
بلیت سینماهای شهرداری تهران هم 
کاهش یافت

مجید اکبرشــاهی مدیرعامل موسسه تصویر شهر 
از اجرای طرح کاهش قیمت بلیت در ســینماهای 

موسسه تصویر شهر از اول تابستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی موسســه تصویر شــهر، 
مجید اکبرشاهی مدیرعامل موسسه تصویر شهر با 
اعالم اجرای طرح تابستانه در سینماهای شهرداری 
تهــران گفت: پس از تجربــه موفقی که در فروش 
باالی فیلم ســینمایی »بدون قرار قبلی« با اجرای 
طرح نیــم بها بلیت در روز میالد حضرت امام رضا 
)ع( داشــتیم، تصمیم گرفتیم که تمهیداتی برای 
جذب مخاطب بیشــتر در سینماهای زیرمجموعه 

در نظر بگیریم.
وی افزود: از آنجایی که سینماهای موسسه تصویر 
شهر زیر مجموعه شــهرداری تهران است و تامین 
رفاه و آســایش شــهروندان از اصلی ترین وظایف 
این نهاد اســت، بر آن شــدیم که در برخی روزها 

و ساعات بهای بلیت را در سینماها کاهش دهیم.
اکبرشاهی درباره جزئیات بیشتر این طرح و قیمت 
بلیت سینماهای زیرمجموعه تشریح کرد: سه روز 
ابتدای هفته )شــنبه، یکشنبه و دوشنبه( بلیت در 
پردیس های ســینمایی »ملت«، »تماشا« و »راگا« 
تا ســاعت ۱۹ به صورت نیم بها و از ساعت ۱۹ به 
بعد برای تمامی فیلم ها در پردیس ملت از ۴۵ هزار 
تومان به ۳۵ هزار تومــان و در پردیس های راگا و 
تماشــا از ۳۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان کاهش 
می یابــد. وی همچنین در ادامــه گفت: این طرح 
از ابتدای تابســتان، تیرماه ۱۴۰۱ در ســینماهای 
زیرمجموعه اجرا می شود و در دیگر روزهای هفته 
نیز طبق روال گذشــته بها بلیت در روزهای ســه 
شنبه به صورت کامل نیم بها و سه روز پایانی هفته 
)چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه( به صورت تمام بها 

برای شهروندان ارائه می شود.
مدیرعامل موسســه تصویر شــهر تصریح کرد: ما 
از ابتدای ســال جاری نیز بــا برنامه ریزی هایی که 
انجام دادیم تصمیم گرفتیم که قیمت بلیت سینما 
در پردیس ســینمایی رازی واقــع در منطقه ۱۱ 
شهرداری تهران که از سینماهای زیرمجموعه این 
موسسه است را افزایش ندهیم و این سینما همانند 
سال گذشته در تمام ایام هفته بلیت را با بها ۱۵ هزار 
تومان به مخاطبان ارائه می دهد. مجید اکبرشاهی 
در پایان اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح 
استقبال مخاطبان از فیلم ها افزایش داشته باشد و 

رونق به سالن های سینما بازگردد.

خبـــر گزارش

یوســفعلی میرشکاک با انتقاد از شفیعی کدکنی می گوید: 
شــاهنامه کارکرد اجتماعی دارد و کســی که هشت سال 

جنگ را تجربه کرده، داستان شاهنامه را می فهمد.
به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، یوسفعلی میرشکاک، 
پژوهشــگر و منتقد ادبی در نشست درس گفتارهای خود 
پیرامــون شــاهنامه خوانی، با انتقاد از اظهارنظر شــفیعی 
کدکنی که معتقد است کارکرد اجتماعی شاهنامه از دست 
رفته اســت، با تأکید بر این که شاهنامه کارکرد اجتماعی 
دارد، گفت: کسی که هشت سال جنگ یا دو سال و دو ماه 

آن را تجربه کرده، داستان شاهنامه را می فهمد.
او با تأکید براین که انســان به واســطه  هویت، انسان است، 
تصریح کرد: شــاهنامه، خدای نامه و کاًل موالی قدیم ما و 
آن چه از قبِل ورود مدرنیته داشــته ایم و باقی مانده حتی 
آنجایی که جز ســخافت نمی بینیم، نه فقط شاهنامه بلکه 
دیوان سوزنی ســمرقندی نیز به یک معنا وجهی از هویت 

