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مناقصه عمومی یک مرحله ایی 
شماره 2001005547000004

شهرداری سنندج 

ت دوم
نوب

شهرداری سنندج در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل ساختمان آتش نشانی ناحیه منفصل شهری 
برگزاری  مراحل  کلیه  نماید.  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق سامانه  را  حسن آباد سنندج 
از طریق درگاه  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  از دریافت  مناقصه 
سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/2/19  

ساعت 9 صبح می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه آدرس: 
واحد  اداره گمرک ساختمان شماره 2 شهرداری طبقه سوم  روبروی   - امام خمینی  سنندج - خیابان 
پیمان و رسیدگی و تلفن : 33158700-087  و جهت ارسال مدارک پاکت الف آدرس : سنندج خیابان 

امام خمینی روبروی مسجد جامع واحد حراست شهرداری مرکزی می باشد. 
شایان ذکر است مدارک کلیه پاکات بایستی در سامانه ستاد بارگذاری گردد و صرفا اسناد پاکت های 
پیشنهاد)ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( 

و )ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( و اسناد فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( مورد پذیرش نیست.«
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

موضوع مناقصه
پیمانکاران 
واجد شرایط

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )ریال(
مهلت دریافت اسناد 

از سایت
مهلت

 ارائه پیشنهاد
زمان بازگشایی 

پاکات الف و ب و ج

تکمیل ساختمان
 آتش نشانی 
ناحیه منفصل 

شهری حسن آباد

رتبه 5 یا باالتر 
رشته ساختمان

و ابنیه

ضمانت نامه بانکی یا فیش بانکی)وجه نقد( 
به مبلغ 1421272955 ریال

)یک میلیارد و چهارصد و بیست و 
یک میلیون و دویست و هفتاد و دو هزار

 و نهصد و پنجاه و پنج ریال(

ساعت 19 
روز دوشنبه 

مورخ 1401/2/26

ساعت 14 
روز شنبه

مورخ 1401/3/7

ساعت 9 صبح 
روز یکشنبه 

مورخ 1401/3/8

آگهی مفقودی
سند کمپانی و سند مالکیت )برگ سبز( خودروی وانت دوکابین سیستم تویوتا تیپ 
هایلوکس )VVT-I  2700 )4*2 مدل 2006 به رنگ نقره ای-متالیک به شــماره موتور 
2TR6106783 و شــماره شاســی MR0EX12G402002146 به شماره پالک 946-69 
ن 19 متعلــق به غفور قوالق فرزند حاجی مراد به شــماره ملــی 4869601109 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
****************************************************************

اصل سند برگ سبز یکدستگاه مینی بوس ایویکو به شماره انتظامی  9۳۳91 ع 77 
و به شاســی  0029۳1و شــماره موتور 557781   به نام رحیم بهنام  مفقود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 
****************************************************************

مــدرک فارع التحصیلــی اینجانــب داریوش عشــقی پیرایواتلو صــادره از مغان به 
شــماره کــد ملــی 50496۳2978 دارای مــدرک تحصیلی مقطع کارشناســی در رشــته 
مدیریت بازرگانی صادره از دانشــگاه آزاد اسالمی واحدپارس آبادمغان ومدرک تحصیلی 
کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  پارس آباد مغان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق به نشانی 

دانشگاه آزاد اسالمی ارسال نماید.پارس آباد مغان _ نراق اراک  )نوبت دوم(
****************************************************************

سیســتم  مــدل1401  ســفید  برنــگ  ســواری  خــودرو  سبز)شناســنامه(  بــرگ 
بدنــه  شــماره   125K0002649 موتــور  بشــماره   PARS-XU7P تیــپ  پــارس  پــژو 
NAANA15EXNH441973 شماره پالک ایران 49-  988 د 18  به نام صدیقه ذبیحی 

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

برگ ســبز خودرو ســواری هاچ بک پژو 206 مدل 1400 رنگ سفید شماره موتور 
182A0164410 شــماره شاســی NAAP03EE3MJ479463 شــماره پــالک ایران62-

668ط5۳ به نام میالد شــاطوری تالوکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 
ساری

****************************************************************
برگ ســبز سواری سیتروئن SE زانتیا مدل 1۳89 رنگ نوک مدادی متالیک شماره 
موتور 150199 شــماره شاسی S1512289192464 شماره پالک ایران10-669س42 

به نام عباس یحیی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************************

