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گـــزارش
اژه ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه: 

مسئوالن و غیرمسئوالن درباره گرانی ها کلی گویی نکنند
 حمله رژیم صهیونیستی 

به دمشق و اهداف آن

رژيم صهيونيســتی نگران آن است كه در صورت خروج 
بخش های زيادی از نيروهای روســيه از خاك ســوريه، 
زمينه برای حضور بيشــتر نيروهای ايران فراهم می شود 
و اين اتفاق برای اســرائيل يك كابوس بزرگ وحشتناك 
اســت. به خاطر هميــن احتمال رژيم صهيونيســتی با 
حمالت خود قصــد دارد تا از چنيــن اتفاقی جلوگيری 
كند. پيش بينی می شود كه احتمال حمالت گسترده تر 
و زمينی از سوی ارتش رژيم صهيونيستی پس از حمالت 

موشکی و هوايی به سوريه نيز در دستور كار باشد.
اســرائيل قصد دارد تا ارتش ســوريه را با حمالت خود 
تضعيف كند و باعث شــود تا سامانه های پدافند هوايی 
ارتش اين كشــور به خاطر پاسخ به حمالت موشکی كم 
تعداد شده تا در حمله اصلی كارايی الزم را نداشته باشند. 
با احتمال باال بودن درگيری ميان سوريه و اسرائيل، اين 
رژيم ســعی دارد با حمالتی از اين دست، توان پدافندی 
ارتش ســوريه را تا حد امکان تضعيف كنــد تا در نبرد 
واقعی احتمالی با يك ارتش فرسايش يافته درگير شود. 
يك نکته در حمالت جمعه شــب رژيم صهيونيستی به 
سوريه و دمشق اســتفاده از موشك های زمين به زمين 
در اين حمالت بود كه البته بيشتر در حمالت گذشته از 
هواپيما و شــليك موشك های هوا به زمين استفاده می 
شــد. در واقع ارتش اســرائيل با اين اقدام سعی كرده تا 
قابليت و ظرفيت پدافند موشــکی ارتش سوريه را محك 
بزند، كه البته پدافند موشــکی ارتش سوريه در واكنش 
به حمالت موشــکی رژيم صهيونيستی خوب عمل كرده 
اســت. قاعدتاً اگر از سوی ارتش ســوريه يا مقاومت، به 
حمالت صهيونيست ها پاسخ درخور داده نشود، حمالت 
رژيم اســرائيل افزايش خواهد يافــت.و البته در صورت 
پاسخ ســوريه به حمالت رژيم صهيونيستی، جنگ آغاز 
خواهد شــد، اما اين جنگ می تواند ابعاد زيايد داشــته 
باشد چرا كه سوريه و مقاومت در منطقه تنها نخواهد بود 

و اين همان چيزی است كه تل آويو از آن واهمه دارد.
اسرائيل می داند كه در صورت جنگ گسترده با سوريه، 
جبهه های گوناگونی عليه اين رژيم گشوده می شود كه 

توانايی رو در رويی با آنها را نخواهد داشت.
كافی اســت حزب اهلل لبنان ورود كند و از موشــك های 
ويرانگر خود كه پر تعداد اســت اســتفاده كند. از درون 
سرزمين های اشــغالی نيز نيروهای فلسطينی دست به 
كار خواهد شــد كه برای اســرائيل جهنمی به پا خواهد 
كرد. حتی نياز به مشــاركت ايران هم نخواهد بود و برای 
اسرائيل، سوريه و حزب اهلل لبنان كافی است. يمن و عراق 
هم آماده هســتند و قطعاً به جمع جبهه مقاوت در زمان 
خود خواهند پيوست و ديگر گروه های مقاومت در منطقه 
نيز نقش خود را بازی خواهند كرد. صبر راهبردی سوريه 
و جبهه مقاومت در منطقه نمی تواند دائمی باشــد، اين 
صبر پايان می يابد و برای اسرائيل گران تمام خواهد شد.

