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گـــزارش

آیاتالششهرداریتهران»رؤیایتهرانیهابرایخانهدارشدن«رامحققمیکند؟!

 افزایش سرسام آور 
هزینه سالمت بازنشستگان

افزايش سرسام آور هزينه های دارو و درمان باعث 
شــده بازنشســتگان تأمين اجتماعی با مشکالت 
زيادی مواجه شــوند و اين در حالی است كه قرار 

بوده درمان سالمندان رايگان باشد كه نيست.
بازنشســتگان را می توان يکی از اقشار آسيب پذير 
در تأمين هزينه های زندگی قلمداد كرد كه با توجه 
به مســتمری كه دريافت می كنند، دچار مشکالت 
عديده ای هســتند. كوچك ترين اختالل در جريان 
زندگی و اضافه شــدن هزينه هــای غير قابل پيش 
بينی، باعث می شود تا افراد بازنشسته و خانواده های 
آنها، درگير چالش های مالی شوند. به دنبال اجرای 
طرح داروياری از 23 تير ماه 1401 در كشور و بروز 
چالش هايی در مســير تأمين دارو، افراد بازنشسته 
بيشتر از ساير اقشــار جامعه تحت فشار هزينه های 
دارويی قــرار گرفته اند. زيرا، به رغــم اينکه گفته 
می شــود قيمت دارو بعد از اجرای طرح آزادسازی 
ارز ترجيحی، هيچ افزايشــی برای مصرف كنندگان 
نداشته است؛ اما شــاهد گرانی برخی اقالم دارويی 
هســتيم. به ويژه داروهايی كه بــه عنوان داروهای 
بدون نســخه )OTC( شناخته می شوند. بروز چنين 
شــرايطی برای بازنشستگان و مستمری بگيران كه 
با انواع بيماری های دوران سالمندی مواجه هستند، 
آنها را تحت فشــار هزينه های زندگی قرار می دهد 
و باعث می شــود نتوانند حتــی داروهای معمولی و 
روتين را نيز تهيه كنند. همچنين، گران شدن برخی 
خدمات درمانی نيز مشکالت بازنشستگان و مستمری 
بگيران را دو چندان ساخته است و باعث شده تا قيد 
درمان را بزنند. زيرا، با توجه به حقوق بازنشستگی و 
مستمری كه دريافت می كنند، نمی توانند هزينه های 
اضافی را تأمين كنند و در نتيجه مجبورند قيد برخی 
هزينه ها از جمله هزينه های ســالمت را بزنند. اين 
در حالی اســت كه اين قبيل افراد نيازمند دريافت 

خدمات درمانی هستند.
علــی دهقان كيــا، در خصوص وضعيــت درمانی 
بازنشســتگان گفت: درمان برای بازنشستگان بايد 
رايگان باشد چرا كه اين افراد سال های زيادی حق 
بيمه خود را پرداخت كرده اند و بايد در ســال های 
پــس از كار بتوانند با آســودگی خيال نســبت به 
درمــان خود اقدام كنند. وی ادامه داد: متأســفانه 
افزايش سرســام آور هزينه های درمانی باعث شده 
بازنشســتگان تأمين اجتماعــی در وضعيت بدی 
به ســر ببرنــد و ما مراجعينی داريــم كه به دليل 
تأمين نشدن هزينه های درمانی خود آرزوی مرگ 
می كنند. رئيس كانون بازنشســتگان تهران تاكيد 
كرد: عالوه بر هزينه های درمان در سال جاری دارو 
نيــز از افزايش قيمت زيادی برخوردار بوده كه اين 
موضوع فشــار مضاعفی به بازنشستگان وارد كرده 
است.دهقان كيا با اشــاره به اينکه بر اساس قانون 
قرار بود درصدی از ســرانه درمان از سوی وزارت 
بهداشــت تأمين شود اما متأســفانه اين وزارتخانه 
اعتبار مربوط به درمان بيمه شدگان و بازنشستگان 

را به تأمين اجتماعی پرداخت نکرده است.

