
یوم النکبه 2022

 

25 اردیبهشــت در تقویم فلسطین و جهان اسالم 
روزی مهم و تاریخی اســت که  از آن با عنوان یوم 
النکبه یاد می شود. یوم النکبه )روز فاجعه(، به ۱5 
مــی ۱۹۴۸ یعنی یک روز پس از اعالم موجودیت 
رژیم صهیونیســتی و آوارگی ۸5۰ هزار فلسطینی 
و کشــتار بیش از ۱۳ هزار تــن از آن ها )تا آوریل 
۱۹۴۹( اشاره دارد. روزی که قدرت های بزرگ تن 
به ادعای اشغالگرایانه صهیونیست ها مبنی بر ملت 
بدون ســرزمین و ســرزمین بدون ملت دادند و با 
ادعای آنچه هولوکاست جنگ جهانی دوم نامیدند، 
سرزمین فلسطین را از ساکنان اصلی خویش خالی 
و با آواره ســازی میلیون ها نفــر که امروز بعضا تا 
7 میلیون نفر عنوان می شــود، این سرزمین را به 
اشــغال رژیم صهیونیســتی درآوردند. رژیمی که 
آن روزهــا رویای از نیل تا فرات را ســر می داد و 
با این ادعا نیز نه تنها نســل کشــی فلسطینی ها و 
اشغال سرزمینشــان را اجرا کرد که با جنگ های 
منطقه ای علیه کشــورهای عربی به اشغال اراضی 

آنها نیز پرداخت. 
اکنون در ســال 2۰22 میالدی ملت فلسطین در 
حالی یــاد این روز را با تجدید پیمان با شــهدا و 
آرمان مقاومت پاس داشتند که نگاهی به تحوالت 
این چند دهه نکاتی قابل توجه را آشکار می سازد. 
نخســت آنکه برخالف تصور صهیونیست ها، کشتار 
و آوارگــی نــه تنها ملــت فلســطین را از چرخه 
مقاومــت خــارج نســاخته بلکه فلســطینی ها با 
انگیزه و مقاومت بیشــتری در راه آزادی وطن گام 
برداشتند. فلسطینی هایی که روزی انتفاضه سنگ 
را بــه پا کردنــد امروز با موشــک و پهپاد کابوس 
صهیونیســت ها شــده اند. امروز حتــی در اراضی 
اشغالی همچون تل آویو و حیفا فلسطینی ها اقدام 
به عملیات استشــهادی می کننــد. امروز مقاومت 
در هر خانه فلســطینی موج می زنــد و محاصره و 

سرکوب نیز نتوانسته مانع از این روند شود. 
دوم آنکه رژیم صهیونیســتی کــه زمانی ادعای از 
نیل تا فرات ســر می داد امــروز نه تنها به این رویا 
دســت نیافته است بلکه از ســال 2۰۰۰ و فرار از 
جنــوب لبنان، هر روز با بحران تازه ای در داخل و 
خارج مواجه اســت که تشکیل دولت های سست و 
رو به زوال، اعتراض های ساکنان اراضی اشغالی به 
وضعیت اقتصادی و تبعیض های گســترده در کنار 
ناتوانی در برابر مقاومت این رژیم را به آنجا کشانده 
کــه برای امنیت خــود اقدام به دیوار کشــی های 
متعــدد کرده و عمــال خود را در حصــار امنیتی 

محبوس ساخته است. 
ســوم آنکه امروز حمایت از فلســطین به واسطه 
بیداری ملت ها، روز جهانی قدس و دســتاوردهای 
مقاومت به امری جهانی مبدل شــده است چنانکه 
امروز روز یوم النکبه حتی در قلب اروپا در حمایت 
از فلسطین برگزار می شود. امروز عمال روند سازش 
با شکســت مواجه شده اســت و طرح هایی مانند 
ابراهیم و رویکرد کشورهایی مانند امارات، بحرین و 
مغربه سازش نیز نتوانسته کمکی به صهیونیست ها 
داشــته باشد. امروز جهان دربرابر ماهیت جنایتکار 
صهیونیســت ها بیدار شده اســت که محکومیت 
گسترده شهادت شــیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه 
الجزیره در جنین نمودی از این بیداری اســت که 
شکســت جهانی صهیونیســت ها در جنگ نرم در 