ســند مالکیت وانت پیکان مدل 1۳86 شــماره پالک ایران72-7۳2هـ46 شــماره 
موتور 11486061۳85 شــماره شاســی ۳1657508 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

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

اینجانب علی علیپور مالک پیکان وانت به شماره شاسی 22100065 شماره موتور 
112850۳4590  به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشت المثنی 
اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر14 جاده مخصوص تهران-کرج 
شهرک پیکان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای 

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

سند مالکیت کامیونت نیسان مدل 1۳86 شماره پالک ایران72-627ب58 شماره 
موتور ۳57284 شــماره شاســی J044786 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

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

برگ ســبز ســواری سســتم فــاو تیــپ BESTRUN B50F مدل 94 رنگ ســفید 
شماره موتور CA4GD5020815 شــماره بدنه NAGS8CE22EA701561 شماره پالک 

ایران91-657ب19 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************************

برگ سبز و سند کمپانی سواری MVM X55 مدل 1۳99 رنگ سفید روغنی شماره 
موتور MVME4T158ADL014298 شماره شاسی NATGBAER0L1000866 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
****************************************************************

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده۳قانــون و ماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان 

های فاقد سند رسمی
اول/دوم  1400/60۳06۳۳9000279-1400/10/27هیــات  شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشــاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدجعفرحســینی 
بــه  پســته  بــاغ  قطعــه  دریــک  ســبزوار  از  شناســنامه1711صادره  فرزندمحمودبشــماره 
مساحت1778۳/62مترمربع قسمتی ازپالک11و12اصلی مفروزومجزی شده ازواقع در اراضی 
باغدشــت واحمدآبادبخش10خوشــاب خریداری از مالک رســمی آقای احمدحیدری فرزندحسن 
محــرز گردیده اســت.لذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دونوبت بــه فاصله15روزآگهی می 
شــوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف 401/۳42(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۳/04

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی جهت تسلیم سند مالکیت مورث
 نظــر بــه اینکه مصطفــی خداوردیان با تســلیم گواهی حصــر وراثت شــماره 1494 مورخ 
8۳/8/۳0 صــادره از شــعبه 18۳ دادگاه عمومــی تهــران و مالیــات بر ارث شــماره 57/142 
مــورخ   140021701024082450 وارده  شــرح    84/1/29 مورخــه   114/1421-
1400/12/24 تقاضــای صدور ســند ســهم االرث خود را از وراث دیگــر از پالک ثبتی 151۳ 
فرعی از 115 - اصلی واقع در بخش 12 تهران ذیل ثبت 179814 صفحه 212 دفتر 744 - 
امالک به نام محمد خداوردیان )سه دانگ مشاع از ششدانگ (را نموده است و اعالم داشته که 
سند مالکیت مورث نزد احد دیگری از وراث  به نام خدیجه خداوردیان می باشد که طی اخطاریه 
های اداری شــماره 240449۳8 مورخ 1400/12/9 به مشارالیه ها اخطار گردید که در مهلت 
قانونی اقدامی بر تسلیم سند مالکیت صورت نگرفت و از تسلیم سند مالکیت خودداری نموده 
اســت و با سپری شدن مهلت و درخواســت مجدد متقاضی مزبور اینک بر طبق تبصره ۳ از ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی چنانچه دارنده سند مالکیت مزبور ظرف مدت 10 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی سند مالکیت مزبور را تسلیم ننماید با رعایت کلیه مقررات قانونی سند 
مالکیت ســهم االرث صادر و تسلیم خواهد شد بدیهی است بالفاصله مراتب طی بخشنامه ای به 
کلیه دفاتر اســناد رســمی اعالم که در صورت ارائه سند مالکیت مورث آن را اخذ و برای اقدام 

الزم به این اداره ارسال دارند . م الف /75
سیدمهدی المعی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

 گواهی حصر وراثت 
خواهان: احمدرضا رجبی رشــیدی فرزند رسول به نشــانی تهران -مرزداران،یاس 
فرهنگیان یاس 2 پ 17 *متوفی:رسول رجبی رشیدی فرزند حسن به نشانی مازندران-

