
با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

از ساعت ۸ صبح الی ۶ بعدازظهر
تلفن: ۳۳۱۱۲۲۹۲-۵ 
 فکس: ۳۳۱۱۸۰۵۳

niyaz.mandiha@kayhan.ir

گهی تلفنی  قبول آ

مشاور
 حقوقی

آمـوزشی
مـتفرقـه

بنایی 
و 

خدمات
شاختمانی

گمشده

پیدا شده

قالیشویی
مبل شویی

سند و برگ سبز موتور سیکلت 
اینجانب حســن مقــدم رنگ 
قرمز مدل 91 به شماره موتور 
شــماره  و   NMYS1011788
 N2N9110564100Y بدنه 
و شــماره شــهربانی 31388 
ایران 123 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند مالکیت وانت پیکان 
1600 به سفید روغنی مدل 1385 
به شــماره شاســی 22114615 و 
موتور 11285052050 به شماره 
 18 ب   767  -64 ایــران  پــاک 
به مالکیت ســیدرضا میرحســینی 
اردکانی مفقود گردیده فاقد اعتبار 

می باشد.

عکس فتوگرافی )شهادتنامه( 
بــه شــماره 212924 مربوط 
بــه کامیون شــماره ترانزیت 
44A711/12-10 و شماره 
ایــران   64 ع  ایرانــی 844 
46 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز، کارت شناسایی و 
خودرو شــورولت  وکالت نامه 
ایمپــاال به شــماره شــهربانی 
بــه  تهــران 33  و 19   919
شماره شاســی 71178603 
و شماره موتور 71178603 
به نــام محمد کریمی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل ساح شکاری 2 لول 
ســاچمه زنی ته پــر کالیبــر 12 
بــه شــماره ســاح 1056087 
مدل کوســه ســاخت روسیه به 
نــام شــاپور اهلل دینــی فرزند 
علــی عســگر بــه شــماره ملــی 
6339667767 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

)ســندکارخانه(  کمپانــی  ســند 
ن  پیــکا ی  ا ســو ی  و ر د خــو
مــی نتظا ا ه  ر شــما  بــه 

بــه   87 ایــران   53 ص   765  
شماره موتور 11128093756 
و شــماره شاســی 80496185 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

نــی  کمپا ســند  و  ســبز  گ  بــر
ســواری  خــودرو  کارخانــه(  )ســند 
انتظامــی شــماره  بــه  پــارس   پــژو 

 892 ب 98 ایران 10 با شماره موتور 
124K0483205 و شماره شاسی 
 NAAN01CA5EH142562
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

بــرگ ســبز پــژو 206 آریــان 
نقره ای متالیک مدل 1385 به 
شماره موتور 13384000551 
و شاسی 18901523 و شماره 
پاک ایران 64- 991 ب 37 به 
مالکیت اسماعیل سیاح زرندی 
مفقــود گردیده و فاقــد اعتبار 

می باشد.

سند و برگ سبز سواری سیستم 
پــژو PARSXU7 مدل 1393 رنگ 
ســفید- روغنی به شماره موتور 
شــماره  و   124K0514604 
شاسی NAAN01CA7EH151103 و 
شماره پاک 776 هـ 23 ایران 34 به 
نام حسین براتی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

کامیــون  هوشــمند  کارت 
کشــنده ولوو تیــپ ان 12 
به شماره کارت 3277316 
به نام ناصر مرادی به شماره 
 4072208523 ملــی 
مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

تیــپ  پرایــد  ســبز  بــرگ 
جی تی ایکس آي مدل 1383 
ســورمه ای متالیک به شماره 
موتور 01029463 به شاسی 
بــه   S1412283408918
شماره انتظامی 78 ایران 445 
م 57 بــه نام رضــا نوربخش 

مفقود شده اعتبار ندارد.

سند کمپانی و شناسنامه مالکیت 
مــدارک  کلیــه  و  ســبز(  )بــرگ 
 RX350 ســواری تویوتا لکسوس
 مــدل 2009 بــه شــماره پــاک
 669 هـ 48 ایران 43 و شــماره 
موتــور 2GRj069906 و شــماره 
 JTJBK11A792407036 شاسی
به نام امیرحســین قاسمی مفقود 

گردیده اعتبار ندارد. زرین شهر

اینجانــب محســن خداکرمــی مالــک 
خودرو ســواری پژو پارس به شــماره 
 63 ایــران   76 د   787 انتظامــی 
شاســی   12485134106 موتــور 
19373836 بــه علت فقدان ســند 
کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده 
است چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خــودرو مذکــور دارد ظــرف مدت ده 
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان ســمند مراجعه نماید. 
بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. 
مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

پایــان  موقــت  گواهینامــه 
ســی  شنا ر کا ت  تحصیــا
ارشــد فقــه و مبانــی حقوق 
اســامی صادره از دانشــگاه 
شــماره  بــه  تاکســتان  آزاد 
 92/8/21 مــورخ   17956
اینجانب حسین عاملی فرزند 
زین العابدیــن دارای کد ملی 
از  صــادره   4391910225
تاکستان مفقود گردیده و به 
موجب این آگهی باطل و بااثر 

اعام می گردد.