دریچــــه

شــهرداری تهران در حالی به موضوع ساخت مسکن و اقدام 
برای حل مشــکالت متعدد اين حوزه پرتالطم ورود كرده كه 
سقف اجاره خانه ها در پايتخت سر به فلك كشيده و بازار خريد 

و فروش مسکن هم تقريبا در ركود به سر می برد.
به گزارش تســنيم، معضل مسکن در كالنشهری چون تهران 
جــزو مشــکالت و معضالت عمــده و ثابتی اســت كه طی 
ســال های اخير وضعيت آن، پيچيده تر و ســخت تر هم شده 
است. اجاره های سنگين و گزافی كه با حقوق اغلب شهروندان 
چه آن ها كه شــغل دولتی دارند و كارمند دولت هستند و چه 
كســانی كه صاحب مشاغل آزاد محسوب می شوند، هيچگونه 
همخوانی و هماهنگی ندارد و بيراهه نيســت اگر بگوييم قشر 
متوســط جامعه هم در تأمين مسکن مناسب در شهری مثل 

تهران عاجز و ناتوان هستند.

بار مسکن را از دوش مردم سبک می کنیم! 
به گفته عليرضا زاكانی؛ شهردار تهران، بدمسکنی و بی مسکنی 
دو مشــکل عمده اهالی پايتخت محسوب می شوند و اين دو 
مشــکل بزرگ بســياری از خانواده هايی كه در ســال های نه 
چندان دور وضع مالی مناســب و متوسط داشتند را هم دچار 
چالش كرده و قشــر فقير جامعه را هم به حاشيه های ناامن و 
پرمخاطره شــهر تهران رانده است. شهرداری تهران در حالی 
به موضوع ساخت مســکن و اقدام برای حل مشکالت متعدد 
اين حوزه پرتالطم ورود كرده است كه سقف اجاره خانه ها سر 
به فلك می كشــد و بازار خريد و فروش مسکن هم تقريبا در 

ركود به سر می برد.

ورود شــهرداری به رفع معضل مسکن را می توان به فال نيك 
گرفت تا شايد پس از سالها درماندگی و بی پناهی، مردم شهر 
تهران طعم شــيرين خانه دار شــدن را بچشند و از طرفی هم 
دست دالالن بی انصافی كه اولين كارشان سياه نمايی در بازار 
مســکن و ساخت و ساز و كســب پول های نجومی بی دردسر 
از آشــفته بازار بود را هم از اين حــوزه كوتاه كند. زاكانی طی 
صحبت های روزهای اخير خود، اين اطمينان را به شهروندان 
تهرانی داده است كه نهضت ســاخت مسکن به كمك دولت 
انقالبی و اراده رئيس جمهور، بار مسکن را از روی دوش مردم 
ســبك خواهد كرد و به شرط تحقق وعده های شهردار تهران 
رؤيای خانه دار شــدن مردم پايتخت و خالصی از اجاره نشينی 
نيز محقق خواهد شــد. به گفته زاكانی بيش از نيمی از مردم 
شهر تهران اجاره نشين بوده و از داشتن سقف خانه ای كه برای 
خودشان باشــد محروم هستند و از آن بدتر، توانايی پرداخت 

اجاره های نجومی را هم ندارند.

 تخفیف عوارض ساخت و ساز
بیشتر به نفع مردم است تا بساز بفروش ها

مهدی چمران؛ رئيس شــورای اسالمی شهر تهران در همين 
رابطه در گفتگو با تسنيم اظهار كرد: مردم چه تخفيف بگيرند 
و چه تخفيف نگيرند، بايد حتما ســاختمان های ايمن بسازند 
و تخفيفات كه در خصوص عوارض ســاخت و ساز لحاظ شده 
است، در مورد ايمن ساختن ســاختمان های مسکونی فرقی 
ندارد. وی تصريح كرد: تخفيفاتی كه شــهرداری برای عوارض 
ساخت و ساز ساختمان های مسکونی تعيين كرده است باعث 

می شــود تا افرادی كه مبلغ پيش از تخفيف را نداشته اند پس 
از دريافت تخفيف، تامين كــرده و نقداً بپردازند و از تخفيف 