عباس آباد-سلمان شهر - اسبچین*خواسته:گواهی حصر وراثت )تقاضای صدور گواهی 
حصــر وراثت به صــورت نامحدود(*دالیل و منضمات:1-گواهی فوت شــماره 911857 
مورخ 1۳87/09/0۳  2-شناســنامه شماره 6۳6۳ صادره تهران ۳-شناسنامه و کارت 
ملی وراث به شماره-مورخ 4-استشــهادیه مخصوص انحصار وراثت به شمارره-مورخ . 
ریاســت محترم شــورای حل اختالف عباس آباد احتراما به استحضار می رساند شادروان 
رسول رجبی رشــیدی فرزند حسن به شماره شناســنامه 6۳6۳ متولد 1۳41/02/04 
صادره تهران که پدر این جانب بوده اســت به تاریخ 1۳87/09/04 در آخرین اقامتگاه 
خــود واقــع در عباس آباد فوت نمــوده و وراث حیــن الفوت وی عبارتنــد از:1-علیرضا 
رجبی رشــیدی فرزند رســول به شــماره ملی 2210015۳۳2 متولد 1۳68/02/06 ) 
پســر متوفی(2-احمدرضا رجبی رشیدی فرزند رســول به شماره ملی 221012197۳ 
متولد 1۳70/09/11 )پســر متوفی(۳-صدف رجبی رشــیدی فرزند رســول به شماره 
ملــی 2210۳11519 متولد 1۳77/0۳/2۳ )دختر متوفــی( . نام برده به غیر از ورثه 
فــوق وراث دیگری ندارد لذا تقاضای رســیدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نامحدود 

را دارم. م/الف
احمدرضا رجبی رشیدی

اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خوشاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع ماده۳قانــون و ماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1400/10/22-140060۳06۳۳9000260هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضااروجی فرزندحسین بشماره 
شناســنامه24۳1صادره از ســبزوار دریک قطعه باغ پســته به مســاحت۳6747/67مترمربع 
قســمتی ازپالک1۳اصلــی واقــع در اراضــی ســلطان آبادبخش10خوشــاب خریــداری از مالک 
رســمی آقــای علی اصغرســیفی فرزندمحمدعلی محرز گردیده اســت.لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شــوددرصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض،دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای 
مــدت مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهدشــد.)م الف 

)401/۳4۳
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/20- تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/0۳/04

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیــت ششــدانگ پــالک شــماره 1/5۳0۳   بخش 
دو  ثبتی  شــاهرود بشــماره دفتر 102صفحه ۳04 شماره ثبت 
14872 بنام معصومه بختیاری  صادر و تســلیم گردیده اســت 
و ســپس مالک با ارائه دو برگ  استشــهادیه محلی اعالم نموده 
که ســند مالکیت  به علت اســباب کشــی  مفقود گردیده اســت 
وتقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اســت  لذا برابر 
تبصره 1 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک بار در یکی 
از روزنامه هــای کثیراالنتشــار آگهی تاهرکس نســبت به صدور 
ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دست وی می 
باشــد و یــا مدعی انجام معامله ای اســت مراتــب را ظرف مدت 
حداکثر 10 روز پس از انتشــار آگهی کتباً به اداره ثبت اســناد 
و امالک شــاهرود اعالم در غیــر اینصورت پس از انقضای مهلت 
قانونی اعتراض سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد 

شد شماره چاپی سند5۳7559پ90 میباشد
 انتشار:1401/02/20

شناسه آگهی 1۳126۳۳
حمید رضا حسین پور
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود 

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهگر شاهوار  
بشماره ثبت: 1566 )سهامی خاص(

 بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت بهگر شــاهوار  )ســهامی خاص(   دعوت 
میگردد تا در جلســه  مجمع عمومی عادی ســالیانه این شرکت که درساعت 18:00    روز 
یکشــنبه مورخ 0۳/08 /1401 در محل خیابان فردوســی ســاختمان معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سالن اجتماعات تشکیل میگردد حضور بهم رسانند ضمنا 
چنانچه به عللی حضور شــما در جلســه امکان پذیر نمیباشد لطفا وکالتنامه ذیل را تنظیم 
ووکیل خود را طبق ماده 8 قانون شرکتها که منحصرا باید از اعضا شرکت باشد به جلسه 
معرفــی فرماییدالزم  به یاد آوری اســت که هر عضو نمــی تواند وکالت بیش از 2 نفر از 

اعضا را متقبل گردد.
دستور جلسه : 

