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گـــزارش

نخستوزیرانگلیسبهسقوطنزدیکترمیشود

 از تشدید بحران اقتصادی
 تا رسوایی اخالقی حزب حاکم 

دولتمــردان انگليس در حالی به جنگ افروزی در اوكراين دامن می زنند 
كــه در عرصه داخلی از يك ســو با بحران تشــديد وضعيت نابســامان 
اقتصادی مواجه هســتند و از سوی ديگر ابعاد جديدی از رسوايی اخاليی 
اعزای حزب حاكم تسريع كنند سقوط نخست وزير جانسون شده است. 
»ليز تراس« وزير امور خارجه انگليس گفت، كشورش در وضعيت اقتصادی 
»بسيار بســيار دشــواری« قرار گرفته اســت.تراس گفت: »ما در شرايط 
اقتصادی بسيار بسيار دشواری قرار گرفته ايم. ما با تالطم های جهانی خيلی 
جدی مواجه هستيم«.وزير امور خارجه انگليس با اشاره به تورم بی سابقه از 
دهه 1980 در اين كشــور، گفت: »همان طور كه گفتيد، تورم به شدت باال 
اســت«.پايگاه خبری »بلومبرگ« پيش بينی كرد، تعداد انگليسی هايی كه 
در فقر شــديد زندگی می كنند ممکن است در سال 2023 به يك ميليون 
نفر برســد. در اين ميان هم قانونگذار هم حزبی نخســت وزير انگليس در 
پارلمان اين كشــور، به اتهام تجاوز جنسی بازداشت شد.با گذشت كمتر از 
17 روز از اســتعفای عضو ارشد حزب محافظه كار انگليس در پارلمان اين 
كشور به دليلی رسوايی تماشای فيلم مستهجن، بازداشت يك نماينده ديگر 

اين حزب در پارلمان به اتهام تجاوز جنســی خبرســاز شده است.اين هم 
حزبی بوريس جانسون نخست وزير و رهبر حزب حاكم محافظه كار انگليس 
با اتهام هايی از قبيل »تجاوز ناشايســت، آزار جنســی، تجاوز جنسی، سوء 

استفاده از موقعيت اعتماد و سوء رفتار« مواجه است.
در ايــن ميان در ادامه بحران اقتصادی انگليســی ها افســران پليس در 
انگليس در ادامه اعتراض ها به شــرايط كاری و دستمزد با انتقاد از دولت 
اعالم كردند حقوقشــان كمتر از مســئول يك سوپر ماركت محلی است.

افسران پليس در كنفرانس ساالنه نيروی پليس خطاب به »پريتی پتل« 
وزير كشــور انگليس گفتند در حالی كه در 10 ســال اخير فقط دو هزار 
پوند به حقوقشــان افزوده شــده، نمايندگان مجلس حقوقشان پنج برابر 
بيشتر از انان افزايش داشته است.رئيس فدراسيون پليس در اين نشست، 
افزايش 20 درصدی دستمزد افسران پليس را برای جبران دهه از دست 
رفته خواستارشد.شــاخص تورم در انگليس در بحبوحه بحران هزينه های 
زندگی و تشديد فقر در اين كشور، به باالترين سطح خود در 40 گذشته 
 )CPI( رسيد.بر اساس گزارش دفتر آمار ملی انگليس شاخص نرخ مشتری
از 7 درصــد در ماه مارس به 9 درصد در ماه آوريل رســيد كه 2 درصد 
نســبت به ماه قبل از آن افزايش نشان می دهد. اين ميزان باالترين سطح 
از سال 1982 ميالدی بشمار می رود.دفتر آمار ملی انگليس گزارش داد 
كه حدود ســه چهارم از افزايش نرم تورم، ناشی از قبوض برق و گاز بوده 
اســت. قيمت مواد غذايی، حمل و نقل و ماشــين آالت نيز باعث افزايش 

قيمت ها و تورم شده است.

