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آگهی مفقودی
ســند مالکیــت برگ ســبز خــودروی ســواری سیســتم ســایپا تیپ شــاهین مدل 
1400 رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور M15TC / 2020723   شــماره شناســایی 
NAS111100M1020988  به شــماره پالک 69-839 ه 61 متعلق به یوســف مصطفائی 
بــی غم نام پدر حســینقلی به شــماره ملــی 2030120227 مفقود گردیــده و ازدرجه 

اعتبارساقط می باشد. گنبد
*****************************************************************

ســند مالکیــت برگ ســبز خودروی ســواری هاچ بک سیســتم ســایپا تیــپ تیبا 2 
مــدل 1400 رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور M15 / 9437061  شــماره شناســایی 
NAS821100M1022447   به شــماره پــالک 69-991 ن 87 متعلق به  محمد نوریراد  
نام پدر اله مراد به شــماره ملی 2032266040 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبارســاقط 

می باشد. گنبد
*****************************************************************

آقای مجید دهقانی نام پدر ایمانعلی به شــماره ملی 2031625561 مالک خودروی 
ســواری هاچ بک سیســتم پژو تیپ 207i-MT  مدل 1401 رنگ سفید به شماره موتور 
178B0088815 و شــماره اتاق  NAAR03FE2NJ278727 به شماره پالک 69-732 ه 
64 بعلت فقدان ســند )ســند مالکیت برگ سبز( تقاضای المثنی سند خودروی مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر منطقه ایی ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت شــمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

گنبد
*****************************************************************

بــرگ سبز)شناسنامه(ســند کمپانی)کارخانــه( خــودرو ســواری سیســتم ســایپا 
تیــپ 131SX  مــدل1391 برنگ ســفید- بشــماره موتور 4567489شــماره شاســی  
S3412291434198 و شــماره پالک ایران 11-   794م 56 به نام رضا حســینی خصال 

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

برگ سبز و سند فروش خودرو سواری پژو پارس XU7 به رنگ سفید- روغنی مدل 
1396 به شــماره پالک 575ص34 ایران 84 به شــماره موتور 124K1065920  شماره 
شاســی NAAN01CE6HH833049  بنام ســمانه آذین پور با کد ملی 3380379395 

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

ســند ماشــین و برگ سبز و سند کمپانی ســواری پراید تیپ جی تی ایکس ای مدل 
1383 به شماره شهربانی ایران 82- 459 ط 26 و شماره موتور 01005153 و شماره 

شاسی S1412283385841 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*****************************************************************

برگ ســبز خودرو پراید مدل 1382 به شــماره پالک ایــران82-489ب47 به نام 
زینب مظهری 01064524 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری

*****************************************************************
بــرگ ســبز ســواری پژو پــارس رنگ ســفید روغنــی مــدل 1386 شــماره موتور 
12486015469 شماره شاسی 50307464 شماره پالک ایران72-615ب87 به نام 

محمدرضا بانی برمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. ساری
*****************************************************************

آگهی نوبتی سه ماهانه چهارم سال 1400 - اداره ثبت اسناد و امالک سقز
به موجب ماده 59 آیین نامه قانون ثبت امالکی که در ســه ماهه چهارم سال 1400 
در حوزه ثبتی این اداره درخواســت ثبت گردیده به شــرح ذیــل جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد: برابر مواد 16 و 17 قانون ثبت کسانی که نسبت به امالک فوق اعتراض دارند 
میتواننــد اعتــراض خود را از تاریخ انتشــار نوبت اول این اگهی ظــرف مدت 90 روز به 
ثبت محل تســلیم نماینــد و چنانچه بین تقاضا کنندگان و اشــخاص ثالث قبال دعوایی در 
دادگستری اقامه شده باشد گواهی که در مرجع قضایی اخذ به این اداره تسلیم نمایند 
واال حق آنان ســاقط خواهد شــد .ضمنا متذکر میگردد مطابق مــاده 86 آئین نامه قانون 
ثبت  معترض میبایســتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره و با 
مراجعه به مرجع ذیصالح قضایی نســبت به تقدیم دادخواست اعتراض به ثبت اقدام و 
گواهی طرح دعوی را به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت ، متقاضی ثبت میتواند 
بــا مراجعــه به دادگاه واخذ گواهی عــدم طرح دعوی اعتراض از ناحیــه معترض، تقاضای 
ادامــه عملیات ثبتی را نموده و اداره ثبت نیز بــدون توجه به اعتراض ، عملیات ثبتی را 
برابر مقررات ادامه خواهد داد این آگهی در دو نوبت به فاصله سی روز یکبار منتشر و 
اعتــراض به حدود و حقوق ارتفاقــی از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 30 

روز پذیرفته خواهد شد.
1- مقدار دو دانگ از ششدانگ عرصه و اعیان  یکباب ساختمان پالک 15 فرعی از 
باقیمانده 1764 - اصلی واقع در بخش  یک ســقز به مســاحت 191/35 متر مربع تحت 

مالکیت آقای حسین فاتح سقز فرزند حکیم به شماره شناسنامه 39 محل صدور سقز
2- مقدار ســه شــعیر و ســه هفتم شعیر از 96 شــعیر ششــدانگ عرصه و اعیان 
یکباب دکان پالک 615 - اصلی واقع در بخش 1 ســقز به صاحب ششــدانگی 8/62 متر 
مربع تحت مالکیت آقای اســعد تاجوانچی فرزند محمد به شماره شناسنامه 16366 محل 
صدور سقز و کد ملی 3760164153 و آقای سیف اهلل تاجوانچی فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 8985 صادره از ســقز و کدملی3760089836 و خانــم در دانه تاجوانچی 
فرزند محمد شــماره شناســنامه 8475 صادره از ســقز و کد ملــی  3760084753 به 

نسبت پسر دو برابر دختر همگی تابعین دولت جمهوری اسالمی ایران
تاریخ انتشار نوبت اول : پنجشنبه 1401/2/1
تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1401/3/1

رئیس ثبت سقز_ کامران تاب

آگهی صورت طبقه بندی بستانکاران
  صــورت طبقــه بنــدی اصالحی بســتانکاران شــرکت دریاخــوراک به شــماره ثبت 
1430 و  شناســه ملی 10760187460  تهیــه و تنظیم گردید و در اداره تصفیه امور 
ورشکستگی اســتان مازندران به نشانی: مازندران ساری- خیابان مازیار - نبش خیابان 
امیرکبیر - ســاختمان شــماره 2 دادگســتری اســتان مازندران - طبقه اول - واحد اول 
موجوداســت. این صورت طبقه بندی بستانکاران به استناد ماده 36 قانون اداره تصفیه 
امور ورشکســتگی، ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشــار آگهی قابــل اعتراض در دادگاه 
صادرکننده حکم توقف )شــعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان بابلســر( می باشد. 

