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*نسیبه پیرایش
شاه  فرار  سالگرد   با  همزمان  پیش  روز  چند 
در  سوئیس  سفارت  مقابل  تجمعی  کشور  از 
عنوان  تحت  تجمع  این  شد.  برگزار  تهران 
کمیته  از سوی  میلیارد دالر دزدی«  »مطالبه ۵۶ 
برگزار  از شاه  دانشجویی مطالبه گران  مردمی - 
بیانیه ای  با قرائت  پایان  شد. تجمع کنندگان در 
تاکید کردند: »۴۴ سال پیش در چنین روزی شاه 
خائن و جنایتکار از ترس افتادن به دست مردم 
و محاکمه و مجازات در دادگاه عدل اسالمی با 
سرقت ۵۶ میلیارد دالر اموال غارت کرده از مردم 
به خارج گریخت و با این دزدی بزرگ تاریخی 
برگ سیاه دیگری به دفتر خیانت های خاندان 

منحوس پهلوی افزود.«
در بخشی از بیانیه این تجمع آمده است: »اموال 
غارت شده اگر در هر سال فقط ۳ در صد سود 
است  شده  دالر  میلیارد   ۲۱۸ اکنون  باشد  کرده 
و نصف آنهم خرج عیاشی و قمار و باج دادن 
غرب  جاسوسی  سازمانهای  و  غربی  سران  به 
میلیارد دالر  باقیمانده آن الاقل ۱۰۹  باشد  شده 
و سهم هر ایرانی از باقیمانده این اموال الاقل ۶۰ 
میلیون تومان خواهد بود مردم ایران سزاوار تر 
از هر کسی برای بهره برداری از ثروت خودشان 
هستند و حق دارند مطالبه گر این اموال غارت 

شده باشند.«
سخنگوی  جهرمی  بهادری  علی  باره  این  در 

دولت رئیسی هم در توییتی گفت: »۳۵ میلیارد 
و  جواهر  چمدان   ۳۸۴ ایرانیان؛  اموال  دالر 
 ۵۰ الماس،  قطعه  هزار   ۵ با  تاج  دو  الماس؛ 
قطعه زمرد و ۳۶۸ حبه مروارید که از نظر قیمت 
غیرقابل تخمین است و... این ها بخشی از اموالی 
است که دیکتاتور هنگام فرار با خود به خارج 
و  وابستگی  سلطنت،  مرگ  سالگرد  امروز  برد. 
سخنان  این  البته  است.«  ایران  در  وطن فروشی 
انتقادات زیادی در پی داشت و برخی خطاب به 
او گفتند تاج هایی که از آن سخن می گوید، هم 

اکنون در موزه بانک مرکزی است. 
واکنش  به  هم  را  پهلوی  فرح  سخنان  این 
واداشت و کال خروج اموال و جواهرات را از 
ایران در دی ۵7 منکر شد و سخنگوی دولت هم 
آن را به فال نیک گرفت و گفت: »این را به فال 
نیک می گیرم که بعد از ۴۴ سال بعضی ها یادشان 
بیفتد که باید نسبت به اقدامات و غارتگری های 
پاسخگو  نرفته  یا  رفته  اموالی  که  این  و  خود 
موضوع  این  به  هم  مردم  واکنش  البته  باشند.« 
به  آنها  بود.  توجه  جالب  مجازی،  فضای  در 
دولتمردان پیشنهاد دادند که عالوه بر دزدی های 
۴۵ سال پیش به فکر غارتگری ها و دزدی های 

زمان حال هم باشند. 
هفته  در  پهلوی ها  خبرسازی  پایان  این  اما 
گذشته نبود. چند روزی است که برخی مخالفان 
جمهوری اسالمی با هشتگ »من وکالت می دهم« 

برای دوران گذار به رضا پهلوی وکالت می دهند 
که او به عنوان نماینده آنها براندازی جمهوری 
اسالمی را پیش ببرد. علی کریمی و حمید فرخ 
نژاد هم نخستین افرادی بودند که از این هشتگ 
حمایت  پهلوی  رضا  از  عمال  و  کرده  استفاده 

