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علي اکبر صالحي ،رئيس سازمان انرژي اتمي در نشست خبري عنوان کرد:

 4دقيقهتاغنيسازي 20درصدي

تحوالت فعاليت هاي هسته اي کشورمان پس از رفتارهاي دوگانه غرب
درخصوص توافق برجام به سمت و سوي بازگشت به نقطه اول حرکت
کرده و دولت پس از برداشتن گام هاي سه گانه اينبار تالش دارد تا عقب ماندگي
گذشته را جبران و فعاليت هاي هسته اي را شتابي دوچندان بخشد.
به گزارش فارس ،علي اکبر صالحي رئيس سازمان انرژي اتمي روزگذشته
پس از بازديد از تأسيسات غني سازي شهيد مصطفي احمدي روشن نطنز
در نشستي خبري به تشريح آخرين تحوالت در عرصه فعاليت هاي هسته اي
پرداخت .وي در ابتداي اين نشست به تشريح مذاکرات برجام پرداخت و گفت:
وقتي وارد مذاکره شديم به خصوص در بعد فني به اين صورت بود که ما بنا به
توصيه مسئوالن ارشد نظام به خصوص توصيه موکد رهبر معظم انقالب از منظر
ما هدف مذاکره اين بود که حقوق هسته اي ايران پابرجا بماند و هيچ حق هسته اي
ما واگذار نشود .صالحي ادامه داد :از منظر طرف مقابل اين بود که برجام توافقي
باشد که عدم انحراف ايران به سمت فعاليت هاي غير صلح آميز را مسدود کند .آنها
محدوديت هايي را در نظر داشتند و پيشنهاد دادند و بحث در اين نوع محدوديت ها
بود .وي به طور خالصه به محدوديت ها در برجام پرداخت يکي محدوديت زماني
در برخي فعاليت هاي هسته اي و ديگري محدوديت تعداد برخي از تجهيزات
مورد استفاده در صنعت هسته اي.
رئيس سازمان انرژي اتمي به ماشين سانتريفيوژ  IR6اشاره کرد و گفت IR6 :سال
 1388کليد خورد و اولين نمونه آن در  20فروردين  1389رونمايي شد .تقريبا
االن حدود  9سال است از رونمايي اولين نمونه اين ماشين مي گذرد .زمان قبل
از برجام ما  5سال مداوم روي اين ماشين کار مي کرديم.
*گازدهي زنجيره  30تايي IR6
صالحي ادامه داد :اين ماشين  IR6را اگر مي خواستيم به توليد انبوه برسانيم ،بايد
سه چهار سال ديگر روي آن ماشين کار مي کرديم .گفتند شما يک زنجيره مياني
 20تايي داشته باشيد که  20فروردين اين زنجيره را شروع کرديم .بايد  4سال و
نيم ديگر به زنجيره  30تايي مي رسيديم ،با اين اتفاقي که افتاد ما براي نشان دادن
اقتدار ملي خود و ظرفيت صنعتي در سازمان انرژي اتمي در حوزه فناوري هسته
اي بر اساس دستور مقامات ارشد نظام اين کار را جلو انداختيم و اين زنجيره را
راه انداختيم .محدوده زماني براي  IR6اگر آهنگ تحقيقات به طور طبيعي مي
خواست جلو برود ،ما همان زمان را مي خواستيم يعني  4سال ديگر زنجيره 30
تايي را مي گذاشتيم .معاون رئيس جمهور به حقوق هسته اي ايران پرداخت از
جمله حفظ کامل چرخه سوخت و افزود :اکتشاف و استخراج سر جايش است و با
قوت و قدرت جلو مي رود .يو سي اف ما حدود  10سال خوابيده بود االن دو سال
است راه افتاده و بهسازي مي شود .پسمانگاه انارک را هم داريم.
صالحيبهحقديگرايراندرزمينهتحقيقوتوسعهنيزاشارهکردوافزود:درهيچکدام
حقوقمان را واگذار نکرديم فقط محدوديت زماني و عددي را پذيرفته بوديم.
رئيس سازمان انرژي اتمي با اشاره به بازديد به عمل آمده از سانتريفيوژهاي جديد
گفت 16 :نوع ماشين سانتريفيوژ جديد مالحظه کرديد .از جمله ماشين  IR9با
سوي  50سو ،ماشين  IRSو  IR7و...
وي گفت :قبل از برجام حدودا سوي عملياتي ما  11هزار سو بود .بعد از گام سوم،
االن سوي ما به هشت هزار و  600سو رسيده است .يعني نزديک شديم به سويي
که قبل از برجام بود و اين در مدت  2ماه صورت گرفته است.
صالحي از همه پرسنل سازمان انرژي اتمي تشکر کرد و گفت :اربعين و عاشوراي
آنها اينجا بود .توانستند يک حرکت عاشورايي در حوزه علمي انجام دهند2660 .
سو با ماشين هاي جديد که در سالن سانتريفيوژ مدرن ما که چند ماه به دستور
رهبري افتتاح شد ،اين ماشين ها در آنجا مونتاژ و ساخته شد.
وي اعالم کرد :تعداد کل ماشين هاي جديد ما  490دستگاه ماشين سانتريفيوژ
جديد است که بالغ بر  2660سو توليد مي کنند.
رئيس سازمان انرژي اتمي اضافه کرد :ما قبل از برجام تنوع  5نوع ماشين نسل

