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اخبار
لجبازی دولت روحانی به کشور
خسارت زد

عضو هیئ��ت رئیس��ه کمیس��یون فرهنگی
مجل��س ش��ورای اس�لامی گف��ت :دولت
روحان��ی اش��تباهاتی را از روی عم��د انجام
داد و ب��ه هیچ یکی از تذکرات و هش��دارها
توجه نکرد .حجتاالسالم حسین جاللی در
گفتگو با مهر با اش��اره به محکومیت مدیران
ارزی دولت سابق چون ولیاهلل سیف و احمد
عراقچی ،اظهار داشت :این اقدام ضروری بود
و نش��اندهنده آن است که عزم جدی برای
برخ��ورد با تخلفات دولت روحانی وجود دارد.
وی بیان کرد :در همه جای دنیا مرسوم است
که مقامات پس از آنکه دوران مسئولیتش��ان
به اتمام میرسد ،باید پاسخگوی عملکردشان
باشند اما متاسفانه دولتهای گذشته آن طور
ک��ه باید و ش��اید پاس��خگوی عملکرد خود
نیس��تند .حتما باید این رویه یعنی برخورد با
تخلفات دولتهای سابق ادامه یابد.
آمریکا جنگ نیابتی تدارک دیده است

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان
گفت :با توجه به ش��رایط افغانستان ،طالبان،
واقعیتی در این کش��ور محس��وب میش��ود
واقعیت��ی ک��ه پایتخ��ت را در اختی��ار دارد و
مس��ئول تامین امنیت این کش��ور است .به
گزارش صدا و س��یما ،حس��ن کاظمی قمی
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان
گفت :این انتصاب بیانگ��ر اهمیت جایگاه و
موقعی��ت افغانس��تان در سیاس��ت خارجی و
امنیت ملی ماست؛ دوم ،افغانستان در شرایط
پیچیده و بحرانی به س��ر میبرد و  ۲۰س��ال
اش��غالگری امریکاییها بجز کشتار ،تجاوز و
ویرانی برای ملت مظلوم این کش��ور در پی
نداشته اس��ت .وی افزود :در چنین شرایطی
ش��اهد ازس��رگیری بعد دیگ��ری از اقدامات
تروریستی و کش��تار مردم مظلوم افغانستان
هس��تیم که در ادامه راهب��رد امریکاییها در
منطقه ،قابل تفسیر است.

عضو فراکس��یون انقالب اس�لامی گفت:
موجه��ای تخریبی علیه مجلس برای این
اس��ت که مانع اقدام��ات انقالبی و عدالت
طلبانه نمایندگان در بررسی پرونده تخلفات
دولت تدبیر شوند .مهرداد ویس کرمی در
گفتگو با مهر با اش��اره به بررس��ی پرونده
تخلف��ات دول��ت یازده��م و دوازدهم در
مجل��س گفت :یک��ی از رویه های غلطی
که در سالهای گذش��ته وجود داشت عدم

تخریب مجلس برای جلوگیری از اجرای عدالت است

پاس��خگویی مس��ئوالن ارش��د نسبت به
عملکردش��ان پس از اتمام دوره مدیریتی
بود .روس��ای جمهور بدون پاس��خگویی
نس��بت به عملکرد خود مناصب حکومتی
را ترک می کنند .عضو کمیسیون آموزش
و تحقیق��ات در مجلس گف��ت :با توجه به
مشکالت اقتصادی ،امنیتی و سیاسی که
عملک��رد دولت یازده��م و دوازدهم برای
کشور ایجاد کرده است .ارادهای در مجلس

ش��کل گرفته که تخلفات رئیس جمهور و
مس��ئوالن دولت قبل را طب��ق ماده ۲۳۴
آئین نامه داخلی بررس��ی ک��رده و به قوه
قضائیه ارج��اع دهد .وی��س کرمی اظهار
داش��ت :موجهای تخریب��ی علیه مجلس
برای این اس��ت که مانع اقدامات انقالبی
و عدالت طلبانه نمایندگان شود .مجلس بر
اس��اس وظیفه قانونی خود عملکرد دولت
قب��ل را بررس��ی میکند تا درس��ی برای

مدیران جدید باشد .وی با اشاره به تالش
رس��انه های اصالح طلب ب��رای اختالف
میان دولت و مجلس تصریح کرد :اختالف
نظر و سلیقه میان مسئوالن طبیعی است.
مهم این است که اختالفات موجب ضربه
زدن به کش��ور نش��ود ،هر تذکری را نباید
تعبیر به اخت�لاف و جنگ تمام عیار کرد.
وظیفه مجلس ،نظارت است .زیرا مجلس
تریبون مردم است .باید از ابزارهای قانونی

