سیاسی

یاالول  13 - 1439فوریه  - 2018سال هفدهم  -شماره 4535
سهشنبه  24بهمن  26 -1 396جماد 

در نشست دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه حقوق بشر مطرح شد

تالش برای آغاز گامهای عملی دولت برای تحقق حقوق شهروندی

نشست یک روزه دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران
در حوزه حقوق بشر روز گذشته در مرکز مطالعات وزارت
خارجه و با حضور تعدادی از ســفرای خارجی مقیم تهران
برگزار شد.
در این نشست که در راستای سیاست اصولی جمهوری
اســامی ایران مبنی بر تعامل و شفافیت در حوزه حقوق
بشــر و به منظور اطالع رســانی و تبیین آخرین تحوالت
و پیشــرفتها در این حوزه در ایران برگزار شــد ،ســید
مرتضی آوایی ،وزیر دادگســتری ،غالمحســین دهقانی،
معاون امور حقوقی و بینالملــل وزارت خارجه ،معصومه
ابتکار ،معــاون رییس جمهور در امور زنان .شــهیندخت
موالوردی دستیار رییسجمهور در امور حقوق شهروندی
و کاظم غریبآبادی ،معاون امور بینالملل و همکاریهای
بینالمللی قضایی ستاد حقوق بشر و جمعی از نمایندگان
مجلس بــه ایراد ســخنرانی پرداختند .قرار بــود در این
نشست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز
سخنرانی کند که بنا بر گفته دهقانی ،معاون امور حقوقی
و بینالمللی وزارت خارجه به علت برنامه غیر مترقبهای که
برای وی پیش آمده او نتوانسته در این جلسه حضور پیدا
کند .این نشست از سوی وزارت خارجه برگزار شده است.
ســیدعلیرضا آوایــی وزیــر دادگســتری در همایش
دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران در حوزه حقوق بشر
گزارش جامعی از وضعیت حقــوق کودکان در جمهوری
اسالمی ایران ارائه کرد.
آوایی در بخشی از سخنرانی خود گفت :توجه به حقوق
کــودک ،فقط بحث جوامع امروزی نیســت ،بلکه در دین
مبین اســام هم نســبت به حقوق کــودک توجه خاص
شده است که احترام و تکریم کودک ،پرهیز از خشونت و
بدرفتــاری با کودکان ،رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض از
جمله آنهاست .در جمهوری اسالمی ایران ،کودکان زیر ۱۸
سال  ۳۰درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می دهند
و ایــن آمار اهمیت پرداختن به حقوق کودکان را نشــان
می دهد .خوشبختانه جمهوری اسالمی در همان سالهای

اولیه تصویب پیمان نامه حقوق کودک ،به این معاهده بین
المللــی ملحق و اقدامات متعددی جهت اجرای آن به کار
بست ،گرچه الحاق جمهوری اسالمی همراه با رعایت حق
شرط همراه بود لیکن به علت همخوانی عمده مواد پیمان
نامه با قوانین و مقررات تعارضهای معدودی پیش آمده و
سمت وسوی تصویب قوانین داخلی هم در سالهای اخیر
تطبیق بیشتر با کنوانسیون بوده است.
تحوالت تقنینی در حوزههای قضایی و حمایتی به ویژه
در قانون مجازات اســامی مصوب  ،۱۳۹۲قانون حمایت
خانواده مصوب ســال  ،۱۳۹۱قانــون حمایت از کودکان
بیسرپرســت و بدسرپرست مصوب ســال  ،۱۳۹۲قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال  ۱۳۸۱و قانون
آئین دادرســی کیفری مصوب ســال  ۱۳۹۲نشان دهنده
نزدیکــی روح قوانین داخلی با مفاد پیمان نامه بینالمللی

