک 4864 اصلی
489 فرعی: ساســان کامکار نسبت به اعیانی شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به انضمام 23 ســیر و سیزده 
مثقال و چهارده نخود و 33.10 نخود ششدانگ عرصه آن که 
باقیمانــده عرصــه آن وقف اوقاف و هال احمر می باشــد به 
مساحت 204.68 مترمربع خریداری از مسعود زین العابدین 

تبار دیوکائی محرز گردید.
اراضی واقع در حیدرکا پاک 4869 اصلی

3054 فرعی: حمید رضازاده نســبت به شش دانگ یک 
قطعــه زمین بــا بنای احداثی بــه مســاحت 88.50  مترمربع 

خریداری از حمید میرزاجانپور محرز گردید.
3070 فرعی: معصومه کریم نســب کلنــگاه و رویا کریم 
نسب کلنگاه و منصوره کریم نسب کلنگاه و ایران کریم نسب 
کلنگاه هر یک نســبت به یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین   با بنای احداثی به مساحت 86/15 مترمربع 

خریداری از غام کریم نسب کلنگاه محرز گردید.
3071 فرعی: معصومه نوروزپور منصور نســبت به شش 

دانــگ یک قطعه زمیــن با بنای احداثی به مســاحت 95/10 
مترمربع خریداری از مجید نوروز پور منصور محرز گردید.
اراضی واقع در سلطان محمدطاهر پاک 4872- اصلی

1991 فرعــی از 2 فرعــی:  رضــا صالحــی طاهر نســبت 
به شــش دانگ یک قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
73.38 مترمربــع خریداری  از غامحســین طالحی طاهر محرز 

گردید.
1992 فرعــی از 2 فرعــی:  رضا صالحی طاهر نســبت به 
شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن به مساحت 
376/52 مترمربع خریداری از غامعلی صالحی محرز گردید.
لــذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها  
عاوه بر انتشــار آگهــی ، رأی هیأت الصاق تــا در صورتی که 
اشــخاص ذینفع به آرای اعام شــده اعتراض داشته باشند 
از تاریــخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق 
در محــل تــا 2 ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محــل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکــول به ارائه حکــم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتــراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یــا معترض گواهی 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت  مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیــت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشــد.بدیهی 
اســت برابر مــاده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از 
اماکــی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده واحد ثبتی با 
رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب 
را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان 
به اطاع عموم می رســاند و نسبت به اماک در جریان ثبت و 
فاقد ســابقه تحدید حدود واحــد ثبتی آگهی تحدید حدود را 
به صورت اختصاصی منتشــر می نماید . تاریخ انتشــار نوبت 
اول 1401/02/11 نوبــت دوم 1401/02/26. شناســه 

آگهی:  1307553
ســید مهدی حســینی کریمی-رئیس اداره ثبت اسناد و 
اماک بابل

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم النا قلی پور به موجب وکالت نامه شــماره 30899-1401/01/28 دفترخانه 
153 آمل با وکالت از باباعلی برزگر با ارائه استشهادیه شماره 37578 تنظیمی دفترخانه 
153 آمل طی درخواســت شماره 1401/3718 – 1401/01/29 تقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی 667654 شش دانگ پاک شماره 31 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 
3 ثبت آمل که در صفحه 210 جلد 145 ذیل شماره 32089 ثبت گردیده و در اثر جابه 
جایی مفقود شده را نموده اســت که طی سند رهنی شماره 1385/07/18-143226 
دفترخانه 43 آمل در رهن بانک پارســیان قرار دارد . ضمنا دارای پنج مورد بازداشــتی 
نیز می باشــد لذا دراجرای ماده 120اصاحی آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این 
آگهــی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار مــی نماید، چنانچه اشــخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار 
آگهــی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله بــه اداره ثبت محل 
ارایه و رســید دریافت نماینــد . چنانچه پس از اتمام مدت مقــرر 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.م/الف
 سرپرست اداره ثبت اسناد و اماک آمل-فیض اله ذبیحی

فرادید

جنــگ اوکرایــن در حالی وارد 
دهمین روز شده است که غرب 
کــه پیش از این از طوالنی بودن 
جنــگ گفتــه بــوده، همچنان 
علیه  تهدیــدات  بزرگنمایی   بــا 
و  اوکراین  هســته ای  تاسیسات 
نیز اعزام 16 هزار مزدور به بهانه 
با  مقابله  برای  داوطلب  نیروهای 