بدیهی است پس از انقضاء مدت مذکور تصمیم این اداره قطعی محسوب می گردد.
تاریخ چاپ : یک شنبه  1401/03/08 روزنامه سیاست روز

امین فالح
 معــاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اســناد ذمه( کالســه بایگانی 14000195- سند مالکیت 
0/2249/34ســهم از 44728 )دو هزار و دویســت و چهل و نه ممیز ســی و چهار صدم سهم 
مشاع از چهل و چهار هزار و هفتصد و بیست و هشت( سهم ششدانگ یک قطعه با بنای احداثی 
به مســاحت 44728 متر مربع به پالک ثبتی 859 فرعی از سنگ 92 اصلی واقع در فربه جابان 
جــزء حوزه ثبتی دماوند محدود به حدود شــماال دیواریســت بطــول )42/00( چهل و دو متر به 
دیوار و جای پی است به جاده تهران فیروزکوه شرقا در هفت قسمت اول پی است بطول )20/ 
182( یکصد و هشــتاد و دو متر و بیســت ســانتیمتر به شــماره هفتاد ونه فرعی دوم پی است 
بطول )70/50( هفتاد متر و پنجاه ســانتیمتر به شــماره هفتاد ونه فرعی ســوم بی اســت طول 
)51/10( وپنجاه و یک متر و نه ســانتیمتر به شــماره هفتاد و نه فرعی چهارم پی اســت بطول 
)90/ 54( پنجاه و چهار متر و نود ســانتیمتر به شــماره هفتاد و نه فرعی پنجم پی اســت بطول 
)140/40( یکصد و چهل متر و چهل سانتیمتر به شماره هفتاد و نه فرعی ششم پی است بطول 
)33/40( سی وسه متر و چهل سانتیمتر به شماره هفتاد و نه فرعی هفتم پي است بطول )00 
/ 175( یکصد و هفتاد و پنج متر به پالک79 فرعی. جنوبا پی اســت بطول )00 / 66( شــصت و 
شــش متر به پالک 702 فرعی غربا در هشــت قسمت اول پی است بطول )30/ 168( یکصد و 
شــصت و هشــت متر و سی ســانتیمتر به مرز و دیوار پالکهای 269 و 264 فرعی دوم پی است 
بطول )61/50( شــصت ویک متر و پنجاه ســانتیمتر به مرز و دیوار پالکهای 269 و 264 فرعی 
سوم پیا است بطول )20/ 57( پنجاه وهفت متر و بیست سانتیمتر به مرز و دیوار پالکهای 269 
و 264 فرعی چهارم پی است بطول )46/70(  چهل وشش متر و هفتاد سانتیمتر به مرز و دیوار 
پالکهای 269 و 264 فرعی پنجم پی اســت بطول )80/ 51 ( پنجاه و یک مترو هشــتاد سانتیمتر 
به مرز و دیوار پالکهای 269 و 264 فرعی ششــم پی اســت بطول )80/ 51( پنجاه و یک متر و 
هشتاد سانتیمتر به و مرز و دیوار پالکهای 269 و 264 فرعی هفتم پی است بطول )100/40( 
یکصد متر و چهل ســانتیمتر به مرز و دیوار پالکهای 269 و 264 فرعی هشــتم پی اســت بطول 
)168/30( یکصد و شــصت وهشــت متر و سی ســانتیمتر به مرز و دیوار پالکهای 269 و 264 
فرعی که با شماره مستند مالکیت 65187 تاریخ1398/07/11 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
11 نهر دماوند موضوع ســند مالکیت اصلی بشــماره چاپی 755605 سری ب سال 98 با شماره 
دفتر الکترونیکی 139820301058007188 بنام آقای محمود ســجادی ثبت گردیده است و 
به موجب سند ازدواج شــماره 6062 مورخ1362/11/04 دفترخانه ازدواج شماره 301 شهر 
تهران اســتان تهران مالکیت آقای محمود ســجادی در قبال مبلغ1/712/480/408 ریال و به 
انضمام دو عشــر دولتی در ردیــف 014061 مورخ 1400/08/22بنفع خانم فاطمه افشــاری 
طهرانی مطلق بازداشــت می باشــد که بعلت عدم ایفای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالسه 
140004001015007957 در اداره پنجم اجرای اســناد رسمی تهران تشکیل پرونده شده 
و اجرائیــه بــه بدهکار توســط اداره مذکور ابالغ و ســپس نیابت اجرائی به واحد اجرای اســناد 
رســمی دماوند تفویض و شــماره بایگانی 14000195 برای آن اختصــاص یافت و برابر نظریه 
مورخ 1400/10/25 هیات کارشناســان رســمی دادگســتری توصیف اجمالی مورد بازداشــت 
عبــارت اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند - جابان - نرســیده به ریز گــذر جابان ملک 
مذکــور در زمان بازدید به مســاحت فــوق محصور و این قطعه در ســمت شــمال زمین محصور 
قطعه بندی قرار دارد قدرالســهم بدهــکار به مبلغ44/986/800/000 ریــال و چهل و چهار 
میلیارد و نهصد و هشــتاد و شــش میلیون و هشــتصد هزار ریال( ارزیابی شــده است چنانچه 
منجر به تنظیم ســند انتقال اجرایی شــود و جهت صدور ســند مالکیت نیاز به اســتعالمات و از 
منابع طبیعی با جهاد کشــاورزی و غیره باشــد به عهده خریدار می باشد. اما مقدار94/33 سهم 
مشــاع از 0/2249/34 سهم از 44728 سهم ششدانگ پالک فوق معادل طلب بستانکار جهت 
وصول به زوجه کالســه فوق الذکر در روز یک شــنبه مورخ1401/03/22از ســاعت 9 الی 12 
ظهر در اداره ثبت اســناد و امالک دماوند وحد اجراء واقع در دماوند بلوار شــهید بهشــتی جنب 
سینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالک دماوند از طریق مزایده به فروش می رد مزایده از مبلغ 
44/986/800/000 ریال )چهل و چهار میلیارد و نهصد و هشــتاد و شــش میلیون و هشتصد 
هزار ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شــد. شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد است. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلســه مزایده اســت لذا خریدار و خریداران می بایســت تا قبل از شــروع وقت 
مزایده أصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد بنام خود و تحت شناســه اعالمی را به همراه 
درخواســت کتبی خود به واحد اجراء تسلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلــغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صنــدوق نیت تودیع نماید و در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور 
قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. در این صــورت عملیات فروش از 
درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد ضمنأ بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشــعاب و اشــتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره که رقم 
قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده، به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول 
به ارائه مفصا حســابهای دارایی و شــهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعیین شــده به دالیل 
اعالم از ســوی دولت تعطیل گردد فردای اداری همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد 
می باشد..تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 1401/03/08-  این آگهی پس 
از تایید نهائی فرایند مزایده در ســایت آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار آگهی در روز نامه کثیراالنتشار محلی است.7388
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دماوند- محمد علی آقاجانی

آگهی مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(
شماره 1401/21 ، تاریخ 1401/3/7 

