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امــروز رویکــرد تولیــد دانــش بنیــان بــرای صنعــت 
نفــت یــک راهبــرد ضــروری اســت کــه در آینــده نزدیک 
 بــه تحقــق اهــداف تولیــد صیانتــی دســت خواهــد یافت
باز خورد بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالیش و پتروشــیمی ایران که ســاالنه با حضور جمع کثیری از 
شرکت های توانمند داخلی و خارجی برگزار شد، فرصت مناسبی 
جهت جذب ســرمایه، همکاری متقابل،  تقویت توان ســازندگان 
داخلــی، ارتقای توان فنی و مهندســی، باال بردن ســطح تولید 
و همچنین افزایــش ظرفیت های اجرایی  پیمانکاران، شــرکت 
 های تولیدی و بهره بــرداری و مراکز دانش بنیان ایجاد می کند.
خوشــبختانه در ایــن فرآینــد رو به جلو شــرکت نفــت و گاز 
ارونــدان نیز همه ســاله به عنــوان دومین تولیــد کننده  بزرگ 
 نفت خــام ایــران در این نمایشــگاه حضــوری فعال داشــت.
 این شــرکت با راهبری 6 میدان مشترك و 7 میدان غیرمشترك 
بــزرگ و پیچیده، عــاوه بر تولیــد صیانتی، در حال توســعه 
میادیــن و اجرای پروژه های منتج به ازدیاد برداشــت از میادین، 

بویژه میادین مشترك اســت و همچنین به عنوان اولین شرکت 
تابعه شــرکت ملی نفت ایران محســوب می شــود کــه برون 
ســپاری خدمات بهره برداری از میادین تحت سرپرســتی خود 
 را بصــورت یکپارچه به پیمانــکاران داخلی واگذار کرده اســت.
بی گمان تاکید مدبرانــه ای که مقام معظم رهبری در نامگذاری 
سال جاری به تولید با شــاخصه دانش بنیان داشته اند، به اثبات 
تجربه های گذشــته، نشــان از آن دارد که هر تولیدی نمی تواند 
چشم اندازهای باالی اقتصادی را محقق کند، مگر آنکه با بهره وری 
و هزینه کرد متناسب بتواند ارزش آفرینی کند و امروزه این رویکرد 
"تولید دانش بنیان" از ایــن جهت برای صنعت نفت اهمیت دو 
چندان داشته که یک راهبرد ضروری است و تحقیقا در آینده ای 
نــه چندان دور با ورود به نیمه دوم عمر مخازن نفتی ایران، دوران 
مخازن پربازده و کم هزینه تمام خواهد شد و حداکثر تولید صیانتی 
و تحقــق اهداف تولیدی که در خور این میزان ذخایر عظیم نفتی 
 کشور باشد تنها با اتکاء به دانش روزآوری شده ممکن خواهد بود.
 باید باور داشــت کــه این الزام آینده نگرانــه صنعت نفت بزرگ 

ایــران را در مســیر فناورمحور شــدن قــرار خواهــد داد، که با 
روی کار آمــدن دولت ســیزدهم و یک نگاه و رویکرد درســت 
 درون زا، ایــن روند شــتاب بیشــتری بــه خود گرفته اســت.

گزینه های بســیاری در این راهبرد کان اقتصادی وجود دارد تا 
بــا تحقق و حمایت از تولید دانش بنیــان اعتماد و ایجاد فرصت 
 نقش آفرینــی به شــرکت های دانش بنیان را ســاختار مند کند.

 بنابرایــن با اعتمادی که به ظرفیت های بومــی وجود دارد، باید 
زمینــه الزم نقش آفرینی ســازندگان و تأمین کننــدگان داخلی 
 برای پیشــبرد و تحقق شــعار ســال بیش از پیش فراهم شود.

 البتــه در این میان نباید از نقش دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی 
و تحقیقاتــی غافــل شــد، چراکــه ایــن دانشــگاه ها و مراکز 
علمی هســتند کــه می توانند زیرســاخت ها و شــرایط رشــد 
 دانش بنیان هــا و حمایــت از تولیــد داخلــی را فراهــم کنند.