فرصت ها و موانع رشد 
همکاری های اقتصادی 

ایران با آفریقا
فرصت ها و موانع رشد همکاری های اقتصادی 
با آفريقا در نشست مجازی سفيران جمهوری 
اســالمی ايران در آفريقا با معاون ديپلماسی 

اقتصادی وزارت امور خارجه بررسی شد.
در اين نشست، صفری ضمن اشاره به اهتمام 
دولت ســيزدهم به بهبود تراز تجارت خارجی 
كشــور و تقويت روابط اقتصادی با كشورهای 
حوزه آفريقا، به تالش های وزارت امور خارجه 
در 9 ماه آغازين دولت ســيزدهم برای تقويت 
روابط تجاری با اين قاره اشــاره و خاطرنشان 
كــرد كه اجالس چند كميســيون مشــترك 
اقتصادی با كشــورهای آفريقايی در اين مدت 
برگزار شــده و در 6 ماه نخســت سال جاری 
نيز اجالس كميسيون مشترك با شمار زيادی 
از ديگر كشــورهای اين منطقه برگزار خواهد 
شد. وی افزود: محصوالت غيرنفتی به ويژه در 
بخش دانش بنيان، خدمات فنی و مهندســی، 

دارو و تجهيزات و خدمات پزشکی، محصوالت 
غذايی و تجهيزات و مصالح ساختمانی از جمله 
بخش هايی  است كه ظرفيت زيادی برای رشد 

صادرات به كشورهای آفريقايی دارد.
معاون اقتصادی وزارت امور خارجه همچنين 
با اشاره به مشــکالتی چون كمبود منابع آبی 
در داخل كشــور و چشــم انداز بــازار جهانی 
محصوالت كشــاورزی و غذايی، بر لزوم توجه 
بيشــتر به كشت فراسرزمينی در قاره آفريقا با 
توجه به برخورداری بخش های وسيعی از اين 

قاره از منابع مطلوب آب و زمين اشاره كرد.
لــزوم راه اندازی خــط كشــتيرانی و خطوط 
مســتقيم هوايــی بين ايــران و كشــورهای 
آفريقايی و فرصت ترانزيــت توليدات منطقه 
اوراسيا به آفريقا از مسيرهای زمينی و دريايی 
ايران از ديگر موضوعاتی بود كه در اين نشست 
مــورد گفتگو وتبادل نظر قــرار گرفت.در اين 
ديدار مجازی روسای نمايندگی های جمهوری 
اسالمی ايران در آفريقای جنوبی، نيجريه، غنا، 
كنيا، نيجر، مالــی، اتيوپی، ناميبيــا، تانزانيا، 
زيمبابوه، جمهــوری دموكراتيك كنگو، گينه 
كوناكری، سيرالئون و سنگال، ضمن اشاره به 
ظرفيت ها و نيازهای اقتصادی كشورهای محل 
مأموريــت خود، موانع و چالش های موجود در 

مسير تقويت روابط اقتصادی با اين كشورها را 
تشريح كردند.

ســفير ايــران در آفريقای جنوبی، با اشــاره 
به نشست مشــترك ســفيران ايران در قاره 
آفريقــا با معاون ديپلماســی اقتصــادی وزير 
امور خارجــه گفت: مطالب مطرح شــده در 
ايــن نشســت بيانگر نوعی جهــش در روابط 
تجاری با آفريقا در ســال 1400 است.مهدی 
آقا جعفــری در صفحه اينســتاگرام خود در 
اين ارتبــاط نوشــت :»اين هفته بــه همراه 
سفرای ما در كشــورهای آفريقايی به مدت 3 
ســاعت در يك وبينار با آقــای صفری معاون 
ديپلماســی اقتصادی و ديگــر مديران وزارت 
خارجه شــركت و دربــاره ظرفيت ها و فرصت 
 هــای روابط تجــاری اقتصادی ايــران آفريقا 

گفت وگو كرديم.
در ايــن وبينــار مطالــب بســيار خــوب و 
اميدواركننده ای توســط سفرا مطرح شد كه 
حاكــی از نوعــی جهش در روابــط تجاری با 
آفريقا در سال 1400 است. همه اينها در حالی 
انجام شــده كه در شرايط تحريم ، نه همکاری 
بانکی، نه يك خط مســتقيم هوايی و نه خط 
مستقيم كشــتيرانی )بجز با تانزانيا و كنيا( با 

كل آفريقا وجود ندارد.