پیرو آگهی منتشــره مــورخ 1401/1/30 به علت عدم حصــول حدنصاب قانونی و 
رســمیت نیافتن نوبــت اول مجمع عمومی عادی.   نوبت دوم مجمع عمومی عادی شــرکت 
تعاونــی اعتبــار فرهنگیان ناحیه 1 ســنندج در ســاعت ۵ بعــد از ظهر روز شــنبه مورخ 
1401/3/28 در مکان هنرستان شهید شهریار نمکی واقع در سنندج خیابان پاسداران 
میدان ســنه دژ  جنب آپارتمانی های ادب تشــکیل می گردد. بدینوســیله از کلیه اعضاء 
شرکت تعاونی دعوت می شود که در موعد مقرر در جلسه حضور بهم رسانند تا نسبت به 
موضوعات زیر اخذ تصمیم بعمل آید . در صورتیکه برای هر کدام از اعضا شرکت حضور 
در جلســه میســر ومقدور نباشــد می تواند به موجب ماده 1۹ آیین نامه نحوه تشــکیل 
مجامــع عمومی تعــداد آرای وکالتی هر عضــو حداکثر 3 رای و هر شــخص غیر عضو تنها 
یک رای خواهد بود و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی می بایســت به همراه نماینده خود 
حداکثــر تا تاریــخ 1401/3/20 را دریافت دارند. در محل دفتر تعاونی حاضر تا پس از 

احراز هویت و تایید وکالت ، برگه ورود به مجمع را دریافت نماید.
دستور جلسه :

1- انتخاب هیات مدیره برای مدت ســه ســال مالی 2- انتخاب بازرسان برای مدت 
یک سال مالی 3- تایید صورت های مالی سال ۹8 و ۹۹ و 1400 

4- ارائه گزارش مالی توســط بازرسان ۵- تعیین خط مشی شرکت ، تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1401 و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات 
مالی پیشنهادی هیئت مدیره ۶- افزایش سرمایه ثبتی شرکت تعاونی 7- تصویب آیین 
نامــه وظایف و اختیارات و حقــوق و مزایای مدیرعامل 8- تصویب دســتورالعمل تنخواه 

گردان 
۹- تصویــب دســتورالعمل حقوق و مزایــا ، پاداش و حق حضور در جلســات هیات 

مدیره
آدرس : میــدان آزادی ابتدای خیابان فلســطین اداره آمــوزش و پرورش ناحیه 1 

تعاونی اعتبار فرهنگیان ناحیه 1 تلفن تماس : 3322۵0۶8
هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار فرهنگیان ناحیه ا سنندج

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1401۶030۶271000241 
هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای محمد 
اســتیری فرزند محمد تقی در ششــدانگ اعیان یک 
باب منزل به  مساحت ۶۶  متر مربع قسمتی از پالک 
3۵۶1 فرعی از 12 اصلی بخش ۹ واقع در مجلســی 
28 کوچــه شــهید نجفی4 پالک 20 اعیــان متعلق به 
خود متقاضی و عرصه موقوفه آســتان قدس رضوی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبــت به فاصلــه 1۵ روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 

۶7۶
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

بشیر پاشائی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 1401۶030۶271000440 
هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم ســوگند 
مرادی فرزند مجتبی در ششدانگ یک باب ساختمان 
به  مساحت 72  متر مربع قسمتی از پالک ۶8 اصلی 
بخــش ۹ واقع در خیابان پنج تن ۶2 ســمت راســت 
قطعه ســوم خریداری از مالک رســمی آقای فریدون 
بینش محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 

۶78
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/08
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/23

بشیر پاشائی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم  معصومه لر دارای شــماره شناســنامه 0۵7۹70۵۶۹2 به شــرح دادخواست 
به کالســه 0100207 این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده کــه شــادروان  موســی داوری بــه شــماره شناســنامه۵24۹172431 درتاریــخ  
1401/2/11 اقامتــگاه دائمــی خود بدرود گفته و ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به 1-رسول داوری ش ش ۶۵80148۶83 پسر متوفی2-فاطمه داوری ش ش 
۶۵8000۶۵۹۵ دختــر متوفی3-معصومــه لر ش ش 0۵7۹70۵۶۹2 همســر متوفی. 
پس از انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان پاکدشت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسم
ی                                                                                                                                                                                                                                            
آگهــی موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شــماره 1401۶0327001000103مورخ 1401/02/17 هیات اول 
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملــک ناحیه یک زنجــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی آقای عیوضعلی حســن لو فرزند فیض علی بشــماره شناســنامه 3 صادره از در 
یک قطعه زمین مزروعی نســبت به ۵18 ســهم از 311702 ســهم ازیــک دوم جفت از 
23.۵ جفــت پــالک ۶7 اصلی واقع در بخش 7 زنجان روســتای واالرود خریداری از مالک 
رســمی آقای ســبزعلی باقری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دومــاه اعتــراض 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 در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد.تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/02/24-تاریخ انتشار نوبت دوم : 

1401/03/08
                                                     محمدرضا حسنی  - رئیس ثبت اسناد و امالک

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شهرستان 4www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz

سنندج - به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری کردستان:

مدیــرکل دفتر امور مراتع ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشور گفت: پیش از این در سال های گذشته، ۵۶ 
ایستگاه تولید بذور گیاهان مرتعی فعالیت داشتند که اکنون به 

۲۲ ایستگاه در ۱۸ استان کشور تعدیل شده است.

ترحم بهزاد در حاشیه بازدید از ایستگاه تولید بذر گیاهان 
مرتعی قروه گفت: با اشاره به اینکه در کل سطح در نظر گرفته 
شده برای تولید بذر گیاهان مرتعی در کشور هفت هزار و ۵۶ 
هکتار اســت، اظهار داشت: از ۲۲ ایستگاه تولید بذر ذکر شده، 
۶ مورد آن احاله مدیریت شده و طرح احاله چهار ایستگاه هم 

در قالب ماده ۳ در اختیار پیمانکار و بهره بردار قرار می گیرد.
وی پوشش گیاهی را در رشــد و توسعه اقتصادی کشور 
بسیار تاثیرگذار دانست و افزود: یکی از پایگاه های امنیت غذایی 
آب و خاک بوده که بســتر حیات اســت و بــرای حفظ آب و 
خاک باید تقویت و افزایش پوشــش گیاهی را در دســتور کار 

داشته باشیم.
مدیــرکل دفتر امور مراتع ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور با بیان اینکه قبل از سال ۱۳۸۰ اعتبارات 
تولید بذور گیاهان مرتعی به صورت متمرکز و ملی بود، ادامه 

داد: بعد از آن، اعتبارات به صورت استانی و تفکیک شده برای 
تولید بذر گیاهان مرتعی اختصاص یافت که همین باعث شد 
به این امر در برخی اســتان ها کمتر اهمیت داده شود و حتی 

ایستگاه های تولید بذر به صورت متروکه درآمد.
بهزاد با بیان اینکه بســته به نوع ایســتگاه و از بین رفت 
زیرســاخت های آن و تولید بذور مرتعی، احاله مدیریت انجام 
می شــود، یادآور شــد: با توجه به کاهش اعتبارات برای تولید 
بذور مرتعی، تصمیم گرفته شــد ایجاد ایستگاه ها در استان ها 
توسط مهندسین مشاور طراحی، در کمیته فنی استان و دفتر 
امور مراتع سازمان منابع طبیعی مصوب و برای احاله مدیریت 
اقدام شود که در این راستا ۶ ایستگاه به بهره برداران احاله شد.