و اینک که پس از یکســال وقفــه، دوباره جمــع بزرگ صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی کشور با شــعار »نفت دانش بنیان، تولید 
ایرانی، صادرات جهانی« در بیســت و ششــمین نمایشــگاه بین 

المللی نفت تهران گرد هم آمده اند، بســتری درخور تحســین و 
متناسب جهت هم افزایی و رفع نیازهاي بخش خصوصی و دولتی 
فراهم می آید، تا همچون نمایشــگاه های پیشین که فرصتهای 
همکاری بســیار ارزنده ای را در اختیار این شــرکت قــرارداد تا 
با شناســایی ســازندگان و تأمیــن کنندگان واجد شــرایط، در 
 اســرع وقت نیازهای تجهیزاتی و خدماتی خود را برآورده ســازد.

ایــن نمایشــگاه نیز مــي توانــد بیــش از پیش، زمینه  ســاز 
تعامــات، تســهیم دانــش روز، بروز رســانی اطاعــات فنی و 
عملیاتــی و دســتیابی به فــن آوری های نویــن در عرصه های 
 مختلف تولیــد، نگهداری و تعمیــرات، فرآورش و غیره باشــد.

در همیــن خصوص، شــرکت نفت و گاز ارونــدان در این دوره از 
نمایشــگاه بین المللی نفت تهران نیز با هدف شناسایی و حمایت 
از پیمانکاران، مشاوران، مراکز دانش بنیان و همچنین سازندگان 
کاالهای داخلی در بهره برداری از میادین غرب کارون  حضور فعالی 
داشت و پاسخگوی مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان خواهد بود. 

سیده معصومه عباسی

ــرهیچ تولیدی نمی تواند چشم انداز اقتصاد کشور را محقق کند مگر با توسل به تولید با شاخصه های دانش بنیان ــ ــب ــ خ
خراسان رضوی 18 میلیارد ریال صادرات کتاب 

داشت   
مشهد-رضا جانگداز، سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی گفت: در سال گذشته 
بیش از ۳هزار و ۹۰۰ عنوان کتاب در خراســان رضوی تولید 
شد که در نهایت منجر به صادرات بیش از ۱۸ میلیارد ریال 
کتاب از این استان شد. جلیل سروری افزود: به دلیل تغییرات 
سیاسی در کشور افغانستان به عنوان یکی از مهمترین مقصد 
های کتاب های چاپ شده در این استان ، این رقم نسبت به 
سال ۱۳۹۹ کاهش داشته است و امیدواریم در سال جاری این 
کاهش جبران شود. وی ادامه داد: این در حالی است که در این 
مدت ۲ هزارو ۶۱۳ عنوان کتاب با شمارگان ۲۶۶هزار و ۷۵۲ 

جلد تعداد عناوین خروج کتاب از گمرک می باشد. 

پروژه فیبر نوری به طول 110 کیلومتر در شهر 
کرمانشاه به اجرا می رسد  

رئیس ســازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 
شهرداری کرمانشاه از اجرای پروژه بزرگ فیبر نوری به طول 
۱۱۰ کیلومتر در شهر کرمانشاه خبر داد.به گزارش مرکز اطالع 
رسانی شهرداری کرمانشاه، دکتر شهرام ماهان فر اظهار داشت: 
در راســتای تحقق هدف شهر هوشــمند که از اهداف کالن 
شهرداری کرمانشاه بشمار می رود جلسه ای در محل سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه با 
حضور رئیس و معاونین سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
شــهرداری برگزار گردید.وی افزود: برای تحقق هدف کالن و 
ارزشــمند شهر هوشمند تمامی زیر ساخت های این مهم در 
شهر کرمانشاه بایستی فراهم گردد که در راستای تحقق آن 
با انتخاب یک شــریک تجاری مرتبط و با سابقه، بزودی این 
پروزه اجرایی خواهد شــد.رئیس ســازمان سرمایه گذاری و 
مشارکت های مردمی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: اجرای 
حدود ۱۱۰ کیلومتر فیبر نوری در شهر کرمانشاه از مهم ترین 

اقداماتی است که در این پروژه به اجرا خواهد رسید. 

