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گفتوگو

حجتاالسالمامیرقلیجعفری،نمایندهمردمبروجندرمجلس:

ترور شهید فخری زاده ،چهره واقعی
استکباربود

گرو ه سیاسی
حجتاالسالمامیرقلیجعفریبروجنی،نمایندهمردمبروجندرمجلس
شورایاسالمیدر گفتوگوبا«رسالت»ضمناشارهبهسالگردترورشهیدفخریزاده
اظهارکرد :ایران دشمنان فراوانی در نظام بینالملل دارد آنهم دشمنانی که به
هیچ خط قرمزی پایبند نیستند.وی افزود :دشمنان ما نشان دادند به هیچ حد
اخالقیوقانونیپایبندنیستندو کشوری کهروبهرویچنینقدرتهاییهست،
باید مقتدر و باصالبت باشد و بتواند از خودش در برابر سلطه جهانی دفاع کند.
این دفاع مشروط به داشتن ابزار الزم است.جعفری بروجنی تأ کید کرد :ا کنون
دنیا ،دنیای فناوریهای جدید و علم است حتی در عرصههای نظامی ،فضایی و
تکنولوژیهای نوظهوری که امروز در دنیا وجود دارد ا گر کشوری بخواهد بااقتدار
زندگی کند و در این شرایط نابرابر با داشتن دشمنانی که به هیچ خط قرمز قانونی
و عقالیی پایبند نیستند ،ایستادگی کند باید مقتدر باشد.این نماینده مجلس
ی کنند همانطور که صحنههای
اظهارکرد :ا گر مقتدر نباشد بهراحتی او را له م 
مختلف را از گذشته تا به امروز مشاهده کردهایم .یکی از دستاوردهای نظام
ایران این بوده که توانسته خودش را به مرزهایی از دانش برساند که امروز در
اختیار تعداد محدودی از کشورهای دنیاست مثل نانوتکنولوژی و سلولهای
ی گوید :زمانی که ما دشمنانی داشته باشیم
بنیادی و غنیسازی اورانیوم.او م 
که حاضرند جانیترین افراد را استخدام کنند و برای از بین بردن یک ملت آنها
را گسیل کنند طبیعتا دلشان نمیخواهد ما به علوم روز دست پیدا کنیم علومی
که باعث اقتدار ما میشود.جعفری بروجنی عنوان کرد :مردم ما میدانند که
غنیسازیاورانیومفقطبرایساختسالحشیمیاییواتمینیست.یکیاز کارها
ساختن سالح اتمی است .ما امروز باانرژی هستهای میتوانیم در عرصه ایجاد
ی کنند فعالیت گستردهای
انرژیهایی که برای محیطزیست آلودگی ایجاد نم 
داشته باشیم که یک پیروزی بزرگ است.نماینده مردم بروجن در مجلس گفت:
بنابراین دشمنان ملت ایران نمیخواهند نظام اسالمی به نقطه استقالل در این
زمینه برسد به همین دلیل چون دشمن هستند ،دست به جنایتهایی زدند
که روی بسیاری از جانیهای دنیا را سفید کرده است .آنها بدون ترس و واضح
می گویند ما دانشمندان شمارا ترور می کنیم.وی در انتها متذکرشد :درنظام
بینالملل عجیب است که کشوری رسما اعالم کند ما دانشمندان فالن کشور را
ی کنیم .ترور نیز ناجوانمردانهترین کار است .زیرا در
که با آنها مشکلداریم ترور م 
آستانه سالروز شهادت شهید فخری زاده دانشمند هستهای کشورمان هستیم،
ی گویم که او فخر ایران بود.
بهصراحت م 

خبر
طحان نظیف اعالم کرد:

طرح «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل
حساس» به مجلس ارجاع شد
سخنگویشوراینگهبان گفت:طرحنحوهانتصاباشخاصدر مشاغلحساس
برای رفع ایرادات و ابهامات به مجلس ارجاع شد.هادی طحان نظیف در صفحه
شخصیخوددرتوییترنوشت:طرح«نحوهانتصاباشخاصدرمشاغلحساس»
درشوراینگهبانموردبررسیقرار گرفتوباتوجهبهوجودبرخیابهاماتوایرادات
نسبت به آن ،جهت اصالح به مجلس محترم برگردانده شد.

