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شماره 10351

بازیاردوغانبااعصابآتالنتیکیها
رئیس جمهور ترکیه در پیوستن سوئدو فنالند به ناتو تردید دارد

فخرالدین اسدی
طی روزهای اخیر اخبار ضد و نقیضی از
رویکرد دولت ترکیه در قبال عضویت دوکشور
فنالند و سوئد در پیمان آتالنتیک شمالی به
گوش می رسد .ا گرچه رسانه های آمریکایی و
اروپایی به صورت یکپارچه از موافقت مطلق
آنکاراباعضویتفنالندوسوئددرناتوخبردادهاند
اما مواضع اردوغان نشان می دهد که چنین
ادعاییحداقلبهصورت کاملومطلقصحیح
نیست  .به عبارت بهتر ،ترکیه صرفا با به جریان
افتادن پرونده عضویت فنالند و سوئد در ناتو و
استمرار روند عضویت آنها موافقت کرده و این
به معنای موافقت نهایی آن در عضویت این
دو کشور اسکاندیناویایی نیست!
ماجرا از کجا آغاز شد؟
اصلماجراازادعایدفترریاستجمهوریفنالند
آغازشد.برایناساس،دفترریاستجمهوریفنالند
اعالم کرد که ترکیه یادداشت تفاهمی را امضا و بر
اساسآنازمخالفتخودباعضویتسوئدوفنالند
درسازمانپیمانآتالنتیکشمالی(ناتو)صرفنظر
کردهاست.اینتفاهمنامهسهشنبهوپیشازآغاز
رسمی نشست ناتو در مادرید به امضا رسیده و
ی کند که «ترکیه در این نشست از دعوت
تأیید م 
فنالندوسوئدبرایپیوستنبهناتوحمایتخواهد
کرد».سران کشورهایعضوناتوتا۳۰ژوئندرپایتخت
اسپانیاحضوردارندتادربارهموضوعاتمتعددی
از جملهشرایطجاریدر جنگاوکراین گفتو گو
کنند.درهرحال،اینتفاهمدرابتداینشستروز
سهشنبه،مقابلدوربینرسانههابهامضایوزرای
خارجه سه کشور (ترکیه ،سوئد و فنالند) رسید و
پسازآنینساستولتنبرگ،دبیرکلناتواعالم کرد
کهرهبرانناتوبهطوررسمیازفنالندوسوئددعوت
خواهند کرد تا به این ائتالف بپیوندند.
موضوع تفاهمنامه چه بود؟
دفتررجبطیباردوغان،رئیسجمهورترکیه
اعالمکردکههلسینکیواستکهلمتوافقکردهاند

«بهطور کامل با ترکیه در مبارزهاش با حزب
ک ک)ودیگر گروههایی
پ 
کارگران کردستان( 
کهآنکاراآنهاراسازمانهایتروریستیمیداند،
همکاری کنند و محدودیت یا تحریمی علیه
صنایع دفاعی این کشور اعمال نکنند».
در ادامه بیانیه اردوغان آمده است که ترکیه
قبل از موافقت با پیوستن این دو کشور به
ائتالف دفاعی ناتو «آنچه را که میخواست»
از سوئد و فنالند دریافت کرده است؛ از جمله
اینکه مقرر شده است «دو کشور اقدامات
مشخصی را برای استرداد جنایتکاران
تروریستازسرزمینهایشانبهاجرابگذارندو
فعالیتهاییهمچونجمعآوری کمکهای
ک ک»و گروههای
پ 
مالیوجذبنیروبرای« 
وابسته به آن را نیز ممنوع کنند».
با این وجود سائولی نینیستو ،رئیسجمهور
فنالند مقابل خبرنگاران اعالم کرد که در این
توافق ،هیچ فهرستی از افراد برای استرداد
وجود ندارد .او تأ کید کرد که این تفاهمنامه
که به زودی متن کامل آن علنی خواهد شد،
اصولمربوطبهاستردادتروریستهاراشرح
میدهد و نه شهروندان.
انتظارمیرود گمانهزنیهادراینباره،باانتشار
متناصلیتفاهمنامهومفادی کهرویآنها
توافق شده پایان یابد.ینس استولتنبرگ نیز
پسازمذا کراتروزسهشنبه گفت«:خوشحالم
که اعالم کنم ما ا کنون توافقی داریم که راه را
برای پیوستن فنالند و سوئد به ناتو هموار
ی کند.ترکیه،فنالندوسوئدتفاهمیراامضا
م 
کردهاند که به نگرانیهای آنکارا از جمله در
مورد صادرات تسلیحات و مبارزه با تروریسم
پاسخ میدهد».
خط و نشان زودهنگام اردوغان
در حالی که در بیانیه اولیه رئیس جمهور
ترکیه ،تأ کید شده بود که آنکارا آنچه را
که می خواست از فنالند و سوئد دریافت

یادداشت

آژانس ؛ بازیگر مخرب
مذاکرات دوحه

محمد مهرعلی

ا گرچه مقامات آژانس در نشست دوحه حضور نداشته اند ،اما
نقشمخربآنهادر اینمذا کراتغیرقابلانکار است.ا گرچهچارچوب
زمانیوعملیاتیحلاختالفایرانوآژانسبینالمللیانرژیاتمیدرماه
مارس امسال ( اسفند ماه  )1400مورد توافق رئیس این سازمان و رئیس
سازمانانرژیاتمی کشورمانقرار گرفت،امااینچارچوبهمکاری به
واسطه نگاه سیاسی آژانس و اصرار این نهاد بر «بسط موارد ادعایی»
علیه کشورمان تحقق پیدا نکرد.