برای خدمت به مردم استفاده کرد و در بیان
انتقادات ،اخالق ،قانون و تقوا را مد نظر قرار
داد .عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در
مجلس با تاکید بر اینکه باید مراقب باشیم
دشمن شاد نشود گفت :انتقاد نمایندگان به
معنای جنگ میان دولت و مجلس نیست.
نمایندگان مطالبات مردم را بیان می کنند و
از ابزارهای نظارتی خود در راستای حمایت
از مردم استفاده می نمایند.

وقتی آژانس بینالمللی انرژی اتمی ابزار غربیها برای فشار به ایرانی میشود

خوشخدمتی «گروسی» به البی صهیونیستی

صحبتهای اخیر گروس��ی پس از س��فر به آمریکا و دیدار ب��ا وزیر خارجه
این کشور نش��ان میدهد که آژانس نه تنها به دنبال سنگاندازی در مسیر
مذاکرات اس��ت که تحت تأثیر صهیونیستها تالش دارد تا به پرونده سازی
علیه کش��ورمان ادامه داده و در مقابل اقدام��ات مخرب این رژیم بیتفاوت
باش��د .اقدامی که البته با تغییر ریل گفتمان سیاست خارجی کشورمان راهی
سخت در پیش دارد .نگاهی به اتفاقات اخیر نشان میدهد که فضاسازیهای
داخلی پس از اولین س��فر گروسی در دولت رئیسی نیز تا چه حد سیاستزده
و س��ادهانگارانه بوده اس��ت .آژانس که حاال مانعی برای باجخواهی از ایران
میبیند اکنون باید پاس��خ دهد که چرا نه تنها اقدامات رژیم صهیونیس��تی
را محکوم نمیکند که حتی بر اس��اس استنادات آنها ایران را متهم میکند.
حدود پنج هفته قبل بود که سفر گروسی به ایران و قرائت بیانیه در پایان آن
موجب بحثهای فراوان شد .رسانههای اصالحطلب این رخداد را به عنوان
تمدید توافق صالحی و گروسی در دولت روحانی معرفی کردند و ادعا داشتند
که این بیانیه یعنی ادامه راه دیپلماسی ظریف!
گروسی چه میگوید؟


رافائل گروس��ی ،مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز س��ه ش��نبه از
اش��تیاق خود برای دیدار با وزیر خارجه کش��ورمان به فایننشال تایمز گفت:
من نتوانس��تهام با وزیر خارجه جدید ایران گفتوگو داش��ته باش��م .من باید
در س��طح سیاس��ی این تعامل را داشته باش��م .این مهم الزم االجرا است.
ب��دون آن ما نمیتوانیم یکدیگر را درک کنی��م .وی در حالی تالش دارد تا
به ایران س��فر کند و با وزیرامور خارجه و حتی آیتاهلل رئیسی دیدار کند که
روز گذش��ته در پاسخ به سؤال ش��بکه بلومبرگ که پرسیده بود «آیا احتمال
دیدار با رئیسجمهور ابراهیم رئیس��ی وجود دارد؟» گفت« :شاید البته اگر او
(ابراهیم رئیسی رئیسجمهور ایران) آنقدر مهربان باشد که با من دیدار کند»
وی در خصوص تفاوت دولت رئیس��ی و روحانی هم اینگونه اظهارنظر کرد:
«این موضوع موضعی محرمانه نیست که آنها با نظراتی انتقادی درباره همه
چی��ز از برجام گرفته تا موضوعاتی که اتف��اق افتاد ،دارند و به طور کلی آنها
رویکردی متفاوت دارند».
 عصبانیت گروسی از دست خالی برگشتن از ایران