اینجانب تیمور ابوالحسنی برکی مالک 
خودرو ســواری ســمند ایکــس 7 به 
شــماره انتظامــی 839 س 55 ایران 
63 موتور 12486019607 شاسی 
70700589 بــه علت فقدان ســند 
کمپانی تقاضای رونوشت المثنی نموده 
است چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خــودرو مذکــور دارد ظــرف مدت ده 
روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهر ساختمان ســمند مراجعه نماید. 
بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت 
مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. 
مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

چون آقای حســن کریمی اشــرف مالک 
وانــت پیــکان مــدل 1387 بــه رنــگ 
ســفید شیری روغنی به شماره انتظامی 
798 ق 35 ایران 28 و شــماره شاسی 
شــماره  و   NAAA46AAX9G053357
علــت  بــه   11487063398 موتــور 
فقدان سند کمپانی، شناسنامه مالکیت 
و وکالت نامه محضری تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی 
ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شــهر ســاختمان سمند 
مراجعــه نمایــد. بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلــت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

کیــان  ســیکلت  موتــور  نــی  کمپا ســند 
بــه شــماره پــاک 132- 98378 شــماره 
تنــه  شــماره   0124NE2957817 موتــور 
NE2***125K9559130 به نام ناصر ابلق دار 

مفقود و از درجه اعتبارساقط می باشد.

ســند راهــور موتــور ســیکلت بــا شــماره 
شهربانی 32329 ایران 129 و شماره بدنه 
249Ty9000219 به نام آقای علیرضا فاضلی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خرید و فروش 
و اجاره

کلیه امالک

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 

65222933 - 09121620849 شهریار 

026-32226013 - 32224411 کرج 

77909939 - 77936888 تهران نو 

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

33911568
 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
33112296-9 
 33113519

ابهر ازناب
 باغ انگور 7 هزار متر 
متری 40 هزار تومان

دارای بنای نوساز 40 متری 
و خانه روستایی 45 میلیون

400 متر هر دو سند- منگوله دار 

۰۹۳۶۹۲۷۷۹۸۷
فروش مجتمع مسکونی تجاری 

واقع در کرج- محمد شهر
تکی یا یکجا

شــامل 8 بلــوک- 25 واحدی به 
متراژ هر کــدام 100 متر و 12 

باب مغازه
۳44۰1۶4-۰۹۳۶ خسرونژاد

۰۹۳5-14۳۰14۰

آسانسور باالبر بام
فروش- نصب- بازسازی

تعمیر انواع آسانسور
77299266-09123005669

سوله سازی برادران نارنجی
طراحی- ساخت- نصب

 ۰۹1۲5۹۸۲۰۷5
۰۳1-555۳5۲41 

بازسازی، نوسازی و تعمیرات
ساختمان شرکت معتبر

دارای رتبه 5 راه و ساختمان
۰۹1۲۷۸۲۰4۳۹ -44۲۶۳141

 YALL درب اتوماتیک
3 سال گارانتی

۰۹1۲1۹۹۰11۲ -۷۷15۰۳5۳

موسسه حقوقی دادبان
 قبولــی دعــاوی حقوقی،  کیفــری، کار 

خانواده- ثبتی و مالیاتی
۰۹1۲54۷۲۶5۷      ۸۸1۰۶۶۳۰

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکای مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

»موسسه دادشهر ش.ثبت ۲۰۶۳«
وکالت تخصصی پرونده های 

ارزشمند اماک و اراضی
)در استان تهران، البرز و سراسر کشور«

 )پرداخت هزینه بعد از اخذ نتیجه(
۰۹1۲1۲۰۳۶۳4

۸۸۹۷5154

حق الوکاله توافقی
کلیه دعاوی حقوقی

خانواده، چک و سفته
۲۲۲۲۸۹۲۳ -۰۹1۲1۰۰۷51۶

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

لباسشویی، ظرفشویی با گارانتی
پخش انواع کولر گازی )اسپیلت(

 به قیمت بانه 55۳۲۳5۲۹
احمدی ۰۹1۲۷۶4۶۹۸۰

بازرگانی نظری 
صادرات و واردات کاال

»از گمرک فرودگاه پیام کرج«
09128632716

خرید و فروش فیش حج، مکه 
تماس همه روزه- نقدی در محل شما 

66846634-66191022
09126701642

امداد گسترآپادانا

۲۲5۰4۲۳۸ـ۲۲۳151۳1

نگهداری از سالمند، بیمار،کودک
 و کلیه امور نگهداری و
 فیزیوتراپ در منزل 
و همراه در بیمارستان
 با تخفیف ویژه جهت 

فرهنگیان، جانبازان و بازنشستگان

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

ســواری دربســتی بین شهری 
راننده پایه یک متعهد و مجرب

۰۹1۹۸1۹۹51۹

»تسهیالت فوری«
خرید و فروش)سیم کارت(

»912«
»نقد و اقساط«

44۲441۶۷-۸
۰۹1۹۷۷۷۷۷5۲

قالیشویی و مبل شویی مهنام )نرگس سابق(
 شستشوی فرش 48 ساعته - سرویس سراسر تهران

حتی یک قالیچه 
  ۸۸454۸1۰ - ۷۷۸1۷۷۷۹                              
۲۲۳۳۰۳۳4 - ۳۳۷۸۷۸4۷                              

۰۹1۲۸۳۸1۳۹۲ - ۰۹1۹۳۰۰۲۲۰۶ - ۰۹1۹۳۰۰۳۲۰۶
شبانه روزی

کارت فعالیــت ناوگان عمومی 
به شماره 4138696 کامیون 
کشنده ولوو اف 12 به شماره 
انتظامی 168 ع 51 ایران 83 
مدل 1376 موتور 239195 
شاسی 809553 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.