 1- انتخاب مدیران  2-انتخاب بازرســان  ۳-گزارش عملکرد ســال 1400 شرکت 
وتصویــب تراز نامه مالی   4-تقســیم ســود وتصویب پاداش هیئت مدیــره 5-انتخاب 
روزنامه کثیر االنتشار جهت درج آگهی شرکت           هیئت مدیره شرکت بهگر شاهوار                           
ریاست مجمع عمومی شرکت بهگر شاهوار

یکشــنبه  روز  عمومــی  مجمــع  در  حضــور  ..............فرصــت  اینجانــب  چــون 
1401/0۳/08 را ندارم بدینوسیله آقا/خانم ...........عضو محترم شرکت را طبق ماده 

8 قانون شرکت به وکالت از طرف خود تعیین مینمایم. 
انتشار:1401/02/21 
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قزوین - دکتر عبداهلل دیدبان سرپرســت دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین گفت: اســتقبال گروه سنی ۵تا ۱۱ ساله در 
اســتان از تزریق واکسن کرونا ضعیف اســت و باید در این 
خصوص شــاهد همکاری بیشتر والدین و آموزش و پرورش 

باشیم.
دکتر عبداهلل دیدبان روز یکشــنبه در ستاد پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونای اســتان قزوین افزود: خوشبختانه با 
کاهش روند ابتال به ویروس کرونا در اســتان مواجه هستیم.                                                                                                                  
این مسوول همچنین گفت: در مدت اخیر بیمارستان قدس 
و بوعلی بیشــترین میزان پذیرش را نســبت به این بیماری 

دارد. 
وی یــادآور شــد: چهــار شهرســتان اســتان شــامل 
قزوین،تاکســتان،البرز و آوج هم اکنــون در وضعیت زرد و 

شهرســتان های البرز و بویین زهرا نیز آبی هستند. 
دیدبــان با تاکید بر اینکه، میزان روند پذیرش بســتری 
در بیمارستان  و مراجعه به مراکز درمانی با کاهش رو به رو 

اســت و میزان  فوتی ها نیز کاهش چشمگیری داشته است، 
اظهارداشت: طی ۲۴ ساعت گذشــته ۲ شهروند قزوینی به 
صورت قطعی مبتال به کووید ۱۹ شــده و ۲۱ نفر بســتری 

شده اند.
افزود:  سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن 
در حــال حاضــر ۷۰  بیمار در بیمارســتان های اســتان 
بســتری هســتند که حــال چهار بیمار مســاعد نیســت.                                                                                                                                            
              این مســوول همچنین گفت: با توجه به ضرورت 
تزریق واکسن و انجام واکسیناســیون دوز چهارم به عنوان 
دز یادآور، متاسفانه شــاهد عدم استقبال شهروندان در این 

هستیم.  خصوص 
وی ادامه داد: متاســفانه رغبت در انجام واکسیناسیون 
گروه سنی ۵ تا ۱۱ سال بســیار پایین است که الزم است، 
در این خصوص عالوه بر خانــواده ها آموزش و پرورش نیز 
جهــت انجام واکسیناســیون و تکمیــل آن اهتمام الزم را 

باشد. داشته 

دیدبان با بیان اینکه ۲ میلیون و ۷۴۳ هزار دوز واکسن 
علیه کرونا تا به امروز در ســطح اســتان تزریق شده است، 
تصریح کرد: باتوجه به روند کاهشــی ابتال به ویروس کرونا، 

انجام واکسیناسیون است. برای  بهترین زمان 
وی همچنیــن در خصــوص دوز چهــارم گفــت: دوز 
چهــارم بــه عنــوان دوز یــادآور می باشــد و قرار اســت 
تزریــق واکســن از این پس ســالی یک بار صــورت گیرد.                                                                                                                                       
جمعیــت  درصــد   ۹۶.۲۲ تاکنــون  کــرد:  اعــالم  وی 
بــاالی ۱۲ ســال در اســتان دوز اول را تزریــق کردند و 
ایــن در حالی اســت کــه تنهــا ۴۲.۴۰ درصــد جمعیت 
بــاالی ۱۸ ســال اقدام بــه تزریق دوز ســوم کــرده اند.                                                                                          
سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین گفت: از ابتدای 
شــیوع ویروس کرونا تاکنــون ۲هــزار و ۸۸۵  قزوینی به 
صــورت قطعی بر اثر ابتال به ویــروس کرونا جان خود را از 

دست داده اند.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قزوین نیز 

در ادامــه این نشســت بیان کرد: پایین آمــدن آمار و روند 
کاهشــی کرونــا، قطعا به دلیل زحمــات و همکاری اعضای 

ستاد مبارزه با ویروس کرونا است. 
ابوالحســن کبیری ادامه داد: در بســیاری از کشورهای 
اروپایی نظیر آلمان ویــروس کرونا همچنان در حال تاختن 
اســت اما وضعیت کشور ما روز به روز در حال بهبود است. 

