
پیامی برای فلسطین

جو بایــدن رئیس جمهــور آمریــکا در حالی در 
قدس اشــغالی با ســران رژیم صهیونیستی دیدار 
و بیانیه مشــترکی میان وی و الپید نخســت وزیر 
صهیونیســت ها منتشر شــد که پیش از این وی 
این ســفر را گامــی برای تحقق طــرح دو دولتی 
عنوان کرده بــود حال آنکه مواضــع و رفتارهای 
 وی در این ســفر پیامی دیگر را به فلســطینی ها 

رسانده است. 
آغاز ســفر بایدن با حضور در مراســم رونمایی از 
سامانه لیزی ضد پهپادی و موشکی صهیونیست ها 
که قرار اســت جایگزین گنبد آهنین شود، تاکید 
بــر تعهد آمریکا به اهدافــی میلیاردها دالر کمک 
مالــی و نظامی بــه این رژیــم، تعهــد بایدن به 
حفظ برتری نظامی و امنیتی رژیم صهیونیســتی 
در کل منطقــه و مقابله بــا جریان های مقاومت از 
فلســطین گرفته تا لبنان و سوریه و یمن و... و در 
نهایت تاکید وی بر لزوم روابط کشــورهای عربی 
بــا تل آویو و تبدیل شــدن این رژیــم به عضوی 
عــادی در منطقــه که همه با آن ارتبــاط دارند و 
تالش بایدن برای ســوق دادن کشــورهای حاضر 
در نشســت عربســتان برای عادی ســازی روابط 
 حکایت از استمرار اصل یک جانبه نگری آمریکا به 

رژیم صهیونیستی دارد. 
به عبارتی دیگر عبارات و رفتارهای بایدن بیانگر آن 
اســت که آمریکا صرفا در مسیر حمایت و همراهی 
با رژیم صهیونیســتی گام بر می دارد و تمام توان 
خود را بــرای مقابله با مبارزان بــا این رژیم و در 
اصل مقابله با فلســطینی ها و حامیــان آن به کار 
خواهد گرفت. آنچه بایدن در نهایت به آن اشــاره 
داشــته حمایت از راه حل دو دولتی بوده است که 
بیش به یک لفاظی تکراری آن هم برای سوق دادن 
تشــکیالت خودگردان به احیای مذاکرات سازش 

شباهت دارد. 
مواضــع بایدن این پیــام را برای فلســطینی ها و 
ملت های منطقــه دارد که هیچ تغییری در مواضع 
آمریکا در قبال فلســطین ایجاد  نشده و واشنگتن 
همــان رویکرد بحران ســاز در منطقــه و حمایت 
از رژیــم صهیونیســتی را دنبال می کنــد. بر این 
اســاس می توان گفت که پیام بایدن آن است که 
فلســطینی ها هیچ گزینه ای جز استمرار مقاومت 
در پیــش روی ندارند و نه روی کشــورهای عربی 
و نه بــه آمریــکا نمی توانند اعتمــاد نمایند بلکه 
همگرایــی جبهه مقاومت اســت کــه تنها رهایی 
بخش فلسطین و منطقه از رویکردهای تجاوزکارانه 
 صهیونیســت ها تحت حمایت های گسترده آمریکا 

خواهد بود. 
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گزارش

آمریکا و برخی کشــورهای اروپایــی در حالی مدعی تاثیر 
تحریم ها بر کشــورهای هدف از جمله روسیه هستند که 
بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بر ناکارآمدی این سیاست 
تاکید کرده اند چنانکه نخســت وزیر مجارستان با اشاره به 
بحران انرژی در اتحادیه اروپا گفت هشدار و فرضیات قبلی 
وی در مورد تأثیر اقدامات غرب علیه روســیه اکنون تأیید 

شده است.
ویکتور اوربان، نخســت وزیر مجارستان در گفتگو با رادیو 
ملی »ُکشــوت« در مورد وضعیت فعلــی انرژی در اروپا و 
پیامد های تحریم های غرب علیه مســکو اظهار داشت که 
فرضیات قبلی وی در مورد تأثیر اقدامات غرب علیه روسیه 
اکنون تأیید شده اســت، زیرا سیاست تحریم ها امید های 
اولیــه اتحادیــه اروپا را توجیــه نمی کند.اوربــان در باره 
پیامده های اعمال تحریم علیه روســیه توضیح داد: »باید 
بگویــم، ابتدا فکر می کردم فقط به پای خودمان شــلیک 
کرده ایم، اما اکنون به نظر می رســد که اقتصاد اروپا به ریه 
خود شــلیک کرده است و بنابراین اکنون همه جا در حال 

