دیپلمات

آمریکا به دنبال تغییر یا سرنگونی نظام در ایران نیست

وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد که کش��ورش سیاس��ت تغییر یا سرنگونی نظام
جمهوری اسالمی را دنبال نمیکند.
"جیمز متیس" هدف از سیاس��تهای واش��نگتن را واداشتن ایران به تغییر
رفت��ارش برش��مرده و گفت :ما باید آنه��ا (ایران) را به تغیی��ر رفتار در برخی
تهدیدهای��ی وادار کنیم که قادرند از طریق نیروی نظامی خود ،با س��رویسهای
مخفی خود ،نیروهای جانشین خود و یا نمایندگان خود اعمال کنند.
او همچنین در س��خنانی ،گزارش��ی خبری را که از قول مقامات دولت اس��ترالیا به
آمادگی آمریکا برای حمله به تأسیسات هستهای ایران طی چند هفته آینده اشاره کرده
بود ،قصه ای تخیلی خواند .وی گفت :واقعا نمیدانم که اصحاب رسانه استرالیایی چنین
اطالعات��ی را از کجا آورده اند .اطمینان دارم که این موضوع چیزی نیس��ت که در حال
تسنیم
حاضر مدنظر باشد.

راهبرد

توسعه روابط با ایران در دستور کار دولت جدید

پیشتاز انتخابات پاکستان گفت :دولت آتی این کشور روابط خود با ایران را
گسترش و درباره نوع روابط با آمریکا تجدیدنظر خواهد کرد.
"عمرانخان" افزود :متأس��فانه دولت حزب مردم نتوانست فشارهای آمریکا
برای اجرای خط لوله واردات گاز از ایران را تحمل کند اما حزب تحریک انصاف
نهایت تالش خود را برای واردات انرژی از این کشور به کار خواهد برد.
رهبر حزب تحریک انصاف پاکس��تان تصریح ک��رد :خط لوله تاپی قابل قیاس با
خط لوله واردات گاز از ایران نیست و حتی اگر این پروژه اجرایی شود باز اسالمآباد نیاز
به تأمین انرژی از ایران دارد .وی تأکید کرد :بهبود روابط با کشورهای همسایه به ویژه
ایران اولویت سیاست خارجی پاکستان خواهد بود.
عمرانخان اظهار داش��ت :گس��ترش تجارت با ایران را نیز در دستور کار خود قرار
فارس
میدهیم زیرا به سود پاکستان است.