سرمقاله

رئيــس قوه قضائيه با اشــاره بــه طرح اقتصــادی دولت 
درخصــوص نحوه توزيــع يارانه و ارز ترجيحــی، به كليه 
مســئوالن قضايی از جمله دادســتان كل و دادستان های 
سراسر كشور بار ديگر دســتور داد كه دولت را در اجرای 

اين قانون و تکميل اين طرح مساعدت كنند.
به گــزارش مركز رســانه قــوه قضاييه، حجت االســالم 
والمسلمين محســنی اژه ای، امروز )دوشنبه 2 خرداد( در 
جريان نشســت شــورای عالی قوه قضاييه ضمن تسليت 
ايام شــهادت امام جعفر صادق )ع( و گراميداشت سالروز 
آزادسازی خرمشهر، شهادت پاســدار سرافراز مدافع حرم 
شــهيد صيادخدايی را تبريك و تسليت گفت و اظهار كرد: 
همانطور كه دادستان تهران و رئيس كل دادگستری استان 
تهران ورود كرده و دســتور داده اند بايد هر چه ســريعتر 
دســتگاه های امنيتی و اطالعاتی، عوامل و افراد جانی چه 
در اين قضيه و چه در قضيه های مشــابه را شناسايی كنند 

تا محاكمه و مجازات آنها انجام گيرد.
رئيس دســتگاه قضا در ادامه با اشــاره بــه طرح اقتصادی 
دولت درخصوص نحوه توزيع يارانه و ارز ترجيحی، به كليه 
مســئوالن قضايی از جمله دادســتان كل و دادستان های 
سراســر كشور بار ديگر دســتور داد كه دولت را در اجرای 
اين قانون و تکميل اين طرح مساعدت كنند. وی در همين 
راستا افزود: همگان اين مهم را درنظر داشته باشند كه بايد 
طرح مزبور به نحوی اجرا شود كه مردم بخصوص دهك های 
پايين جامعه كمترين آسيب را ببينند و در اجرای اين طرح 

زندگی شان بيش از پيش تحت تاثير قرار نگيرد.
»امنيــت و آرامش مردم بايد به طور كامل تأمين شــود«؛ 

اين دســتور مهم قاضی القضات در جريان نشســت امروز 
بود؛ رئيس عدليه در همين راســتا به دادستان های سراسر 
كشــور دستور داد كه شناسايی جريان های سازمان يافته و 
عوامل گروهك های ضدمردم و ضدنظام را از دســتگاه های 

اطالعاتی و امنيتی با جديت مطالبه كنند.
رئيــس قوه قضاييه در ادامه نشســت به رئيس ســازمان 
بازرســی كل كشــور دســتور داد كه نحوه اجرای »قانون 
حمايت از خانواده و جوانی جمعيت« از سوی دستگاه های 
مسئول را با توجه به اهميت و حساسيت مقوله »جمعيت« 

با جديت پيگيری و دنبال كند.
رئيــس دســتگاه قضــا در هميــن زمينــه بــه تکاليف 
وزارتخانه هايی نظير »بهداشــت« و »راه و شهرســازی« و 
ســاير دســتگاه ها درخصوص تهيه و تدوين آيين نامه ها 
و دســتورالعمل های ناظر بر »قانــون حمايت از خانواده و 
جوانی جمعيت« در بازه های زمانی 3 تا 6 ماهه اشاره كرد 
و گفت: حســب گزارش واصله از سازمان بازرسی، وزارت 
بهداشــت بايد يك آيين نامه و 4 دستورالعمل درخصوص 
قانون مزبور تهيه می كرد كه اين امر انجام نشــده اســت؛ 
همچنين وزارت راه و شهرســازی نيز مکلف به تدوين يك 
آيين نامه و دســتورالعمل هايی در اين خصوص بود كه اين 
مهم نيز صورت نگرفته اســت؛ عالوه بر اينها بيمه و برخی 

دستگاه های ديگر نيز در اين زمينه تکاليف داشتند.
رئيس دســتگاه قضا در باره گرانی خودرو با اشاره به اجازه 
سال گذشته »شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا« 
درخصوص تغيير مرجع قيمت گذاری خودرو و ســلب اين 
امر از»شورای رقابت« بنا بر پيشنهاد وزارت مربوطه اظهار 

كرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعالم كرد كه با تغيير 
مرجع قيمت گذاری خودرو، ظرف يك  سال، توليد خودرو 
افزايش و قيمــت آن كاهش می يابد اما در ســال 1400 
شاهد كاهش توليد خودرو نسبت به سال قبل از آن بوديم؛ 
علی ايحال ضــرورت دارد اين موضوع با اهتمام ويژه دنبال 
شود چرا كه بيش از 6 ماه از وعده داده شده گذشته است.

