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سیاست

سه شنبه  16دی ماه 1399
شمــاره 4102

لغو تحریم تنها گزینه واشنگتن برای بازگشت ازراهبرد شکست خورده است

فرآیند غنیسازی  ۲۰درصد اورانیوم در فردو آغاز شد

دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشت :لغو کامل و قطعی کلیه تحریمها تنها گزینه واشنگتن برای بازگشت از راهبرد
شکســت خورده فشار حداکثری «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا است.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،دریابان علی شــمخانی در حســاب کاربــری خــود در توئیتر ،نوشــت :جنگ
ادراکــی آمریــکا بــرای بزرگنمایــی موضوعــی بــیارزش چون بازگشــت این کشــور بــه برجــام ،فرجامی
نخواهد داشت.
وی تاکید کرد :لغو کامل و قطعی کلیه تحریمها تنها گزینه واشــنگتن برای بازگشت از راهبرد شکست خورده فشار
حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است.

سخنگوی دولت گفت :دقایقی پیش فرآیند تولید اورانیوم با غنای  ۲۰درصد در مجتمع غنیسازی شهید علیمحمدی(فردو) آغاز شده است.
علی ربیعی ،سخنگوی دولت در درباره چگونگی اجرایی شدن آیین نامه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها گفت :دولت پیش از این هم
اعالم کرده که قانون مصوب مجلس را الزم االجرا میداند و به آن پایبند خواهد بود .هرچند دولت از ابتدا این طرح را به مصلحت ندانسته و
به خاطر طرف مشورت قرار نگرفتن دولت در تصویب نهایی آن انتقادهایی را وارد میدانست اما این مسائل تاثیری بر تعهد دولت به اجرای
این قوانین نداشته است.سخنگوی دولت افزود :رئیسجمهور در روزهای گذشته دستور راه اندازی غنی سازی  ۲۰درصد را صادر کرد و از
ساعاتی پیش پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل اطالعرسانی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی و تحویل پرسشنامه طراحی بر مبنای تعهدات
پادمانی کشور ،فرآیند تزریق گاز شروع شد و تا ساعاتی دیگر اولین محصول  UF۶به دست خواهد آمد.

رئیسقوهقضاییه:

هوای پاک از حقوق مردم است

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که هوای پاک از حقوق عامه است
که نباید اجازه داد مردم به خاطر ترک فعل برخی مسئوالن در اجرای
قانون آسبیب ببینند ،از دادستان کل کشور خواست برخورد با مسئوالن
متخلف را از طریق معاونت حقوق عامه پیگیری کند.
به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضاییه ،سید ابراهیم رئیسی در جلسه
صبح امروز شــورای عالی قوه قضاییه با گرامیداشت سالگرد شهادت
سپهبد حاج قاسم سلیمانی و اربعین شهادت دکتر محسن فخری زاده
و تسلیت درگذشت عالم مجاهد و حکیم متاله آیت اهلل مصباح یزدی
اظهار داشــت :آیت اهلل مصباح یزدی در عمر بابرکت خود تالش ها
و اقداماتی داشــتند که شاید برترین و جامع ترین سخن در این باب،
اوصافی بود که مقام معظم رهبری در پیام تسلیت درگذشت این عالم
ربانی به آنها اشاره داشتند.
رئیــس قوه قضاییه افــزود :در دوره ای که موضوع تمدن اســامی
محوریت دارد و تربیت چهره های عالم ،تمدن ســاز و مهذب بسیار
ازشمند اســت ،آیت اهلل مصباح یزدی اقدامات بسیار اثربخشی را در
زمینه های کادرسازی برای بخش های مورد نیاز به ویژه در حوزه های
معلمی و استادی در تبیین معارف دینی ،دفاع جانانه و نظریه پردازی
دقیق در دفاع از رکن رکین «والیت فقیه» و همچنین شاگردپروری و
ساختن عالمان مهذب و انقالبی انجام داد.
رئیسی وجه مشترک آیت اهلل مصباح یزدی و شهید سپهبد حاج قاسم
ســلیمانی را دفاع از رکن رکین انقالب اســامی یعنی والیت فقیه
دانست و گفت :آیت اهلل مصباح یزدی در حوزه علمی با تمام وجود پای
دفاع از والیت فقیه بود و حاج قاسم سلیمانی در حوزه عملی و میدان
داری و مجاهدت در اجرای فرمان ولی ،مدافع والیت فقیه بود.رئیس
قوه قضاییه با بیان اینکه دشــمنان امروز به نام تمدن وحشی گری را
در عالم گسترش می دهند ،تاکید کرد :حاج قاسم سلیمانی در مسیر از
بین بردن توحشی که مدعیان تمدن در عالم به منطقه و مردم تحمیل
کردند ،به شهادت رسید.
رئیســی ایجاد کردن داعــش ،القاعده و گروهک هــای تکفیری را