سرپرســت معاونت امور سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتانداری قزوین با اشاره به کاهش استقبال شهروندان به 
اســتفاده از ماســک، بیان کرد: بخش زیادی از کاهش روند 
کرونا، مربوط به واکسیناســیون و رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی از جمله ماسک اســت بنابراین الزم می باشد در 

اندیشیده شود.  تدابیر مناسبی  این خصوص 
کبیری ادامه داد: مجموعه هایی مانند آموزش و پرورش 
که با حجم زیاد شــهروندان و دانش آموزان مواجه هستند 
و همچنیــن اصناف و مراکز عرضه مواد غذایی و رســتوران 

ها باید نکات بهداشــتی را با جدیت مورد توجه قرار دهند.

ــراستقبال گروه سنی ۵تا۱۱ سال در قزوین از واکسن کرونا ضعیف است ــ ــب ــ خ
زحمتکش  کارگران  از  تجلیل  آیین  برگزاری 

حوزه شهرداری کهریزک   
زحمتکــش  کارگــران  از  تجلیــل  آییــن 
و   فرهنگــی  امــور  واحــد  همــت  بــه  شــهرداری 
 روابــط عمومــی شــهرداری کهریــزک برگزار شــد.
علی کلهر؛ شــهردار کهریز ک؛ ضمن گرامیداشــت روز 
کارگر گفــت: کارگر  الگوی عمــل و تحول در جامعه 
هســتند و پیامبر اکرم) ص(  با بوسه بر دستان توانمند 
کارگــر  منزلت عظیم  این قشــر را به تصویر کشــیده 

است.

در  جمعیت  جوانی  گفتمان  سازی  جریان 
باقرشهر  

 جلســه هماهنگــی برگــزاری نشســت بررســی 
راهکارهای حمایت از خانواده و جریان ســازی گفتمان 
 جوانــی جمعیت و چالــش های پیش رو برگزار شــد
 امیــر محبــی معاون فرهنگــی اجتماعی شــهرداری 
باقرشــهر بــا اعالم ایــن خبر افــزود؛  این نشســت  
همزمــان بــا ســومین روز از هفتــه ســالمت ، بــا 
اســتانداری  بانــوان و خانــواده  اداره کل  همــکاری 
تهران در روز دوشــنبه ۱۹ اردیبهشــت ماه در سالن 
 همایــش عطــر یــأس شــهرداری برگزار می شــود.
 وی در جلســه هماهنگی این نشســت کــه با حضور 
نمایندگان دستگاه های مختلف برگزار شد افزود ؛ یکی 
از رسالت های مهمی که ازسوی سازمان شهرداری ها و 
دهیاری های کشور در اجرای قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت به شــهرداری ها محول شده ، فعالیت 
های تبلیغــی و ترویجی در این حوزه اســت که برابر 
حمایت هایــی که آقای دکتر قصاتلو شــهردار محترم 
و جهادی باقرشــهر در تحقق این امر و اجرایی شــدن 
قانون ابالغی دولت مردمی ســیزدهم داشتند ، با تاکید 
بر ضرورت جهاد تبیین بــرای فرزند آوری و همچنین  
اثرگــذاری گفتمان ســازی و فرهنگ ســازی جوانی 
جمعیــت زمینه برگــزاری این نشســت را با همکاری 
اداره کل بانــوان و خانواده اســتانداری فراهم نمودند، 
کــه در همین راســتا ، هماهنگی الزم برای شــرکت 
جامعــه هــدف ومخاطبیــن از دســتگاه ها و نهادهای 
مختلف) خصوصا بانوان جوان(  در این نشست ضروری 
بوده واین جلســه هماهنگی که با حضور مســئولین و 
نماینــدگان بانوان دســتگاه های اجرایــی دهیاریها و 
شــهرداریها ، جامعه زنان سپاه ناحیه حضرت روح اهلل 
)ره( و اداره آموزش و پرورش منطقه و.... برگزار شــده 
میتواند زمینــه حضور نیروهای جوان و با انگیزه  را به 
 نمایندگی از دســتگاه ها در این نشســت فراهم کند.
وی در ادامه بیان داشت ؛  در  نشست روز دوشنبه ۱۹ 
اردیبهشــت ماه ،  تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی ، مدیران وزارت کشــور ، مدیران استانداری 
تهران و اساتید دانشگاه در حوزه خانواده و جمعیت به 
بیان دیدگاه های خــود خواهند پرداخت و از تعدادی 
از فعالین حوزه ســالمت و بــاروری در منطقه تجلیل 