40 درصدی كه برای يك ماه اول گذاشتيم، استفاده كنند.
وی خاطرنشــان كرد: هر كســی كه پول عوارض خود را نقدا 
پرداخت كند می تواند از تخفيف عوارض ســاخت و ساز بهره 
ببرد و قاعدتا مردم هم می توانند از اين شرايط برخوردار شوند. 
چمران تأكيد كرد: كســانی كه بســاز و بفروش هستند چون 
بالفاصله پول خود را مجدداً به كار می كشــند عموما پول نقد 
كمتر دارند و مردم عادی ممکن است امکانات بيشتری در اين 
زمينه داشــته باشند و از اين رو تخفيفات در نظر گرفته شده 
در پرداخت عوارض ســاخت و ساز بيشتر به نفع مردم خواهد 
بود. وی اضافه كرد: طی روزهــای آينده، طرحی را به صحن 
شــورا می آوريم كه آن هايی هم كه نمی توانند عوارض ساخت 
و ســاز را بپردازند، بتوانند با تقســيط كردن عوارض و البته 
بدون بهره آن مبلغ را بپردازند. وی يادآور شد: اقساطی كردن 
پرداخت عوارض ســاخت و ساز مسکن می تواند به افرادی كه 
پول نقد زيادی ندارند، كمك كند تا با اســتفاده از اين امکان 

كار ساخت مسکن خود را انجام بدهند.

 رونق مسکن و کاهش اجاره نشینی
 دستاورد تخفیف عوارض ساخت و ساز

اما خليل محبت خواه؛ مديركل راه و شهرســازی استان تهران 
هــم در گفتگو با تســنيم گفــت: وقتی توليد مســکن رونق 
بگيرد، اجاره نشينی كمتر می شود و تخفيف در عوارض باعث 
می شــود كه به طور مثال پروژه های مســکنی كه 70 درصد 

آن ها تمام شده اســت 30 درصد باقيمانده هم با برخورداری 
از اينگونه تخفيفات زودتر به پايان برسد و هزينه های مسکن 
برای مردم كاهش پيدا كند. محبت خواه تاكيد كرد: در قانون 
جهش توليد مســکن و نهضت ملی مسکن گفته شده بود كه 
30 تا 50 درصد تخفيف در پرداخت عوارض ســاخت شامل 
حال ســازندگان شــود. وی اضافه كرد: قانون فــوق نياز به 
مصوبه شــورای اسالمی شهر تهران داشت كه در نهايت بتوان 

تخفيفات عوارض ساخت مسکن را اجرايی كرد.
مديركل راه و شــهر سازی استان تهران همچنين تأكيد كرد: 
هر چقدر تخفيفات عوارض ســاخت مســکن بيشــتر باشد، 
ساخت و ساز بيشتر شده و سازندگان مسکن همان مبالغی كه 
برای دريافت پروانه و عوارض به نظام مهندســی داده می شود 

را می توانند در اجرای ساختمان صرف كنند.

مهاجرت به تهران از علل کمبود و گرانی مسکن
بحث مهاجر پذير بودن شــهر تهران هم يکی ديگر از مواردی 
است كه باعث نابسامانی بازار مسکن به ويژه در طول سال های 
اخير شــده اســت و ورود هزاران فرد مهاجر از ساير شهرها و 
روستاهای كشور به تهران در كنار كمبود واحدهای مسکونی 

مناسب بر اين نابسامانی و آشفتگی دامن زده است.
بر اســاس امضــای 5 تفاهم نامه شــهرداری تهران با ســپاه، 
ارتش، فراجا، تامين اجتماعی و همچنين با مشــاركت بخش 
خصوصی 150 هزار واحد مســکونی ديگر نيــز عالوه بر آن 
تعداد واحدهايی است كه ســازمان نوسازی شهرداری تهران 

مسئوليت ساخت آن را بر عهده دارد.
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آگهي فراخوان مناقصه يك مرحله اي نوبت اول )01-45(
كد پايگاه ملي:    53131883  

روابط عمومي شركت گاز استان مركزي

ت اول
نوب

1- موضوع مناقصه: شركت گاز استان مركزي در نظر دارد، گازرساني به حفره هاي پراکنده در سطح شهرستان اراک ) کلیه شهرها و روستاهای گازدار تابعه( را از طريق مناقصه عمومي به 
پیمانكار واجد صالحیت واگذار نمايد.