علی باقری به وین رفت
معاون سیاسی وزیر امور خارجه برای انجام مذا کرات هشتم آذرماه بین ایران
و گروه  ۴+۱وارد وین شد.
علی باقری ،معاون سیاسی وزیر امور خارجه و مذا کره کننده ارشد جمهوری
اسالمی ایران در مذا کرات روز دوشنبه هشتم آذرماه در وین بین ایران و گروه ۴+۱
گ کننده کمیسیون مشترک
(آلمان ،فرانسه ،روسیه ،چین و انگلیس) و هماهن 
برجام ،دیروز (شنبه) در رأس هیئتی وارد پایتخت اتریش شد.
گفتنی است محور اصلی مذا کرات رفع تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان
است.

یکشنبه 7آذر 1400

سال سیوششم

 22ربیع الثانی  28 1443نوامبر 2021

شماره 10189

به بهانه نخستین سالگرد ترور شهید فخری زاده

گردشهمچنانبرمدار
اتممقاومت

حانیه مسجودی
یکسالاز ترورشهیدفخریزاده گذشت
و یک سال دیگر از نبودن دانشمندی که فخر
جمهوری اسالمی ایران و دانش هستهای
کشورمان بود.
نخستین سالگرد شهادت شهید پیشرفت،
دانشمندشهیدمحسنفخریزادهعصر جمعه
در آستان مقدس امامزاده صالح (ع) تجریش
برگزار شد.
این مراسم که با میزبانی خانواده معظم شهید
فخریزاده از ملت شریف و قدردان کشور آغاز
شد ،با اجرای نجمالدین شریعتی ،شعرخوانی
سعیدبیابانکی،سخنرانیناصررفیعیومداحی
میثم مطیعی به اتمام رسید.شهید فخری زاده
در سال  1336متولد شد و در  7آذر  1399در
منطقه آبسرد دماوند به دست عامالن استکبار
به شهادت رسید .شهید فخریزاده ،معاون
وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران و سردار سپاه
پاسداران انقالب اسالمی بود و ریاست سازمان
پژوهشهاینویندفاعیرابرعهدهداشت.حرم
مطهرامامزادهصالح(ع)فرزندامامموسی کاظم(ع)

وبرادرامامهشتمشیعیان،درمرکزبازارچهسنتی
تجریش (منطقه یک تهران) واقعشده است.
آذرماه خونین
 7آذرماه بود که خبر ترور دانشمند بزرگ
هستهای کشورمان قلب تمام ملت را به درد
آورد و دردنا کتر از اینها ،نحوه ترور و هدف
آن بود .همانطور که باالتر ذکر شد خودروی
شهیدفخریزادهدرمنطقهآبسرددماوندمورد
هدف عامالن استکبار قرار گرفت .عامالنی که
سالهاستدرتالشهستندتاجلویپیشرفت
ایراندرتمامزمینههارابگیرندوازابتدایانقالب
به روشهای مختلف افراد مهم و تأثیرگذار
کشورمانراشناساییوترور کردهاند.خودروی
شهید فخری زاده طی این ترور با مسلسلی که
بهصورتماهوارهای کنترلمیشدبهتیربسته
شدوبار دیگرخا کایران،شاهدجنایتسران
آمریکایی و غربی بود.
رژیمصهیونیستیبالفاصلهاینتروررابرعهده
گرفتوپذیرشوقیحانهآنهادرقبالاینترور
وحشیانهبار دیگررویاصلیوخونبار استکبار
را برای ایرانیان آشکار کرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت :به دشمنان انقالب و نظام
اسالمی هشدار میدهیم از هرگونه ماجراجویی و ارتکاب خطای
محاسباتیپرهیز کنند.به گزارشمهر،سرلشکرباقری،رئیسستادکل
نیروهای مسلح در پیامی با تبریک هفتم آذر «روز نیروی دریایی
ارتش»،نوشت:بهدشمنانانقالبونظاماسالمیوبدخواهانایران
عزیز هشدار میدهیم برای توجیه حضور نامشروع و ناامن کننده
خود در منطقه بویژه در خلیج فارس و دریای عمان از هرگونه
ماجراجویی و ارتکاب خطای محاسباتی پرهیز کنند و در غیر این
صورت ،باید آتش خشم و ارادهای را که آنها را وادار به فرار خفت بار

