
بالندگی صنعت صلح آمیز هسته ای 
مرهون مجاهدت رضایی نژادهاست

ســخنگوی وزارت امور خارجه در سالروز شهادت 
داریــوش رضایی نژاد، بالندگــی صنعت صلح آمیز 
هســته ای را مرهون مجاهدت رضایی نژادها خواند 
و گفت: ترور ناجوانمردانــه قهرمانان اقتدار علمی 
کشــور، تروریســت های پرده نشــین را به اهداف 

پلیدشان نرساند.
ناصــر کنعانــی ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
جمهوری اســامی ایران در توئیتی در ســالگرد 
تــرور شــهید داریــوش رضایی نژاد از شــهدای 
هســته ای نوشــت: ترور ناجوانمردانــه قهرمانان 
اقتدار علمی کشــور، تروریســت های پرده نشــین 
را به اهداف پلیدشان نرســاند.وی افزود: بالندگی 
صنعت صلح آمیز هســته ای »ایران قوی«، مرهون 
مجاهدت رضائی نژادهاســت. به پاسداری از خون 
شــهدای هســته ای و افتخارات علمی آنان متعهد 
خواهیــم مانــد.اول مرداد ســالروز ترور شــهید 
داریوش رضایی نژاد اســت. شــهید رضایی نژاد در 
سال ۱۳۵۶ در شهرســتان آبدانان از توابع استان 
ایام متولد شــد و در اول مــرداد ۱۳۹۰ در یک 
اقدام تروریســتی در تهران و در مقابل چشــمان 
همســرش )شــهره پیرانی( و فرزند خردســالش 
 )آرمیتا( توسط تروریســت های رژیم صهیونیستی 

به شهادت رسید.  فارس

 طالبان از خرید 350 هزار تن 
نفت ایران خبر داد

وزارت دارایی دولت موقت طالبان از امضای قرارداد 
خرید ۳۵۰ هزار تن نفت از ایران خبر داد.

قـرارداد خریـد ۳۵۰  ایـن وزارت،  اعـام  بـر  بنـا 
کاهـش  به منظـور  ایـران  از  نفـت  تـن  هـزار 
قیمـت مـواد سـوختی در افغانسـتان امضـا شـده 
افـزود  همچنیـن  طالبـان  دارایـی  وزارت  اسـت. 
کـه پیـش از ایـن هیاتـی از شـرکت دولتـی نفـت 
و گاز، وزارت خارجـه، تجـارت، بانـک مرکـزی و 
اداره اسـتاندارد بـرای خریـد نفـت بـه ایران سـفر 
کردنـد. همچنیـن وزیـر انـرژی طالبـان بـا بیـان 
اینکـه ۳۵ میلیـون دالر بدهـی بـرای واردات بـرق 
تاجیکسـتان  و  ازبکسـتان  ایـران،  کشـورهای  از 
 باقـی مانـده گفـت: بخشـی از این بدهـی پرداخت 

شده است.  صدا و سیما

دادگاه بلژیک انتقال دیپلمات ایرانی را 
موقتا ممنوع کرد

ــداهلل  ــال اس ــک انتق ــل بلژی ــی در بروکس دادگاه
اســدی دیپلمــات ایرانــی را کــه بــه صــورت 
ــیون ۱۹۶۱  ــکار کنوانس ــض آش ــی و نق غیرقانون
ــاً  ــده را موقت ــت ش ــور بازداش ــن کش ــن در ای وی

ــرد. ــوع ک ممن
قـرار اسـت روز چهارشـنبه با برگزاری یک جلسـه 
دربـاره  را  توضیحاتـش  بلژیـک  دولـت  اسـتماع، 
علـل اضطراری بـودن انتقال اسـداهلل اسـدی بیان 
کند.ایـن در حالـی اسـت کـه پارلمـان بلژیـک به 
تازگـی معاهـده تبـادل زندانیـان بیـن بروکسـل و 
تهـران را تصویـب کـرد. ایـن معاهـده بـا ۷۹ رأی 
در  ممتنـع  رأی   ۱۱ و  مخالـف  رأی   ۴۱ مثبـت، 
پارلمـان بلژیـک بـه تصویـب رسـید. ایـن معاهده 
بـه زندانیـان دو طـرف اجـازه می دهـد تـا مـدت 
محکومیـت خـود را در کشورهایشـان بگذراننـد. 
دو  بلژیـک  پارلمـان  خارجـی  روابـط  کمیسـیون 
 هفتـه پیـش از ایـن، ایـن معاهـده را بـه تصویـب 