اردوغان مخالفت با عضویت فنالند و سوئد در ناتو را به مثابه اهرم فشار و ابزاری جهت امتیازگیری از این دو کشور و حتی برخی اعضای
دیگر پیمان آتالنتیک شمالی قلمداد می کند

کرده است ،مواضع بعدی وی نشان
داد که چنین موضوعی صحت نداشته
است! به عبارت بهتر ،اردوغان کما کان
قصد دارد تهدید خود در خصوص عدم
عضویت فنالند و سوئد در ناتو را بر سر این
دو کشور حفظ کند.شایددولتترکیهتصور
نمیکردهاستکهبهمحضامضایتفاهمنامه
مذکور ،مقامات ناتو هرگونه مخالفت ترکیه
با گسترش ناتو به شمال اروپا را کان لم یکن

یکی ازاصلی ترین مطالبات ایران در مذا کرات دوحه ،حل و فصل موارد
ادعاییآژانسوبستهشدنپروندههاییاست کهاتفاقابسیاریازابهامات
مربوطبهآنهادر سال2015ودر قالبپروندهPMDپاسخدادهشدهبود.
اخیرا الرنس نورمن ،خبرنگار وال استریت ژورنال به نقل از منابع غربی
مدعیشدهاست کهایرانخواستهدر صورتبازگشتبهبرجام،پرونده
آژانسدربحثتهرانبستهشود.درهمینحال،فیلیپارا،مذا کره کننده
ارشد فرانسه در خصوص این موضوع عنوان کرد:
«سه کشور اروپایی و آمریکا کامال موضع شفافی در این رابطه در
وین داشتند ،این موضوع در جلسات فشرده و سخت اواخر شب
حل و فصل شده بود؛ راه حل هم از سوی آمریکا ،روسیه و چین مورد
حمایت قرار گرفته بود».
این ادعای گنگ و مبهم ،در حالی مطرح شده است که جمهوری
اسالمیایرانبهصورتصریحوآشکار،خواستاربستهشدنپروندههای
مفتوح آژانس در قبال فعالیتهای هسته ای خود بوده است .بدون

سند کمپانی خودرو سواری پژو پارس سفید  XUMمدل  1393شماره موتور 161M0002449
شماره شاسی  NAAN81UR3EH656606شماره پال ک 98م 37 -861به نام کاوه عبداله
زاده فرزند بشیر شماره ملی  2790933235مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی خودرو کامیونت ون نیسان مدل  1386به شماره انتظامی 784 -27د 23به
شماره موتور  368251و شماره شاسی  J054529به مالکیت علی اصغر ا کبرزاده مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است656.
برگسبز(شناسنامهمالکیتخودروسواریپژوپارسمدل1396بهشمارهانتظامی246-17د27
به شماره موتور 124K1019613و شماره شاسی NAAN01CE7HH817927به مالکیت حسن
صالح توپراق قلعه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد652.
برگ سبز – کارت ماشین و سند کمپانی خودرو سواری پژو  405مدل  1389به شماره انتظامی
764 -27ب91به شماره شاسی NAAM01CA4AR329467و شماره موتور 12488332860
به مالکیت فریده رضایی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است653.
سند کمپانی خودرو سواری سمند مدل  1398به شماره انتظامی 578 -27و 13به شماره
موتور  147H0455911شماره شاسی  NAACS1HE5KF610756به مالکیت یوسف کریمی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است654.
سند کمپانی خودرو سواری نیسان پاترول 2درب مدل  1377به شماره انتظامی 816 -17س39
به شماره موتور  Z24047268Zو شماره شاسی PNK15Z620611به مالکیت کاوه بابان مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است655.
سند فروش خودروی سواری پژو  405مدل  1391به رنگ نقره ای متالیک به شماره شاسی
 NAAM01CA5CR582624به شماره موتور  124K0064430به شماره انتظامی 919م41
ایران  95مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت هوشمند شخص به نام نبی اله شجاعی به شماره هوشمند  2285935شماره ملی
 1199369152مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز اتومبیل پراید مدل  1386به شماره انتظامی 546ط 21ایران  53به شماره شاسی
 S1412286641669و به شماره موتور  2199146مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت هوشمند به شماره  2648152مربوط به کامیون فوتون به شماره انتظامی 516ع 52ایران
 43مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند مالکیت (برگ کمپانی) اتومبیل سواری پراید جی تی ایکس مدل  1378به
رنگ سفید دارای شماره پال ک 693هـ 89ایران  32و دارای شماره موتور  00107118و دارای
شماره شاسی  S1412278585177به نام آقای حبیب اله بهبودی سمنگانی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط است.
سند مالکیت خودرو (برگ سبز) مربوط به سواری هاچ بک سیستم پژو تیپ  207I-MTمدل
 1399به رنگ مشکی متالیک به شماره نیروی انتظامی 553ص -25ایران  59به شماره موتور
 163B0326128و به شماره شاسی  NAAR03FE3KJ393333متعلق به خانم محبوبه
پوراعتمادی به کد ملی  2121935411مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگسبزسواریسمندمدل85بهشمارهپال ک856ب-74ایران16وشمارهموتور 12485044151
و شاسی  14550985مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و کارت مالکیت سواری پژو پارس مدل  1401به شماره پال ک 352ج 75ایران  61و
شماره موتور  125K0016255و شاسی  NAANA15E5NK463740مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودر و پارس مدل  1401پال ک انتظامی 682ل  21ایران  32و شاسی شماره
NAAN01CE5NK900643به نام اینجانب مهدی جهان پور عبس آباد کد ملی 0702555592
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو سمند سواری مدل  1393به شماره پال ک ایران 416 -52ب 89و شماره موتور
 147H0096430و شماره شاسی  NAACJ1JC4EF174999به نام محمد عبداللهی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز و کارت سواری پژو  207رنگ سفید مدل  1401به شماره انتظامی 867ط -53ایران
 87و شماره موتور  178B0092318و شماره شاسی  490048به نام خانم ثریا اسکندری مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سندمالکیت (برگ سبز) خورو پیکان  1600رنگ سفید مدل  1379به شماره انتظامی 298س54
ایران 67شماره موتور  11127906058شماره شاسی  79402386به مالکیت علی اصغر دهقانی
خوراسگانی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.
سندمالکیت(برگسبز)–کارتماشینخودروپژوپارسرنگسفیدمدل 1397بهشمارهانتظامی
ایران563 -23هـ42به شماره موتور 124K1295191شماره شاسی NAAN01CE6JH162424
به مالکیت هدایت کلیشادی به کد ملی  1110655762مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
است.
برگ سبز خودروسواری تارا اتوماتیک مدل  1401رنگ سفید شماره پال ک ایران 242 – 16هـ44
شماره موتور  187B0010229شماره شاسی  NAAY214U3ND940688متعلق به مونا امینی
مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز لکسوس تیپ  RX350مدل  2010به شماره پال ک 876س 73ایران  22به شماره موتور
 2GRJ287171و شاسی  JTJBK11A2A2008295متعلق به بهروز نجفی نیا مفقودگردیده و
از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و سند مالکیت کامیون بنز مدل  1364به شماره پال ک 615ع 21ایران  22به شماره
موتور  10024286به شماره  16520656متعلق سیدطاهر ترابی مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

