
وزیر ارشاد:
 مصوبه جدید درباره گشت ارشاد 

در راه است
محمد مهدی اســماعیلی خبر داد که شــورای عالی 
انقالب فرهنگی یک مصوبه درباره گشــت ارشــاد در 

مرحله ابالغ دارد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در گفت وگو با ایسنا، 
درباره لزوم اصالح روش های گشت ارشاد، اظهار کرد: 
این مســاله می تواند مورد بحث و نقد قرار بگیرد. در 
موضوعات روشــی، باب گفت وگو باز است. هر قانونی 
تا قانون اســت، همه باید تبعیــت کنند ولی در عین 
حال می توان بررسی کرد ، نقد و اصالح کرد این هیچ 
ایرادی ندارد در این موضوع هم شــورای عالی انقالب 
فرهنگی در ماه های اخیر وارد کار شــده و مصوبات 
خوبی دارد و فکر می کنم با ابالغ نهایی این مصوبات، 
شیوه های جدیدی را در این عرصه خواهیم داشت. 

وی افــزود: ایــن موضوعات وانتقاداتی که در گوشــه 
و کنار شــنیده می شــود و حق هر کسی هست را ما 
به رســمیت می شناسیم و هر ایرانی نسبت به قوانین 
می تواند نقد داشــته باشد و بیان کند،  قانون تا قانون 
است باید اجرا شود اما امکان جایگزینی داد در شورای 
عالی انقالب فرهنگی ماه هاســت بررسی انجام شده به 
روش ها ی جدیدی دست پیدا کردیم و در حال حاضر 
تقریبا در مســیر ابالغ نهایی به نیروی انتظامی است، 
البته این موضوع ربطی به قضایای اخیر نداشــته است 
و در خرداد و تیر وزارت فرهنگ، وزارت کشور، نیروی 
انتظامی و ســایر نهادهای مرتبط بررسی های خود را 
انجام دادند. االن یک مصوبه جدیدی در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی در مســیر ابالغ است . فکر می کنم با 
این مصوبه، بسیاری از این انتقادات و اشکاالت موجود 
مرتفع می شود و ان شاء اهلل فضای همدلی بیشتر را در 
اجرای قانون خواهیم داشــت. وی ادامه داد: این بحث 
که ما در روزهای اخیر در گوشه و کنار کشور می بینیم 
ارتباط چندانی با این موضوع ندارد این بحث چه ربطی 
به خدشــه به امنیت مردم یا وحدت ملی دارد؟ صدا و 
سیما و روزنامه های ما تیتر می زنند نقد می کنند مگر 
کســی با اینها مخالف است؟! هر کسی می تواند حرف 
بزند و نقد کند قانون تا زمانیکه قانون است برای همه 
الزم الرعایه اســت و الزم االتباع است، اما ما بسیاری 
از قوانین را داشــتیم  که بعد از آسیب شناسی به نوع 
جدیدی رســیدیم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا 
روش های گشت ارشاد اصالح خواهد شد،  تاکید کرد: 
نگفتم روش گشــت ارشاد اصالح می شــود. االن در 
پلیس این موضوع به گشــت امنیت اخالقی تغییر نام 
پیدا کرده است. پلیس قانون خود را دارد که آن را اجرا 
می کند. شــورای عالی انقالب فرهنگی در شیوه های 
نوینی به کار می گیرد تا حداکثر رضایت عمومی را به 

همراه خواهد داشت.