خفگی است.«
گرگلی گولیاش، دستیار نخست وزیر مجارستان پیشتر به 
خبرنــگاران اعالم کرد احتماال اروپا گاز کافی برای پاییز و 
زمستان نداشته باشــد. در همین حال منابع خبری تایید 
کردند کمیســیون اروپا قصد دارد در زمینه صادرات غالت 

و مواد غذایی روسیه تحریم هایی را لغو کند.از سوی مقابل 
منابعی در کمیســیون اروپا اعالم کردند این کمیســیون 
قصــد دارد علیه روســیه تحریم هایــی را در زمینه طال، 
مواد شــیمیایی و مهندسی مکانیک اعمال کند. همچنین 
در اعترافــی دیگر به شکســت تحریم هــا، وزارت خزانه 
داری آمریــکا با اطمینان دادن به بانک ها، کشــتیرانی و 
شــرکت های بیمه مبنی بر اینکه پروژه هــای صادراتی از 
روسیه، تحریم های واشــنگتن علیه مسکو به دلیل تهاجم 
این کشور به اوکراین را نقض نمی کند، تاکید کرد به دنبال 
تســهیل صادرات مواد غذایی و کود روسیه است.همزمان 
با ســفر جو بایدن به خاورمیانه، نرخ تــورم در آمریکا باز 
هم رکورد شکســت و به رقم بی سابقه ۱/۹ درصد در ماه 
ژوئن رســید که این رقم در چهار دهه اخیر بی سابقه بوده 
اســت. در این میان مجلس نمایندگان آمریکا پیش نویس 
بودجه دفاعی این کشور برای سال ۲۰۲۳ را به ارزش ۸۴۰ 

میلیارد دالر تصویب کرد.
همچنین براساس این گزارش، میزان تغییرات بهای کاالها 
و خدمات به اســتثنای گروه مواد غذایی و انرژی، نســبت 
به ماه قبل 7/۰ درصد و نســبت به ســال قبل ۹/5 درصد 
افزایش یافته که این رقم بیشــتر از پیــش بینی ها بوده 
است.از ســوی دیگر کمیســیون اروپا به دلیل آثار جنگ 
در اوکراین، پیش بینی های خود را درباره رشــد اقتصادی 

منطقه یورو برای ســال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب به 
۲.۶ و ۱.۴ درصد کاهش داد. کمیســیون اروپا پیش از این 
رشد ۲.7 و ۲.۳ درصدی را برای سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ 
در منطقه یــورو پیش بینی کــرده بود.همچنین مکرون 
رئیس جمهور فرانســه با پیش بینی طوالنی شدن جنگ 
در اوکراین، هشــدار داد پاییز و زمستان آینده بدون شک 
بسیار ســخت خواهد بود.خبر دیگر آنکه دبیر کل سازمان 
ملل توافق مســکو و کی یف برای صــادرات غالت از بنادر 
اوکراین را به نفع تمام جهان و گامی مهم به ســوی توافق 

جامع دو کشور دانست. 
در ناکامــی دیگر غرب در سیاســت تحریــم دولت هند 
حاضر نشــد پیشنهاد کنســولگری آمریکا در بمبئی برای 
تحریم کشــتی های روسی را بپذیرد.یک رســانه اروپایی 
نیز اعالم کرد، صربســتان تنها کشــور نامزد عضویت در 
اتحادیه اروپــا از غرب حوزه بالکان اســت که به اقدامات 
محدودکننده این اتحادیه علیه ایران نپیوســته است. البته 
در این میــان در ادامه اقدامات ضد روســی غرب، دولت 
کانــادا از اعمال تحریم های جدیــد علیه بخش نفت و گاز 
و صنایع شــیمیایی روســیه خبر داد.از سوی دیگر وزارت 
خارجه کره شــمالی گفت که اوکراین پس از پیوســتن به 
اقدامــات »ناعادالنــه و غیرقانونی« آمریــکا که حاکمیت 
پیونگ یانگ را نقض می کنــد، حق ندارد از حق حاکمیت 

صحبت کند.ســخنگوی وزارت خارجه چین نیز با اشاره به 
دروغگویی های متعدد مقامات آمریکایی درباره بحران هایی 
 که در جهان به راه انداختند، گفت ایاالت متحده امپراتوری 