نمادهایی از توســعه وحشــی گری در عالم توسط دشمنان دانست و
گفت :وحشــی گری ها و جنایاتی که داعشــی ها در منطقه مرتکب
آن شــدند ،توسط شهیدان سلیمانی ،المهندس و دیگر مجاهدان این
عرصه پایان پذیرفت تا انشــاءاهلل زمینه برای تمدن نوین اسالمی هر
چه بیشتر فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به راهپیمایی گسترده روز گذشته
مردم در عراق ،گفت :آنچه روز گذشــته مردم عراق در میدان التحریر
فریــاد زدند ،فریاد اخراج آمریکایی ها بود که هم مجلس عراق آن را
تصویب کرده اســت و هم مسئوالن و مردم عراق مصمم هستند که
این مهم هرچه زودتر انجام شود.
رئیســی با بیان اینکه مردم عراق با تمام وجود خواستار گرفتن انتقام
شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و اخراج آمریکایی
ها از کشورشان هســتند ،تصریح کرد :داغ شهادت شهید سلیمانی و
ابومهدی و دیگر شهدای جبهه مقاومت و همچنین روحیه مطالبه گری
و انتقام جویی از آمریکا و پیگیری اخراج آنها از منطقه ،هرگز به سردی
نمی گراید.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه خداوند متعال آن بیداری و بیدارگری
که در خون شــهدای کربال قرار داد بود را در خون مطهر حاج قاسم
ســلیمانی هم قرار داده است ،تصریح کرد :امروز نه فقط مردم منطقه
ما بلکه همه مردم جهان ،حاج قاسم سلیمانی را به عنوان نماد امنیت
ساز و مبارزه با تروریسم در منطقه می شناسند و این سوال جدی وجود
دارد که چرا کسانی که مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم هستند،
نماد مبارزه با تروریسم در عالم را ترور می کنند؟رئیسی با تاکید بر این
نکته که نمی شــود از یک طرف فریاد مبارزه با تروریسم را سر داد و
از طرف دیگر نماد مبارزه با تروریســم در عالم را ترور کرد ،گفت :ان
شاهلل قدردان خون مطهر این شهدا و پیگیری کننده کیفر عامالن و
آمران این جنایت هولناک باشیم.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از
سخنان خود با اشاره به عکس العمل اتحادیه اروپا و کمیساریای حقوق
بشــر نسبت به یک قصاص که در یکی از شهرهای کشورمان انجام
شده است ،عنوان کرد :آنها ما را به پایبندی به قوانین بین المللی توصیه
کردند و در اینجا سوال من از اتحادیه اروپا و کمیساریای حقوق بشر این
است که در زمان ترور شهیدان فخری زاده و سلیمانی این قوانین بین
المللی کجا بودند و چرا با استناد به همین قوانین ،این تروریسم های
دولتی و رســمی آمریکایی و صهیونیستی را محکوم نکردند؟رئیسی
افزود :سوال ما از اتحادیه اروپا و کمیساریای حقوق بشر این است که
در زمانی که خانه ها در یمن بر سر کودکان خراب می شود و هنگامی