دریچــــه گزارش

شــورای ســینما که قرار اســت با ریاســت معــاون اول 
رییس جمهور تشکیل و به تصمیم گیری درباره سیاست های 
کالن سینمای ایران بپردازد، با معرفی اعضا یک گام دیگر 

به برگزاری نزدیک شد.
به گزارش مهر، محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی هر 
چند با کمی تأخیر و البتــه تغییر، باالخره به وعده اولین 
روزهای حضور خود به عنوان ســکان دار سینمای ایران در 
دولت سید ابراهیم رئیســی عمل کرد و تشکیل »شورای 
سینما« را به عنوان جایگزین »شورایعالی سینما« به مرحله 
تحقق نزدیک تر کرد. امروز اعضای شورای سینما به صورت 
رسمی معرفی شــدند. هرچند بدون حضور رئیس جمهور 
به عنوان یکــی از اعضای اصلی این شــورا دیگر نمی توان 
پســوند عالی را بــرای آن در نظر گرفت و خود ســازمان 
ســینمایی نیز در نهایت مجبور به حذف این پسوند از نام 
شورای عالی سینما شد، اما در نهایت شورایی برای تعیین 
مشــی جدید در حوزه ســینما راه اندازی شــده است که 
نسبت به شوراهای قبلی خود شکل و شمایل دیگری دارد.

 جای خالی رئیس جمهور 
و پررنگ تر شدن سهم صداوسیما

دولت ســیزدهم برای اینکه بتواند غیبــت رئیس جمهور 
را در شــورای ســینما کمرنگ کند، تصمیم گرفته تا در 
کنار نماینده ای از ســوی شــورای عالی انقالب فرهنگی 
و البتــه وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، از حضور وزرای 
دیگری از جمله یوســف نوری وزیر آمــوزش و پرورش و 
محمدعلی زلفی گلــی وزیر علوم و تحقیقــات و فناوری 
اســتفاده کند تا شاید بار این شورا را از نظر حضور مدیران 
 دولتــی کمی وزین تر کــرده تا نزدیک به شــورای عالی 

سینما شود.
البته این را هم باید یادآور شویم که در این دوره از شورای 
سینما، حضور صدا و ســیمای کشور نیز پررنگ تر شده و 
عالوه بر حضور پیمان جبلی به عنوان رئیس سازمان صدا و 
سیما، شهاب اسفندیاری رئیس دانشگاه صدا و سیما نیز در 
ترکیــب اعضا حضور دارد که البته به عنوان رئیس یکی از 
دانشگاه های هنری کشور به شورا دعوت شده است. تاکید 

می کنیم که در گذشــته تنها یک نماینده از صداوسیما در 
شــورای عالی سینما حضور داشــت که تنها شامل رئیس 
ســازمان صدا و سیما بود، شــاید مدیران جدید سینمای 
ایران بــا این کار تصمیم دارند سیاســت جدیدی را برای 

نزدیکی سینما و تلویزیون ایجاد کنند.

ورود نماینده حوزه علمیه به ترکیب شورا
همچنین آیــت اهلل علیرضا اعرافی رئیــس مرکز مدیریت 
حوزه های علمیه کشــور از دیگر اعضای حقوقی شــورای 
ســینما در دوره محمد خزاعی اســت که در شورای عالی 
سینمای دولت های قبلی نماینده ای از حوزه علمیه کشور 

وجود نداشت.
دیگر اعضای حقوقی این شورا همان اعضای قبلی هستند 
که شــامل رئیس سازمان تبلیغات اســالمی با مسئولیت 
حجت االســالم والمســلمین محمد قمی اســت، که البته 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در دوره های قبلی شورای 

عالی سینما نیز حضور داشت.

سینماگرانی که بودند، سینماگرانی که هستند
اما درباره حضور ســینماگرانی که بایــد حضور پررنگ و 
قابل توجهی در شــورایی که برای خودشــان است داشته 
باشند، بگوییم که در گذشته ۷ سینماگر که شامل نماینده 
صنوف و سینماگران برجسته بود که از آن جمله می توان 
به داوود میرباقری، مســعود جعفری جوزانی، احمد نجفی، 
جمال شورجه، مســعود ده نمکی و محسن علی اکبری در 
دولت دهم و مسعود جعفری جوزانی، خسرو سینایی، پرویز 
پرســتویی، منوچهر محمدی، احمدرضا درویش، سیدرضا 