تلقی کنند .چنین روندی سبب شد تا
اردوغان بار دیگر هشدارهای خودش را در
پایاننشستائتالفناتومطرح کند.در این
نشست که به رهبری آمریکا تشکیل شده
بود اعضای ناتو رسما از سوئد و فنالند برای
پیوستن به ائتالف دعوت به عمل آوردند.
رئیسجمهور ترکیهدر ماهمیبامتهم کردن
سوئدوفنالندبهپناهدادنبهشبهنظامیان
کرد و حمایت از «تروریسم» با پیوستن آنها

به ناتو مخالفت کرد.اردوغان عالوه بر این
از سوئد و فنالند خواست ممنوعیتهای
تسلیحاتی اعمالشده علیه آنکارا پس از
اقدام نظامی ترکیه درسوریه در سال ۲۰۱۹
را لغو کند.
رئیس جمهور ترکیه چه گفت؟
اردوغان در یک کنفرانس خبری که پس
از پایان نشست ناتو صورت گرفت ،تأ کید
کرد که امضای این تفاهمنامه به معنای

شک یکی از اصلی ترین عوامل نا کامی مذا کرات دوحه ،اقدامات
ضدایرانیآژانسبینالمللیانرژیاتمیونقشآفرینیمعکوسوسلبی
رافائل گروسی در این مسیر می باشد .در بررسی تأثیر اقدام ضد ایرانی
اخیر آژانس( صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام)بر مذا کرات
وین،در ابتدا باید نسبت میان مذا کرات وین و ادعاهای آژانس
بین المللی انرژی اتمی را با یکدیگر مشخص کرد .در ادبیات گروسی
و مقامات آژانس ،این نهاد به مثابه « متغیر مستقل» و توافق برجام و
مذا کرات( اعم از وین و دوحه ) به مثابه «متغیر وابسته» در نظر گرفته
می شود .البته غرب نیز در مواضع اعالمی خود ،بر همین رابطه تأ کید
دارد .به عنوان مثال ،مقامات آمریکایی در طول سالهای گذشته و
اخیر تأ کید دارند که اصلی ترین دغدغه های آنها در قبال فعالیتهای
هسته ای ایران ،منبعث از گزارشهای آژانس و موارد ادعایی مطروحه
از سوی این نهاد می باشد.
در حالحاضر ،گروسیوهمراهانشدر آژانسبایدنقشخودرادر ایجاد

سند کمپانی و برگ سبز پراید مدل  1384به شماره پال ک 581ب 17ایران  87به شماره موتور
 1147818به شماره شاسی  S1412284538918متعلق به عباس رمضانی مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
اصالحیه – سند کمپانی و برگ سبز پژو پارس مدل  90رنگ نقره ای ش ش ایران 474 -61ص59
ش م  12690002024ش شاسی  609274مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی و برگ سبز وانت پیکان مدل  82رنگ سفید ش ش ایران 446 -65ی 22ش م
 11282018117ش شاسی  82919546مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانیوبرگسبزپراید 131مدل 96رنگسفیدششایران 988 -75ل44شم 136025117
ش شاسی  3410486مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی پژو  405مدل  85رنگ نقره ای ش ش ایران 974 -75س 57ش شاسی 242457350
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز و برگ کمپانی خودرو سواری سیستم پژو تیپ  206SD-TU5مدل  1395به شماره
موتور 166B0007477وبهشمارهشاسیNAAP41FE1GJ783757وبهشمارهپال ک 182ط26
ایران 97به نام علی محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب سلیم زمانیان فرزند حمداله به شماره شناسنامه 0018531008
صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته نقشه کشی معماری صادره از واحد دانشگاهی اردبیل به
شماره  3642136مفقود گردیده و از درجه اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک
را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل به نشانی اردبیل – میدان بسیج ارسال نماید.
مدرک فار غ التحصیلی اینجانب عاطفه زندهدل فرزند علی دارای شماره ملی 2150303752
صادره از قائمشهر متولد  1372در مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی فناوری و اطالعات
صادره از دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است از یابنده
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری ارسال نماید.

