
گزارش
اسفندیار قره باغی درگذشت

 خواننــده ســرود »آمریــکا آمریکا«  »اســفندیار 
قره باغی« در تبریز درگذشت. وی پس از گذراندن 
یک دوره بیماری ســخت سرطان، چشم از جهان 

فرو بست.
قره باغی یکی از مهم ترین آهنگســازان انقالب بود 
و ســرود معروف آمریکا آمریکا همچنان در ذهن 

عموم جامعه مانده است.

درخواست رضا رویگری از شایعه سازان:
 مردم را ناراحت نکنید

بازیگر ســینما و تلویزیون از سالمتی خودش خبر 
داد و خطاب به شایعه سازان، گفت: واقعاً نمی دانم 
این شایعات هرچند وقت یک بار از کجا می آید؟ من 

زنده ام اما با این کارها، مردم را ناراحت می کنید.
رضا رویگری بازیگر ســینما و تلویزیون به شایعات 
منتشر شــده درباره مرگش واکنش نشان داد و به 
خبرنگار تســنیم، گفت: حالم خوب است و خدا را 
شــکر حال و روز بهتری نســبت به گذشته دارم. 

دوست دارم به مردمم خدمت کنم.
رویگری با اشــاره به شــایعات منتشر شده درباره 
خود تأکید کرد: آن هایی که شــایعه می ســازند، 
بدانند مردم بیشتر با این خبرها ناراحت می شوند. 
من واقعاً دلگیر می شوم به این خبرها واکنش نشان 
بدهم که هر چند وقت یک بار از این دست مطالب 
در فضــای مجازی پخش می کنند. همه مان نیاز به 
آرامش داریم و این قدر دنبال حاشیه سازی نباشید.
چند روزی اســت خبری مبنی بر درگذشــت رضا 
رویگری در فضای مجازی پخش می شــود که البته 
پیش از این هم برای زنده یاد جمشــید مشایخی 
و چنــدی دیگر از هنرمندان در زمان حیات شــان 

چنین خبرهایی منتشر می شد.
همین چند روز گذشــته خبر درگذشت ابوالفضل 
پورعرب در فضای مجازی پخش شد که این بازیگر 
با اعالم بستری شــدن مجدد خود در بیمارستان 
برای گذراندن دوره درمانش از وضعیت جســمی 
خــوب خود خبر داد و گفــت وخامتی هم در کار 

نیست. 
باید دید شایعه ســازان در فضای مجازی هر چند 
وقــت یک بار به دنبال چه اهدافی برای هنرمندان 
شاخص ســینما و تلویزیون دست به انتشار چنین 
مطالبــی می زنند؟ و جای تردید نیســت انتشــار 
اینگونــه اخبار نــه تنها باعث آزرده خاطر شــدن 
عالقمندان به این چهره های ســینمایی می شــود 
بلکه به نوعی شــیرازه زندگی خصوصی آنها را نیز 
با چالشــی قابل تامل روبرو می کند، چون ممکن 
اســت فرزندان، بستگان یا وابســتگان درجه یک 
آنها بــه ناگاه با چنین اخبار کذبــی که تنها برای 
جذب مخاطب منتشر شده روبرو می شوند، هرچند 
بهترین راهکار برای جلوگیری از گسترش شایعات 
پیگیــری اخبــار از درگاه های رســمی خبری و 

رسانه های معتبر است.

اخبــــار

ما برای تحول در ســینما با اصالح مبادی علوم انسانی که 
مطالبه رهبر انقالب است، بیشتر چک لیست پر کرده ایم تا 
کار راهبردی مانند نظریه پردازی در سینما. جایزه پژوهش 
ســینما به تنهایی نمی تواند این مطالبه رهبری را برآورده 