کرده اند. 
روزهای  »در  نوشت:  باره  این  در  رویداد ۲۴ 
واکنش  در  ایران  در  اعتراضات  آغاز  از  پس 
خارج  اپوزیسیون  امینی،  مهسا  درگذشت  به 
مردم  به  را  موضوع  این  کرده  تالش  کشور  از 
اکنون  و  کرده اند  ائتالف  آنها  که  کند  القا  ایران 
بهترین زمان برای براندازی است و در پی این 
مسئله گروه های مختلفی همچون »شورای گذار« 
یکدیگر  با  ائتالف  از   ... و  تصمیم«  »شورای  و 
درون  سیاسی  فعاالن  از  برخی  گفته اند.  سخن 
کشور معتقدند اپوزیسیون خارج کشور در ایران 
وضعیت  از  شناختی  نه  آنها  زیرا  ندارند  اقبالی 
درک  را  مردم  مشکالت  نه  دارند  ایران  داخلی 
می کنند اما عملکرد جمهوری اسالمی باعث شده 

آنها موضوعیت پیدا کنند.
از  امروز  »وقتی  گفته  عرب سرخی  فیض اهلل 
اگر  و  می کنیم  صحبت  نظام  بیرون  اپوزیسیون 
پیدا  پررنگ تری  نقش  توانسته اند  خارج نشین ها 
نظام  عملکرد های  که  است  دلیل  این  به  کنند، 
خود  از  را  مردم  از  مهمی  بخش های  سیاسی 
ناراضی کرده است.«عرب سرخی گفته »درباره 

کشور  بیرون  درگیر  را  ذهن مان  بخواهیم  اینکه 
هر  به  چون  ندارد.  موضوعیت  خیلی  کنیم، 
حال اقلیتی از جامعه ما بیرون از کشور زندگی 
می کنند و آنچه که اهمیت دارد، این است که، 
منشاء  اعتراضات  این  از  وسیعی  دامنه  و  دایره 
داخلی دارد، چون اصل جمعیت در کشور است؛ 
اینجا  در  که  مردمی  و  جامعه  به  باید  بنابراین 
زندگی می کنند، نگاه کرد. اگر مردم داخل کشور 
حامی جمهوری اسالمی باشند، تاثیر آن ثبات و 
اقتدار حکومت می شود. اما اگر منتقد و معترض 
می شوند.  سیاسی  نظام  تضعیف  باعث  باشند، 
شان  مورد حمایت  آلترناتیوی  اینکه چه  طبیعتا 

قرار بگیرد، می تواند رقیب نظام سیاسی شود.«
دولت  جمهور  رئیس  خاتمی  سیدمحمد 
موضع گیری  براندازی  درباره  هم  اصالحات 
است  ممکن  نه  »براندازی  گفته  او  است.  کرده 
ادامه ی وضع کنونی هر لحظه  نه مطلوب؛ ولی 
زمینه های فروپاشی اجتماعی را پهن تر و بیشتر 
می کند. در یک کالم: کم هزینه ترین و پرفایده ترین 
راه کار که نتیجه آن ثبات و پیشرفت و بازسازی 
از  از جامعه  مهمی  رفته بخش  از دست  اعتماد 
حکومت است، خود اصالحی نظام است، هم در 
ساختار، هم رویکرد و هم رفتار؛ امری که همواره 
از سوی خیرخواهان گفته و پیشنهاد شده است، 
ولی ظاهراً حتی نیاز به شنیده شدن آن احساس 

نمی شود چه رسد به عمل کردن آن.«

پارلمان  قطعنامه  نویس  بیش  صدور  پی  در 
حسین  ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  اروپا 
عالی  نماینده  بورل،  جوزف  و  امیرعبداللهیان  
سیاست خارجی اتحادیه اروپا به صورت تلفنی 

گفت و گو و تبادل نظر کردند.
خارجه  امور  وزیر  تلفنی  گفتگوی  این  در   
شدید  انتقاد  ضمن  ایران  اسالمی  جمهوری 
نسبت به رویکرد احساسی  پارلمان اروپا، آن را 

رفتارنسنحیده و نادرست دانست.
شاهد  امروز  ما  متاسفانه  افزود:  امیرعبداللهیان 
تند  احساسی،  قطعنامه  یک  نویس  پیش  صدور 
و غیر حرفه ای از سوی پارلمان اروپا بودیم که 
در تعارض با عقالنیت سیاسی و مدنیت است. ما 
بارها گفته ایم که سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
یک نهاد رسمی و حاکمیتی است که نقش مهم و 
حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه ، 
به خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد. 
در  اروپا  پارلمان  اقدام  افزود:  امیرعبداللهیان 
آفرین،  امنیت  نهاد  این  تروریستی خواندن  اتهام 

به نوعی شلیک به پای  خود اروپاست.