آ گهی دعوت تبدیل نوع سهام
بی نام به بانام در رعایت ماده 44
الیحه اصالحی قانون تجارت
نوبت دوم

باتوجهبهتصویبمجمععمومیفوقالعادهشرکتمهرازگسترآمودسازان
بهشمارهثبت14008367525مورخ 1401/3/23در اجرایماده44الیحه
اصالحی قانون تجارت مبنی بر تبدیل کلیه سهام شرکت از بی نام به بانام
لذا از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار این
آ گهی به مدت  6ماه نسبت به تبدیل سهام خود به مرکز شرکت به آدرس :
تهران خیابان عالمه طباطبایی جنوبی ،خیابان حق طلب  ،26پال ک 31
واحد  5مراجعه نمایند.
بدیهی است که پس از انقضا مدت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل
شده تلقی می گردد.

شرکت مهرازگستر آمودسازان

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/4/5
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/4/11
تاریخ انتشار نوبت سوم 1401/4/16
خ ت 1401/4/5

آ گهی ابالغ به آقای صفدر مفتاح
موضوع :تنظیم صورت مجلس معاینه محلی پال ک  1629فرعی از  -42اصلی واقع در بخش  9آمل با توجه به نامه شماره
 1401/14325مورخ  1401/4/8به آقای ملکی نماینده ثبت اسناد و امال ک آمل مبنی بر اینکه با دریافت پرونده ثبتی پال ک
1629فرعی-42اصلیواقعدر بخش9ثبتآملبهنامآقایغالمحسینفروغینیااز ساعت10صبحروز شنبهمورخه1401/4/18
به اتفاق نقشه بردار اداره ثبت آمل و نیز با حضور مالک و مجاورین ملک مرقوم به محل وقوع ملک عزیمت نموده با توجه
به مفاد بخشنامه شماره  107/1400/6295مورخ  1400/4/22اداره کل محترم ثبت اسناد و امال ک استان مازندران نسبت به
تنظیم صورتمجلس معاینه محلی اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم صورت مجلس گزارش نماینده به شما ابالغ میگردد .در
زمان و مکان اعالم شده حضور بهمرسانید.
تاریخ انتشار1401/4/11 :
فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد آمل
=============================================================
آ گهی ابالغ به آقای اباذر مهدوی
موضوع :تنظیم صورت مجلس معاینه محلی پال ک  1629فرعی از  -42اصلی واقع در بخش  9آمل با توجه به نامه شماره
 1401/14325مورخ  1401/4/8به آقای ملکی نماینده ثبت اسناد و امال ک آمل مبنی بر اینکه با دریافت پرونده ثبتی پال ک
1629فرعی-42اصلیواقعدر بخش9ثبتآملبهنامآقایغالمحسینفروغینیااز ساعت10صبحروز شنبهمورخه1401/4/18
به اتفاق نقشه بردار اداره ثبت آمل و نیز با حضور مالک و مجاورین ملک مرقوم به محل وقوع ملک عزیمت نموده با توجه
به مفاد بخشنامه شماره  107/1400/6295مورخ  1400/4/22اداره کل محترم ثبت اسناد و امال ک استان مازندران نسبت به
تنظیم صورتمجلس معاینه محلی اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم صورت مجلس گزارش نماینده به شما ابالغ میگردد .در
زمان و مکان اعالم شده حضور بهمرسانید.
تاریخ انتشار1401/4/11 :
فیض اله ذبیحی
سرپرست اداره ثبت اسناد آمل
=============================================================
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خبر

شمارش معکوس برای تشکیل
دولت عراق

آن نیست که ترکیه به صورت اتوماتیک(
خودکار) پیوستن فنالند و سوئد به ناتو را
پذیرفته است.پیوستن کشورهای جدید
به ناتو مستلزم این است که درخواست
عضویت آنها به تأیید همه اعضای ائتالف
رسیده و سپس در پارلمان هر یک از آن
کشورها هم به تصویب برسد.
اردوغاندراینخصوصمی گوید«:رفتارهای
دو کشور( فنالند و سوئد ) در آینده است که
مشخص خواهند کرد که آیا او درخواست
عضویتشانرابرایتصویببهپارلمانترکیه
خواهدفرستادیاخیر.ا گرآنهابهوظایفشان
عمل کنند ما درخواست آنها را به پارلمان
ارسال خواهیم کرد .ا گر این اتفاق نیفتد
مسئله منتفی خواهد شد».
امکان وتوی ترکیه از بین نرفته است
آخرین مواضع رئیس جمهور ترکیه نشان
می دهد که امکان استفاده وی از حق وتو
جهت عضویت سوئد و فنالند در ناتو از
بین نرفته است .در این میان ،تالش ینس
استولتنبرگ دبیر کل ناتو و مقامات ارشد
آمریکاییوانگلیسیجهتالقای«پایان کامل
روند عضویت سوئد و فنالند در ناتو»راه به
جایی نبرده است .در هر حال ،به نظر می
رسد رئیس جمهور ترکیه تحت تأثیر عوامل
متعدد داخلی و خارجی ،قصد ندارد فعال
خود را در برابر سوئد و فنالند و شاید ناتو
خلع سالح کند.
او ( اردوغان) مخالفت با عضویت فنالند و
سوئد در ناتو را به مثابه اهرم فشار و ابزاری
جهت امتیازگیری از این دو کشور و حتی
برخیاعضایدیگرپیمانآتالنتیکشمالی
قلمداد می کند .در آینده ای نزدیک این
بازی پیچیده ،بیشتر در حوزه دیپلماسی
پنهان و پشت پرده ترکیه و دیگر کشورهای
عضو ناتو نمود پیدا خواهد کرد.