تاریخ انتشار 1398/6/25

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی مصرف کارگران حوزه معاونت 
فنی و عمرانی شهرداری تهران و واحدهای 

وابسته شماره ثبت ۸54۲4
بــا توجه به عــدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی عــادی نوبت اول مورخ 
1398/6/24 و عدم رســمیت مجمع عمومی عادی مذکور بدینوســیله از کلیه 
اعضاء محترم شــرکت تعاونی دعوت می شــود تا در مجمع عمومی نوبت دوم که 
راس ساعت 15 روز پنج شنبه مورخ 1398/7/11 در محل دفتر شرکت تعاونی 
واقع در تهران خیابان دریان نو خیابان خسروان خیابان دکتر حبیب اله پاک 58 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
توجــه: در صورتــی که هر یک از اعضاء نتواننــد در مجمع عمومی فوق 
حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای 
در مجمــع عمومی بــه یک نماینده تام االختیار واگــذار کنند تعداد آراء 
وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر شــخص غیرعضو تنها یک رای 
خواهد بود. الزم به ذکر است تائید نماینده تام االختیار با تایید امضای 
بــازرس تعاونی و امضای عضــو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین 
منظــور عضو متقاضی اعطای نمایندگی بایــد حداکثر ظرف هفت روز از 
انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود و با در دســت داشتن مدرک 
موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده(، برگه نمایندگی مربوط توســط مقام مذکور تایید تا برگ ورود 

به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شــود این مجمع با حضور  هر تعداد از اعضاء رســمیت می یابد 
و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء )اعم از غایب و مخالف و 

حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
- رســیدگی و اتخــاذ تصمیم در خصوص صورت های مالــی 1395 الی 1397 و 

بودجه سال جاری 1398
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس/بازرسان

- اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان سال های 95 الی 1397
- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه

هیئت مدیره

تاریخ انتشار: 1398/6/25
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(

شرکت تعاونی مصرف کارگران حوزه معاونت  فنی و عمرانی 
شهرداری تهران و واحدهای وابسته شماره ثبت ۸54۲4

با توجه به عدم حصول حدنصاب الزم جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ 
98/6/24بدینوسیله به اطاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مذکور می رساند 
بــا توجــه به انجام اصاحات به عمل آمده در قانون پخش تعاون جمهوری اســامی 
ایران مجمع عمومی فوق العاده نوبت ســوم این شــرکت راس ساعت 14/30 روز 
پنج شنبه مورخ 1398/7/11 در نشانی دفتر شرکت تعاونی مصرف کارگران حوزه 
معاونت فنی و عمرانی شــهرداری تهران به نشــانی  تهران خیابان دریان نو خیابان 
خســروان خیابان دکتر حبیب اله پاک 58 برگــزار می گردد. از کلیه اعضاء محترم 
دعوت می گردد تا در جلسه مذکور حضور به هم رسانیده و یا نمایندگان تام االختیار 
خود را به صورت مکتوب معرفی نمایند. ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور 
هر تعداد از اعضاء شــرکت تعاونی رســمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع 

اتخاذ می شود برای کلیه اعضاء )اعم از غایب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

-  اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعداد اعضاء علی البدل از یک نفر به دو نفر

هیئت مدیره شرکت

مدیریت آموزش و پرورش منطقه 9 شهر تهران در نظر دارد 
پیش دبســتانی )5 قطــب( و اتاق اداره )تکثیــر( و اتاق اداره 
)آرایشگاه مردانه( و سوله و کانکس عاقه مندان را از طریق 
مزایــده در قالب اجاره واگذار نمایــد متقاضیان می توانند به 
آدرس: آزادی، خیابان نجارزادگان خ سبزه زار پاک 12 طبقه 

همکف واحد کارشناسی پشتیبانی مراجعه نمایند.
 شماره تلفن 66002738

تاریخ انتشار: 1398/6/25
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

از اعضای محترم شرکت تعاونی مسکن کارکنان سپاه پاسداران دماوند به شماره ثبت 
707 و شناسه ملی 10100091878 دعوت می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده 
نوبت اول که در ســاعت 17 روز چهارشنبه مورخ 1398/7/10 که در محل گیاوند 
خیابان 9 دی )سپاه( کوچه دوم حسینیه بنیاد شهید و امور ایثارگران تشکیل می گردد 

حضور بهم رسانید. 
توجــه: در صورتیکــه هر یک از اعضا نتواند در مجمــع عمومی فوق العاده حضور یابد 
می توانــد اســتفاده از حق رای خــود را برای حضور و اعمــال در مجمع عمومی به یک 
نماینــده تام االختیــار واگذار کند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر 
شخص غیرعضو تنها یک رای خو.اهد بود و در این صورت تایید نمایندگی تام االختیار 
با حداقل یک نفر بازرس/ یا دو نفر عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور 
عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 5 روز از انتشار این آگهی به 
همراه نماینده خود و با در درســت داشــتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت 
شناســایی معتبر در محل دفتر شــرکت تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین، 
عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و 

ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
دستور جلسه:

1- تمدید مدت فعالیت تعاونی )تمدید ماده 6 اساسنامه(
هیئت مدیره

نظر به اینکه خانم ســیده اعظم ســیدعبدالمحمد مالک پالک ثبتــی 18 فرعی از 89 اصلی 
درخواســت صدور ســند مالکیت اعیانی را نموده و از طرفی پالک مزبور فاقد طول و ابعاد و 
مساحت می باشد و متقاضی اعالم نموده است مشخصات و آدرس تعدادی از مجاورین را ندارد 
کارشناسان این اداره در تاریخ 1398/7/13 راس ساعت 10 صبح جهت احراز مالکیت و تعیین 
حدود تصرفات متقاضیان به محل وقوع ملک مراجعه می نمایند لذا بدینوسیله به کلیه مجاورین 
و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیحق اخطار می گردد در تاریخ فوق جهت عدم تضییع حقوق خود 
در محل حاضر گردند بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه عملیات صدور سند نخواهد بود. 
آدرس ملک: کهریزک: خ شهید مطهری - کوچه شهید طالبی - پالک 7

محمدحسین طاهر طلوع دل
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک م - الف 1135

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرستان سنندج 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات امالک 
در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم آگهی  می گردد در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا مــدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول و گواهی اخذ تحویل اداره ثبت نمایند 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق 

مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
1- ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعی به نــام خانم افســانه اعظمی فــرد فرزند 
محمدعلــی صادره از ارومیه تحت پالک 3944 فرعی از 4 اصلی بخش ده به مســاحت 

1152/21مترمربع به آدرس سنندج روستای حسن آباد
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/10                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/25
اداره ثبت اسناد و امالک سنندج

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139660326006000446 مورخــه 1398/5/16 هئیت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای محمدعلی روزبهانی فرزند 
مرادحســین به شماره شناســنامه 6 صادره از سامن ششــدانگ یک باب مرغداری به مساحت 
8734 مترمربع قســمتی از پالک 8 اصلی از اراضی سامن واقع در بخش چهار مالیر خریداری 
از مالک رســمی آقای محمدعلی افصحی و محمد ربیع  زارع محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 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: 1398/6/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/25
محمدرضا امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر مالف207

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860317007002098 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سیدعبدالحمید افسریان فرزند سیدمحمد زمان به شناسنامه 
549 شــماره ملی 1861169221 صادره از بهبهان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
169/55 متــر مربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5651 اصلی واقــع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رســمی مدنی فروزی ورثه رجب احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی 
مــورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید عرضحال 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/25 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/6/11 
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860317007002107 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اله بس رگبارپور فرزند ابرهیم بشناســنامه 6752 شماره ملی 
5999728266 صادره از بهمئی در ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت 221/26 متر مربع 
مفروز و مجزی شــده از پــالک 5125 اصلی واقع در بخش یک بهبهــان خریداری از مالک 
رســمی فریدون آریافر )ماهیگیر( احراز گردیده است. لذا مشــخصات متقاضی مورد تقاضا به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/6/25 تاریخ انتشار نوبت اول: 1 98/6/1 
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان

پاورقی
Research@kayhan.ir
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 آمریکا و معضلی به نام تأمین امنیت رژیم صهیونیستی
سهرابصالحی

صفحه 6
 د وشنبه ۲۵ شهریور 13۹۸ 
16 محرم 1۴۴1 -شماره ۲۲۲۸3

نفوذالبیهایصهیونیستیدرساختار
تصمیمســازیوتصمیمگیریبهحدی
قانونیطرح استکهحتیپیشنویس
یاالیحــهرابراینمایندگانکمیتههاو
کنگرهتهیهمینماینــد.اعمالقدرت
آن بودن پیچیده و رژیمصهیونیستی
درساختارقدرتآمریکاتاحدیاست
کهجورجبوشپدردردســامبر۱۹۹۱،
دربهتعویقانداختنطرحکنگرهبرای
پرداختوامبهرژیمصهیونیستیناکام
ماند،چونالبیهاییهودیبهشــدت
علیهدولتویدســتبهتبلیغزدند.

۳بازخوانیمکتوبمستند»خارجازدید2«

فتنه سران  و  نمازی ها  مشترک  دستپخت   ،1۹۲۹ قطعنامه   

دراوجاغتشاشات،وزارتنفتتیمیبرایطرحضربتیافزایش
تولیدبنزینتدارکدیدتادرصورتقطعوارداتبنزینبهکشور

شرایطبحرانینشود.ایندوراندیشیجوابداد.درتابستان۱38۹
بنزینقطعشدهبودومهمترینمنبعهمینبنزینهاییبودکهدرداخل
تولیدمیشد.همزمانغوغایرسانهایعلیهبنزینهایتولیدداخلبه
راهافتادودولتمتهمبهتولیدبنزینخطرناکوسرطانزاشد.فشار

برایاینبودکهوزارتنفتتولیدبنزینرامتوقفکندوباتحریمبنزین
وضعیتسوختدرداخلکشوربحرانیشود،امادولتتسلیمفشارنشد.

