
گزارش

اشاره: سیاست های کلی نظام در زمینه ها و موضوعات گوناگون از سوی 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام تدوین و تصویب و جهت اجرا به قوای 
سه گانه ابالغ شده اســت. بررسی های میدانی موید این واقعیت است 
که سیاست های کلی از سوی قوای سه گانه آنطور که باید و شاید مورد 
توجه قرار نگرفته است. بسیار بجاست که نخبگان و اندیشمندان با عمل 
به رســالت تاریخی، نقطه نظرات خود را پیرامون سیاست های کلی و 
نقش و کارآمدی آن در جامعه بیان کنند. این نوشــتار به معرفی، نقد و 

بررسی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد.

معرفی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
 1- تأمین شــرایط و فعال ســازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های 
انســانی و علمی کشــور به منظور توســعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن 
مشــارکت آحــاد جامعــه در فعالیت های اقتصادی با تســهیل و تشــویق 
همکاری های جمعــی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقــش طبقات کم درآمد و 

متوسط.
 2- پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی 
کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و 
افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به 

رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
 3- محــور قراردادن رشــد بهــره وری در اقتصاد با تقویــت عوامل تولید، 
توانمندسازی نیروی کار، تقویِت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین 
مناطق و اســتانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای 

مزیت های مناطق کشور.
 4- اســتفاده از ظرفیت اجرای هدفمند ســازی یارانه هــا در جهت افزایش 
تولید، اشــتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت 

اجتماعی.
 5- سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها 
در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، 

مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.
 6- افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی)بویژه در اقالم وارداتی(، 
و اولویــت دادن بــه تولید محصوالت و خدمات راهبــردی و ایجاد تنوع در 
مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود 

و خاص.
 7- تأمین امنیت غــذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش 

کمی و کیفی تولید)مواد اولیه و کاال(.
 8- مدیریــت مصرف با تأکید بر اجرای سیاســت های کلــی اصالح الگوی 
مصــرف و ترویج مصرف کاالهای داخلی همراه بــا برنامه ریزی برای ارتقاء 

کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
 9- اصــالح و تقویت همه جانبه  نظام مالی کشــور با هدف پاســخگویی به 
نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش 

واقعی.
 10- حمایــت همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناســب 

ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:
 - تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم.

 - گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز.
 - تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

 - برنامه ریزی تولید ملی متناســب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای 
جدید، و تنوع بخشــی پیوند های اقتصادی با کشــورها به ویژه با کشورهای 

منطقه.
 - اســتفاده از ســاز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت 

نیاز.
 - ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم 

ایران در بازارهای هدف.
 11- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال 
فناوری های پیشــرفته، گسترش و تســهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و 

تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
 12- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:
 - توســعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای 

منطقه و جهان بویژه همسایگان.
 - استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.

 - استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.
 13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

 - انتخاب مشتریان راهبردی.
 - ایجاد تنوع در روش های فروش.

 - مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.
 - افزایش صادرات گاز.
 - افزایش صادرات برق.

 - افزایش صادرات پتروشیمی.
 - افزایش صادرات فرآورده های نفتی.

 14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشــور به منظور اثرگذاری در بازار 
جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توســعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، 

بویژه در میادین مشترک.
 15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، 
توســعه تولید کاالهای دارای بازدهی بهینه)براساس شاخص شدت مصرف 
انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشــیمی و فرآورده های نفتی 

با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
 16- صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در 
ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور 

و هزینه های زاید.
 17- اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

 18- افزایش ساالنه  سهم صندوق توســعه ملی از منابع حاصل از صادرات 
نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

 19- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها 
و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و....

 20- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، 
کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به 

اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
 21- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان ســازی آن بویژه در محیط های 

علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
 22- دولت مکلف اســت برای تحقق سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی با 
هماهنگ ســازی و بســیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول 

دارد:
 - شناسایی و بکارگیری ظرفیت های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی 

به توان آفندی و اقدامات مناسب.
 - رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

 - مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشــمند، 
فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی.

 23- شــفاف و روان ســازی نظام توزیــع و قیمت گذاری و روزآمدســازی 
شیوه های نظارت بر بازار.

 24- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن.« 
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاســخ های مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام یا اعضای آن، اعالم آمادگی می نماید. ضمنا از ارائه نقد و پیشــنهادات 

مشفقانه عموم اندیشمندان و نخبگان پیشاپیش سپاسگزار است.