ترور دانشمندان ایران؛ تنها چاره آمریکا
و نوکران استکبار جهانی
ی کرد
در سالهای اخیر که دولت وقت تالش م 
به هر روش که شده اعتماد کشورهای غربی
به سرکردگی آمریکا را به دست آورد ،بیشترین
زمانی بود که آنها به خود اجازه دادند در امور
کشور ما دخالت کنند .ترور شهید فخری زاده،
نقطههای تاریک بسیاری را برای ما روشن
می کند .شائبههایی که شاید ممکن است
بهواسطهمدیریتنادرستمدیراننااهلبرای
تمام ما ایجادشده باشد و شک کرده باشیم که
مگر مسئولی هم به فکر مردم عادی هست؟
یکی از پاسخهای مشخص به این سؤال از دل
همین ترور بیرون آمد.ا کنون بیش از  40سال
است که آمریکا و نظام استکبار درتالش است
انقالباسالمیرابهسقوطبکشاند.در پساین
سقوطنیزناامنیبرایمردموآشوبهایداخلی
است که در سراسر منطقه غرب آسیا شاهد آن
هستیم .ا کنون شاهد هستیم که آمریکاییها
چطور توانستند در امور مختلف کشورهای
همسایهدستببردوباایجادرؤیاهاییغیرواقعی،

در پیامی به مناسبت روز «نداجا»؛

از منطقه خواهد کرد ،انتظار کشند.
متن پیام او به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
فرا رسیدن هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
ایرانرا کهباعملیاتمرواریددر تسخیرسکوهاینفتیاالمیهوالبکر