آمد. بعمل خواهد 

قزوین - رضا صفاری مدیرعامل شــرکت شهرک های 
صنعتــی قزوین گفــت: توســعه اراضــی ۸۶۰ هکتاری 
شــهرک های صنعتــی تقاضــا محور اســتان بــا هدف 
رونق جذب ســرمایه گذاری هدف گذاری شــده اســت.                                                                                                                  
رضا صفاری افزود: از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان 
پیگیر عملیاتی کردن توسعه اراضی شهرک های صنعتی 
تقاضا محور و پردرخواست برای ســرمایه گذاری و ایجاد 
زیرساخت های الزم در آنها هستیم.این مسوول همچنین 
با بیان اینکه برنامه توســعه اراضی شــهرک های صنعتی 
قزوین از پراکندگی و عدالت جغرافیایی مناسبی برخوردار 
است، اظهار داشت: برنامه توسعه اراضی شهرک های صنعتی 
استان شامل توسعه ۱۳۰ هکتاری شهرک لیا در شهرستان 
قزوین، ۱۳۶ هکتاری شهرک کاسپین در شهرستان آبیک، 
۲۰۰ هکتاری آراســنج در شهرســتان بویین زهرا و ۴۰۰ 
هکتاری شــهرک حیدریه در شهرســتان تاکستان است.                                                                                                               
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: 
برنامه توسعه شــهرک صنعتی حیدریه در قالب عملیاتی 
کردن منطقه ویژه اقتصادی تاکســتان پیگیری می شود.                                                                                                                  
وی اظهار داشــت : از آنجا که اســتان قزوین یکی از قطب 
های صنعت کشور به شمار می رود و نزدیک به تهران است، 
هرساله نسبت به سایر استان ها با حجم باالی درخواست 
ســرمایه گذاری برای ساخت و ایجاد واحدهای تولیدی در 
شهرک های صنعتی تقاضامحور روبرو هستیم به همین دلیل 
برای پاسخگویی به این مساله، نیازمند توسعه اراضی در این 
شهرک ها و آماده سازی و ایجاد زیرساخت در آنها هستیم.                                                                                                                                
صفاری اظهار داشت: تحقق برنامه های شرکت شهرک های 
صنعتی استان قزوین برای توسعه اراضی در شهرک های یاد 
شده و ایجاد زیرساخت های جدید در آنها در گرو همکاری و 
حمایت دستگاه های مختلف اجرایی و خدمات رسان است.                                   

هدف گذاری برای توسعه ۸۶۰ هکتاری 
شهرک های صنعتی قزوین 

بــا  نشســت  در  محمــدی  علیرضــا  یــزد- 
خبرنگاران شهرســتان با بیــان اینکه عالقه مندان 
اســتعدادهای خوبی در تمامی رشــته ها وجود  و 
دارد ادامه داد: وجود ســالن های تخصصی موجب 
جذب ورزشکاران، تعالی آنها و کسب افتخار برای 

می شود. منطقه 
وی ادامــه داد: هم اکنــون در شــهر و مناطق 
روســتایی بخش مرکزی مهریز به جزء دهســتان 
ارنان ســالن های چنــد منظوره وجــود دارد ولی 
برای توســعه ورزش باید برای ســاخت سالن های 
تخصصی اقدام شــود که تاکنون پیگیری و همت و 

. همراهی دیگران ضروری است 
این مســئول به اهمیت توجه به ورزش بانوان 
در شهرســتان اشــاره کــرد و گفت: یک ســالن 
برای ورزش آنهــا وجود دارد که بــه دلیل تعداد 
زیــاد عالقه مندان اصــال جوابگو نیســت و باید با 
کمــک خیــران، صنایع و معــادن منطقه و جذب 