جديد داشتيم بعد از گام سوم اين تعداد به  15نوع رسيده است و اين نشان مي
دهد صنعت هسته اي ما در  4سال بعد از برجام با قدرت و قوت حرکت مي کرد.
برنامه گاز ديناميک براي  IR9چيزي متجاوز از  200هزار خط است .اينها توسط
پرسنل سازمان انجام شده است و ديگر از آستانه ها گذشتيم و هيچ چيز براي
ما غيرممکن نيست .ولي اينکه اين سانتريفيوژها به توليد انبوه برسد حداقل 12
سال طول مي کشد.
* نصب زنجيره هاي  164تايي  IR4و IR2M
وي به گام هاي قبلي کاهش تعهدات برجامي پرداخت و گفت :در گام اول
18ارديبهشتماهمحدوديتغنيسازيوآبسنگينبرداشتهشددرگامدومدر16تير
ماهسقفسطحغنيسازيبرداشتهشدوفعالبچههاتصميمشانبه4/2درصداست15.
شهريورماهنيزمحدوديتتحقيقوتوسعهراکنارگذاشتيمکهدراين2ماهشاهدبوديد
چهعظمتيبرپاشد.صالحيبابياناينکهافتخارميکنيمدربسترانقالباسالميحرکت
مي کنيم که بچه هاي ما غرور آفرينانه حرکت کنند ،اظهار داشت :االن طرف مقابل
خيلي باالتر از متحير است .وي اضافه کرد :ما در برجام يکسري سانتريفيوژها را
برداشته بوديم مثل  IR4و  IR2Mرا که گفته بودند با لگد برداشته بودند که با
چشم خود مشاهده کرديد که دو زنجيره  164تايي اين ماشين ها مجددا نصب
شدند .حدود  320و خرده اي از سانتريفيوژها مجددا نصب شده اند و فقط چهار
تا پنج عدد از آنها آسيب ديد.
*صنعت هسته اي با قدرت و قوت به پيش مي رود
صالحيافزود:ملتايرانبداندصنعتهستهايباقدرتوقوتبهپيشميرود.البته
نياز به حمايت هاي دولت به خصوص در حوزه مالي داريم و هر گامي نياز مالي دارد.
اميدواريم دولت عنايت الزم را داشته باشد که با قدرت و قوت به پيش برويم.
رئيس سازمان انرژي اتمي گفت :عالوه بر نصب سانتريفيوژها و اقدامات صورت
گرفته ،در دو ماه اخير بهينه سازي در نحوه برق رساني به زيرساخت ها انجام
شده است و اقدامات ديگري انجام شده که االن زمان آن نيست و در زمان مقتضي
کارهاي بزرگي که انجام شده را اطالع رساني خواهيم کرد.
وي در پاسخ به سوالي درباره هدف ايران از ساخت سانتريفيوژ  IR9خاطرنشان
کرد :اين نيازمند بحث علمي مفصلي است .هر سانتريفيوژي خصوصيات خود
را دارد .ما زماني در اين صنعت وارد شديم با کمک کسي وارد نشديم و به غير از
سانتريفيوژ اولي که از بازار سياه خريداري شده بود به نام  P1که  17سال طول
کشيد سر هم شود .بعد از آن بچه هاي سازمان روي بحث سانتريفيوژ کار کردند.
ما در ابتدا مهندسي معکوس مي کرديم .از سال  1385نطفه اوليه ورود به کار بومي
شروع شد که ماشين هاي  IR2Mو  IR4شروع شد .در سال  1388به بچه ها در
سازمان گفتيم بايد کار را به صورت علمي پيش ببريم و قوانين را در نرم افزارهايي