دروغ ها است.
خبر دیگر آنکه در ادامه سیاست ناکام تحریم علیه مسکو، 
سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و وزیر امور خارجه 
روســیه در »مســکو« دیدار و بر افزایــش همکاری های 

دوجانبه و منطقه ای تاکید کردند.
از ســوی دیگر وزارت خارجه روســیه با تهیه گزارشــی 
ضمن یادآوری خســارات وارده به کشــورهایی که قربانی 
ماجراجویی های نظامــی واشــنگتن و متحدانش در ناتو 
شــده اند، تاکیــد کرد که بُعــد مادی این خســارات بالغ 
بر صدهــا میلیارد دالر اســت.ماریا زاخارووا، ســخنگوی 
وزارت امور خارجه روســیه در تلگرام نوشــت: وزارت امور 
خارجه یک مطلــب اطالعاتی آموزنده دربــاره پیامدهای 
ماجراجویی هــای نظامــی آمریکا و متحــدان اروپایی آن 
در دو دهه گذشــته تهیه و در وب ســایت منتشــر کرده 
اســت. وزارت امور خارجه روسیه در آن با استناد به منابع 
موثق خســارات مادی وارد شــده به یوگســالوی، عراق، 
 لیبی و ســوریه توسط واشــنگتن و حامیانش را محاسبه 

شده است.

اعتراف مقامات اروپایی به شکست سیاست تحریم 

 اروپا با تحریم روسیه به ریه خود شلیک کرد

تجدید سوم آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 1400/14 

دفتر امورحقوقی و قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

ت اول
نوب

شرکت آب وفاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد به آدرس یاسوج - انتهای بلوار ارم جنب آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد 
- تلفن 33341111-074 شناسه ملی 10861970210 کد اقتصادی 411133595155 و کد پستی 7591757878 درنظر دارد بر اساس قانون برگزاری 
مناقصات پروژه های زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصی از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار 
واجد صالحیت که دارای رتبه معتبر طبق جدول زیر ، ثبت درسامانه ساجار و دارای گواهی صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد 
واگذار نماید ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 1401/04/26 تا ساعت 19 مورخ  1401/04/29 .
2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 1401/05/08.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  1401/05/09  .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین ارائه پیشنهاد .

5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
6( هزینه درج آگهی و اصالحات و تجدید های احتمالی روزنامه و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7( به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتراز میزان مقرر، چک شخصی ونظایرآن و 
پیشنهاداتی که بعدازانقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد و باید بصورت فیزیکی در موعد مقرر تحویل دبیرخانه استان 
گردد.

9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت ننموده 
اند با شرط پیشرفت فیزیکی باالی 70 درصد با تایید کارفرما حق شرکت در مناقصه را دارند. 

10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
11( مهلت بازدید از پروژه و تایید فرم سایت ویزیت حداکثر سه روز پس از مهلت خرید اسناد می باشد.

12( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131
دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

تاریخ انتشار نوبت اول  :1401/04/23
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/25

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویراحمد

شهرستان موضوع مناقصهردیف
محل اجرا

مبلغ برآورد محل تامین اعتبار
اولیه)ریال(

رتبه مورد 
نیاز

مبلغ تضمین معتبر 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار  )ریال(

مدت اجرا

1
پروژه اجرای بخشی از خط انتقال مادوان 
از تنگ کبوتری  شامل تهیه و لوله گذاری 
لوله فوالدی اتصال جوشی به قطر 350 

میلیمتر معادل 14 اینچ با ضخامت جدار 6 
میلیمتر بطول 2625 متر و احداث حوضچه 
شیرآالت و ... طبق براورد و مشخصات فنی

بویراحمد

از محل اعتبارات عمرانی و 
سایر منابع

بخشی از اعتبارات                                                                   
در قالب اوراق و اسناد 

خزاته مدت دار می باشد
نعدیل دارد

آب پایه 5 و 62520053185
6 ماه3130000000باالتر

2

آب  چاه  برداری  دور  پروژه  اجرای  پروژه 
برآورد  طبق   .... و  مهریان   2 شماره  شرب 