کند اما تالشش را به این سمت خواهد برد.
یکی از مطالبات رهبر انقالب از ســینمای کشــور، بررسی 
ارتباط میان ســینما و علوم انسانی است. چیزی که ایشان 
10 سال گذشته در دیدار جمعی از فعالین رسانه و سینما 
گفتند و بیان کردند که تحول ســینما جز با تغییر و اصالح 
در مبادی علوم انســانی ممکن نیســت. از این رو محافل 
هم اندیشی سینما انقالب و عمار تالش کردند تا با برگزاری 
نشست ها و جلســانی با حضور نخبگان و اندیشمندان پل 
ارتباطی میان علوم انســانی و ســینما را احیا کنند. سال 
گذشته نیز در جشنواره فیلم فجر بخشی با عنوان فرهنگی 
در جشــنواره بود که موضوع آن ارتباط میان علوم انسانی 
با ســینما بود. نشســت های گوناگونی با میزبانی برخی از 
فعالین علوم انسانی و سینما با موضوعات و مسائل گوناگون 
و البته مهمانان مهمی از دانشگاه و سینما چون دکتر بیژن 
عبدالکریمی، دکتر خســروپناه، علی نصیریان، محمدعلی 

باشــه آهنگر و... برگزار شــد. اتفاقی که طراز و وزن آن به 
حدی بود که باید در محفل مهمی چون جشنواره فیلم فجر 
برگزار می شد. هرچند که دیکته نانوشته بی غلط نیست و 

زمان و شکل برگزاری انتقاداتی را به خود داشت.
امیر مافی که هم اکنون دبیر جایزه پژوهش ســال سینما 
را برعهده دارد و سال گذشته یکی از میزبانان نشست های 
تخصصی علوم انسانی و سینما بود، درباره حذف این بخش 
از جشــنواره پیش رو و در ابتدای این مســیر گفت: علت 
حذف این بخش از جشــنواره فیلــم فجر را نمی دانم و در 
جریان آن قــرار ندارم. به نظر بیــان دو نکته در این باره 
بسیار مهم اســت. یک موضوع اینکه در یک رویدادی در 
جشــنواره فیلم فجر که هیاهوی فراوانــی دارد، آیا زمان 
مناسبی برای آن است که به بررسی علوم انسانی و سینما 
بپردازیم یا خیر. این موضوع خود مخالفان و موافقانی دارد. 
میزان استقبال از آن جلســات نسبت به آن جمعیتی که 
وجود دارد میزان اســتقبال امیدبخشــی نبود، زیرا در آن 
هیاهو و ترافیک مردمی که در ســالن ها و فضای جشنواره 
وجود دارد، شاید بخش فرهنگی زمان مناسبی برای عرض 
اندام نداشــت. اگرچه در تاریخ خوب اســت که ثبت شود 

که نشست های جنبی جشــنواره مانند بخش فرهنگی در 
جشنواره فیلم فجر برگزار شد و برای تاریخ بماند.

او ادامه داد: تصورم این است که وجود چنین نشست هایی 
حتما الزامی اســت. پیشــنهادم این بوده که این نشست ها 
بی وقفه برگزار شــود چه در مکان جشنواره  یا در بخش ها 
و مکان های مرتبط با آن. موضوع اهمیت گفت وگو اســت 
که اساســاً خلق ادبیات می کند. ســینما نیز امروز نیازمند 
گفتگو اســت. به نظرم ما به انســداد گفت وگو در ســینما 
نزدیک می شــویم. باید بتوانیم از لحــاظ نظری گفت وگو 
کنیم. سینماگران با متفکران و هر کدام جداگانه با یکدیگر 
باید حرف بزنند. چون فضا به سمت قطبیده شدن حرکت 
می کند. چیــزی که می تواند منطق را به این فضا برگرداند 
گفت وگو اســت. نخبگان آگاه ما موظفند که این منطق را 
هم به ســینما و اصحاب اندیشه برگردانند تا بستری فراهم 
شود که اندیشمندان و سینماگران با یکدگر گفت وگو کنند.
دبیر جایزه پژوهش سال ســینمای ایران در پاسخ به این 
سؤال که چگونه این جایزه می تواند اصالح در علوم انسانی 
ناظر به ســینما را برای تحول آن انجــام دهد، بیان کرد: 
اینکــه این جایزه صرفاً بتواند ایــن کار را کند، باید بگویم 