در بياوريم و بعد خودمان طراحي کنيم .االن براي هر سانتريفيوژ قريب 2500
سند علمي توليد مي شود ،قبال اينها نبود.
صالحي افزود :ما چند تا از اين سانتريفيوژها را انتخاب و بعد توليد انبوه
مي کنيم IR8 .و  IR9را خودمان طراحي کرديم.
*  4بند فرمان  9ماده اي رهبر انقالب را مو به مو اجرا کرديم
رئيس سازمان انرژي اتمي در ادامه اين نشست خبري افزود :اگر صنعت هسته اي
نابود شده پس  15هزار پرسنل صنعت هسته اي چه مي کنند .مقام معظم رهبري
قبل از عملياتي شدن برجام يک فرمان  9ماده اي دادند که ما  4بندي که به ما
مربوط بود را مو به مو اجرا کرديم.
رئيسسازمانانرژياتمياضافهکرد:انتقادهايغيرمنصفانهوغيرمطالعهشدهاست
اثري در روحيه و اراده بچه هاي ما نخواهد گذاشت و با قدرت و قوت و منويات رهبري
و دستور رئيس جمهور انجام مي دهيم و اين صنعت هسته اي پابرجاست.
معاون رئيس جمهور درباره گام چهارم هم گفت :تحوالت بين المللي را هیئت
نظارت بر برجام رصد مي کند .اين کاري به شوراي عالي امنيت ملي ندارد .اين
موضوعات به هیئت نظارت بر مي گردد و هیئت از طريق وزارت خارجه رصد
مي کند و ما هم پيشنهادات خود را مي دهيم و بعد هیئت بررسي و نظر مي دهد و
يکي از پيشنهادات سازمان را مي پذيرد و رئيس جمهور نيز ابالغ مي کند.
رئيس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به سوالي گفت :ما در فاصله زماني از
سال  1385تا ابتداي برجام ( 4سال پيش) حدود  10تن اورانيوم غني شده
 3/5درصد داشتيم .با برجام يکي از توافقات اين بود که اين  10تن را بفروشيم و
ما به ازاي آن اورانيوم طبيعي بخريم .اورانيوم را به اين اعتبار غني مي کنيم که در
نهايت به عنوان سوخت براي نيروگاه ها از آن استفاده کنيم.
وي افزود :يکي از مواردي که بنده توفيق داشتيم غني سازي  20درصد بود
که خودمان شروع کرديم و در فاصله  2سال توانستيم توليد و صفحه سوخت
 20درصد را بسازيم و االن راکتور تهران با اورانيوم ايران در حال کار است.
* اگر خدا کمک کند شاهد ساخت اولين مجتمع سوخت براي بوشهر
باشيم
صالحي ادامه داد :ما تا حاال سوخت نيروگاه بوشهر را نساختيم و تنها راکتور قدرت
ما همين نيروگاه است .البته در  20فروردين دو سال پيش يک مجتمع سوخت که
در بوشهر بود به نمايش گذاشتيم ولي قرص هاي آن سربي بود .ولي سوختي که مي
خواهيم در نيروگاه بگذاريم خيلي کار دارد .براي ساختن سوخت نيروگاه بوشهر
بايد غالف مورد نظر و قرص سوخت مورد نظر را بسازيم که اين غالف و قرص تاب
آوري الزم را تحت دماي زياد و تشعشعات زياد داشته باشد.
رئيس سازمان انرژي اتمي اضافه کرد :ما خيلي از اين مراحل را در چهار پنج

سال اخير طي کرده ايم و اميدواريم با غني سازي و ذخيره سازي که االن
مي کنيم بتوانيم اينها را به قرص سوخت تبديل و اگر خدا کمک کند و با همت
بچه ها با لحاظ جنبه هاي ايمني ،شاهد ساخت اولين مجتمع سوخت خود باشيم
و در بوشهر جاگذاري کنيم .البته اين قدري کار دارد.
وي همچنين افزود :حدود  500کيلوگرم اورانيوم غني شده در اختيار داريم که همه
آن  4/2درصد نيست و االن روزي پنج هزار گرم به آن اضافه مي شود.
رئيس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به سوالي گفت :ما به تعهدات هسته اي خود
دست نزده ايم .البته چند تا از بازرسي ها براساس برجام را متوقف کرديم ،ولي
پروتکل الحاقي و توافقنامه پادمان سر جايش است .براساس پروتکل الحاقي
و توافقنامه پادمان و ماده  3/1بايد هر کاري مي کنيم اظهارنامه بدهيم و آنها
براساس اظهارنامه ما بررسي و تأييد مي کنند که اين کار به صورت روتين انجام
مي شود .وي درباره اروپا و آمريکا و واکنش آنها افزود :آنها االن خيلي ناراحت
هستند .بازتاب صاحبنظران و انديشکده هاي فکري آنها را بررسي کنيد .ببينيد
ديويد آلبرايت چه گفته است .امروز خانم شرمن خبرها را بشنود خيلي به هم
مي ريزد .مي گويند شما ايران را به سمتي هل داديد که قدم ها را تندتر بردارند.
آن کس که بخواهد بفهمد ،فهميده و دانسته است .مذاکرات سياسي در حال انجام
است ولي آن در حوزه هاي ديگري است.
*پيشران هسته اي
معاون رئيس جمهور درباره پيشران هسته اي عنوان کرد :پيشران هسته اي
در عمل يک راکتور کوچک است و مي خواهيد آن را در يک شناور جا بدهيد.
فرق آن با راکتور عادي اين است که راکتور عادي در زمين مي سازيد تکان نمي
خورد اما در يک شناور تکان مي خورد .مسائل ايمني و فني فراواني نسبت به يک
راکتور عادي دارد.