میرکریمی و فرهاد توحیدی اشاره کرد.
شورای سینما از بین سینماگران فعال و برجسته کشور از 
هنرمندانی چون ابوالقاسم طالبی، مسعود نقاش زاده، مجید 
شاه حســینی، داوود میرباقری، منوچهر شاهسواری، مریال 
زارعی و پوران درخشــنده نیز به عنوان اشــخاص حقیقی 
دعوت کرده اســت. در این میان داوود میرباقری به عنوان 
عضو شورای عالی سینما در دولت دهم حضور داشته و این 

اولین تجربه حضور او در این حوزه نیست.
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شــهروز حبیبی در مراسم بزرگداشــت ســلیم موذن زاده اردبیلی گفت: اگر 
شــاهد ازهم گسیختگی اجرای برخی مداحان هستیم به این دلیل است که با 

ردیف های آوازی نا آشنایند.
جدیدترین جلسه از ویژه برنامه »آیین آواز« همراه با مراسم بزرگداشت استاد 
مرحوم ســلیم موذن زاده اردبیلی در فرهنگســرای اندیشه برگزار شد. در این 

مراسم جمعی از شاگردان این استاد آواز حضور داشتند. 
در ابتــدای این جلســه، ودود موذن زاده فرزند اســتاد مــوذن زاده در پیامی 
ویدئویــی گفت: پدرم دارای صدای بســیار زیبا و گیرایی بود و شــاید بتوان 
گفت که تا قرن ها نتوانیم چنین صدایی را مجدداً بشنویم. یکی از ویژگی های 
خاص صدای او این بود که هم می توانست بم ترین صداها را به نمایش بگذارد 
و هم زیرترین صداها را اجرا کند. براســاس اصول و قواعد، نباید چنین چیزی 
رخ بدهــد و یک حنجره توان یکی از این دو حالت را داشــته باشــد. عالوه 
براین، صدای او هم حجم زیادی داشــت و هم از وسعت باالیی برخوردار بود. 
تحریرهای پرصالبتی داشــت که حتما نمونه هایش را دیده اید. وی اضافه کرد: 
اجراهای او دارای ابعاد و ویژگی های مختلفی بود و به نظرم در دوران حیاتش 
این ویژگی ها به خوبی شــناخته نشــد. فکر می کنم که باید این ویژگی ها را 
آنالیز و بررســی کرد تا در اختیار نســل های بعدی قــرار گیرد. در طول یک 
اجرای دو ســاعته، هیچ وقت صدایش تغییری نمی کرد و بدون آنکه خســته 
شــود،  می خواند. برای ادای کالم در اجراهایش حساســیت ویژه ای داشت و 
به همین دلیل در انتخاب شــعر وســواس زیادی داشت. وقتی به اجراهای او 

نگاه کنید می بینید که کلمات به صورت دقیق و درســت ادا شده است. او در 
پایان گفت: یکی از ابداعات استاد سلیم موذن زاده این بود که اجرا را با اشعار 
عربی آغاز می کرد، ســپس با موسیقی ردیفی ایرانی ادامه می داد و عمدتا یک 
دســتگاه آوازی کامل را با گوشــه هایش می خواند. در نهایت نیز ســراغ زبان 