این قوم است.
میرشکاک با بیان این که طی چند سال گذشته هیچ وقت 
خــودم را سانســور نکرده و همواره بدون ممیزی ســخن 
گفته ام، افزود: انســاِن بدون هویت ایرانی کسی است که با 
وجود گرســنگی همسایه اش پولش را در جهت شرکت در 
کنســرت تتلو در آنتالیا خرج می کند. خیلی ها از وضعیت 
اقتصادی ناراحت ند اما اگر انساِن ایرانی می توانست هویتش 
را بازیابی کند، مشــکلی پیش نمی آمد چراکه اولین باری 
نیســت که این قوم و ســرزمین دچار مشکل اقتصادی و 
سیاسی و... شده است. هویت جمعی مردم ایران در گذشته 
باعث می شــد قحطی محض پیش نیاید. با این وجود این 
مردم بخاطر هویت مشخص شــان که قومی و دینی بود، از 

بحران های بزرگ رد  شدند.
ایــن منتقد ادبــی به درگیــری صفاریان با ســامانیان و 
آشــوب های عظیم آن در شــرق و غرب و شمال و جنوب 
ایران اشاره کرد و ادامه داد: با وجود این درگیری ها فشاری 
به مردم وارد نمی شــد. هنگامی که غزنویان با ســامانیان 
مشکل پیدا می کنند و درگیری های زیادی شکل می گیرد 
باز قوم ایرانی برمدار هویتشان می گردند. ۲۰۰ ـ۳۰۰ سال 
جنگیدن ایرانیان با اعراب با چه چیزی بود؟ یعنی با تکیه 
بر چه منش و بینشــی بود و چه چیزی در جانشان بود که 
توانستند آن همه سال در برابر فرهنگ مقابل مبارزه کنند؟ 
در تحویل قدرت از غزنویان به ســلجوقیان اوضاع پریشانی 
وجود داشته است اما مردم رد می شدند و حکومت ها با هم 
درگیر بودند لذا مشکل، مشکِل قدرت بوده است نه مردم.

میرشــکاک خطاب بــه جوانان و بــا تأکیــد براین که از 
چشــم انداز من مشکل امروز هویت است، گفت: گذشتگان 
بــا عرب روبــه رو بودند و امروز ما در برابر غرب هســتیم. 
تا قبل مشــروطه و مدرنیته هویت واحد داریم اما ســپس 
هویت مان دوپاره یا کاًل بی هویت می شویم یا برای اینکه از 
گزند مدرنیته در امان باشیم، خودمان را به صورت تصنعی 

به گذشته هزار ساله و ده هزار ساله پرت می کنیم.
این شــاعر به تشــریح ویژگی های تکنولوژی پرداخت و با 
بیان این که تکنولوژی همواره انســان را به ســمت خاصی 
هدایت می کند که پیش از آنکه غرق آن شــویم باید آگاه 
باشــیم، گفت: ما بخاطر تکنولوژی است که مصرف کننده 
شــده ایم درحالی که در جمهوری اســالمی به غرب »نه« 
می گویم اما این فقط در گفتار است چراکه در کردار هنوز 

نتوانسته ایم نه بگوییم.

او تحقــق مدنیــت دینــی را مقدمه بازگشــت به هویت 
دینی دانســت و اظهار کرد: هرجایــی که تکنولوژی ورود 
پیدا کند به نفــع خودش جا باز می کند و این مســئله را 
که اغلب مشــکالت ما از آن سرچشــمه می گیرد جماعت 
موجود متوجه نشده اند و این درحالی است که ما غرق در 
ســرمایه داری بین المللی و امپریالیسم هستیم درشرایطی 

