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شماره 10189

آخرین اخبار از مذاکرات ایران و آژانس واکاوی شد

مذاکراتناتمام

معصومه پورصادقی
دبیر گروه سیاسی
«مذا کرات ناتمام»؛ این تازهترین توصیف بهروز
کمالوندی ،سخنگو و معاون امور بینالملل،
حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران است
که درباره ابعاد رایزنیهای اخیر آژانس انرژی اتمی
با کشورمان عنوان کرده و با اشاره به سفر اخیر
مدیرکل این آژانس به تهران گفته است «طبق
اظهارات مدیرکل آژانس ،ایشان مذا کرات را
 inconclusiveبه معنی «ناتمام» بیان کردند
که در داخل مذا کرات را بهاشتباه «بینتیجه»
اطالعرسانی کردند؛ آقای گروسی خود گفت که
مذا کرات ناتمام است و حتی در مصاحبه خود از
کلمه ( )unfinishedناتمام استفاده کرده و بیان
داشت که موضوعات در حال بررسی بوده و کار
بررسی ادامه دارد».
سفر اخیر «رافائل گروسی» به ایران که بهزعم
کارشناسان،بهجایفنیوحقوقیبودن،سوگیری
سیاسی دارد ،دومین سفر وی در دولت جدید به
ایران است بهطوری که شهریورماه امسال سفری
به ایران داشت و تفاهم و بیانیهای شامل ۳بند در
این سفر منتشر شد که در بند دوم این بیانیه به
موضوع دیدارهای سطح باال میان ایران و آژانس
اشاره شده بود .بعدازاین بیانیه ،محمد اسالمی
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در سفری به وین
و در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی با گروسی دیدار مبسوطی داشت و در
این نشست توافقی در جهت ادامه مذا کرات با
مقامات ایرانی بین ایران و آژانس مطرح شد و در
سفرجدیدمدیرکلآژانسبهایرانعالوهبردیدار با
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی
ایران،مدیرکلآژانسباحسینامیرعبداللهیانوزیر
امورخارجه کشورماننیزرایزنیداشتندوبحثهای
مفصلی در این دیدارها انجام گرفت.
اما ظاهرا آنچه باعث شده است که مدیرکل آژانش
انرژی اتمی نسبت به رایزنی با ایران ،ولع داشته
باشد و پس از دو سفر به تهران از لفظ «ناتمام»
استفاده کند ،مأموریت جدید وی برای استفاده

ابزاری از آژانس بهمنظور فشار به ایران در آستانه
دورجدیدمذا کراتایرانو ۴+۱است.نکتهجالب
آنکه،آژانس کهطبقتوافقموسومبهبرجام،ناظر
اجرای این توافق است طی حدود  ۱۵گزارش،
روند فعالیت هستهای ایران را تأیید و آن را طبق
برجام عنوان کرده بود اما با فوت مشکوک آمانو
مدیرکل پیشین آژانس و روی کارآمدن گروسی،
رویه آژانس از «فنی –حقوقی» به «سیاسی» تغییر
کرد .ازاینجهت کارشناسان معتقدند باید بین
«رافائل گروسی»و«آژانسانرژیاتمی»تفاوتقائل
شد چه آنکه گروسی پا در مسیری گذاشته است
که بیشتری رنگوبوی سیاسی دارد.
یکی از انتظارات گروسی از ایران در حوزه نظارت و
مرکز«تسا کرج»است ،کمالوندیدر اینخصوص
گفتهالزماستبانگاهیوسیعتربهموضوعتعامالت
ایران و آژانس نگریسته شود؛ ارتباطات آژانس با
کشورهایی که بهطور گسترده و تخصصی در حوزه
هستهای فعالیت میکنند بهطورکلی و اساسی بر
اساس شاخصهایی معین انجام میشود و نقش
مدیرکل آژانس در ارائه گزارشهای دورهای از
فعالیتهای کشورهابسیارمهماست.درهمکاری
کشورها با آژانس رایزنیهایی بین طرفین انجام
میگیرد ،این تبادلنظر و گزارشات بهخصوص
دربارهجمهوریاسالمیایران کهصنعتهستهای
آنتوسطقدرتهایجهانیسیاسیشدهباتوجه
بهحساسیتهایموجودحائزاهمیتاست.مهم
ایناست کهاز زبانمقاماتایرانیهموارهموضوع
صلحآمیز بودن فناوری هستهای بیان میشود و
در این راستا تعهدات اجرایی در چارچوب پادمان
انجام میگیرد.
اینکهبرخی کشورهایغربیدرصدداستفادهابزاری
از آژانس انرژی اتمی آنهم در آستانه مذا کرات
هستند ،موضوعی نیست که بشود بهراحتی از
کنار آن گذشت .سخنگوی سازمان انرژی اتمی
کشورمان در این خصوص معتقد است اینکه
آژانس باید رفتار منطقی و در چارچوب حرفهای
با ایران داشته باشد و این رویکرد از آژانس دیده
نشده ،مورد تأیید است؛ این موضوع را بهطور