رتبه نخست اجرای شبکه تغذیه و توزیع گاز به نام 
خراسان جنوبی ثبت شد   

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از اجرای یک هزار 
و ۶۳۹ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز طی سال گذشته در 
استان و کسب رتبه نخست اجرای بیشترین میزان شبکه گاز 
در سطح شرکتهای گاز استانی برای دومین سال متوالی خبر 
داد. ســید محمود هاشمی با اشاره به اجرای ۱۲ هزار و ۸۹۲ 
کیلومتر شــبکه تغذیه و توزیع در استان گفت: بیش از هزار 
و ۶۰۰ کیلومتر از شــبکه مزبور طی سال گذشته در استان 
اجرا شده اســت. وی با اشاره به اینکه باالترین میزان اجرای 
شــبکه تغذیه و توزیع گاز در سال گذشته به نام شرکت گاز 
خراسان جنوبی ثبت شده است افزود: از مقدار شبکه اجرا شده 
، 4۱ کیلومتر مربوط به بخش شــهري، هزار و ۳۸۶ کیلومتر 
مربوط به بخش روســتایي و ۲۱۲ کیلومتر شبکه مربوط به 
بخش صنعتی است.هاشــمی با اشــاره به برنامه شرکت گاز 
خراسان جنوبی در سالجاری تصریح کرد: پیش بینی می شود 
برای انجام پروژه های گازرسانی طی سال جاری بالغ بر ۷۰۰ 

کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان اجرا شود.

اراك - به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری، دکتر کریمی عصر امروز در مراسم افتتاحیه 
زمین چمن مصنوعی شــهرك هجرت گفت:افتتاح این 
زمین چمن مصنوعی در این منطقه از شهر، برگ زرین 

دیگری از عملکرد شهرداری اراك می باشد.
وی خاطر نشــان کرد: خدمت به مناطق و محات 
کم برخوردار شــهر از جمله رویکــرد و اولویت فعالیت 
های شــهرداری اراك می باشــد که در ایــن دوره نیز با 
جدیت بیشتری تقویت شده است.دکتر کریمی تصریح 
کرد:مسولین باید با خدمت بیشــتر به مردم در مناطق 
محروم و کم برخوردار، این مناطق را به سطحی از توازن 
توسعه ای ارتقاء دهند تا شاهد کاهش فاصله ها در طبقات 
اجتماع و مناطق شــهر باشیم.وی یادآور شد: انشااهلل این 
روند مثبت را با قــوت ادامه خواهیم داد و در حوزه های 
ورزش، فضای سبز، خدمات شهری و فرهنگی این مسیر را 
در راستای خدمت گذاری به شهروندان شریف کان شهر 
اراك خواهیم پیمود چرا که این حق همه شهروندان است 

تا از خدمات و امکانات شهری به عدالت برخوردار شوند.
شــهردار اراك با بیان اینکه مقرر گردیده پروژه های 
شهری که جهت خدمت به مردم تکمیل می شوند  توسط 
خود مردم افتتاح شوند افزود: این امکانات حق مردم منطقه 
اســت و شهروندان نیز باید مطالبه گر باشند تا مسولین 
وقت بیشتری را جهت خدمتگذاری به آنان صرف نمایند 
تا فاصله ای که بین مناطق برخوردار و کم برخوردار وجود 
دارد با فعالیت شبانه روزی کاهش یابد.دکتر کریمی اضافه 
کرد:امیدواریم در آینده نزدیک شــاهد افتتاح پروژه های 

بیشتر خدماتی در سطح شهر اراك باشیم.

خدمت به مناطق و محالت کم برخوردار 
شهر، اولویت فعالیت های شهرداری اراک 

یاســوج - سیدهاشــم موســوی گفت : در راستای می باشد
تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه 
اقتصاد دانش بنیان، ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران امکانات و تسهیات ویژه را برای  شرکت ها 
و مؤسســات دانش بنیان فراهم می کند که کاهش درصد 
پرداخت بخش نقدی قرارداد واگذاری اراضی شهرك های 
صنعتی به شرکت ها و موسسات دانش بنیان معرفی شده از 
سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، در دستورکار 
قرارگرفته است . موسوی گفت: ارائه مشوق برای استقرار 
شــرکت های دانش بنیان در شهرك های صنعتی و بهره 
 مندی از ظرفیت مشــاوران و کلینیک های کسب و کار از 
جمله رویکرد هایی اســت که برای صنایع دانش بنیان در 
نظر گرفته شده است. وی افزود: همچنین اعطای ۱۰ درصد 
مشــوق قیمت حق بهره برداری از زمین برای طرح های 
صنعتی دانش بنیان و تقســیط بخش تعهدی قرارداد به 
نسبت  میزان پرداخت نقدی و متراژ عرصه دریافتی حداکثر 
تا 6۰ ماه نیز از دیگر مشــوق هایی است که برای استقرار 
صنایع دانش بنیان در شــهرك های صنعتی کهگیلویه و 
بویراحمد در نظر گرفته شده.وی گفت :  شرکت های دانش 
بنیان دارای تعریف دقیق علمی و حقوقی اســت و از نظر 
دولت، شرکت هایی دانش بنیان اطاق می شوند که دارای 
مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشند. 
موسوی افزود : همچنین شرکتهای دانش بنیان، های تک 
و صادراتی در دریافت تسهیات از محل منابع وجوه اداره 
شده در سازمان صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران 
از اولویت برخوردارند.شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در 
صدور ضمانت نامه توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری 