برگزاری هفدهمین نشست کمیسیون مشترک
اقتصادی ایران و عمان در چند ماه آینده

سفیر کشورمان در مسقط با اشاره به روابط رو به گسترش ایران و عمان
در زمینههای مختلف ،از برگزاری هفدهمین نشســت کمیسیون مشترک
اقتصادی دو کشور در چند ماه آینده خبر دادمحمدرضا نوری شاهرودی سفیر
کشورمان در مراسم جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی طی
اظهاراتی عنوان کرد :سی و نهمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و روز ملی
جمهوری اسالمی ایران را در حالی گرامی میداریم که نهال انقالب اسالمی
پس از گذشت چهار دهه ،علیرغم تندبادهای شدید و نامالیمات پی در پی ،به
درختی استوار و پربار تبدیل شده است .سفیر جمهوری اسالمی ایران در ادامه
با اشــاره به تاریخ روابط دو کشور اظهار داشت :بدون شک نقش رهبران دو
کشور در گسترش روابط اهمیت ویژهای داشته است .وی افزود :نقش سلطان
قابوس در آغاز مذاکرات هستهای ایران و کشورهای  5+1گویای این واقعیت
است .سفیر ایران عنوان کرد :رایزنی و هماهنگی بین جمهوری اسالمی ایران
و سلطنت عمان در خصوص مسائل دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی به صورت
مستمر ادامه دارد و دو کشور هفدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی
خود را تا چند ماه آینده برگزار خواهند کرد.

اســت .معاون امور حقوقی و بینالملل وزارت خارجه نیز
صبح روز گذشته در این نشست با ابراز تاسف از درگذشت
عاصمه جهانگیر گزارشــگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل
در امور ایران گفت :قرار بود طی هفتههای آتی با ایشــان
مالقاتی داشــته باشــیم تا در مورد شرایط حقوق بشر در
ایران صحبت کنیم .دهقانی در بخشــی از سخنان خود با
اشــاره به رشد توسعه اجتماعی در ایران تاکید کرد :ایران
در این زمینه پیشــرفتهای زیادی کرده و روند توســعه
اجتماعی در ایران در مقایسه با سایر کشورها به خصوص
کشورهای منطقه متفاوت بوده است.
وی همچنین گفت :روز گذشته خبر فوت خانم عاصمه
جهانگیر گزارشــگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور
ایران را دریافت کردیم این خبر واقعا ناراحت کننده است.
ما برای ایشان دعا می کنیم واز خداوند متعال میخواهیم

تالش برای اعزام غواص
به محل غرق سانچی

رایزنی سخنگوی انصاراهلل با جابری انصاری
درباره آخرین تحوالت یمن

عالءالدیــن بروجردی رییس گروه دوســتی و پارلمانی ایران و چین با
اشــاره به حضور هیــات پارلمانی ایران در چیــن و مذاکره با مقامات این
کشــور عنوان کرد :در ایــن مذاکرات درباره نگرانــی خانوادههایی که در
حادثه سانچی عزیزان خود را از دست داده اند صحبت و توافق شد کمیته
مشترکی میان ایران و چین برای تعیین تکلیف نهایی سرنوشت این افراد
با توجه به غرق شدن کشتی تشکیل شود .بروجردی ادامه داد :تا کنون از
طریق ربات به کشتی غرق شده دسترسی یافته اند اما نیاز به اعزام غواص
اســت که از نزدیک وضعیت کشتی مشاهده و درباره آن اطمینان حاصل
شود که در این خصوص نیز مذاکره مفصلی با فرمانده امداد و نجات چینی
صورت گرفت که در کمیته مشــترک به آن رسیدگی میشود ،همچنین
توافق و تأکید شــد که با توجه به حرکت روزانه صدها فروند نفتکش که
تعداد زیادی از آنها برای ایران اســت ،اســتاندارد کشتیها افزایش یابد.
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد:
در این سفر برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی ،اعضای گروه دوستی و
پارلمانی ایران و چین و یکی از اعضای کمیسیون عمران حضور داشتند.

سخنگوی انصاراهلل یمن ،با دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه
سیاسی دیدار و رایزنی کرد .حسین جابری انصاری که پیگیری پرونده یمن
در دستگاه دیپلماسی کشور بر عهده وی است در روز دوشنبه با محمد عبد
السالم سخنگوی انصاراهلل یمن دیدار و گفتوگو کرد.
گفتوگو در ارتباط با آخرین تحوالت یمن و وضعیت نابسامان انسانی
در این کشــور مهمترین محورهای رایزنی این مقام یمنی با دستیار ویژه
وزیر امور خارجه بود .عبدالسالم همچنین در روز شنبه نیز با محمد جواد
ظریف وزیر امور خارجه دیدار و رایزنی کرده بود .در این دیدار عبدالسالم
گزارشــی از اوضاع جاری در یمن ،بویژه وضعیت نابسامان انسانی در این
کشــور ارائه داد .ظریف نیز با اشاره طرح چهار ماده ای جمهوری اسالمی
ایران برای حل بحــران در یمن ،بر لزوم توقف فوری جنگ و بمباران این
کشور تاکید کرد .ایشان همچنین با توجه به بروز فاجعه انسانی در یمن به
دلیل تداوم حمالت هوایی ناجوانمردانه ائتالف به رهبری عربستان سعودی
علیه مردم این کشور ،لزوم ارسال فوری کمکهای بشردوستانه و انسانی به
مردم یمن از سوی جامعه جهانی را مورد تاکید قرار داد.