رسانده بود.  مهر

اخبــــار گزارش

معــاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاســی در حالی بار 
دیگــر با نادیده گرفتن کارشــکنی های واشــنگتن مدعی 
شــد اگر ایرانی ها بخواهند توافق روی میــز قرار دارد که 
سیاســت های عملی آمریکا بیانگر اســتمرار سیاست های 
تحمیلی و یک جانبه خواهانه آنهاســت که جز خســارت 

دستاوردی برای ایران ندارد.
آمریکایی ها این روزها با تشــدد رویکــرد جهانی به اعام 
نیــاز به منابــع نفت و گاز ایران و نیز همگرایی گســترده 
منطقه ای به روابط با ایران که نشانگر ناکامی پروژه انزوای 
تهران است، در حالی با چالش های بسیاری مواجه شده اند 
که همچنان همان رویکردهای زیاده خواهانه و یک جانبه 
گرایانه را ادامه می دهند چنانکه »ویکتوریا نوالند« معاون 
وزیــر خارجه آمریــکا در امور سیاســی روز جمعه مدعی 
شــد که توافق با ایران روی میز قرار دارد.این مقام ارشــد 
آمریکایــی طی ســخنانی گفت: »اگر ایرانی هــا بخواهند 
توافق روی میز قرار دارد«.نوالند در ادامه گفت: »تنها یک 
تصمیم گیر در ایران وجود دارد و می تواند نفت ایران را به 
بازار بازگرداند اما اگر توافق را نپذیرد ما فشــار را افزایش 
خواهیم داد«.»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 
نیز در حالی که کشورش با نقض تعهدات خود در برجام از 
این توافِق مورد تأیید شورای امنیت خارج شده و تا کنون 
گامی در جهت بازگشت به تعهداتش انجام نداده بار دیگر 
طبق رویه معمول، مســئولیت تصمیم گیری در مذاکرات 
رفع تحریم ها را به گردن ایران انداخته است.وی در نشست 
خبری روزانه با خبرنگاران گفت: »برای تشخیص دادن این 

واقعیت که ایران در حال حاضر تصمیم های سیاســی الزم 
برای بازگشــت دوجانبه به برجام را نگرفته نیاز به داشتن 
تأییدهای امنیتــی ندارد«.این مقــام آمریکایی همچنین 
مدعی شــده که اگر ایران می خواســت به توافق برگردد 
فرصت های زیادی از جمله مذاکرات وین، مذاکرات دوحه 
و رایزنی  با واســطه های اروپایی داشته است.در مدت چند 
ماهــی که از دور جدید مذاکرات رفــع تحریم ها می گذرد 
آمریکا و تروئیکای اروپایی و بازوهای رسانه ای آنها همواره 
ســعی داشــته اند اینطور القا کنند که ایران عامل حرکت 
آهســته گفت وگوهای وین است و سرعت گفت وگوها تابع 

تنها اقدامات ایران است.
مشــاور امنیت ملی آمریکا نیز گفت زمان مشخصی برای 
حصول توافق در نظر نگرفته اند، اما مدعی شــد این زمان 
برای ایران محدود خواهد بود.»جیک ســالیوان« مشــاور 
امنیــت ملی آمریکا، در اظهاراتی بــا بیان آنکه دولت این 
کشور محتاط اســت تا زمان مشخصی برای حصول توافق 
بر ســر احیای برجام در نظر نگیرد، مدعی شد »البته این 
زمان نامحدود نخواهد بود.«سالیوان در مصاحبه اختصاصی 
با نشــریه دیلی بیست، گفت: »تاش دولت آمریکا تاکنون 
بر این بوده که مهلتی برای ایران تعیین نکند که پیشنهاد 
جدیــد ما را پذیرفته یا رد کند، امــا این زمان برای ایران 
نامحــدود نخواهد بــود و حداکثر یک یا دومــاه برای آن 
فرصت باقیســت.«پیش از این، »رابرت مالی« فرســتاده 
ویژه آمریکا در امور ایران، نیز ادعا کرد که واشــنگتن برای 
بازگشت به توافق هسته ای آمادگی دارد.ادعای رابرت مالی 