صنایع کوچک نیز در اولویت قرار دارند.

حمایت ازشرکت های دانش بنیان در 
شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد

بوشــهر - مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهرازآغاز 
ساخت ۲هزارو۵۰۰واحد مسکونی درشهرهای زیر ۱۰۰ 
هزار نفرجمعیت اســتان خبرداد وگفت:در اجرا این طرح 
۳۰۰ میلیون تومان تسهیات بانکی و تخفیف هزینه نظام 
مهندسی و پروانه ساخت ارائه می شود. علیرضا مقدم در 
گفت وگو با خبرنگاران بابیان اینکه ســاخت مســکن در 
شــهرها و روستاها یکی از سیاســت های دولت انقابی 
و مردمی اســت اظهار داشت: ســاخت مسکن در قالب 
نهضت ملی مســکن در نقاط مختلف در حال اجرا است.  
وی بابیان اینکه ساخت مسکن در شهرهای زیر۱۰۰هزار 
نفر جمعیت برعهده بنیاد مسکن است گفت:تاکنون دراین 
شــهرها ســاخت ۲هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی در استان 
بوشهر آغاز شده است. مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر 
اضافه کرد: در اجرا این طرح ۳۰۰ میلیون تومان تسهیات 
بانکی پرداخت و تخفیف هزینه نظام مهندســی و پروانه 
ساخت ارائه می شود. مقدم از اجرا طرح بهسازی مسکن 
روستایی خبر داد و بیان کرد: در اجرا این طرح امسال ۲ 
هزار و ۱8۰ واحد مســکونی روستایی بهسازی و نوسازی 
می شود که در قالب طرح مقاوم سازی اجرایی شده است. 
وی از افزایش تسهیات بانکی برای اجرا طرح مقاوم سازی 
مسکن روستایی خبر داد و افزود: وام مقاوم سازی مسکن 
روستایی که با ســود ۵ درصد پرداخت می شود از ۱۰۰ 
میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است 
که نقش مهمی در تسریع این طرح دارد.معاون بازسازی و 
بهسازی مسکن روستایی اظهار داشت: در قالب تفاهم نامه 
بنیاد مسکن انقاب اسامی با بنیاد مستضعفان عملیات 
اجرایی ســاخت 6۱ درصد واحد مسکونی در شهرستان 

تنگستان آغاز شده است.

آغاز عملیات ساخت 2500 واحد مسکونی 
در شهرهای استان بوشهر

قزوین - فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: تجربه 
پلیس در کنار تخصص کارکنان جهاد کشاورزی در حوزه 
تولید و عرضه کاالهای اساســی جلوی اخال گران نظام 
اقتصادی را گرفته است. سردار علی ابراهیمی در نشست 
قرارگاه مبارزه با قاچاق و احتکار کاالهای اساســی استان 
قزوین، افزود: اقدامات اخیر پلیس و جهاد کشاورزی سبب 
شده تا در حوزه نظارت و بازرسی بر کاالهای اساسی استان 
رتبه نخست کشوری کسب کنیم. وی اضافه کرد: همه ما 
باید برای مردم خدمت کرده و در کنار مردم باشیم که این 
تنها با تعامل بیشتر و برگزاری نشست های تخصصی امکان 
پذیر اســت که باید در اولویت قرار گیرد.   سردار ابراهیمی 
بیان داشــت: برخورد با متخلفانی که قصد سوء استفاده 
در بازار کاالهای اساســی دارند در اولویت کار پلیس قرار 
دارد که در این مسیر باید بیش از پیش با همکاری جهاد 
کشاورزی وارد عرصه شد.  رییس سازمان جهاد کشاورزی 
استان قزوین گفت: آرامش حاکم در بازار کاالهای اساسی 
و برخورد با اخال گران نظام اقتصادی مرهون همکاری و 
تعامل بین جهاد کشاورزی و پلیس است.  رضا افاطونی نیز 
در این جلسه افزود : همکاری بین جهاد کشاورزی و پلیس 
از سال ها پیش تاکنون به آرامش و امنیت غذایی منجر شده 
که نتیجه تقویت این ارتباط در ماه مبارك رمضان سبب شد 
بازار با کمترین مشکل مواجه شود. افاطونی جنگ امروز 
دشمن با کشــور را در حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: 
امروز با وجود همه فشارهای بین المللی از بیرون و مشکات 
و موانعی که بر سر راه تولید در داخل قرار دارد، بهره برداران 
کشاورزی با تاش و کوشش در مسیر پیشرفت و تولید قرار 