نقد و بررسی سیاست های کلی
- خلط سیاست های کلی با ارزش ها

ارزش ها بیانگر اعتقاد راسخ نسبت به اعمال، حاالت و رفتارهایی هستند که 
از لحاظ شخصی یا اجتماعی نســبت به اعمال، حاالت و رفتارهای مخالف، 
برتر و ارجخ شــناخته می شوند )مدیریت رفتار ســازمانی پیشرفته، احمد 
ورزشــکار، 1389(. ارزش ها نوعی باورند و اینگونه تعریف شده اند باورهایی 
که بر اســاس آن مشخص می شــود چه چیزی مطلوب است و چه چیزی 
نامطلوب )ارزش های اجتماعی و تاثیر آن بر منابع اقتصادی، حمید سادسی(. 
در مواردی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با ارزش ها خلط شده است. 
کارایی ارزش ها در ادبیات برنامه ریزی اجتماعی با سیاست های کلی دارای 

تفاوت های اساسی است.
- ناسازگاری موجود بین سیاست و برنامه های اجرایی کشور

در مواردی بصورت آشــکار بین سیاســت های کلی و برنامه اجرایی کشور 
ناســازگاری وجود دارد که ناشــی از وجود اشکاالت شــکلی و ماهیتی در 
سیاســت های کلی یا در برنامه های اجرایی باشــد. غیرقاعده مندی در هر 
دو ســو موجب می شــود که برنامه های اجرایی کشــور، بدون سیاست و 
سیاست های کلی، بدون پشتوانه برنامه های اجرایی به حیات ناقص خود تا 
ناکارآمدی قطعی ادامه دهند و هر دو خود را در حل مشکالت زندگی مردم 
ناتوان ببینند و منتظر تغییرات و تحوالت آینده باشند یا منتظر پایان حیات 
اجتماعی خود باشند که این سرنوشت، بارها و بارها در سیاست ها و قوانین 
متعدد در کشــور مالحظه شده اســت. در برخی از موارد سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی با برنامه های اجرایی کشــور هماهنگی الزم وجود ندارد از 

این رو از سوی دستگاه های اجرایی توجه الزم و کافی به آنها وجود ندارد.
- پیاده نشدن سیاست های کلی

بررســی های جامعه نگر و اذعان رســمی بعضی از نهادها و اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، سیاســت های کلی نظام بر اساس انتظارات آنها، 
اجرا نشده اســت. البته منتقدان اجرایی نشدن سیاست های کلی، هیچ گاه 
به آســیب شناســی آن نپرداخته اند و مطالعه علمی دارای روایی و پایاییی 
قابل اطمینانی را نیز منتشــر نکرده اند. صرفا برخی در رســانه های گروهی 
نسبت به اجرانشدن سیاست های کلی اطالع رسانی کرده اند. شکل و ماهیت 
سیاست های کلی به گونه ای است که قابلیت راستی آزمایی و درصد تحقق 

در سازوکار آن پیش بینی نشده است. 
- عدم وجود نظارت بر تدوین و تصویب سیاست های کلی 

بر مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی نهادهای نظارتی صاحب 
صالحیــت، نظارتی وجود ندارد و نمی توان به تطبیق آنها با شــرع و قانون 
اساســی از طریق نظارت سیستماتیک آگاه شد. شــائبه ناکارآمدی یا اجرا 
نکردن سیاست های کلی توسط مجریان قانون، جز با داوری آگاهانه توسط 
افراد یــا نهادهای دارای صالحیت علمی و تجربی ممکن نیســت. فرافکنی 
تدویــن و تصویب کنندگان و مجریــان نمی تواند به ارائــه تحلیل دقیقی 
پیرامون ســنجش کارآمدی سیاســت های کلی بطور واقعی منجر شود. با 
قضاوت نادرســت نیز نمی توان از میان راهکارهای متعدد موجود در تجربه 

بشری برای حل مشکالت زندگی مردم، راه بهترین یا بهتر را یافت.
- وجود ناهماهنگی بین سیاست های کلی و سایر سیاست های کالن