که این جایزه در کنار دیگر اقدامات می تواند به این نتیجه 
برسد. یعنی یک اقدامات راهبردی باید وجود داشته باشد. 
ما در لبیک گفتن به فرمایشــان رهبری پروژه های کوتاه 
مدتی را تعریف می کنیم که نتایج چندانی ندارد. رســیدن 
به نتایج و مطلوبات محصول یک پروســه و همت جمعی 
است. نباید چک لیست هایی را برای عمل به فرمایش های 
رهبری پر کنیم. باید یک سنت هایی را ایجاد و مسیرهایی 
را ابداع کنیم که همت همه را می طلبد. جایزه پژوهش به 
ما نشــان می دهد که پژوهشگر ســینما می تواند در جایی 
دیده  شــود و پژوهش های آنان با این رویکرد یعنی تحول 
در سینما مورد توجه قرار بگیرد. اما آیا این جایزه می تواند 
کل ایــن مطالبه را رفع کند قطعاً خیر. یک وزارت یا چند 
نهاد باید دست به دست هم دهند تا به این نتیجه برسند.
مافی در پایان بــا تأکید بر اهمیــت نظریه پردازی گفت: 
متأســفانه نظریه و پژوهــش اهمیت کمتــری دارد و ما 
مدام درگیر مســائل جاری هســتیم که در نتیجه نظریه 
اهمیتش را از دســت می دهد. ان شاهلل در دوره های بعدتر 
بــا برنامه ریزی هــای دقیق تر به ســمت نظریه پردازی در 

سینمای ایران خواهیم رفت.
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تحول در سینما با چک لیست پر کردن ممکن نیست 

سینما به نظریه پردازی علمی نیاز دارد

سجاد ترابی کارگردان مســتند »پرویزخان« به تشریح یکی از جنجالی ترین اتفاقات 
کارنامه مربی گری پرویز دهداری در تیم ملی فوتبال پرداخت که در این مســتند به 

تفصیل روایت شده است.
سجاد ترابی کارگردان مستند »پرویزخان« همزمان با عرضه اینترنتی این مستند، در 
گفتگو با مهر درباره آن توضیح داد: این مستند درباره پرویز دهداری است که اولین 
مربی باشــگاه پرسپولیس محسوب می شود که در دو مقطع سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران هم بوده است. نقطه مهم زندگی مربی گری پرویزخان هم، آن جایی است که در 
سال ۶۵، 1۴ نفر از ستاره های تیم ملی به صورت گروهی از تیم استعفا دادند که این 
ماجرا به طور کامل در فیلم روایت شده است. وی ادامه داد: پرویزخان اصول اخالقی 
و منش فردی خاصی داشــته که در ســرمربی گری، تنها بازی فوتبال برایش اهمیت 
نداشته و این ویژگی، ویژگی منحصر به  فردی هم نبوده است. کما اینکه همین امروز 
هم در فوتبال اروپا، مســائل خارج از زمین برای خیلــی از مربیان تیم های حرفه ای 
حائز اهمیت اســت و حتی روی خوراک بازیکنان تیم هم دخالت و نظارت می کنند. 
آن زمان شــرایطی در تیم ملی ایران به  وجود می آید که بازیکنان نمی توانند به نظم 

و قواعد پرویزخان تن بدهند و اقدام به استعفا کردند. 
ترابی گفت: بعد از آنکه این بازیکنان از تیم ملی استعفا می دهند، پرویز دهداری بدون 
هیچ مشکلی، شروع به کشف استعدادهای جدید می کند و اتفاقاً از همین استعدادهای 
جدید، نســلی را به فوتبال ایران معرفی می کند که تا ســال ها افتخارآفرینی می کنند. 
احمدرضا عابدزاده را در همان مقطع از دســته چهــار لیگ فوتبال به تیم ملی جذب 
می کنــد. جواد زرینچه، مهــدی فنونی زاده، مجتبی محرمی، صمــد مرفاوی و عباس 
ســرخاب هم در همین دوره جذب تیم ملی می شوند و این ها چهره هایی هستند که تا 
یک دهه بعد در تیم ملی ما درخشیدند. دو سال بعد از همین ماجرای استعفا بود که با 
هدایت پرویز دهداری ما در بازی های آسیایی قهرمان شدیم و شاهد درخشش احمدرضا 
عابدزاده بودیم. در همان دوره وقتی اســتقالل قهرمان آسیا می شود، این افتخار را به 
پشتوانه گل هایی کسب می کند که صمد مرفاوی و عباس سرخاب به سرانجام رساندند. 
این مستندســاز در ادامه گفت: در همان دوره ای که همه احساس می کردند تیم ملی 
ایران در بازی های آسیایی خیلی زود اوت می شود، ما توانستیم رتبه سوم را به دست 

بیاوریم و آن هم به دلیل یک بدشانسی در بازی مقابل عربستان بود.