دارند که این مهم نیازمند حمایت ویژه است. 

تجربه پلیس در کنار تخصص جهاد 
کشاورزی جلوی اخالل گران اقتصادی را 

گرفته است 

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

برابر رای شــماره 1401/000103 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی داودی خواه فرزند اروشــان به 
شــماره شناســنامه 3 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
138.66 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 199-اصلی واقع در بخش 9 شهرســتان 
کاللــه خریداری از مالک رســمی آقای عطاخــان عطائی محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/07 

م-الف: 8383
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

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

برابر رای شــماره 1401/000112 هیات اول/دوم موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی خاکزاد فرزند حسین به شماره 
شناســنامه 11278 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
679.12 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 213 فرعی از 213-اصلی واقع در بخش 
9 شهرستان کالله خریداری از مالک رسمی آقای/خانم ام لیال-حسین - معصومه- رضا- 
عباس- ام کلثوم - مرضیه شــهرت همگی حاجی اکبری محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/07 

م-الف: 8385
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
   بــه عمــوم بســتانکاران ورشکســته قاســم کیانــی فرزنــد اکبــر بــه شــماره 
شناســنامه 17642 و شــماره ملــی  2140176308  کــه بــه موجــب دادنامه شــماره 
9809971227300677 مورخه 1398/06/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان محمودآباد ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف آن 1396/03/25 
اعالم گردیده آگهی می گردد: اولین جلسه بستانکاران در ساعت 12 روز دوشنبه مورخه 
1401/03/09 در اداره تصفیه امور ورشکســتگی استان مازندران به نشانی ساری - 
خیابان مازیار - نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شماره 2 دادگستری استان مازندران 
- طبقه اول - واحد 1 به شــماره تلفن 33323459 تشکیل می گردد.کلیه بستانکاران 
وکســانیکه ادعایی دارند و همچنین اشــخاصی که با تاجر ورشکســته موصوف مسئولیت 
تضامنی داشــته یا ضامن آن هســتند مــی توانند در موعد و محل مذکــور حضور به هم 

رسانند. ضمنا اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از تاجر ورشکســته فوق   )1
دارنــد باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشــار این 
آگهــی به اداره تصفیه تســلیم نمایند. مدت ارســال مــدارک برای بســتانکارانی که در 

کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کسانی که به تاجر فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را   )2
معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند. طبق ماده 24 قانون اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی، بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج 

درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کسانی که به هر عنوان اموال تاجر ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند   )3
مکلفنــد در ظــرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهــی اموال را تحت اختیــار اداره تصفیه 
بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه 

عذر موجهی داشته باشند.
چاپ اول :1401/02/21 

چاپ دوم : 1401/02/31                                                
معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه دادگستری استان مازندران
امین فالح

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بســتانکاران شــرکت صنایــع بخار البرز آمل به شــماره ثبــت 3516 و 
شناسه ملی 10760293166 که به موجب دادنامه شماره 9809971210401052 
مورخه 1398/09/28 صادره از شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 
ورشکســته شناخته شــده و تاریــخ توقــف آن 1395/11/06 اعــالم گردیــده آگهی 
می گردد؛ اولین جلسه بستانکاران در ساعت 10 روز دو شنبه مورخه 1401/03/09 
در اداره تصفیه امور ورشکســتگی اســتان مازندران به نشانی ساری ، خیابان مازیار ، 
نبش خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شــماره 2 دادگستری استان مازندران ، طبقه اول ، 
واحد یک به شماره تلفن 33323459 تشکیل می گردد. کلیه بستانکاران و کسانی که 
ادعایی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی 
داشــته یا ضامن آن هســتند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند. 