در دیدار کالنتری با سفیر آلمان مطرح شد

توسعه همکاری محیطزیستی ایران و آلمان

ســفیر آلمان در ایران با رئیس سازمان حفاظت
محیطزیســت دیــدار و پیرامون مســائل مختلف
محیطزیستی و توسعه همکاریهای دو جانبه گفت
و گو کردند .عیسی کالنتری معاون رئیس جمهوری
و رییس سازمان حفاظت محیطزیست در این دیدار
با اشاره به برخی چالشهای محیطزیستی ایران در
حوزههای مختلف آب ،خــاک و هوا ،گفت :به ویژه
در حوزه آب با چالشهای بزرگی مواجه هســتیم و
رفع این چالشها نیازمند اتخاذ تصمیمهای مهم به
ویژه برای اصالح شیوه مدیریت منابع و مصارف آب
و اصالح الگوی کشــت و آبیاری در حوزه کشاورزی
است .کالنتری با تاکید بر نقش پررنگ آب در حوزه
محیطزیســت ،تصریح کرد :به دلیل شــرایط آبی
کنونی ،پوشــش گیاهی کاهش پیدا کرده و همین
امر تغذیه حیوانــات گیاه خوار و به دنبال آن طعمه
یابی برای حیوانات گوشــتخوار را دشوار کرده است.
معــاون رئیس جمهوری درباره آلودگی هوا در ایران
و اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آن نیز گفت:
بخش عمده آلودگی هوا در شــهرها ناشــی از تردد
خودروهای فرسوده به ویژه تردد شبانه کامیونهای
فرسوده در شهرها و تولید ذرات کمتر از  2.5میکرون
بر اثر احتراق ناقص سوخت در این خودروها است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست افزود :رئیس
جمهوری مصمم به رفع چالشهای محیطزیســتی
بــه ویــژه آلودگی هــوا اســت و به همیــن دلیل
تصمیمیمبنی بر نوســازی کامیونها اتخاذ شد که
آلمان نیز میتواند در این مسیر به ایران کمک کند.

وی اظهار کــرد :ایران از اشــتراک تکنولوژی و
دانش نوین در زمینه نوســازی ناوگان حمل و نقل
و مدیریت پسماند استقبال میکند و آلمان میتواند
همانطور که در گذشته در زمینه تجهیزات و آموزش
کشاورزی با ایران همکاری داشت ،همکاریهای خود
را در زمینه مقابله با آلودگی هوا ادامه دهد.
کالنتری خاطرنشــان کرد :با توجه به وســعت
ایران و کاهش شدید بارش ،مشکالت محیطزیستی
متعددی باید مدیریت شود .معاون رئیس جمهوری
ضمن تاکید بر ضرورت توسعه آموزشهای تخصصی
برای کارشناســان و به ویژه محیــط بانان ،تصریح
کــرد :آموزشهای روزآمد و تخصصــی میتواند به
حل چالشهای محیطزیســتی کمــک کند .رئیس
ســازمان حفاظت محیطزیســت ضمــن دعوت از
وزیر محیطزیســت آلمان برای ســفر به ایران ،ابراز
امیدواری کرد :این ســفر منجر به توسعه و ارتقای
همکاریهای محیطزیستی میان دو کشور میشود
زیرا محیطزیســت مرز نمیشناســد و آسیبهای
محیطزیســتی در هــر نقطه ای میتواند به ســایر
مناطق نیز تسری پیدا کند .وی با یادآوری بندهای
محیطزیستی حقوق شــهروندی ،خاطرنشان کرد:
رئیس جمهوری ضمن تشــویق مردم برای مطالبه
گری حقوق محیطزیستی و برخورداری از آب ،خاک
و هوای سالم ،بر حفظ حقوق محیطزیستی نسلهای
آتی تاکید دارد .همچنین ،کاوه مدنی سرپرست مرکز
بین الملل و امور کنوانســیونهای سازمان حفاظت
محیطزیست با اشاره به تفاهم نامه ای که قرار است