پایه گذار باشگاه داری با اولویت تحصیل و اخالق
ترابــی درباره دیگر ویژگی های کارنامه پرویز دهداری هم توضیح داد: او در دهه های 

۳0 و ۴0 به باشگاه شاهین تهران می رود و با همراهی عباس اکرامی، سبک جدیدی 
را در باشگاه داری پایه گذاری می کنند. تأکید اولیه آن ها بر روی تحصیل و اخالق بود 
و بعد به ورزش و فوتبال می پرداختند. به همین دلیل هم شاهدیم که همه شاگردان 
ایشــان در دهه های ۴0 و ۵0، از چهره های موفق هســتند. برخــی از آنان مدیران 
سرشناسی شــده اند و برخی استاد دانشگاه هستند. در کنار تأکید بر مسائل اخالقی 
می توان اوج شــکوفایی فنی پرویز دهداری را هم در سرنوشــت باشگاه هایی دید که 
مسئولیت شان را برعهده داشته است. استراتژی اصلی او هم همواره کار با جوانان بود.
کارگردان مستند »پرویزخان« درباره چهره هایی که در این مستند با آن ها به گفتگو 
پرداخته اســت هم گفت: در ابتدا دسترســی به چهره هایی مانند احمدرضا عابدزاده 
نتوانســتم داشته باشــم و وقتی هم ارتباط برقرار کردم، امکان حضورش در مستند 
فراهم نشــد اما از میان آن 1۴ نفری که از تیم ملی اســتعفا داده بودند، سراغ برخی 
چهره های مانند مرتضی فنونی زاده، محمد پنجعلی، ناصر محمدخانی و ضیا عربشاهی 
رفتیم که روایت آن ها در مســتند موجود است. برخی از چهره ها هم در ایران نبودند 
و به آن ها دسترســی نداشــتیم. با جواد زرینچه، حمید استیلی و برخی کارشناسان 
ماننــد جهان گیر کوثری هم گفتگوهایی داشــتیم. در کل حدود ۸0 مصاحبه گرفته 
بودم اما زمان فیلم اجازه اســتفاده از همه آن هــا را نمی داد و در مجموع حدود ۲۴ 

گفتگو را در فیلم آوردیم.

 وقتی سرمربی بازیکنی را به دلیل تحقیر بازیکن حریف
 از زمین بیرون کشید!

ترابی درباره زاویه نگاه شــخصی اش به پرویز دهداری و اینکه چرا ســاخت مستندی 
درباره این مربی فوتبال برایش دغدغه شــده بود هــم گفت: یک خاطره خاص از او 
شــنیده بودم. در بازی های مقدماتی جام ملت های آســیا که در نپال برگزار می شد، 
مرتضی کرمانی مقدم و مجید نامجومطلق در گوشه ای از زمین یک بازیکن تیم حریف 
را دریبل می زدند و دوباره برمی گشــتند و بازهم او را دریبل می زدند تا به نوعی او را 
تحقیر کنند. آن زمان مربیان مجاز به دو تعویض بودند و تیم ما هم از هر دو تعویضش 
اســتفاده کرده بود، اما بازهم در دقیقه ۸0، پرویز دهداری مرتضی کرمانی مقدم را از 

تیم بیرون می کشــد و وقتی کرمانی مقدم دلیل این تصمیم را می پرســد، پرویزخان 
می گوید »تو نباید جلوی چشــم هواداران تیم رقیب، یک بازیکن تیم مقابل را تحقیر 
می کردی. شــاید خانواده و حتی نامزد آن بازیکن در میان تماشاگران بودند و اجازه 
نداشــتی که او را تحقیر کنی!« این خاطره به  شدت برای من جذاب بود و این همان 