برابر مقاومت را آشکار می سازد.
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این روزها آمریکا در حالی نســخه جنگ برای اوکراین 
می پیچد کــه در میان متحدانش نیــز جایگاهی ندارد 
چنانکــه صدها معترض بــه حضور نظامــی آمریکا در 
جزیــره اوکیناوا در ژاپن با برگــزاری تظاهراتی کاهش 
 حضور نظامی این کشــور در ژاپن به ویــژه اوکیناوا را 

خواستار شدند.
به مناسبت 5۰ امین سالگرد بازگشت استان اوکیناوا به 
ژاپن و خروج از سلطه آمریکایی ها، راهپیمایی صلح در 
اطراف پایگاه نظامی فوتنما و پایگاه کادنا در این استان 
در اعتراض برای کاهش تعداد پایگاه ها برگزار شــد. در 
ایــن راهپیمایی هزاران نفر از داخل و خارج از اســتان 
گردهم آمدند.هرســاله تعدادی از گروه های شهروندی 
و اتحادیه هــای کارگری، در ۱5 مه )25 اردیبهشــت( 
راهپیمایــی صلح را برگزار می کننــد. معترضان در این 
راهپیمایی پیشــانی بند هایی با عبارت »اوکیناوا بدون 
پایگاه« بر ســر بســته و حدود ۹ کیلومتــر در اطراف 
پایگاه های آمریکا راه پیمایی کرده و خواســتار تعطیلی 
پایگاه ها شدند.افراد در مصاحبه با خبرنگار »ان اچ کی« 
از آلودگی صوتی این پایگاه ها اعتراض کرده و خواســتار 

پراکنده کردن این پایگاه ها در اســتان های دیگر شدند. 
همچنیــن بعضی از آن ها تصریح کردند که با گذشــت 
5۰ سال از شکســت ارتش آمریکا در اوکیناوا، وضعیت 
پایگاه های این کشــور در این اســتان نسبت به گذشته 
هیچ تغییری نکرده است.ســرانجام مــردم ژاپن در ۱5 
مه ۱۹72 به 27 ســال ســلطه گری آمریکا بر اســتان 
اوکیناوا پایان دادند و اوکیناوا را به سرزمین اصلی ژاپن 
بازگرداننــد. با این حال از آن زمــان تاکنون پایگاه های 
آمریکایی در این کشور باقی مانده است.ارتش آمریکا در 
حال حاضر در ژاپن حدود ۴5 هزار پرسنل نظامی دارد 
و در کل ۹5 هزار آمریکایی شــامل کارکنان غیرنظامی 
و خانواده های آن ها به ژاپن اعزام شــده اند. نیمی از این 
تعداد نظامیان در اوکیناوا مستقر هستند و نیم دیگر آن 
در بقیه مناطق ژاپن حضــور دارند. آمریکا نه تنها برای 
مردم ژاپن که برای مردم خود نیز مشــکالت بســیاری 
ایجاد کرده اســت چنانکه تازه ترین گزارش ها حاکی از 
آن اســت که جاسوسی نهادهای مختلف امنیتی آمریکا 
از شهروندان این کشور، به شــکل چشمگیری افزایش 

یافته است.

وقتی ایاالت متحده در میان متحدانش نیز جایگاهی ندارد

مردم ژاپن خواستار اخراج نظامیان آمریکایی
شهرهای مختلف کشــورهای اروپایی همزمان با سالروز 
اشــغال فلسطین و تأســیس رژیم موقت صهیونیستی، 
شاهد تجمعات گســترده ای در حمایت از فلسطین بود 
در حالی که همزمان گروه های فلسطینی نیز بر راهبرد 