گره در مذا کرات احیای توافق هسته ای بپذیرند .ا کنون ،پس از صدور
قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام ،کما کان همین نسبت ( وابستگی
آژانس به غرب ) میان این دو برقرار است.در اینجا ما از نسبتی حقوقی
اساسا سخن نمی گوییم ،بلکه از نسبتی سیاسی با محوریت غرب و
تابعیت آژانس از غرب سخن می گوییم .رافائل گروسی طی روزهای
اخیر درمقابل مخاطبان بینالمللی خود چندین سیگنال متفاوت را
مطرح کرده است.وی ابتدا اعالم کرد تا زمانی که آژانس نتواند نظارت
کافی را بر برنامههای هستهای ایران داشته باشد ،هیچ خبری از توافق
نیست و ما نمیتوانیم آن را تأیید کنیم .اما وی از طرف دیگر اعالم کرد
دیپلماسی بهترین راه است و باید این مسیر را ادامه دهیم و بعد از
آن هم اشاره کرد که توافق امکانپذیر است .یعنی یکبار اظهارنظر
سلبی و بار دیگر اظهارنظری ایجابی کرد .این رویکرد پارادوکسیکال،
منبعث از سردرگمی گروسی و عدم اصالت حقوقی قطعنامه ضد ایرانی
اخیر می باشد.

آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 1390/9/20امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح
ذیل آ گهی میگردد.
امال ک متقاضیان واقع در قریه تسکاتک پال ک  19اصلی بخش  4ییالقی
 784فرعی آقای علی خواجوند عابدینی فرزند عابدین نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  253مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از احمد رجبعلیغانی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
آئین نامه مربوطه این آ گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی/کثیراالنتشار در شهرها
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آ گهی رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا دو ماه اعتراض
خود را به دادگاه ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم
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
نکندادارهثبتمبادرتبهصدور سندمالکیتمینمایدوصدور سندمالکیتمانعاز مراجعهمتضرر بهدادگاه
نیست.بدیهیاستبرابرماده 13آئیننامهمذکور در موردقسمتیاز امال کی کهقبالاظهارنامهثبتیپذیرفته
نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آ گهی نوبتی
و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه
تحدید حدود واحد ثبتی آ گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/4/11:
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/25:
مالف 1344555
صفر رضوانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نوشهر
=============================================================
آ گهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر پیرو آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه قانون اخیرالذکر
تحدید حدود امال ک مشروحه ذیل در ساعت و تاریخهای مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل
خواهد آمد.
امال ک متقاضیان واقع در قریه درزیکال پال ک  31اصلی بخش  2قشالقی
427فرعیآقایسیدمحسنموسوی کندوانفرزندمیرحسننسبتبهششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی
(کاربری باغ) به مساحت  243/76مترمربع خریداری بدون واسطه/باواسطه از فرزاد متاجی نیم وری
ساعت9صبحروز شنبهمورخ1401/5/1لذااز متقاضیانومالکینامال کمجاور وصاحبانحقوقارتفاقیدعوت
میشود 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 شد.معترضین میتوانند به استناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و  86آیین نامه قانون ثبت
ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند .در
غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه
به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
تاریخ انتشار1401/4/11:
مالف 1342453
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان نوشهر
صفر رضوانی
=============================================================
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 اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140160318004001639و 140160318004001640مورخه 1401/3/29موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار تصرفات مالکانه
محمدعلی مقیمی فرزند محمدحسین و پروانه احمدی فرزند محمد مورد تائید قرار گرفت.
-1ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی مشاعا بالسویه به مساحت  620/12مترمربع به شماره
پال ک فرعی  165مجزی از پال ک  107از اصلی  47واقع در شهران بخش  18گیالن از مالکیت محمدتقی زارع
گیاشی و غیرو به آدرس شهرستان رودبار -شهران محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت 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 اول 1401/4/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/4/26 :
مالف 325
رئیس ثبت اسناد رودبار-علیرضا ا کبری گیگاسری
=============================================================
آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)
به موجب پرونده اجرائی کالسه  140000151ششدانگ یک دستگاه ساختمان به مساحت  73/13مترمربع
به شماره پال ک  414فرعی مفروز از  15فرعی از سنگ  -136اصلی واقع در روستای نجفدر فیروزکوه -خیابان
امامزاده جعفر ذیل ثبت  15570صفحه  138دفتر جلد -123امال ک بنام آقای شاه بابا برهانی دوست فرزند
حسین جان ثبت و صادر گردیده است که حدود اربعه عبارتست از شماال بطول  6/88متر دوم که غربی است
بهطول0/35متروسومبطول3/58متردیوار بهدیوار باقیمانده15فرعیشرقابطول7/46متردیواریستبه
دیوار باقیمانده15فرعیجنوبابطولهای5/52و4/95متردیواریستبه کوچهغربابطول6/81متردیواریست
به کوچهسپسطبقاسنادرهنیشماره 4762مورخ 1390/6/29و 27743مورخ 1395/10/9دفترخانهشماره
یک فیروزکوه ششدانگ در قبال مبلغ  194/000000ریال در رهن بانک کشاورزی فیروزکوه قرار گرفته و طبق
نظر کارشناسرسمیبهمبلغششمیلیاردودویستمیلیونریالارزیابیشدهوپال کفوقشاملیکبابمنزل
مسکونی به صورت دو طبقه ساخت به مساحت هر طبقه  55مترمربع بوده که طبقه اول کامل نبوده و طبقه
دومباقدمت 13سالساختبودهوبازسازیشدهمیباشدوطبقدرخواستشماره 14018565274900035
مورخ1401/3/31بستانکار ملکموصوففاقدبیمهمیباشد.پال کفوقاز ساعت9الی12روز چهارشنبهمورخ
 1401/4/29در اداره ثبت اسناد و امال ک فیروزکوه واقع در خ  45متری به سمت شمال روبروی بانک مسکن
از طریق مزایده به فروش می رسد ..مزایده از مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون ریال شروع و به باالترین
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود  .شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .همچنین در صورت برنده
شدن واریز مابقی مبلغ تا  5روز جاری پس از روز مزایده وفق مقررات الزامی میباشد و در صورت عدم واریز
مبلغ ده درصد غیرقابل استرداد بوده و مزایده تجدید خواهد شد .شرکت در جلسه مزایده برای عموم ظرف
 72ساعت قبل از مزایده آزاد است و چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد مزایده تجدید
خواهد شد .ضمنا بدهیهای مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و اشترا ک و مصرف و نیز بدهیهای
مالیاتیوعوارضشهرداریوغیره کهرقمقطعیآنهابرایاینادارهمعلومنشدهبهعهدهبرندهمزایدهاست
و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارایی و شهرداری و  ...خواهد بود.
تاریخ انتشار1401/4/11:
رئیس اداره ثبت اسناد و اجرای احکام فیروزکوه-سجاد حسن پور
=============================================================