در حاشیه

خروج واشنگتن از برجام نابودی یک مذاکره موفقیت آمیز بود

وزی��ر امور خارجه اتریش خروج آمری��کا از برجام را از منظر حقوقی اقدامی
تقریبا بی سابقه و «نابودی یک مذاکره موفقیتآمیز» خواند.
"کاری��ن کنایس��ل" در مقالهای که روزنامه سوئیس��ی «اخبار نوین زوریخ»
منتشر کرده ،نوش��ته است :حتی اگر یک طرف از توافق چندجانبه خارج شود،
نمیتواند دیگران را به دلیل اجرای آن جریمه کند .زمانی که آمریکا اعالم کرد از
معاهده آب و هوایی خارج میشود ،خود نمیخواستند دیگر عضو این پیمان باشند.
وی ادامه داده اس��ت :اما هدف آمریکا در مورد برجام آش��کارا نابودی کل این توافق
است .طرفهای باقی مانده نشان دادند ،فعال تصمیم دارند در پیمان بمانند و این موضوع
را حسن روحانی رئیسجمهوری ایران نیز در سفر خود به وین ( 14تیر) تایید کرد.
کنایسل در پایان مقاله خود آورده است :تحریمهای ثانویه ضدایرانی واشنگتن علیه
ایرنا
شرکتهای اروپایی نیز طبق قانون بلوکه کردن اتحادیه اروپا خنثی میشود.
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کارشناس مس��ائل سیاست خارجی با تاکید بر
اینکه خ��ارج از خود فریبی باید باور کنیم برجام به
پایان عمر خود رسیده و بپذیریم تمام این جلسات
فقط شرایط ایران را در دستیابی به دوران پسابرجام
و اتخ��اذ سیاس��تهای کالن اقتصادی ب��ه تعویق
میاندازد تصریح کرد :زمانی که به موعد تحریمهای
ن برس��یم ،در ش��رایط
جدی��د آمریکا در قبال ایرا 
نامناسبی قرار خواهیم گرفت که ممکن است برخی
اذهان لیبرالی را به این فکر بیندازد که مس��تقیم یا
غیر مستقیم با غرب مذاکرات را ادامه دهند.
وی گف��ت :پی��ش از نشس��ت وین نیز س��فر
چن��د روزه حس��ن روحانی به دو کش��ور اروپایی
پیرامون آینده این س��ند ب��یارزش و اینبار بدون
امریکا صورت گرفت ،چراکه از دیدگاه مس��ئوالن
دیپلماسی کش��ورمان ،این اروپا است که بایستی
بازیگر اصلی در تامین تداوم توافق هستهای باشد
و معض�لات به وجود آم��ده در برجام را که درپی
خروج ایاالت متحده از این به اصطالح سند جهانی
به وجود آمده را چارهسازی و مرتفع نماید.
ضیایینیری بیان داش��ت :بای��د پذیرفت پاره
کردن برجام توس��ط کاخ سفید به معنی برگشت
تحریمه��ای ش��دید اقتصادی یک��ی از بزرگترین
قدرتهای اقتصادی جهان علیه کش��ورمان است
ک��ه نه تنه��ا ش��رکتهای آمریکایی بلک��ه دامنه
ارتباطات اقتصادی ش��رکتهای کالن بینالمللی
چه در زمینه تجارت و چه در زمینه سرمایهگذاری
با ایران محدود و قطع خواهد ش��د ،با آنکه اجرای
تحریمهای جدید هنوز ش��کل عملی و اجرایی به
خ��ود نگرفته اما ،ش��وک حاص��ل از اجرای آن در
آیندهای نزدیک از هم اکنون به روشنی در اقتصاد
کشور قابل مشاهده است.
این کارشناس مسائل سیاست خارجی تصریح
کرد :از زمزمه خروج شرکتهای خارجی گرفته تا
کاه��ش ارزش پول مل��ی و التهاباتی که هماکنون
محافل کس��ب و کار کش��ورمان و معیشت مردم