گروسی در حالی تالش دارد تا ایران را در جایگاه متهم بنشاند که تا به حال

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  1390/9/20و رای شماره
140060310013010292م��ورخ  1400/6/4هی��ات قانون تعیین تکلیف ...موض��وع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی ...چمستان ...تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای  /خانم علی سیاف فرزند
عبدالکریم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  255/80مترمربع به شماره پالک
459فرعی از 19اصلی در قریه چماز کال بخش 11خریداری ش��ده از آقای  /خانم مهدی ایروانی مالک
رس��می محرز گردیده است .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه
محلی  /کثیراالنتش��ار در شهرها منتش��ر و در روستاها عالوه بر انتش��ار آگهی  ،رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده  ،اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ انتشار نوبت اول  1400/7/17 :تاریخا
نتشار نوبت دوم  1400/8/1 :م الف  1202145 :رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان
آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی
براب��ر ماده  3و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف برابر رای ش��ماره  140060312005001628مورخ
 1400.04.22هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی علی آباد سلسله ایادی از مالکیت آقای قربان باستانی به تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه
 139811441200500025تقاضای آقای علی اکبر پیروی به شماره شناسنامه  974کد ملی 2030646458
صادره ازگنبد فرزند بدیل درششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده به مساحت
 114.36متر مربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک از  -19اصلی واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان بیست متری
جنگل،کوچ��ه احداثی بخش  6حوزه ثبت علی آباد تائی��د گردید .مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزدر
روزنامه محلی و کثیراالنتشار آگهی می شود.از این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراض داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابا ذکر شماره
پرونده به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی
،دادخواس��ت خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید .م.الف 408:تاریخ انتشارنوبت اول1400/08/01:
تاریخ انتش��ار نوبت دوم 1400/08/17 :محمود خاندوزی رئیس اداره ثبت اس��ناد وامالک علی آباد کتول
ازطرف مصطفی رحیم آبادی
آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده  140000103به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ عرصه
واعیان یک قطعه زمین طلق دارای پالک ثبتی ( 1392یک هزارو سیصدو نودودو) فرعی مفروز و مجزا شده
از دویس��ت وس��ی وهفت فرعی از هفده اصلی واقع دربخش شش ثبت علی آباد کتول به مساحت 376.96
متر مربع (سیصد وهفتاد و شش مترو نودو شش دسی متر مربع ) باحدود و مشخصات شماال در دوقسمت
اول دیواریس��ت بطول  21.30متر به کوچه فرهنگ  21دوم دیواریست بطول  3.35متربه کوچه فرهنگ 21
ش��رقا در دو قس��مت اول پی است بطول  11.92متر به قطعه دو تفکیکی دوم دیواریست بطول  4.50متر به
قطعه دو تفکیکی جنوبا  :درب و دیواریس��ت بطول  22.40متر به کوچه فرهنگ  19غربا :دیواربدیوار است
بطول  16متر به قطعه  16که ذیل ثبت  35660دفتر جلد 264صفحه  139بنام عابد کردکتولی ثبت و س��ند
مالکیت صادر ش��ده است و طبق سند رهنی شماره  1395.04.13 – 8160دفتر خانه  77علی آباد کتول در
قبال مبلغ  1.590.850.000ریال دررهن بانک سینا شعبه علی آباد کتول قرارگرفته و منجر به صدور اجراییه
به کالس��ه فوق الذکر با موضوع الزم االجرای مبلغ  1.377.221.846ریال گردیده و بنا به درخواست بانک
و به تجویز ماده  34اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اجرا و طبق نظر کارش��ناس رس��می ملک مورد وثیقه
به پالک فوق الذکر به مبلغ  7.705.650.000ریال (هفت میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و ششصد و پنجاه
هزارریال) ارزیابی شده وطبق گزارش کارشناس ملک در علی آباد مزرعه کتول خیابان مزرعه – سنگدوین
خیابان فرهنگ  19داخل کوچه س��مت راست واقع شده که درداخل عرصه فوق یک باب منزل مسکونی به
صورت همکف به مس��احت  181.55متر مربع باقدمت باالی سی سال ساخته شده که اسکلت آن آجری و
فاقد امکانات روز ساختمان سازی می باشد سیستم گرمایشی بخاری و سیستم سرمایشی اسپیلت و نمای
آن آجر و سیمان و دارای آب وبرق و گاز بنام مالک می باشد ملک از ضلع جنوبی دارای دومتر تعریض و
جمعا به مساحت  44.8متر مربع تعریض دارد ودرتصرف مالک بوده وطبق اعالم بانک ملک فاقد بیمه نامه
می باش��د پالک فوق از ساعت  9الی  12روز چهارش��نبه مورخ  1400.08.19دراداره ثبت اسناد و امالک
علی آباد کتول واقع در علی آباد کتول ش��هرک فرهنگیان روب��روی هالل احمر از طریق مزایده به فروش
می رس��د.مزایده از مبلغ  7.705.650.000ریال (هفت میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و شش��صد و پنجاه