علیرغــمپیوندهاییفراترازروابطحکومتیبین
آمریکاورژیمصهیونیســتی،اماهزینههایمادی
وسیاســیتامینامنیتاینرژیمسببشدهتا
دولتمــردانآمریکاییتواناجرایبســیاریاز
برنامههایخوددرغربآسیارانداشتهباشند.

افزون بر آن اقدام مسئولین آل سعود در بازداشت سعد حریری، 
رئیس جریــان 14 مارس لبنان که از طرفداران آل ســعود بود نیز 
باید اضافه کرد. این حادثه چنان برای جهان غرب نیز شرم آور شد 
که مکرون، رئیس جمهور فرانســه نیز دولت عربستان را مسئول 
بازداشت چندهفته ای نخست وزیر لبنان دانست. آل سعود با احضار 
سعد حریری به عربســتان و مجبور کردن وی به استعفا، چنین 
می اندیشــید که افکار عمومی لبنان را علیه حزب اهلل این کشــور 
تحریک و به هیجــان درخواهد آورد، اما افکار عمومی در منطقه 
و جهان و به خصوص لبنان چنان علیه آل سعود به حرکت درآمد 
که شخصیت های مختلفی از جریان 14 مارس، اقدام آل سعود را 
محکوم کردند و درنهایت نیز مردم لبنان به رغم هزینه دویســت 
میلیون دالری عربستان در انتخابات بهار 2018 میالدی )1397 
شمسی( به لیست طرفداران مقاومت اسالمی و حزب اهلل در لبنان 
رأی دادنــد، همان گونه که در انتخابــات مجلس عراق در همین 

او در گزارشــی بــه مجمــع عمومی 
سازمان ملل تاکید کرد که تحریم ها موجب 
بروز مشکل در رساندن دارو به ویژه برای 
بیماران سرطانی، دستگاه تنفسی و قلب 
در ایران شده است و از قِبل این تحریم ها 
مسائل انسانی است که ضربه خورده  است.
تحریم دارو و مرگ بیماران ایرانی اما 
برای دولت اوباما کافی نبود. آمریکایی ها 
روی موضوع دوم مورد بحث با ســیامک 
نمازی متمرکز شــدند؛ تحریــم بنزین. 
نمازی که در صنعت نفت ایران دســتی 
داشــت، به خوبی می دانست که تحریم 
بنزین ایــران را به وضعیت فلج درخواهد 
آورد. او برای چنــد و چون مکانیزم این 
تحریم برنامه ای داشت که آن را نیز با مرکز 
ویلسون در میان گذاشته بود. رئیس جمهور 
آمریکا هم در جریان طرح های احتمالی 
بــرای تحریم ایران قرار می گرفت. به این 
ترتیب نمازی ها توانسته بودند در طراحی 
شــدیدترین تحریم تاریخ علیه ایران، به 
آمریکایی ها یاری برسانند: قطعنامۀ 1929 

شورای امنیت. 
نمازی هــا در جهت گیــری قطعنامه 

1929 و تاثیرگذاری بیشتر تحریم ها کمک 
رســاندند، اما اصل ایدۀ قطعنامه وقتی به 
نتیجه رســیده بود که صداهای ناراضی 
از داخل ایران شــنیده شد. صداهایی که 
بعدها، مایکل لدین، از راست گرایان آمریکا، 

ماهیت آنان را فاش کرد.
مایکل لدین در 13 مرداد 94 مقاله ای 
در فوربس منتشر کرد که نام آن »شومر و 
اسرار ایران« بود. لدین در این مقاله نوشت: 
»سناتور چاک شومر، در ارتباطات محرمانه 
بین دولــت اوباما و رهبران اغتشاشــات 
1388 در ایــران، شــخصا درگیــر بوده 
است. چاک شومر رفیقی در وال استریت 

داشت که با سبزهای ایران در تماس بود، 
برای همین به عنوان واسطه و پیام رسان 
انتخاب شــد. سؤال واضح بود: آمریکا چه 
باید بکند؟ و چه کاری نباید بکند؟ سبزها 
هشت صفحه پاسخ نوشتند. نامۀ سبزها 
امضا نداشت اما تاریخ داشت: سی نوامبر 

2009، برابر با 9 آذر 1388.«
لدیــن در این مقاله ادامه می دهد که 
رهبران جنبش ســبز نوشته بودند: »این 
رژیم عوض شدنی نیســت، قابل اصالح 
نیســت. اما نیروهای خواهــان تغییر در 
ایــران هم چنان قوی هســتند و رهبری 
قدرتمندی دارند. ســران جنبش ســبز 

از اوباما می خواهند هیــچ توافقی با این 
رژیم نداشــته باشد، زیرا توافق به معنای 
مشروعیت دادن است. حتی اگر رژیم قول 
بدهد که برنامۀ هسته ای را کنار می گذارد 
دولت اوباما نباید قبول کند، زیرا رژیم به 

تعهدات خود وفا نمی کند.«
بــه روایت مایکل لدیــن، این نامه به 
دست سناتور شومر رسیده  بود اما وزارت 
خارجۀ آمریکا ظاهــرا اطالعی از وصول 
نامه نداشت. دفتر سناتور شومر هم حاضر 
نمی شد در این باره توضیحی بدهد. لدین 
می نویسد شاید سناتور شومر شخصا نامه 

را به هیالری کلینتون رسانده باشد. 