گامهای الزم برای رفع تحریمهای یک جانبه سوریه برداشته شود

آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل
نظر به اینکه در اجرای مواد  18-17-15-3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارائه اسناد و امال ک عادی و اسناد مشاعی
درخواست صدور سند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور مصوب 90/9/20
مجلس شورای اسالمی مطرح نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت گردیده است لذا مراتب
به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز جهت عمومی آ گهی میگردد.
قریه چالکسرا سیاهکل سنگ اصلی  97بخش  14گیالن
پال ک فرعی  1485مفروز از  18در مالکیت آقای محمد پور حیدری دیلمی ششدانگ یک زمین مشتمل بر
بنای احداثی به مساحت  197/62مترمربع از مالکیت آقای موسی رافعی
لذا هرکس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پال ک فوق
واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
شهرستان سیاهکل تحویل و ظرف مدت یکماه به مراجع قضایی صالحه دادخواست تسلیم و گواهی آن را
به اداره متبوعه تحویل نماید در غیر این صورت پس از تقاضای مدت قانون مذکور برابر مقررات نسبت به
صدور سند مالکیت نیز مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7:
مالف 867
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/21 :
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سیاهکل
شهریار سلیمی
=================================================================
آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل
نظر به اینکه در اجرای مواد  18-17-15-3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارائه اسناد و امال ک عادی و اسناد مشاعی
درخواست صدور سند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور مصوب 90/9/20
مجلس شورای اسالمی مطرح نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت گردیده است لذا مراتب
به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز جهت عمومی آ گهی میگردد.
قریه موشا سیاهکل سنگ اصلی  110بخش  14گیالن سیاهکل
پال ک فرعی  171مفروز از  6در مالکیت خانم ریحانه نوبهاردیلمی ششدانگ یک زمین مشتمل بر بنای
احداثی به مساحت  675مترمربع از مالکیت وراث ابراهیم پرتوی دیلمی
لذا هرکس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پال ک فوق
واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
شهرستان سیاهکل تحویل و ظرف مدت یکماه به مراجع قضایی صالحه دادخواست تسلیم و گواهی آن را
به اداره متبوعه تحویل نماید در غیر این صورت پس از تقاضای مدت قانون مذکور برابر مقررات نسبت به
صدور سند مالکیت نیز مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7:
مالف 869
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/21 :
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سیاهکل
شهریار سلیمی
=================================================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
نظر بر اینکه ششدانگ یکباب خانه با محوطه به شماره پال ک  106فرعی قسمتی از پال ک  99اصلی واقع
در قریه جهانگیرلو (هومونلوی سفلی) بخش  15اردبیل به مساحت  2176/07مترمربع بنام آقای حسین
نورسته تائید و تحدید حدود آن تا کنون به عمل نیامده تحدید حدود پال ک مزبور در روز پنجشنبه مورخ
 1400/10/2ساعت  10صبح به عمل خواهد آمد.بدینوسیله به مالکین و مجاورین اعالم میگردد در موعد
مقرر در محل حاضر شوند ضمنا اعتراض بر تحدید حدود و حقوق ارتفاقی برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورتمجلس به مدت  30روز خواهد بود.
مالف 10177
تاریخ انتشار1400/9/7 :
سعید نیکخو-مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمی
=================================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه آقای یعقوب حامدی میخوش به شماره درخواست  10025940مورخ  1400/8/18درخواست
سندمالکیت ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به شماره قطعه  103به شماره  1366فرعی از 33
اصلی واقع در بخش سه اردبیل به شماره سند  127550سری پ  1375به شماره ثبت صادر گشته که به علت
مفقود گردیده سند تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است .لذا مراتب طبق بخشنامه به دفاتر اسناد
رسمیحوزهتابعهابالغسپسدر اجرایتبصرهیکماده  120اصالحیقانونثبتموضوعیکبار در روزنامه
آ گهی گردیده که هر کس ادعائی به وجود اسناد مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند ظرف مدت
ده روز پس از تاریخ انتشار این آ گهی دالیل قانونی و یا اصل اسناد مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره
نمایند .بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی اسناد مالکیت المثنی صادر و تسلیم
خواهد شد و اسناد اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
مالف 352
تاریخ انتشار1400/9/7:
رحمان حسنی قابل
رئیس ثبت منطقه دو اردبیل
=================================================================
آ گهی المثنی
آقای مهدی سارانی با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود را دفتر اسناد رسمی شماره
 78زاهدان گواهی نموده است اعالم داشته که سند مالکیت مقدار ششدانگ پال ک  800فرعی از -44
اصلی واقع در بخش  2سیستان ملکی نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی
مفقود گردیده لذا مراتب به موجب تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت آ گهی میشود
که هر کسی نسبت به ملک مورد آ گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود
میباشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آ گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند
مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل
سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به
متقاضی مبادرت خواهد نمود.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
مالف 835
مهدی پهلوانروی
رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل
=================================================================

نظامیان رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی و شهیدان گرانقدر این
نبرد تاریخی پیوند خورده است ،گرامی میدارم.
این واقعه بزرگ را که نقطه عطفی در روند حرکت نیروی دریایی آجا
برایدستیابیبهقلههایرفیعپیشرفتواقتدار ایننیرویمقتدر
استبهآحادفرماندهان،مدیرانو کارکنانخدوم،شجاعومصمم

ی کنم.
این سازمان افتخارآمیز تبریک و تهنیت عرض م 
بیشکامنیتپایداروفرا گیرامروزآبهایسرزمینی کشورعزیزمان
و اقتدار بازدارنده نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسالمی ایران
با دو بال گسترده خود در ارتش و سپاه که موجبات افتخار ایرانیان
و اعتماد بین المللی از ظرفیت و توان امنیت ساز آنان را رقم زده؛
مرهون هدایتهای حکیمانه و دوراندیشانه مقام معظم رهبری و
فرماندهی کلقواحضرتامامخامنهای(مدظلهالعالی)،حمایتها
وادعیهخیرملتشریفوقهرمانوهمت،ارادهوتالشهایعالمانه،
صادقانه و هوشمندانه رزمندگان این میدان راهبردی است.