روسیه، به آتش جنگ می دمد. 
این روزهــا اوکراین بــه میدان 
آشکارتر شــدن ماهیت چندگانه 
و غیــر منطقــی غــرب مبدل 
شده اســت اروپا و آمریکا که با 

تهدیدات نظامی و اقتصادی روســیه را به مرحلــه جنگ با اوکراین وارد 
ســاختند اکنون برآنند تا بــرای اهداف خویش به طوالنی ســازی این 
جنــگ بپردازند و در ایــن میان برای آنها جان مــردم و ویرانی اوکراین 
هیچ اهمیتی ندارد و با فضای ســازی رســانه ای و ارســال تســلیحات 
 و مانع تراشــی بر ســر مذاکره میان کی یف و مســکو به تشدید بحران 

دامن می زنند. 
بخشــی از این رویکرد در قالب اعزام مــزدور به اوکراین صورت می گیرد 
چنانکه پیش از این نیز با اعزام تروریســت ها به سوریه و عراق این طرح 
را اجــرا کرده بودند. در این چارچوب  زلنســکی رئیس جمهور اوکراین 
گفت:اوکراین به داوطلبان خارجی خوش آمد می گوید. اولین گروه از 16 

هزار نفری که اعالم آمادگی کرده اند، به اوکراین آمدند.
بعددیگر بازی تبلیغاتی غرب را ادعاهای هســته ای تشــکیل می دهد. در 
این راســتا نیز وزیر امور خارجه اوکراین بامداد جمعه مدعی شد نیروگاه 
هســته ای شهر زاپروژیا در جریان حمله روسیه مورد اصابت قرار گرفته و 
دچار آتش سوزی شــده است. ساعتی بعد مقام های اوکراین اعالم کردند 
که ایمنی در این نیروگاه برقرار شــده اســت. پس از این ادعا غربی ها با 
عنوان مقابله با تهدیدات هســته ای روسیه بر تشدید فشارها بر این کشور 
تاکید کردند. در همین حال کشــته ســازی از نیروهای روسی بعد دیگر 
این جنگ رسانه ای اســت چنانکه زلنسکی ادعای کشته شدن 10 هزار 

نیروی روس را مطرح کرد. 
جالب توجه آنکه در ادامه افشای جنگ رسانه ای غرب، خبرگزاری فرانسه 
گــزارش داد، تصویری که از ســقوط یک جنگنده روس در رســانه ها و 
شبکه های اجتماعی منتشر شده مربوط به اوکراین نیست و قدیمی است.
به گفته این عکاس، عکس مربوط به سقوط یک جنگنده روسی در طول 
یــک نمایش هوایی در انگلیس در ســال 1993 اســت. خبر دیگر آنکه 
مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد احتمال قطع واردات گاز 
اتحادیه اروپا از روســیه، مدعی شد: »ما همه چیز را در نظر می گیریم.« 
خبر دیگر آنکه در ادامه جذب مزدور ســفیر اوکراین در فلسطین اشغالی 
می گوید که شــماری از عناصر اســرائیلی برای جنگ علیه روســیه به 
اوکرایــن رفته اند.در این میان پوتین رئیس جمهور روســیه ضمن انتقاد 

»قوم گرایان«  مانع تراشی های  از 
اوکراینی گفت، روسیه و اوکراین 
یک ملت هســتند.از سوی دیگر 
به دنبــال اظهارات »لیندســی 
آمریکایــی  ســناتور  گراهــام« 
پوتین  والدیمیــر  تــرور  درباره 
روسیه، سفارت  رئیس جمهوری 
مسکو در واشنگتن شدیدا به آن 
واکنش نشان داد و این اظهارات 
را محکــوم کرد. وزیــر خارجه 
روســیه نیز می گوید کشــورش 
لیســتی از ســالح هایی را کــه 
باشد  نباید داشته  اوکراین هرگز 

و هیچوقت در این کشور نباید تولید شود، می خواهد.
وزارت امور خارجه چین نیز اعالم کرد واشــنگتن در حالی به پکن اتهام 
می زنــد که خود از مســئولیتی که در بحران اوکراین دارد شــانه خالی 
می کنــد.در این میــان در ادامه جنگ رســانه ای، روزنامــه تایمز لندن 
مدعی شــد که رئیس جمهور اوکراین تا کنون از ســه طرح ترور توسط 
عوامل روسی و چچنی جان ســالم به در برده است. مقامات و مسئوالن 
جمهوری چک نیز اعالم کردند کســانی که می خواهند از این کشور به 
 اوکراین بروند و با نیروهای روســی بجنگند با هیچ مانع و مجازاتی مواجه 