ســناتور چاک شومر و دموکرات های 
کنگــره به تدریج با مواضع جنبش ســبز 
همراه شده و تصمیم گرفته بودند به سمت 
گزینۀ تحریم بروند. به زودی در فاصلۀ یک 
ماه ســه تحریم پشت سر هم علیه ایران 

وضع می شد.
تحریم اول، که مهم تر از همه بود و نیاز 
به اجماع جهانی داشت تا کلید تحریم های 
بعدی را بزند تحریم ایران در شورای امنیت 
بود، یعنی قطعنامــه 1929. تحریم های 
بعدی که از راه رسیدند، تحریم های جامع 

آمریکا و تحریم های اتحادیه اروپا بودند.
حاال با اجرای تحریم های همه جانبه، 
به خصوص در زمینــه بنزین و دارو که با 
کمک نمازی ها انجام شــده بود، وضعیت 
ایران خاص شــده بود. به غیر از نمازی ها، 
نیروهایی دیگری هم از داخل ایران بودند 
که برای تاثیرگذاری بیشــتر تحریم ها به 
آمریکایی ها مشاوره می دادند. در سندی 
که از سنای آمریکا منتشر شده، کاتزمن، 
از تحلیل گران ســنا و متخصصین تحریم 
ایران، از مالقاتــش با یکی از آقازاده های 
ایرانی پرده برمی دارد. کاتزمن هر دو ماه 
یک بار گــزارش وضعیت تحریمی ایران 
را منتشــر می کرد. گفته می شود که این 
آقازاده ساختار نفت ایران را برای کاتزمن 
شــرح داده و راه موثر تحریم را پیشنهاد 
داده اســت. ادعایی که بعدها نیز توسط 
نیک آهنــگ کوثر، یکــی از نزدیکان این 

آقازاده، به آن  اشاره شده است. 
اما ایران از ســال 88 خبر داشت که 
تحریم بنزین در کنگرۀ آمریکا مطرح شده 
است. از همان زمان، در اوج اغتشاشات، 
وزارت نفــت تیمی بــرای طرح ضربتی 
افزایش تولید بنزین تــدارک دید تا در 
صــورت قطع واردات بنزین به کشــور، 

شرایط بحرانی نشــود. این دوراندیشی 
جــواب داد. در تابســتان 1389 بنزین 
قطع شــده بود و مهم ترین منبع همین 
بنزین هایی بود که در داخل تولید می شد. 
همزمان غوغای رسانه ای علیه بنزین های 
تولید داخل به راه افتاد و دولت متهم به 
تولید بنزین خطرناک و ســرطان زا شد. 
فشار برای این بود که وزارت نفت تولید 
بنزیــن را متوقف کند و با تحریم بنزین 
وضعیت سوخت در داخل کشور بحرانی 
شــود. اما دولت تسلیم فشار نشد. بعدها 
و پس از پایان دولت دهم، ســه وکیل از 
میرکاظمی وزیر وقت نفت شکایت کردند 
به این عنوان که او بنزین های سمی تولید 
کرده است. اما این بلواهای رسانه ای بدون 
توجیه علمی نتیجه ای نداشت و کشور از 
بحرانی بزرگ تر، بحران پایان سوخت در 

داخل، نجات پیدا کرده بود.
اما در کنار این تحریم های همه جانبه 
که از ســال 1389 کلید خورد، مســئلۀ 
اختالس و فســاد نیز در بــوق تبلیغاتی 
قــرار گرفت تا ابعاد نارضایتی ها چندبرابر 
شود. سال 1390 نیز محمودرضا خاوری، 
مدیر بانک ملی نیز از کشور خارج شد تا 
بخش دیگری از تحریم ها شــکل موثر به 

خود بگیرد.
محمودرضا خــاوری متولد 1331 به 
عنوان اختالس گر سه هزار میلیارد تومانی 
شناخته می شود. وی فوق لیسانس حقوق 
از دانشگاه شهیدبهشتی و دارای تابعیت 
کانادا بود و پیشتر در محله ای اعیان نشین 
در اونتاریو کانادا عمارتی اشرافی خریده بود. 
او از زمان شاه و در سال 1356 کارشناس 
قضایــی بانک صنعت و معــدن بود و در 
ســال 1361 رئیــس اداره دعاوی همین 
بانک شــد. در دورۀ هاشمی رفسنجانی، 
عضو هیئت مدیرۀ بانک ســپه شد و در 
دورۀ خاتمــی قائم مقام مدیرعامل همین 
بانک. در دورۀ احمدی نژاد نیز او در سال 
بحرانی 1388 رئیس بانک ملی شد. او کمی 
بعد، به اتهام اختالسی با رقم باورنکردنی 
سه هزار میلیارد تومان روبرو شد. پس از 
اتهام اختالس 3 هزار میلیاردی، خاوری 
از کشور فرار کرد و به این ترتیب معمای 
اختالس را با خود به کانادا برد. اما این همۀ 

داستان نبود.