سيد حسين نقويحسيني در گفتو گو با رسالت :

اي ران ب راي برداشتن گام چهارم مصمم است

سيد حسين نقويحسيني ،سخنگوي کميسيون
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به
سخنان روز گذشته علياکبر صالحي مبني بر
راهاندازي  60سانتريفيوز  IR6در تأسيسات نطنز
اظهار داشت« :بهرهگيري از ماشينهاي پيشرفته
جزو برنامهها و گامهايي است که درگذشته اعالم
شده بود ،درنتيجه امروز سانتريفيوژها راهاندازي
شدند .اين اقدام جمهوري اسالمي نشاندهنده
مصمم بودن ايران در جهت کاهش تعهدات و

آگهي ابالغ اجرائيه به استناد ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله  ) 1آقاي سيدعباس موسوي با كدملي  2691465616به نشاني :جاده
مخصوص كرج فرماندهي گروه ارتباطات معاونت عملياتي تيپ ترابري  )2مصطفي
طاهري با كدملي  0072667168به دو نشاني :افسريه قصرفيروزه  2بلوك  267واحد
 4پالك  923و جاده مخصوص كرج فرماندهي گروه ارتباطات معاونت عملياتي تيپ
ترابري  )3عليرضا همتي با كدملي  0054306639به دو نشاني :خيابان جانبازان
شرقي بعد از چهارراه مدائن رستوران پارميس و نارمك خيابان آيت ميدان  48پالك
 5طبقه  )3 ،2ابالغ ميشود كه بانك رفاه كارگران شعبه ميدان رسالت به استناد
قرارداد شماره  27887/16مورخ  87/10/21براي وصول مبلغ  201/463/096ريال
مشتمل بر مبلغ  70/083/858ريال بابت اصل طلب و مبلغ  93/29/859ريال
بابت سود و مبلغ  38/083/379ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 96/9/16
و از آن تاريخ تا تسويه كامل بدهي طبق مقررات بابت پرونده اجرايي كالسه
 139604001012001674و عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده به
كالسه فوق در اين اداره تشكيل و در جريان اقدام ميباشد لذا چون طبق گزارش
مورخ  98/5/14و  96/11/16و  96/11/3مامور ابالغ پست نشاني شناسايي نگرديد و
بهاستنادتقاضايواردهشماره98/4/4-12004906بانكبستانكارماده18آييننامه
اجراي مفاد اسناد رسمي مفاد اجرائيه فوقالذكر يك نوبت در يكي از روزنامههاي
كثيراالنتشار محلي آگهي ميشود لذا چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار
آگهي كه روز رسمي ابالغ اجرائيه محسوب ميگردد اقدام به پرداخت بدهي خود
ننمايد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد .در ضمن اجرائيه
در مورخ  96/11/4به مديون ديگر ابالغ گرديد.
تاريخ انتشار 98/8/14 :ـ مالف - 17059د ت 98/8/14
رئيس اداره دوم اجراي اسناد رسمي ـ همتيار
آگهي فقدان سند مالكيت
نظربهاينكهآقاياميرمسعودافشارينيابااعالمگمشدنسندمالكيتملكمورداين
آگهيباتسليماستشهاديهگواهيامضاءشدهذيلشماره98/7/21-12157-12158
در دفتر اسناد رسمي شماره  1200تهران طي درخواست وارده 98/7/22 -27803
تقاضاي صدور المثني سند مالكيت را نموده است كه مراتب در اجراي ماده 120
آييننامه قانون ثبت به شرح زير آگهي ميگردد:
 -1نام و نام خانوادگي :مالك :آقاي اميرمسعود افشارينيا
 -2 -2شماره پالك 7260 :فرعي از  3104اصلي واقع در بخش  11تهران
 -3علت فقدان :سهلانگاري
 -4خالصه وضعيت مالكيت :سند مالكيت كاداستري سه دانگ مشاع از شش دانگ
يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول جنوبي به مساحت  217/97مترمربع كه
ميزان سه مترمربع آن بالكن است قطعه  4تفكيكي به پالك  7260فرعي از 3104
اصلي مفروز از  898فرعي از اصلي مذكور بخش  11تهران تحت شماره چاپي
 693916به نام اميرمسعود افشارينيا ثبت و صادر و تسليم گرديده و در رهن و
بازداشت نميباشد.
لذا با توجه به درخواست صدور المثني مراتب اعالم تا هركس نسبت به ملك مورد
آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم اين آگهي ذكر نشده يا مدعي وجود سند
مالكيت نزد خود ميباشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد و اگر
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند
معامله ارائه نشود اداره ثبت المثناي سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي
تسليم خواهد كرد.
مهدي شعباني ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قلهك
تاريخ انتشار 98/8/14 :ـ مالف - 17062د ت 98/8/14