خارجه کشورماندر این گفتوگوابراز امیدواری کردتاباتالشهای
مشترک سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی ،گامهای الزم در
جهت رفع تحریمهای یک جانبه و بازسازی فوری زیرساختهای
ضروری برای بهبود وضعیت انسانی و بازگشت پناهندگان و آوارگان
در سوریه برداشته شود«.پدرسن» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان
مللنیزضمنتشریحآخریناقداماتوتالشهایخود،بر گسترش
کمک های بشردوستانه به عنوان عنصری وحدت بخش در زمینه
حل و فصل بحران سوریه تا کید کرد.اطمینان دارم تداوم این
روند شکوهمند و تاریخ ساز که پس از اجرای مأموریت خطیر اخیر
دریانوردی در پهنه اقیانوس اطلس و برگزاری رزمایش دریایی

مشترک بین المللی در روسیه داللت بر قدرت و ابتکار عمل خیره
کننده در حوادث بزرگ و متصور آینده دارد ،ضامن درخشش و
جلوه گریهایایرانوایرانیدر آوردگاههایسختوسرنوشتساز
پیش رو خواهد بود.همت سترگتان در این راه مقدس را میستایم
و به دشمنان انقالب و نظام اسالمی و بدخواهان ایران عزیز هشدار
میدهیمبرایتوجیهحضورنامشروعوناامن کنندهخوددرمنطقه
بویژه در خلیج فارس و دریای عمان از هرگونه ماجراجویی و ارتکاب
خطای محاسباتی پرهیز کنند و در غیر این صورت ،بایستی آتش
خشم و ارادهای را که آنها را وادار به فرار خفت بار از منطقه خواهد
کرد ،انتظار کشند.

سرلشکر باقری :دشمنان از خطای محاسباتی پرهیز کنند

مشاور ارشد وزیر امور خارجه:

مشاورارشدوزیرامور خارجهدر امور ویژهسیاسیابراز امیدواری کرد
تا با تالشهای مشترک سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی،
گامهای الزم در جهت رفع تحریمهای یک جانبه سوریه برداشته
شود«.گیر پدرسن» فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در
امور سوریه ،در تماس تلفنی با علی اصغر خاجی ،مشاور ارشد وزیر

خونوخونریزیبهراهانداختهومنابعشانرابه
غارت برند.ترور شهید فخری زاده نشان داد که
ا گر تنها ذرهای درقبال آمریکا و نوکرانش کوتاه
بیاییم آنها صدها قدم به جلو میآیند تا علم
ایران را متوقف ،اقتصاد را فلج ،امنیت را آرزو و
منابع را به غارت ببرند.
پیشرفت ادامه دارد
با این اوصاف و مرور ترورهای بسیاری که در
40سالانقالبانجامشده،میتوانبهاهمیتو
ارزشانقالباسالمیوپیشرفتهای کشورمان
در حوزههای علمی پی برد .پیشرفتهای

هستهای و علمی که ما را به سمت خودکفایی
میبرند ترس بزرگ کشورهایی مثل آمریکا و
انگلیس است که سالیان متمادی کشورها
را تحت استعمار خود قرار میدادند و حال در
تالشاند تا نحوه استعمار خود را تغییر دهند.
استعماری کهجمهوریاسالمیایراندرمقابل
آنایستادهوهمینایستادگیبرایغربیها گران
تمامشده است.
جمهوری اسالمی طی سالهایی که به سمت
استقالل حرکت کرد و انقالب  57را تقویت کرد
و راه آن را ادامه داد ،به تمام دنیا ثابت کرد که با

امور خارجهدر امور ویژهسیاسیدر خصوصآخرینتحوالتسوریه
از جمله روند سیاسی حل و فصل بحران ،کمیته قانون اساسی و
توسعه کمکهایبشردوستانه گفتوگو کرد.دراینتماسطرفین
ضمن حمایت از تداوم روند سیاسی سوریه ،بر ادامه گفت وگوها در
چارچوب کمیته قانون اساسی تا کید کردند.مشاور ارشد وزیر امور