پیوسته به آژانس یادآوری کرده و تذکر دادهایم.
این نهادهای بینالمللی که بودجه آنها توسط
کشورهای قدرتمند تأمین میشود تحت نفوذ و
فشارقدرتهایجهانیهستند.امامابااینشرایط
به دنبال احقاق حقوق ملت ایران در استفاده
از صنعت فاخر هستهای هستیم و یقینا تصویر
مخدوشی کهآنهاتصمیمدارندازبرنامههستهای
کشورمان بسازند را نا کام می گذاریم؛ در این مسیر
مذا کرات با آژانس بهطور حرفهای توسط مقامات
ایرانی ادامه دارد و جناب امیرعبداللهیان نکات ،
تذکرات و مطالب مهمی از مواضع کشورمان را در
دیدار اخیر با مدیرکل آژانس مطرح کردند.
به گفته این مقام ارشد کشورمان ،در حال حاضر و
پس از تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس برای
لغو تحریمها ،شاخص نظارتی آژانس در سطح
پادمان انجام میشود و مفهوم پادمان این است
کهدسترسیبهاطالعاتحسابرسیموادهستهای
درسایتهایی کهموادهستهایدارندرامیدهیم؛
در کارگاه کرج ما مواد هستهای نداریم .بنابراین
این مکان مشمول قوانین پادمانی نخواهد شد.
در این مرکز سانتریفیوژ تولید میشود و باافتخار
اعالم می کنیم که سانتریفیو ژهای پیشرفته با
ظرفیت باال میسازیم و برای این کار هم نیازی
نیست تا از نهادی اجازه بگیریم چون طبق ماده ۴
 NPTاین فعالیتها حق ایران است.
یکی دیگر از موضوعات مربوط به «توافق با آژانس
مبنیبرسرویسدوربینهای کارگاه کرج»است.به
گفتهسخنگویسازمانانرژیاتمی،ایندوربینها
هر ۱۰ثانیهیکفریمتصویرراثبتوآرشیومی کنند
و در صورت نیاز یا وجود اختالف به این تصاویر
رجوعمیشود؛ کهاینتصاویرهمبراساسقانون
اقدام راهبردی(مصوب مجلس) به آژانس داده
نمیشود و هما کنون نظارتی ندارند .ا گر بنا به
بازگشتبهاجرایتعهداتباشدوبراساسموضوع
 Knowledge continuityیا «استمرار دانش» که
هم برای آژانس و هم ایران زمانی مورداستفاده
قرار میگیرد؛ا گربخواهیمپروتکلالحاقیراروزی
در آینده اجرا کنیم نیاز به «جمعبندی نهایی»

امیرعلی ابوالفتح ،کارشناس مسائل آمریکا:

صحبتهای پیش از مذاکرات ،جنگ روانی دو طرف است
گروه سیاسی
امیرعلیابوالفتح ،کارشناسمسائلآمریکادر گفتوگوبا«رسالت»
ضمن اشاره به ازسرگیری مذا کرات از روز  ۸آذرماه بیان کرد :در یک
کشمکش زمانی که کشورها میخواهند پای میز مذا کرات بروند و به
توافق برسند یا نرسند سطح جنگ روانی را باال میبرند و خواستههای

ی کنند.
خود را حدا کثری م 
ی کنند و سعی
وی افزود :در این شرایط زمانی طرف مقابل را تهدید م 
دارند در میز مذا کرات دست باالتر ظاهر شوند تا طرف مقابل را مغلوب
کنندوتحتفشار قرار دهندسیاستهماز طرفآمریکاییهاواروپاییها
در حال اجرا است جمهوری اسالمی نیز مواضع خود را حدا کثری کرده