آگهي اخطار در اجراي كد  914مجموعه بخشنامههاي ثبتي
نظر به اينكه شهرداري لواسان مالك شش دانگ پالك ثبتي  196فرعي از 3
اصلي واقع در سبوبزرگ بخش يازده تهران درخواست صدور سند مالكيت
كاداستري(تكبرگي)راازاينادارهنمودهاندوازطرفيسندمالكيتصادره
نسبت به پالك مذكور به صورت حدي به حدي و فاقد طول و ابعاد و مساحت
ميباشد لذا با عنايت به اينكه پالك مرقوم در مجاورت پالكهاي  194و 195
فرعي قرار دارد از اينرو شايسته است مالكين پالكهاي مزبور در صورت
هرگونه اعتراضي روز چهارشنبه مورخ  98/9/6ساعت  9/30صبح در محل
وقوع ملك حضور داشت ه باشند تا نسبت به خواسته رسيدگي گردد ،بديهي
است عدم حضور مانع از رسيدگي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.
قجري ـ كفيل اداره ثبت اسناد و امالك لواسان
تاريخ انتشار 98/8/14 :ـ مالف - 17051د ت 98/8/14

برداشتن گامهاي بعدي برجام است».
ويبابياناينکهاينبرنامهجزوگامچهارمنيست،
ادامه داد« :هنوز برنامه گام چهارم از دولت اعالم
نشده است اما قطعاً رئيسجمهور زمان اجراي اين
گام را اعالم خواهد کرد .اين اقدام در شرايط کنوني
بهمعنايمصممبودنايرانبرايبرداشتنگامهاي
بعدي و تکميل گامهاي قبلي است».
نقويحسيني تصريح کرد« :گامهاي جمهوري
اسالمي ايران متناسب با رفتار طرف مقابل تنظيم

آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  19آئيننامه اجراي اسناد رسمي
بدينوسيله به آقايان عليرضا عابدين و مهدي عابدين و غالمحسين
و غالمحسن و غالمرضا و رمضان همگي عابدين مقانكي وراث
مرحوم قربانعلي عابدين مقانكي به نشاني تهران-نارمك15-
متري ميرفخرائي -ك شهيد مخلصي -پ  8ابالغ ميگردد كه
خانم فاطمه محمدحسين شوشتري باستناد سند نكاحيه شماره
 76/12/23-1010تنظيمي دفتر ازدواج  44شهرري جهت وصول
تعداد  24عدد سكه تمام بهارآزادي عليه شما اجرائيه صادر نموده
و ابالغ واقعي به نشاني مقيده در متن سند توسط مامور اداره پست
به شما ميسور نگرديده و پرونده اجرائي به كالسه  9803902در
اين اداره تشكيل شده است .لذا براساس تقاضاي وكيل بستانكار و
طبق ماده  19آئيننامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكي از
روزنامههايكثيراالنتشارمحليآگهيميشودوچنانچهظرفمدت
ده روز از تاريخ اين آگهي كه روز ابالغ محسوب ميگردد نسبت به
پرداخت بدهي مورث خود اقدام ننماييد عمليات اجرائي عليه شما
جريان خواهد يافت.
رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران
محمد احمديان كلجه
مالف -17055تاريخ انتشار- 98/8/14 :د.ت 98/8/14
آگهي فقدان سند مالكيت
خانم مريم مقدم لختكي اصالتا با تسليم استشهاديه گواهي شده
شماره 54562الي  54564دفتر اسناد رسمي شماره  8تهران طي
درخواست مورخ  98/7/20با اعالم اينكه سند مالكيت ششدانگ
يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه زيرزمين به مساحت 180/40
مترمربع قطعه اول تفكيكي به انضمام ششدانگ يكباب پاركينگ
واقع در جنوب غربي طبقه همكف به مساحت  12/50مترمربع قطعه
چهارم تفكيك به شماره  34403و  6287فرعي از  -3526اصلي
مفروز و باقيمانده از اصلي مذكور واقع در بخش  3تهران كه در اثر
استاندارد سازي به پالك ثبتي  3526/67857تغيير يافته است
كه ذيل ثبت  97419و  111463صفحه  145و  510دفتر امالك 677
و  747طي شماره چاپي  128909و  128912بنام آقايان رحيم
كليمي اريه ثبت و صادر و تسليم گرديده و سپس مع الواسطه طبق
سند قطعي شماره  66637مورخ  84/11/24دفتر  375تهران به
خانم مريم مقدم لختكي منتقل گرديده كه به علت جابجايي مفقود
گرديده تقاضاي صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور را نموده
است در اجراي ماده  120آئيننامه قانون ثبت اصالحي 80/11/8
مراتب در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصي
مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد
خود باشند ظرف مدت  10روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم
و رسيد دريافت نمايند .بديهي است در صورت انقضاءمهلت مقرر
و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا
سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات المثني سند مالكيت صادر و
تسليم خواهد شد.
زاهدي منش
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ولي عصر (عج) تهران
مالف -17060تاريخ انتشار-98/8/14:د.ت 98/8/14