شرح مختصر پروژه: ) اجرای  5400 متر شبکه پلی اتیلن، نصب 400 عدد انشعاب پلی اتیلن به صورت تکی، پراكنده و...   (
2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزي 

3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  1.321.456.000   ريال خواهد بود.
4- در اين پیمان 20% پیش پرداخت طبق آيین نامه تضمین پرداخت می شود.

5- محل و مهلت دريافت اسناد ارزيابي کیفي و گشايش پیشنهادها: 
- محل دريافت اسناد ارزيابي کیفي: محل دريافت اسناد، سامانه »ستاد« www.setadiran.ir مـی باشد.

- مهلت تحويل اسناد ارزيابي کیفي: آخرين مهلت ارسال اسناد ارزيابی، لغايت ساعت 12 مورخ 1401/09/13 از طريق سامانه »ستاد« www.setadiran.ir می باشد.
- زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزيابي کیفي، مناقصه گراني که حائز حداقل امتیاز ارزيابي کیفي شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمايند.

- رعايت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
- زمان گشايش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر مي گردد.

6- مبلغ برآوردي و پیشنهادي دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 26.429.106.000 ريال بر اساس فهارس بهاي تخصصي نفت و گاز منتشره سال 1401 مي باشد.
7- پیمانكاران بايستي داراي گواهینامه ايمني از اداره کار، گواهینامه صالحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادي، کد کاربري پايگاه ملي مناقصات و دارای گواهی امضای الكترونیكی در 

سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سايت پايگاه اطالع رساني WWW.shana.ir مراجعه و يا با شماره تلفنهاي 4-32412081 -086 امور قراردادهاي شرکت گاز استان 

مرکزي تماس حاصل فرمايند. 
تلفكس: 086-32776660    

شناسه آگهی 1411962    نوبت اول 1401/8/30 ، نوبت دوم 1401/9/1

فراخوان تجديد مزايده عمومي شماره ج /5 / 1401 

روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

ت دوم
نوب

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان در نظر دارد مزايده مشروحه ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( برگزار نمايد . 
كليه مراحل برگزاري مزايده از دريافت تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايي پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس 
:www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نامه در سايت مذكور و دريافت گواهي 

امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مزايده محقق سازند .
موضوع مزايده: انواع لوله ، اتصاالت و لوازم اسقاط  واقع در انبار شهرستان بندرعباس و ميناب

مبلغ كارشناسي : 15.848.400.000 ريال 
مبلغ تضمين شركت در مزايده :800.000.000ريال

مبلغ خريد اسناد : 5.000.000 ريال به حساب سپهر 0102934990003 نزد بانك صادرات شعبه گلشهر بندرعباس )كد3286( بنام شركت آب و فاضالب 
استان هرمزگان جهت خريد اسناد مزايده

- مهلت خريداسناد مزايده : از   ساعت 14 تاريخ 30 / 08 / 1401 تا ساعت 14  تاريخ 07 / 09 / 1401 
- مهلت تحويل اسناد مزايده : ساعت 14  تاريخ 21 / 09 / 1401 

- تاريخ بازگشايي پاكات: ساعت 10 تاريخ 22/ 09 / 1401 
به  توجه  با  و  دريافت   www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  الكترونيكي  تداركات  از سامانه  را  مزايده  اسناد  باشند  مي  موظف  پيشنهاددهندگان 
مندرجات اسناد مزايده مدارك الزم شامل پاكات تضمين شركت در مزايده )وديعه(، مدارك و مستندات )پيوست( تهيه و به صورت فايلهاي pdf در 

سامانه بارگذاري نمايند.ساير جزئيات و شرايط در اسناد مزايده درج شده است.
در جلسه  پيشنهاددهندگان  از  يك  هر  از طرف  نماينده  نفر  يك  و حضور  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  كنفرانس شركت  : سالن  بازگشايي  محل 

بازگشايي پيشنهادها آزاد است.
اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مزايده و ارائه پاكات به آدرس : بندرعباس-بلوار ناصر -جنب 
بيمارستان شريعتي -شركت آب و فاضالب استان هرمزگان )امور بازرگاني(تلفن تماس :87-86-333350582 076  نمابر : 33332433-33338014 

-076   و سايت اينترنتي شركت آب و فاضالب به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.Com     مراجعه نمايند . 
شناسه ملي 10800045461   

 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس تهران 1456
هزينه درج آگهي و كارشناسي بعهده برنده مزايده مي باشد. 