وی به احاله مدیریت ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی در 
شهرستان قروه به پیمانکار اشاره کرد و گفت: در این ایستگاه 
عالوه بر تولید ۲ گونه بذری و نیازهای اســتان، امکان صادرات 

آن به استان های دیگر نیز وجود دارد.
مدیــرکل دفتر امور مراتع ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشــور اظهار داشت: حفظ، احیا، اصالح، توسعه و 
بهــره بردادی از منابع طبیعی از جمله اهداف ســازمان منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســت به همین منظور باید حضور برند 
و اســتاندارد شده داشته باشــیم و این مهم با کمک اساتید و 

محققان قابل تحقق است.
بهــزاد جمع آوری بذر را از عرصه های منابع طبیعی نوعی 
تخریب دانست و اضافه کرد: ما باید برای احیا و اصالح مراتع، 
بذرهای سازگار با مراتع را تولید و استفاده کنیم، ضمن اینکه 
عملیات اصالح مراتع به ســه صورت بیولوژیک، بیومکانیک و 
مدیریتی است.ایستگاه تولید بذر گیاهان مرتعی شهرستان قروه 
با مساحت ۱۸۰ هکتار، ساالنه بین ۵۰ تا ۱۰۰ تن بذور گیاهان 

مرتعی تولید می کند

۲۲ ایستگاه تولید بذور گیاهان مرتعی در کشور فعالیت دارند
ــر ــ ــب ــ خ

های  شنبه  سه  مستمر  و  منظم  جلسات 
پاسخگوی شهرداری کهریزک 

جلسات منظم و مســتمر سه شنبه های پاسخگوی 
شــهرداری کهریــزک برگزار  جلســه مالقــات مردمی 
شــهردار کهریزک با شهروندان شــهر برگزار شد. علی 
کلهر، شهردار کهریزک برگزاری جلسات مستمر و منظم 
مالقات مردمی مدیریت شهری شــهرداری کهریزک را 
فرصت مغتنمی  برای گشایش گره های شهر و رسیدگی 

به مطالبات شهروندان عنوان کرد.

ماموران طرح ممیزی  با   همکاری شهروندان 
امالک شهری منطقه 2 قرچک     

شهردار قرچک گفت: با اســتفاده از تجهیزات نوین 
ثبت اطالعات امالک شهری، طرح اجرای ممیزی امالک 
شهری منطقه 2 قرچک در حال انجام است و شهروندان 
با ماموران همکاری الزم را داشته باشند.  محسن خرمی 
شریف شــهردار قرچک در حاشیه بازدید از مرکز اجرای 
ممیزی امالک شهری منطقه دو، اظهار کرد: اجرای طرح 
ممیزی امالک برای مدیریت شهری الزم و ضروری است 
و شهرداری قرچک با اطالعات به دست آمده از این طرح 
می تواند در تمامی پروژه های عمرانی و فرهنگی در سطح 
شهر گام های مؤثر بردارد. خرمی شریف بیان داشت: این 
طرح هم اکنون در منطقه 2 شــهری توسط کارشناسان 
در 6 گــروه 2 نفری با اســتفاده از تجهیزات نوین ثبت 
اطالعات امالک شهری در حال اجرا است و شهروندان با 

ماموران همکاری الزم را داشته باشند. 

هشدار به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن 
استان اصفهان در خصوص پیامک های جعلی؛    
کالهبرداری با ترفند واریــز وجه برای طرح نهضت 
ملی مســکن / متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان 
اصفهــان فریب پیامک هــای جعلــی را نخورند معاون 
مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
اصفهــان اعالم کرد: پیامک واریز وجه برای طرح نهضت 
ملی مسکن از شــماره های شخصی کالهبرداری بوده و 
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن استان اصفهان فریب 
ایــن پیامک ها را نخورند. به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرســازی )اصفهان(؛ امیر زاغیان معاون مســکن 
و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان 
اظهار داشــت: مطابق با اطالعیه وزارت راه و شهرسازی، 
متقاضیان طرح نهضت ملی مســکن از باز کردن هرگونه 
پیامک دریافتی از شــماره های شــخصی با موضوعاتی 
همچــون واریز وجه خودداری کننــد.   وی تاکید کرد: 
برایــن اســاس متقاضیان طــرح نهضت ملی مســکن 
استان اصفهان آگاه باشــند که هرگونه پیامک دریافتی 
از شــماره های شــخصی با موضوعاتی همچــون واریز 
وجــه، جعلی و به قصد کالهبرداری و ســرقت اطالعات 
حساب آنها بوده و ضروری است متقاضیان از باز نمودن 
لینک های ارســالی در این پیامک ها و یــا واریز وجه به 

شماره های اعالمی در آنها اکیداً خودداری کنند.  

همدان - وهب مختاران افزود: مسابقات ملی مهارت 
در راستای شناسایی و معرفی نخبگان مهارتی همه ساله در 
سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری با حضور نخبگان 
و استعدادهای برتر برگزار می شود. وی خاطرنشان کرد: 
مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت در ابتدا به صورت 
آزمون کتبی و به طور همزمان در کشور برگزار می شود و 
پس از آن در هر استان از میان قبول شدگان مرحله کتبی 
با برگزاری آزمون عملی نســبت به انتخاب نفرات برتر و 
معرفی به مرحله استانی اقدام می شود. مدیرکل آموزش 
فنی و حرفه ای استان همدان با اشاره به اینکه رقابت های 
ملی مهارت زمینه ای برای تبادل اطالعات و تجربیات و 
شناسایی و معرفی نخبگان مهارتی به بنگاه های اقتصادی 
است خاطرنشان کرد: برگزاری این رقابت ها موجب نمایان 
شدن نخبگان مهارتی این استان نیز می شود. این مقام 
مسئول رقابت داوطلبان بیستمین مسابقات ملی مهارت را 
در ۴۳ حرفه برشمرد و ادامه داد:حرفه های زیر مجموعه 
فناوری اطالعات،حمل و نقل و ترابری، خدمات اجتماعی 
و فردی، فناوری ساخت و ساز و ساختمان، فناوری ساخت 
و مهندسی و هنرهای خالق و مد عناوین رشته های این 
دوره از مســابقات است. مختاران اظهار داشت: داوطلبان 
و نخبــگان می توانند با مراجعه به وب ســایت اداره کل 
www. آموزش فنی و حرفه ای استان همدان به آدرس
hamedantvto.ir از مورخ ۱۷ اردیبهشــت تا ۱۷ تیر 
مــاه در حرفه مورد نظر ثبت نام کنند. مختاران از حضور 
۱۲ نخبه همدانی در اردوی آماده سازی نوزدهیمن دوره 
مسابقات ملی مهارت خبر داد و افزود: در صورت موفقیت 
بعد از اتمام اردو نفرات برتر به مسابقات جهانی در کشور 