امروز سه شنبه  24بهمن ماه میان ایران و آلمان به
امضاء برسد ،پیشنهاد کرد :مراسمیتحت عنوان روز
محیطزیســت ایران و آلمان با همکاری سازمانها و
موسسات تخصصی این حوزه برگزار شود.
پیشنهاد آلمان برای ایجاد گفت و گوی حقوقی
پیرامون حقوق محیطزیست میان دو کشور

بنابراین گزارش ،میشــاییل کلور برشتولد سفیر
آلمــان نیز در این دیدار با اشــاره بــه فعالیتهای
گسترده محیطزیستی آلمان در دنیا و اعالم آمادگی
کشورش برای توســعه همکاریهای محیطزیستی
با ایران ،گفت :محیطزیســت نقش و جایگاه بسیار
مهمیدر آلمــان دارد تا آنجا که حزب ســبز برای
حمایت از فعالیتهای محیطزیستی تشکیل شد.
سفیر آلمان با ابراز تاسف از خروج آمریکا از پیمان
تغییرات آب و هوایــی پاریس ،اظهار کرد :آلمان به
تعهدات خود بــرای کاهش گازهــای گلخانه ای و
مقابله با تغییرات آب و هوا پایبند است.
وی اشــارهای هم بــه عالقمندی شــرکتهای
خودروسازی آلمان برای توسعه همکاری با ایران در
زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل داشت و افزود :در
زمینه آب هــم هماهنگیهای الزم برای بازدید تیم
کارشناســی ایران از تالشهای آلمان در این حوزه
صورت گرفته است.
برشــتولد پیشــنهاد داد :زمینهســازی بــرای
شــکلگیری گفت و گوی حقوقــی پیرامون حقوق
محیطزیست نیز در همکاریهای میان ایران و آلمان
لحاظ شود.

تحلیل الجزیره از تنش اخیر در سوریه و گام بعدی ایران

روسیه بین تهران و تل آویو کدامیک را انتخاب میکند؟

تنش نظامیاخیر در سوریه تطبیق عملی موضع گیریهای سیاسی اسرائیل
اســت که طی چند ماهگذشــته در تعیین خطوط قرمز برای حضور ایران در
ســوریه نمود یافته بود ،بدون آنکه ایران توجهیبه این خط قرمزها کند .این
رســانه عرب زبان در ادامه نوشت :در این رابطه ،مهمترین اتفاقاتی که در روز
شــنبه بوقوع پیوست ،یکی سرنگونی جنگنده اسرائیلی ازطراز اف  16توسط
نیروهای ارتش سوریه ،و دیگری حمله اسرائیل به اهداف ایرانی در سوریه ،به
همراه اعالم رســمیآن ،بود .تحلیلگران سیاسی اسرائیل بر این عقیده اند که
تحوالت امروز ســوریه فصل جدیدی از مرحله ایاســت که چند ماه پیش با
تهدید نتانیاهو در مورد حضور ملموس ایران در سوریه آغاز شد .یک تحلیلگر
اسرائیلی سرنگونی جنگنده صهیونیستها را اتفاقی بی سابقه دانست که پاسخ
اســرائیل بهآن ،هدف قرار دادن پایگاههای نظامیسوریه و ایران در نزدیکی