را در بر گرفته اس��ت ،کامال مش��هود و قابل لمس
است که محتوای بسته پیشنهادی اروپا برای ادامه
برجام حامیان این مذاکرات و توافقنامه در کش��ور
را نیز مایوس کرده است.
وی بیان داشت :در حقیقت بسته پیشنهادی
اروپا برای جلب رضایت ایران ذات همان تصمیماتی
اس��ت که در ماه مه س��ال گذش��ته و بعد از اعالم
رس��می خروج آمریکا در نشست سران اروپایی در
بلغارستان اعالم شد ،ابتدا احیای مقررات اروپایی
معروف به بازدارنده ک��ه جامعه اقتصادی اروپا در
س��ال  ۹۶میالدی و به منظور مقابله با تحریمهای
آمریکا علیه کوبا وضع ش��د و مقصود از وضع این
قوانین جلوگیری از مجازاتهایی بود که به موجب
ان یک کشور س��وم یا همان امریکا میتوانست با
تکیه ب��ر قوانین فرامنطقهای ک��ه در اختیار خود
میبیند ب��ه صورت یک طرفه علی��ه کمپانیهای
اروپای��ی طرف معامله با کوبا ب��ه اجرا در آورد لذا
ن ش��د مصوبات در آن دوران در شرایط
قرار بر ای 
کنونی نیز برای بیاثر کردن تحریمهایی یکجانبه
امریکا درپی خروج خود از برجام اس��تفاده ش��ود
که بیش��کطبیعی اس��ت این قوانین بروکراسی
ن تضمین مناس��بی برای
اروپای��ی را میطلبد و ای 
ن بیانیه
کشورمان نخواهد بود ،از طرف دیگر در ای 
اعالم شد با استفاده از بانک سرمایهگذاری اروپا به
منظور تأمین مالی فعالیت شرکتهای اروپایی در
قبال با ایران چه در حیطه تجارت و چه در عرصه
سرمایهگذاری استفاده شود؛ به این معنا که بانک
سرمایهگذاری اروپا بایستی جای خالی بانکهای
ب��زرگ اروپای��ی را که از همکاری با ش��رکتهای
داوطلب فعالیت در ایران منع شدهاند را پر کند.
ضیایینیری با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی
سیاس��تی خاص شکل گرفته و به موجب آن افکار
عمومی بینالمللی تمرکز خود را بر نشس��تهای
ث برانگیز با پوتین
ترامپ با س��ران ناتو و دیدار بح 
گذاشتهاند ،خاطرنش��ان کرد :از طرف دیگر تنش

کارشناس مسائل سیاست خارجی در گفتوگو با سیاست روز مطرح کرد:

گزینههای پوچ اروپا برای برجام
نمای نزدیک
هتل کوبورگ وین در پانزدهم ماه گذشته مجددا
گروه دیپلماسی
گفتو گــ�و
به کانون گفتوگو بر سر توافقنامه هستهای تبدبل شد ،وزیر امور
خارجه کشورمان و همتایان او به نمایندگی از پنج قدرت باقی مانده در برجام که به دعوت
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست حضور داشتند
پیرامون آینده مبهم این سند به رایزنی پرداختند تا بتوانند به موجب این مذ ا کر ا ت
جدید ایران را برای ماندن در برجام راضی کنند .البته در نظر داشته
باشیم تمام تالش سه کشور اروپایی صرف منافع حاصله از بقای
برجام و سیاستهای طراحی شده اتاق فکرشان در بستن دست و
پای ایران حول محور مسائل سیاسی ،اقتصادی منطقهای و
فرامنطقهای میچرخد.
پیرامون بسته پیشنهادی اروپا برای برجام سیاست
روز با عباس ضیایی نیری کارشناس مسائل سیاست
خارجی به گفتوگو پرداخته که این گفتوگو را در
ادامه بخوانید.