نگاهی است که در فوتبال امروز، اصاًل به آن توجهی نداریم.
در پایــان فیلم ما یک آیتمی قرار داده ایم که نشــان می دهد آن هایی که آن زمان از 
تیم ملی اســتعفا داده بودند، پشیمان شده اند. از فرشــاد پیوس و ناصر محمدخانی 
گرفته تا ضیا عربشــاهی و مرتضی فنونی زاده. خیلی از آن ها از آن کار پشیمان بودند 
اما چهره ای مانند حمید درخشان همچنان از آن تصمیمش پشیمان نیست و معتقد 
اســت در آن فشــار امکان ادامه کار وجود نداشته اســت. این مستندساز ادامه داد: 
پرویزخان اساساً به عنوان معلم اخالق در فوتبال ما معروف است اما من نخواستم این 
مســئله را در فیلمم بزرگ کنم. تالش کردم در کنار منش اخالقی، بعد فنی کارنامه 

او که برخی رسانه ها از آن غافل بوده اند هم مدنظر داشته باشیم.
وی افزود: نکته جالبی که برخی از امضاءکنندگان نامه اســتعفا بر آن تأکید داشتند 
این بود که شاید با خود پرویزخان خیلی مشکلی نداشتند اما او دستیاری داشته که 
او بیش از اندازه ســخت گیری می کرده و حتی با بازیکنان، بد صحبت می کرده؛ این 
دســتیار، انگار جرقه اصلی شــکل گیری این استعفا بوده است. حداقل از آن 1۴ نفر، 

حدود ۸ نفر بر این مسئله تأکید داشته اند.
این مستندســاز درباره برخی شائبه های مطرح شــده مبنی بر اخراج این 1۴ بازیکن 
از ســوی پرویز دهداری هم گفت: واقعاً اینگونه نبوده اســت. واقعیت این اســت که 
بی نظمی هایی در تیم رخ داده و زمانی که اعضای تیم در هتل آماده می شدند که به 
کشور بازگردند، نامه را می نویسند و امضا می کنند. نامه به دست فدراسیون می رسد 
و جلسه اضطراری ای برگزار می شود و حتی کار به مجلس کشیده می شود. در نهایت 
فدراســیون چهار بازیکن را محروم می کند و بقیه هم هرچند محروم نمی شــوند اما 
پرویزخــان دیگر آن ها را به تیم دعــوت نمی کند. کمااینکه آن ها هم دیگر تمایلی به 

حضور در تیم نداشتند. 
وی افزود: بعد از مدتی که زمان می گذرد، پرویزخان می گوید چند نفر از این بازیکنان 
که دل شــان با تیم ملی است را می خواهم به تیم بازگردانم که اتفاقاً فرشاد پیوس را 
هــم به تیم برمی گرداند. افراد دیگر اما به تیــم برنمی گردند تا زمانی که علی پروین 
مربی تیم ملی می شود و آن ها هم به تیم بازمی گردند. در مجموع هیچ گونه اخراجی 

در این ماجرا صورت نگرفته است.

ماجرای استعفای دسته جمعی بازیکنان تیم ملی

سرمربی کوتاه نیامد!

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن 

ت اول
نوب

          شماره مرجع   31 , 27, 1401/26آگهي مناقصه عمومي همزمان با ارزيابی )يکپارچه( يك مرحله اي 

اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن در نظر دارد، مناقصه های شرح زير را از طريق سامانه«تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(«برگزار 
سامانه  درگاه  طريق  از  پیشنهادها(  بازگشايی  تا  مناقصه  اسناد  تحويل  و  دريافت  مرحله  )از  مناقصات  برگزاری  مراحل  کلیه  اينکه  به  توجه  با  نمايد. 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لذا ضروری است مناقصه گران در صورت عدم عضويت در سامانه 
ستاد، مراحل ثبت نام در سايت و دريافت »گواهی امضای الکترونیکی« جهت شرکت در مناقصه اقدام نمايند. تاريخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه 

الکترونیکی ستاد 1401/09/19 می باشد.