نخواهند شد. 
در این میان در اقدامی تبلیغاتی دبیر کل ناتو تاکید کرد که این سازمان 
طــرف درگیری در اوکراین نیســت و قصد رویارویی با روســیه را ندارد.
ســازمان ملل اعالم کرد که دست کم یک میلیون نفر در مدت یک هفته 
پس از حمله روسیه به اوکراین فرار کرده اند و یک مقام رسمی هشدار داد 
که "با چنین ســرعتی" این روند مهاجرت می تواند به "بزرگترین بحران 

پناهجویان در قرن حاضر" تبدیل شود. 
از ســوی دیگر نماینده ســوریه در ژنو تاکید کرد، هدف غرب از ارســال 
ســالح کشــنده و موشــک به اوکراین و اقدامات یکجانبه علیه روسیه 
تشــدید بحران و اعمال فشــار بر مسکو اســت.رئیس جمهور آمریکا نیز 
پنجشنبه نشستی را با سران کشورهای عضو "گفت وگوهای چهارجانبه 
امنیتی" موســوم به "کوآد" که شــامل ایاالت متحده، ژاپن، استرالیا و 
هند است، درباره تحوالت اوکراین برگزار کرد. جالب توجه آنکه تعدادی 
از لبنانی ها به همراه اتباع روســی در این کشــور بــه منظور حمایت از 
عملیات نظامی روســیه علیه " نازی ها و ناسیونالیســت ها "در اوکراین، 
در مقابل ســفارت مسکو در بیروت تحصن کردند. همچنین وزیر خارجه 
دولت نجات ملی یمن وابســته به جنبش انصــاراهلل اعالم کرد، اوکراین 
در حال حاضر از ســوی ناتو برای خدمت به آمریکایی ها و انگلیســی ها 
اســتفاده می شــود.در این میان در یک سوء استفاده آشــکار از بحران 
اوکرایــن دادگاه مرکــزی قدس اشــغالی در حکمی مشــروط مالکیت 
 دولت روســیه بر زمین کلیســای »الکساندر نوســکی« در محله قدیمی 

قدس را لغو کرد.
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 امیرعبداللهیان در گفتگوی تلفنی

با همتای ایرلندی مطرح کرد

راهکار حل ریشه ای 
بحران اوکراین

امیرعبداللهیــان در گفتگــوی تلفنی همتای 
ایرلنــدی گفت کــه جنگ راه حــل بحران 
اوکراین و هیچ بحران دیگری نیســت و یادآور 
شــد: البته نباید از ریشــه بحــران و اقدامات 
 ناتو برای گســترش نظامی گــری در منطقه 

غافل بود.

»سایمون کاوونی« وزیر امور خارجه ایرلند در 
گفتگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر 
امور خارجت جمهوری اســالمی ایران درباره 
مناسبات دوجانبه، مســائل منطقه ای و بین 
المللی از جمله بحران اوکراین و مذاکرات وین 

بحث و تبادل نظر کرد.
امیرعبداللهیــان در بخــش دیگــری از این 
گفت وگو خاطرنشان کرد: جنگ راه حل بحران 
اوکراین و هیچ بحران دیگری نیســت. البته از 
ریشــه بحران و اقدامات ناتو برای گســترش 
نظامی گری در منطقه به هیچ وجه نباید غافل 
بود. الزم به ذکر اســت در ادامه حمایت های 
کنسولی از ایرانیان مقیم اوکراین که در جنگ 

آواره شده اند.
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در کی یف 
دیروز از نقطه مرزی »ماگیلوف پادولسکی« در 
جنوب غربی اوکراین در نزدیکی مرز مولداوی 
بازدیــد و در گفتگــو با جمعــی از هموطنان 
ایرانی، وضعیت خروج آنها را بررســی کرد.وی 
همچنین در مالقات با برخی مسؤوالن محلی، 
ضمن قدردانــی از نظم و روانی ترافیک حاکم 
بر مســیر، خواستار مساعدت و تسهیل هر چه 
بیشتر تردد اتباع ایرانی از این نقطه مرزی شد. 
نیز سخنگوی وزارت امور خارجه از برنامه ریزی 
برای برقراری پرواز به منظور بازگشت ایرانیان 

مقیم اوکراین خبر داد.