مادری شان می آمد. 
داود علیزاده موســیقی دان، دیگر ســخنران این جلســه بود. او گفت: اســتاد 
موذن زاده در توصیف مصائب آیینی اهل بیت کم نظیر بود. شیخ کریم موذن زاده 
پدر این خانواده معزز، دارای ویژگی های خاصی بوده است. او شخصیتی مؤمن، 
متعهــد، معتقد و یکی از معتمدین اردیبل به شــمار می رفته اســت. این پدر 
در تربیت اوالد صالح و عاشــق اهل بیت چنان کوشــا بوده که هرکدام شــان 
دارای ویژگی های خاصی اند. گفته می شــود که نعیم موذن زاده صدای بســیار 
زیبایی داشته، اما او در دوران جوانی حیات را بدرود گفته است. بعد از ایشان، 
رحیم موذن زاده اســت که صدای اذانش در همه کشــورهای علوی پیچیده و 
جاوید است. وی اضافه کرد: استاد سلیم موذن زاده شخصیت کم نظیری است. 
همانطور که فرزند ایشان اشاره کردند، او مبتکر و ابداع کننده سبک جدیدی در 
اردیبل بودند. تا پیش از وی، همه نواها آیینی بود، اما استاد موذن زاده مخلوطی 
از نواهای ســنتی و مدرن را ارائه کرد که در جامعه جدید بود. علیزاده با اشاره 
به ویژگی های هنری ســلیم موذن زاده گفت: یکی از ویژگی های ایشان تعهد و 
عشق به کار بود. وقتی او می خواند، واقعا با عشق و عالقه بود و شاید به همین 

دلیل است که زمانی که اجرا می کرد،  شنوندگان خسته نمی شدند.

تاکید سلیم موذن زاده به مداحان، یادگیری »ردیف های آوازی« بود

همزمان با فرارســیدن هفته دفاع مقدس موزه ســینمای ایران نمایشــگاه 
متفاوتی از تصاویر و نقش آفرینی هنرمندان سینما برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی موزه ســینما، در این نمایشــگاه که ترکیبی از صدا، 
قصه و تصویر آثار ســینمایی دفاع مقدس است تصاویر مختلفی از برخی آثار 
ســینمای دفاع مقدس انتخاب شده و به نمایش درمی آید.  در این نمایشگاه 
که با همکاری »صداســتانگاه« برگزار می شــود مخاطبان بــا قرارگرفتن در 
مقابل هر تصویر و با اســتفاده از گوشــی هایی که در کنار تصاویر قرار گرفته 
می توانند روایت هرعکس را با صدای بازیگر حاضر در همان تصویر بشــنوند. 
در برگزاری این نمایشــگاه هنرمندانی همچــون علی نصیریان برای بازی در 
فیلم بوی پیراهن یوســف، فاطمه معتمدآریا برای بازی در فیلم گیالنه، آزیتا 
حاجیــان برای بــازی در فیلم روبان قرمز، رضا کیانیان بــرای بازی در فیلم 
آژانس شیشه ای، مهدی فقیه برای بازی در فیلم هور در آتش، مجید مظفری 
برای بازی در فیلم جنگ نفت کش ها، مهتاب نصیرپور برای فیلم فرزند خاک 

و شهید مرتضی آوینی به روایت نقش آفرینی های خود می پردازند.
این نمایشــگاه از پنجشــنبه 31 شــهریورماه ســاعت 1۷ افتتاح می شود و 
عالقمندان می توانند تا ۷ مهرماه همه روزه از ســاعت 9 صبح تا 22 شــب از 

آن بازدید کنند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود

  نمایشگاه متفاوت تصاویر فیلم های
 دفاع مقدس در موزه سینما

سه وزیر حاضر، رئیس جمهور غایب 

چهکسانیبرایسینماتصمیممیگیرند؟

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000786 مورخــه 1401/02/17 موضوع 
کالســه 1399114412004000022 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی خانم مریم جــان محمدیان اصل 
فرزند یعقوب بشــماره شناســنامه 7 و شــماره ملی 5159647831 در ششــدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت 205.50 مترمربع جدا شــده از پالک 19 فرعی 
از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان شــهدای شــرقی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: 9406 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/31
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004002060 مورخــه 1401/04/11 موضوع 
کالســه 1399114412004000428 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین نظری فرزند مرحوم 
حاجی علی بشــماره شناســنامه 49 و شــماره ملــی 5729436343 به میــزان 20000 
مترمربع در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 80000 مترمربع جدا شده 
از پالک 94 فرعی از 12-اصلی واقع درگنبدکاووس اراضی ســارلی علیا بخش 10 حوزه 
ثبــت ملک گنبــد انتقال ملک مع الواســطه از علی اکبر نظری، لذا بــه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: 9471 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/31 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/14
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