کالم��ی مس��ئوالن ایران��ی و آمریکایی به ش��کل
خطرناکی رو به افزایش اس��ت ،ط��وری که آقای
روحانی در اظهارات خود از ش��روع دوران ریاست
جمه��وریاش خطاب به رهبران امریکا گفته با دم
شیر بازی نکنند و اینکه صلح با ایران مادر صلحها
و جنگ با ایران مادر جنگها خواهد بود و ترامپ
نیز در در رفتار همیشگی و ابلحانه خود در توئیتر
و در پاس��خ به اظهارات روحانی گفته که هیچگاه
آمریکا را تهدید نکنید و نکاتی را اش��اره کرده که
ارزش صحبت کردن را هم ندارد ،همینطور اینکه
رئیسجمهور کشورمان در نطقی قدیمیتر نیز به
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ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺑﺮ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ« ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ ﺫﻳﻞ ﺷﻤﺎﺭﻩ
18700ﻣﻮﺭﺥ  97/4/9ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  805ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ  10121ﻣﻮﺭﺥ  97/4/10ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ -1 :ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﻣﺎﻟﻚ :ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺑﺮ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺶ
ﺩﺍﻧﮓ  -2ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 742 :ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4731ﺍﺻﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  6ﺗﻬﺮﺍﻥ  -3ﻋﻠﺖ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ :ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ  -4ﺧﻼﺻﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ :ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ  742ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  4731ﺍﺻﻠﻰ ﻗﻄﻌﻪ  1199ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  202/50ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ  6ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﻓﻘﻴﻪ ﺻﻔﺎﺋﻰ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  14504ﺩﻓﺘﺮ  125ﺻﻔﺤﻪ  141ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  219718ﺛﺒﺖ ﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻰ  29007ﻣﻮﺭﺥ  72/11/11ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  99ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺻﺎﺑﺮ ﻭ ﺭﺣﻴﻢ ﻗﻨﺒﺮﻯ )ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﻪ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 9
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺻﺎﺑﺮ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  90/9/23 – 101/90/116583ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺴﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ
ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ :ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻴﺦ ﻫﺎﺩﻯ ،ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ،ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﺭﺟﺐ
ﺑﻴﮕﻰ ،ﭘﻼﻙ  ،366ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻮﻟﻮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻮﻟﻮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻠﻚ
/13975ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺎﻇﻤﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻛﻴﺶ ﻃﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ پ ﺵ  313ﻣﻮﺭﺥ  97/4/19ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ
ﻣﺤﻠﻰ ﻣﺼﺪﻕ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  44064ﻣﻮﺭﺥ  97/4/14ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ  355ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15144ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/20ﻣﺪﻋﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  113393ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2395ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  3611ﻗﻄﻌﻪ  222ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 239/4
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺯﻳﺒﺎﺩﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ .ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  487808ﺻﻔﺤﻪ  35ﺩﻓﺘﺮ  613ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  138608ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻰ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ  24824ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  92/9/13ﻭ  34604ﻣﻮﺭﺥ  94/8/30ﻭ  34605ﻣﻮﺭﺥ 94/8/30
ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  1022ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺭﻫﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ )ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ( ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
/13978ﻡ ﺍﻟﻒ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﻳﺒﺎﺩﺷﺖ – ﺷﻜﻮﺭﻯ

ﺁﮔﻬﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺎﻣﺪ ﻧﺎﻇﻤﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﻛﻴﺶ ﻃﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ پ ﺵ  313ﻣﻮﺭﺥ  97/4/19ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻠﻰ
ﻣﺼﺪﻕ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ  44063ﻣﻮﺭﺥ  97/4/14ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺭﺳﻤﻰ  355ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ  15143ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/4/20ﻣﺪﻋﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺶ
ﺩﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  423/16ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  4762ﻓﺮﻋﻰ ﺍﺯ  2395ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ  3611ﻗﻄﻌﻪ  223ﺗﻔﻜﻴﻜﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺩﻩ ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻰ ﺯﻳﺒﺎﺩﺷﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ .ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  112319ﺻﻔﺤﻪ  158ﺩﻓﺘﺮ  615ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻰ  138082ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻰ ﺗﺎﺑﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ  24824ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  92/9/13ﻭ  34604ﻣﻮﺭﺥ  94/8/30ﻭ  34605ﻣﻮﺭﺥ  94/8/30ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ  1022ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺭﻫﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻰ ﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ
 120ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ )ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ( ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻰ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺯﻳﺒﺎﺩﺷﺖ – ﺷﻜﻮﺭﻯ
/13979ﻡ ﺍﻟﻒ

ایاالت متحده هشدار داده اگر جلوی صادرات نفت
ایران را بگیرد ایران نیز ممکن است اقداماتی انجام
دهد که به تعبیر برخی بس��تن تنگه هرمز توسط
ایران از این قبیل اقدامات خواهد بود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه تحق��ق عملی چنین
مواضع��ی نه تنها ب��ه معنای م��رگ مطلق برجام
خواهد ب��ود بلکه ش��اید موجب رویاروی��ی ایران
و امری��کا در صحن��های غیر از اقتصاد و سیاس��ت
ش��ود ،اظهارداشت :واضح اس��ت همه بحرانهای
موج��ود کنونی منطقه در برابر آن بس��یار کوچک
ش��مرده خواهند شد ،درست اس��ت هرگونه اقدام