مقاومت در برابر اشغالگران تاکید کردند.
شــهرهای مختلف کشــورهای اروپایی شــاهد برپایی 
تجمعات گســترده به مناسبت ســالروز »یوم النکبه« 
و آوارگی صدها هزار فلســطینی بود.یــوم النکبه )روز 
فاجعه(، به ۱5 مــی ۱۹۴۸ یعنی یک روز پس از اعالم 
موجودیت رژیم موقت صهیونیستی و آوارگی ۸5۰ هزار 
فلســطینی و کشــتار بیش از ۱۳ هزار تــن از آن ها )تا 

آوریل ۱۹۴۹( اشاره دارد.
به همین مناسبت از هفته گذشته گروهها و انجمن های 
حامی فلسطین در کشــورهای اروپایی دعوت به تجمع 
کرده بودند و امروز شــهرهای مختلف در این کشــورها 
شــاهد تجمعات هزاران نفری بود.در لنــدن، پایتخت 
انگلیس، هزاران نفر به دعوت انجمن فلسطین در مقابل 
دفتر نخســت وزیری و همچنین ساختمان شبکه بی بی 
ســی تجمع کردند و پرچم های فلســطین را برافراشته 

و شــعار »آزادی برای فلسطین« را ســر دادند.در شهر 
کپنهاک، پایتخــت دانمارک نیز صدهــا نفر به دعوت 
گروههای فلســطینی و انجمن های حقوق بشری ضمن 
در دســت داشتن تصاویر »شــیرین ابو عاقله« خبرنگار 
شــهیده فلســطینی، بــه محکومیت اشــغالگری رژیم 
صهیونیستی پرداختند.شهر پاریس نیز پایتخت فرانسه 
نیز  شاهد تجمع حامیان فلســطین بود. فعاالن حامی 
فلســطین همچنین شب گذشــته تصویر »شیرین ابو 
عاقله« را با لیزر بر روی طاق پیروزی ترســیم کردند.در 
شــهر فرانکفورت آلمان نیز برخی از هواداران فلسطین 
علــی رغم ممنوعیــت برگزاری هرگونــه تجمعی برای 
بزرگداشــت »یوم النکبه« تجمع کوچکی تشکیل داده 
و پرچم فلســطین را برافراشــتند. اما در وین پایتخت 
اتریش، صدها نفر تجمع کرده و با در دســت داشــتن 
پرچم فلســطین، تصاویر »شــیرین ابــو عاقله« و »نزار 
بنات« )فعال سیاســی فلســطینی کــه در 2۴ جوالی 
2۰2۱ به دســت مأموران تشــکیالت خودگــردان به 
شهادت رسید.( را باالی ســر برده و به سیاست ترور و 

اشغالگری رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.

همزمان با تاکید فلسطینی ها بر ادامه مقاومت برگزار شد

تظاهرات جهانی ضدصهیونیستی در »یوم النکبه«

گزارش

نگاهی به فهرست های انتخابات کنونی لبنان نشان می دهد 
که نکته برجســته این دور از انتخابات، اتحاد قوای هشت 
مارس یا همان حامیان مقاومت در مقابل پراکندگی رقیب 
است در حالی که اقبال مردمی به مقاومت چنان است که 
در صورت تقلب نشــدن در انتخابات، جریان مقاومت می 

تواند نتایج قابل توجهی را کسب نماید.
انتخابــات لبنان دیــروز در حالی برگزار شــد که طراحی 
دشــمنان برای تعویف آن با شکســت همراه شد و در گام 
بعــدی مردم با حضور پای صندوق هــای رای اعتماد خود 
را به مقاومت برای مشــارکت گســترده نشان دادند و در 
نهایت نیز نظر ســنجی ها و آمارها نشــان می دهد که در 
صورت برگزاری درست انتخابات این جریان مقاومت است 

که اکثریت را می تواند کسب نماید. 
 طبق اعالم قبلی، درهــای حوزه های رأی گیری دیروز به 
روی رأی دهندگان لبنانی باز شــد تــا نمایندگان منتخب 
خود را انتخــاب کنند.در ایــن دوره از انتخابات پارلمانی 
لبنــان 7۱۸ نفر در قالب ۱۰۳ لیســت یا فهرســت برای 
کســب ۱2۸ کرســی پارلمان با یکدیگر رقابت می کنند.
شــبکه »الجزیره« به همین بهانه نگاهی به لیســت های 
انتخاباتی شرکت کننده در انتخابات پرداخت و اعالم کرد، 
کارشناسان، لیست های رقیب در انتخابات لبنان را به سه 
گروه تقســیم می کنند:اول؛ لیســت های ائتالف ۸ مارس 
شــامل حزب اهلل، امل، »التیار الوطنی الحر« )جریان آزاد 