که زمین های مردم در فلســطین غصب می شود و در آنها شهرک
سازی صورت می گیرد و مردم به خاک و خون کشیده می شوند ،این
قوانین بین المللی کجا هستند که برای محکومیت عاملین این جنایت
ها به آنها استناد نمی شود؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد :ســوال جدی همه حقوق دانان ،قضات
و دغدغه مندان جهان این اســت که چرا قصاصی که با حکم قانونی
و مســتند بر احکام نورانی اســام صادر شــده است موجب عکس
العمل اتحادیه اروپا می شــود و در مقابل ،نسبت به جنایات هولناک
و ترورهایی که رســما هم اعالم می شود ،هیچ َدمی از ناحیه اتحادیه
اروپا و کمیســاریای حقوق بشر برنمی آید و سخنی شنیده نمی شود؛
این دوگانگی جای تعجب و شگفتی است.
رئیسی با بیان اینکه مجموعه هایی نظیر کمیساریای حقوق بشر برای
دفاع از جریان ظالم و جریان سلطه ایجاد شدند و اساسا برای دفاع از
حقوق انسان ها مسئولیتی ندارند ،تاکید کرد :توصیه ما به اتحادیه اروپا
و کمیساریای حقوق بشر این است که اگر به خدا و مبدا و معاد اعتقاد
ندارند ،به انســانیت خودشــان یا حداقل به میثاق های بین المللی و
مصوبه های سازمان ملل پایبند باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ســخنان خود ،تســت واکســن کرونا را
یک اقدام ارزشــمند دانســت و گفت :در وهله اول باید از مقام معظم
رهبری تشــکر کنم که این میدان را به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و
پژوهشــگران و دانشمندان دادند تا آنها جلوه ای از «ما می توانیم» را
به منصه ظهور برسانند.
رئیسی ضمن تقدیر از پژوهشــگران و داوطلبان تست واکسن کرونا
گفت :امروز در میان ناباوری بســیاری از افراد در جهان ،پزشــکان،
پژوهشگران و دانشمندان ایران اسالمی موفق به تولید واکسن کرونا
شــدند و هم اکنون شاهد هستیم که عده زیادی برای تست واکسن
کرونا در نوبت هستند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد :این آمادگی ها نشان دهنده این است که
ما هم نســبت به کار ایرانی اعتماد داریم و هم حاضریم تن خود را در
این کار بگذاریم تا جان مردم را نجات بدهیم.
رئیسی همچنین تولید واکسن کرونا در کشورمان را دلیلی بر شکست
سیاســت فشار حداکثری آمریکا دانست و با اشــاره به مقاله یکی از
تحلیلگران آمریکایی که رسما در آن گفته شده بود «ترامپ در فشار
حداکثری به جمهوری اسالمی دچار شکست قطعی شده است» ،اظهار
داشت :آمریکا ما را در زمینه بنزین تحریم کرد اما ما امروز با ستاره خلیج
فارس ،صادر کننده بنزین هستیم و به همین دلیل جا دارد ما از سپاه