درمورد آمادگی کشورش برای بازگشت به توافق هسته ای 
در حالی مطرح شــده اســت که این کشــور برای اجرای 
تعهدات خود در ذیل این توافق حاضر به ارائه ضمانت های 

الزم به منظور انتفاع کامل ایران از آن نیست.
از ســوی دیگر پنتاگون اعام کرد که در نشســت دو روزه 
»کمیســیون مشــورتی نظامی آمریکا و قطر« به میزبانی 
دوحه، درباره پهپادهای ایران و دیگر »چالش های منطقه« 
رایزنی شــد. وزارت دفاع آمریکا درباره نشست اخیر هیات 
واشنگتن به ریاست دستیار وزیر دفاع این کشور با مقام های 

قطری و محورهای رایزنی آنها توضیحاتی ارائه داد.
پنتاگون )وزارت دفاع آمریکا( درباره نشســت »کمیسیون 
مشــورتی نظامی آمریکا و قطر« به میزبانی دوحه، بیانیه 
صادر کــرد که طبق ایــن بیانیه هیات های واشــنگتن و 
دوحــه درباره پهپادهــای ایران صحبت کردنــد.در بیانیه 
پنتاگون آمده اســت: »دینا اســترول معاون دستیار وزیر 
دفاع در امــور خاورمیانه، کمیســیون مشــورتی نظامی 
ایــاالت متحده و قطــر را در روزهــای ۲۰ تا ۲۱ جوالی 
)۳۰ و ۳۱ تیــر ماه( در دوحه رهبری کرد. هیات قطری را 
ســرتیپ عبدالعزیز السلیطی رئیس ستاد مشترک سازمان 
همکاری های نظامی بین المللی بر عهده داشت«.طبق این 
روایت، در این نشســت هیات هــای آمریکایی و قطری بر 
عزم دو کشــور برای »شــراکت دفاعی دوجانبه« از طریق 
گفت و گوهــا در مورد مقابله با تهدیدات مشــترک، تقویت 
کمک های امنیتی، گسترش همکاری های نظامی و توسعه 
ســایر ابتکارات دوجانبه راهبردی مورد بحث قرار گرفت.

در این میان اما رســانه مطرح آلمانی نوشــت، »والدیمیر 
پوتین« رئیس جمهور روســیه تخصص ایران در مقابله با 
تحریم ها را فرا می گیرد. ســفر رئیس جمهور روســیه به 
تهران کماکان در کانون توجه رســانه های جهان قرار دارد 
به طوری که وبگاه یک شبکه خبری مطرح آلمانی در این 
زمینه نوشــت، »والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه از 
ایران می آموزد که چگونه تحریم ها شکسته می شوندوبگاه 
شــبکه خبری »دویچه وله« آلمان در این زمینه نوشــت، 
»والدیمیر پوتین« رئیس  جمهور روســیه روزهای گذشته 
با آیت  اهلل سیدعلی خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی 
ایران در تهران بازدید کرد. ناظران بر این باورند که مسکو 
به دنبال راه هایی برای دور زدن تحریم های ایاالت متحده 
و اتحادیه اروپاســت و شــاید از تخصص ایران در مقابله با 
تحریم ها درس بگیرد.یک وبــگاه تحلیلی گزارش کرد که 
دولت فعلی آمریکا باید از سیاســت تکــراری تاش برای 
انزوای جمهوری اســامی دســت بردارد زیرا جهان و به 
ویژه کشــورهای منطقه به دنبال گســترش رابطه با ایران 
استیتکرافت«  آمریکایی »ریسپانسیبل  اندیشکده  هستند. 
در تحلیلی نوشــت که خواه توافق هســته ای حاصل شود 
و خواه حاصل نشــود، واشنگتن باید در سیاست استاندارد 
خود مبنی بر منزوی کردن ایــران تجدیدنظرکند.در این 
میان الکساندر زاسپکین سفیر سابق روسیه در لبنان گفت، 
نشســت جده نماد پوچی سیاست آمریکا به نظر رسید در 
حالی که نشســت تهران ایستگاهی مهم برای دستیابی به 

راه حل ها و توسعه همکاری بین المللی بود.
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پس از قطعی مکرر برق در لبنان، رئیس جریان آزاد ملی 
در این کشور با اشــاره به اینکه تصمیمات آمریکا مانع 
رســیدن برق و گاز به لبنان اســت، گفت که به وزارت 
انرژی لبنان و نزد دبیرکل حــزب اهلل می رود تا از ایران 