رونوشت گواهی حصروراثت
آقای سید امین اله حسینی فرزند سید مجید به شماره ملی 0073681865 بشرح 
دادخواســت به کالسه 0100300 ازاین شورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده اســت که شــادروان سید علی اصغر حسینی فرزند ســید ابوالقاسم به شماره ملی 
6599659640 در تاریــخ 1386/02/13 در اقامتــگاه دائمی خود در گذشــته وورثه 
حین الفوت وی منحصراســت به :1. ســید مجید حسینی فرزند سید علی اصغر به شماره 
ملی 6599661289  صادره از فیروزکوه )پســر متوفی(2. ســید رسول حسینی فرزند 
ســید علی اصغر به شــماره ملی 6599391605  صادره از فیروزکوه )پســر متوفی(3. 
ســید مسیب حسینی فرزند سید علی اصغر به شــماره ملی 6599662005  صادره از 
فیروزکوه )پســر متوفی(4. ســید محمود حسینی فرزند ســید علی اصغر به شماره ملی 
6599661084  صادره از فیروزکوه )پســر متوفی(5. ســیده عشــرت حســینی فرزند 
ســید علی اصغر به شــماره ملی 6599661793  صادره از فیروزکوه )دختر متوفی(6. 
ســیده فاطمه حسینی فرزند سید علی اصغر به شــماره ملی 6599388175  صادره از 
فیروزکوه )دختر متوفی(7. ســیده محترم مشــهدی فرزند ســید عبداله به شــماره ملی 
6599391605  صادره از فیروزکوه )همسر متوفی( اینک با انجام تشریفات قانونی در 
خواســت مزبوردریک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد او می باشــد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در 

غیر اینصورت گواهی صادر خواهدشد.7465
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف 7جابان

اخطاریه دعوت به دفتر طالق 9 آمل جهت ثبت طالق/نوبت دوم
جناب آقای ســید رحمت اله مهدوی؛ احتراما به اســتحضار می رســاند همســر شما 
ســرکار خانم صغری فرزادیان فرزند ناصر کدملی 2143283431 با در دســت داشتن 
دادنامه قطعی شــماره کالسه 140147920000065997 درخواست ثبت واقعه طالق 
را دارنــد لذا از جنابعالی دعوت می شــود ظرف یک هفته پــس از رویت این اخطاریه به 
این دفتر مراجعه فرمایید. بدیهی اســت در صــورت عدم حضور طبق مقررات اقدام می 
گردد.آدرس: آمل-خیابان امام رضا)ع( –رضوان14/1 مقابل دادگستری جدید. شماره 

همراه:09111258347 /
محسن دبیریان-سردفتر طالق 9 آمل

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ها پوراندخت و لیال شــهرت هردو بخشــی فرزندان خدارحم ) مالکین مشاعی 
پالک ذیل ( با ارائه استشــهاد محلی مصدق، طی درخواســت شماره 2411-4088626  
مورخ 1401/06/29 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی  هریک بنســبت 600 ســهم 
مشاع از 9812 سهم ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 9812 متر مربع  تحت پالک 25 
فرعی از از 42- اصلی بشــماره ســریال  های 140273 و 140274 واقع در قریه وانا  
بخش6حوزه ثبتی شهرستان الریجان ثبت گردیده و در اثر جابجائی مفقود شده را نموده 
اســت . در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانــون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا 
چنانچه اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 
روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به 
اداره ثبت محل ارائه و رســید دریافت نمایند. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این 
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنــی به نام مالک خواهد نمود.)) 