ضمناً اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شــرکت ورشکسته   )1
فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار 
این آگهی به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در 

کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور   )2
خــود را معرفی و بدهــی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازنــد. طبق ماده 24 قانون 
اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی، بدهکاران متخلــف از این وظیفه بــه جریمه نقدی 

معادل بیست و پنج درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار   )3
دارنــد مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره 
تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد 

مگراینکه عذر موجهی داشته باشند.

تاریخ انتشار اول :  1401/02/21
تاریخ انتشار دوم : 1401/02/31

معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه دادگستری استان مازندران
امین فالح

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت صنایع کاغذی آسان تک کارتن به شماره ثبت 5880 و 
شناسه ملی 14000050477 که به موجب دادنامه شماره 9809971210401285 
مورخه 1398/11/14 صادره از شــعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آمل 
ورشکســته شناخته شــده و تاریخ توقف آن 1393/04/18 اعــالم گردیده آگهی می 
گردد: اولین جلســه بستانکاران در ساعت 12 روز دوشــنبه مورخه 1401/03/09 
در اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مازندران به نشانی ساری - خیابان مازیار - 
نبش خیابان امیرکبیر - ســاختمان شماره 2 دادگستری استان مازندران - طبقه اول 
- واحد 1 به شماره تلفن 33323459 تشکیل می گردد.کلیه بستانکاران وکسانیکه 
ادعایی دارند و همچنین اشخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی 
داشــته یا ضامن آن هســتند می توانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند. 

ضمنا اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شــرکت ورشکسته   )1
فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار 
این آگهی به اداره تصفیه تسلیم نمایند. مدت ارسال مدارک برای بستانکارانی که در 

کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور   )2
خــود را معرفی و بدهــی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازنــد. طبق ماده 24 قانون 
اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی، بدهکاران متخلــف از این وظیفه بــه جریمه نقدی 

معادل بیست وپنج درصد )25%( دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکسته نامبرده را در اختیار   )3
دارنــد مکلفند در ظرف مدت 2 ماه از انتشــار این آگهی امــوال را تحت اختیار اداره 
تصفیه بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد 

مگراینکه عذر موجهی داشته باشند.
          تاریخ انتشار اول :  1401/02/21

تاریخ انتشار دوم : 1401/02/31

معاون قضایی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه دادگستری استان مازندران
امین فالح

آگهی مفقودی
کارت هوشــمند بــه شــماره2877323 اتوبــوس بیابانــی  سیســتم پاتوتک تیپ 
ZK6831HE مــدل2006 برنگ نارنجی معمولی بشــماره موتور DF50001924 شــماره 
شاسی6351012616و شماره پالک ایران 63-  135 ع 61   مفقود گردیده و از درجه 

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

برگ سبز)شناسنامه(  و سند کمپانی )کارخانه(خودرو سواری برنگ مشکی--متالیک 
مدل1397 سیستم پژو پارس تیپ PARS-XU5 بشماره موتور 181B0092083 شماره 
شاســی NAAN11FE3JH970688 شــماره پالک ایــران 84-  413 ط 51  به نام نازلی 

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

ســند کمپانــی )کارخانه(خــودرو وانــت برنــگ سفید-شــیری روغنی مــدل1393 
سیســتم پیــکان تیــپ OHV-1600 بشــماره موتور 118P0072778 شــماره شاســی 
NAAA36AA6EG672650 شــماره پــالک ایران 84-  611 ط 65  بــه نام علی همتی 

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

برگ سبز)شناســنامه(  خودرو ســواری برنگ ســفید مدل1395 سیســتم ســمند 
بشماره موتور 124K0885748 شماره شاسی NAACN1CW6GF204420 شماره پالک 
ایران 65-  236 ق 14  به نام جعفر نور محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

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

برگ سبز و سند کمپانی ماشین وانت دو کابین تیپ 2400CC_BQ2023G_G3 به 
شــماره موتور  SJB6947 و شماره شاســی NAGCPV2PF23W03990  به رنگ سفید 
روغنی سیســتم کاپرا  به شــماره پــالک 75د 998 ایران 28 به نام یــزدان عبدالمالکی  