در موارد متعدد بین سیاســت های کلی و ســایر سیاست های کالن کشور، 
ناهماهنگــی هایی وجود دارد که در نهایت بــه ناکامی آنها در روند اجرایی 
منجر شــده است. معموال سایر اســناد فرادست مانند برنامه هاتی پنج ساله 
توســعه و برنامه های ساالنه و انواع و اقســام برنامه های راهبردی و اسناد 
کالن کشور در موضوعات گوناگون با سیاست های کلی نظام دارای همگامی، 
هماهنگی و هم افزایی نیســتند. از این رو در مرحله اجرا به تشــدید اثر و 
راندمان قانون نمی انجامد و چه بسا موجب حل مشکالت زندگی مردم نشود 
بلکه باعث تشوید مشکالت نیز بشود. این مهم نیز در اثر بی ارتباطی مجموعه 
سیاست گذاری های کالن و کلی کشور بوجود آمده است که ناکارآمدی هر 

دو بخش، دستاورد ناگوار آن است.
- عدم شواهد مربوط به راستی آزمایی کارآمدی سیاست های کلی 

اصوال از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شواهدی دال بر راستی آزمایی 
سیاســت های کلی تصویب شده ارائه شده اســت. زبان خصوصی حاکم بر 
تدوین سیاست های کلی و سلیقه ای برخورد کردن در انتخاب سیاست ها، 
جایی برای راســتی آزمایی آنها باقی نگذشته است. کسی نسبت به عملکرد 
خود شــک و تردیدی ندارد؛ تصویب کنندگان در تصویب و اجراکنندگان در 
عدم اجرای آنها. به نظر می رسد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در اندازه 
گیری میزان کارآمدی سیاســت های کلی از توانایی الزم برخوردار نیست و 
قادر نیست که تغییرات سیاست های کلی را در سناریوهای مختلف پیش رو 

در دوره چشم انداز پیش بینی کند.
- عدم وجود دیدگاه همه جانبه نگری در مصوبات مجمع

اصوال سیاســت های کلی نظام از نوعی بیماری بخشی نگری در رنج است. 
بررســی محتوای سیاست های کلی نظام نشــان می دهد که سیاست ها بر 
اســاس مدلی جامع و جامع نگر طراحی نشده اند. بسیارند موضوعات مهمی 
که فاقد سیاست اند و مواردی از سیاست دارای مصادیق جزیی و جزءنگرند. 
فقدان جامع نگری در سیاســت گذاری موجب می شــود که سیاست های 
کلی در گذر زمان به ســرعت تاریخ مصرف خود را از دســت بدهد و نتواند 
تحــوالت پیش رو را تحلیل کند. از این رو جامع نگری در تبیین سیاســت 
های اجتماعی در مقیاس کالن از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت که بنظر 
می رســد در تدوین و تصویب سیاست های کلی نظام کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
- عدم پاسخگویی مجمع در خصوص ناکارآمدی سیاست ها

مطالعه گذشــته نگر در سه دهه گذشته نشان می دهد که مجمع تشخیص 
مصلحت نظام همانند سایر نهادها و دستگاه های تقسیم کار ملی قانونگذاری 
ســنتی، در برابر پرسشــگری پیرامون ناکارآمدی سیاست های کلی از بدو 
تاســیس تاکنون بصورت روزآمد، پاســخگو نبوده اســت. تدوین و تصویب 
سیاست های کلی نظام جاده ای یکطرفه از سوی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام بســوی جامعه نیســت بلکه تعامل و مشــارکت جامعه در تکمیل اثر 
سیاســت های کلی نظام دارای نقش حیاتی است. بسیاز بجاست که مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و کمیســیون های اصلی و فرعی و دبیرخانه آن با 
رســانه های گروهی تشریک مساعی بهتری داشته باشند تا نظرات اصالحی 

جامعه به مجمع و اعضای آن برسد.
- ناتوانی سیاست های کلی در تحقق اهداف قانون اساسی

بررســی جامعه نگر بیانگر این حقیقت اســت که سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتــی تاکنون توانایی تحقق اهداف مندرج در قانون اساســی جمهوری 
اســالمی ایران را نداشته است که آســیب شناسی آن بسیار مهم است. نظر 
به جایگاه مهم سیاســت های کلی در سلسله مراتب اسناد فرادست کشور، 
باید اعتراف کرد که بر اساس مواضع و دیدگاه های اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، سیاســت های کلی نظام به اهداف از پیش تعیین شده خود 
دســت نیافته اند. ناکارآمدی ماهیتی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یا 
عدم اجرای آن توســط دستگاه های اجرایی برازنده کشوری با بیش از 110 
سال سابقه قانونگذاری نیست و باید برای فعال سازی مجموعه سیاست های 

کلی نظام، تدبیری قاطع اندیشید.
- ناکافی بودن اطالعات موجود برای اطمینان از تصمیم گیری قاطع

پیچیدگــی امور اجتماعی به گونه ای اســت که تصمیــم گیری های قاطع 
در آن وابســته به اطالعات دقیقی اســت که دارای دو جنبه نظری و عملی 
است. معموال در تدوین و تصویب سیاست های کلی حدود قابل اطمینانی از 
خطای محاسباتی وجود دارد که در حین اجرای آزمایشی سیاست های کلی 
این خطای محاســباتی به حداقل ممکن می رسد. اجرای آزمایشی فرصت 
مغتنمی برای تکمیل شــناخت قوانین است که در گذر زمان و حین اجرای 

آن بدست می آید.