ایاالت متحده در جلوگی��ری از فروش نفت ایران
ناقض قطعنامه  ۲۲۳۱سازمانملل پیرامون اجرای
مسیر برجام خواهد بود اما ،از طرفی هم اگر ایران
بخواهد گزینه بستن تنگه هرمز را کلید بزند اروپا
چهره واقعی خود را نمایان خواهد کرد و در صدور
بیانیه علیه ایران در کنار آمریکا خواهند بود.
این کارش��ناس مسائل سیاس��ت خارجی بیان
داش��ت :در ش��رایط کنونی که هر روز ب��ا تهدید و
هش��دار طرفین سپری میش��ود باید سیاستهای
اصولی و منطقی برای جلوگیری از شکلگیری یک
بحران فاجعه بار و فراگیر جهانی اخذ ش��ود ،گزینه
گفتوگوی مستقیم آمریکا و ایران اشتباهی بزرگ و
وقتگیر خواهد بود و بدین ترتیب توهم ترامپ که
گ اقتصادی بر علیه
معتقد است سیاستهای فیلترین 
ایران میتواند زمینه یک معامله بزرگ بین دو کشور
را فراه��م کند و این موضوع را در حاش��یه اجالس
اخیر سران ناتو بیان کرد که باالخره از طرف ایران با
او تماس گرفته خواهد شد و معاملهای تاریخی هم
انجام خواهد ش��د تفکر غلطی است که باید بر روی
این تصورات خط باطل کشید و الزم است اتاق فکر
او درک کند پذیرفتن این اس��تراتژی از سوی ایران
غیر ممکن است و هرگز روی نخواهد داد.
وی اف��زود :گزین��ه دیگر ادامه برج��ام بدون
امریکا اس��ت که مس��لما امتیاز قاب��ل قبولی برای
ای��ران نخواهد داش��ت ،الزم اس��ت غ��رب توجه
داش��ته باش��د تمامی جناحهای سیاسی در کشور
اختالفات خود را کنار گذاشته و جبهه متحدی بر
علیه تهدیدات خارجی در حال ش��کلگیری است
و حمایت اخیر سپاه پاس��داران انقالب اسالمی از
دولت و نامه سردار حاج قاسم سلیمانی به ایشان،
نش��انه یکدلی میان تمام ایرانیان اس��ت ،ضروری
اس��ت برای حل مش��کالت و معض�لات اقتصادی
موجود در کش��ور نیز با توجه به فرمایش��ات مقام
معظ��م رهبری اجرای صحی��ح اقتصاد مقاومتی و
توجه به توان داخلی است.

ﺁﮔﻬﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺭﺣﻴﻤﻪ ﺑﺼﻴﺮﻱ ﺍﻧﺰﺍﺑﻲ)ﻣﺎﺩﺭﻣﺘﻮﻓﻲ(
ﺍﺣﺪﻱ ﺍﺯ ﻭﺭﺛﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺮﺍﻓﻴﻞ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ:
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻭﺱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﭼﻪ 13ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻼﻙ 26ﻃﺒﻘﻪ3
ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺍﺩﺟﻮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ11004ﻣﻮﺭﺥ
 1383/10/9ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 86ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ 1383ﮔﺮﻡ ﺷﻤﺶ
ﻃﻼﻱ ﺧﺎﻟﺺ 24ﻋﻴﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﺋﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 9602836ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ 19ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ  10ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﺭﺙ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ
/13980ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﭼﺮﺍﻏﻌﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ
ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ200ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﻌﻪ 240
ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ  8630ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  38ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ 895ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ
ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ 9630
ﺻﻔﺤﻪ  341ﺩﻓﺘﺮ 66ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ  553490ﺑﻨﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ) ﭼﺮﺍﻏﻌﻠﻲ ﻋﺒﺎﺳﻲ(
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻣﻀﺎء
ﺷﻬﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺫﻳﻞ ﺁﻥ ﻃﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 97/3/31 -49964ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ
 5ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎء ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻌﻠﺖ
ﻋﺪﻡ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ 120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻬﻲ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﻮﺭﺗﻤﺠﻠﺲ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺴﺘﺮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺟﺸﺎﻥ – ﻛﻔﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ
/13981ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺠﻴﺪﻱ ﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎء ﺷﺪﻩ ﺫﻳﻞ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 27266ﻣﻮﺭﺥ 97/4/16ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 169ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻃﻲ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩﻩ
 11048ﻣﻮﺭﺥ  97/4/17ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ
ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ-1 .ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﺎﻟﻚ :ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺠﻴﺪﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﺎﻟﻚ
ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ -2ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 6593/0 :ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ8
ﺗﻬﺮﺍﻥ -3ﻋﻠﺖ ﮔﻢ ﺷﺪﻥ :ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ-4ﺧﻼﺻﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ :ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ ﺷﻤﺎﺭﻩ 0ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ
 6593ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 8ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻨﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺠﻴﺪﻱ ﻓﺮﺩ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺘﺮ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ  139520301042000316ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ 312404ﺛﺒﺖ ﻭ
ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻠﻚ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺁﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎ ﻫﺮﻛﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ
ﻣﺪﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻲ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﺮﺳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻣﻴﺪ ﻣﻠﻚ -ﺭﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻣﻮﻟﻮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
/13982ﻡ ﺍﻟﻒ
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اخبار
 ۵۳درصد آمریکاییها مخالف جنگ
با ایران هستند

نتیجه نظرس��نجی «هافینگتون پست» و موسسه
«یوگاو» درباره حمایت یا مخالفت آمریکاییها از اعالم
جنگ با ایران نشان میدهد که اکثریت ،مخالف اعالم
جنگ هستند.
همزم��ان که واکنشهای انتقادی ب��ه اظهارات ضد
ایرانی و تند اخیر «دونالد ترامپ» و تهدید او به جنگ در
آمریکا ادامه دارد ،نتیجه یک نظرسنجی حاکی از این است
که اکثریت افکار عمومی این کشور مخالف هرگونه جنگی
با ایران هستند .نتیجه این نظرسنجی حاکی از آن است
که  ۵۳درصد آمریکاییهای شرکتکننده در نظرسنجی،
مخال��ف اعالم جن��گ با ای��ران هس��تند و  ۳۷درصد از
شرکتکنندگان هم مخالفت شدید خود با هرگونه اعالن
جنگ را اعالم کردند ۲۳ .درصد از ش��رکتکنندگان در
نظرسنجی ،حمایتش��ان را از تصمیم آمریکا برای اعالن
جنگ با ایران ابراز کردند و  ۹درصد حمایت شدید خود
را از اعالن جنگ ضد ایران اعالم کردند .ایسنا

توافق جدید با ایران
باید به تمام مسائل بپردازد

یک مق��ام ارش��د وزارت خارجه آمری��کا در یک
س��خنرانی در البی ضدایرانی «افدیدی» خواس��تار
پرداختن به «مجموعه کام��ل تهدیدها علیه آمریکا»
در هرگونه توافق جدید با ایران شد.
«یلی��م پابلت» ب��ا ط��رح ادعاهایی مانن��د اینکه
مکانیسمهای راستیآزمایی در برجام مناسب نبودهاند و
یا اینکه این توافق قادر به جلوگیری از دستیابی ایران به
مواد هس��تهای الزم برای تولید سالح هستهای نبوده از
تصمیم «دونالد ترامپ» ،رئیسجمهور آمریکا برای خارج
کردن کشورش از توافق با ایران دفاع کرد .مهر