و مشخصات فنی
بویراحمد

از محل اعتبارات عمرانی و 
سایر منابع

بخشی از اعتبارات در قالب 
اوراق و اسناد خزاته مدت 

دار می باشد
تعدیل دارد

آب پایه 5 و 10625469539
5 ماه540000000باالتر

آگهی مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمد کهن ســال فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 
2317 صادره از ســاری در مقطع کارشناســی رشــته زبان و ادبیات فارسی صادره از واحد 
دانشــگاهی ساری  با شــماره دانشــگاه ازاد اســامی40497مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
میباشــد.از یابنده تقاضا میشــوداصل مدرک را به دانشــگاه ازاد اســامی واحد ساری به 
نشــانی ســاری کیلومتر 7 جاده دریا مجتمع دانشــگاهی دانشگاه ازاد اســامی واحد ساری 
ساختمان اداری طبقه دوم اداره دانش اموختگان و یا صندوق پستی194-48164  ارسال 

نمایند .نوبت اول- ساری 
***********************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری پژو206 مدل 1389 شــماره پاک ایران82-
 NAAP03ED0BJ470760 863ل82 شــماره موتــور 14189059496 شــماره شاســی

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

اصــل بــرگ ســبز-اصل کارت-اصل ســند کمپانی ســواری پــژو 405 مــدل 1391 
124K0057254 شــماره شاســی  موتــور  ایــران85-394س22 شــماره  پــاک  شــماره 

NAAM01CA7CH396198 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***********************************************************

 TARA-TU5P تیــپ   IKP1 سیســتم  ســواری  خــودرو  سبز)شناســنامه(  بــرگ 
187B0010443 شــماره شاســی   آبنــوس بشــماره موتــور  مــدل 1401برنــگ مشــکی 
NAAY114E6ND930571 و شــماره پاک ایران 94-    522ل44 به نام ســیده ســرور 

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

 PARS-XU7 بــرگ سبز)شناســنامه(و کارت خــودرو ســواری سیســتم پــژو تیــپ
شاســی   شــماره   124K1386370 موتــور  بشــماره  روغنــی  ســفید  1398برنــگ  مــدل 
NAAN01CE2KH214519 و شــماره پاک ایــران 73-    149د35 به نام محمد علی نور 

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

PARS- ســند کمپانی)فاکتــور فــروش کارخانه( خودرو ســواری سیســتم پــژو تیپ
XU7 مــدل 1400برنــگ ســفید روغنی بشــماره موتور 124K1550938 شــماره شاســی  
NAAN01CE6MK064209  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . بندرعباس

***********************************************************
ســند فروش و برگ ســبز خودرو سواری پراید 131SE  مدل 1395 به رنگ سفید به 
شــماره پاک 915ق83 ایران 65 به شــماره موتور M13 / 5595781  و شماره شناسایی 
NAS411100G3478232  بنــام نورعلی ناروئی با کد ملی 3590872543 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد)کرمان(
***********************************************************

آگهی مزایده
اداره تصفیه امور ورشکســتگی استان مازندران در نظر دارد نسبت به فروش اموال 
شــرکت منحله صنم ســیما ) در حــال تصفیه ( از طریــق مزایده و با شــرایط ذیل در تاریخ 
1400/04/29 روز چهار شنبه ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به 
نشانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش خیابان امیرکبیر ، ساختمان شماره دو دادگستری ، طبقه 

اول ، واحد یک اقدام نماید.
الف: مشخصات اموال:

1( پنــل )پلیــت( فاضاب به طــول دو متر و عرض یک متر تعــداد 395 عدد 2( تانکر 
فلزی 2000 لیتری با شاســی و چرخدار تعداد 1 دســتگاه 3( کانکس 4 متری با بدنه )10 
مترمربع( شــامل اســتراکچر و شاســی و بدنه و ســقف و درب و پنجره تعداد 2 دستگاه 4( 
کانتینــر 20 فوتی )6 متری( »درب آن بســته« مــدل )IHSU - 280255 - 1G22( تعداد 1 
دستگاه 5( اجاق گاز 1 دستگاه 6( یخچال فیلور 12 فوت تعداد 1 دستگاه 7( فرش ماشینی 
6 متری تعداد 1 تخته 8( میز کار تعداد 2 عدد 9( کمد فایل بایگانی 4 کشویی فلزی تعداد 
1 عــدد 10( صندلی تعداد 2 عدد 11( بتونیر گیربکســی 350 لیتــری بدون الکتروموتور 
تعداد 1 دســتگاه 12( قالب فلزی منهول 1/2 به ارتفاع نیم متر تعداد 12 دســتگاه 13( 
قالب فلزی منهول 1/5 به ارتفاع نیم متر تعداد 17 دســتگاه 14( قالب فلزی منهول 1/8 
به ارتفاع نیم متر تعداد 6 دســتگاه 15( چرخ دســتی حفره چاه تعداد 8 دستگاه 16( میله 