غرب همچنان در برابر پایان جنگ در اوکراین مانع تراشی می کند 

از هوچی گری هسته ای تا اعزام 16هزار مزدور

آگهــی موضوع ماده 3 و مــاده 13 آیین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانــی که در هیأت 
موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد ثبتی آمل مورد رســیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 

عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل -دهستان لیتکوه

70-اصلی) قریه اسکومحله و کاسمده(
1922 فرعــی آقــای ابوالفضل شــیرامه در ششــدانگ یک قطعــه زمین با 
ســاختمان احداثی به مســاحت 394.43  مترمربع ، خریداری شده بالواسطه از 
مازیــار خاکپور ، لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر 
و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبادرت به صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی 
نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نسبت به امالک 
در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید .
تاریخ انتشــار نوبت اول 1400.11.30 نوبت دوم 1400.12.14  شناســه 

آگهی: 1279225
فیض اله ذبیحی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های 
فاقد سندرسمی 

برابرمــاده 3وماده 13 ایین نامه قانون تعییــن تکلیف برابراراء صادره هیئت 
موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مستقردرواحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای/خانم شرکت تولیدی 
اردطلوع فجرهاشــمی بشماره شناســنامه 4بشــماره 10700046987  متقاضی 
کالســه پرونده 1400114412480000136 در9ســهم از60 سهم  ششدانگ  
عرصــه که بابت ششــدانگ اعیانــی یکباب ســاختمان به انضمام 42 ســهم از60 
سهمششــدانگ عرصه به پالک 17 فرعی از83 اصلی بخش 3 بنام متقاضی ســند 
صادر شــده اســت بمســاحت 12668.69 مترمربع ازپالک 17 فرعی از83 اصلی 
واقع دراراضی امیر اباد بخش 3 حوزه ثبت ناحیه 2گرگان طبق رای صادره حکایت 
از تصرفــات متقاضی دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 
پانزده روزاگهی میشــوداز این رو اشــخاصی که نســبت به رای صادره فوق الذکر 
اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود را با ذکرشــماره پرونده به این اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرچع ثبتی،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم وگواهی تقدیم  دادخواست را به این اداره ارایه نماید 
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/27

تاریخ انتشار نوبت   1400/12/14
حجت اهلل تجری

رییس اداره ثبت اسناد امالک منطقه دوگرگان

اجراییه
شــماره پرونــده:1/97/358 محکــوم لــه : نورمحمــد محمودجانلــو  فرزنــد 
کاظمعلــی -گلوگاه شــرکت تعاونی آجر ماشــینی محکوم علیه:فریــاد صیدی فرزند 
فرامــرز -مجهــول المــکان بــه موجــب رأی شــماره 585-97/9/26 شــعبه اول 
شــورای حل اختالف گلــوگاه که قطعیت یافتــه ، محکوم علیه محکوم اســت به :1-

مبلغ 25.000.000 ریال )بیســت و پنج میلیون ریال(بابت اصل خواســته2-مبلغ 
395.000 ریــال بابــت هزینه دادرســی 3-خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ صدور 
گواهی عدم پرداخت مورخ 97/7/15 لغایت اجرای حکم هم چنین نیم عشر دولتی 
که در اجرای احکام مدنی محاســبه می گردد.به اســتناد ماده 19 آیین نامه اجرایی 
مــاده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگــی  محکوم علیه 
مکلف اســت : پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به یــا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر 
این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل 

تحویل خواهد شد.م/الف                
مسئول دفتر شعبه اول شورای حل اختالف گلوگاه

آگهی مفقودی
برگ ســبز و کارت ماشــین کامیونت ون زامیاد تیــپ 2800cc-Z28ND مدل 
1399 رنــگ آبــی شــماره موتــور A4D28CRZ×80147927× شــماره شاســی 
NAZDL104TL0552694 بــه نام نعمــت احمدزاده صفاری مفقــود گردیده و از 

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

برگ ســبز خــودرو پــادرا پالس انژکتــوری PE6V شــماربه پــالک ایران40-
 NAZPF104PM0651008 شماره شاسی M24872819M 259م34 شماره موتور
مدل 1400 رنگ ســفید به نام ایمان نعمتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