واکنشعملیمسکوبهطرحعضویتفنالندوسوئددرناتو

ورود »اس - 500« روسی در جنگ اوکراین
غرب در حالی با طرح عضويت ســوئد و فنالند به 
دنبال تنگ تر كردن حلقه محاصره عليه روســيه 
بوده اســت كه مســکو ضمن تاكيد برپاسخگويی 
به اين تحركات، از آغاز عملياتی شــدن ســامانه 

موشکی اس 500 در خدمات نظامی خبر داد. 
همزمان با اوج گيری تنشــها ميان روسيه و غرب 
بر ســر اوكراين، »يوری بوريسف« معاون نخست 
وزير روسيه در امور صنايع نظامی از وارد خدمت 
شــدن ســامانه دفاع هوايی »اس - 500« خبر 
داد.بوريســوف با اعالم اين خبــر افزود: مجموعه 
ســامانه دفاع هوايــی »اس - 500« كه همزمان 
قادر به انجام دو مأموريت دفاع هوايی و موشــکی 
اســت، عماًل وارد خدمت نظامی شــد.قبال ذكر 
است كه ســامانه »اس - 500« نسل جديدی از 
ســامانه های موشــکی زمين به هوا است كه يك 
سامانه يکپارچه دوربرد با قابليت رهگيری اهداف 
در ارتفاعات باال به شــمار مــی رود. اين اقدام در 
واكنش به تحركات اخير غرب مبنی بر گســترش 
ناتوســت چنانکه دبيركل ناتو ضمن بيان اين كه 
فنالند و ســوئد رسما برای پيوستن به اين ائتالف 
نظامی درخواســت داده اند، از اين درخواســت ها 
استقبال كرد.»ينس اســتولتنبرگ« دبيركل ناتو 
گفت فنالند و سوئد رســما برای پيوستن به اين 
ائتالف نظامی درخواســت داده انــد. البته برخی 
اعضای ناتو با اين اقدام مخالف هســتند چنانکه 
اردوغــان رئيس جمهور تركيه با بيان اينکه آنکارا 

نمی تواند از پيوســتن كشورهای حامی تروريست 
به ناتو حمايت كند، گفت هيأت های ســوئدی و 
فنالندی زحمت ســفر به تركيه را به خود ندهند. 
در اين ميان هم سخنگوی كاخ كرملين با اشاره به 
عدم تمايل كی يف برای ادامه دادن مذاكرات صلح 
با مسکو، گفت متهم كردن ارتش روسيه به جنايت 

جنگی در اوكراين غيرقابل قبول است.
از سوی ديگر سرويس اطالعات خارجی روسيه به 
شواهدی اشاره كرده كه نشان می دهند آمريکا در 
حال آموزش گروهی از اعضای داعش برای انتقال 
آنها به اوكراين اســت. »سرگئی ايوانوف«، رئيس 
اداره مطبوعات سرويس اطالعات خارجی روسيه 
)SVR( گفته كه آمريــکا در حال حاضر در حال 
آموزش دادن 500 عضو گروه تروريســتی داعش 
بــه همين منظور اســت. ايوانوف يــادآوری كرد 
كه ســازمان های ســری آمريکا آوريل 2022 در 
آزادسازی حدود 60 عضو گروه تروريستی داعش 
از مناطق تحــت كنترل كردهای ســوريه نقش 
فعالی ايفا كردند. خبــر ديگر آنکه رئيس جمهور 
اوكراين ضمن اعالم حمالت موشــکی روسيه به 
چند منطقه اين كشــور گفت با صدراعظم آلمان 
و همتای فرانســوی خود بــرای افزايش حمايت 
از كی يف گفت وگو كرده اســت. از ســوی ديگر 
همزمان بــا تحركات آمريکا بــرای كاهش اثرات 
اقتصادی جنــگ اوكراين، معــاون رئيس جمهور 
ونزوئال اعالم كرد كه واشــنگتن به شــركت های 

نفتی آمريکايی و اروپايی اجازه داده اســت تا كار 
خود را در ونزوئال از ســر بگيرند. خبر ديگر آنکه 
وزارت امور خارجه اســتراليا در بيانيه ای از اعمال 
تحريم های بيشتر عليه روسيه و بالروس به دليل 
آنچه نشر اخبار جعلی خوانده، خبر داد. در نقطه 
مقابل پوتين رئيس جمهور روسيه به دنبال ديدار 
هيات بلندپايه آمريکايی با رئيس امارات در تماس 
تلفنی بــا اين مقام اماراتی دربــاره تقويت روابط 