شرح مختصر موضوع مناقصه ها: 1
1-  تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی )يکپارچه( اجرای عملیات بهسازی و تعريض محور شفت - احمد سر گوراب به طول 3/480 کیلومتر 

با برآورد 216،190،382،234  ريال
2-  مناقصه عمومی همزمان با ارزيابی )يکپارچه(  اجرای عملیات محوطه سازی پروژه مسکن مهر آستارا با برآورد 47،152،237،846 ريال

برآورد  با  خمام  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  احداث  تکمیل  عملیات  اجرای  )يکپارچه(   ارزيابی  با  همزمان  عمومی  مناقصه    -3
17،607،919،864 ريال

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ انتشار آگهی در سامانه ستاد لغايت مورخ 1401/09/28 ) اطالعات دقیق در سامانه موجود و مالک می باشد(2

مهلت و محل تحويل پیشنهاد قیمت : حداکثر تا پايان وقت اداری مورخ 1401/10/13، تحويل پیشنهاد فقط از طريق سامانه ستاد مالک عمل است. 3
در ضمن اصل تضمین شرکت در مناقصه )پاکت الف( بايد قبل از زمان تحويل پیشنهاد قیمت الکترونیکی، به صورت حضوری به دبیرخانه اداره کل 
راه و شهرسازي گیالن واقع در رشت-خیابان امام خمینی ره- میدان دکتر حشمت تحويل گردد. )در صورت تغییر زمان، آخرين اطالعات منتشر 

شده در سامانه ستاد معتبر است(

تضمین شرکت در مناقصه: بر اساس آيین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402مورخ 1394/9/22 به شرح زير :4
الف( اصل فیش واريزی به حساب IR 420100004052063107535442 بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران-تمرکز وجوه سپرده اداره کل راه و 

شهرسازي استان گیالن بنام خزانه معین استان گیالن
ب( يا ضمانتنامه بانکي به نفع اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن )مدت اعتبارضمانتنامه 3 ماه و براي 3 ماه نیز قابل تمديد باشد. ضمانت نامه 

بايد فقط بر اساس فرم پیوست آيین نامه صادر گردد(
ج( يا وثیقه ملکی معادل 85درصد ارزش کارشناسی رسمی

 1- اجرای عملیات بهسازی و تعريض محور شفت – احمد سر گوراب به مبلغ  10,324,000,000 ريال
2- اجرای عملیات محوطه سازی پروژه مسکن مهر آستارا به مبلغ  2,358,000,000 ريال

3- اجرای عملیات تکمیل احداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خمام به مبلغ  881,000,000 ريال

شرايط :5
کلیه مناقصه گران مکلفند نسبت به به روزرسانی و اصالح ظرفیت در سامانه ساجار اقدام نمايند.

* داشتن گواهینامه صالحیت معتبر و ظرفیت کار در رشته راه و ترابری  برای رديف 1 مناقصه الزامی است.
* داشتن گواهینامه صالحیت معتبر و ظرفیت کار در رشته ابنیه يا راه و ترابری برای رديف 2 مناقصه الزامی است.
* داشتن گواهینامه صالحیت و ظرفیت کار همزمان در رشته ابنیه و تاسیسات برای رديف 3 مناقصه الزامی است.

مدت اعتبار پیشنهادمناقصه: مدت اعتبار پیشنهادها حداقل 3ماه از تاريخ بازگشايی قیمتها و 3 ماه نیز قابل تمديد مي باشد.6

ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادها : بر اساس آخرين اطالعات تعیین شده در سامانه ستاد معتبر است.7

شماره شناسه ملی دستگاه: 14002905405  - کد اقتصادی: 411416917984  - کدکارگاه  1028150001  - کدپستی: 84136953333

شناسه آگهی 1420238                         نوبت اول 1401/9/19 ، نوبت دوم 1401/9/21