که قصد درگیری با آمریکا را داریم که شدنی نیست.
میرشــکاک بــا تأکیــد براین که مــا بــا آرمان گرایی و 
محال اندیشــی انقالب کردیم، گفت: اگر امروز نمی توانیم 
خودمان را جمع کنیم بخاطر آن اســت که هویت قومی و 
دینی مان ناخواســته روبه روی هم ایستاده اند، درحالی که 
این مسئله ای کاذب اســت زیرا هویتی قومی که با هویت 
دینی درگیر باشــد، کاذب است چون هویت قومی و دینی 

پشت و روی یک سکه اند.
این محقق و پژوهشــگر، گفت وگو نکردن و ارتباط گیری با 
نسل جدید را مشکل نسل اول انقالب دانست و ادامه داد: 
ویرانی زبان به ویرانی هویت منجر می شــود و من با خودم 
قرار گذشــته ام، از شــاهنامه بگویم چون شاعران گذشته 
حکیم بودند و کســی که با آن اُنس بگیرد متوجه می شود 
چگونــه حافظ، موالنا و خیام و هرکســی که چشــم انداز 
خاصــی دارد از آن بیرون آمده اســت؛ عظمت این کتاب 
به قدری اســت که ۱۴۰۰ سال اجازه نداده است این مردم 

فارسی زبان، عرب شوند.
او گفت: باید بدانیم چه کســی هســتیم، زیــرا هر فرد از 
یک ســری زیرســاخت همچون عقل، عاطفه، خیال، زبان، 
حکمت و.. شــکل گرفته  کــه در او تجلی پیدا می کند. آن 
فرد ایرانی که در آمریکا زندگی می کند با این فرض که ضد 

جمهوری اسالمی باشد نیز ایران و تهران را دوست دارد و 
اگــر تیم فوتبال ایران با آمریکا بازی کند باز طرفدار ایران 
اســت و این ناخودآگاه اســت. غفلت از این ناخودآگاهی، 
ناخودآگاهی را مضاعف خواهد کرد و بخواهیم یا نخواهیم 
یک حادثه باید رخ دهد تا بفهمیم ایرانی هستیم یا نیستیم.
میرشکاک شعر »این وطن مصر و عراق و شام نیست/ این 
وطن، شهریست کان را نام نیست« را خواند و گفت: وطن 
ساحت وجودی توســت. همه ایرانیان بخاطر پیروزی تیم 
فوتبال ایران برابر آمریکا خوشــحال شدند اما کسی نیست 
بپرســد چرا هویت ما فقط در فوتبال می ُجنبد درحالی که 
در اقتصاد، سیاست، هنر و اندیشه نیازمند هویت هستیم.

این منتقد بر لــزوم بازیابی هویت تأکید کرد و گفت: باید 
بتوانیم در عین تمدن، مثل انســاِن ایرانِی قرن ششم، قرن 
هفتم و قرن هشــتم واجد هویتی باشیم که دین و قومیت 
در آن همســو باشند تا بر مشــکلی همچون حمله مغول 

غلبه کنیم.
او تصریح کرد: در ایرانیان شــهیدانی همچون ســیامک تا 
یزدگرد و ســیاوش وجود دارد؛ قوم ایرانی برای ســیاوش 
تعزیه ای داشته است که هرساله برگزار می شده است و اگر 
امروز می بینیم محرم این قدر بــرای این قوم اهمیت دارد 
بخاطر آن اســت که قوم ایرانی ســراپا خاطره سوگ بوده 
است درحالی که اعراب خاطره سوگ ندارند. ایرانی ستودن 
دارد و سعی می کند مدام با جهان ُمردگان در ارتباط باشد 
لذا اگر کارکرد »شاهنامه« در جهان کنونی و مدرن امکان 
نداشته باشد یا شاهنامه را جوری نفهمیم که به درد زندگی 
و گرفتاری های امروزمان بخورد، همان بهتر که هیچ کاری 

به کار آن نداشته باشیم.
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انتقاد میرشکاک از شفیعی کدکنی

شاهنامه کارکرد اجتماعی دارد

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 140160306271000094 
هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبــت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن ناجی 
رضاپور فرزند غالمرضا در ششدانگ اعیان یک باب 
منزل به  مســاحت 144/83  متر مربع قســمتی از 
پــالک 71 اصلی بخش 9 واقع در رســالت 42 پالک 
768 کــه اعیان متعلق به خود متقاضی عرصه متعلق 
به موقوفه قهار قلی میرزا محرز گردیده است.لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصــول اعتراض طبــق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 700
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/02

بشــیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

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

برابر رای شماره140160329012001834   مورخ 1401/3/29 هیات  
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبــت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای  داود جورابلو به شــماره شناســنامه3 کد ملی 
4609667533صادره از گرمســار فرزند رحمن در ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور با بنای احداثی به مســاحت 246.33 متر مربع از پالک شماره 79 فرعی 
از 25 اصلــی واقــع در  شــاهبداغ حوزه ثبت ملک گرمســار خریــداری از مالک 
رســمی)مبایه نامه عادی/خریداری از نعمت اله شفاع(  محرز گردیده است. لذا 
بــه منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــد می تواند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ  رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول  1401/4/2

تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/18
شناسه آگهی 1339849

حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از ســوي هیأت موضوع ماده 6 آئین نامه اجرایي  قانون الحاق  مواد 
موادي به قانون ســاماندهي و حمایت از تولید و عرضه مســکن مســتقر در اداره ثبت اســناد و 

امالک اسالمشهر
نظر به اینکه طبق آراء صادره با تســلیم اســناد عادي و تصرفات مفروزي اشخاص ذیل  که 
به تأیید شــوراي اســالمي چیچکلو و حسین آباد و احمد آباد و ده عباس وایرین میباشد و اسامي 
متقاضیان که تصرفات مفروزي آنها واقع در چیچکلوبخش 12 تهران احراز گردیده طبق بند) ج( 
ماده7 آئین نامه اجرایي تبصره  2 ماده 8 آئین نامه اجرایي  قانون الحاق  مواد موادي به قانون 
ســاماندهي و حمایت از تولید و عرضه مســکن  بشرح ذیل  مراتب براي یک نوبت آگهي میگردد 
تا چنانچه کســي نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار 
آگهي ظرف مدت بیست روز اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسناد و امالک اسالمشهر  تحویل 
و در مــدت بیســت روز هم دادخواســت خود را  بــه دادگاه صالحه محلي اعالم نمایند و رســید 
گواهي دریافت دارند و به اداره ثبت اسالمهشــر  تحویل نمایند. بدیهي اســت پس از انقضاي 
مهلــت قانوني و عــدم وصول واخواهي در اجــراي مفاد صادره مبادرت به صدور ســند مالکیت 

مفروزي بنام متقاضیان خواهد شد.

همایون صفری- رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محســن ســربندی فراهانی و خانم فاطمه باطبی فرزنــدان محمد قربان و علی  
هریک مالک 3 دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک ذیل  با ارائه استشــهاد محلی مصدق، 
طی درخواســت شــماره 4026787-1050 مورخ 1401/03/28 تقاضای صدور سند 
مالکیــت المثنی ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمســاحت 349.75 متر مربع  
تحت پالک 1144 فرعی از 9- اصلی بشــماره  های ســریال 691215 و 691214 واقع 
در قریه نوا بخش7حوزه ثبتی شهرســتان الریجــان ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود 
شــده را نموده اســت . در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبــت آگهی تا چنانچه اشــخاصی مدعــی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می 
باشــند ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود.تاریخ انتشار: پنج شنبه 1401/04/02.م/الف
اسماعیل اکبری -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