اینجانــب حســین جنــت برجــی مالــک ســواری پــژو405 بــه شــماره موتــور 
12490224027 شــماره شاســی NAAM01CA7CE217739 بــه علت فقدان 
اســناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام 
چنانچــه هرکس ادعایی درمورد خــودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج شهرک پیکان 
شهر ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.ساری
********************************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی وانت نیسان مدل 1369 شــماره شاسی 904761 
شــماره موتور 003987 شــماره انتظامی ایران63-647ق78 مفقود گردیده و از 

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

برگ ســبز و ســند کمپانی، ماشــین وانت _وانت سیســتم پیکان  تیپ 1600 
OHVمدل 1390 به رنگ سفید شیری روغنی به شماره موتور 11490100197و 
شــماره شاسی NAAA46AA8CG326089 و شماره پالک 56د436ایران 28  به 

نام محمد رحمتی فر مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

برگ ســبز ماشین وانت سیســتم پیکان تیپ  OHV _1600  به شماره موتور 
11487061580و شــماره شاســی NAAA46AA19G052436  وشــماره پالک 
43د887ایران 28  به رنگ ســفید روغنــی مدل 1387 به نام علی احمدوند مفود 

شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

برگ ســبز ماشین ســواری هاچ بک تیپ 111se  به رنگ سفید سیستم  سایپا 
مدل 1397 به شــماره موتورM13 / 6073052 و شــماره بدنه 1323 و  شــماره 
شاســی  nas431100j1015232و شــماره پــالک 71د 122ایران 28 بــه نام الهه 

عبدالملکی مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.
********************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز کامیونت باری فلزی آمیکو M5.2 مدل 1388شماره 
شاســی  شــماره   01621015 موتــور  شــماره  32-142ع31  ایــران  پــالک 
NA2D2JKD48A000442 عبــاس حســین پــور مفقود گردیــده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.)نوبت اول(

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه پول  پالک 
30 اصلــی بخش 2  ییالقــی 368 فرعی آقا/ خانم طه بابائی گیالکجانی فرزند 
اســماعیل نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
206.93  مترمربــع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  اســماعیل بابائی 
گیالکجانــی، لذا بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .    تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1279407
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه کدیر   پالک 
15  اصلــی بخــش 5   ییالقی 158 فرعی آقا/ خانم حســن گروســیان فرزند 
ســیف اله نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
336.45   مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  سیف اله گروسیان 
، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریــخ الصاق در محــل تا 2 ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .     تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1279320
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیــان واقع درقریه 
چلندر   پالک 9   اصلی بخش 3   قشالقی 261 فرعی آقا/ خانم سهراب پاشا 
چلندری فرزند عباس  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت 585    مترمربع خریداری بدون واســطه/با واسطه از  عبدالعلی 
قلــی تبار ، لذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـاصی منتشـر می نماید .    تاریخ انتشار نوبت اول 1400.11.30 نوبت 

دوم 1400.12.14  شناسه آگهی: 1277609
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه حمزده علیا   
پالک 7  اصلی بخش 3 قشــالقی 340 فرعی آقا/ خانم فرح ســیاهکار فرزند 
میزبان نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 200   
مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  احسان نوری کجوریان ، لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها 
،  رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده 
اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رســید اخــذ نمایند. معترض باید ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر 
ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود،مراتــب را در اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان 
به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید 
حـدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می 
نماید .   شناســه آگهی: 1278569  تاریخ انتشــار نوبت اول 1400.11.30 

نوبت دوم 1400.12.14  
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

کمک کنین تا قد قلک محک به هزینه دارو برسه

 جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان 
با شماره 02123540 تماس بگیرید 

گزارش

مدیــر کل آژانس امروز در حالی وارد تهران می شــود که همزمان غرب 
تالش دارد تا چنان وانمود ســازد که مذاکرات وین در مرحله نهایی قرار 
دارد حال آنکه وزیر خارجه در گفت و گو با مســئول سیاســت خارجی 
تاکید کرده است که رعایت خطوط قرمز ایران تنها راه به نتیجه رسیدن 