ملی( و »تیار المرده« با متحدانش.
دوم؛ لیســت های ائتالف ۱۴ مارس، گروه رقیب حزب اهلل 
که در این دوره بدون جریان المســتقبل )ســعد الحریری 
رئیس المســتقبل انتخابات را تحریم کــرد( در انتخابات 
شــرکت کرده اســت. این لیست شــامل حزب »التقدمی 
االشــتراکی« )به ریاســت ولید جنبالط( و حزب »القوات 
اللبنانیه« )به ریاســت سمیر جعجع( و متحدانش هستند. 
همچنین لیست های مورد حمایت نخست وزیر اسبق »فواد 
ســنیوره« نیز در همین گروه قرار می گیرد و شامل حوزه 
انتخاباتی »الشمال الثانیه« )طرابلس، المنیه و الضنیه( به 

نام »لبنان لنــا« و دیگری »بیروت الثانیه« به نام »بیروت 
تواجه« هستند.ســوم؛ لیست های نشــأت گرفته از جامعه 
مدتی است که خود را »التغییریه« نامیده اند و برخاسته از 
اعتراض های گســترده در ۱7 اکتبر سال 2۰۱۹- به خاطر 

افزایش مالیات لبنان- هستند.
اول؛ گروه های جامعه مدنی سنتی موجود قبل از اعتراضات 
۱7 اکتبر 2۰۱۹ که برخــی ازآنها در انتخابات 2۰۱۸ نیز 
شــرکت کردند و از گروه معروف بــه »بیروت مدینتی« و 
»لوطنی« هســتند. برخی از آنها نیــز در انتخابات 2۰۱۸ 
ضمــن ائتالف »کلنا وطنی« که در آن زمان نه لیســت را 
تشکیل می داد، در انتخابات نامزد شدند. از اسامی معروف 
کــه در انتخابــات فعلی شــرکت دارند دبیــرکل جنبش 
»مواطنون و مواطنات فی دوله« یعنی »شــربل نحاس« و 
نماینده مستعفی »پوال یعقوبیان« هستند.دوم؛ قوای جامعه 
مدنی که پس از اعتراضات ۱7 اکتبر شــکل گرفته اند، در 
گروه های زیاد و متفرقی هســتند و هماهنگی ندارند. این 
گروه شامل شــخصیت های جدیدی است که برای بار اول 

در انتخابات شــرکت می کنند. موضوع قابل توجه آن است 
که در حوزه هایی که جناح بندی سیاسی میان لیست های 
۸ و ۱۴ مارس شــدیدتر است لیســت های این گروه برای 
رقابت نیز بیشــتر دیده می شود.سوم؛ گروه هایی که حضور 
منظم آنها در بیشــتر حوزه های انتخاباتی دیده می شود از 
جمله گروه »مواطنون و مواطنات فی دوله« که ذکر شد.بر 
اســاس این گزارش، همچنین باید به جنبش »سوا لبنان« 
که »بهاء الحریری« برادر ســعد الحریری تأســیس کرد و 
شــعار »دعم قوی تغییر« را برای خود انتخاب کرده، اشاره 
کرد. بهاء الحریری مســتقیما نامزد نشده اما پالکاردهای 
ســوا لبنان خیابان های زیادی در این کشــور را پر کرده 
اســت. این جنبش از دو لیست »لتبقی بیروت« در حوزه 
»بیــروت الثانیه« و لیســت »النهوض بعــکار« در حوزه 
»شــمال االولی« و اشخاص زیاد دیگر در لیست های دیگر 

حمایت مالی، سیاسی و لجستیک می کند.
الجزیره افزود، شــاید اصل اساسی در ائتالف ها که درواقع 
لیســت های انتخاباتــی منعکس کننده آن اســت وحدت 