گرد سایز 12 از نوع 3A سه بندیل به طور کلی تعداد 6000 کیلوگرم
ب: شرایط شرکت در مزایده:

1( فروش نقدی است و قیمت پایه مزایده اموال و تجهیزات مبلغ 4،046،000،000 
ریــال بــرآورد گردیده اســت و هزینه مربوط به جابــه جایی لوازم مذکور بــه عهده خریدار 
اســت. 2( پیشــنهاددهندگان باید قباً 10% قیمــت پایه مزایده را نقداً به حســاب جاری 
شــماره 0112245358007 به نام اداره تصفیه امور ورشکســتگی ســاری نزد بانک ملی 
ایران واریز و ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند. 3( پیشنهادات باید در پاکت الک و مهر شده و 
با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال شــرکت منحله صنم ســیما )در حال تصفیه( مشخصات 

کامل و محل اقامت پیشــنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت 10 صبح روز چهار شنبه مورخه 
1400/04/29 به اداره تصفیه امور ورشکســتگی به نشــانی ساری ، خیابان مازیار ، نبش 
خیابان امیرکبیر ، ســاختمان شماره دو دادگستری ، طبقه اول ، واحد یک تسلیم نمایند. 4( 
پیشنهادات در ساعت 10 صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده 
حضــوری بــه عمل خواهد آمد و برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را پیشــنهاد 
نماید. اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار اســت و به پیشــنهادات 
مبهم - مشــروط - فاقد ســپرده و برخاف شــرایط این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شــد 
)بدیهی اســت تحویل مورد مزایده پس از پرداخت 100% قیمت پیشــنهادی خواهد بود( 
5( چنانچــه پرداخت بهاء انجام نگیرد مزایده باطل و عاوه بر جبران خســارت وارده از محل 
وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام خواهد شد و وجه 
ســپرده ضبــط می گردد. 6( جهت بازدید از اموال مذکور یــک هفته قبل از تاریخ مزایده با 

شماره 01133323459 تماس حاصل نمائید.
تاریخ انتشار آگهی : 1401/04/23 پنج شنبه

امین فاح
 معــاون قضائــی رئیس کل و رئیــس اداره تصفیه امور ورشکســتگی دادگســتری اســتان
مازندران

آگهی دعوتنامه حل اختاف 
شــماره 188308- خواهان: محمود وفایی به نشــانی بیدخون ، خوانده: شــرکت نیرو 
رســان آب پخش به نشــانی برازجان بلوار طالقانی جنب بانک آینده به شــماره پاک 425 ، 
خواســته دعوی: مطالبات کارگری ، محل و وقت حضور: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ، 
جنب فرودگاه قدیم ، روبروی دانشــگاه پیام نور ، مدیریت کار و خدمات اشــتغال ، ساعت: 
10/00 مــورخ : 1401/06/07 شــعبه پنجــم مرجع حــل اختاف روابــط کار .  / 1- حتی 
المقدور الیحه خود را قبل از جلســه ارســال نمائید. 2- کلیه مدارک مورد اســتناد خود را 
اعم از اصل قرارداد کار ، فیش حقوقی ، صورت کارکرد، تســویه حســاب و هرگونه مدارک 
دیگر را پیوســت نمائید. 3- چنانچه نماینده طرفین در جلسه شرکت نمایند همراهداشتن 
معرفــی نامه کتبی نمایندگی تام االختیار و کارت شناســایی معتبر الزامی می باشــد. 4- در 
صــورت عدم وضوح بطان دعوای خواهان ، عدم حضور و دفاع خوانده موجب محکومیت وی 
خواهد شــد. 5-  رونوشتی از کیه اســناد و مدارک مربوطه  در جلسه مقرر ارائه گردد.  م 

الف /120
سید محمد علی موسوی 
مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس / شهرستان عسلویه