چین اعزام خواهند شد

ثبت نام بیستمین دوره مسابقات ملی 
مهارت در همدان آغاز شد

گلســتان - و جوانان برای ورود به عرصه فعالیت های 
فرهنگی هنری برگزار می شــود به گزارش روابط عمومی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی گلستان، نخستین 
جشنواره »آوا های آسمانی؛ ویژه روستاییان و عشایر کشور« 
در رشــته های »ربنا های قرآنی«، »دعاخوانی و مناجات«، 
»مدیحه ســرایی و مرثیه خوانی« ویژه آقایان ســاکن در 
مناطق روســتایی و عشایری برگزار می شود این جشنواره 
با توجه به بیانات رهبر معظم انقالب برگزار می شــود که 
فرمودنــد: »اگر می خواهید تالوت شــما از لحاظ تاثیر و 
ساختن محیط جامعه و تغییر و دگرگونی دل ها و جان ها 
موفق باشــد، یکی از شرایط مهم و اصلی اش این است که 
خواننده قرآن با مضمون آیه ای که می خواهید تالوت کند، 
کامال آشنا باشد و طوری بخواند که گویی با صدای خوش 
خود می خواهد آن مضمون را برای مخاطب تصویر و ترسیم 
کند« ازطرف دیگر یکی از بزرگ ترین ظرفیت های تبلیغی 
و تبیینی مفاهیم ناب اسالمی؛ روستائیان و عشایر هستند. 
حضور استعداد های مختلف در بین مردم روستا و عشایر 
زمینه رقابت در هرگونه فعالیت فرهنگی را فراهم کرده و 
موازنه و مسابقه این استعداد ها بهترین ابزار رشد و بالندگی 
مستعدان اســت  بر پایه این گزارش، دبیرخانه جشنواره 
برای هرکدام از رشته های سه گانه پشنهاداتی اعالم کرده 
اســت که، شرکت کنندگان در رشته دعاخوانی و مناجات 
می توانند فراز هایی از دعای ۶، ۷ یا ۴۴ صحیفه ســجادیه، 
بخشی از مناجات سحر و یا به انتخاب مخاطبان را اجرا کنند. 
همچنین در رشته مدیحه سرایی و مرثیه خوانی می توانند 
تک خوانی از اشعار آیینی در وصف اهل بیت )علیهم السالم( 
داشته باشند و در بخش ویژه یعنی ربنا های قرآن می توانند 

دعا هایی از قرآن که با ربنا شروع می شوند را اجرا کنند.

نخستین جشنواره »آوا های آسمانی؛ ویژه 
روستاییان و عشایر کشور« 

آبادان - مدیرعامل شــرکت پخش فرآورده های 
نفتــی منطقه آبــادان گفت : از همان نیم روز ســوم 
خرداد مــاه با ریزش ســاختمان متروپــل آبادان تا 
کنون تمامی تأمین ســوخت مورد نیاز ماشــین آالت 
آواربــرداری حادثه متروپــل در آبادان توســط این 
شــرکت تامین اعتبار شده است. بنی سعید افزود:  به 
منظور تســهیل و تسریع در امر آواربرداری ساختمان 
اداری تجار ی متروپل آبادان ســوخت ماشــین آالت 
آواربــردار از محل یکی ازجایگاه های عرضه ســوخت 
آبادان  بنام جایگاه فتور آبادان  تأمین شده است مدیر 
منطقه آبادان در ادامه گفت : عالوه برتأمین ســوخت 
ماشین آالت آوربردار ســوخت رسانی به خودروهای 
امــداد رســان از قبیل  اورژانس , نیــروی انتظامی و 
آتشنشــانی نیز درحال انجام است.بنی سعید تصریح 
کــرد  : کارکنان این منطقه با حضور در محل حادثه , 
اقدام به توزیع ماسک و آبمعدنی به عوامل و کارگروه 
آوربرداری کردند.وی تصریح کرد:  کارگروه ســوخت 
رسان منطقه به منظور تسهیل و تسریع در امر سوخت 
رسانی به ماشــین آالت آوار بردار , اورژانس , نیروی 
انتظامی , آتش نشــانی و دیگر خودروهای پشتیبانی 
متشکل از ســه شــیفت کاری به صورت ۲۴ ساعته 
 )شــبانه روزی( در محل حادثه اســتقرار پیدا کردند.
در پایان بنی سعید یاداور شد : از مأموریت عمده این 
کارگروه هماهنگی انتقال سوخت مورد نیاز از محل یکی 
ازجایگاه های ازقبل تعریف شده آبادان به محل حادثه 
 وانجام برخی اقدامات ایمنی در این خصوص می باشد.

خبرنگار سیده زینب رمضانی

تأمین سوخت مورد نیاز ماشین آالت 
آواربرداری حادثه ریزش ساختمان 

 متروپل در آبادان
ســنندج  - به گــزارش روابط عمومــی ادره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری کردســتان :مدیرکل دفتر 
امور مراتع ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
گفت: طبق پایش هــای صورت گرفته، در حال حاضر 
از ۸۴.۸ میلیون هکتار وســعت مراتع کشــور، ۵۶.۲ 
میلیون هکتار آن، از لحاظ پوشــش گیاهی کم تراکم 
و فقیــر اســت. ترحم بهزاد همچنین گفت: پوشــش 
گیاهی مراتع را در کشــور نامناســب دانست و اظهار 
داشت: از این ۸۴.۸ میلیون هکتار مراتع کشور، ۲۵.۴ 
میلیون هکتــار نیمه متراکم)بیــن ۲۵ تا ۵۰ درصد 
پوشش گیاهی( اســت. وی یادآور شد: بخش بزرگی 
از کــم تراکم و فقیر بودن مراتع کشــور، به چرای بی 
رویه و زمان ورود و خروج نامناســب دام و تخریب و 
تغییر کاربری زمیــن بر می گردد. مدیرکل دفتر امور 
مراتع ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با اشاره به 
اصالح و احیای ۱۱۲ هزار هکتار از مراتع کشــور طی 
۴۰ ســال گذشته، ادامه داد: طی برنامه ششم توسعه، 
ســاالنه ۱۹۵ هزار و ۵۰۰ هکتار از مراتع احیا شــده 
است. بهزاد به برنامه ریزی برای توسعه گیاهان دارویی 
در مراتع اشــاره کرد و گفت: قرار بود در قالب برنامه 
ششم توسعه، ۲۵۰ هزار هکتار توسعه گیاهان دارویی 
انجام شود که ۳۶۰ هزار هکتار یعنی ۱۱۰ هزار هکتار 
بیشتر از برنامه مصوب شده، اجرا شد. وی ارزش تولید 
ساالنه علوفه در کشور را ۲۵ هزار میلیارد تومان اعالم 
کرد و اظهار داشت: ساالنه ۸۶۰ هزار تن گوشت قرمز 
در کشــور تولید می شود که ۴۲ درصد آن وابسته به 

عرصه های مرتعی است.