مذاگرات است.
مذاکــرات میان ایران و گروه 1+4 در وین در حالی در جریان اســت که 
همزمان مذاکراتی میان تهران و آژانس بر سر مسائل ادعایی آژانس نیز در 
جریان اســت و تهران در راستای نشان دادن حسن نیت خویش پذیرنده 
ســفر مدیر کل آژانس به تهران شده است. یک منبع مطلع ضمن اعالم 
سفر رافائل گروســی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران در 
روز شــنبه گفت که گروسی در این سفر ضمن مالقات با مقامات ذیربط 
درباره تداوم همکاری های فنی بیــن ایران و آژانس گفت وگو می کند.در 
همین زمینه نیز ســخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی سفر روز شنبه 
مدیرکل این نهــاد بین المللی به تهران را تایید کرد. ســفر مدیر کل به 
تهران در حالــی صورت می گیرد که همزمان مذاکــرات وین در جریان 
اســت و البته غربی ها همچنان برخی رویکردهای غیر سازنده گذشته را 
ادامه می دهند چنانکه بایدن رئیس جمهور آمریکا در نامه ای به روســای 
دو مجلس قانونگذار این کشــور، وضعیت اضطرار ملی در قبال جمهوری 
اسالمی ایران را تمدید کرد.بایدن در بیانیه ای اعالم کرد وضعیت اضطرار 
ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در 1۵ مارس 199۵ )۲4 اسفند 

13۷3( اعالم شد بعد از 1۵ مارس ۲0۲۲ نیز الزم االجرا است.
از ســوی دیگــر در ادامه هوچی گری های رســانه ای، وزیــر جنگ رژیم 
صهیونیستی با تاکید بر لزوم جلوگیری از تقویت ایران در حوزه هسته ای، 
مدعی شــد چه توافقی در وین حاصل شود چه نه، تل آویو به اقدام علیه 
تهران ادامه می دهد.در این میان شــاه سعودی و شاه بحرین در بیانیه ای 
مشــترک بر اهمیت همکاری و تعامل جدی و مؤثر با پرونده هســته ای 
و موشــکی ایران تأکید کردنــد.در این میان اما ســخنگوی وزارت امور 

خارجه جمهوری اســالمی ایران با بیان این کــه مذاکرات وین همچنان 
ادامه دارد، اعالم کرد: هیچکس نمی تواند بگوید که توافق انجام شــده، تا 
زمانی که همه مســائل مهم باقی مانده حل و فصل شــود.وی با ذکر این 
نکته که »اخبار خوب زودرس جایگزین توافق خوب نمی شــود«، یادآور 
شــد: هیچکس نمی تواند بگوید که توافق انجام شــده است، تا زمانی که 
همه مسائل مهم باقی مانده حل و فصل شود. تالش مضاعفی الزم است. 
نماینده روسیه در ســازمان های بین المللی مستقر در وین گفت، پس از 
گذشــت یازده ماه، مذاکرات وین اکنون رو به اتمام اســت. در این میان 
بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی می گوید پیش از سفر مدیر کل آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی به ایران با او گفت وگو کرده اســت. مذاکره کننده 
انگلیس در توییتی به زبان فارسی نوشت: »ما خیلی نزدیک به یک توافق 
هســتیم. همه طرف ها به طور ســازنده تحت رهبــری هماهنگ کننده 
اتحادیه اروپــا مذاکره کرده اند _Enriquemora@ . اکنون باید چند 

قدم نهایی را برداریم.«
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام کاخ ســفید نوشــته همه طرف های 
حاضر در مذاکرات وین در تالش برای شفاف کردن مواضعشان در خصوص 
دشوارترین مسائل هســتند.انریکه مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات 
ویــن با تأیید کردن اینکه هنوز برخی مســائل باقی مانده اند که باید حل 
شوند گفت که موافقیت در این مذاکرات تضمین شده نیست. در این میان 
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به شکست فشار حداکثری در توئیتی 
نوشــت: اگر مذاکرات وین به توافق خوب منتهی نشــود، به طور قطع در 
آینده نه چندان دور، دولت فعلی آمریکا نیز به دلیل عدم استفاده به موقع 

از فرصت دیپلماسی، احساس شکست خواهد کرد.
در این میان امــا امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در تماس تلفنی بورل 
با بیان این که شــتاب و عجله طرف غربــی نمی تواند مانع رعایت خطوط 
قرمز ایران شــود، تصریح کرد: هر زمانی که طرف های غربی خطوط قرمز 

باقیمانده و اعالم شده ما را بپذیرند آماده حضور در وین هستم.

رایزنی  مدیر کل آژانس همزمان با ادعای نزدیک بودن توافق در وین 

بر سر عقل آمدن غرب یا تکرار جنجال رسانه ای؟