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060301021003646مورخ  1400/8/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکفیروزکوهتصرفاتمالکانه
بالمعارض متقاضی خانم آذردخت سراج فرزند یوسف به ش.ش  222صادره از فیروزکوه در قسمتی از یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  394/60مترمربع مشاع از  1883/64مترمربع ششدانگ پال ک مفروزی
از  642فرعی از  5اصلی واقع در کلفور فیروزکوه خریداری برابر گواهی انحصاروراثت به شماره دادنامه
 272-71مورخ  1371/3/1دادگاه حقوقی فیروزکوه و گواهی مالیات بر ارث شماره  48/919/8966مورخ
 1385/6/16داراییفیروزکوهوتقسیمنامهعادیمورخ 1388/12/13بینوراثیوسفسراجمحرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/22 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
===================================================================
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره  140060301021003638مورخ 1400/8/25هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکفیروزکوهتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیآقای/خانمفرودسراجفرزندیوسفبهش.ش 211صادرهاز فیروزکوهدر قسمتیاز یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  810/83مترمربع مشاع از  2231/54مترمربع ششدانگ پال ک مفروزی
از  642فرعی از  5اصلی واقع در کلفور فیروزکوه خریداری برابر گواهی انحصاروراثت به شماره دادنامه
 272-71مورخ  1371/3/1دادگاه حقوقی فیروزکوه و گواهی مالیات بر ارث شماره  48/919/8966مورخ
 1385/6/16داراییفیروزکوهوتقسیمنامهعادیمورخ 1388/12/13بینوراثیوسفسراجمحرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص
نسبتبهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/22 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
===================================================================
آ گهی مزایده
آ گهی مزایده ملک غیرمنقول (مرحله دوم)
در اجرای مواد  114قانون اجرای احکام مدنی ملک بشرح زیر از طریق مزایده به فروش می رسد.
پال ک ثبتی  1602فرعی از  90اصلی واقع در قریه حسبان طبق سند تک برگی به قطعه زمین مزروعی
دیمی زار به مساحت  3659/10مترمربع متعلق به آقای شهرام نوروز ناصری است که از جهات اربعه شماال
در سه قسمت جمعا به متراژ  94/59متر به راه احداث خا کی شرقا به طول  25/68متر به پال ک  1601فرعی
و جنوبا در هفت قسمت جمعا به متراژ  99/23متر به پال ک  1596فرعی و غربا به متراژ  44/97متر به سوک
و راه از توابع شهرستان طالقان به قیمت عادله روز به مشخصات ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.
وضعیت ملک:خارج از بافت روستا فاقد امکانات رفاهی (آب و برق و غیره) دارای راه ارتباطی احداثی در
شمال رودخانه فصلی واقع گردیده است.
نتیجه کارشناسی:باتوجهبهموقعیتملکونوع کاربری(خارجاز بافت)وسندارائهشدهششدانگ(دیمی
زار)وتمامیجهاتدرنظرگرفتهومعامالتعرفمحلارزشهرمترمربعاز زمینموردنظربااحتسابمساحت
کل قیمت کلی برابر است با پانصد و دوازده میلیون و دویست و هفتاد و چهارهزار تومان
تاریخ و محل فروش مزایده روز دوشنبه  1400/9/22ساعت  10صبح الی  11دفتر اجرای احکام کیفری
دادگستری شهرستان طالقان
متقاضیان خرید می بایستی  5روز قبل از روز مزایده از محل مورد مزایده بازدید و در صورت تمایل به خرید
در وقت تعیین شده در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری طالقان حاضر و پس از برنده شدن ده
درصد ثمن ملک مورد مزایده را فی المجلس به صندوق دادگستری پرداخت نمایند .مابقی ثمن ملک را
ظرف مهلت یکماه پرداخت نمایند در صورت انصراف و عدم پرداخت مابقی ثمن هزینه آ گهی کسر و به
حساب صندوق دولت واریز می شود هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار میباشد.
مالف 8284
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان طالقان -یوسف اسحاقی
===================================================================
آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک
برابر رای شماره  140060310001002379مورخه  1400/6/1که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای
ماشاالهفالحفرزندصالحششدانگیکقطعهزمینمشتملبرساختمانبهمساحت127/53مترمربعقسمتی
از پال ک  3454اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی با کسر سهم وقف محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.کالسه 99-669
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/21 :
مالف 1229796
مهدی داودی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ساری
===================================================================

3

خبر
رئیسی در ستاد ملی کرونا:

واکسیناسیون عمومی باید ادامه یابد/
ضرورت کنترل تردد از مرزهای کشور
رئیسجمهور گفت :خارج شدن همه شهرها از وضعیت قرمز کرونایی از آثار تزریق
۸۴درصدی ُدزاولوحدود۷۰درصدی ُدزدوموا کسن کرونااستواین کاربایدتارسیدن
بهشرایطمطلوبادامهیابد.به گزارشمهر،حجتاالسالمسیدابراهیمرئیسی(شنبه
 ۶آذرماه) در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از تالش و فدا کاری کادر
بهداشتودرمانوهمهدستاندرکارانمقابلهبا کروناونیزهمتوهمراهیمردمدر امر
وا کسیناسیون ،اظهار داشت :خارج شدن همه شهرها از وضعیت قرمز کرونایی در این
مقطع ،از آثار تزریق  ۸۴درصدی ُدز اول و حدود  ۷۰درصدی ُدز دوم وا کسن کرونا است
و این کار باید تا رسیدن به شرایط مطلوب و اطمینانبخش ادامه یابد.وی همچنین
بر تزریق ُدز سوم وا کسن برای کادر درمان و افراد مسن و دارای بیماری زمینهای تأ کید
کرد و از شهرداریها و مسئولین شهری خواست نسبت به رعایت اصول بهداشتی در
ناوگان حملونقل بینشهری بهویژه مترو و اتوبوس حساس باشند.رئیسجمهور با
تأ کید بر رعایت اصول و شیوهنامههای بهداشتی ،گفت :بر اساس توصیه متخصصان،
مراعات دستورالعملهای بهداشتی و پرهیز از دورهمیها و عادی انگاری همچنان
ضروری است و لذا نباید از آن غفلت شود.رئیسی با ابراز خرسندی از فراهم شدن زمینه
بازگشاییحضوریمدارس،تصریح کرد:براساس گزارشهایرسیده،تعدادیازمدارس
از تجهیزات و تهویه مناسب برخوردار نیستند که باید بهسرعت پیگیری و برطرف شود.
وی با تأ کید بر جدیت و دقت در کنترل مرزهای زمینی ،هوایی و دریایی ،گفت :کنترل
تردد از مرزها بهویژه مرزهای شرقی کشور ضروری است و باید در کنار قرنطینه با دقت
و حساسیت انجام شود.