رأي رديف
شماره

بمساحتمیزان سهمتاريخ
)متر مربع(

شماره 
قطعه

مفروزفرزندنام

ششدانگ يكقطعه 16141401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

زينب 57/73734
حسن
 زاده

علی 
حسین

51

ششدانگ يكقطعه 26171401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

مريم 15357
رئیسی 
هنگامی

53اسداله

سه دانگ يكقطعه 36181401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

محمــد 155.25760
قاسم 

آقكارريز

رمضان
علی

51

سه دانگ يكقطعه 46261401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

فاطمه 155/25760
کوثری

51حسین

ششدانگ يكقطعه 56311401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

ناصر 157.262344
بوالفايی 

زلفی

محمد
 قاسم

33/52

ششدانگ يكقطعه 66211401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

عبداله 202.592345
شكروی

33/23خیراله

ششدانگ يكقطعه 76221401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

مهدی 95/21252
ابن علی

66/2صیدراله

ششدانگ يكقطعه 86251401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

مريم257/26763
 زالی

51غالمعلی

ششدانگ يكقطعه 96331401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

شعبانعلی 145/15231
سقرجوقی

64/35نصراله

ششدانگ يكقطعه 106361401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

سلیمان 123/051160
ظاهری

30/804غیب اله

ششدانگ يكقطعه 116371401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

سرور 99/522035
شريفی

30/14نامدار

1/5 دانگ يكقطعه 126231401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

رسول 435/80119
سلطانلو

64/34ربیع اله

1/5 دانگ يكقطعه 136301401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

رضا 435/80119
مرادی

64/34يداله

1/5 دانگ يكقطعه 146321401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

مسعود 435/80119
سلطانلو

64/34ربیع اله

1/5 دانگ يكقطعه 156291401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

امیر435/80119
 مرادی

64/34يداله

ششدانگ يكقطعه 166191401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

محسن 124/72986
پاشايی

53امین

ششدانگ يكقطعه 176201401/02/17
زمین بابنای احداث 

در آن

حسین289/40446
 معینی

51عباس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
 ) نوبت دوم( 

 هیات مدیره شرکت تعاونی نانوایان گنبدکاووس 

نانوایان  تعاونی  شرکت  دوم  نوبت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
گنبدکاووس به شماره ثبت 1678 و شناسه ملی 14000153136 درساعت 10 
به  تعاونی  این  اجتماعات  تاریخ 1401/04/16 درمحل سالن  پنج شنبه  روز  صبح 
آدرس: گنبدکاووس- شهر گنبدکاووس- محله: وحدت معبر ما قبل آخر، کوچه 
20 معبر آخر: خیابان وحدت پالک 307 ساختمان تعاونی طبقه دوم کد پستی: 
4971718687 تشکیل می گردد. ازکلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت به عمل می 
آید جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل دراین جلسه حضور بهم رسانند.

دستورجلسه :
1-استماع گزارش هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسین شرکت 

2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال 1400-1399-1398-1397
3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401

4- تصمیم گیری درخصوص خرید 4 دستگاه کامیون براساس نیاز تعاونی
5- انتخاب هیات مدیره اصلی و علی البدل

6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی برای سال 1401
*الزم به یاد آوری است که؛ اعضای تعاونی می توانند نماینده تام االختیار )از میان 
اعضای تعاونی یا خارج از آنان( را با تایید هیات مدیره برای حضور در مجمع و 
اعمال رای تعیین نمایند. تعداد آرای وکالتی هرعضو سه رای و هرشخص غیرعضو 
تنها رای خواهد بود و حضور توام عضو و نماینده تام االختیار وی درمجمع عمومی 
لغایت همان  بایست درتاریخ 1401/04/15  نماینده وی می  و  ممنوع است. عضو 
روز از ساعت 9 صبح تا ساعت 12 ظهرتواما« به آدرس فوق محل برگزاری مجمع 
مجمع  حضوردر  برگه  اخذ  و  خود  نمایندگی  تایید  جهت  سالیانه  عادی  عمومی 
با در دست داشتن مدارک معتبر، کارت عضویت یا برگه سهام حضور به  عادی 

هم رسانند.
* به همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت احراز هویت اعضاء و 

نمایندگان آنان جهت حضور در محل الزامی است. 
* این جلسه با حضور هرتعداد نفر از اعضا و نمایندگی های آنان رسمیت خواهد 

یافت.