با  ایران  اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
شورای  مجلس  قوی  و  قانونی  واکنش  به  اشاره 
اسالمی ایران، به پارلمان اروپایی هشدار داد که 
به تبعات منفی این رفتار  احساسی خود بر اروپا 
سازنده  تعامل  دیپلماسی،  مسیر  بر  و  بیندیشند 
دنیای  در  دارد  کنند.ضرورت  تمرکز  عقالنیت  و 
و  گذاشت  احترام  متقابل  امنیت   به  دیپلماسی 
غیر  اقدامات  و  تهدید  زبان  از  پیروی  جای  به 
کار  دستور  در  متقابل  اعتماد  افزایش  دوستانه، 
قرار گیرد. در هر صورت پاسخ و واکنش، متقابل 

خواهد بود.
اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  عالی  نماینده 
خرسندی  ابراز  ضمن  تلفنی  گفتگوی  این  در 
توافق  موضوع  در  انجام  حال  در  دیپلماسی  از 
هسته ای، گفت: من به تالش های خود برای نیل 

به توافق ادامه می دهم. 
بورل افزود: من از شنیدن اخبار همکاری آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و ایران و خوشبینی ها در 

این مسیر خرسند هستم. 
بورل با اشاره به وضعیت اوکراین گفت: در پی 
گفتگوهای اخیرمان در اردن ، به اوکراین گفتم که 
برگزاری نشست مشترک فنی دو کشور مهم است 
. بورل افزود: من هم موافقم که در پیش نویس 

پارلمان اروپا احساسات و نگرانی غالب است.
پارلمان  اگرچه  افزود:  ادامه  در  بورل  جوزب 
اروپا یک نهاد کامال مستقل است اما این قطعنامه 
فاقد ظرفیت اجرایی است و صرفا بازتاب دهنده 

نگرانی های اروپا است. 
الزم بذکر است طرفین در این تماس، آخرین 
تحوالت   ، ها  تحریم  لغو  برای  توافق  وضعیت 
اوکراین و رایزنی های آژانس بین المللی انرژی 

اتمی و ایران را نیز مورد توجه قرار دادند.

هشدار وزیر امور خارجه به پارلمان اروپا

»زمستان سخت« در ایران اتفاق افتاد نه اروپا

از تجمع برای مطالبه اموال دزدی تا گرفتن وکالت برای براندازی؟! 

در  گفته  چابهار  نماینده  سعیدی  الدین  معین 
استان سیستان و بلوچستان گاز تبدیل به کاالیی 
لوکس و رویایی شده است و کپسول های گاز تا 
۲۰۰ هزار تومان هم فروخته می شود؛ این یعنی 

»زمستان سخت« در ایران اتفاق افتاد نه اروپا.
»بنابر  نماینده چابهار گفته  معین الدین سعیدی 
اعالم رسمی وزارت نفت ۹۵ درصد از جمعیت 
شهری و ۸۵ درصد از جمعیت روستایی تحت 
متاسفانه  دارد.  قرار  کشور  گازرسانی  پوشش 
حوزه انتخابیه بنده تنها منطقه ای در کشور است 
نه در  لوله رسانی گاز،  متر  این لحظه یک  تا  که 
به  است.  نداشته  وجود  روستا ها  نه  و  شهر ها 
تازگی خط انتقال گاز از ایرانشهر به چابهار دارد 
دوستان  هم  پیش  روز  چند  و  می شود  اجرایی 
شبکه گازرسانی شهر را کلنگ زنی کردند، ولی 

تا این لحظه گاز مطلقا وجود ندارد.«
وی درباره وضعیت مردم این استان در شرایط 
کاالیی  به  تبدیل  »گاز  کرد:  خاطرنشان  فعلی 

لوکس شده که دسترسی به آن برای بسیاری از 
مردم  مردم رویایی شده است. صف های طویل 
و هر  را شاهد هستیم  گاز  کپسول  گرفتن  برای 
کپسول تا ۲۰۰ هزار تومان هم فروخته می شود. 
ریشه  که  تاریخی  ماندگی  عقب  کنار  در  البته 
دولت  این  خوشبختانه  دارد،  سال  هزاران  در 
اعتبارات خوبی را برای گازرسانی درنظر گرفته 
شبکه  به  هم  استان  جنوب  امیدوارم  که  است 

گازرسانی مجهز شود.«
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رهبر انقالب: حرف خدا زمین نماند، از هوچی گری نترسید

مسئوالن  از  تعدادی  دیدار  در  انقالب  رهبر   
سازمان تبلیغات اسالمی تصریح کردند: مالحظه و 
رعایت اقتضائات کار فرهنگی - تبلیغی راهبردی، 

ضروری و همیشگی است
به گزارش از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای در دیدار رئیس 
و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  مدیران  از  جمعی  و 
حوزه هنری، تولید و ارائه محصوالت فاخِر مبتنی 
بر فکر نو، و در نظر گرفتن اقتضائات اجتماعی و 
فرهنگی تبلیغ را در عین خشیت کامل از پروردگار، 