)) آگهی مناقصه عمومي يك مرحله اي((
شماره : 16/فنی /1401

اداره ارتباطات و اطالع رسانی بنادر و دریانوردی هرمزگان

موضوع مناقصه : خريد ، ساخت ، حمل و نصب سه فروند اسکله فلزی شناور در بنادر لنگه ، کنگ و مقام
- مهلت و نحوه دریافت اسناد :

  www.setadiran.ir متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند  از تاریخ 1401/8/29 تا پایان وقت اداري مورخ  1401/9/7 ساعت 14:00 با مراجعه به سایت
نسبت به دریافـت)خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 

* ضمنًا دریافت آگهی از سایتهای  www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir نیزامکان پذیر و رایگان مي باشد.
- مهلت و محل تسلیم پاكات و بارگذاري اسناد:

 www.setadiran.ir متقاضیان باید پیشنهـادات خود را تا ساعت 14:00 مـورخ 1401/9/21 در سامانه تداركات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( به آدرس
بارگذاری نمایند . 

تبصره1: متقاضیان مکلفند عالوه بر بارگذاري اسناد خود در سایت مذكور نسبت به تحویل فیزیکي صرفًا پاكت الف محتوي ضمانتنامه شركت در مناقصه 
حداكثر تا مورخ  1401/9/22 ساعت 14:00 به دبیرخانه مركزي اداره كل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان - مجتمع بندري شهیدرجایي - ساختمان مركزي 

- طبقه همکف اقدام نمایند .
تبصره2 :كلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاكت الکترونیکي از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت )ستاد ایران( آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند بدیهي است در صورت عدم انجام فرایند در سامانه مذكور پیشنهاد ارائه شده 

به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمي گردد.
- تضمین شركت در مناقصه : مناقصه گران مي بایست ضمانتنامه بانکي بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل فیش واریز وجه به حساب شماره 
4101064571214853 بنام تنخواه گردان پرداخت بندر شهید رجایي نزد بانک مركزي به مبلغ  000ر000ر461ر7  )هفت میلیاردو چهارصد و شصت و یک 

میلیون( ریال ارائه نمایند .
- شماره اقتصادي كارفرما: 4113-1957-7986

- شناسه ملي : 14000180614
IR 920100004101064571214853 : شماره شبا -

- آدرس دستگاه مناقصه گذار : بندرعباس - مجتمع بندري شهید رجایي - اداره كل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان - واحد مهندسي و عمران - امور 
پیمان و رسیدگي - تلفن : 07632123606

- برآورد اولیه مناقصه : 000ر000ر220ر149 )صد و چهل و نه میلیارد و دویست و بیست میلیون(ریال
- مدت اجراي كار : 6 ماه

- شرایط اختصاصي :
1-دارا بودن سوابق كاری مرتبط

2-  كسب حداقل 60 امتیاز ارزیابي كیفي طبق معیارهاي ارزیابي كیفي
زمان و محل بازگشایي پیشنهادات:

مورخ  1401/9/23 ساعت 9:00 مجتمع بندري شهیدرجایي - ساختمان مركزي اداره كل - طبقه سوم - دفتر مدیر كل
تبصره : دریافت اسناد ،مراحل ثبت نام و بارگذاري كلیه اسناد و مدارك مي بایست از طریق سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( انجام پذیرد .

- اسناد باید با كیفیت باال و خوانا )400 یا dpi 300( اسکن و بارگذاري گردد . در صورت ناخوانا بودن ، به اسناد مذكور ترتیب اثر داده نخواهد شد .
شناسه آگهی 1411817

وزارت راه و شهرسازي
سازمان بنادر و دریانوردی

 اداره كل بنادرودریانوردی استان هرمزگان 

 