داریم در آن هنگام این نظارتها بیان می کند
تمامی فعالیتها در کشور صلحآمیز است .صرف
مذا کره در خصوص نصب دوربینها در این
مذا کرات موضوعیت نداشته است و محدود به
آن نبوده است .در مذا کرات شهریور هم موضوع
«سرویس دوربینها» نه «تعویض دوربینها»
مطرح شد که دو موضوع کامال متفاوت است؛
آنها بعدازاین ،درخواست تعویض دوربینها را
داشتند که با توافق ما مغایر بود.
ادعاها و درخواستهای آژانس انرژی اتمی با
سکانداری رافائل گروسی در حالی است که آنها
صراحتاوآنطور کهشایستهاست،حملهبه کارگاه
کرجرامحکوموپیگیرینکردهاند.معاونسازمان
انرژی اتمی در این خصوص معتقد است ما از
آژانس خواستیم که حداقل به خاطر تجهیزات
از بین رفته آژانس هم که شده این اقدامات
خرابکارانه را مورد محکومیت جدی قرار دهید؛
ضمن اینکه در مذا کرات اخیر ما بهطورجدی
اعالم کردیم که این گونه اقدامات در همکاری
ایران و آژانس اختالل ایجاد می کند.
رفتار غیرفنی آژانس در قبال ایران بهانحای
مختلف صورت می گیرد ،یکی از این اقدامات
درزدادن گزارشهایمحرمانهآژانسدربارهبرنامه

هستهای ایران به رسانههای غربی است که به
گفته کمالوندی ،ما بارها اعتراض خودمان را از
طریق نامه ،بیانیه رسمی ،یادداشت توضیحی،
دیدار با مقامات آژانس و ...نسبت به این نوع
انتشار گزار شهای محرمانه به آژانس اعالم
کردیم؛ در همین سفر اخیر نیز مهندس اسالمی
درباره اشکاالت گزارشدهی و ارائه ریز اطالعات،
صحبتهای مفصلی با رافائل گروسی داشتند
و تذکرات مختلفی دادند .متأسفانه کشورهای
شورای حکام از آژانس گزارش با جزئیات را
مطالبهمی کنندوآژانسنیز گزارشرابدونتوجه
مالحظاتمابرایآنهاتهیهوارائهمی کند.البته
ماتالش کردیم کهنوع گزارشدهیایراناز برنامه
هستهای به گونهای باشد که حداقل اطالعات را
در گزارشهایمان درج نماییم و تااندازهای هم
موفق بودهایم.
ضمن اینکه با اتخاذ تدابیر و رو شهای الزم
این مشکالت را تا اندازه زیادی تحت کنترل
در آوردهایم.
بههرروی رایزنی با مدیرکل آژانس ابعاد مختلفی
داردوبه گفته کمالوندی،پیشرفتهایخوبیبا
توجه به کمبود وقت و حجم مذا کرات با مدیرکل
آژانسداشتیم؛ا گرچندساعتوقتبیشترداشتیم

و گفته است تمام تحریمها را بردارید و تمام
تعهدات را اجرا کنید.ابوالفتح ادامه داد :ا گر
واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم شاید تحقق
بسیاری از خواستهها کمی سخت باشد اما
جمهوری اسالمی ایران نیز خواسته خود را
حدا کثری کرده است و باید طرف غربی آن
را انجام دهد با این حال پای میز مذا کره
شرایطمتفاوتاست.مهماست کهروز ۸آذر
ی گویدا گردر
صحبتهاچطورباشد.مهماست کهآیاطرفمقابلبازهمم 
مذا کرات به نتیجه نرسد گزینههای دیگری نیز روی میز هست یا نه.