صفوف قوای هشت مارس باشد. اینها هسته اصلی متحدان 
حزب اهلل را تشکیل می دهند و در مقدمه آنها متحد اصلی 
یعنی حزب »امل« و دو متحده مسیحی یعنی جریان آزاد 
ملی و جریان المرده قرار دارند. همچنین باید به ائتالف های 
مستقیم و غیرمستقیم حزب اهلل با شخصیت ها و طرف های 
سنی مانند جمعیت »المشــاریع االسالمیه« )االحباش( و 
دو نماینده »فیصل کرامی« و »جهاد الصمد« اشــاره کرد.

الجزیــره تأکید کرد، عقب نشــینی جریان المســتقبل از 
شــرکت در انتخابات به مثابه یــک بیطرفی مثبت به نفع 
قوای ۱۴ مارس نبود بلکه در ســایه دشــمنی شدید میان 
حزب القوات اللبنانیه با طرف های دیگر سنی -که برخالف 
خواســت القوات برای عدم شــرکت در انتخابات ، شرکت 

کرده اند بویژه فواد السنیوره- این بیطرفی منفی بود.
در این میان هم عدنان حسن منصور وزیر خارجه پیشین 
لبنــان با بیــان این که فضــای انتخابات لبنــان مثبت و 
منســجم با خط مقاومت اســت، گفت که با اعالم نتایج، 
شکســت تالشــهای طرف های خارجی علیــه مقاومت، 
عیان خواهد شــد. در این میان عضو فراکسیون پارلمانی 
»الوفاء للمقاومة« تأکید کــرد که چنانچه مانورهای رژیم 
صهیونیســتی، انتخابات لبنان را هدف قرار دهد، مقاومت 
در کمیــن آن خواهد بود.عضو شــورای مرکزی حزب اهلل 
پیش بینــی کرد که گروه هــای حامی مقاومــت اکثریت 
آراء را در انتخابات پارلمانی کســب کنند.»بالل اللقیس« 
عضو شــورای مرکزی حزب اهلل گفت، طرف های آمریکایی، 
سعودی و فرانسوی به شکلی بی سابقه در انتخابات لبنان 
مداخله می کنند و مبالغی هنگفت به رســانه ها برای حمله 

به مقاومت و متحدان آنها می دهند.
شــیخ »محمد یزبک« رئیس هیأت شــرعی حزب اهلل نیز 
پــس از انداختن رأی خود به صندوق، به حامیان مقاومت 
وعده پیروزی داد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب اهلل 
لبنان نیز ضمن دعوت مجدد از همه مردم به شــرکت در 
انتخابات امروز، تاکید کرد: نتیجــه انتخابات را هرچه که 

باشد، می پذیریم.

مرحله نهایی انتخابات پارلمانی لبنان برگزار شد

برتری مقاومت پای صندوق های رای

» آگهي مناقصه عمومي نوبت اول«

مهدی زاده- شهردار ارومیه  

اعتبارات  و  معامالتی شهرداری  نامه  آیین   ۵ ماده  استناد  به  دارد  نظر  در  اروميه  شهرداري 
مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات 
و  شرکتها  کلیه  از  نماید.  اقدام   www.setadiran.ir  : آدرس  )ستاد(به  دولت  الکترونیکی 
پیمانکاران دارای صالحیت ) از وزارت کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه 
به شرح  ذیل  مناقصه  در  آید  می  بعمل  دعوت  مهندسی(  نظام  سازمان  بندی  رتبه  یا  ریزی 
مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و بصورت الکترونیک ارائه قیمت نمایند. الزم به ذکر 
است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و 
انجام خواهد  )ستاد(  الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق درگاه سامانه  ها  پاکت  بازگشایی 
در سایت  نام  ثبت  مراحل  قبلی؛  عدم عضویت  در صورت  گران  مناقصه  است  الزم  لذا  شد. 
مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. الزم به 
ذکر میباشد شرکت کنندگان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت شهرداری 

ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه فرمایند.
۱- موضوع مناقصه: عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهری

۲- مبلغ کل مناقصه: ۱۳/۱۲۴/۷۲۹/۷۴۶ ریال
۳- مدت قرارداد: ۱۲ ماه از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد

 ۱۹ تا ساعت   ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ مورخه  روز شنبه   ۱۲ از ساعت  مناقصه:  اسناد  دریافت  تاریخ   -۴
 www.setadiran.ir آدرس  به  ستاد  سامانه  بستر  در   ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ مورخه  چهارشنبه  روز 

اقدام نمایند
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

نوبت دوم

شهرداری ارومیه

» آگهي مناقصه عمومي نوبت اول«

مهدی زاده- شهردار ارومیه  

اعتبارات  و  معامالتی شهرداری  نامه  آیین   ۵ ماده  استناد  به  دارد  نظر  در  اروميه  شهرداري 
مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات 
www.setadiran.ir   اقدام نماید. از کلیه شرکتها و   : الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس 
پیمانکاران دارای صالحیت ) از وزارت کار و امور اجتماعی یا تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه 
به شرح  ذیل  مناقصه  در  آید  می  بعمل  دعوت  مهندسی(  نظام  سازمان  بندی  رتبه  یا  ریزی 
مشخصات اعالمی در این آگهی شرکت و بصورت الکترونیک ارائه قیمت نمایند. الزم به ذکر 
است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد. 
لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
ذکر  به  مناقصه محقق سازند. الزم  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضاء  گواهی  دریافت  و 
به سایت شهرداری  میتوانند  بیشتر  اطالعات  محترم جهت کسب  کنندگان  میباشد شرکت 

ارومیه به آدرس www.urmia.ir مراجعه فرمایند.
۱- موضوع مناقصه: عملیات نگهداری فضای سبز شهری سازمان پارکها و فضای سبز شهری

۲- مبلغ کل مناقصه : ۱۰/۰۱۰/۷۱۰/۶۸۴ ریال
۳- مدت قرارداد: ۱۲ ماه از تاریخ ابالغ قرارداد می باشد

 ۱۹ تا ساعت   ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ مورخه  روز شنبه   ۱۲ از ساعت  مناقصه:  اسناد  دریافت  تاریخ   -۴
 www.setadiran.ir آدرس  به  ستاد  سامانه  بستر  در   ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ مورخه  چهارشنبه  روز 

اقدام نمایند
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

نوبت دوم

شهرداری ارومیه

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان 2001005116000005

فرشاد منبری 
 شهردار کامیاران

ت اول
نوب

به شماره ۲۰۰۱۰۰۵۱۱۶۰۰۰۰۰۵ را از طریق سامانه تدارکات  » عملیات اجرایی تکمیل مجتمع سالن چند منظوره ورزشی فاز ۳«    شهرداری کامیاران در نظر دارد فراخوان پروژه 
الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام 

الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی: 

تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
مهلت دریافت اسناد فراخوان: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تا  ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ 

مهلت ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۴ تاریخ  ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۱۱ صبح ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۳/۰۳۴/۰۹۱/۰۳۹
ریال )سه میلیارد و سی و چهار میلیون و نود و یک هزار و سی و نه ریال( می باشد که باید به یکی از شکل های زیر باشد. 

اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
کامیاران، خیابان صالح الدین ایوبی، چهارراه زنده یاد ادهم مظفری، ساختمان شهرداری شماره تماس۰۸۷۳۵۵۲۲۶۱۰-۰۸۷۳۵۵۲۱۷۹۰

ب- واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۸۷۷۹۱۳۰۰۰ شهرداری الف - ضمانت نامه بانکی 

آگهــي مزايده امــوال غير منقول پرونــده اجرايي 140000336 
اداره اجراي اسناد رسمي شهركرد