و همه عزیزانی که در این زمینه افتخارآفرینی کردند ،تشکر کنیم؛ ما
نشــان دادیم در هر زمینه ای که با اراده وارد شــویم می توانیم تمام
فشارها و تحریم ها را خنثی کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به راهبرد خنثی سازی تحریم ها گفت :باید
تمام کســانی که در حوزه های پولی و مالی ،تولید ،واردات و صادرات
فعالیت می کنند بدانند راهبرد خنثی سازی تحریم ها راهبردی است
که جواب داده و جواب خواهد داد.
رئیسی با تاکید بر این نکته که سخن گفتن از مذاکره با پیمان شکنان
و پالس های اینچنینی ،سخن ملت ایران نیست ،افزود :بهترین کار و
اقدام برای ناامید و مایوس کردن دشمن ،صرفا پایبندی به داشته ها و
نیروهای جوان و برومند و فرهیخته خودمان است.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشــان کرد :راهکار برون رفت از مشکالت
در کشــور ما ،توجه به جهش تولید و اقتصاد مقاومتی و تولید واکسن
و ماسک برای مقابله با کرونا دانست و با اشاره به مشکالت کشور در
روزهای اول شیوع کرونا در زمینه کمبود ماسک گفت :امروز ما نه فقط
تولیدکننده ماسک بلکه صادرکننده این کاال به دنیا هستیم.
حجت االسالم درویشــیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این
جلســه از ارائه پیشنهادهای این سازمان برای اصالح مصوبه شورای
رقابــت برای افزایش پلکانی قیمت خودرو خبــر داد و گفت :مصوبه
شورای رقابت موجب افزایش قیمت خودرو خواهد شد که ما همچنان
بر لزوم اصالح آن تاکید داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به سفر اخیر خود
به قم برای بازدید از شهرک صنعتی این شهرستان و بررسی مشکالت
واحدهای تولیدی گفت که پیمانکار پــروژه تصفیه خانه قم که باید
سال  ۹۵بهره برداری می شد اما با  ۸۰درصد پیشرفت به دلیل اهمال
پیمانکار متوقف شده بود ،خلع ید شده و با انتصاب پیمانکار جدید مقرر
شد این پروژه تا  ۸ماه آینده تکمیل شود که در صورت بهره برداری از
آن ،آب شرب قم و برخی شهرهای دیگر از جمله خوانسار و سلفچگان
تا  ۲۵سال آینده تامین خواهد شد.
حجت االسالم درویشــیان درباره آلودگی هوا در کالنشهرها به ویژه
تهــران نیز اعالم کرد :قانون هوای پاک مصوب ســال  ،۹۶وظایف
وزارتخانه ها و دستگاه ها را در این زمینه مشخص کرده و ما  ۱۵علت
موثر در این زمینه را بررســی و ترک فعل مسئوالن مربوطه در انجام
قانون را احصاء و به مجلس اعالم کردیم.
رئیسی در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی و گزارش دادستان
کل کشــور در این زمینه تصریح کرد :هوای پاک و محیط زیست از
حقوق عامه است و آلودگی هوا از معضالتی است که کشورمان هر چند
وقت یک بار در یک استان یا به صورت سراسری درگیر آن می شود.
رئیس قوه قضاییه افزود :قانون هوای پاک وظایفی را برای مسئوالن
و دستگاه های مختلف مشخص کرده و معلوم می شود وقتی با این
معضل مواجه می شویم مسئولی کم کاری و ترک فعل کرده است که
نباید نسبت به این موضوع مالحظه کرد چون مردم ضرر می کنند.