شماره آ گهی140003917094000029 :
تاریخ آ گهی1400/9/2 :
شماره پرونده140004017094000412 :
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرائی کالسه  140000421ششدانگ یک قطعه مسکونی به پال ک  1683/518بخش
 3دزفول به آدرس دزفول-شهر اسالم آباد-خیابان بعثت نبش خیابان سعدی پال ک  227با شماره دفتر
الکترونیک  139620317014002916ثبت و سند مالکیت شماره  139898سری الف سال  95بنام آقای علی
رضاصالحیصادر گردیدهاست کهطبقسندرهنیشماره17029مورخ1396/5/16دفترخانهاسنادرسمی
شماره  115شهر دزفول استان خوزستان در قبال مبلغ  1/500/000/000ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه
طالقانی دزفول قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ  12/124/600/000ریال ارزیابی شده و با
مساحت عرصه 701/64مترمربع که دارای دو قسمت در یک طبقه شامل یک قسمت قدیم ساز (دوره ساز) با
مساحت اعیان حدودا  150مترمربع شامل  4اتاق خواب حمام آشپزخانه و سرویس بهداشتی با نمای آجری
ویک قسمت جدیدساز بااسکلت آجری وشناژ فاقد نما شامل  2اتاق خواب هال پذیرایی آشپزخانه حمام
و سرویس بهداشتی با مساحت اعیان  80مترمربع دارای انشعابات آب برق و گاز میباشد با حدود اربعه
شماال در دو قسمت اول دیوار به دیوار بطول ( )12/00دوازده متر به شماره پانصد و پنج فرعی از یک هزار و
ششصد و هشتاد و سه اصلی دوم دیوار به دیوار بطول ( )8/11هشت متر و یازده سانتی متر به شماره پانصد
و چهارفرعی از یک هزار و ششصد و هشتاد و سه اصلی شرقا درب و دیوار به طول  39/97سی و نه متر و هفت
سانتی متر به خیابان بعثت جنوبا درب و دیوار بطول  9/71نه متر و هفتاد و یک سانتی متر به خیابان سعدی
غربا در سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است اول به دیوار بطول  10/17ده متر و هفده سانتی متر به
شماره پانصد و نوزده فرعی از یک هزار و ششصد و هشتاد و سه اصلی دوم به دیوار بطول  9/90نه متر و نود
سانتیمتربهشمارهپانصدونوزدهفرعیاز یکهزار وششصدوهشتادوسهاصلیسومدیوار بهدیوار بطول
( )30/00سی متر به شماره پانصد و هفده فرعی از یک هزار و ششصد و هشتاد و سه اصلی که برابر گزارش
ماموراجرا در تصرف مالک میباشد .پال ک فوق از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخ  1400/9/22در اداره
ثبت اسناد و امال ک دزفول واقع در بلوار مخبردزفولی-نبش خیابان خبرنگار از طریق مزایده به فروش
میرسد.مزایدهاز مبلغ12/124/600/000دوازدهمیلیاردویکصدوبیستوچهارمیلیونوششصدهزار ریال
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 مزایدهتعطیلرسمی گرددمزایدهروز اداریبعداز تعطیلیدر همانساعتومکانمقرر برگزار خواهد
شد.ضمناشرکتدر مزایدهمنوطبهپرداختدهدرصداز مبلغپایه کارشناسیبهحسابسپردهثبتوحضور
خریدار یا نماینده قانونی ام در جلسه مزایده است .برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را
ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 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 .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دزفول
=================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060309003001786مورخ  1400/8/24هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک کالسه 1399114409003000322
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شرکت کشت و صنعت زیاران طالقان به شناسه ملی 10103330457
به شماره ثبت  332اداره ثبت آبیک نسبت به ششدانگ اعیان یک واحد تولیدی مرغداری آماده برای
طیور و آبزیان به مساحت  97309/79مترمربع از پال ک شماره  11اصلی واقع در بخش  16قزوین حوزه
ثبت ملک آبیک که عرصه مورد تقاضا طبق سند شماره  43096مورخ  96/3/8دفترخانه اسناد رسمی
شماره  41آبیک به متقاضی اجاره داده شده است از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی و نیز امال ک
واقع در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم
و رسید اخذ نمایند و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست در
مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت محل تحویل دهد و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره ثبت ارائه
نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر
به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/23 :
علی مافی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک آبیک
=================================================================
آ گهی فقدان
سند مالکیت ششدانگ خانه تحت پال ک  2006فرعی از یک اصلی واقع در بخش  16قزوین ذیل ثبت دفتر
امال ک  12458دفتر  15صفحه  527شماره چاپی  821482بنام آقای مسیب ابطهی فرزند اله بخش ثبت و
صادر شده است .سپس وکیل ورثه مالک خانمها زهرا و لیال شهرت هر دو خدابنده لو برابر وکالتنامه شماره
 4539مورخ  1386/12/23دفتر  63آبیک با ارائه دو برگ فرم شهود ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی
 63آبیک مدعی فقدان سند مالکیت به علت سهل انگاری گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی
ملک مزبور را نموده است .علیهذا با توجه به ماده  120آیین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم میگردد تا هر
کس به هر نحوی از انحاء نسبت به ملک مذکور حق داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود
سند مالکیت در نزدخودمیباشد.از تاریخانتشار آ گهیتا مدت ده روز ضمنمراجعهبهاین ادارهاعتراض
خود را با ارائه سند مالکیت و یا سند معامله تسلیم نماید و ا گر در ظرف مدت مقرر اعتراضی به این اداره
نرسد و یا در صورت اعتراض سند مالکیت و یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد نمود.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
علی مافی
ک آبیک
رئیس اداره ثبت اسناد و امال 
=================================================================