را س��ازنده نمیداند .در اخطار دوم به به مدیرکل آژانس تاکید ش��ده اس��ت
که اطالعات دریافتی این نه��اد که تا کنون عمدت ًا به منظور «اعتمادزایی»
دریافت میش��ده و مبنای گزارشهای مخرب ق��رار میگرفته ،از این پس
تنه��ا با هدف «ابهامزدایی» در اختی��ار آژانس قرار خواهد گرفت و رفتار این
نهاد با اطالعات دریافت شده از ایران ،بر تعامالت بعدی اثرگذار خواهد بود.
همچنین در س��ومین اخطار به مدیرکل آژانس اعالم شده شده تا استفاده از
اطالعات نادرس��ت و مخدوش علیه برنامه هس��تهای جمهوری اسالمی که
عمدت ًا از سوی دشمنان به آژانس تحمیل میشود را متوقف کند.
 آژانس مانعی جدی برای مذاکرات


وظایف این نهاد در قبال کشورمان را انجام نداده است .گروسی البته از دست
خالی برگشتن از ایران نیز عصبانی است .چرا که مانند قبل نمیتواند از ایران
باج خواهی کند .وی در س��فر شهریورماه خود پس از بازگشت از ایران گفته
بود «من از ایران هیچ قولی نگرفتهام و تنها یک چاره موقتی برای همکاری
با ایران به دس��ت آمد» این درحالی اس��ت که وی در دور قبل مذاکرات با
علیاکبر صالحی اعالم کرده بود که «دسترس��یهای کاملی به مانیتورینگ
اطالعات فعالیتهای ایران داریم و از تعداد بازرس��ان ما کاس��ته نمیشود»
پیش از این مطرح ش��ده بود که رژیم صهیونیس��تی از گروس��ی اس��تفاده
میکند و س��عی دارد تا با پرونده س��ازی از ایران امتیازات فراقانونی بگیرد.
این مس��یر اکنون با مقاومت دولت جدید با فضاسازیها روبه رو شده است.
اکنون مقامات جدید کش��ور تالش دارند تا ضمن اینکه در پرتو همکاری با
کش��ورهای مختلف مانع از اقدام آژانس در صدور قطعنامه ضدایرانی ش��وند
از هرگونه باج دهی که به پش��توانه خبرسازیهای رژیم صهیونیستی پیش
میرود جلوگیری کند .همچنین اخباری منتش��ر شد مبنی بر اخطارهای سه
گانه تهران به مدیرکل آژانس داد .اخطار اول شامل این مساله بوده که از این
پس سطح همکاری و تعامل ایران با آژانس طبق قواعد این نهاد به صورت
دو طرفه تنظیم خواهد ش��د .همچنین اعالم ش��ده که جمهوری اسالمی بر
مطالبه جدی حمایتهای فنی آژانس تاکید داشته و اجرای یکطرفه تعهدات

به نظر میرس��د پس از مرگ آمانو و قدرت گرفتن مش��کوک گروس��ی که
حمایت صهیونیس��تها را به همراه دارد روابط ایران و آژانس وارد مرحلهای
جدید شده است .اکنون حیثیت حقوقی آژانس نیز به شدت دچار خدشه شده
تا جاییکه بارها اعتراض روس��یه و چین را هم به دنبال داشته است .بنابراین
این روزها آژانس خود به مانعی برای شروع مذاکرات نیز تبدیل شده و حتی
سعی دارد با عادی نشان دادن روابط خود با ایران دیگر کشورها را در اجرای
طرحهای صهیونیستی ترغیب کند .گروسی تالش دارد تا پرونده سازیهای
رژیم صهیونیستی علیه ایران را یک رویه قانونی و حقوقی جلوه دهد.
رویکرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی سیاسی و متناقض است


محمدصالح جوکار در واکنش به اظهارات متناقض مدیرکل آژانس بینالمللی
انرژی اتمی درباره برنامه هس��تهای رژیم صهیونیس��تی و کشورمان ،گفت:
متاس��فانه رویکرد و نگاه رافائل گروسی سیاسی است و بر این اساس شاهد
رفتار دوگانه هس��تیم .نماینده مردم یزد ،اش��کذر ،بخش ندوشن و دهستان
س��ورک در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد :قدرتهای بزرگ بر مجامع
بین المللی اش��راف دارند لذا با اعمال قدرت و فشار سیاسی ،این مجموعه را
وادار به اتخاذ موضع گیریهای خالف واقع یا سکوت در برابر برخی اقدامات
غیرقانونی میکنند .وی ادامه داد :بر این اس��اس مش��اهده میشود کشوری
مانند جمهوری اسالمی ایران که مفاد پادمانی آژانس بینالمللی انرژی اتمی
را رعایت میکند همواره تحت س��ؤال قرار دارد اما رژیم صهیونیستی که به
هیچ قاعده بین المللی احترام نمیگذارد ،آزادانه فعالیت هس��تهای غیرصلح
آمیز دارد.