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

سند فروش و برگ ســبز خودرو سواری پژو 405GLX  به رنگ خاکستری-متالیک 
مدل 1395 به شــماره پالک 274ق82 ایران 65 به شــماره موتــور 124K0776599  و 
شــماره شاســی NAAM01CE2FR232370  بنــام صغــری محمدی توریگی بــا کد ملی 

3161232283 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کرمان(
*******************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری پژو ROA مدل 1386 رنگ نوک مدادی متالیک 
شــماره موتور 11686065360 شــماره شاسی61367105 شــماره پالک ایران62-
522ط24 به نام زبیده قلی زاده پاشــائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است. 

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

کلیه مدارک وســیله نقلیه بارکش سیستم و تیپ وانت مزدا 1600 رنگ آبی مدل 
1373 به شــماره شهربانی ایران72-989ن37 شــماره موتور 213958 شماره شاسی 

73601820 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*******************************************************

برگ ســبز و سند کمپانی ســواری پژو PARS XU7 مدل 1400 رنگ سفید روغنی 
شماره موتور 124K1606132 شــماره شاسی NAAN01CE1MH623839 شماره پالک 
ایران62-424ط37  به نام آمنه دوانلو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط اســت. 

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

اینجانب اســماعیل کاظمی اســفه مالک ســواری پژو پــارس رنگ نقــره ای متالیک 
شــماره پالک ایــران33-923ص38 شــماره موتور 12485034420 شــماره شاســی 
19350393 به علت فقدان اسناد فروش خودرو تقاضای صدور رونوشت المثنی اسناد 
مذکــور 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 ســاختمان سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت 

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

ســند مالکیت ســواری ام.وی.ام مدل 1390 شــماره پالک ایران62-389ص75 
 NATEBAFB001005702 شــماره شاســی MVM472FGA024754 شــماره موتــور

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

آگهی دعوت شرکت تعاونی صبا مهر دانش) در حال تصفیه( ثبت 2070 /نوبت اول
پیرو آگهی انحالل شــرکت فوق مندرج در روزنامه شــماره 1399/4/15-21932 
در صفحه 118 - بدین وسیله در اجرای ماده 225 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت 
و ماده 215 قانون تجارت از کلیه بســتانکاران و اشخاصی که ادعایی علیه شرکت منحله 
فــوق دارند دعوت می شــود ظرف مهلت قانونی از تاریخ انتشــار نوبــت اول این آگهی با 
مدارک مثبته به مدیر تصفیه شرکت ، محمدعلی خادمیان به نشانی بهشهر خیابان شهید 
مدنی کدپستی 4851676654 مراجعه نمایند.بدیهی است پس از انقضاء مدت مدکور 

هیچ گونه ادعایی علیه شرکت فوق پذیرفته نخواهد شد.م/الف
مدیر تصفیه

آگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی پالک 14 فرعی از 75 اصلی
نظر به اینکه آقای رشــید یوســفی از طرف وراث نصراهلل جلوداری و وکالتا بموجب 
وکالتنامه رســمی شــماره 134453 مــورخ 1399/10/27 و 1399/8/13416929 
دفترخانه 1 دماوند مالک مشــاعی ششــدانگ پالک ثبتی 14 فرعی از 75 اصلی واقع در 
کیالن درخواســت صدور ســند مالکیت تک برگی با درج طول ابعاد و مساحت )کاداستری 
(ملک خود از این اداره نموده اند، در اجرای کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی جهت 
بازدیــد محل و تهیه نقشــه از محدوده پالک فوق روز چهارشــنبه مورخ 1401/02/28 
ســاعت 11 صبح تعیین وقت شده اســت. بدینوســیله به اطالع مالکین مجاور و مشاعی 
مــورد ثبت می رســاند جهت حصول اطمینان از عدم تضییع حقوق با در دســت داشــتن 
اصل سند مالکیت در روز موعد در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند تا برابر مقررات 