آ گهی حصروراثت
بانونصرتشهرتغانمیفرزندداودبهش.ش1357صادرهاز -درخواستیبهخواستهصدور گواهی
حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم حسین شهرت نصیفی پور به ش.ش  12صادره خرمشهر
در تاریخ  1400/5/23در ماهشهر اقامتگاه  -فوت ورثه اش عبارتند از:
 -1متقاضی نصرت غانمی فرزند داود به ش.ش  1357صادره از خرمشهر همسر متوفی
 -2نادیه نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش  219صادره از خرمشهر دخترمتوفی
 -3جمیله نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش  3صادره از خرمشهر دخترمتوفی
 -4حسنه نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش 668صادره از ماهشهر دخترمتوفی
 -5رباب نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش  329صادره از ماهشهر دخترمتوفی
-6ابتسام نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش 6082صادره از ماهشهر دخترمتوفی
-7زینب نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش 1940064074صادره از ماهشهر دخترمتوفی
 -8کریم نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش 749صادره از خرمشهر پسرمتوفی
 -9سعید نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش  2313صادره از خرمشهر پسرمتوفی
-10نصرت نصیفی پور فرزند حسین به ش.ش  1829775979صادره از خرمشهر دخترمتوفی
و الغیر
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آ گهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آ گهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف بندرامام خمینی (ره)
===================================================================
اخطاریه دفترخانه
آقای فرهاد رمضانی فرزند برات بدینوسیله به شما اخطار میگردد ظرف مدت  7روز با در دست
داشتن شناسنامه و کارت ملی جهت ثبت واقعه طالق خانم ناهید اله قلی زاده به استناد دادنامه
شماره بایگانی  1400/5/31 56شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فاروج مراجعه نمائید .در غیر این
صورت برابر مقررات طالق یک طرفه ثبت خواهدشد.
آدرس دفترخانه خراسان شمالی شهرستان فاروج خیابان شهید موفق بازار رضا طبقه فوقانی
تاریخ انتشار56-1400/9/7:
علی اصغر ایزانلو
سردفتر طالق  49فاروج
===================================================================
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) پروندههای اجرائی  140000021و 140000022
به موجب پرونده اجرائی کالسه  140000021و  140000022مقدار  34658692سهم مشاع از
 143750000سهم عرصه و اعیان پال ک ثبتی  929اصلی بخش سه زنجان به نشانی ابهر-خیابان
ولیعصر -نرسیده به میدان ولیعصر ملکی محمد رفیعی که سند آن با شماره دفتر الکترونیکی
139920337002001171باشمارهسندمالکیت1399/3/18-1829صادر گردیدهاستوطیبازداشت
نامه شماره  1400/3/6-14000582700200020در قبال طلب پست بانک زنجان بازداشت گردیده
استوحدودومشخصاتاجمالیپال کمذکور بدینشرحمیباشدشماال در چهار قسمت کهقسمت
سوم آن غربی است اول دیواریست به طول  1/30متر به معبر دوم دیوار به دیوار بطول  0/88متر به
شماره فرعی از  928اصلی سوم دیوار به دیوار بطول  1/90متر به شماره فرعی از  928اصلی چهارم
دیوار به دیوار بطول  6/94متر به شماره فرعی از  928اصلی شرقا دیوار به دیوار بطول  6/40متر به
شماره فرعی از -930اصلی جنوبا درب و دیوار بطول  9/30متر به خیابان ولیعصر-غربا دیواریست
به طول  5متر به معبر به مساحت  58/71مترمربع که طبق نظریه کارشناس رسمی پال ک مذکور به
مساحت  23مترمربع به مقدار  2300سهم مشاع از  5871سهم عرصه و اعیان به مبلغ 6/900/000/000
ریال ارزیابی شده و پال ک فوق به صورت یک واحد مغازه با سازه بنایی و سقف طاق ضربی میباشد
و مقدار  34658693سهم از  141750000سهم پال ک فوق به مبلغ  1/663/617/264ریال محاسبه
گردیده است و پال ک فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  1400/9/22در اداره ثبت اسناد و
امال ک ابهر-شعبه اجراء واقع در ابهر -میدان تمدن از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از
مبلغ  1/663/617/264ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود  .الزم به
ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز
در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی
گردد .مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد(.ضمنا متذکر
ی گردد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی طی یک فقره چک
م 
تضمین شده بانک ملی با شناسه  14000204067در وجه اداره اجرای اسناد رسمی ابهر با حضور
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ
فروش را همان روز و با ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده ثبت تودیع نماید و
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار
ساقط و مزایده تجدید میگردد.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
سلمان قنبری -رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک ابهر
===================================================================
آ گهی تحدید حدود عمومی سال  -1400حوزه ثبتی ابهر
برابر ماده  -14قانون ثبت و ماده  61آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود امال ک واقع در بخش های
این حوزه راس ساعت  9صبح به شرح زیر انجام خواهد شد.
شماره های فرعی هیدج پال ک -42اصلی
 5427فرعی آقای منصور عربلو فرزند مهدی ششدانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع
در هیدج خیابان شهید عالمه طباطبایی
تاریخ تحدید1400/10/4:
 5879فرعی آقای منصور مرسلی فرزند خلیل اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان شهید علی یارقلی
تاریخ تحدید1400/10/4:
 5904فرعی آقای جواد نقی لو فرزند اصغر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در
هیدج خیابان حکیم هیدجی کوچه شهید محمدیارقلی پال ک 118