 ۷اعتراض در ارتباط با تخلف در
حوزههای انتخاباتی عراق تأیید شد

کمیس��اریای عالی انتخابات عراق با صدور
بیانی��ه ای از تأیید  ۷اعت��راض در ارتباط با
ب��روز تخلفات در حوزهه��ای انتخاباتی خبر
داد .به گزارش از خبرگزاری رس��می عراق
(واع) ،کمیساریای عالی انتخابات این کشور
بیانی��های را در خص��وص روند رس��یدگی
به اعتراضات و ش��کایات نس��بت به فرایند
اخذ رأی در انتخاب��ات پارلمانی ،صادر کرد.
بر اس��اس این گزارش ،کمیس��اریای عالی
انتخاب��ات عراق در این زمین��ه اعالم کرده
اس��ت ۷ :اعتراض در ارتب��اط با تخلفات در
حوزهها و شعب اخذ رأی در جریان انتخابات
پارلمانی زودهنگام مورد تأیید است .در بیانیه
مذکور آمده اس��ت ۱۸۱ :اعتراض و شکایت
به کمیساریای عالی انتخابات ارائه شد که از
مجموع این ش��کایات  ۱۷۴مورد رد شد و ۷
شکایت مورد تأیید قرار گرفت .کمیساریای
عال��ی انتخابات عراق اضافه کرد که  ۲مورد
از اعتراضه��ای پذیرفت��ه ش��ده مربوط به
حوزهه��ای انتخابات��ی بغداد ،ی��ک مورد در
بص��ره ،یک مورد در اربیل و  ۳مورد در نینوا
بوده است.
«سمیر جعجع» توسط سعودیها برای
فتنهانگیزی در لبنان اجیر شده است

رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت اسالمی
در س��خنانی با اش��اره به حوادث اخیر بیروت
گفت :سعودیها «سمیر جعجع» رئیس حزب
«القوات اللبنانیه» را برای فتنه انگیزی در لبنان
اجیر کرده اند .به گزارش العهد« ،ش��یخ ماهر
حمود» رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت
به حوادث اخیر در بیروت واکنش نش��ان داد.
وی گف��ت :ح��وادث اخیر بی��روت توطئه ای
برای کش��اندن مقاومت به جنگ داخلی بود.
بر اساس این گزارش ،رئیس اتحادیه جهانی
علمای مقاومت اظهار داشت :توطئه گران در
کشاندن مقاومت لبنان به عرصه جنگ داخلی
شکست خوردند و در آینده نیز نخواهند توانست
مقاومت را به جنگ داخلی بکشانند .شیخ ماهر
حمود اظهار داش��ت :کس��ی که قصد داشت
توطئه کشاندن مقاومت به جنگ داخلی را اجرا
کند «س��میر جعجع» بود .سعودیها کارنامه
هیچ ش��خصیت لبنانی را سیاهتر از «جعجع»
نیافتند به همین دلیل تصمیم گرفتند او را برای
فتنه انگیزی در لبنان اجیر کنند.

هزارریال )شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود .الزم به ذکراست پرداخت بدهی های
مربوط به آب  ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یاحق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای
آنها باش��د ونیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تاتاریخ مزایده اعم ازاینکه رقم قطعی آن
معلوم ش��ده یانشده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد  ،وجوه پرداختی بابت
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روزاداری بعداز تعطیلی درهمان ساعت و مکان
مقرر برگزار خواهد ش��د.م.الف 400:تاریخ انتشار :شنبه مورخ  1400.08.01محمود خاندوزی رئیس اداره
ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

را به دبیرخانه این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند و هرگاه بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار این
آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده باشد معترض باید گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی از دادگاه و در صورتی که اعتراض
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی
باش��د این آگهی در دو نوبت به فاصله  30روز منتش��ر خواهد شد آگهی تحدید حدود امالک مذکور مطابق
ماده  14قانون ثبت طی آگهی دیگری به عمل خواهد آمد تاریخ انتشار اول  1400/08/01 :تاریخ انتشار اول
 1400/09/01 :علیرضا براری سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان چالوس م الف 1205031 :