همه جانبه مسکو-ابوظبی گفت وگو كرد.
غــرب در حالی ادعــای حمايــت از اوكراين را 
ســر می دهد كه كارنامه دخالت اين كشــور در 
افغانستان گواهی بر پيامدهای اين مداخالت است 
چنانکه صندوق حمايت از كودكان ســازمان ملل 
متحد )يونيسف( از افزايش دو برابری كودكان در 
معرض خطر مرگ در افغانستان خبر داد.صندوق 
حمايت از كودكان سازمان ملل افزود: تلفات شديد 
كودكان زمانی روی می دهد كه كودكان نسبت به 
قدشــان بيش از حد الغر باشــند كه در نتيجه، 
سيستم ايمنی بدنشان بسيار ضعيف می شود. الزم 
به ذكر اســت در حالی آمريکا همچنان از اجرای 
تعهدات مالی برای رفع نيازهای افغانســتان طفره 
می رود كه"بازرس  ويژه كل آمريکا برای بازسازی 
افغانســتان" )ســيگار( می گويد كــه تصميمات 
رئيس جمهــور جو بايدن و دونالــد ترامپ جهت 
خروج تمام نيروهای آمريکايی از افغانستان عاملی 

كليدی در فروپاشی ارتش اين كشور بوده است.

گـــزارش
وقتیآمریکابرایبیتعهدیهایشبهانهتراشیمیکند

مذاکره سوزی با چاشنی موضوعات غیربرجامی 
اقدامــات زياده خواهانه و عدم مســئوليت پذيری آمريکا بــرای لغو تحريم ها 
در حالی زمينه ســاز توقف مذاكرات شده اســت كه بار ديگر آمريکايی ها در 
چارچوب تقال برای حفظ تحريم های دوران ترامپ و برهم زدن روند مذاكرات، 

ادعای طرح مسائل غير برجامی از سوی ايران را مطرح كرده اند. 
از اسفند ماه مذاكرات ايران و 1+4 متوقف شد تااينکه در اواسط ارديبهشت ماه 
با سفر مورا معاون مســئول سياست خارجی اتحاديه اروپا به تهران فاز جديد 
مذاكرات آغاز شــد اما در اين ميان آمريکا و برخی طرف های اروپايی مذاكرات 
گويی در همان توهم باج خواهی به ســر می برنــد كه در قالب طرح ادعاهای 
فرابرجامی صورت می گيرد حال انکه تمام مطالبات ايران از جمله در باب سپاه 
و لغو تحريم ها در چارچوب برجام و تحريم هايی است كه ترامپ پس از خروج 

از برجام وضع كرده كه عمال ناقض برجام بوده است. 
در ادامه اين جوســازی ها ند پرايس ســخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا در 
نشســت خبری هفتگی خود خود كه ما به طور منظم با شــركای اســرائيلی 
خود اطالعات را به اشــتراك می گذاريــم. پرايس در ادامه با تکيه بر ادعاهای 
تکراری و  واهی واشنگتن درباره ماهيت برنامه هسته ای كشورمان گفت: ما در 
زمينه های مختلف دارای درك مشــترك هســتيم و منافع راهبردی مشترك 
داريم و آن هم، اين اســت كه ايران هرگز به سالح هسته ای  دست پيدا نکند. 
البته شــركای اسرائيلی ما تنها كسانی نبوده اند كه از پيشرفت برنامه هسته ای 
ايران پس از خروج دولت پيشين آمريکا از برجام  در سال 2018 ابراز نگرانی 
كرده اند. ما نيز نســبت به سرعت پيشرف های هســته ای ايران نگران هستيم.

پرايس همچون ســاير مقامات آمريکايی تــالش كرد در اظهارات خود توپ را 
به زمين ايران بيندازد و افزود: ما معتقديم كه اكنون، اين ايران اســت كه بايد 
جديت خود را نشــان دهد. همان طور كه قبال هم اعــالم كرده بوديم، تعداد 

كمی از مسائل حل نشده باقی مانده اند. ما معتقديم كه اگر ايران تصميم الزم 
را بگيرد، اين مســايل مرتبط با برنامه هســته ای ايران را می توان به سرعت و 