سوخت دریافت کنند.
 »جبــران باســیل« رئیس جریان آزاد ملــی در لبنان، 
در مصاحبه با شــبکه »المنار« گفت کــه آمریکا مانع 
رســیدن برق به کشور لبنان اســت.رئیس جریان آزاد 
ملی با درخواست از سید حسن نصراهلل دبیرکل جنبش 
حــزب اهلل لبنان و وزارت انرژی و آب این کشــور گفت: 
»من بــه وزارت انرژی و نزد ســید نصــراهلل می روم تا 
سوخت ایرانی درخواســت کنم؛ آن وقت ما ۱۰ ساعت 
در روز برق خواهیم داشــت.«جبریان باسیل در ادامه با 
اشاره به عملی نشــدن قول و قرارهای طرف آمریکایی 
دربــاره تأمین برق لبنان، اضافه کــرد: »این تصمیمات 

سیاسی آمریکاست که مانع رسیدن برق و گاز به لبنان 
می شود.«

لبنان در ســال های گذشــته به علت کشــمکش های 
سیاســی و عدم توافق بر سر خرید ســوخت همواره با 
قطعــی بــرق و بعضا با قطعــی سراســری مواجه بوده 
است.سید حســن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان، سال 
گذشته، در ســخنرانی خود به مناسبت سالروز شهادت 
امام حسین )ع( پس از قطعی مکرر برق در این کشور و 
عدم توافق سیاستمداران برای تأمین سوخت اعام کرد 
که با طرف ایرانی بر سر واردات سوخت به توافق رسیده 
است.تنها ساعاتی پس از اعام این خبر، »میشل عون« 
رئیس جمهور لبنان خبر داد تماســی تلفنی از »دوروتی 
شــیا« سفیر آمریکا در بیروت دریافت کرده است که در 
آن شیا به رئیس جهمور لبنان اطاع داده دولت آمریکا 

تصمیم دارد از اردن به لبنان برق وارد کند.

ایران ناجی خروج لبنان از بحران انرژی 
وزیر خارجه آلمان حضور رئیس جمهور ترکیه به عنوان 
یکی از اعضای ناتو در عکس ســه نفره با روسای جمهور 

روسیه و ایران را چالش برانگیز دانست.
آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان از رجب طیب اردوغان، 
رئیــس جمهور ترکیه به دلیل عکس گرفتن با والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روســیه و ابراهیم رئیسی، رئیس 
جمهــور ایران انتقــاد کرد.وزیر امــور خارجه آلمان در 
گفتگو با روزنامه بیلد گفت: »اینکه رئیس جمهور ترکیه 
در این تصویر حضور دارد، چالشی برای ناتو است و این 

موضوع »به سادگی قابل درک نیست«.
بائربوک در مورد اتهامات بوندســتاگ )پارلمان آلمان( 
در مورد کاهش ســرعت ارسال تســلیحات به کی یف 
گفــت که جمهوری فــدرال آلمان« هیــچ هدفی برای 
فریب همسایگان اروپایی خود ندارد.«بائربوک افزود: »ما 
نمی توانیم تانک ها را با نوک انگشت تحویل دهیم.«پیش 

از این رؤسای جمهور روســیه، ترکیه و ایران در تهران 
دیــدار و گفتگو های ســه جانبه انجام دادند و عکســی 
مشــترک گرفتند.مقامــات اوکراینی به طــور مداوم از 
کشــور های غربی درخواســت کرده اند که ساح های 
خــود را تامین کنند، در عین حال، کیــف آلمان را به 
کندی بیش از حد در تامین تسلیحات متهم کرده است.
شامگاه سه شــنبه ۲8 تیر رؤســای جمهور سه کشور 
ایران، روســیه و ترکیه با یکدیگر نشست سه جانبه ای را 
در تهــران برگزار کردند و در پایان اجاس آســتانه در 
تهران، بیانیه مشترکی صادر کردند.در بخش  هایی از این 
بیانیه بر مواردی از این قبیل تصریح شــد که روســای 
جمهور سه کشور، »شرایط شــمال سوریه را بررسی و 
تأکید کردند که دســتیابی به امنیت و ثبات در منطقه 
تنها در سایه حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور 

ممکن است«.