به جمعبندی نهایی در مذا کرات میرسیدیم.
طبق اظهارات مدیرکل آژ انس ،مذا کرات
« inconclusiveناتمام» بیان شده است که در
داخل کشور بهاشتباه آن را «بینتیجه» ترجمه
و اطالعرسانی کردهاند حتی آقای گروسی گفتند
«که مذا کرات ناتمام است و موضوعات در حال
بررسی و پیگیری هستند».
ایران در حالی وارد دور جدید مذا کرات برای لغو
تحریمهای ظالمانه میشود که روند صنعت
هستهای کشورمان خوب بوده و به گفته
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ،هما کنون
بیش از  ۳۰کیلوگرم اورانیوم ۶۰درصد داریم و
دریکی دو روز آینده میزان اورانیوم  ۲۰درصد نیز
به دو برابر ظرفیت تعیینشده توسط مجلس
محترم شورای اسالمی در قانون اقدام راهبردی
خواهد رسید.
متأسفانهبرخی کشورهایجهانتوانهستهای
ایرانرابهصورتمنفیمعرفیمیکنندوبااتهامات
واهیبهدنبالایجادایرانهراسیدر روابطایران
و آژانس و دیگر کشورها هستند که ما تمام تالش
خود را در جهت عدم پیشبرد این اهداف آنها
انجاممیدهیمدر اینمسیرفعالیترسانهایما
باید روشنگر اهداف هستهای ایران باشد.

این کارشناس مسائل بینالملل خاطرنشان کرد :به طور مثال سنتکام
آمریکا گفته است ارتش آمریکا آمادگی دارد و این تهدیدها از طرف آمریکا
ی گیرد.
صورت م 
او افزود :به طور مثال ممکن است همان روز گزارش ارائه میشود و آن
زمان میتوان پیشبینی کرد شرایط چطور است و مشخص می شود
که نشانههای توافق یا قرار گرفتن در مسیر توافق رخ داده است یا نه.
بنابراینیکجنگروانیپیشاز مذا کراتاستونمیتواندپایهتحلیل
و پیشبینی باشد.ابوالفتح در انتها معتقد است این موضوع به قدری
پیچیدهاست کهبعیدمیدانمتوافقیحاصلشودیاا گربخواهدحاصل
شود به این زودی ها نخواهد بود.

تاریخ تحدید1400/10/4:
 5909فرعی آقای اسالم صالحی فرزند نصرت اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان حر خیابان شهید علی یارقلی کوچه معراج پال ک 17
تاریخ تحدید1400/10/4:
5915فرعیآقایسعیدملکمحمدیفرزندمحمدعلیوخانمنسرینافشار فرزندعزیزالهسهدانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج خیابان حر کوچه بهمن پ 122
تاریخ تحدید1400/10/4:
 5977فرعی خانم سمیه ا کبرلو فرزند اسداله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب چهاردیواری واقع
در هیدج خیابان شهید محمدعلی یارقلی
تاریخ تحدید1400/10/4:
 5997فرعی آقای ا کبر مرسلی فرزند شعبان سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع
در هیدج خیابان قرنی پ109
تاریخ تحدید1400/10/4:
 6035فرعی خانم صغری صالحی فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان قرنی خ شهید محمدعلی یارقلی کوچه زنبق پ125
تاریخ تحدید1400/10/4:
 6039فرعی آقای عبداله مهاجری فرزند عبدالصمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان حکیم هیدجی ک مهاجری پ 426
تاریخ تحدید1400/10/4:
6051فرعیآقایمحمدمهدییارقلیفرزندجانعلیسهدانگمشاعاز ششدانگیکبابساختمان
واقع در هیدج خیابان طالقانی ک بالل پ 172
تاریخ تحدید1400/10/4:
 6060فرعی آقای مجید عربلو فرزند غالمرضا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه واقع در
هیدج خیابان حکیم هیدجی جنب میدان پیامبراعظم
تاریخ تحدید1400/10/5:
 6062فرعی آقای محرمعلی عربلو فرزند ذبیح اله خانم کبرا عربلو فرزند مهدی سه دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج خیابان شهید شیرودی پ 65
تاریخ تحدید1400/10/5:
 6064فرعی آقای سیدمقتدا کاظمی فرزند سیدابوالحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
مغازه واقع در هیدج خیابان طالقانی پ19
تحدید 1400/10/5
 6066فرعی آقای میثم ملک محمدی فرزند محمدیوسف سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان واقع در هیدج خیابان حکیم هیدجی ک بهرامی
تاریخ تحدید1400/10/5 :
 6067فرعی آقای محمدیوسف ملک محمدی فرزند جبار سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان واقع در هیدج خیابان حکیم هیدجی ک بهرامی
تاریخ تحدید1400/10/5 :
 6139فرعی آقای ولی اله یارقلی فرزند سیف اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان شهید بهشتی ک شهید روح اله یارقلی
تاریخ تحدید1400/10/5 :
 6140فرعی آقای رجبعلی مرسلی فرزند مسلم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع
در هیدج خیابان شهید مرسلی کمربندی
تاریخ تحدید1400/10/5 :
 6141فرعی آقای بهمن عسگری فرزند عین اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع
در هیدج خیابان طالقانی ک جنت پال ک 14
تاریخ تحدید1400/10/5 :
 6142فرعی آقای یعقوبعلی هادیلو فرزند رحمت اله و خانم مریم هادیلو فرزند رضا سه دانگ مشاع
از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج خیابان شهید مرسلی ک ملکی
تاریخ تحدید1400/10/5 :
 6143فرعی آقای محمدعلی هادیلو فرزند حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان شهید شیرودی
تاریخ تحدید1400/10/5 :
 6145فرعی خانم خدیجه مرسلی فرزند علی اصغر و علی اوسط مرسلی فرزند شعبان سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج انتهای خیابان حر پ 25
تاریخ تحدید1400/10/5 :
 6150فرعی آقای سلطانعلی خلجی فرزند امیدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان مرسلی ک عارف پ 103
تاریخ تحدید1400/10/6:
 6151فرعی آقای رحیم صالحی فرزند حسین و خانم معصومه کوهی فرزند وجیه اله سه دانگ مشاع
از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج خیابان شهید مرسلی ک شهید هادیلو پ 39
تاریخ تحدید1400/10/6:
 6152فرعی آقای سیدمقتدا کاظمی فرزند سیدابوالحسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان واقع در هیدج خیابان حر کوچه بهمن پ 123
تاریخ تحدید1400/10/6:
 6154فرعی آقای ابوالفضل ا کبری فرزند اروجعلی و علی اصغر بیگلر فرزند علی اوسط سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج خیابان شهید کالهدوز
تاریخ تحدید1400/10/6:
 6155فرعی آقای سجاد صالحی فرزند صدرا سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع
در هیدج خیابان  17شهریور
تاریخ تحدید1400/10/6:
 6158فرعی آقای عباسعلی احمدی فرزند نبی اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان طالقانی ک جنت پ 2
تاریخ تحدید1400/10/6:
 6160فرعی آقای ابوالفضل یارقلی فرزند عین اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان طالقانی خ شهید مرسلی پ48
تاریخ تحدید1400/10/6:
 6161فرعی آقای علی ا کبر صالحی فرزند ولی اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان

جلسه سران قوا به میزبانی مجلس
برگزار شد
نشستمشترکسرانقوایمقننه،مجریهوقضائیهدیروزشنبه۶آذر بهمیزبانیمجلس
شورایاسالمیبرگزار شد.به گزارشتسنیم،نشستمشترکسرانقوایمقننه،مجریه
و قضائیه دیروز به میزبانی مجلس شورای اسالمی برگزار شد.در نشست هفتگی سران
سه قوه که به میزبانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در بهارستان
برگزار شد ،پیگیری مشکالت اقتصادی و هماهنگی اقدامات اجرایی سه قوه برای حل
مسائل اساسی کشور در دستور کار رؤسای قوای مقننه ،مجریه و قضائیه قرار دارد.

دیوان محاسبات به گزارش بودج ه
شرکتهای دولتی ایراد گرفت
عضوهیئترئیسهمجلسازایراداتساختاریدیوانمحاسباتبه گزارشسازمان
برنامه در مورد عملکرد بودج های شرکتهای دولتی خبر داد.
مجتبییوسفی،عضو کمیسیونتلفیقبودجه۱۴۰۰در گفتوگوبامهردرخصوص
گزارش عملکرد بودجه شرکتهای دولتی که از سوی سازمان برنامه به مجلس
ارائهشده است ،گفت :بودجه شرکتهای دولتی سه برابر بودجه کل کشور است
و به دلیل عدم نظارت دقیق بر این بودجه ،مشکالتی مانند حقوقهای نجومی،
سوء مدیریتها و تخلفات به وجود آمده است.نماینده مردم اهواز در مجلس،
بابیان اینکه بودجه شرکتهای دولتی هیچ گاه در مجلس بررسی نمیشد،
گفت :براساس مصوبه مجلس مقرر شد که دولت هرسال گزارشی از عملکرد
بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه کند .در همین راستا سازمان برنامه
گزارشی از عملکرد بودجه شرکتهای دولتی در 6ماهه اول سال  ۱۴۰۰به مجلس
ارائه کرده اما این گزارش ناقص است.وی در توضیح این مطلب اظهار داشت:
برای بررسی دقیق گزارش باید مجامع شرکتهای دولتی تشکیل جلسه داده و
ی کردند تا بر این اساس
گزارش حسابرسی دقیق به سازمان برنامهوبودجه ارائه م 
سازمان برنامهوبودجه گزارش عملکرد شرکتهای دولتی را به مجلس ارائه کند.
یوسفی افزود :دیوان محاسبات در حال حاضر مشغول بررسی گزارش سازمان
برنامهوبودجه در مورد بودجه شرکتهای دولتی است اما اعالم کرده است که
این گزارش ایرادات ساختاری دارد.عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی
تصریح کرد :دیوان محاسبات امسال گزارش عملکرد 6ماهه بودجه  ۱۴۰۰را زودتر
از موعد قانونی و در راستای شفاف شدن عملکرد دولت به مجلس ارائه کرد که
تأثیر مهمی در تنظیم بودجه  ۱۴۰۱خواهد داشت.