ميشود ،بنابراين نميتوان گفت گام چهارم گام
آخر خواهد بود؛ البته با توجه به عدم اقدام عملي
غربيها و اروپاييها در اجراي تعهداتشان و روندي
کهتاکنونوجودداشتقطعاًگامچهارمرابرخواهيم
داشتامااينکهگامچهارمآخرينگامباشدبستگي
بهطرف مقابل دارد .اگر آنها دوباره به تعهداتشان
عمل نکنند قطعاً ما گامهاي بعدي را نيز در دستور
کار قرار خواهيم داد».
سخنگوي کميسيون امنيت ملي مجلس ادامه

داد« :اروپاييها مدعي هستند که مستقل از
آمريکاييهاحرکتوبه تعهداتشانعملميکنند
اما در ميدان عمل واقعيت آن است ،آنها جرئت
تصميمگيري خارج از اراده آمريکاييها را ندارند
گويا دولتهاي اروپايي بهجاي آنکه نماينده
ملتهاي خود باشند دستنشانده آمريکاييها
هستند بنابراين روند رفتار آنها نشان ميدهد
جسارت و جرئت برداشتن گامهايي در اجراي
تعهداتشان را ندارند».

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي حسن عاملي به وكالت از طرف بانك ملت برابر سند وكالتنامه شماره
32535مورخ98/6/28دفتراسنادرسميشماره 85بندرعباسباتسليم
استشهاديه گواهي شده شماره  27579مورخ  98/7/4دفتر اسناد رسمي
شماره  85بندرعباس تهران طي درخواست وارده مورخ  98/2/9با اعالم
اينكه سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه سوم
تفكيكي به شماره  5501فرعي از  3745اصلي مفروز و مجزا شده از 337
فرعي از اصلي مذكور قطعه  3واقع در بخش  03ناحيه  00حوزه ثبت ملك
وليعصر تهران استان تهران به مساحت  99/61مترمربع واقع در سمت
غربي طبقه دوم كه  3/24سه متر و بيست و چهار دسي متر مربع آن بالكن
است بانضمام پاركينگ قطعه هفتم تفكيكي به مساحت ( )11يازده متر
مربع واقع در سمت شمالي زيرزمين اول و انباري قطعه سوم تفكيكي به
مساحت  2/55دو متر و پنجاه و پنج دسيمتر مربع واقع در مركز زيرزمين
اول بنام بانك ملت شماره ثبت  38077تاريخ ثبت  1359/4/31داراي
شماره ملي  10100834967بعنوان مالك ششدانگ عرصه و اعيان عرصه
و اعيان موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي  721416سري ب سال
 95با شماره دفتر الكترونيكي الكترونيك
139620301049014564ثبتگرديدهاستبعلتجابجاييمفقودگرديده
تقاضاي صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور را نموده است در اجراي
ماده  120آيين نامه قانون ثبت ( اصالحي  ) 80/11/8مراتب در يك نوبت
آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاصي مدعي انجام معامله نسبت
به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود باشند ظرف مدت  10روز پس
از انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند
معامله به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايند بديهي است در صورت
انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل اسناد
مالكيت يا سند معامله ارائه نگردد طبق مقررات المثني سند مالكيت صادر
و تسليم خواهد شد.
مجيد زاهدي منش
مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك وليعصر تهران
تاريخ انتشار -98/8/14د ت -98/8/14م الف 17056
آگهي فقدان سند مالكيت
كبريدانشي(مالك)باارائهدوبرگاستشهاديهگواهيشدهبهشماره98/7/3-83109
دفتر  289تهران مدعي است كه سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در
طبقه اول قطعه اول تفكيك به مساحت  138/4مترمربع كه مقدار  2/17مترمربع
آن بالكن است به انضمام پاركينگ شماره  1به مساحت  11مترمربع واقع در جنوب
طبقه همكف به شماره  4476/161484اصلي مفروز و مجزي شده از پالك 32641
فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش هفت تهران كه به نام كبري دانشي ثبت و صادر و
تسليم به علت سرقت مفقود گرديده و درخواست صدور المثني سند مالكيت نموده
است لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحي مورخه  72/9/2ماده  120آييننامه
قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت
به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود ميباشد
از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت ده روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نماييد تا مورد
رسيدگي قرار گيرد و اال پس از انقضاي مهلت مزبور و نرسيدن واخواهي نسبت به
صدور المثني سند مالكيت طبق مقررات اقدام خواهد شد.
زارعنژاد ـ رئيس ثبت منطقه پيروزي تهران
تاريخ انتشار 98/8/14 :ـ مالف - 17057د ت 98/8/14