بیش از ۵۶ میلیون هکتار مراتع کشور 
از لحاظ پوشش گیاهی فقیر است

آگهی مفقودی
موتــور ســیکلت  خــودرو  کارت  و  کمپانــی  و ســند  بــرگ ســبز 
احســان cc 125  رنــگ مشــکی مــدل 1393 بــه شــماره موتــور 
0125N2N314083 و شماره تنه N2N***125E9316897  به 
شــماره پالک 125-34312 بنام مهرشــاد ظرافت مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط گردید.
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غــرب در حالــی با ادعــای حقوق بشــر و کمک های 
انسان دوســتانه مدعی ورود ســهل و آســان آوارگان 
جنگ اوکراین به اروپاســت که گزارش ها از رفتارهای 
نژادپرســتانه علیه رنگین پوستان و غیر اروپایی ها در 

این نقل و انتقال حکایت دارد.
غرب که طی ســالهای اخیر در رفتاری نژادپرســتانه و 
با نقض کنوانســیون 1951 پناه جویان ســازمان ملل 
متحد از پذیرش آوارگان ســوری، عراقی، افغانستانی، 
فلســطینی و کشــورهای آفریقایی خودداری و حتی 
چندی پیش آوارگان ناشــی از خروج غیر مســئوالنه 
آمریکا و ناتو از افغانســتان هزاران آواره را در مرزهای 
لهســتان و بالروس در وضعیت غیر انســانی قرار داد و 
اروپا از پذیرش آنها خودداری کرد، امروز مدعی حمایت 
همه جانبه از چشــم آبی ها با موهــای بلوند اوکراینی 
شده است. رفتار نژادپرستانه تبعیض آمیزی که البته به 
همین جا ختم نمی شود و حتی در پذیرش اوکراینی ها 
نیــز این وضعیت ادامه دارد چنانکه اوکراینی  ها از ورود 
دانشــجویان آفریقایی و عرب تبار بــه قطارهای عازم 
لهســتان ممانعت می کنند و از طرفی لهســتانی ها هم 
بخاطر رنگ پوستشــان آنها را نمی پذیرند. ویدئوهایی 
در رســانه های اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد 
دانشــجویان آفریقایی و عرب تبار از قطار عازم لهستان 
گزارش های  اســت،  می شــوند.گفتنی  انداخته  بیرون 
متعددی درباره جلوگیری از ورود دانشجویان خارجی 
عــرب و آفریقایی تبار به داخــل پناهگاه های اوکراین 
در زمان حمله ارتش روســیه منتشــر شــده است اما 
ســازمان های حقوق بشــری اروپایی توجه چندانی به 
آنهــا ندارند.همچنیــن خبرگزاری »فرانــس 24« نیز 
خبــر از گزارش های نگران کننــده ای درباره ممانعت 
از خروج دانشــجویان اهل نیجریــه و آفریقای جنوبی 
از گذرگاه هــای مرزی غرب اوکراین داد و نوشــت که 
هیچکدام از نیروهای مرزی اوکراینی یا لهستانی حاضر 
به عبور دادن این دانشــجویان از مرزهایشــان نشدند. 
همچنین مقامات سازمان ملل به رفتار های نژادپرستانه 
با اتباع غیراروپایی هنگام عبور از مرز های اوکراین برای 

ورود به اروپا اعتراف کردند.
به گفته روزنامه ایندیپندنت انگلیس: »فیلیپو گراندی« 

کمیســر عالی امــور پناهندگان در بیانیــه ای  به این 
مسئله اذعان کرد. در همین حال برخی افراد آفریقایی 
تبار نیز به این روزنامه انگلیســی گفتند هنگام بحران 
به حال خود رها شــدند. پیش از این نیز گزارش هایی 
منتشــر شــده بود که نشــان می داد پناهندگانی از 
آفریقا، جنوب آسیا و حاشــیه مدیترانه هدف اقدامات 
و رفتارهای نژادپرســتانه قرار گرفتنــد و از عبور آنها 
از مرز جلوگیری شــد و اوکراینی هــا در اولویت قرار 
گرفتــه بودند.در همین رابطــه اتحادیه آفریقا با صدور 
بیانیه ای، مخالفت خود را با هرگونه رفتار نژادپرستانه 
با آفریقایی تبارها که به منزله نقض قوانین بین المللی 
است، اعالم کرد. دیروز کمیسیون اروپا پیشنهاد اعطای 
ویزای حفاظت موقت با مزایایی؛ از جمله اجازه اقامت، 
کار و رفاه اجتماعی به پناهجویان اوکراینی را ارائه داد.
خبر دیگــر از اوکراین آنکه دولــت اوکراین در خالل 
درگیری نظامی با روسیه از موسسات مالی بین المللی 
خواسته تا بدهی های اوکراین را ببخشند.گفته می شود 

این کشور 57 میلیارد دالر به خارج بدهکار است.
در این میان »سعید فارس الســعید« تحلیلگر سوری 
مســائل امنیت راهبردی، تصریح کرد که حدود 25۰۰ 
تروریست تحت نظارت دســتگاه اطالعات ترکیه برای 

ورود به اوکراین آماده می شوند. 
در همین حال بایدن رییس جمهور آمریکا در سخنرانی 
ساالنه خود در کنگره گفت: پوتین نمی داند چه چیزی 
در راه اســت و گرنه جنگ را تمــام می کرد.جو بایدن، 
رییس جمهور آمریکا در جریان ســخنرانی ساالنه خود 
در کنگــره ضمن تقدیر از ایســتادگی مــردم اوکراین 
در مقابل حمالت نظامی روســیه علیه این کشــور از 
نمایندگان کنگره خواســت به احترام مــردم اوکراین 
به پــا خیزند.بایدن ضمــن انتقاد شــدید از والدیمیر 
پوتین اظهار کرد: رییس جمهور روســیه دچار اشتباه 
محاسباتی در اوکراین شده است. پوتین تصور می کرد 
می توانــد اوکراین را ظرف چند روز بــه زانو در آورد، 
امــا حاال می بینــد که با دیواری مســتحکم و قوی رو 
به روســت که هرگز تصورش را هــم نمی کرد.در نقطه 
مقابل الوروف وزیر امور خارجه روســیه گفت روســیه 
به اوکراین اجازه دستیابی به سالح هسته ای را نخواهد 

داد.نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفت که مسکو 
برای یافتن راهکاری قانونی و متوازن برای بحران، هیچ 

اراده ای در نظام اوکراین نمی بیند.
از سوی دیگر رئیس شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین 
مدعی شــد، یک جوخه کماندوی چچنی که قصد ترور 
رئیس جمهور این کشــور را داشــت، توسط نیروهای 
اوکراینــی منهدم شــد. در این میان بــه دنبال خروج 
ناظران ســازمان امنیت و همکاری اروپا از لوهانسک و 
دونتسک، ناظران این ســازمان از خارکیف و خرسون 
هــم خارج شــدند. البته در ناکامی دیگــر غرب، وزیر 
خارجه ترکیه با تاکید بر عدم مشــارکت این کشور در 
تحریم های غربی علیه روسیه، گفت روسیه درخواست 
خود برای عبور کشــتی های ثبت نشده در ناوگان سیاه 