سناتورچاکشامرکهازاو
بهعنوانرابطاصلیدولت
سران با اوباما دموکرات
فتنهیادمیشود،درسال
۱388نامــهایدریافت
کردکهدرآنسرانفتنه
خواستارتشدیدتحریمها
علیهکشــورمانوعدم
مذاکره هرگونــه انجام

شدهبودند!

فصل، مردم این کشور پاسخ دخالت های آمریکا را با رأی اکثریت 
به گروه های مقاومت و مخالف این کشور و دوست و همراه جمهوری 

اسالمی ایران دادند.
درهرحال مهم تــر از هم پیمانان عرب آمریکا که درواقع یکی 
از موانع بزرگ این کشور برای ایجاد درگیری نظامی با جمهوری 
اسالمی است، زیرا در صورت وقوع جنگ، در هفته ها و شاید همان 
روزهای اولیه جنگ حیات سیاسی آن ها، همان طور که کالین پاول 
و ترامپ اشاره داشت درهم پیچیده شود و دیگر خبری از آل سعود و 
آل فالن و آل فالن در نقشه سیاسی منطقه نباشد، آمریکا با مشکل 
بزرگ دیگری نیز روبرو است و آن امنیت رژیم صهیونیستی است 
که اکنون به عنوان بزرگترین گروگان در دستان گروه های مقاومت 

اسالمی به شمار می رود.
رژیمصهیونیستیبزرگترینگروگان

نفوذ قدرتمند صهیونیســت ها در ارکان سیاســی، اقتصادی 
و نظامی آمریکا باعث شــده اســت که دولت هــای دموکرات و 
جمهوری خواه آمریکا در پشتیبانی از رژیم صهیونیستی به خصوص 
در تبلیغات انتخاباتی خود که سیاست های اعمالی آنها نیز چنین 
اســت، از یکدیگر ســبقت بگیرند و باید گفت کــه رابطه ویژه و 
راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی ورای پیوندهای دولتی است. 
در کانون این رابطه جامعه یهودیان سازمان یافته آمریکا قرار دارد 
که همواره با ســایر گروه ها و اعضای کنگره و ســنای آمریکا یک 
مجموعه پرقدرت طرفدار رژیم صهیونیســتی فراهم کرده است، 
کمیته امور عمومی آمریکا و رژیم صهیونیستی معروف به آی پک 
)AIPAC( ازجمله مهم ترین البی های یهودی است که از سال 1951 
کار خود را شروع کرده و با داشتن 60 هزار عضو فعال در سرتاسر 
ایاالت متحده توانســته است از طریق تماس ها و ارتباطات سازنده 
با اعضای کنگره و سایر کانون ها و مراکز قدرت در آمریکا و به کار 
بستن شیوه ها و ترفندهای مختلف به شکل گیری ابتکارات قانونی 
به نفع رژیم صهیونیستی اقدام نماید که تأمین حدود شش میلیارد 
دالر کمک حیاتی ســاالنه به رژیم صهیونیســتی از سوی آمریکا 
ازجمله این ابتکارات است، به گونه ای که بخش اعظم تسلیحات و 
فناوری موردنیاز ارتش این رژیم و دیگر کمک های مالی و نظامی 
دریافتی از آمریکا، تاکنون باعث بقای موجودیت این رژیم شده است.
عــالوه  بر آیپک، ازجمله دیگر محافل سیاســی طرفدار رژیم 

صهیونیستی در آمریکا باید از کمیته عملیات سیاسی حمایت از 
رژیم صهیونیســتی نام برد که وظیفه این کمیته کمک مالی به 
کاندیداهای انتخاباتی طرفدار رژیم صهیونیستی است. همچنین 
باید از انستیتو یهودیان برای امور امنیتی که جمع آوری اطالعات 
در مورد وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( و دیگر سازمان های نظامی، 
هدف اصلی این انستیتو است نیز به عنوان یکی از گروه های فعال 

و البی صهیونیسم در آمریکا نام برد.
نفوذ البی های صهیونیســتی در ســاختار تصمیم سازی و 
تصمیم گیری به حدی اســت که حتی پیش نویس قانونی طرح 
یــا الیحه را برای نمایندگان کمیته ها و کنگره تهیه می نمایند. 
اعمال قدرت رژیم صهیونیســتی و پیچیده بودن آن در ساختار 
قدرت آمریکا تا حدی است که جورج بوش پدر در دسامبر 1991، 
یعنی در شــرایطی که به سختی می کوشید برای واداشتن رژیم 
صهیونیستی به همکاری در روند صلح خاورمیانه، تصویب پرداخت 
وام به آن کشــور در کنگره را به تعویق اندازد، طی مصاحبه ای 
گفت: »در برابر نیروهای سیاســی نیرومندی قرارگرفته ام. ما با 
گروه های بســیار نیرومند و مؤثری مواجه هستیم که به کنگره 
می روند. امروز شنیدم که حدود هزار البی در کنگره در مخالفت 

با من فعال بودند، درحالی که من در اینجا یک فرد کوچک تنها 
هســتم«. ازاین رو اســت که قدرت رژیم صهیونیستی در انجام 
فعالیت های سیاســی در آمریکا به موضوعی بســیار پیچیده و 
غامض تبدیل  شده و به همین جهت است که بسیاری معتقدند 