رئيس عدليه در ادامه نشســت با يــادآوری اين مهم كه در 
اقالمــی نظيــر دارو، تأمين و تخصيــص ارز ، صدور مجوز 
واردات و شبکه توزيع بر عهده وزارت بهداشت است، تصريح 
كرد: اگر در شرايط فعلی، داللی با هدف سودجويی يا اغراض 
ديگر در زمين دشــمن بازی می كند بايد با او برخورد قاطع 
به عمل آورد؛ لذا از دســتگاه های اطالعاتی و دســتگاه های 
مســئول مطالبه داريم كه چنانچه اطالعاتی در اين زمينه 
دارند به قــوه قضاييه ارائه دهنــد؛ درغيراينصورت از بيان 

مسائل كلی كه اذهان عمومی را مشوش می كند بپرهيزند.
رئيس عدليه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطيب 
ايــن هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه قضاييه 
بــرای برخورد با كســانی كه اجاره بها مســکن را افزايش 
می دهند، تصريح كرد: در نماز جمعه اين هفته تهران امام 
جمعــه به حق فرمودند كه انتظــار داريم از قوه قضاييه با 
كسانی كه اجاره بهای مسکن را افزايش می دهند برخورد 
كند؛ خواهشــم اين است كه مالحظه كنيد چه كسی بايد 
اجاره را تعيين كند؟ مبنای اين امر چيســت؟ چه صنف و 
دستگاهی متولی اســت؟ چه عواملی باعث افزايش اجاره 
بهای مســکن می شــود؟ اگر اين موارد مشــخص باشد و 
بخش های مســئول به وظايف شــان عمل نکرده باشــند، 

ما می توانيم به نحوی واردشــويم و اگر كمك خواســتند 
می توانيم به شکلی ديگر ورود كنيم.

وی افزود: اخيراً ســتاد تنظيم بازار به رياســت معاون اول 
رئيس جمهور برای بنگاه ها و نه عموم مردم مصوب كرد كه 
در تهران اجاره بها مســکن 25 درصد و در ساير نقاط كشور 
20 و 15 درصــد افزايش يابد؛ در هــر صورت اگر چنانچه 
در اين زمينه جريان هايی اســت كه می خواهند چوب الی 
چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد كنند و دستگاه های 

مسئول و صنوف اطالعی در اين زمينه دارند، اعالم كنند.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

ت دوم
نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین 

الکترونیک دولت  از سامانه تدارکات  با بهرگیری  را   شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد اقالم ذیل 
)www.setadiran.ir( به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

زمان انتشار در سایت:ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1401/03/03
مهلت دریافت اسناد مزایده : روز سه شنبه مورخ 1401/03/03 لغایت روز یکشنبه 1401/03/08

تاریخ بازدید: 1401/03/10 لغایت 1401/03/11 )ساعت 9 لغایت 13(
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت  10 روز شنبه مورخ 1401/03/21

زمان بازگشایی :ساعت 11 روز شنبه مورخ 1401/03/21
زمان اعالم به برنده : 1401/03/21

نوع تضمین شرکت در مزایده: بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بند 7-1)ماده 7 ( آیین نامه تضمین معامالت شرکتهای 
توزیع برق می باشد.

-مزایده گرباید وجه اقالم مزایده را باید به حساب اعالم شده از طرف مزایده گزار واریز و هرگونه مالیات ،عوارض و نظایر آن 
طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار )برنده مزایده ( می باشد.