از طریق ترکیه را پس گرفته است.
خبر دیگر آنکه ولی عهد ابوظبی طی تماســی تلفنی با 
رئیس جمهور روسیه درخصوص آخرین تحوالت بحران 
مسکو- کی یف گفت وگو و بر تالش امارات برای رسیدن 
به راه حلی سیاســی تاکید کرد. از ســوی دیگر ســفیر 
اوکراین در فلســطین اشغالی گفت، ده ها آواره اوکراینی 
که قصد ورود به تل آویو داشــتند از فرودگاه بن گوریون 
عودت داده شــدند. عالوه بر این رئیس کمیته نظارت بر 
بانکــداری و بیمه چین  گفت، چین به تحریم های یک 
جانبه علیه روســیه نخواهد پیوست و به همکاری مالی 
عادی با تمامی طرف هــا ادامه خواهد داد.به گفته وی، 
تاثیر تحریم  های ضد روســیه بــر اقتصاد چین در حال 
حاضر چندان مشهود نیست اما در آینده نیز قابل توجه 
نخواهد بود. از سوی دیگر میخائیل میشوستین، نخست 
وزیر روسیه  اعالم کرد که روسیه به صورت موقت خروج 
ســرمایه های خارجی از این کشور را متوقف کرده است.

سخنگوی کاخ کرملین نیز با اشــاره به آمادگی روسیه 
برای تداوم مذاکره با اوکراینی ها گفت، تحریم های غرب 
نیازمند پاسخی ســخت و فکرشده هستند.منابع مطلع 
می گویند واشنگتن قصد دارد پروازهای روسیه با استفاده 
از حریــم هوایی آمریکا را به دنبال روی از اتحادیه اروپا و 
کانادا، ممنوع کند.در این میان زلنســکی رئیس جمهور 
اوکراین مدعی کشــته شدن حدود شــش هزار نظامی 

روسیه در شش روز اخیر شده است

گــزارش
رفتار گزینشی کشورهای غربی در قبال آوارگان جنگ اوکراین 

نژادپرستی اروپایی  به پناه جویان رسید ماموریت جدید تروریست ها

جنــگ افروزی و بحران ســازی آمریکا ســرانجام 
اوکراین را وارد جنگی ســاخت که تلفات انســانی 
و خســارت های مالی بســیاری برای این کشور به 
همراه خواهد داشــت بویژه اینکه دولت غرب گرای 
کی یف در سالهای اخیر نشان داده است که بیش از 
رویکرد به منافع ملی و مطالبات مردمی در مســیر 
خواسته های غرب حرکت می کند. نکته قابل توجه 
در یک هفته جنگ اوکراین آن اســت که ولودیمیر 
با  روز دوشــنبه  اوکراین،  زلنســکی،رییس جمهور 
امضای فرمانی، الزام داشــتن ویزا را برای داوطلبان 
خارجــی که قصد پیوســتن به لژیــون بین المللی 
دفاع از اوکرایــن را دارند، لغو کرد و همزمان با نیز 
محافل رســانه ای و سیاســی غربی مدعی آمادگی 
 موج بزرگی از داوطالبان بــرای حمایت از اوکراین 

خبر دادند.  
این ادعاها در حالی مطرح شــده اســت که تجربه 
رفتارهای غــرب در تحوالت جهانی از جمله بحران 
اخیر قرقیزســتان، جنــگ قفقاز میــان جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، بحران سوریه و عراق و پیش 
از این نیز در افغانســتان نشــان می دهد که محور 
سیاســت غرب در قالب بهره گیــری از گروه های 
تروریســتی استوار اســت. غرب همواره بر آن بوده 
تــا به جای حضــور نظامی مســتقیم، از گروه های 
تروریستی همچون القاعده، داعش، النصره و.... برای 
اهداف خویش بهره گیرد چنانکه در طول چند دهه 
اخیر به رغم آغشته بودن دست گروهک تروریستی 
منافقیــن به خون 17 هــزار ایرانــی همچنان به 

حمایت از این تروریست ها ادامه می دهد. 
روند تحوالت اوکراین از جمله طراحی غرب برای به 
درازا کشــاندن مذاکرات سیاسی روسیه و اوکراین، 
ادعای رســانه ای مبنی بر نیروهای عظیم داوطلبی 
راهی شــده به اوکراین، طرح معافیت ویزایی برای 
داوطلبان خارجی و... بیانگر تکرار ســناریوی بهره 
گیری از تروریســم بــرای منافع غرب اســت. این 
امر زمانی نمود می یابد که بر اســاس اطالعاتی که 
روزنامه ANHA منتشر کرده، سازمان امنیت ملی 
ترکیه فعالیت های تازه ای را برای ســربازگیری در 
ادلب سوریه و انتقال آنها به شرق اوکراین در آینده 
نزدیک در دستور کار قرار داده است. افسران ترکیه 
بــه مزدورانی که به اوکراین بروند تا 4۰۰۰ دالر در 
عملیات فعال مســلحانه و 15۰۰ دالر در وضعیت 
انتظار در پشــت مناطق مرزی پیشنهاد داده اند. به 
گفته این منابع قرار اســت مرحله نخست اعزام این 
افراد مســلح به اوکراین در آینده نزدیک انجام شود 
و انتظــار می رود به این ترتیب دســت کم 7 هزار 
نفر از مزدوران مستقر در ســوریه توسط ترکیه به 
اوکراین منتقل شوند. مسئولیت این افراد گسترش 
و مبــارزه در صورت لزوم در مرزهــای اوکراین در 
صورت تهدید از ســوی دیگر نیروهای مسلح شبه 

نظامی است.
در همیــن حال بشــار الجعفری معــاون وزیر امور 
خارجه ســوریه اخیرا عنوان داشــت  که ســازمان 
اطالعــات آمریکا ممکن اســت زندانیان ســازمان 
تروریســتی »داعش« را در صورت نیــاز به خاک 
اوکراین منتقــل کند، و توضیــح داد: ما به عنوان 
یک کشور شواهدی داریم که نشان می دهد ارتش 
آمریکا در حال انتقال شبه نظامیان به ویژه اعضای 
ســازمان تروریســتی »داعش« و تروریســت های 
»جبهــه النصره« از منطقه ای بــه منطقه دیگر در 
خاک ســوریه است.وی با اشــاره به اینکه استفاده 
از مــزدوران یک رویــه جا افتاده در آمریکاســت، 
یادآور شــد: آنها تروریست ها را از اردوگاه الهول به 
 منطقه التنف و از اینجا به افغانستان و بورکینافاسو 

منتقل می کردند. 
در این شرایط آنچه در بحران اوکراین مشهود است 
آنکــه غرب به دنبال طوالنی ســازی جنگ اســت 
چنانکه مکرون رئیس جمهور فرانســه رسما عنوان 
می کند که جنــگ اوکراین کوتاه مــدت نخواهد 
بــود. در همین چارچوب نیز لیز تراس وزیر خارجه 
انگلیس مدعی است که احتماال این جنگ سالها به 
طول خواهد کشید. با توجه به این مولفه ها می توان 
گفــت که اوکرایــن امروز صحنه جدید تروریســم 
پروری آمریکایی است که با پیوند میان تروریسم و 
نئونازی های اوکراینی برآنند تا به زعم خود بحرانی 
پایدار را بر اساس منافع خویش در منطقه مدیریت 
نمایند هر چند که پیشــروی ســریع ارتش روسیه 
مولفه ای اســت که می تواند این معادله را با چالش 

مواجه سازد. 