آگهی فقدان سند مالکیت
 ســند مالکیت ششــدانگ پاک  ثبتی شــماره 2742/3527/ 
واقع در  بخش دو ثبتی    شــاهرود در دفتر الکترونیک به شــماره 
139820329010008469    بنــام آقای حســین خطیبی صادر و 
تســلیم گردیده است   سپس   نامبرده  برابر با استشهادیه المثنی   
اعــام مفقودیت ســند مالکیت     را بعلت جابجایــی نموده را نموده 
اســت و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی را نمود   لذا برابر 
تبصــره 1 مــاده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتــب یک بار در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تاهرکس نســبت به صدور سند 
مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دســت وی می باشــد و 
یــا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مــدت حداکثر 10 
روز پس از انتشــار آگهی کتباً به اداره ثبت اسناد و اماک شاهرود 
اعام در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند 
مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شــد شــماره چاپی ســند 

834053 الف 98 
انتشار:1401/04/23    شناسه آگهی: 1350604

 حمید رضا حسین پور
سرپرست ثبت اسناد و اماک شهرستان شاهرود 

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؟
فرامرز اصغری

همزمان با ســفر بایدن به ریاض و دیدار وی با ســران 
برخی کشــورهای عربی، معاون وزیر حمل و نقل دولت 
نجــات ملی یمن ضمــن انتقاد از نشســت ریاض، این 
نشست را تالشی برای وصله زدن لباس بازندگان پس از 

رسوایی آمریکا در جنگ اوکراین دانست.
»عبــداهلل الســویدی« معاون وزیر حمــل و نقل دولت 
نجات ملی یمن در بیانیه ای تاکید کرد: نشســت ریاض 
اندازه و جایــگاه واقعی آمریکا را در جهان نشــان داد، 
به ویــژه پس از اینکه بســیاری از متحدانش از تبعیت 
کورکورانه از آن روی گردان شدند. آمریکا می خواهد از 
خالل این اجالس ثابت کند هنوز در خط مقدم است و 
قادر اســت کنترل بخش مهمی از منابع انرژی  در گروه  
»کر«  خلیج فارس که واقعا در اتخاذ هرگونه تصمیمی 
 خارج از پوشــش آمریکایی-صهیونیستی درمانده است، 

برعهده بگیرد«.
وی در ادامه افزود: بزرگترین هدف عربســتان سعودی 
تالش این کشــور برای بهبود وجهه ولیعهد  ســعودی 
بی پــروا و مقبولیت او در محافل سیاســی در ســطح 
جهان اســت، پس از اینکه به دلیــل رفتار بی پروا خود 
و رهایی از تهدید دســتگاه قضایی و محاکمه، چیزهای 
زیــادی از دســت داد و هنوز هم در معــرض آن قرار 
دارد«.این مقام یمنی تصریح کرد:»سیاســت آمریکا که 
بر همــه متحدانش اعم از اروپایی، عرب و کســانی که 
با آن آشــنا هستند تحمیل می شــود. هرج و مرج ادامه 

خواهد داشــت و حتی تشدید نیز  می شود مگر اینکه با 
آن مقابله جدی شــود، کوچک شود و حتی پایان یابد«.
همچنین  پژوهشــگر ســوری در امور امنیت اجتماعی 
اعالم کرد:» نشســت ریاض بیانگر شکســت جهان تک 
قطبی به ســرکردگی آمریکایی است. آمریکا می خواهد 
به برخی رژیم های عربی القا کند که همچنان در منطقه 
قدرتمنــد اســت و امنیت و منافع اســرائیل را تضمین 
اتحادیه  رئیس  المعمــوری«  می کند«.همچنین »جبار 
علمای مســلمان عراق ضمن درخواست برگزاری جلسه 
اضطراری پارلمان عراق برای بررسی نشست ریاض گفت 
که این نشست ۴۰ میلیون عراقی را تهدید می کند.الزم 
به ذکر است همزمان با سفر بایدن به ریاض شرکت گاز 
یمن از توقیف یک کشــتی دیگر حامل گاز این کشــور 
توســط ائتالف ســعودی و افزایش تعداد کشــتی های 
توقیف شده به ســه فروند خبر داد.همچنین عبدالقادر 
المرتضی رئیس کمیته امور اســرا در دولت نجات ملی 
یمن گفت، عربستان سعودی ۱۰ توافق محلی مربوط به 

تبادل اسرا را بر هم زده است.
در همیــن حال عضو ارشــد جنبش انصــاراهلل یمن در 
مصاحبــه ای گفت که هرگونه حماقتــی از جانب رژیم 
صهیونیســتی در لبنــان، به جنگ فراگیــر در منطقه 
منتهی خواهد شــد. خبر دیگر آنکــه دبیرخانه کنگره 
عمومی احــزاب عربی در بیانیه ای ســفر رئیس جمهور 

آمریکا به منطقه را محکوم کرد.