اقدامات الزم معمول گردد.7378/1
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی پالک 1627 فرعی از 75 اصلی
نظر به اینکه آقای رشــید یوســفی از طرف وراث نصراهلل جلوداری و وکالتا بموجب 
وکالتنامه رســمی شــماره 134453 مــورخ 1399/10/27 و 1399/8/13416929 
دفترخانه 1 دماوند مالک مشاعی ششدانگ پالک ثبتی 1627 فرعی از 75 اصلی واقع در 
کیالن درخواســت صدور ســند مالکیت تک برگی با درج طول ابعاد و مساحت )کاداستری 
(ملک خود از این اداره نموده اند، در اجرای کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی جهت 
بازدیــد محل و تهیه نقشــه از محدوده پالک فوق روز چهارشــنبه مورخ 1401/02/28 
ســاعت 11 صبح تعیین وقت شده اســت. بدینوســیله به اطالع مالکین مجاور و مشاعی 
مــورد ثبت می رســاند جهت حصول اطمینان از عدم تضییع حقوق با در دســت داشــتن 
اصل سند مالکیت در روز موعد در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند تا برابر مقررات 

اقدامات الزم معمول گردد.7378/2
ابراهیم غفاری- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیت شــش دانگ یک قطعه زمین    دارای پالک ثبتی 2998  فرعی از 1 
اصلی واقع در    بخش 4 ثبتی  میامی ذیل شــماره  9162 در صفحه 142 دفتر جلد 84 
بنام عبداله صائمی   فرزند فتحعلی صادر  و تســلیم گردیده اســت و مالک مذکوربرابر  
دو برگ استشــهادیه ادعا نموده که ســند مالکیت به علت جابجایی مفقود گردیده اســت 
و تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اســت لذا مراتب برابــر تبصره 1 ماده 
120 آییــن نامــه قانون ثبت یکبار  در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می گردد 
تا هرکس نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اعتراض داردو یا مدعی انجام معامله با 
ســند مذکور می باشــد و یا ســند مالکیت اولیه در دست وی اســت مراتب را کتباً ظرف 
مــدت 10 روز پس از انتشــار آگهی به اداره ثبت اســناد و امالک میامی اعالم و رســید 
دریافــت نماید در غیــر اینصورت پس از انقضاء مدت قانونی ســند مالکیت المثنی وفق 

مقررات صادر خواهد شد 
انتشار:1400/02/21

محمد علی نیک راد  سرپرست  ثبت اسناد و امالک شهرستان میامی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکه هیئت اختالف مســتقر در ثبت گنــاوه مالکیت به تصرفــات مفروزی 
و مالکانه آقای اســماعیل شــاپوری را نســبت به شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 
449/63 مترمربع  پالک 917/9656 واقع در امام زاده گناوه بخش 6 بوشهر برابر رای 
شماره 140060324001004460 مورخ 1400/10/19  تایید نموده و آگهی موضوع 
مــاده 3 و مــاده 13 آیین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی و قانون ثبت نیز منتشــر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی 
آن به اســتناد مادتین 14 و 15 قانون ثبت و تبصــره ذیل ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان های فاقد ســند رسمی جهت قســمت مورد تصرف آقای 
اسماعیل شاپوری منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی 
می رســاند . کــه عملیات تحدیــدی در صبح مورخ 1401/3/11 در محل شــروع به عمل 
خواهــد آمــد لذا بدین وســیله از متصرف نام برده و مجاورین دعوت می شــود در وقت 
تعیین شــده فوق در محــل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نســبت به حــدود ارتفاعی 
برابــر مــاده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به مدت 30 روز 
پذیرفته میشــود. معترضین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده 
86 آییــن نامه قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده معترضین 
ثبتی مصوب 73/3/25 ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت 
دادخواســت به مراجع قضایی محل وقوع ملک تســلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی 
را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند و اال حق آنان 

ساقط می شود.م الف/95
تاریخ انتشار:1401/2/21

محمد چهابدار -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

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

برابر رای شماره 140060329012011255_1400/12/24  هیات 
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای ســعید قاســمی به شــماره شناســنامه 3 کد 
ملی4609791706 صادره از گرمســار فرزند تیمور در ششــدانگ یک باب 
خانه و باغ با حقابه مطابق قانون توزیع عادالنه آب به مســاحت 870 متر مربع 
پالک شــماره 10 فرعی از 28 اصلی واقع در ناروهه حوزه ثبت ملک گرمســار 
خریداری مع الواسطه از عباس پور شهراب محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
مــی توانند از تاریخ اولین انتشــار آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را بین 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نماید بدیهی اســت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول:1401/2/5 

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/2/21
شناسه آگهی 1305429

حسین چلوئی
رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان گرمسار 

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؟