که روح ایشان را بیامرزد .دســتیار رییسجمهور در امور
حقوق شــهروندی به عنوان ســخنران دیگر این نشست
اعالم کرد :نســخه مکتوب اولین گزارش ملی پیشرفتها
و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شــهروندی به زودی
منتشر و در معرض نقد افکار عمومی قرار میگیرد.
شــهیندخت موالوردی یادآور شــد :بیش از یکسال از
رونمایی و ابالغ منشور حقوق شهروندی در  ۲۹آذر ۱۳۹۵
که به اصولی همچون کرامت انســانی ،صیانت از حقوق و
آزادیهای غیر قابل ســلب ،حاکمیــت مردم ،برخورداری
همــه مردم از حقوق انســانی مســاوی ،منــع تبعیض و
حمایت یکســان قانون از همه افراد ملت مبتنی اســت،
می گــذرد؛ حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر
کرات خواستار
فراز و نشــیب تاریخ معاصر خود بارها و به ّ
تحقــق آن بودهاند و تا به امروز بهای ســنگینی را در این
راه پرداختهاند.
وی افــزود :بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم جزم،
تعهد ،مسئولیت پذیری و اراده سیاسی خود را در پیگیری
آرمانهای آزادیخواهــی و عدالتطلبی ملت و عملیاتی
شدن یکی از مهم ترین وعدههای رئیسجمهور به نمایش
گذاشــت و رئیسجمهور که مســئولیت اجرا و پاسداری
از قانون اساســی را برعهده دارد ،بــا «ابالغ و اعالم» این
منشــور گام اول را در تحقق حقوق و آزادیهای اساســی
آحاد ملت ایران برداشــت.هر چند هدف اصلی این منشور
آگاهیبخشــی به شهروندان در زمینه حقوق و آزادیهای
اساسیشان به منظور اســتیفا و ارتقای آن بوده است ،اما
آنچنان کــه در بیانیه منضم به منشــور که جزءالینفک
آن اســت آمده ،در کنار گفتمانســازی و جریان سازی
با محوریت حقوق شــهروندی ،دولت درصدد خواهد بود
گامهای عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود.
در این نشست همچنین تعدادی از سفرا و نمایندگان
سفارتخانههای خارجی مقیم در تهران دیدگاهها و نظرات
خــود را در خصوص موضوع نشســت و همچنین مطالب
مطرح شده از سوی سخنرانان مطرح کردند.