تبلیغاتی  فرهنگی  دستگاه های  مهم  وظیفه  دو 
خواندند. ایشان ضمن قدردانی از اقدامات خوبی 
که در سازمان تبلیغات اسالمی انجام گرفته است، با 
استناد به آیات قرآنی، خشیت از پروردگار به معنای 
»مالحظه، رعایت و مراقبت« را راهبرد ضروری و 
همیشگی فعاالن عرصه فرهنگ و تبلیغ دانستند و 
افزودند: دستگاه ها و عناصر فرهنگی-تبلیغی باید 
کاماًل مراقب باشند که حرف خدا در هیچ شرایطی 
زمین نماند و در این زمینه نباید از جنجال و هوچی 

گری و اتهامات ترسید.
تبلیغ  در  اجتماعی  اقتضائات  به  توجه  ایشان 
گفتند:  و  ندانستند  الهی  گرفتن خشیت  نادیده  را 
کار های فرهنگی لوازمی دارد که باید به آن ها توجه 
کامل کرد.حضرت آیت اهلل خامنه ای توجه به لسان 
قوم را در فعالیت های فرهنگی- تبلیغاتی از جمله 
ارتباط  زبان  گفتند:  و  برشمردند  اقتضائات  این 
گرفتن با یک جوان و نوجوان با زبان حرف زدن 
با یک غافل جاهل یا معاند فرق می کند همچنانکه 
در کشور های  تبلیغ  و  لسان صحبت  و  زبان  باید 

دیگر با کار فرهنگی-تبلیغی در داخل از جمله در 
مجموعه های انقالبی تفاوت داشته باشد.

محصوالت  و  فکر  بازار  اسالمی  انقالب  رهبر 
نو در داخل و خارج را پررونق خواندند و گفتند: 
به  تبدیلشان  و  آن ها  فرآوری  نو،  فکر  تولید  با 
محصوالت فاخِر دارای بسته بندی خوب، در این 
بازار پرمشتری فعال شوید. ایشان با ابراز ناخرسندی 
از کم کاری در این عرصه گفتند: سازمان تبلیغات 
و حوزه هنری در عرصه های مختلف، کار خوِب 
زیاد کرده اند، اما نه به اندازه عمر حدوداً چهل سال 

خود، بنابراین باید کار و تالش را مضاعف کرد.
عنوان  به  زبده  انسانی  نیروی  به  دادن  اهمیت 
حفظ  فرهنگی،  مجموعه های  اساسی  محور 
نیرو های خوب سازمان تبلیغات در همه رشته ها، 
مراقبت از نیرو ها و مواظبت در زمینه آفات برون 
سپاری کار های فرهنگی تبلیغاتی، چهار نکته دیگر 

رهبر انقالب در این دیدار بود.
ایشان در این زمینه گفتند: البته باید از ظرفیت های 
زمینه  این  در  که  کرد  را  استفاده  حداکثر  مردمی 

جشنواره عمار نمونه خوبی است.
حفظ شادابی، سرزندگی، خوشحالی و خشنودی 
مردم از دیگر نکاتی بود که ایشان به عنوان یکی 
از وظایف مهم دستگاه های فرهنگی تبلیغاتی بیان 
بهتر  اقتصاد و زندگی مردم  اگر وضع  کردند.البته 
تأمین  تا حدودی  آن ها  و خشنودی  شادابی  شود 
با  می توان  هم  مسئله  این  از  جدا  اما  می شود، 
و  – شیرین  متنوع  کار های  مردم،  مشارکت خود 

سرزنده ای انجام داد.
خامنه ای  اهلل  آیت  حضرت  سخنان  آخر  بخش 
در این دیدار حاوی چند توصیه از جمله پرهیز از 
جناح گرایی بود.ایشان گفتند: در کل کشور به اتحاد 
کلمه و همدلی نیاز داریم چه برسد به مجموعه های 
نحله های  دام  در  افتادن  از  کاماًل  باید  که  انقالبی 

گوناگون فکری و جناح گرایی پرهیز کنند.
خودداری از کار های صرفاً ویترینی و شکلی، و 
گیری  بدون جهت  و  خنثی  آثار  تولید  از  مراقبت 
صحیح توصیه های دیگر رهبر انقالب به رئیس و 
تعدادی از مدیران سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه 
هنری بود. حجه االسالم قمی گفت: جوانگرایی – 
تبیین را جدی گرفته و در  نیرو و جهاد  پرورش 
اولویت قرار داده ایم و سعی داریم به سهم خودمان 
به تأمین نیاز های فرهنگی جامعه کمک کنیم، البته 

در برخی زمینه ها همچنان ضعف داریم.  