واقع در هیدج انتهای خیابان حر  8متری شهریار ک مهر پ35
تاریخ تحدید1400/10/6:
 6162فرعی آقای محمد نقی لو فرزند محمدعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان حر کمربندی
تاریخ تحدید1400/10/6:
6168فرعیآقایسیدجعفر کاظمیفرزندسیدمحسنسهدانگمشاعاز ششدانگیکبابساختمان
واقع در هیدج خیابان حکیم هیدجی خ حر
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6172فرعی آقای غالمرضا مرسلی فرزند فرج اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان سپهبد قرنی ک تیمور پ 280
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6174فرعی آقای محمدنقی عسگری فرزند اژدر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان حکیم هیدجی ک شهید ا کبر عربلو پ 350
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6175فرعی خانم سهیال عربلو فرزند حسن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در
هیدج خیابان سرلشگر فالحی پ 53
تاریخ تحدید1400/10/7:
6176فرعیمحمدحسنعسگریفرزندزینالعابدینسهدانگمشاعاز ششدانگیکبابساختمان
واقع در هیدج خیابان حکیم هیدجی خ جعفر صالحی
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6177فرعی آقای سیدحسین موسوی منش فرزند سیدمحمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان واقع در هیدج انتهای خیابان شهید بهشتی ک پیوند پ 23
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6178فرعی آقای جعفر بهرامی فرزند کاظم و خانوم فاطمه نقی لو فرزند رحمان سه دانگ مشاع
از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج انتهای خیابان حکیم هیدجی
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6182فرعی آقای محمدعلی احمدخانی فرزند اژدر سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان طالقانی ک جنت پ 13
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6185فرعی آقای سعید صالحی فرزند رحمن سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع
در هیدج خیابان طالقانی ک جنت پ 6
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6187فرعی آقای سیدسجاد حسینی فرزند سیدحسین و سوسن عسگری فرزند علی ا کبر سه دانگ
مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج خیابان شهدا ک شهید بابایی
تاریخ تحدید1400/10/7:
 6190فرعی محمدحسن بهرامی فرزند محمدنبی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه واقع
در هیدج خیابان حکیم هیدجی خ شهید مطهری
تاریخ تحدید1400/10/8 :
 6191محرمعلی موالیی ششدانگ یکباب ساختمان واقع در هیدج میدان خ شهید محمد یارقلی
ک زنبق
تاریخ تحدید1400/10/8 :
 6192فرعی آقای محمداسمعیل مرسلی فرزند محمدابراهیم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان واقع در هیدج خیابان حر خ شهریار ک نسترن
تاریخ تحدید1400/10/8 :
 6195فرعی آقای شهرام آتش بار فرزند همت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان واقع
در هیدج خیابان خ سرچشمه ک عسگری پ5
تاریخ تحدید1400/10/8 :
 6199فرعی آقای محسن مرسلی فرزند نوروزعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج انتهای خیابان حکیم هیدجی نبش ک بهرامی
تاریخ تحدید1400/10/8 :
 6200فرعی آقای مرتضی نقی لو فرزند محمدحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان طالقانی ک جنت پ 22
تاریخ تحدید1400/10/8 :
 6201فرعی آقای مجید نقی لو فرزند عزیزاله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه واقع در
هیدج خیابان حکیم هیدجی
تاریخ تحدید1400/10/8 :
 6202فرعی آقای محمدحسین یارقلی فرزند عزت اله دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان
واقع در هیدج خیابان شهید قرنی
تاریخ تحدید1400/10/8 :
6203فرعیآقایسیدسیفالدین کاظمیفرزندسیدفخرالدینسهدانگمشاعاز ششدانگیکباب
ساختمان واقع در هیدج انتهای خیابان حر ورودی کمربندی جنوبی ساختمان آخر
تاریخ تحدید1400/10/8 :
لذا به موجب ماده  14قانون ثبت به صاحبان امال ک مجاورین شماره های فوقالذکر به وسیله این
ی گردد کهدر روز وساعتمقرر در محلحضور بهمرسانند.چنانچههریکاز صاحبان
آ گهیاخطار م 
امال ک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده  15قانون مذکور ملک مورد
آ گهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امال ک که در موعد مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده20
قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده  86آئین نامه
اصالحی قانون ثبت معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اسناد و امال ک
شهرستان ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع قضایی ذیصالح تقدیم و گواهی
الزمرااز مرجعمذکور اخذوبهاینادارهتسلیمنماینددر غیراینصورتمتقاضیمیتواندبهمرجع
قضائی مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم
بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه میدهد.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
سلمان قنبری
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ابهر
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