جمهوری اسالمی ايران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن

آگهــی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــاک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بامعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطاع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  اماک متقاضیان واقع در قریه انارور  پاک 
2  اصلی بخش 3  قشاقی 1273  فرعی آقا/ خانم  سیدحسن راجزی همدانی 
فرزند ســید حسین  نســبت به ششــدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت  300    مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  مسعود مهاجری
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
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 منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعام 
شده 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 تسلیم 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 دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است 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 می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطاع می رســاند و 
نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی 

تحـدید حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/19 نوبت دوم 1401/10/13  

شناسه آگهی: 1423775
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نوشهر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حامد قاسمی با ارائه استشهادیه شماره 34037-1401/09/06 تنظیمی دفترخانه 
238 آمل طی درخواســت شــماره 1401/34455 مورخ 1401/09/06 تقاضای صدور ســند 
مالکیت المثنی ســه دانگ مشــاع از شــش دانگ پاک شــماره 3617 فرعی از 5- اصلی واقع 
در بخــش 09 ثبــت آمل که در صفحه 80 جلد 452 ذیل شــماره ثبت 92738 با شــماره چاپی 
610024-الــف99 در دفتــر اماک الکترونیک بــا شــماره 139920310005016036ثبت 
گردیده و در اثر جابه جایی مفقود شده را نموده است که دراجرای ماده 120اصاحی آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می نماید، چنانچه 
اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشــند ظرف مدت ده روز پس 
از تاریخ انتشــار 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 نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود./
حسن صالحی- رییس اداره ثبت اسناد و اماک آمل

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رسمی و به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و 
ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود اماک مشروحه 
ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل 
به عمل خواهد آمــد:  اماک متقاضیان واقع در قریه انارور  پاک 
2  اصلــی بخش 3  قشــاقی 1273  فرعی آقا/ خانم  سیدحســن 
راجزی همدانی فرزند سید حسین  نسبت به ششدانگ   یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مســاحت  300    مترمربع خریداری بدون 

واسطه/با واسطه از  مسعود مهاجری
 ســاعت 9 صبــح روز شــنبه مــورخ 1401/10/10 ، لــذا از 
متقاضیان و مالکین اماک مجــاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت 
می گردد در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور به هم رسانند . 
بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی یا نماینده قانونی آنان 
طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شــد.معترضین می توانند به استناد 
مــاده 20 قانون ثبت و مــواد 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خــود را کتبــا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک مــاه از تاریخ 
تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
مرجع قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم 
دادخواست توســط متقاضی یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به 

اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. 
تاریخ انتشار :  1401/09/19 

شناسه آگهی: 1423771
 صفــر رضوانــی رئیس اداره ثبت اســناد و اماک شهرســتان 
نوشهر 

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقــای علی فــاح برابر تفویض وکالت شــماره 82475-1401/8/12 دفترخانه 107چمســتان و 
وکالت نامه شــماره 80482-1401/4/12دفترخانه 107 چمستان از طرف آقای جمال فاح با ارائه دو 
برگ استشهادیه که به گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره 107 چمستان رسیده طی درخواست وارده 
به شماره 022/1401/9869-1401/8/29 اعام نمود : سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 405.80 مترمربع قطعه 703 تفکیکی تحت پاک ثبتی 340 فرعی 
از 2- اصلــی واقع در قریه جوربند بخش دو ثبت چمســتان که ذیل ثبت 480 صفحه 134 دفتر جلد 4 
به شــماره ســریال چاپی 003013 به نام آقای جمال فاح دارای ســابقه ثبت و صدور سند مالکیت بوده 
؛ اینک به علت جابه جایی مفقود شــده اســت از این رو تقاضای صدور سند المثنی را نمود لذا دراجرای 
مــاده 120اصاحی آییــن نامه قانون ثبت مراتب در یــک نوبت آگهی تا چنان چه اشــخاصی مدعی انجام 
معامله می باشــند ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معاملــه به اداره ثبت محل ارائه و رســید دریافــت نمایند . چنان چه پس از اتمــام مدت مقرر اعتراض 
ارائــه نگــردد یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود، ایــن اداره مطابق 
مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.تاریخ انتشــار: 1401/09/19 

.شناسه آگهی: 1418953
عین اله تیموری-رییس اداره ثبت اسناد  و اماک چمستان 

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؟