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب  ۱۳۹۰.۹.۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۶۲۳۱  
مورخ ۱۴۰۱.۰۹.۲۶هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای/
خانم احمد اسمعیل نیا فرزند ابراهیم نسبت به  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶۰۶.7۰ متر مربع به شماره پالک ۳۱۰ فرعی از ۸ اصلی 
واقع در قریه امیرآباد  بخش یک خریداری شده از اقای/خانم سکینه عزیزی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ ایین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی/
سراسری در شهرها منتشر و در روستا ها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین اگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست.شناسه آگهی: ۱۴۳۶۶۹۳- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۱۰.۱7- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱.۱۱.۰۱
عین اله تیموری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ امالک متقاضیانی که در هیات موضوع 
ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل- دهستان لیتکوه

19- اصلی ) قربه کاسب محله(
۶۹ فرعی خانم سودابه میرزاحسینی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با کاربری مسکونی به مساحت ۲۲7.۴۰ مترمربع . خریداری شده 

بالواسطه از زهرا مومنی و مع الواسطه از یاسر نبی پور.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاهای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای  را اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در روستاها از طریق الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،  واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. 

شناسه آگهی: ۱۴۳۵۱۶۰- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱.۱۰.۱7- تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱.۱۱.۰۱
حسن صالحی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون ثبت به مالکین مشاعی ابالغ می شود که به موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات 

مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
پالک ۴1 اصلی شهرستان ملکان واقع در بخش 

۱- پالک ۸۰۳۰ فرعی بنام آقای مرتضی احمدخانی ملکی تحت عنوان ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰/۲۹۴ متر مربع.
لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در این 
خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق ماده ۲ و ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می باشد. 
م.الف ۱7۴۸- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

بهرام رحمت اله پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک ملکان

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون ثبت به مالکین مشاعی ابالغ می شود که به موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات 

مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
پالک ۵9 اصلی روستای گدکلو واقع در بخش ۵ مراغه

۱- پالک ۸۱۶ فرعی بنام آقای داود چراغی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 7۴/۳۹۹۱ متر مربع.
لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در این 
خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق ماده ۲ و ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می باشد. 
م.الف ۱7۴۴- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

بهرام رحمت اله پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک ملکان

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون ثبت به مالکین مشاعی ابالغ می شود که به موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات 

مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
پالک ۶۴ اصلی روستای شریفلو واقع در بخش ۵ مراغه

۱- پالک ۴۲۰ فرعی به نام آقای عبداله نریمانی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۳۹۳۸.۱۰۳7 متر مربع.
لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در این 
خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق ماده ۲ و ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می باشد. 
م.الف ۱7۵۳- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

بهرام رحمت اله پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک ملکان

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون ثبت به مالکین مشاعی ابالغ می شود که به موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات 

مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
پالک ۶۴ اصلی روستای شریفلو واقع در بخش ۵ مراغه

۱- پالک ۴۱۹ فرعی به نام آقای عبداله نریمانی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۹۶۹.۳7 متر مربع.
لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در این 
خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق ماده ۲ و ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می باشد. 
م.الف ۱7۵۴- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

بهرام رحمت اله پور-  رئیس ثبت اسناد و امالک ملکان

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۹۲/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسالمی در اجرای ماده ۲ قانون و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون ثبت به مالکین مشاعی ابالغ می شود که به موجب آراء صادره از هیئت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک ملکان به قطعات 

مفروزی از بخش ۵ مراغه بشرح زیر سند مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
پالک ۶۴ اصلی روستای شریفلو واقع در بخش ۵ مراغه

۱- پالک ۴۲۱ فرعی به نام آقای عبداله نریمانی تحت عنوان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹7۹.۵۹ متر مربع.
لذا جهت اطالع کلیه مالکین مشاعی و مجاورین و سایر صاحبان حقوقی مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود چنانچه اعتراضی در این 
خصوص داشته باشند ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت اسناد و امالک ملکان نحویل تا مطابق ماده ۲ و ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی اقدام به عمل آید در غیر اینصورت اداره ثبت اسناد و امالک طبق مقررات به وظیفه خود عمل خواهد کرد و صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. الزم به ذکر است مهلت اعتراض به آگهی های اصالحی یک ماه می باشد. 
م.الف ۱7۵۲- تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ -تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
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