اخبار

سردار حاجی زاده :هدف آمریکا تجزیه
کشورهای منطقه است

سردار حاجی زاده :هدف آمریکا
تجزیه کشورهای منطقه است
ســردار حاجــی زاده بــا بیان
اینکه امریکایی ها می خواهند
کشــورهای منطقه فاقد ارتش
و نیروهای مســلح باشد تاکید
کــرد :هــدف آمریــکا تجزیه
کشورهای منطقه است.
به گزارش ایسنا به نقل از سپاه
نیوز؛ سردار سرتیپ پاسدار امیر
علی حاجی زاده فرمانده نیروی
هوافضای سپاه شب گذشته در
مراســم گرامیداشت ســالگرد سردار سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی که در
دانشگاه افسری و تربیت پاســداری امام حسین (علیه السالم) برگزار شد  ،در
سخنانی با اشــاره به دالئل شهادت شهید ســلیمانی بیان کرد :آمریکا بعد از
جنگ جهانی دوم با کمترین هزینه و خســارت فاتح دنیا شــد و به عنوان ابر
قدرت تمام دنیا را مصادره کرد.
وی ادامه داد  :آمریکا در کل جهان ارتش خود را مســتقر کرد  ،ارتش عظیمی
در اروپا  ،آمریکای شــمالی و جنوبی و ژاپن مســتقر ساخت و حاال در منطقه
مرکزی جهان که آنها آن را خاور میانه خطاب میکنند ،فرماندهی عظیمی بنام
گروه تروریست ســنتکام را که هدف آن تجزیه کشورهای منطقه است ایجاد
کرده اســت .آنها می خواهند کشــور های منطقه ما فاقــد ارتش و نیرو های
مسلح باشند و بدون سر باشند.
فرمانــده نیروی هوافضای ســپاه با اشــاره به ایــن که آمریــکا راهبردها و
ســناریوهای خود را با هدف تسلط بر منطقه و طراحی و عملیاتی کرده است،
اظهار کرد :در جنگ جهانی  8ســاله ایــران داخل مرز های خود با رژیم بعثی
عــراق می جنگید که درواقع نماینده  123کشــورجهان و برخوردار از حمایت
ابرقدرت های غرب و شــرق بود  .اما امروز به لطف رشادت های حاج قاسم و
شــهدای مدافع حرم،اراده و گفتمان انقالب اسالمی و مقاومت از مدیترانه تا
دریای ســرخ را تحت تاثیر اهداف راهبردی ما قرار داده است.
سردار حاجی زاده بیان کرد  :مبارزه حاج قاسم در جنگ سوریه و عراق  ،مبارزه
در اوج مظلومیــت و تنهایی بود  .در روز های اول که حاج قاســم را به دفاع
از دیکتاتور محکوم می کردند و با ســاده اندیشــی  ،داعش و جریان تکفیر را
مردم ســوریه قلمداد می کردند  ،اما حاج قاسم دست از فرمان والیت نکشید
و در اوج مظلومیت و تهمت همراه با یارانش به کار خود مشــغول بود و آنچه
باعث شــد او برجســته  ،ممتاز و متفاوت شود  ،والیت پذیری محض او بود .
حاج قاســم با عشق و عالقه چله جهاد گرفت و چهل سال مجاهدانه کار کرد.

شناســنامه اینجانــب محمد نبــی تاجیک فرزند

برگ سبز خودرو سواری پژو  206رنگ نقره ای
مدل  1383به شماره موتور Fsm84681908
و شماره شاسی  83616394و شماره پالک 934
ج  28ایــران  86متعلق به خانم زهرا قوشــچیان
چوبمسجدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گذرنامه اینجانب زهرا طالبی فرزند رضا
به شــماره شناســنامه  ۰۶۲۳و شماره ملی
 2120739544صــادره از گرگان مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو ســواری تیبا رنگ ســفید
مدل  1399به شــماره موتور M158839013
و شماره شاسی  NAS811100K5863836و
شــماره پالک  852د  97ایران  40متعلق به آقای
رضا کولیوند مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت دانشــجویی اینجانــب رضــا ارمــکان فرزنــد علی

شناســنامه اینجانــب محمد نبــی تاجیک
فرزند قاسم به شماره شناسنامه 89688
و شــماره ملــی  0078360471صادره از
تهران مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه اینجانب سید سروش حسینی
فرفرزندسیدنعمتالهبهشمارهشناسنامه
 21و شــماره ملی  2679211294صادره
از صومعه ســرا مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری  ۲۰۶رنگ سفید مدل
 ۱۳۹۵بــه شــماره موتــور  ۱۶۳B۰۲۴۲۱۳۲و
شماره شاســی  NAAP۱۳FE۲GJ۸۵۶۶۶۹و
شــماره پالک  ۵۶۱د  ۶۱ایران  ۳۸متعلق به آقای
حسن مرادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهیاختصاصیموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
های فاقد سند رسمی برابر ماده ۳و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابــر رای شــماره  139960312001013500هیئــت موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه بالمعارض كالســه
 1399114412001001223تقاضای رقیه نیک خواه بشــماره شناسنامه
6774کدملــی 2122723750صــادره گرگان فرزند آدینــه محمد واقع در
اراضی مازادســعدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بناشده
اســت بمســاحت  247/50مترمربع از پالک ۱فرعی از -۱۲۳اصلی بخش ۲
گــرگان طبــق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رســمی دارد .لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می شــود از این رو
اشــخاصی که نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضی اعتراض داشته باشند
مــی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بمدت دو مــاه اعتراض خود را با ذکر
شــماره پرونده به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه از
تاریــخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواســت خــود را به مرجع ذیصالح
قضائی تقدیم نماید.
م الف5790
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/16 :
علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