که آمریکا سپر بالی رژیم صهیونیستی است. 
به دالیل فوق و همچنین با قدرت یابی مقاومت اسالمی در 
منطقه در پی انقالب اسالمی است که با قاطعیت می توان گفت، 
اکنون رژیم صهیونیســتی بزرگترین گروگان غرب در دستان 
پرقدرت جمهوری اسالمی ایران و دوستان آن در منطقه است؛ 
زیرا در صورت ایجاد درگیری نظامی با جمهوری اسالمی ایران، 
قبل از شــلیک موشک های جمهوری اســالمی شهرهای مهم 
این رژیم از ســوی نیروهای حزب اهلل و دیگر دوستان جمهوری 
اســالمی در منطقه مورد هدف قرار خواهد گرفت. حزب اهلل که 
به تعبیر بعضی از تحلیلگران نظامی آمریکا، قدرت نظامی آن از 

توان نظامی همه ارتش های کشــورهای عربی بیشتر است، این 
واقعیت را در جنگ 33 روزه 2006 اثبات نمود. عالوه بر دولت های 
وابسته به آمریکا در منطقه و رژیم صهیونیستی، سومین گروگان 
غرب در منطقه »انرژی« است که اقتصاد و امنیت جهان به آن 

وابسته است.
وابستگیاقتصادوامنیتجهانبهانرژیمنطقه

وابستگی اقتصاد و امنیت جهان به انرژی منطقه خلیج فارس 
در فصل دوم به تفصیل گذشت و تأکید شد که یکی از دو دلیل 
طراحی طرح خاورمیانه آمریکا برای تسلط بر کانون انرژی جهان 
بود که از آن می توان به عنوان ســومین گروگان غرب در اختیار 
گروه های مقاومت اســالمی با محوریت جمهوری اسالمی ایران 
دانســت که بارها آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( اعالم کرده 
اســت که درصورتی که امنیت جمهوری اســالمی مورد تهدید 
قرار گیرد، قطره ای از نفت از این منطقه به خارج صادر نخواهد 
شــد که معنای آن خاموشی بیش از نیمی از جهان خواهد بود 
و بنابراین نه فرانســه و نه آمریــکا و نه هیچ قدرت دیگری این 
ریسک بسیار خطرناک را نخواهند پذیرفت. عالوه بر نقاط قوت 
جمهوری اسالمی برای دفاع همه جانبه از کیان اسالمی و ملت 
بزرگ ایران، غرب در منطقه از ضعف های بزرگی برخوردار است 
که در صورت ایجاد درگیری نظامی با جمهوری اسالمی ایران، 
همه آنها اهداف موشک های جمهوری اسالمی ایران و گروه های 
مقاومت اسالمی که از کشــمیر تا مدیترانه و از دریای سرخ تا 
خزر امتداد دارند، قرار خواهد گرفت و جهان نیز از خون صنعت 

و تجارت خود، یعنی انرژی منطقه محروم خواهد شد.
البته پس از خروج آمریکا از برجام و تالش این کشور برای 
ایجاد ترس در مشــتریان نفتی ایران و فشــار بر آنها برای قطع 
واردات نفت از کشــور، اگرچه دیرهنگام، اما در اقدامی ستودنی 
دکتر روحانی در جریان سفر به سوئیس و در جمع ایرانیان این 
کشــور ضمن اظهار این مطلب که رساندن صادرات نفت ایران 
به صفر گزافه گویی آمریکایی ها است، اعالم داشت »آمریکایی ها 
مدعی شده اند که می خواهند جلوی صادرات نفت ایران را بگیرند. 
آنها معنی این حرف را نمی فهمند، چراکه این اصاًل معنی ندارد 
که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود. اگر 

شما توانستید، این کار را بکنید تا نتیجه اش را ببینید«.

آگهی ابالغ
خانم پروین حسن بیک فرزند علیرضا به شناسنامه 1552 صادره از تهران عیال مرحوم آقای مهدی رسولیان 
بدین وســیله به اطالع می رســاند در اجرای تبصره یک ماده 105 آئین نامه اصالحی قانون ثبت بهای ربعیه 
اعیانی شــدن دانــگ پالک 8746 واقع در بخش 21 یزد که متعلق به شماســت طبق نظریه کارشناســی 
دادگســتری میبد به میزان 1/500/000 ریال رایج جمهوری اســالمی ایران تعیین گردیده است و به حساب 
سپرده این اداره از طرف مالک فعلی واریز گردیده است. بنابراین جهت وصول مبلغ فوق به این اداره مراجعه 
و چنانچه مدعی تضییع حق خویش نسبت به مبلغ یاد شده می باشد ظرف مدت یک ماه پس از انتشار آگهی 
می توانیــد به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی خویش را به این اداره ارائه نمایید در صورت فوت 
خانم پروین حســن بیک وراث وی می توانند با در دســت داشتن مدارک قانونی و گواهی حصر وراثت جهت 

دریافت مبلغ نسبت به سهم االرث خود به این اداره مراجعه و یا طرح دعوی نمایند.
رئیس ثبت شهرستان میبد