دمشــق ،پاسخی کافی محسوب میشود .اما ســوال بزرگ آن است که ایران
و ســوریه قصد دارند امور را به کدام ســمت سوق دهند؟ از سوی دیگر ،یک
کارشناس مســائل خاورمیانه بر این عقیده است که آنچه در حال وقوع است
تنشیبی سابقه محســوب میشود و واضح و مبرهن است که طرف ایرانی از
موضع خود کوتاه نمیآید واســرائیل نیــز از آنچه خطوط قرمز خود در مورد
حضور ایران در ســوریه مینامد ،چشم پوشــی نمیکند .از اینرو ،حوادث به
سمت نقطه واقعا خطرناکی پیش میرود و تحوالت آینده در این منطقه مربوط
به اتفاقات میدانی اســت؛ اما مشخص است که دو طرف حرکت در مسیری را
آغاز کرده اند کهچگونگی بازگشت از آن را نمیدانند.
به عقیده این تحلیلگر ،بعید اســت که روسیه روابط خود با سوریه و ایران
را قربانی اســرائیل کرده و دراین باره به صهیونیستها کمک کند .روسیه تنها
میتواند به اسرائیل ضمانتهایی بدهد که البته اینامر به تنهایی نظر اسرائیل
را تامین نمیکند .به این دلیل اســت که اگر اســرائیل بر خواســتههای خود
اصرار ورزد ،شرایط به همین شکل خطرناک باقی میماند .تحلیلگران با برخی
ارزیابیهایی مبنی بر اینکه تحقیقات راجع به پرونده فســاد منجر به افزایش
مقابله نظامیاسرائیل با ایران میشود ،موافق نیستند و ورود به یک ماجراجویی
تازه از ســویاســرائیل ،برای فرار نتانیاهو از تحقیقات را نوعی ساده انگاری
میدانند .تنها سیاستی که نتانیاهو براساس آن حرکت میکند ،سیاست بقای
در قدرت است و او میداند کهشکست در هر جنگی به معنای کاهش شدید
محبوبیتش بعنوان نخســت وزیر رژیم صهیونیستی است در این میان ،بویژه
تحلیلگران اسرائیلی بر این عقیده هستند که جنگ و افزایش تنشها نه به نفع
ایران است ،نه سوریه و نه حتی اسرائیل ،چرا که اسرائیل به ارامش نیاز دارد؛ با
این حال ،در سیاستهیچ جزم و قطعیتی وجود ندارد.
ترجمه :انتخاب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شــماره  96/11/2 ،139660318003010055هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقدسندرســمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم بمانی براری
گربه کوچه فرزند کاظم بشــماره شناسنامه 9391صادره ازفومن به شماره ملی  2668038960ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 197/61مترمربع پالک  3226فرعی از  69اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک
 34فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش 24گیالن خریداری از مالک رســمی خانم شــهربانو عبداللهی
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اسنادو امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادر خواهد شد.م الف1372
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8:
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی وساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شــماره  96/11/3 ،139660318003010095هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم زهرا خانواده
گیگاســری فرزند حسین به شماره شناســنامه 15639صادره از تهران به شماره ملی  0057769346ششدانگ یک
قطعه زمین مشتمل بر یکباب انباری به مساحت 899/44مترمربع پالک  2558فرعی از  62اصلی مفروز و مجزی
شده ازپالک  184فرعی از  62اصلی واقع درکالشم بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی آقای مسعود اقبالی
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشندمی توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به
اداره ثبت اسنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادر خواهد شد.م الف1384
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شــماره  96/10/23 ،139660318003009795هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقدسندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم آسیه ارمغان
فرزند صفرعلی بشــماره شناســنامه  847صادره ازفومن به شــماره ملی  2668497744ششدانگ یک بابخانه و
محوطه و دوباب انباری به مســاحت  939/45مترمربع پالک  170فرعی از  76اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک
19و 39فرعی از  76اصلی واقع درماوردیان بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی آقای صفرعلی ارمغان محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.م الف1392
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابر رای شــماره  96/11/3 ،139660318003010078هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی صفرپور
چپولی فرزند کاسعلی بشماره شناسنامه 490صادره ازفومن به شماره ملی  2669023657ششدانگ یک قطعه زمین
مشــتمل بربنای احداثی به مساحت 174/92مترمربع پالک  3223فرعی از  69اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک
 68فرعی از  69اصلی واقع درگربه کوچه بخش24گیالن خریداری از مالک رســمی آقای محمد رسول محمدی
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اســنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.م الف1359
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی
برابررای شــماره 96/10/25 ،139660318012003446هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی ،تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود یوسفی زاده
چوبری فرزند اماناهلل بشماره شناسنامه 23صادره از شفت درششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب خانه و
انباری و موتور خانه و اســتخرو محوطه به مســاحت  3795/40مترمربع به شماره پالک فرعی  143از 60اصلی
مفروز و مجزی شــده ازپالک  62فرعی واقع در روستای شاه نشین شفت بخش 21گیالن از مالکیت رسمی آقای
اماناهلل یوسفی زاده چوبری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب دراجرای ماده فوق ،دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود  ،اشــخاصی که
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت
دوماه اعتراض خودرا کتبا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یکماه به مرجع ذیصالح
قضایی(دادگستری شهرستان شفت) مراجعه ودادخواســت مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه
نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست
وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد.م الف 1364
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8:
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمی
برابررای شــماره  96/10/14 ،139660318012003259هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ،تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نادرملک محمدی
فرزند نقی به شماره شناسنامه  11905صادره از تهران در سه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه زمین مشتمل برخانه
و محوطه با کاربری مســکونی به مســاحت  1372/14مترمربع به شماره پالک فرعی  655از  30اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  68فرعی واقع درروستای ناصران بخش 21گیالن ازمالکیت رسمی آقای فضه پورناصرانی
محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق ،در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود ،اشخاصی که
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشــندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت
دوماه اعتراض خودرا کتبا به این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح
قضایی(دادگستری شهرستان شفت) مراجعه ودادخواســت مقتضی تقدیم وگواهی طرح دعوی رابه این اداره ارائه
نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض ویاعدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست
وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهدشد.م الف 1370
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت-حسن عباس زاده
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اخبار کوتاه

ظریف در کنفرانس بازسازی عراق شرکت میکند

ایسنا :سخنگوی وزارت خارجه از شــرکت وزیــر امور خارجه کشورمان در
کنفرانس بازســازی عراق خبر داد .بهرام قاسمیسخنگوی وزارت امور خارجه با
اشاره به اهمیت عراق به عنوان یک کشور دوست و همسایه ایران گفت :دکتر
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانس بینالمللی بازسازی
عــراق به میزبانی کویت شــرکت خواهد کرد .وی افزود :ایــران از برگزاری این
کنفرانس اســتقبال و مشــارکت جامعۀ بینالمللی در روند بازسازی این کشور
را امری ضروری و اقدام در مســیری درست میداند و ما بر ضرورت مشارکت
صادقانه و غیر مشروط جامعه بینالمللی در این بازسازی تاکید داریم؛ جمهوری
اسالمیایران در حمایت از مردم و دولت عراق هیچگونه تردیدی به خود راه نداده
همانگونه که در مبارزه با تروریسم نیز در کنار مردم و دولت عراق بوده و خواهد
بود .سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت :جمهوری اسالمیایران
در مســیر کمک به بازسازی و توســعه اقتصادی عراق ،همانند دیگر حوزههای
سیاســی ،امنیتی ،نقش حمایتی و ســازنده خود را در دوران پسا داعش ادامه
خواهد داد .وی در پایان افزود :هدف این کنفرانس تجمیع کمکهای مالی منابع
مختلف بینالمللی برای بازســازی به ویژه در مناطق جنگ زده ،زمینهســازی
برای ارایه راه حل ریشهای در منازعات داخلی ،نوسازی ظرفیتهای محلی و ملی
عراق ،تقویت بافت اجتماعی ،ایجاد توازن بین روند بازسازی و برنامه آشتی ملی
و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