وي افزود :ما در پيشران هسته اي به صورت غيرقابل باور جلو رفتيم .من اعالم
کردم که اگر امکانات مالي و تسهيالت مقرراتي باشد حداقل  15سال طول مي
کشد ولي ما خيلي جلو رفتيم و اميدوارم تا پايان سال ديگر خبر مقدماتي خوبي به
شما بدهيم .فقط براي يک فاز ابتدايي هشت هزار زير پروژه تعريف شده است.
صالحي همچنين گفت 190 :هزار سو نياز است که سوخت ساالنه نيروگاهي
مثل بوشهر را تامين کند .رئيس سازمان انرژي اتمي درباره برگشت پذيري
گام هاي برداشته شده نيز گفت :برخي اقدامات قابل برگشت نيست.
سانتريفيوژهاي جديدي که نصب کرديم داده برداري مي کنيم و اطالعاتي
که به دانش ما افزوده ،اينها سر جايشان است .يکسري ابعاد اين گام ها به آن
صورت برگشت پذير نيست ،ولي بخش قابل توجه آن برگشت پذير است .وي
درباره خروج اروپا از برجام گفت :آنها به تعهداتشان برگردند 16 .گزارش آژانس
نشانگر متعهد بودن ايران به تعهداتش بوده است .ما گام هايمان را صريحا
اعالم کرديم و در اظهاريه هايي که به آژانس اعالم کرديم اين نوع سانتريفيوژ
را نصب مي کنيم و اين فرآيندها را طي مي کنيم قبال به آژانس گفته ايم و
اين گونه نيست که ناگهاني گفته باشيم و امروز آخرين مرحله زنجيره  30تايي
 IR6طي شد و گازدهي انجام شد .صالحي اظهار داشت :ما نگفتيم از برجام مي
خواهيم بيرون برويم ،گفته ايم براساس حقمان و ماده  26و  36برجام اين حق
را داريم که متناسب با اقدامات آنها بخشي يا کل تعهدات خود را معلق کنيم و ما
طبق آن عمل مي کنيم و خيلي هم با احتياط و مطالعه شده اقدام مي کنيم.
رئيس سازمان انرژي اتمي درباره اينکه چند گام ديگر به لحاظ فني مي توانيم پيش
برويم ،گفت :طرف مقابل سه اردوگاه هستند اردوگاه آمريکا ،اتحاديه اروپا و ديگر
هم چين و روسيه .اينها هر سه يک جور فکر نمي کنند .آمريکا بيرون رفته و گفته
بدترين قراردادي بوده که آمريکا تا به حال به آن پيوسته است .اروپايي ها بسيار
نگران هستند اما اروپا توان مقابله با آمريکا را ندارد .اگر داشت يقينا نسبت به اين
اقدامات ايران واکنشي نشان مي داد که اين بن بست برطرف شود.
وي در پاسخ به سوالي گفت :ايران در بين کشورهاي در حال توسعه پيشتازترين
کشور در حوزه فناوري هسته اي در همه ابعاد آن است .ما در همه ابعاد هسته اي
جلو رفته ايم .ما از آستانه هاي اين فناوري عبور کرده ايم اما به مفهوم به بلوغ
رساندن آن نيست.
*اعالم زمان گام چهارم
رئيس سازمان انرژي اتمي در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره زمان اعالم گام
چهارم نيز ابراز بي اطالعي کرد.
وي درباره راه اندازي بخش ثانويه راکتور آب سنگين اراک نيز گفت :دو هفته ديگر
در اراک خواهيم بود و شاهد راه اندازي بخش ثانويه اراک خواهيم بود که قدم
بسيار بزرگي است و بچه ها در آن جا در گمنامي کامل معجزه آفريدند .ماشين جا
به جايي سوخت نيز تکميل مي شود.
صالحي درباره غني سازي  20درصد گفت :اميدواريم به اين مرحله نرسيم ،اگر به
اين مرحله رسيديم تنها  4دقيقه طول مي کشد.