ﺁﮔﻬﻰ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺭﺣﻴﻤﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻳﺮﺝ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  174ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺳﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ
 24ﻣﺘﺮﻯ ،ﺥ ﻳﻜﻢ ﻏﺮﺑﻰ ،ﺥ ﺩﺷﺖ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻛﻮﭼﻪ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ،پ  10ﻭﺍﺣﺪ  3ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ :ﺧﺎﻧﻢ ﺭﻭﺷﻨﻚ ﺣﻴﺪﺭﻯ ﺍﺻﻞ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺳﻨﺪ ﻧﻜﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5524
ﻣﻮﺭﺥ  1379/7/27ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ  390ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺻﻮﻝ  100ﻋﺪﺩ
ﺳﻜﻪ ﻳﻚ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  9700816ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﺟﺮﺍﻳﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻴﺴﺮ
ﻧﺸﺪﻩ ،ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﺎﺩﻩ  18ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﻻﺯﻡ ﺍﻻﺟﺮﺍء ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺝ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ 10
ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺩﺭ
ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ – ﻋﻠﻴﻨﮋﺍﺩ
/13976ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮﻝ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﺍﺻﺎﻟﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺪﻕ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ96/7/17-24048
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 910ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺑﺸﻤﺎﺭﻩ
ﻭﺍﺭﺩﻩ  96/7/17- 39648ﻣﺪﻋﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﻳﻚ
ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 270ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼﻙ 1893
ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  123ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻔﺮﻭﺯ ﻭ ﻣﺠﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﻼﻙ 207ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﻲ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ11ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ  7868ﺻﻔﺤﻪ 277ﺩﻓﺘﺮ 40/2ﻭ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ 24067ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﺎﻧﻮ ﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻲ ﺁﺑﺎﺩﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ-71215
 65/9/26ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 272ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮﻝ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ
ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 83/3/9 -19444ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ 439
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﻣﺸﺎﻉ ﺍﺯ ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻗﺎﻱ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻐﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺯﺍﺩﻩ
ﻋﺮﺏ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﺳﻬﻤﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﺫﻛﺮ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ24067
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﮓ ﺳﻬﻤﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮﻝ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ
ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻛﺸﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺛﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ )ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ( ﺁﮔﻬﻲ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﻭ ﻳﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ
 10ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪ
ﺛﺒﺘﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﻳﻪ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﭘﻼﻙ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺭﻳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻦ -ﻧﺎﺻﺮﻱ
/13983ﻡ ﺍﻟﻒ
ﺁﮔﻬﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﻭ ﺑﺮگ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻳﻪ
ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺪﻕ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ  97/2/31 -60674ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 200ﺣﻮﺯﻩ ﺛﺒﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻭﺍﺭﺩﻩ
 13636ﻣﺪﻋﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻼﻙ
 198ﻓﺮﻋﻲ ﺍﺯ  6894ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ 2ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻨﻀﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺫﻳﻞ ﺛﺒﺖ 309696ﺻﻔﺤﻪ 329ﺩﻓﺘﺮ 2003ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﺍﻭﺩ ﺷﻔﻴﻌﻲ ﺛﺒﺖ
ﻭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭼﺎﭘﻲ/939238ﺍﻟﻒ 81/ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﭙﺲ
ﺷﺸﺪﺍﻧﮓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  87/11/21 -9879ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ
ﺷﻤﺎﺭﻩ772ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻫﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ
)ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺖ( ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ
ﭘﻼﻙ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  120ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺛﺒﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ )ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ( ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﺩﻋﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﻚ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻞ
ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﮔﻬﻲ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻩ
ﺭﻭﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻳﺖ
ﻭ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺍﺧﻮﺍﻫﻲ
ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻤﺜﻨﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﭘﻼﻙ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻛﻔﻴﻞ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻧﺎﺭﻣﻚ  -ﺷﻬﻤﻴﺮﺯﺍﺩﻱ
/13984ﻡ ﺍﻟﻒ