بستانكار :  بانك سپه شعبه ملت شهركرد 
متعهد: آقاي محمدرضا بهرامي نسب

مورد مزايده عبارتست از ششدانگ پالک ثبتی 907 فرعی از 
1255 اصلــی )نهصد و هفت فرعي از هزار و دويســت و پنجاه و 
پنج اصلي( ،حوزه ثبت ملك منطقه دو شــهركرد به نشاني ميرآباد 
شرقي  بلوارحافظ شمالي خيابان ميرداماد نبش كوچه 10 پالک 13 
به مســاحت  243.75 متر مربع  به حدود: شــماال پي اســت بطول 
)00 / 22( بيست ودو متر به خيابان شرقا: پي به پي بطول )25 / 
10( ده متر و بيست وپنج سانتيمتر به شماره نهصد وهشت فرعي 
جنوبا: پي به پي بطول )95 / 23( بيســت وســه متــر و نود وپنج 
سانتيمتر به شماره نهصد وشش فرعي غربا: در دو قسمت اول پي 
است بطول )20 / 8( هشت متر و بيست سانتيمتر به خيابان دوم 
پي است بطول )85 / 2( دو متر و هشتاد وپنج سانتيمتر به خيابان 
كه   سند مالكيت اصلي بشماره چاپی 086015 سری ب سال 98 
با شــماره دفتر الكترونيكــی 139820314492003134 بنام 
محمدرضا بهرامي نسب فرزند رمضان ثبت گرديده است. كه طبق 
گزارش ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري مشخصات ساختمان 
، ســازه داراي اســكلت بتني و ســقف تيرچه بلوک و نبشي كشي 
ديوارها انجام شــده و ديوارچيني شــده اســت و شامل زيرزمين 
بصــورت پاركينــگ و طبقه همكــف بصورت پاركينــگ و يك واحد 
مســكوني در قســمت شــرقي و بقيه طبقات بصورت هر طبقه دو 
واحد وطبقه پنجم يك واحدي در حال ســاخت مي باشــد جمع كل 
زير بناي موجود با احتساب بالكن طرفين ساختمان 1620 مترمربع 
و داراي انشــعابات آب و برق و گاز بوده كه به موجب ســند رهني 
50644 - 1398.11.16 دفترخانه اســناد رسمي 111 شهركرد 

در رهن بســتانكار بوده و  طبق نظر كارشــناس رســمي ارزش كل 
ششدانگ ملك برابر  88.015.000.000 ريال ) هشتاد و هشت 
ميليــارد و پانزده ميليون ريال ( ارزيابي شــده و  لذا  ششــدانگ 
پــالک فوق الذكر بــه مبلغ 88.015.000.000 ريال از ســاعت 9 
الي 12 روز چهارشنبه مورخ 1401.03.11 در اداره اجراي اسناد 
رســمي شــهركرد واقع در شــهركرد خيابــان آيت اله كاشــاني از 
طريق مزايده به فروش مي رســد مزايده از مبلغ فوق شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود الزم به ذكر است 
پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و 
يــا حق اشــتراک و مصرف در صورتي كه مــورد مزايده داراي آنها 
باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شــده يا نشده باشد به 
عهده برنده مزايده اســت و نيم عشــر و حــق مزايده نقداً وصول 
مــي گردد ضمنــاً چنانچه روز مزايده تعطيل رســمي گردد، مزايده 
روز اداري بعــد از تعطيلي در همان ســاعت و مــكان مقرر برگزار 
خواهد شــد.الزم به ذكر است تنظيم ســند انتقال منوط به ارائه 
مفاصا حســاب مي باشد.شركت در جلسه مزايده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پايه مزايده بحساب سپرده ثبت حداكثر تا قبل 
از شــروع مزايده و حضور خريدار يا نماينده قانوني او در جلســه 
مزايده ميباشــد و برنده مزايده مكلف است مابقي مبلغ فروش را 
ظــرف مدت پنج روز از تاريخ مزايده بحســاب صندوق ثبت توديع 
نمايــد در غير اينصــورت مبلغ واريزي قابل اســترداد نبوده و به 
حساب خزانه واريز خواهد شد و در اين صورت عمليات فروش از 

درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد ميگردد.
شناسه آگهی 1317881

 رئيس  اداره اجراي اسناد رسمي شهركرد-  مهدي اسماعيلي

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؟ قاسم غفوری