آگهي فقدان سند مالكيت
آقايحسنمحموديبااعالمگمشدنسندمالكيتملكموردآگهيباتسليماستشهاديه
گواهي امضاء شده ذيل شماره  1394/8/2521718دفترخانه  28تهران طي درخواست
واردهتقاضايصدورالمثنيسندمالكيترانمودهاندكهمراتبدراجرايماده120آييننامه
قانون ثبت به شرح زير آگهي مي گردد:
 -1نام و نام خانوادگي آقاي حسن محمودي مالك ششدانگ
 -2شماره پالك :شماره  14182فرعي از  4731اصلي بخش  6ثبت تهران
 -3علت گم شدن :جابجايي
 -4خالصه وضعيت مالكيت :سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه
سوم به مساحت  71/52كه مقدار  9/24مترمربع آن پيشرفتگي در فضاي خيابان است
قطعه چهارم تفكيكي شماره  14182فرعي از  4731اصلي مفروز و مجزي شده از پالك
 9151اصلي مذكور واقع در بخش  6تهران ذيل ثبت  805048صفحه  412دفتر  429چاپي
 121898بهنام حسنمحموديثبت و سندصادرشدوبرابرسندرهني79/8/17-77313
دفتر99تهراندررهنبانكمسكنميباشدوبانكبرابرنامهشماره98/7/28-11711542
با ادامه عمليات ثبتي با حفظ حقوق بانك موافقت نموده است.
پالك فوق در قيد بازداشت نمي باشد.
لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكر و درخواست صدور المثني آن
مراتب اعالم تا هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله كرده كه در قسمت چهارم اين
آگهي ذكر نشده يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار
آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارايه اصل سند مالكيت يا سند معامله
تسليم و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا
سند معامله ارايه نشود اداره ثبت المثني سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي
تسليم خواهد كرد
نشاني ثبت محل :خيابان شيخ هادي نرسيده به خيابان جمهوري نبش كوچه رجب بيگي
پالك  366اداره ثبت اسناد و امالك مولوي
اميد ملك
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مولوي تهران
تاريخ انتشار -98/8/14د ت -98/8/14م الف 17054

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسفنديار عظيم پور به موجب نامه شماره  98/7/30 -98/738259صادره
ناحيه  3اوقاف و امور خيريه شهر تهران و برابر حكم توليت شماره 87/9/2 -414
صادره از اداره كل تحقيق استان تهران با تسليم  2برگ استشهاديه محلي مصدق
شده طي شماره  98/5/16 -5040توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره  1288حوزه
ثبتيتهرانوبرگتقاضابهشمارهوارده139885601025018472-98/5/19مدعي
گرديده سند مالكيت ششدانگ يكباب خانه به شماره يك فرعي از  4281مفروز
و باقيمانده از پالكهاي  4280و  4281واقع در بخش  2تهران خيابان صفي عليشاه
كه طبق وقفنامه  9287دفترخانه  22تهران از طرف مرحوم رحمت اله مالك معظم
(خبيرالممالك) وقف شده بانضمام سه دانگ مشاع از ششدانگ انبار اشتراكي واقع
در ضلع جنوبشرقي مورد ثبت و توليت موقوفه آقاي نصراله مالك معظم و نظارت
بابانو افتخار الملوك مالك معظم ميباشد ذيل شماره ثبت  21336صفحه  21دفتر
 196به نام آقاي نصراله مالك معظم فرزند مرحوم رحمت اله مالك معظم و خبير
الممالك بعنوان متصدي وقف ثبت و به شماره چاپي  53071صادر شده است بعلت
اسباب كشي مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثني پالك موصوف
را نموده است لذا مراتب در اجراي ماده  120آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت
در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي مي شود تا چنانچه كسي ادعاي
انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود اصل سند مالكيت نزد خود را داشته
باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مهلت  10روز اعتراض خود را به انضمام اصل
سند مالكيت به اين منطقه ارائه نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد بديهي است
اصل سند مالكيت پس از رويت و مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد ليكن
به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نمي شود در صورت عدم
وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت پالك مرقوم صادر و
به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
اردشير شهميرزادي -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نارمك
تاريخ انتشار -98/8/14د ت -98/8/14م الف 17058

آگهي اخطار در اجراي كد  914مجموعه بخشنامههاي ثبتي
نظر به اينكه شهرداري لواسان مالك ششدانگ پالك ثبتي  21فرعي از  2اصلي واقع در سبو كوچك بخش يازده تهران در خواست صدور سند مالكيت
كاداستري (تك برگي) را از اين اداره نمودهاند و از طرفي سند مالكيت صادره نسبت به پالك مذكور به صورت حدي به حدي و فاقد طول و ابعاد و مساحت
ميباشد لذا با عنايت به اينك پالك مرقوم در مجاورت پالكهاي  15و  22فرعي قرار دارد .از اين رو شايسته است مالكين پالكهاي مزبور در صورت هرگونه
اعتراضي روز دوشنبه مورخ  98/10/2ساعت  9/30صبح در محل وقوع ملك حضور داشته باشند تا نسبت به خواسته رسيدگي گردد .بديهي است عدم
حضور مانع از رسيدگي و ادامه عمليات ثبتي نخواهد بود.
قجري-كفيل اداره ثبت اسناد و امالك لواسان
مالف - 17052تاريخ انتشار-98/8/14 :د.ت 98/8/14