همکاری روسیه با ایران در سوریه ادامه مییابد

ایرنا :سفیر روسیه در تهران با تاکید بر حفظ برجام گفت :همکاریهای ایران
و روسیه در مبارزه با تروریســم در سوریه ادامه خواهد یافت« .لوان جاگاریان»
یکشنبه در گفتوگو با خبرگزاری تاس افزود :از سطح تماسهای ایران و روسیه
در ســوریه از جمله در عرصه تامین شرایط فعالیت مناطق کاهش تنش در این
کشــور رضایت داریم .وی گفت :دو کشور ســهم مهمیدر پیروزی بر تروریسم
داشــتند ،همکاریهای ایران و روســیه در حل و فصل سیاسی مساله سوریه و
مبارزه با بقایای گروههای تروریســتی ازجمله در تماس نزدیک با کشــور سوم
ضامن صلح یعنی شرکای ترکیه ای ادامه مییابد .سفیر روسیه در ایران گفت:
موضــوع برجام به طور طبیعی در تماسهایی با شــرکای ایرانی مطرح و مورد
بررســی قرار میگیرد« .بار دیگر تاکید میکنــم ایران به طور کامل به تعهدات
خود در چارچوب برجام عمل میکند».وی افزود :این توافق نتیجه مذاکرههای
طوالنی و دشــوار چندجانبه است و در شکلی که در تابستان سال  2015ثبت
شده است ،باید حفظ شود« .هیچگونه تغییری در این توافق نباید مطرح شود».
جاگاریان گفت :بدیهی اســت که تهران و مسکو از اوضاع پیرامون برجام نگران
هستند؛ نشانههایی وجود دارد که شرکای اروپایی نیز که تالشهای گستردهای
را برای دســتیابی این توافق بکار بســتند ،نگرانند .سفیر روسیه در ایران گفت:
از سطح همکاری روســیه و ایران در چارچوب برجام رضایت داریم ،هم اکنون
در ایران هیاتی از شــرکت دولتی روس اتم حضور دارد که با شــرکای ایرانی در
مــورد برخی ابعاد طرح تغییر کاربری راکتور فوردو گفتوگو میکند.وی افزود:
امیدواریم در آینده نزدیک شاهد نتیجه این رایزنیها باشیم.