یادداشت

قاسم غفوری

اعتصاب کارکنان مترو لندن را فلج کرد 

جانسون جنگ  افروز در بحران
جانسون نخســت وزیر جنگ افروز انگلیسی ها در حالی همچنان بر آتش بحران 
اوکراین می دمد که اعتصاب کارکنان متروی لندن در اعتراض به شرایط کاری و 
دســتمزد و میزان حقوق بازنشستگی و نیز حذف ۶۰۰ موقعیت شغلی در شبکه 
متروی لندن صف های بســیار طوالنی در برخی ایستگاه های اتوبوس در پایتخت 

انگلیس را پدید آورد.
حدود 1۰ هزار نفر از کارکنان متروی لندن می گویند پس از آن دست به اعتصاب 
زدند که مقامات به خواســته های آنان هیچ توجهی نکردند.دولت از شــرکت ها و 
سازمان ها خواســت به علت اعتصاب گسترده که همه خطوط متروی لندن را در 
بر گرفت از کارکنانی که می توانند از خانه کار کنند بخواهند مبادرت به سفر های 
درون شهری نکنند تا بار مشکالت کاهش یابد.با وجود این در برخی مسیر های پر 
تردد به علت کمبود اتوبوس مسافران ساعت ها دیرتر از زمان معمول بر سر کار های 
خود حاضر شدند.همچنین اعتصاب کارکنان متروی لندن موجب استفاده بیشتر 
از وسایل حمل و نقل شخصی شد که ازدحام خودرو ها را در بسیاری از خیابان ها 
و بزرگراه ها در پی داشــت. با اعتصاب کارکنان مترو و کمبود وسایل حمل و نقل 
عمومی تاکســی ها نیز کمیاب شــدند و کرایه خود را نیز افزایش دادند و همین 
موجب شــد برخی از افراد از رفتن به ســرکار و انجام کاری برای ان خارج شــده 
بودند منصرف شوند و به خانه برگردند.کارکنان متروی لندن تاکید کردند چنانچه 
به خواســته هایشان توجه نشود پنج شنبه نیز دست به اعتصاب خواهند زد.پیش 
بینی شــده است جمعه هم در صورت اعتصاب امروز هرج و مرج و درهم ریختگی 
در جابجایی مســافران ادامه یابد. در این میان سران انگلیس به جنگ افروزی در 
اوکراین ادامه می دهند خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از سفیر روسیه در انگلیس ، 
از احتمال قطع مسکو-لندن خبر داد. اسپوتنیک  افزود: آندری کلین سفیر روسیه 
در انگلیس احتمال قطع روابط  مســکو با انگلیس را در خصوص تصمیم  لندن بر 
اعمال تحریم ها علیه روســیه بر سر عملیاتی که در اوکراین به منظور حفاظت از 

جمهوری های خلق دونتسک و لوهانسک درجریان است را منتفی ندانست.

جنگنده های ائتالف سعودی جنایتی دیگر را رقم زدند

جهان خاموش از کشتار مردم یمن 
در حالی محافل رســانه ای و سیاسی غربی با ادعای بشر دوستی تمام توان خود 
را بــر آنچه حمایت از اوکراین مــی نامند ، قرار دارده اند کــه همزمان رویکرد 
نژادپرستانه و تبعیض آمیز آنها در قالب سکوت در برابر جنایات سعودی در یمن 
همچنان ادامه دارد چنانکه منابع خبری از بمباران مناطق مختلف یمن از سوی 

جنگنده های ائتالف سعودی طی دیروز خبر دادند.
جنگنده بمب افکن های ائتالف ســعودی 29 بار شهرستان های حرض و عبس 
واقع در استان حجه را بمباران کردند.بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتالف 
ســعودی همچنین اســتان های صعده، الجوف، البیضاء و مأرب را نیز هدف قرار 
دادند.منابــع نظامی یمن نیز گزارش دادند، نیروهای ائتالف ســعودی طی 24 
ســاعت 12۰ بار آتش بس ادعایی در اســتان الحدیده را نقــض کردند. این در 
حالی است که غرب به سکوت 7 ســاله در برابر جنایات سعودی ادامه می دهد. 
در هیمن چارچوب وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن گفت، شرم آور و مضحک 
اســت که یکی از متجاوزان به یمن عامل صدور قطعنامه تحریم های جدید علیه 
یمن باشد.دوشنبه هفته جاری )نهم اسفند( شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 
پیشنهادی امارات به منظور گسترش ممنوعیت های تسلیحاتی اعمال شده علیه 
تعدادی از ســران جنبش انصاراهلل یمن را تصویب کرد.در همین ارتباط »هشام 
شــرف عبداهلل« وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن به خبرگزاری »سبأ« گفت، 
این شــرم آور و مضحک است که یکی از متجاوزان به یمن عامل صدور قطعنامه 
تحریم هــای جدید علیه یمن باشــد. قطعنامه های اخیر شــورای امنیت درباره 
وضعیت یمن، در تناقض آشــکار با منشور سازمان ملل است که بر حق طبیعی 
ملت ها در دفاع از خــود تأکید می کند.وی افزود، اقدامات دفاعی صنعاء و هدف 
قرار دادن تأسیســات نظامی و حیاتی ائتالف سعودی-اماراتی، پاسخ طبیعی به 
جنایات جنگی و نسل کشی این ائتالف از 2۶ مارس 2۰15 تا کنون است. در این 
میان نماینده ویژه سازمان ملل و نماینده ویژه آمریکا در امور یمن گفت وگوهای 

جداگانه ای با رئیس  دولت مستعفی یمن در عربستان سعودی انجام دادند.

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره
در شرکت شید انرژی هوشمند خراسان  )سهامی خاص(

شماره  به  شده  ثبت  خاص  سهامی  خراسان   هوشمند  انرژی  شید  شرکت  سهامداران  دعوت  آگهی 
50855 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، هیئت مدیره

فوق  بطور  عادی  در جلسه مجمع عمومی  تا  کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود  از  بدینوسیله 
10:00 مورخ  1400/12/24 و جلسه هیئت مدیره که در ساعت  08:00 مورخ  العاده که در ساعت 
مشهد  آدرس  در   1400/12/26 مورخ   12:00 در ساعت  که  مدیره  هیئت  و جلسه   1400/12/24
واحد 103 کدپستی  9196758473  نوید،  تجاری  بهارستان، مجتمع  میدان  میدان سپاد،   مقدس،  

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. 
دستور جلسه:  1- انتخاب مدیران  2- انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار  4- تعیین 

سمت مدیران 5- تعیین دارندگان حق امضا 6- تغییر نشانی در یک واحد ثبتی

اعضا هیات مدیره شرکت 
8 8 0 0 6 6 7 7

 تلفنی آگهی می پذیرد