نماینده ائتالف الفتح در پارلمان عراق از آغاز شمارش معکوس برای
تشکیل دولت عراق پس از عید قربان خبر داد.
به گزارشفارس«،غضنفرالبطیخ»عضوائتالفالفتحدرپارلمانعراقضمن
مثبتارزیابی کردنمذا کرات کمیتههماهنگیشیعیانعراقموسومبه
«االطارالتنسیقی»(چارچوبهماهنگی)باسایرفرا کسیونهایسیاسی
درخصوصتشکیلدولتآتی ،گفت کهاینمذا کراتادامهداردو گشایش
در امر تشکیل دولت جدید ،پس از عید قربان صورت خواهد گرفت .وی
در گفتوگو با پایگاه خبری «المعلومه» ،تصریح کرد «:فضای حا کم بر
مذا کراتتشکیلدولتمیانچارچوبهماهنگیوسایرفرا کسیونهای
سیاسی مثبت است و اختالفاتی وجود ندارد .توافق اولیه بر امر تسریع
تشکیلدولتصورت گرفتهاستوانتخابرئیسجمهور،نخستوزیرو
اعضای کابینه و سپس برنامه دولت همگی در یک سبد قرار دارند» .این
نمایندهعراقیتأ کید کرد کهانتخابرئیسجمهور وتوافقبرسرآنمیان
ُ
احزاب کرد ،کلیددولتآتیاستوایندولت،دولتخدماتاز همهنظر
و به ویژه اقتصادی است .نیروهای چارچوب هماهنگی ،در حال حاضر
پسازاستعفاینمایندگانجریانصدربا کسب 40کرسیپارلمانیجدید،
ا کنون بزرگترین فرا کسیون پارلمانی را در اختیار دارد .

انتقال پیام زلنسکی به پوتین
«جوکو ویدودو» رئیس جمهور اندونزی با «والدیمیر پوتین» همتای
روس خود در کاخ کرملین دیدار کرد.
بهنوشتهروزنامه«ساوثچاینامورنینگپست»،ویدودو کهبا«ولودیمیر
زلنسکی»رئیسجمهور اوکرایندیدار کردهبود ،گفت،پیاماورابهپوتین
منتقل کرده است.ویدودو که در کشورش به «جوکووی» معروف است
افزود :اندونزی آمادگی دارد به شروع تعامل میان پوتین و زلنسکی برای
رسیدنبهصلح کمک کند.رئیسجمهورپرجمعیتترین کشورمسلمان
جهان گفت« :با وجود دشواریهای پیش آمده در اوضاع بینالمللی،
همچنانحرکتبهسمتسازشو گفتوگویباز حائزاهمیتاست».او
با بیان اینکه اندونزی خواهان پایان هرچه سریعتر جنگ اوکراین است
ی کنم روحیه همکاری را
گفت« :از تمام سران کشورهای جهان دعوت م 
احیا کنند.معتقدم توافقاتی که امروز حاصل شد ،موجب تقویت هرچه
بیشتر همکاری روسیه و اندونزی خواهد شد».

شکست دیگر آمریکا
در آزمایش موشک مافوق صوت
وزارت دفاع آمریکا از شکست آزمایش موشک مافوق صوت این کشور
در هاوایی خبر داد.
شبکه آمریکایی «بلومبرگ» به نقل از پنتا گون گزارش داد که آزمایش
موشک مافوق صوت این کشور روز چهارشنبه ( ۲۹ژوئن) در هاوایی با
شکست مواجه شد .وزارت دفاع ایاالت متحده جزئیات کمی از آنچه
اتفاق افتاد ارائه و تنها بیان کرد که یک ناهنجاری در جریان این آزمایش
رخداد .پیشتریکآزمایشدیگرآمریکادر ا کتبرسال۲۰۲۱در «کودیا ک»
آالسکا با شکست مواجه شد .علیرغم شکست هر دو آزمایش ،پنتا گون
اعالم کرده که همچنان مطمئن است که در مسیر توسعه قابلیتهای
مافوق صوت تهاجمی در اوایل دهه  ۲۰۲۰قرار دارد.ایاالت متحده در
ی کند.این کشور
توسعهسالحهایمافوقصوتباچینوروسیهرقابتم 
آزمایشهای موفقی تحت برنامههای مختلف انجام داده ،اما هنوز یک
سیستم مدرن فعال ندارد .این آزمایش ناموفق بخشی از برنامه ()CPS
بود کهبراساسآنشرکتصنایعهوافضاییوتجهیزاتنظامی«ال کهید
مارتین» در تالش است تا سالحهایی با قابلیت پرواز با سرعت پنج ماخ و
باالتر برای استفاده از زیردریاییها و کشتیها را توسعه دهد.

آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت دوم)
به موجب ضوابط و مقررات ناظر بر قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با پرونده اجرایی کالسه ( )0000596مطروحه در
اجرایاحکاممدنیدادگستریشهرستانازنایکدستگاهساختمانبا کاربریمسکونیواقعدرشهرستانازنا-خیابانساحلی
چالسپار-جنب حمام قدیم و روبروی پارک-خیابان شهید سیف آبادی که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی
و توصیف گردیده است بنا به تقاضای ذینفع با در نظر گرفتن شرایط ذیل از طریق مزایده به فروش می رسد.
-1نام مالک آقای عباس سا کی هندری فرزند حیوه قلی میباشد.
 -2ملک مورد مزایده دارای سابقه ثبتی به شماره پال ک  1765فرعی از پال ک  29اصلی چالسپار-صفحه  -251دفتر  144و
دارای سندمالکیت به صورت ششدانگ و مفروز میباشد.
-3حسب نظریه کارشناس دادگستری بهای کل ملک به مبلغ  6/520/000/000ریال ارزیابی که با توجه به میزان بدهی
پرونده به مبلغ  1/646/514/719ریال از کل ششدانگ ملک  1/5دانگ آن قابلیت مزایده و فروش را دارد بنابراین قیمت
پایه برای  1/5دانگ از ششدانگ از مبلغ ()1/646/514/719ریال شروع و در راستای ماده  128قانون اجرای احکام مدنی
برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید.
-4ملک مورد مزایده دارای مستاجر نمیباشد و در اختیار مالک آقای عباس سا کی هندری میباشد و اشخاص ثالث در
ملک مورد مزایده حقوق ارتفاقی و انتفاعی ندارند.
 -5حسب نظریه کارشناس دادگستری ملک مورد مزایده دارای قدمت تقریبی  25سال که در ده سال اخیر سمت نازک کاری
داخلی اصالح و مرمت شده و دارای یک امتیاز آب-برق و گاز میباشد ملک به مساحت عرصه  161/95مترمربع با کاربری
مسکونی و حدود اربعه ( )19*7*21و اعیان حدود  135مترمربع و خرپشته حدود  15مترمربع و حیاط حدود  30مترمربع و
فاقد پارکینگ میباشد که اعیان ملک یک طبقه استرا کچر نیمه اسکلت با سرمایش کولر و گرمایش بخاری-پنجره های
آهنی -درب آهنی و کابینت فلزی دارای دوخواب و کف موزاییک و بدنه هال سرامیک سفید تا ارتفاع یک متر و نمای سیمانی
معمولی و سقف همکف طاق ضربی میباشد.
-6برنده مزایده در راستای ماده  129قانون اجرای احکام مدنی باید ده درصد از قیمت پیشنهادی خود را به عنوان سپرده
نقدا به صندوق اجراء واریز نماید و نامبرده مکلف خواهد بود حدا کثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت
مابقی ثمن معامله اقدام نماید و در غیر این صورت مبلغ ده درصد واریزی پس از کسر هزینههای مزایده به نفع دولت
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
-7پرداخت بدهیهای معوقه مربوط به آب و برق و گاز و تلفن اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف و پرداخت
بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری در صورتی که ملک مورد مزایده دارای بدهیهای مذکور باشد تا تاریخ مزایده اعم
از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده باشد یا نه و کلیه هزینههای صدور سند برعهده مالک قبلی میباشد.
-8پس از انجام مراحل قانونی و پرداخت تمام بهای مال و صدور دستور تملیک مورد مزایده در اجرای ماده  134و 143
قانون اجرای احکام مدنی به نام خریدار (برنده مزایده) منتقل خواهد شد.
-9متقاضیان در صورت تمایل میتوانند در اجرای ماده  126قانون اجرای احکام مدنی حدا کثر ظرف مدت  5روز قبل از
شروع زمان مزایده با دریافت مجوز قبلی از این اجراء از ملک موصوف بازدید نمایند.
-10زمان مزایده روز یکشنبه مورخه  1401/4/26ساعت  8الی  10در مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان
ازنا میباشد.
مسعود ملکی
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری ازنا
=============================================================
آ گهی مزایده
شماره/ 1/0001578 :اجرا
به موجب پرونده کالسه  / 1/0001578اجرا مطروحه در دفتر شعبه اول اجرای احکام دادگستری خوی درخصوص دعوی
محکوم له آقای علی توحیدنیا و محکوم علیه آقای میرفتاح حسینی کوهکمر مبنی بر ارزیابی پال کهای ثبتی  4609/1و 4608
هر دوبخش دو خوی از ملک مورد نظر بازدید به عمل آورده که نتایج بازدید به شرح زیر میباشد.
-1محل ارزیابی عبارت است از ششدانگ عرصه و اعیان پال کهای ثبتی  1فرعی از  4609و  4608اصلی بخش دو خوی واقع در
بلوار ولیعصر بعد از تاالر شادی آور و برابر اسناد مالکیت و آخرین استعالم وضعیت ثبتی به شماره  140085613003010463به
تاریخ  1400/10/19در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خوی و وضع موجود دارای حدود اربعه پال ک ثبتی  4609/1شماال
مرزیست بطول  161/29متر به نهر عمومی شرقا بطول  46متر به حریم شوسه دولتی جنوبا مرزیست اشترا کی به طول 168/91