نشست ریاض تالشی برای وصله زدن لباس کهنه بازندگان

رهبـر معنـوی انقـالب بحریـن بـا »ظالمانـه« خوانـدن 
انتخابـات ایـن کشـور، از مـردم بحرین خواسـت که در 

برابـر ایـن انتخابـات سـکوت اختیـار نکنند.
شـیخ عیسـی قاسـم رهبـر معنـوی انقـالب بحریـن، در 
چهارمیـن بیانیـه انتخاباتی خود خواسـتار عدم سـکوت 
در برابر طرح انتخاباتی رژیم بحرین شـد. شـیخ عیسـی 
قاسـم اعـالم کـرد کـه اجـرای فراینـد انتخابات بـر پایه 
نقشـه مرتجعانـه و ظالمانـه رژیـم بحرین و در راسـتای 
تحقـق اهـداف مسـتبدانه و یک جانبه گرایانـه و خـالف 
مصلحـت مـردم تنهـا بـه معنـای عقب گـردی جدیـد 
برای کشـور، تعمیق بیشـتر مصبیت های مـردم، تحکیم 
حکومـت دیکتاتـوری و طوالنـی کـردن سـیه روزی   های 
ملـت اسـت.رهبر معنـوی انقـالب بحریـن در ادامـه از 
مؤمنـان خواسـت کـه در برابـر ایـن طـرح انتخاباتـی 
ظالمانه که هدف آن ترسـیم سرنوشـت مـردم بر خالف 
اراده و بـه حاشـیه راندن ایشـان اسـت، سـاکت نماننـد.

در ادامـه این بیانیه آمده اسـت: »همـگان، از آنانی که به 
عدالـت دیـن باور دارنـد و آنان که مدعی میهن دوسـتی 
هسـتند، انتظـار مـی رود در برابـر ایـن انتخابـات جعلی 
دروغیـن کـه حقوق مـردم را نادیده می انگارد، بایسـتند 
و چنانچـه انتخابـات بـر خـالف خواسـت ایشـان پیـش 

رفـت، الجرم بایـد از آن اعالم برائت کنند تـا اراده آن ها 
بـه بهانـه موافقتشـان و رضایـت آشـکار و پنهانشـان بـا 

بردگی کشـاندن نقض نشـود.«
شـیخ عیسـی قاسـم ضمن تأکید بر برگـزاری انتخابات 
درسـت و عادالنـه، افـزود کـه در صـورت شکسـت این 
اقـدام، بایسـت  مخالفـت علنـی بـا هرگونـه انتخابـات 
دروغیـن و فریبکارانـه ابراز شـود و کسـانی کـه در برابر 
هرگونـه انتخابـات ظالمانـه  سـکوت اختیـار می کننـد و 
خـود را راضـی نشـان دهنـد، بـه خـود ظلـم کرده انـد.

رهبـر معنـوی انقـالب بحریـن در بخـش پایانـی ایـن 
ایـن کشـور  بیانیـه اظهـار داشـت کـه اگـر حکومـت 
خیرخـواه ایـن کشـور و تمـام مردم آن اسـت نبایسـت 
از مسـیر انتخابـات عادالنـه عـدول می کـرد و درصـدد 
می آمـد. بـر  جعلـی  و  متقلبانـه  انتخابـات  برگـزاری 

قـرار اسـت انتخابـات پارلمانـی بحریـن در اکتبـر آینده 
برگـزار شـود؛ امـا از آنجـا کـه از زمـان آغـاز اعتراضات 
مردمـی در اوایـل سـال ۲۰۱۱ تاکنـون، هیـچ اقـدام 
کشـور  ایـن  در  امـور  اصـالح  بـرای  امیدوارکننـده ای 
صـورت نگرفتـه و پاسـخی به مطالبـات انقالبیـون داده 
نشـده، انتظـار مـی رود کـه اغلب احـزاب مخالـف رژیم 

آل خلیفـه ایـن انتخابـات را تحریـم کننـد.

 درخواست شیخ عیسی قاسم از بحرینی ها 
برای تحریم انتخابات ظالمانه 