موضــوع ماده  3قانون  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان
هایفاقدسندرسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :
رای شــماره
1پرونــده کالســه 1398114425001000715 139960325001005049مورخه99/08/07به تقاضای اقا/هاشم علی پور
فرزند صیدنظر نسبتبهششدانگ یکبابساختمان بهمساحت۶۲/۴۵مترمربع
تحت پالک ۲فرعی از۲اصلی واقع در بخش ۴شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت
عیسیپیردادهمالکاولیه(رسمی)رسیدگیوتاییدوانشاءگردید
مراتــب در اجــرای مــاده 3قانون تعیین تکلیــف اراضی و ســاختمان های فاقد
ســند رســمی دو نوبت به فاصله 15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی
در روزنامه کثیر االنتشــار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشــخاص نسبت به
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
کتبابهادارهثبتاســنادوامالکشهرســتانخرمآبادتسلیمدارندوبرابرمقررات
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواســت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل
ثبتاســنادنمایدوادامهعملیاتثبتیموکولبهارائهحکمنهاییمیباشــددرغیر
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از از انقضای مدت
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق
مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجعقضایینخواهدبود.
تاریخ انتشار نوبت اول۹۹/۱۰/۰۱:
تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۱۰/۱۶:
صیدآقانجفونددریکوندی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

موضوع ماده 3قانون 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
هایفاقدسندرسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :
رای شــماره
1پرونــده کالســه 1398114425001001095 139960325001005219مورخــه 99/08/15بــه تقاضــای اقا/باقــر علی
شــوکتی میر فرزند براتعلی نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت
۱۶۸/۱۰متر مربع تحت پالک  ۲فرعی از۲اصلی واقع در بخش  ۴شهرســتان خرم
آبادخروجیازمالکیتعیسیپیردادهمالکاولیه(رسمی)
رسیدگی و تایید و انشاء گردید
مراتــب در اجــرای مــاده 3قانون تعیین تکلیــف اراضی و ســاختمان های فاقد
ســند رســمی دو نوبت به فاصله 15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی
در روزنامه کثیر االنتشــار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشــخاص نسبت به
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
کتبابهادارهثبتاســنادوامالکشهرســتانخرمآبادتسلیمدارندوبرابرمقررات
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواســت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل
ثبتاســنادنمایدوادامهعملیاتثبتیموکولبهارائهحکمنهاییمیباشــددرغیر
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از از انقضای مدت
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق
مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجعقضایینخواهدبود.
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۱۰/۰۱ :تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۱۰/۱۶:
صیدآقانجفونددریکوندی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

موضــوع ماده  3قانون  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان
هایفاقدسندرسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل :
1پرونــده کالســه  1398114425001000541رای شــماره 139860325001007955مورخــه 98/12/26بــه تقاضای اقا/عبدالحمید
ایمانپورفراش فرزند علیاکبرنســبتبهششــدانگ یکبابساختمان (تجاری)
به مساحت۱۱۳/۴۱متر مربع تحت پالک۲۲اصلی واقع در بخش ۲شهرستان خرم
آبادخروجیازمالکیت مالکاولیه(رسمی)فضلالهبابابیکمرادعلیوندی
رسیدگی و تایید و انشاء گردید
مراتــب در اجــرای مــاده 3قانون تعیین تکلیــف اراضی و ســاختمان های فاقد
ســند رســمی دو نوبت به فاصله 15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی
در روزنامه کثیر االنتشــار و محلی آگهی می گردد در صورتی که اشــخاص نسبت به
مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
کتبابهادارهثبتاســنادوامالکشهرســتانخرمآبادتسلیمدارندوبرابرمقررات
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواســت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل
ثبتاســنادنمایدوادامهعملیاتثبتیموکولبهارائهحکمنهاییمیباشــددرغیر
اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از از انقضای مدت
مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق
مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به
مراجعقضایینخواهدبود.
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹۱۰/۰۱:تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۱۰/۱۶:
صیدآقانجفونددریکوندی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد

آگهــی اختصاصــی موضوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمان های فاقد ســند رســمی برابر مــاده  ۳و ماده  ۱۳آئیــن نامه قانون
تعیین تکلیف
برابــر رای شــماره 1399/4296هیئــت موضــوع قانون تعییــن تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی
تصرفات مالكانه بالمعارض كالســه  1398114412001000033تقاضای
غالمعلی جهانی بشناســنامه  13345کدملی  2248553609صادره کردکوی
فرزند ابراهیم واقع در اراضی مازادســعداباد در ششــدانگ یک قطعه زمین
که در آن احداث بنا شده است به مساحت 186/13مترمربع از پالک  1فرعی
از -۱۲۳اصلــی بخش  ۲ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال ازمالک
رسمی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز
آگهی می شــود از این رو اشــخاصی که نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراض داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بمدت دو ماه
اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یکماه از تاريخ تســليم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواســت خود را
به مرجــع ذیصالح قضائی تقدیم نماید.م الف5792
تاريخ انتشار نوبت اول99/09/30 :
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/16:
علی برقی رئیس اداره ثبت اســناد و امالک گرگان

ســند ماشــین و برگ ســبز خودرو ســواری Mvmx33
رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل  ۱۳۹۱بــه شــماره موتــور
 Mvm484afafa004859و شــماره شاســی
 Natgbaxk101005246و شــماره پــاک  ۱۹۳م ۲۳
ایــران  ۳۵متعلق به آقــای بهمن عیدی مایانــی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی وانت آریســان رنگ ســفید روغنی مدل

بــرگ ســبز و ســند ماشــین و ســند کمپانــی خــودرو

سامانه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری تراکتــور رنــگ
قرمــز روغنــی مــدل  1389بــه شــماره موتــور
 YAW0994Wو شــماره شاســی  G08273و
شماره پالک  449ک  12ایران  45متعلق به آقای
حسین شکوهی پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

بــرگ ســبز و ســند ماشــین خــودرو ســواری کیــا
اپتیمــا رنــگ ســفیدصدفی مــدل  2014بــه شــماره
موتــور  G4kEDh143165و شــماره شاســی
 KNAGN4128E5470923و شماره پالک  765ط 71
ایــران  10متعلق به آقــای محمدرضا محمــدی مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

قاســم به شماره شناسنامه  89688و شماره ملی
 0078360471صــادره از تهــران مفقــود و از
درجه اعتبار ساقط است.

بــه شــماره شناســنامه  2130743651و شــماره ملــی
 2130743651صــادره از آمــل به شــماره دانشــجویی
 98168002دانشــجوی رشــته مهنــدس شــیمی مقطع
کارشناسی پیوســته دانشگاه علم و فناوری بهشهر مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

 1394به شماره موتور  118J0000544و شماره شاسی
 NAAB66PE8FV510189و شماره پالک  128ل 56
ایــران  99متعلق به شــرکت پردازش الکترونیک راشــد

ســواری  h320رنــگ نــوک مــدادی مــدل  1395بــه

شــماره موتــور  bm15le013795و شــماره شاســی

 naph320abg1002368و شــماره پــاک  655ی 17
ایــران  20متعلق به آقــای پریچهرمرادی مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.
کارت خودرو سواری پژوپارس رنگ خاکستری_متالیک
مدل  1397به شــماره موتور  124k1227455و شماره
شاســی  NAAN01CE6JH325525و شــماره پــاک
 383ه  28ایران  99متعلق به آقای ســید محمد مصطفوی
قایش قورشاق مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