اقدام شود. دولتی  بودجه های 
محمدی به هزینه بر بودن فعالیت های ورزشــی 
به خصوص در ســاخت مکان و همچنین برگزاری 
مســابقات، اعزام ها و تیمداری اشاره کرد و گفت: 
ســهم معادن و  صنایــع مهریز در کمک به ورزش 
صفــر اســت و تاکنون هیــچ اقدامــی و حمایتی 

. است  نگرفته  صورت 
وی با اشــاره به اینکه در شهرســتان، صنایع 
و معــادن بســیاری وجود دارد اظهــار کرد: برای 
توســعه ورزش در تمامی رشــته ها به همکاری و 

حضور فعال صنعت و معدن نیاز اســت و باید آنها 
به مســئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

رییس اداره ورزش و جوانان مهریز گفت: باید 
نگاه مردم و مســئوالن بــه ورزش تغییر کند و آن 
را جزو مهمترین مسایل زندگی شهروندان د تلقی 
کنند و مســئوالن و صنایع به یاری ورزش منطقه 

بند. بشتا
محمدی با بیان اینکه ســال ۱۴۰۰ در مجموع 
حدود ســه میلیارد ریال بودجــه دولتی به ورزش 
مهریز اختصاص یافت آن را بســیار ناچیز ذکر کرد 
کــه هیچ تاثیری در توســعه فعالیت هــا و اجرای 

ندارد. منطقه  زیرساختی  طرح های 
وی بیــان کرد: اگر صنایع و معادن طبق قانون 
به وظایف و مســئولیت اجتماعی خود عمل کنند 
نرم افزاری  و  از مشــکالت ســخت افزاری  بسیاری 
ورزش شهرســتان حــل می شــود و امیدواریــم 

شود. پیگیری 
وی گفــت: هم اکنون ۳۳ هیات ورزشــی با ۲ 
هــزار و ۱۷۰ بیمه شــده و همچنین ۳۵ باشــگاه 
و ۱۷ خانه ورزشــی در شهرســتان وجود دارد و 
برای توســعه آنها به همکاری مردم و مســئوالن 

است.  نیاز 
وی در پایان به ســواالت خبرنگاران پاسخ داد.
مرکز شهرســتان ۵۵ هزار نفری مهریز در ۳۰ 
کیلومتری جنوب شــهر یزد قرار دارد و استان یزد 
با یــک میلیون و ۲۳۶ هزار نفر جمعیت ۴۸ هیات 

۶۲ هزار ورزشکار سازمان یافته دارد ورزشی و 

رییس اداره ورزش: نبود سالن های اختصاصی، مهمترین مشکل ورزش مهریز است

اصفهان - علیرضا قاری قرآن در راســتای خدمت 
به مردم اســتان اصفهــان به عنوان مدیــرکل راه و 
شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی 

استان اصفهان منصوب و ابقا شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی 
)اصفهــان(؛ با حکــم وزیر راه و شهرســازی علیرضا 
قاری قــرآن برای بــار دوم به عنوان مدیــرکل راه و 
شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی 

استان اصفهان منصوب شد.  
وی کــه از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ بــه عنوان معاون 
وزیــر و سرپرســت مرکــز تحقیقات راه، مســکن و 
شهرسازی منصوب شده بود و مسئولیت اداره کل راه 
و شهرســازی استان اصفهان را نیز بر عهده داشت، بر 
اساس پیگیری های مدیریت ارشد استان، نمایندگان 
مجلس و جمعی از علما و دلسوزان استان در خصوص 
این اداره کل حساس، از تهران به اصفهان بازگشت تا 
همچنان مدیرکلی اداره کل راه و شهرســازی استان 

اصفهان را بر عهده داشته باشد.  
براســاس این حکم علیرضا قاری قرآن در راستای 
اهداف عدالت محــور دولت مردمی در حوزه های راه، 
مسکن و شهرســازی به خدمت به هم استانی هایش 
ادامه خواهد داد. همچنین مسئولیت هماهنگی تمام 
ادارات  کل و واحدهــای زیرمجموعــه ســازمان ها و 
شرکت های وابسته به وزارتخانه در استان را عهده دار 
خواهــد بود.   قاری قرآن دارای مدرک پســا دکتری 
عمران بــوده و بیش از دو دهــه، مدیریت عمرانی و 

شهرسازی کالن در سوابقش دارد.  

علیرضا قاری قرآن برای بار دوم مدیرکل راه 
و شهرسازی استان اصفهان شد

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؟