متر به پال ک ثبتی  4608اصلی غربا دیوار مشترک بطول  40متر به  4609اصلی و به مساحت  6551/49مترمربع است.
پال ک  4608اصلی شماال مرزیست اشترا کی بطول  168/91متر به شماره  4609/1اصلی شرقا درب و دیوار به طول 60/80
پال ک متر به حریم شوسه دولتی جنوبا به دیوار به طول  170/06متر به  4607اصلی غربا دیوار مشترک به طول  60/84متر به
شماره  4608/1اصلی و به مساحت  8711/88مترمربع است.
-2برابر نامه شماره /1400/15147ص مورخ  1400/12/1شهرداری خوی و برابر طرح تفصیلی مصوب سال  1400کاربری محل
میدان میوه و تره بار ناحیه اعالم گردیده است.
-3شهرداریخویبرابرنامهبهشماره/1400/15/15162صباعنوانریاستمحترمشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستری
شهرستان خوی مقدار واقع در مسیر طرح معابر مجاور برای پال ک  4608اعالم نموده که از ضلع جنوب پال ک موصوف به
عمق  8متر و در گوشه های جنوب شرق و جنوب غرب قوس به شعاع  10متر واقع میگردد و متعاقبا شهرداری خوی برابر نامه
/140/120ص مورخ  1401/1/7با عنوان ریاست محترم ثبت اسناد شهرستان خوی تغییرات قابل توجه در مقدار وقوع پال کهای
یادشدهدر معابرجنوبیوغربیپال کهایموضوعپروندهرااعالمنمودهاستواعالمنمودهاز ضلعجنوبپال کثبتی4608
به عمل  8/70متر و از گوشه های جنوب شرقی و جنوب غربی در قوس به شعاع  10متر معبر  40متری واقع میگردد و از ضلع
غربی هر دو پال ک به عمق  80سانتی متر در مسیرمعبر  12متری واقع میگردد براساس مقدار  1564/73مترمربع از پال کهای
4608از اضالعجنوبوقوسهاوضلعغربیدر اجرایمسیرهایمعابر20متریو12متریمجاور واقعمی گردندومقدار 32/01
مترمربعاز ضلعغربیپال ک 4609/1در مسیرمعبر  12متریضلعغربیبرابرنقشههایپیوست گزارشواقعمی گردند.مقدار
باقیمانده از پال کهای  4608برابر  7147/15مترمربع و از پال ک  4609/1برابر  6519/48مترمربع و جمع مساحت هر دو پال ک
بعد از کسر مقدار واقع در مسیر و طرح اجرای معابر و مجاور جنوبی و غربی برابر  13666/63مترمربع است.
-4برابر بازدید معمول پال کهای موضوع ارزیابی به صورت زمین خالی بوده و هیچگونه اعیانی اعم از اشجار و کشت
وزرع و مستحدثات و بنا و ساختمان وجود ندارد و ثمنیه اعیانی ذکر شده در متن سند مالکیت فاقد ارزیابی و فاقد ارزش
ریالی است.
نتیجه :با مدافعه در توضیحات صدراالشاره و استعالمهای معمول درخصوص آخرین وضعیت ثبتی و کاربری پال کهای مورد
ارزیابی و تعیین وقوع مقداری از پال کهای در مسیر اجرای طرحهای معابر شهری برابر طرح تفضیلی و استعالم از اداره ثبت
اسنادوامال کخویوشهرداریونحوهدسترسیبهمعابرمجاور شرایطحا کمبربازار معامالتامال کجمعقیمتهردوپال ک
جمعا برابر مبلغ  1/550/000/000/000یک هزار و پانصد و پنجاه میلیارد ریال ارزیابی و تعیین میگردد.
ملکموصوفدر مورخه 1401/5/5ساعت  11روز چهارشنبهاز طریقمزایدهدر دفترشعبهاولاجرایاحکاممدنیدادگستری
خوی به فروش خواهد رسید.
طالبینمیتوانند%10ازمبلغپایهرابهشمارهحساب10100004055012907581186وشناسهواریزی993108155100150035920003106699
واریز نمایند .مورد مزایده به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمودهاند فروخته خواهدشد و برنده مکلف است مابقی
ثمن معامله را ظرف یکماه از روز مزایده (از تاریخ مزایده) به حساب یاد شده واریز در غیر این صورت سپرده واریزی پس از
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد .مزایده به صورت کتبی برگزار میگردد.
مالف 580
محمدزاده-مدیر اجرا شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری خوی
=============================================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ تحت پال ک  525فرعی از  25اصلی واقع در شهرک طالقان جزء حوزه ثبتی طالقان بنا به علل
منعکس در پرونده باید به عمل آید اینک برحسب تقاضای مالک فرشید حدادی ذیل وارده  3002507مورخ  1401/3/16با
رعایت مواد  14و  15قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در ساعت  9صبح روز شنبه مورخه  1401/5/1در محل به عمل خواهد
آمد لذا با انتشار این آ گهی از متقاضی و مالکین امال ک مجاور دعوت میشود تا در روز و ساعتمقرر در محلحضور یافتهوهر
ادعایینسبتبهحدودوحقوقارتفاقیآندارندبهنمایندهمحدداظهار دارندو کسانی کهبهعملیاتتعیینحدوداعتراض
دارند میتوانند به استناد ماده  20ق ث و در اجرای مواد  74و  86آیین نامه اصالحی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتجلسه
تحدیدیظرفمدتسیروز اعتراضخودرا کتبابهادارهثبتاسنادوامال کطالقانارائهنمودهورسیددریافتنمایندونیز
بایدظرفمدتسیروز از تاریختسلیمایناعتراضبهمراجعذیصالحقضائیمراجعهوضمنتقدیمدادخواست گواهیآن
را اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد.
تاریخ انتشار1401/4/11 :
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