به طور موثر حل كردند.
پرايس بدون اشــاره بــه زياده خواهی  و كارشــکنی های واشــنگتن در طول 
مذاكرات رفع تحريم ها در وين اظهار داشــت: اما همان گونه كه قبال هم گفته 
شده، دستيابی به توافق قطعی نيســت. ايران بايد تصميم بگيرد كه همچنان 
می خواهد بر شــروط خود كه خارج از برجام هســتند، پافشاری كند يا اينکه 
آماده اســت توافق برجام را به سرعت به سرانجام برساند. ما می دانيم كه اين 
توافــق منافع امنيت ملی آمريکا را تامين می كند و در مقابل نيز منافع ســاير 
طرف هــا را تامين خواهد كرد. در همين حال در ادامه سياســت جوســازی، 
ســخنگوی وزارت خارجه فرانسه مدعی شــد: »پيش نويس توافق پايبندی به 
برجام اكنون دو ماه اســت كه آماده شــده است. يك موضوع مربوط به اياالت 
متحده و ايران كه جزو مسائل خارج از برجام است اجازه نمی دهد كه در حال 
حاضر توافق حاصل شــود.« در اين ميان اما سوالنا دبير كل اسبق ائتالف ناتو 
و نخست وزير اسبق ســوئد در مقاله ای از دولت آمريکا خواسته اند راهی برای 
بازگشــت به توافق هسته ای برجام پيدا كند.سوالنا و بيلد در اين مقاله هشدار 
داده اند چنانچه آمريکا و كشورهای غربی نتوانند برجام را به مسير اصلی خود 

برگردانند تنش ها با تهران افزايش خواهد يافت.
خبر ديگر آنکه گانتز وزير جنگ رژيم صهيونيستی پيش از سفر خود به آمريکا 
تصريح كرد كه برای گفت وگو دربــاره ايران و افزايش همکاری های امنيتی به 
واشنگتن می رود.اين در حالی است كه مکرون رئيس جمهور فرانسه طی تماسی 
تلفنی با نخست وزير رژيم صهيونيستی، درباره برنامه هسته ای ايران گفت وگو و 

تاكيد كرد كه پاريس به دنبال احيای توافق هسته ای با ايران است.

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

ت دوم
نوب

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي 
ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات ، اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق 
مناقصه عمومي به پيمانكار واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در 
مناقصات ذيل شركت نمايند. به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر 

واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

1- دستگاه مناقصه گزار و نشاني: اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد- ياسوج 
-  ميدان حمل ونقل 

2- اطالع رسانی از طريق سايت الكترونيكي مناقصات: http://iets.mporg.ir/ وسامانه تداركات الكترونيكی 
 setadiran.ir دولت

3- زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از ساير شرايط : از تاريخ 1401/02/28 لغايت پايان وقت مقرر در 
سامانه ستاد 1401/02/31 در سامانه تداركات الكترونيكی دولت setadiran.ir قابل دريافت می باشد.

لغايت  تاريخ 1401/03/01  از  پايان وقت مقرر در سامانه ستاد  تا  را  الف خود  بايست پاكت  4- مناقصه گران مي 
1401/03/12  به آقای خضوعی  اداره پيمان و رسيدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای  واقع درياسوج - 
ميدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند.همچنين پاكات الف و ب و ج بايد در سامانه تداركات الكترونيكی 

دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.
5- جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ 1401/03/16 راس ساعت 9 صبح تشكيل مي گردد. از كليه مناقصه 

گران و يا نماينده رسمي آنها  جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.
اينترنتی  در سامانه  آنان  و صالحيت  رتبه  كه  نمايند  فوق شركت  مناقصات  در  ميتوانند  پيمانكارانی  6- تنها 

www.sajar.mporg.ir دارای اعتبار باشد  و پاكات خود را در سامانه ستادايران بارگذاری كرده باشند.
7- الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه، پاكت الف  در لفاف مناسب الك و مهر شده به بايگانی فنی اداره 

پيمان و رسيدگی تحويل نمايند. 
8- مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت 3 ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه 

ديگر مي باشد.
9- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.

10- هزينه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
11- شركت كنندگان بايد دارای صالحيت ايمنی از اداره كار باشند.

    نوبت اول  1401/02/28  نوبت دوم  1401/02/29

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای
 استان كهگيلويه و بويراحمد

محل شرح پروژهرديف
اجرا

برآورد اوليه برمبناي 
فهرست1401 )ريال(

مبلغ تضمين شركت در 
فرآيندارجاع كار )ريال(

صالحيت 
مورد نياز

روكش آسفالت محور1
 سوق لنده

5راه و باند39,810,722,4742,000,000,000كهگيلويه

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

برابر رای شــماره 140060312004008810 مورخــه 1400/12/28 موضوع 
کالســه 1400114412004000465 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود بک زاده فرزند محمد مراد 
بشــماره شناسنامه 797 و شــماره ملی 2030907618 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
مزورعی به مســاحت 128930 مترمربع واقع درگنبــدکاووس اراضی حالی آخوند بخش 
11 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از بیگ تقان بیک زاده. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8356 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/29
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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