انتقاد آلمان از اردوغان برای حضور در عکس سه نفره

وقتی واشنگتن همچنان به دور مدار یکجانبه گرایی می گردد 

سرمشق سراسر غلط آمریکا با برچسب توافق روی میز

آگهی تجدید مناقصه33-32-31 /1401  

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

 مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی 

محل تامين اعتبار :  جاری 
مهلت دریافت اسناد:از تاریخ1401/05/05 لغایت 1401/05/09

مهلت تحویل پيشنهادات : ازتاریخ 1401/05/10 لغایت 1401/05/23 
تاریخ بازگشایی پاکات : 1401/05/24
نوع برگزاری  مناقصه یک مرحله ای

آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونيکی  تدارکات  درگاه سامانه  هاازطریق  پاکت  وبازگشایی  گران  پيشنهادمناقصه  اسنادتاارائه  ازدریافت  مناقصه  برگزاری  مراحل  کليه 
WWW.setadiran.ir انجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونيکی 

راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
  WWW.setadiran.ir  : محل دریافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس

WWW.setadiran.ir  : محل تحویل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت به آدرس
دفتر  به  مورخ 1401/05/23  اداری  وقت  پایان  تا  را  باشد  می  کار  ارجاع  فرآیند  در  تضمين شرکت  فرم  حاوی  که  الف  پاکت  موظفند  گران  مناقصه   : اینکه  توضيح 

قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان مرکزی واقع درشهرک رضوی - ميدان شهيد نجفی تحویل داده و رسيد آن را دریافت نمایند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
مبلغ برآوردشهرمشخصات خدمت شماره مناقصه

 )ریال(
مبلغ تضمين شرکت رشته مورد نظرفهرست بها

در فرایند ارجاع کار 
در مناقصه )ریال(

مناقصه جاری
 شماره 31

انجام کليه خدمات و وظایف 
مرکز ارتباط با مشتریان 122

مجوز ا ز اداره کار فاقد فهرست بهاء13.493.440.401اراک
و امور اجتماعی

674.672.020

مناقصه جاری
 شماره 32

عمليات اجرای شبکه جمع آوری و انتقال 
فاضالب و نصب 300 فقره انشعاب

 در شهر اراک

فهرست بهاء شبکه 13.519.004.270اراک
جمع آوری و انتقال 

فاضالب 1401 

675.950.213 پایه 5 رشته آب 

مناقصه جاری 
شماره 33

عمليات اجرای شبکه جمع آوری و 
انتقال فاضالب خيابان شهيد بهشتی تفرش

فهرست بهاء شبکه 8.732.732.625تفرش
جمع آوری و انتقال 

فاضالب 1401

436.636.631پایه 5 رشته آب

 ))آگهي مناقصه عمومي  یک مرحله ای((

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

ت اول
نوب

وزارت راه و شهرسازی
سـازمان راهـداري و حـمل و نقل جـاده اي

اداره كل راهداری و  حمل و نقل جاده ای  استان بوشهر

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر در نظر دارد پروژه  خود  را  براساس مشخصات و شرايط كلي مندرج 
در جدول ذيل به صورت  برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله ای  از طريق سامانه تداركات الکترونیکی دولت،  به شركت هاي 

واجد شرايط واگذار نمايد. 

كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه الکترونیکی 
دولت)سامانه ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. تاريخ انتشار اسناد در سامانه 1401/05/04 می 

باشد.
1-  زمان  و محل توزيع اسناد : از تاريخ 1401/05/04 لغايت 1401/05/08 از طريق درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد(  

2- آخرين مهلت تحويل مدارك:  تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/18 مي باشد.                                   
http://www.setadiran.ir 3- نشاني محل تسلیم مدارك:   درگاه الکترونیکی دولت)سامانه ستاد( به آدرس

4- ارائه پاكت الف به آدرس:  بوشهر - خیابان ريسعلی دلواری- چهار راه كشتیرانی - اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان بوشهر 

5- مدت اعتبار پیشنهادات تا  170 روز پس از زمان بازگشايی پاكات مناقصه می باشد.
6- جلسه بازگشايي پاكات:  زمان بازگشايي پاكات روز چهارشنبه مورخ 1401/05/19 رأس ساعت 09:00  صبح در محل سالن 

جلسات  اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي  استان بوشهر  مي باشد .
7- مبلغ تضمین شركت در مناقصه  مي بايست به صورت فیش واريزی يا ضمانت نامه بانکي تهیه و در پاكت ) الف( تحويل گردد. 