تاریخ انتشار: پنج شنبه 1401/06/31 ((./
اسماعیل اکبری-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک الریجان

آگهی فقدان سند مالکیت
شــماره  استشــهادیه  ارائــه  بــا  مقــدم  زاده  حســن  عبــاس  آقــای 
140102153339000913 تنظیمــی دفترخانــه 264 آمــل طــی درخواســت مــورخ 
1401/06/29 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 6 دانگ پالک شــماره 1218 فرعی 
از 4 اصلــی واقــع در بخش 9 ثبت آمل که کل عرصه آن وقف اســت؛ ثبت گردیده و در 
اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه قانون 
ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه 
اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز 
پس از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود این 
اداره مطابــق مقــررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام مالــک خواهد نمود.

))کل عرصه وقف است((./
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل-فیض اله ذبیحی

آگهی مفقودی
اینجانب فرشــاد لطفی قوجه بیگلــو مالک خودروی پژو 206SD_TU5 و به شــماره 
شاســی  NAAP41FEXHJ030407 و شــماره موتــور 174B0020540  به علت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو 
واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. پارس آباد مغان
**********************************************************************

سند کمپانی و سند مالکیت "برگ سبز" خودروی سواری سیستم پراید تیپ جی.تی 
.ایکــس. آی مدل 1386 رنگ نقره ای- متالیک به شــماره موتور 1842770 و شــماره 
شاســی S1412285297608 به شــماره پــالک ایران 69-627 ب 39 متعلق به حســین 
ســاری مقدم فرزند رمضان به شــماره ملی 2030216348 مفقــود گردیده و از درجه 

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

ســند کمپانی وانت نیســان به رنگ آبی شــماره پالک ایران82-449ن49 شــماره 
موتور 007924 به نام محمدرضا نوروزی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 

ساری
**********************************************************************

برگ ســبز کامیون کمپرسی ولوو ان10 بارکش رنگ زرد مدل 1363 شماره موتور 
000448 شــماره شاســی 025826 شــماره پالک ایران72-779ع46 بــه نام خدیجه 

اکبری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
**********************************************************************

کارت ماشــین سواری پراید مدل 1389 شماره پالک ایران62-195ص64 شماره 
موتور 3415695 شماره شاسی S1412289165069 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد. ساری
**********************************************************************

کارت ماشــین وانت نیسان مدل 1386 شــماره پالک ایران62-383س87 شماره 
موتور 392971 شماره شاسی K104845 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. 

ساری

 اگهــی دعــوت مجمع عمومــی عادی بطور فوق العاده  شــرکت آذر چاشــنی خراســان  
)سهامی خاص(  به شماره ثبت 54888و شناسه ملی 14005037400

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت فوق الذکــر دعوت به عمــل می آید 
تــا در جلســه مجمــع عمومی عــادی بطور فــوق العاده  که درروز ســه شــنبه  مورخه  
1401/07/12  که راس  ســاعت10در محل شــرکت به آدرس  اســتان خراســان 
رضوي ، شهرســتان مشهد ، بخش مرکزي ، دهســتان تبادکان ، روستا کمیزدر، محله 
گمیــزدر ، جاده کیلومتر 18 کالت ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپســتي ۹3581۹5۶7۶ 

برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  

انتخاب مدیران   -1
هیئت مدیره شرکت

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

و    1401/۶/27 مــورخ   1401۶032۹012003۶01 شــماره  رای  برابــر 
1401۶032۹012003۶02 مــورخ 1401/۶/27 هیــات  اول /دوم موضــوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه به دانه به 
شــماره شناســنامه 4۶001284۶1 کد ملی 4۶001284۶1 صادره از گرمسار  فرزند 
جواد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور  با بنــای احداثی  پالک 
شــماره ۶28۶فرعی از 10 اصلی به مســاحت 200 متر مربع پالک شــماره ۶28۶فرعی 
از 10 اصلــی  واقع در  ســمنان بخش حوزه ثبت ملک گرمســار و خانــم فائزه به دانه به 
شناسنامه شماره 4۶0017۹70۶ کد ملی 4۶0017۹70۶ صادره گرمسار فرزند جواد 
در ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی پالک شماره 
۶28۶فرعی  از 10 اصلی به مســاحت 200 متر مربع پالک شــماره  ۶28۶ فرعی از 10 
اصلی واقع در ســمنان بخش حوزه ثبت ملک گرمســار خریداری از مالک رســمی   آقای 
کــورش باقــری   محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــد می تواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
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 
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/۶/30
تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/7/1۶