برابر رای شــماره 140060312004008459 مورخــه 1400/12/15 موضوع 
کالسه 1400114412004000122 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود علی پور فرزند علی بشــماره شناســنامه 
1050 و شــماره ملــی 4888650519 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا شــده 
به مســاحت 99.25 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 4176 فرعی از 1- اصلی واقع 
درگنبــدکاووس روســتای ارمی آباد بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبــد خریداری ملک مع 
الواســطه از آقــای عبدالرحمن ماهــرخ اینچه برون. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 8429 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 790 واقع در دیلم بخش هفت بوشهر 
آقای / ســلمان شــاکر مطلق با تسلیم دو برگ استشــهادیه گواهی شده 
از دفترخانه 13 دیلم مدعی اســت یک جلد ســند مالکیت ســه دانگ مشاع 
از ششــدانگ هشــت باب مغــازه بانضمــام یکبابخانه تحت پــالک 790 واقع 
در دیلــم بخــش هفت بوشــهر که در صفحــه 361 دفتر 41 به شــماره ثبت 
5341 بنام وی صادر و تســلیم گردیده و به علت جابجایی مفقود شده است 
و درخواســت صدور المثنی ســند مالکیــت را نموده لــذا مراتب طبق اصالح 
تبصــره یک اصالحی ماده 120 آئینامه قانون ثبت اعالم میشــود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشــد تا ده روز پس از انتشار این آگهی به اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان دیلم مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت و یا سند 
معامله تســلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد شد. م الف/ 21
اله مراد رزمجو ، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دیلم

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

برابر رای شــماره 140060312004007880 مورخــه 1400/11/24 موضوع 
کالسه 1399114412004000515 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی خانــم اقول جمال آقچــه لی فرزند جبار بشــماره 
شناســنامه 28 و شماره ملی 2032328811 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مســاحت 64.50 مترمربع جدا شــده از پالک شــماره 2867 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس یوســف آباد شــهرک کارگران امام خمینی 11 بخش 10 حوزه ثبت 
ملــک گنبــد خریداری ملک مع الواســطه از آقای آنا محمد آق پور قابــوس. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 8447 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/29 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/12
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفتر 
تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم )هیئت در حال تصفیه(

بدینوســیله به اطالع کلیه اعضای محترم شــرکت تعاونی مســکن می رســاند جلسه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه نوبت اول این شــرکت راس ســاعت 18/00 روز سه شنبه 
مــورخ 1401/3/17 در نمازخانه مجتمع مســکونی بوســتان واقع در فلکه شــهید زین 

الدین انتهای مطهری شمالی خیابان ابوذر برگزار می گردد .
ضمنــا هــر یک از مالکیــن محترم در صورت عــدم حضور جهت معرفــی نماینده تام 
االختیار وکیل خود به منظور حضور در جلسه فوق الذکر و اعمال رای می بایستی حداکثر 
تا تاریخ 1399/3/16 به محل دفتر هیئت تصفیه در مجتمع بوســتان مراجعه تا پس از 

احراز هویت و تایید وکالت نامه برگه ورود به جلسه جهت نماینده مالک صادر شود .
بــا توجه بــه برگزاری انتخابات جهــت انجام انتخاب بازرس و اعضــای هیئت تصفیه 
داوطلبانی که دارای شــرایط عمومی و خصوصی هســتند بایســتی ظــرف مدت هفت روز 
از انتشــار آگهی مجمع تقاضای خود را در فــرم مربوط مکتوب و به همراه مدارک الزم به 

دفتر هیئت تصفیه تحویل نمایند تا جهت بررسی و تایید به اتاق تعاون ارسال گردد .
دســتور جلســه: 1- گزارش عملکرد هیئت تصفیه در سال 1400  - 2- گزارش و 
تایید صورت مالی ســال 1400 و اتخاذ تصمیم در خصوص برنامه و بودجه ســال 1401  
- 3- گــزارش بــازرس 4- انتخاب یک نفر بازرس و ســه نفر اعضــای هیئت تصفیه 4- 
تعییــن تکلیف اقالم اســقاطی و .... موجود در انبار  5- تعیین حــق الزحمه همکاران در 
هیئت تصفیه 6- تصویب شــیوه محاســبه دیرکرد ها بر اســاس قانون و احکام شــرعی 

)تورم سالیانه(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم به شماره ثبت 
1881در حال تصفیه

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.

دیپلماسیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|            شنبه|14 اسفند 1400|شماره 5821|

 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؟