8- ساير اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 
  http://iets.mporg.ir نشانی  به  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پايگاه  به  توانند  می  متقاضیان  بیشتر  اطالعات  كسب  جهت 

مراجعه و يا با شماره تلفن  3- 07733331281  تماس حاصل فرمايند.
نوبت اول چاپ آگهی :1401/05/02    نوبت دوم چاپ آگهی :1401/05/03

شناسه آگهی 1354794

» مراقب تردد كودكان باشیم.«

شماره رديف
مناقصه

مدت محل اجراموضوع مناقصهشماره فرآخوان
اجرا كار

برآورد اولیه
 )ريال(

مبلغ تضمین شركت 
در مناقصه )ريال(

حداقل رتبه و 
رشته مورد نیاز

تهیه و نصب حفاظ بتنی 195/401-112001003583000025
بلوك مفصلی 6 متری 

محور محمود آباد
زائر عباسی

شهرستان 
تنگستان

رتبه 5  رشته1536.773.892.8231.840.000.000ماه
 راه و ترابری

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؟

وزیر امور خارجه عراق با بیان اینکه بغداد در تاش برای برگزاری نشستی علنی 
میان وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی است، خبر داد نشست های آتی ۲ 

طرف علنی برگزار خواهد شد.
»فؤاد حســین« وزیر امــور خارجه عراق، در گفت وگو با شــبکه »رووداو« خبر 
داد که نشســت های آتی ایران و عربستان سعودی علنی برگزار خواهد شد.وزیر 
خارجه عراق در این باره گفت: »وزیران خارجه ایران و عربســتان ســعودی در 
بغداد دیدار خواهند کرد. پنج نشست تاکنون میان عربستان سعودی و ایران در 
ســطح امنیتی برگزار شده است. ولی عهد سعودی از ما خواست که میزبان دیدار 

وزیر خارجه سعودی و همتای ایرانی او در بغداد باشیم.«
فؤاد حســین اضافه کرد: »ما در حال حاضر مشــغول هستیم و زمان یک دیدار 
علنی میان وزیران خارجه دو کشــور را مشخص خواهیم کرد.«حسین همچنین 
خبر داد: »نشست هایی که محرمانه و در سطح امنیتی بودند، با میانجیگری عراق 

علنی می شــود.«تاکنون پنج دور گفت وگو بین ایران و عربستان به میزبانی عراق 
در بغداد برگزار شده اســت و »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر عراق، اوایل تیر 
ماه سال جاری، در همین راستا ســفرهایی به عربستان سعودی و ایران داشت.
ایران و عربســتان بعد از قطع روابط دیپلماتیک دو کشــور در دی ماه ۱۳۹۴، از 
فروردین ۱۴۰۰ گفت وگوهایی را در ســطح امنیتی آغاز کرده اند. چهار دور این 
مذاکرات سال گذشته برگزار شد. دور پنجم این گفت و گوها اوایل اردیبهشت ماه 

ســال جاری در بغداد برگزار شد. وزیر خارجه عراق پیش از این گفته بود بغداد 
همه توان خود را برای ایجاد فرصت های مناســب جهت حصول تفاهم بین ایران 

و عربستان به کار خواهد گرفت.
وزیر خارجه عراق همچنین به مســئله جان باختن گردشگران عراقی در شمال 
عراق پرداخت و در این باره گفت: »ما گام هایی برای شــکایت به شورای امنیت 
برداشــته ایم. اعتقادی به جنــگ نداریم و روابط با ترکیه باید بر پایه درســتی 
باشد. ترکیه رســما درخواستی برای تشــکیل کمیته تحقیقاتی پیرامون حمله 
بــه زاخو مطرح نکرده و آن ها تنها در رســانه در این بــاره صحبت کردند.«فؤاد 
حســین افزود: »طبق گفته کارشناســان نظامی، ترکیه این حمله را انجام داده 
اســت. حزب کارگران کردستان در منطقه ای که مورد حمله قرار گرفت، حضور 
 نداشت. عراق، سوریه نیست و ترکیه باید سیاست های خود را پس از این رویداد

تغییر دهد.«

وزارت خارجه عراق خبر داد 
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