شناسه آگهی 13821۶1
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1401۶0312004002۶27 مورخــه 1401/05/10 موضوع 
کالســه 140011441200400088۶ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای احمد نظرخانی فرزند 
قربانقلیچ بشماره شناسنامه و شماره ملی 20200۹5351 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت ۹7.۹2 مترمربع جدا شده از پالک 422۹ فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس روســتای گدم آباد خیابان ابوذر ابوذر ششــم بخش 10 حوزه ثبت 
ملک گنبد انتقال ملک مع الواســطه از خواجه آقا شهابی اینچه برون ، لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف 
مــدت یــک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. م-الف: ۹38۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۶/31
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1401۶0312004002240 مورخــه 1401/04/22 موضوع 
کالســه 1400114412004000422 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبــدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فــرزاد حجازی فرزند احمد 
بشــماره شناسنامه و شــماره ملی 202032۹077 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 100 مترمربع جدا شــده از پالک 25۹35 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس شــهرک بخارئیان کوچه یازدهم  بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد خریداری 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی بوده ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: ۹3۹4 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۶/31
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1401۶03120040027۶7 مورخــه 1401/05/22 موضوع 
کالســه 140111441200400011۶ هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بی بــی طاهره نیازی فرزند 
عبدالرحمن بشماره شناسنامه 11۹23 و شماره ملی 2030118801 در ششدانگ یک 
قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت 85.85 مترمربع جدا شده از پالک 21202 فرعی 
از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان ســید علوی کوچه 21 بخش 10 حوزه ثبت ملک 
گنبد انتقال ملک مع الواســطه از نظر زورقی شــفا، لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: ۹3۹۶ 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۶/31
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1401۶0312004002780 مورخــه 1401/05/22 موضوع 
کالســه 14011144120040000۶2 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملــک گنبدکاووس تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقــای عبدالرحیم دریائی فرزند 
بای مراد بشــماره شناسنامه 7۶2 و شماره ملی 2031773801 در ششدانگ یک قطعه 
زمین احداث بنا شــده به مســاحت 170.57 مترمربع جدا شــده از پــالک 4۶2۶ فرعی 
از 1-اصلــی واقــع درگنبدکاووس کوچه ســاحل بخش 10 حوزه ثبت ملــک گنبد انتقال 
ملــک مع الواســطه از مال صوفی حاجــی ابائی ، لذا بــه منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. م-الف: ۹3۹8 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۶/31
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1401۶031200400277۹ مورخــه 1401/05/22 موضوع 
کالســه 14011144120040000۶0 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد دریائی فرزند بای مراد 
بشــماره شناسنامه 2242۶ و شماره ملی 2030223۶۹7 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 1۶۹.10 مترمربع جدا شده از پالک 4۶2۶ فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس کوچه ساحل بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از مال صوفی حاجی ابائی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. م-الف: 

 ۹401
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۶/31
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1401۶0312004002774 مورخــه 1401/05/22 موضوع 
کالســه 1401114412004000058 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد دریائی فرزند بای مراد 
بشــماره شناسنامه 2242۶ و شماره ملی 2030223۶۹7 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 1۶۹.08 مترمربع جدا شده از پالک 4۶2۶ فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس کوچه ساحل بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه 
از مال صوفی حاجی ابائی، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــد. م-الف: 

 ۹403
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/0۶/17 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/0۶/31
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

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؟