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی ش��هر چمس��تان پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و به اس��تناد تبصره ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه قانون
اخیرالذکر تحدید حدود پالک  292فرعی از  8اصلی واقع در قریه سالده علیا بخش  11بنام علیرضا هرمزی
نصیری نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  225/38مترمربع طبق رای شماره
 140060310013012587هیئت قانون تعیین تکلیف در س��اعت  10صبح دوش��نبه مورخ  1400/08/24در
مح��ل وقوع ملک بعمل خواهد آمد .لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت
می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی
و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده  15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین
تحدید خواهد ش��دمعترضین می توانند به استناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و  86آیین نامه قانون ثبت
ظ��رف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تس��لیم
و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی
نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت توس��ط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و
بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد .تاریخ انتش��ار 1400/08/01 :
رئیس ثبت اسناد و امالک شهر چمستان عین اله تیموری م الف 1209916 :

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب  ، 1390/9/20امالک
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات
مالکانه و بال معارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در بخش سه ثبت آمل – دهستان دشت سر  -35اصلی (قریه ترک کال )  358فرعی
آقای اکبر محمدی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی که نیم دانگ مشاع
از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت  730/28متر مربع خریداری شده مع الواسطه از محمد محمدی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی ماده 13
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتش��ار در
شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی  ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به
آرای اعالم شده  ،اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 دادخواست به دادگاه
عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .بدیهی است برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده  ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود  ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر
می نماید تاریخ نتش��ار نوبت اول  1400/08/01 :تاریخ نتشار نوبت دوم  1400/08/15 :م الف 1208523 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ، 1390/9/20و برابر شماره
 140060310013009188م��ورخ  1400/05/09هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقر در واحد ثبتی ..چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای  /خانم علی آقا محمد صادق
فرزند اس��داله نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  /به مساحت  420/40مترمربع که مقدار
 80سیر مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک  133فرعی از  24اصلی واقع در قریه زرک بخش یک
خریداری ش��ده از آقای  /خانم داوود شمسی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی
در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی  /سراس��ری در ش��هرها منتشر و در روستاها
رای هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم شده  ،اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .تاریخ نتشار
نوبت اول  1400/08/01 :تاریخ نتش��ار نوبت دوم  1400/08/15 :م الف  1208880 :رئیس اداره ثبت اسناد
و امالک چمستان عین اله تیموری
آگهی نوبتی س��ه ماهه دوم سال  – 1400اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان چالوس براساس مواد 11
(اصالح��ی  )1317/7/10و ( 12اصالحی  )1322/3/10قانون ثبت و ماده  59آیین نامه اجرایی قانون مذکور
امالکی که در سه ماهه دوم پذیرش درخواست ثبت شده به شرح ذیل آگهی می گردد :امالک واقع در قریه
اغوزدارین بشماره  130اصلی بخش یک ییالقی دهستان بیرون بشم  203فرعی به نام سحر کاویانی نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  530مترمربع امالک واقع در قریه میچکار بشماره
 153اصلی بخش یک ییالقی بیرون بش��م  260فرعی به نام هادی پور ادبی نس��بت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت  375مترمربع امالک واقع در قریه مرادچال بش��ماره  165اصلی بخش
یک ییالقی بیرون بش��م  22فرعی به نام ش��اهرخ میردار امیری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  927مترمربع امالک واقع در قریه دهشهر بشماره  166اصلی بخش یک ییالقی بیرون
بش��م  6فرعی به نام اش��رف باقری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 172/97
مترمربع لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند
می توانند به استناد ماده  16قانون ثبت از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت  90روز درخواست واخواهی خود

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی نظر به دستور مواد 1
و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب  ، 1390/9/20امالک
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات
مالکانه و بال معارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل – دهس��تان لیتکوه  -52اصلی (قریه درمه کال س��فلی ) 4742
فرعی ش��هرداری آمل در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  967/30متر مربع که یک
سهم مشاع از نه سهم عرصه موقوفه است  .توافقات حاصله فی مابین شهرداری و آقای عطااله معتمدی و
شرکاء .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ماده
 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتش��ار
در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی  ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده  ،اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند .معترض باید
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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 دادخواست به
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده  ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،
مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود  ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر
می نماید تاریخ نتش��ار نوبت اول  1400/08/01 :تاریخ نتشار نوبت دوم  1400/08/15 :م الف 1208712 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