آگهی مفقودی
گواهی نامه دانش آموختگی خانم داج لیری-ندا فرزند شــیرزاد  شــماره شناســنامه 
2210034671 صــادره تنکابــن متولد 1368/07/29 در دوره کارشناســی ناپیوســته  
رشــته و گرایــش مهندســی تکنولوژی نــرم افزار کامپیوتر دانشــگاه شــمال به شــماره 

1039/1992 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت دوم ساری
*************************************************************************

بــرگ ســبز کامیون کشــنده بریموم 440 مدل 2008 رنگ ســفید شــماره شاســی 
VF625GA00008978 شماره موتور 16685 شماره انتظامی ایران33-162ع82 مفقود 

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

مدرک فارغ التحصیلی سمیرا شــیخ کاظمی فرزند محمد شماره شناسنامه 36 صادره 
رامســر در مقطع کارشناســی رشــته مترجمی زبان انگلیســی صادره از واحد دانشــگاهی 
تنکابن با شماره 7704/7 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به نشانی تنکابن-ولی آباد-دانشگاه 

آزاد تنکابن ارسال نماید./نوبت اول ساری
*************************************************************************

ســند کمپانی و برگ ســبز وانت نیســان 2400 مدل 1385 رنگ آبی روغنی شــماره 
موتور 311449 شــماره شاسی PL140DD95312 شــماره پالک ایران82-745ط58 به 

نام صمد امیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
*************************************************************************

ســند کمپانی و سند مالکیت "برگ ســبز" خودروی سواری هاچ بک سیستم هیوندای 
تیــپ 120 مــدل 2012 به رنگ قرمز - روغنی به شــماره موتــور G4FCBW337540 و 
شماره شاسی MALBC51DBCM380478 به شماره پالک ایران 69- 689 و 11 متعلق 
بــه امیرحســین ابوطالبی انارکی نــام پدر عباس به شــماره ملــی 1290610185 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. گنبد
************************************************************************* 

ســند کمپانی و سند مالکیت ) برگ سبز( خودروی کامیونت- ون سیستم نیسان تیپ 
2400 به رنگ آبی-روغنی مدل 1377 به شــماره موتور 00121290 و شــماره شاســی 
00C21142   به شماره پالک ایران 69-343 ن 23 متعلق به پیرمحمد حالی زاده  نام پدر 
آنه به شــماره شناســنامه 768  و شــماره ملی 4869292602 مفقود گردیده و از درجه 

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

شناســنامه  )برگ سبز (وکارت و سند و فاکتور فروش  )سند کمپانی (خودرو سواری 
هاچ بک  پاناروما سیســتم پژو تیپ 207I-TU5 مدل1400 برنگ ســفید روغنی به شماره 
موتــور 167B0130113 و شــماره شاســی NAAR03FE7MJ533998 و  شــماره پــالک 
ایران84-319ق61به نام مجید پناهی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد. 

بندر عباس
*************************************************************************

اینجانــب نورالدیــن معصومــی مالک خــودروی پژو TU5 206 و به شــماره شاســی  
NAAP41FE8HJ023598 و شماره موتور 167B0025912  به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هــر کس ادعایی در مورد 
خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 
14 جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشــهر ساختمان ســمند طبقه 1 مراجعه نماید.
بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. پارس اباد 

مغان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

روابط عمومی شهرداری شهرقدس

ت دوم
نوب

خرید تعداد 70 پرس غذا روزانه جهت پرسنل انتظامات شهرداری قدس را از طریق مناقصه عمومی و بر اساس قانون برگزاری  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به 
مناقصات مصوب سال 1383 از طریق عقد قرارداد با رستوران ، کترینگ و تهیه غذاهای حائز صالحیت سطح شهر قدس خریداری نماید.

1- برآورد اولیه: مبلغ  اولیه برآورد انجام کار حدود 10/000/000/000ریال )ده میلیارد ریال( با احتساب کسور قانونی و 9 % مالیات بر ارزش افزوده میباشد.
2- مدت قرارداد: حدود 6 ماه می باشد.

3- تضمن شرکت در مناقصه : 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود. 
- ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه ، به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.

- پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدی از طریق شماره حساب 0105708327003 نزد بانک ملی بنام شهرداری شهر قدس 
- مناقصه گران می بایستی ضمانت نامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری قدس تحویل نمایند.

4- قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: مهلت خرید اسناد مناقصه از روز پنجشنبه مورخ 1401/4/2 بوده و اسناد و مدارک مناقصه ظرف مهلت مندرج در سامانه تدارکات دولت به نشانی 
www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.

5- مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات:  مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 13:30( روز شنبه مورخ 1401/4/18 و نحوه تحویل اسناد از طریق بارگذاری در 
سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشد.

6- مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه: دارای مجوز اداره بهداشت و پروانه کسب
8- پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد.

9- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
10- در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

11- سایر شرایط و لیست غذا در اسناد مناقصه قید گردیده است.
نوبت اول 1401/3/26 ، نوبت دوم 1401/4/2

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؟

کتابفروشــی ها در ایران از بنگاه های اقتصادی کم بازده به شــمار می روند،  حال 
آنکه در دنیا عموماً روال طور دیگری اســت. چرا با وجود اقبال عمومی به کتاب، 

این فروشگاه ها جان نمی گیرند؟
به گزارش تسنیم،  صنعت نشر در ســال های اخیر با موانع و مشکالت اقتصادی 
بســیاری روبرو بوده اســت با این حال فعاالن این عرصه کوشیده اند تا به حیات 
خود به هــر نحو ممکن ادامه دهند ، در این میان کتابفروشــان که حلقه نهایی 

صنعت نشر به شمار می روند،  با مشکالت بیشتری دست و پنجه نرم می کنند.
از یک ســو ُکمیت فرهنگ کتاب و کتابخوانی بــا وجود دو دهه تالش همچنان 
می لنگد و از ســوی دیگر شرایط اقتصادی حال حاضر دست خیلی ها را از کتاب 
کوتاه کرده اســت. با این حال در ســال های اخیر اقبال جامعه ایرانی به کتاب و 
مطالعه بیشتر از گذشته شده است. اما طبق آمارهای رسمی هم چنان دسترسی 
به کتاب در ایران با نواقصی همراه است،  بنا به گفته معاون فرهنگی وزارت ارشاد 

بیش از نیمی از مردم کشور به کتابفروشی ها دسترسی ندارند.
توســعه ویترین کتاب در سطح کشور یکی از خواسته های به حق فعاالن نشر در 
سال های گذشته بوده است.توسعه کتابفروشی ها اگرچه در تهران و در شهرهای 
بزرگ با ســرعت بیشتری حرکت کرده اســت، اما در شهرستان ها و نقاط کمتر 
برخوردار موفقیت ها ناچیز است. بسیاری از ناشران از جمله چشمه ، ثالث،  مجمع 
ناشــران انقالب اســالمی،  هوپا و... کتابفروشی های زنجیره ای ر در تهران و سایر 

شهرها راه اندازی کرده اند.اما این تالش ها محدود بوده است.
ســرمایه گذاری برای تأسیس یک کتابفروشــی به نظر می رسد که راهی پرخطر 
اســت،  از همین روست که شاید عمده کتابفروشــی های تازه تأسیس تهران در 

سال های اخیر در مال های بزرگ و باالی شهر راه اندازی شده اند. در مراکز شهر و 
حتی در مناطق پایین شهر کمتر شاهد راه اندازی یک کتابفروشی هستیم. البته 
مثال نقض برای این تفکر سرمایه گذاران را می توان در تعطیلی ۳ کتابفروشی در 

یک ماه اخیر در منطقه مرفه نشین تجریش مشاهده کرد.
بنابراین باید گفت که با وجود رشــد و گســترش کتابفروشی های زنجیره ای در 
مناطق باال شــهر تهران،  شــاهد تعطیلی و تغییر کاربری کتابفروشی های خرد 
و محلی نیز هســتیم،  در سه ماهه گذشــته بیش از چهار کتابفروشی مطرح و با 
سابقه در تهران تعطیل شده اند مشکالت اقتصادی و رقابت ناشران با کتابفروشان 

یکی از مهمترین دالیل مطرح شده از سوی صاحبان این مشاغل بوده است. 
به نظر می  رسد دالیل دیگری نیز در مشکالت اقتصادی کتابفروشان دخیل باشد،  
حمایت ها از کتابفروشی ها در سال های اخیر به حداقل رسیده است،  در مقابل از 

سایر حلقه های نشر حمایت بیشتری انجام می شود.

کرکره  نیمه باز کتابفروشی ها

چرا فروشگاه های کتاب در ایران جان نمی گیرد؟