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؟
 

آيا اين مديريت خدمات شهری كه امروز با ركود درآمدهای 
تراكم فروشــی وتاخيــر در وصول عوارض نوســازی وديگر 
مطالبــات روزمره مواجه اســت می توان با ســه دهه هفتاد، 
هشــتاد وحتی نود قياس نمود كه عليرغم پايين بودن تعداد 
نيروهای انســانی آن زمان  از نظر كميت وكيفيت وهمچنين 
امکانات فنی ولجســتگی اما شــهامت ريسك باال در ورود به 
دامنه مشــکالت وچالش هارا داشــتند پرسمان كرد چگونه 
جرئت احداث اولين خيابان دوطبقه را در كشــور به خود راه 
دادند ودر ادامه اقدام به كلنگ زنی قطار شــهری وشهرروياها 
وايجاد رينگ های كمربندی دوم وســوم وهمچنين شــروع 
طرحهايی چون ســالن اجالس نمودندو ميدان های استقالل 
و شــهيد ســليمانی را درمنتهی اليه غرب وشرق كالن شهر 
و قبــل ازهمه آنها بــرای اولين بار در كشــور باغ های گلها 
وپرندگان را ايجادوصفه را از نا بســامانی نجات بخشــيدند 
وتبديل به يك منطقه گردشــگری برای اهالی كالن شهر و 
ميهمانان نمودند و دو باغ را محل اســکان مسافرانی از اقصی 
نقاط كشــور كردندتا در موقع ورود دغدغه اقتصادی واسکان 
نداشته باشند  وقاطعانه از ســاخت وساز در بافت ريه كالن 
شــهر يعنی ناژاوان جلوگيری نمودند وحاال شما بفرماييد در 
يك سال سپری شــده بجز تحويل خريدهای قبلی از جمله 
تعدادی ميدل باس وماله كشــی بر آنچه در گذشــته اتفاق 

افتاده چه كرديد كه بنربازديد از اقدامات خود درسطح شهر 
بــاال می بريد و برای بازديد اصحاب رســانه اولويت قائل می 

شويد!؟ 
شــهرداری اصفهان در گذشته وطی ســه دهه اخير توانست 
با دســت خالی اما شهامت قابل تقديرو بدور از روش سلطان 
حســينی  با يك پرش بلند شــهر اصفهان را به كالن شهر 
تبديل نمايد اما زهی تاســف ازگروهــی كم تجربه اما مغرور 
با عنوان شــورای اســالمی  چهارم ودر ادامه پنجم كه يکی 
از همين معدود شــهرداران فعال و با تجربه را به بهانه صدور 
حکم مديركلی برای مســئو ل دفترش در ميان دوره بركنار 
كردند  وســکان كالن شــهر در حال پويا وبالغ شــدن را به 
جوانی ازقشــرخدمات شهری ســپردند كه اگر شورای پنحم 
قدر آن را دانســته بود و در ميــان دوره رهايش نمی كرد و 
با انتصاب فرماندار ناموفق قبلی اين شــهر به عنوان شهردار 
باعث يك عقب گرد 180 درجه ای در شــهر نمی شد. امروز 
اصفهان بــا معضالت و چالش های كمتــری مواجه بود كه 
تشــابه  بسيار نزديك با آخرين ســالهای حاكم صفوفی پيدا 
كرده اســت تا ارگانی كه به شــدت نيازمند تجربه هاست به 
بعضی چهره های كم يا بی تجربه ســپرده شــود تا از فرط 
بيکاری وشايد ندانم بکاری هرروزشان را به نشستی اختصاص 
دهند واز تعهــدی كه پذيرفته اند جا بماننــد  وبرای نمونه 
كارمندان يکی ازا دارات  ارتباطی شــهرداری  بصورت دسته 
جمعی سه شنبه ها را از ساعت 10 صبح الی بی نهايت عازم 
برگزاری پيك نيــك كاری همراه با مخلفات  آن برای نمونه 
در باغ زرشــك يعنی پاتوق جديدی مديران قديمی خدمات 
شهری شــوند كه امروز در اين مکان كنگر خورده اند! اصوالً 