رئیس پارلمان عراق خواهان مشارکت ایران
در سازندگی کشورش شد

تســنیم :رئیس پارلمان عراق میگوید با توجه به اینکه مشــترکات بین
جمهوری اسالمیایران و عراق فراتر از حد شمارش است ،بنابراین چشم انتظار
ارتقای بیشتر سطح روابط در ابعاد مختلف بین دو کشور هستیم .رئیس پارلمان
عراق در ســالروز پیروزی انقالب اسالمیایران در مراســم ویژهای که در محل
ســفارت جمهوری اسالمیایران در بغداد برگزار شد ،خواستار مشارکت ایران در
سازندگی و بازسازی عراق شد« .سلیم الجبوری» عصر یکشنبه در این مراسم که
جمع زیادی از مقامات لشــکری و کشوری ،نمایندگان پارلمان و شخصیتهای
سیاســی عراقی و سفرای خارجی در بغداد حضور داشتند گفت که «امیدوار به
گسترش همکاریهای بیشتر در زمینههای علمی ،فناوری و مشارکت ایران در
سازندگی و بازسازی عراق هستیم» .وی اضافه کرد که مناسبات سیاسی بین دو
کشور پنجره خوبی برای گسترش روابط اقتصادی در طول سنوات گذشته بوده و
میانگین تبادالت تجاری بین دو کشور روز به روز در حال افزایش است.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شــماره  96/10/23 ،139660318003009793هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقدسندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم پری ارمغان
فرزند صفرعلی بشــماره شناسنامه  908صادره ازفومن به شــماره ملی  2668498351ششدانگ یک باب خانه و
محوطه و ســه باب انباری به مســاحت  1505/25مترمربع پالک  169فرعی از 76اصلی مفروز و مجزی شــده
ازپــاک 19و 39فرعی از  76اصلی واقع درماوردیان بخش24گیالن خریداری از مالک رســمی آقای صفرعلی
ارمغان محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اســنادو امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضــای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادر خواهد شد.م الف1394
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شــماره  96/10/27 ،139660318003009903هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقدسندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فرشته واحد
وخشوری فرزند محمد بشــماره شناسنامه 1481صادره ازتهران به شماره ملی  0044972024ششدانگ یک قطعه
زمین مشتمل برخانه مسکونی دارای پروانه ساختمان به مساحت 804مترمربع پالک  315فرعی از 20اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک یک فرعی از 20اصلی واقع در گوراب پس بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی وراث
ابوالحسن اکبری محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اســنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادر خواهد شد.م الف1396
تاریخ انتشارنوبت اول- 96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شــماره  96/10/12 ،139660318003009368هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عمادالدین
بهارمســت حسین آبادی فرزند ناصر بشماره شناسنامه 2660015937صادره از فومن به شماره ملی 2660015937
ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مســاحت  150/80مترمربع پالک  471فرعی از  70اصلی
مفروز و مجزی شده ازپالک  136فرعی از  70اصلی واقع در گران بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی آقای
حجت ادهم محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اسنادو امالک محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادر خواهد شد.م الف1400
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن
برابررای شــماره  96/10/20 ،139660318003009751هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود مشرف
فرزند محمدعلی بشــماره شناسنامه 178صادره از تجریش به شماره ملی  0450942902ششدانگ یک قطعه زمین
مشتمل بریکباب خانه به مســاحت  269/12مترمربع پالک  281فرعی از 4اصلی مفروز و مجزی شده ازپالک 90
فرعی از  4اصلی واقع درشولم بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم چراغعلی بقائی طلب محرز
گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره
ثبت اسنادو امالک محل تســلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات
سندمالکیت صادر خواهد شد.م الف1431
تاریخ انتشارنوبت اول-96/11/24 :تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون ومــاده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابررای شــماره  96/11/2 ،139660318003010067هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقردرواحدثبتی فومن تصرفات مالکانه
وبالمعارض متقاضی خانم مطهره فالح گنجو فرزند مهدی بشماره شناسنامه 2660127761صادره ازرشت به شماره
ملی  266127761ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بریکباب خانه به مساحت  185/73مترمربع پالک  735فرعی
از  10اصلی مفروز و مجزی شــده ازپالک  4فرعی از  10اصلی واقع درسنگ بیجار بخش  24گیالن خریداری از
مالک رسمی خانم ساریه فالح گنجومحرز گردیده است.
لــذا به منظور اطــاع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نســبت به
صدورســندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خودرا به اداره ثبت اســنادو امالک محل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف1408
تاریخ انتشار نوبت اول- 96/11/24:تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن-علی نصرتی
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهــی موضوع ماده  3قانون ومــاده 13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وســاختمانهای فاقد
سندرسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابررای شــماره  96/11/3 ،139660318003010093هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقدسندرســمی مســتقردرواحدثبتی فومن تصرفات مالکانه
وبالمعارض متقاضی آقای حســین منزوی نودهی فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه  965صادره ازمرکزی به شماره
ملی  2669305016ششــدانگ یک باب خانه و محوطه به مســاحت  511مترمربع پالک  216فرعی از  68اصلی
مفروز و مجزی شــده ازپالک  68فرعی از 68اصلی واقع درنوده بخش24گیالن خریداری از مالک رسمی آقای
محمد باقرمنزوی محرز گردیده است.
لذا به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت
اسنادو امالک محل تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.م الف1424
تاریخ انتشارنوبت اول- 96/11/24:تاریخ انتشارنوبت دوم96/12/8 :
رییس ثبت اسنادوامالک شهرستان فومن-علی نصرتی