مقاومت میتوان استقالل واقعی را به دست
آورد ،به پیشرفتهای زیادی رسید و به دنبال
تأمین موارد اولیه و ثانویه از کشورهای مستکبر
نبود 10.سال پیش نیز در تاریخ  8آذرماه خبر
تروروشهادتشهیدمجیدشهریاری،دانشمند
هستهای کشورمان قلب میلیونها ایرانی را به
درد آورد و یکبار دیگر دشمن که نتوانسته بود
پیشرفتهای علمی جمهوری اسالمی ایران را
تاببیاورد،دستبهجنایتیدیگرزدتابه گمان
خامخودشمقابلپیشرفتهایروزافزونعلمی
و هستهای را بگیرد.

آ گهی حصروراثت
خانمنیلوفرشهرت کیانیفردفرزندماجدبهش.ش1940787165صادرهاز ماهشهردرخواستیبهخواسته
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم ماجد شهرت کیانی فرد به ش.ش 4779
صادره ماهشهر در تاریخ  1400/6/6در آبادان اقامتگاه  -فوت ورثه اش عبارتند از:
-1متقاضی نیلوفر کیانی فرد فرزند ماجد به ش.ش  1940787165صادره از ماهشهردخترمتوفی
 -2آیدا کیانی فرد فرزند ماجد به ش.ش  1810849918صادره از آبادان دخترمتوفی
-3علی اصغر کیانی فرد فرزند ماجد به ش.ش  1811145421صادره از آبادان پسرمتوفی 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)
=================================================================
آ گهی فقدان سند
آقای نعمت اله سوسنی غریبوند با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه  236اهواز مدعی
است که سند مالکیت ششدانگ پال ک  64فرعی از  4اصلی واقع در بخش  3شوشتر در صفحه  282دفتر
جلد  32ثبت  5011بنام آقای نعمت اله سوسنی غریبوند ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که به
علت سهل انگاری مفقود گردیده لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب
جهت اطالع عموم یک نوبت آ گهی میشود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد
خود میباشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آ گهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم
دارد و در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام
مالک صادر خواهد شد.
مالف 15/312
منصور قنبری نیا
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شوشتر
=================================================================
شماره نامه140085617014008052 :
تاریخ ارسال نامه1400/8/27 :
آ گهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد آبید با تسلیم دو برگ استشهاد محلی فقدان سند مالکیت گواهی امضاء شده در
دفترخانه  239دزفول مدعی است :سند مالکیت ششدانگ اعیانی (مسکن مهر) پال ک 9/23065
واقعدر بخشچهار دزفول کهباشمارهدفترالکترونیکی139720317014003507وبهشمارهچاپی
 191734بنامش صادر و تسلیم گردیده و سپس به موجب اسناد رهنی شماره  1390/4/18-2816و
 2903-1390/5/12هر دو تنظیمی دفترخانه  258دزفول در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی قرار
گرفته اینک مفقود شده است لذا مراتب مستندا به ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب برای یک
نوبت جهت اطالع عموم آ گهی میشود تا هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت
مشاعی نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اعتراض خود کتبا به این اداره تسلیم
نماید .در غیر این صورت پس از انقضاء مدت قانونی و عدم اعتراض سند مالکیت مشاعی المثنی
به نام مالکین صادر خواهد شد.
عبداله قربانی فر
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دزفول
=================================================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چونتحدیدحدوداختصاصیششدانگیکباب گاوداریتحتپال ک30فرعیاز 29اصلیواقعدر روستای
انوج بخش سه الیگودرز مورد تقاضای محمد بهمنی فرزند هفترانی به آدرس روستای انوج که در تاریخ
 1400/9/30لغایت همان روز ساعت  11صبح سه شنبه شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا برحسب ماده ( )14قانون ثبت به مالکین و صاحبان امال ک فوق الذکر اعالم میگردد که در محل حضور
بهمرسانندوچنانچههریکاز صاحبانامال کیانمایندهقانونیآنهادر موقعتحدیدحدودبرطبقماده15
قانون ثبت با حضور و معرفی مجاورین به عمل خواهد آمد و اعتراض آنها برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ
تنظیم صورتجلسه به مدت  30روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا برابر تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف
پرونده های معترض و مواد  74و  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به
اداره ثبت ظرف مدت یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از
مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند و در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می
تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت ارائه و عملیات
ثبتی با رعایت مقررات ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار1400/9/7 :
سیدرضا بطحایی-رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان الیگودرز
=================================================================
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  140060301021003631مورخ  1400/8/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کیخسرو سراج فرزند یوسف به ش.ش  17صادره از
فیروزکوه در قسمتی از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  164/40مترمربع مشاع از 2231/54
مترمربع 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  1385/6/16دارایی فیروزکوه و تقسیم نامه عادی مورخ
 1388/12/13بین وراث یوسف سراج 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.
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
برابر رای شماره  140060301021003650مورخ  1400/8/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکفیروزکوهتصرفاتمالکانه
بالمعارض متقاضی آقای کیخسرو سراج فرزند یوسف به ش.ش  17صادره از فیروزکوه در قسمتی از یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  802/06مترمربع 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
 1385/6/16دارایی فیروزکوه و تقسیم نامه عادی مورخ 1388/12/13بین وراثیوسفسراجمحرز 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
برابر رای شماره  140060301021003640مورخ  1400/8/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکفیروزکوهتصرفاتمالکانه
بالمعارضمتقاضیخانمتهمینهسراجفرزندیوسفبهش.ش6590014906صادرهاز فیروزکوهدر قسمتیاز
یکقطعهزمینمزروعی بهمساحت429/03مترمربعمشاعاز 2231/54مترمربعششدانگپال کمفروزی
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
85/6/16داراییفیروزکوهوتقسیمنامهعادیمورخ88/12/13بینوراثیوسفسراجمحرز گردیدهاست.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
بهصدور سندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدوماه
اعتراضخودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواست
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
برابر رای شماره  140060301021003648مورخ  1400/8/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکفیروزکوهتصرفاتمالکانه
بالمعارض متقاضی آقای کیقباد سراج فرزند یوسف به ش.ش  299صادره از فیروزکوه در قسمتی از یک
قطعه زمین مزروعی به مساحت  802/06مترمربع 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
 1385/6/16دارایی فیروزکوه و تقسیم نامه عادی مورخ 1388/12/13بین وراثیوسفسراجمحرز 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
برابر رای شماره  140060301021003644مورخ  1400/8/25هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فیروزکوه
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کتایون سراج فرزند یوسف به ش.ش  80صادره از
فیروزکوه در قسمتی از یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  423/77مترمربع مشاع از 2231/54
مترمربع 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  1385/6/16دارایی فیروزکوه و تقسیم نامه عادی مورخ
 1388/12/13بین وراث یوسف سراج 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.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/9/7:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/9/22 :
سجاد حسن پور-رئیس ثبت اسنادو امال ک فیروزکوه
=================================================================