تعدادی از دفاتر شــهرداری  های قبل را كــه موازی كار با 
ديگر دستگاههای استان از جمله ارشاد اسالمی بودند بجای 
تعطيــل و صرفه جويی در نيروها وهزينــه های آن بصورت 
مجمــل به حال خــود رها كرده اند تا خاطره تنبل ســرا ها 
ی كابينه هويدا كه به تعداد بيشــمار جهت اســتراحت وزرا 
ووكالی مجالس شــورای ملی و ســنادر جای جای شــمال 
كشــور ايجاد شده بود زنده نگهدارند وتار نما وروزی نامه ای 
هــم به نقل اين اخبار بپردازنــد و در كنار آن ضمن تحميل 
هزينه به بدنه شــهرداری وبالطبع جيب جامعه تنها مشغول 
كپــی فيس از اخبار و مطالب ديگر خبرگزاری بصورت بولتن 
 باشــند كــه در بيرون از اين دامنه صورتشــان را با ســيلی 

سرخ نگه داشته اند. 
هيچ كس منکر جوان گرايی نيســت كه البته بايد با استفاده 
از تجربيات گذشتگان توام باشــد  اما وقتی شورای اسالمی 
شــهر با حضور تعدادی از چهره هــای قديمی همين ارگان 
به رتــق وفتق امور می پردازد در حاليکــه جايگاه خود را با 
اعضــای جوان اين نهاد عوض كرده انــد تا آن كم تجربه ها 
ايده پردازباشــند و اين قديمی ها مجری . قطعاً سنگ روی 
ســنك نمی ماند زيرا مجريان  با ســنين باال ی شصت سال 
حاال ديگر نوبت تالشهای مضاعفشان سپری شده  وتنها می 
توانند تجربيات گذشته  خود را به اعضای جوان انتقال دهند. 
اگرچه  شخص شهردار نيز برخالف اسالف خود فاقد تحرك 
الزم است و بيشتر عالقمند به پشت ميز نشينی  ومديريت در 
سايه می باشد كه اين امر می تواند برای نسل جوان شاغل در 

ارگان خدمات شهری نوعی بد آموزی بوجود آورد. 
امروز كالن شــهر اصفها ن  در حال ازدست دادن امتيازاتی 

است كه طی ســه دهه وبا هزينه های باالحاصل شده است 
و بــرای نمونه ميتوان  به جشــنواره بين المللی فيلم كودك 
ونوجوان  اشاره كرد و حدود شش هزار پروند سرگردان ماده 
صد بين دايــره حقوقی اين ارگان و ديوان عدالت اداری  كه 
معلوم نيســت سرنوشت فستيوال و عاقبت اين تعداد ساخت 
وســازغيرقانونی به كجا ختم خواهد شــد  اما در اين ميان 
آنهايــی كه بايد از آب گل آلود ماهــی های تازه بگيرند و از 
تســهيالت  متنوع ويارانه هــا ومعافيت های مختلف  دولتی 
اســتفاده  كنند بيدار كار هســتند تا در محــدوده  مركزی 
وحاشــيه بافت ســنتی  عليرغم معضالت  موجود ترافيکی و 
آلودگی هوا با همراهی ومســاعدت هميــن ارگان به احداث 
هتل هايی بپردازنــد كه برای  مديران آينده شــهری ايجاد 
معضــل و چالش وبن بســت های ناگشــودنی خواهد نمود. 
احداث اقامت گاه پنج طبقه واحتماالً پنج ســتاره در كوچه 
تنگ وباريکی در حاشــيه چهار باغ كــه همين روزها افتتاح 
می شــود بی شــباهت به موشك های شــش متری  صدام 
نيســت كــه در كوچه های 3 متر دزفول مــی انداخت و در 
ادامــه همان مالك گلنگ زنی ميهمانســرايی عظيم تر را در 
نبش خيابان آماده گاه و پاســداران كه هنوز بن بســت های 
متعدد شــاكيان مجتمع تجاری روبروی آن حل وفصل نشده  
تا گلی باشــد كه با اين سبزه جديد آراسته می شود وكالفی 
سردرگم وبجا مانده ازگذشته پيچيده تر گردد! لطفا از خواب 
اصحــاف كهف بيدار شــويد و نگاهی به اطــراف خود وافق 
آينده كالن شــهر دود زده بدون آب وگرفتار در فرونشست 
 هابيندازيد وجوابی برای آيندگان  كه شــما را به چشم متهم 

می بينند مهيا كنيد.

یادداشت

لطفا ازخواب کهف بیدار شوید!

روزنامه نگار پيشکسوت
حسنروانشيد