-به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک 
شخصی و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

-سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده  مندرج است .
-ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

و  مزایده شامل خرید  فرایند  مراحل  کلیه  و  باشد  می  دولت  الکترونیک  تدارکات  از طریق سامانه  مزایده  صرفا  1-برگزاری 
دریافت اسناد مزایده ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده ،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ، اعالم برنده ،واریز وجه 

مزایده وتحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارایه پیشنهاد و در موعد زمانی مشخص شده )1401/03/10لغایت 1401/03/11 ساعت 9لغایت 13( 

از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
3-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن(با شماره های ذیل تماس 

حاصل نمایند:
مرکزپشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه)) WWW.SETADIRAN.IR((   بخش » ثبت نام / پروفایل 
مزایده گر « موجود است .

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/02                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03                    
 شناسه آگهی 1320453

شماره ردیف
مزایده

شماره فراخوان مزایده 
شرایط احرازتضمین شرکت در مزایدهعنوان مزایدهدر سامانه ستاد

فروش مقدار 15 تن11401/061000000045000002
 سیم مسی اسقاط

1،583،000،000 ریال
)یک میلیارد وپانصد و هشتاد و

  سه میلیون ریال(

شرکتها یا کارخانه های تولید کننده کابل
 یا ذوب فلزات، دارای پروانه بهره برداری

 یا جواز کسب تولیدی مجاز به شرکت
 در مزایده می باشند

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؟

بخش هايی از ســاختمان بزرگ »متروپل« در آبادان فــرو ريخت كه بر اثر اين 
حادثه تعداد كشته و شماری مجروح شدند .

 مدير عملياتی ســازمان آتش نشانی و خدمات ايمنی شــهرداری آبادان درباره 
ميزان مصدومان گفت: تاكنــون 16 مصدوم از زير آوار نجات يافتند اما احتمال 
افزايــش تعداد مجروحان زياد اســت چرا كه 100 الی 150 نفر در ســاختمان 
حضور داشتند.  در پی ريزش ساختمان در دست احداث متروپل در آبادان، رئيس 
كل دادگســتری اســتان خوزستان دستور بررســی دقيق علت و عوامل حادثه، 
امدادرســانی به مصدومان و برخورد ســريع و قاطع با همه مرتبطين و مسببين 

حادثه را صادر كرد.
رييس اورژانس پيش بيمارستانی و مديريت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز 
درباره آخرين وضعيت حادثه ريزش ســاختمان 10 طبقه در آبادان با اشــاره به 

آخرين آمار مصدومان و جانباختگان حادثه ريزش آوار گفت: تاكنون متاسفانه 5 
نفر جان باخته اند. وی با بيان اينکه اورژانس منطقه در آماده باش كامل قرار دارد، 
افزود: تا اين لحظه 25 نفر در اين ريزش مصدوم شــده اند و هنوز آمار دقيقی از 

مصدومان در دست نيست .
وزير كشــور به دنبال حادثه ريزش ســاختمان متروپل در شهرستان آبادان، در 

تماس تلفنی با اســتاندار خوزســتان خواســتار به كارگيری همه امکانات برای 
رسيدگی فوری به حادثه ديدگان و نجات محبوسان احتمالی زير آوار شد.

فرماندار آبادان درباره تازه ترين وضعيت ريزش ســاختمان 10 طبقه متروپل در 
اين شــهر گفت : تعداد فوتی های حادثه ريزش متروپل 5 نفر و مصدومان آن 27 

نفر است؛ حدود 30 تا 40 درصد ساختمان تخريب شده است.
معاون اول رييس جمهور نيز بر لزوم رســيدگی فوری به حادثه ريزش ساختمان 
ده طبقه در مركز شــهر آبادان و خارج كردن سريع مصدومان از زير آوار تاكيد 
كرد. محمد مخبر در تماس های تلفنی جداگانه با استاندار خوزستان و فرماندار 
آبادان، دستورات الزم برای بسيج امکانات جهت كمك به مصدومان و مجروحان 
اين حادثه را صادر كرد و ضمن تســليت به خانواده های جانباختگان اين حادثه 

و ابراز همدردی با مصدومان، خواستار بررسی دقيق علل وقوع اين اتفاق شد.

ریزش ساختمان ۱۰ طبقه  در آبادان

  فوت ۵ نفر و تخریب ۴۰ درصدی 
برج »متروپل«

ادامه از صفحه 1