- عدم تصویب بیش از حد سیاســت های کلی دایمی و پیشــگیری از تورم 
قانون 

پدیده تورم قانون و قانونگذاری به وجود تعداد بســیار زیاد قوانین در کشور 
اطالق می شــود که کارآمدی آنها محل تردید است. برخی از آگاهان حوزه 
قانونگذاری معتقدند که هر چه از تعداد قوانین دایمی کشور کاسته شود برای 
اداره امور جامعه مطلوب تر است. از این رو سیاست های کلی آزمایشی مورد 
اســتفاده قرار می گیرد که در صورت عدم کارآمدی الزم، بصورت خودبخود 
و پس از اتمام دوره آزمایشی باطل می شوند و نیازی به ابطال آنها از طریق 
قانون و ارائه الیحه و طرح نیست. در واقع سیاست های کلی آزمایشی دارای 
ویژگی خودســازماندهی اند و می توانند شرایط آینده خود را پیش بینی و 

انتخاب نمایند.
- تجربه مسئولیت ناپذیری قانونگذاران

قانونی برای پیگیری مســئولیت مدنی قانونگــذاران بجز موارد جزیی وجود 
ندارد. کســی مســئولیت چهار دهه قانونگذاری ناکارآمــد را نمی پذیرد. از 
منابع مالی، طبیعی و اجتماعی کشــور در چهل سال گذشته بر طبق قوانین 
ناکارآمد اســتفاده بهینه نشده است. شایسته اســت که تقسیم کار ملی در 
حوزه قانونگرایی در برابر مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. تدوین 
و تصویب سیاست های کلی نیز شامل دوری تصویب کنندگان از مسئولیت 
مدنی اقدام خود اســت. کســی در برابر تصویب و اجرای سیاست های کلی 
ناکارآمــد مورد مواخذه قرار نمی گیرد. اتالف منابــع ملی و ضربه به منافع 
ملی از طریق اســناد ناکارآمد، قابلیت پیگیری در مراجع قانونی را به عنوان 

استیفای حقوق عموم مردم ندارد. 
- تنظیم متغیرهای اصلی، فرعی، ضمنی و جزیی در سیاست های کلی

میزان دخالت متغیرهای موثر در یک پدیده و گنجانیدن آنها در قالب سیاست 
های کلی باید همه متغیرهای تاثیرگذار در قانون را مورد مالحظه قرار داد و 
با تقسیم بندی متغیرها به گروه های همسان به بحث و بررسی پیرامون آن 
پرداخت. عدم رعایت این نکته موجب شــده و می شود که موضوعات مهم و 
غیرمهم در سیاست های کلی از یکدیگر قابل تشخیص نباشند که این مهم 
برای مجریان قانون و مردم در مقام اجرای سیاست های کلی، دشواری های 
فراوانی را ایجاد می کند. طبقه بندی متغیرهای دخیل در سیاست های کلی، 
ســطح توقع از کارکرد اجزا را تنظیم می کند و سیاســت های کلی را برای 
اثربخشی نهایی آماده می سازد. بی تشخیصی یا تشخیص اشتباه در انتخاب 
متغیرهای مرتبط با سیاست های کلی قطعا در سرنوشت آن تاثیرگذار است.

- مسایل مستحدثه و معضل شمولیت سیاست های کلی
تغییر و تحوالت جهان در سال های گذشته، آنقدر سریع و گسترده است که 
سیستم های قانونگذاری قادر به همپایی با آن نبوده اند. امور نوظهور آنقدر با 
سرعت می آیند و می روند که تعیین حدود و ضوابط آن همزمان با این آمد 
و رفت ممکن نبوده اســت. قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی در این زمینه 
دارای عقب ماندگی معناداری اســت. میزان این این عقب ماندگی تا حدی 
اســت که جبران آن به ســرعت و به زودی محقق نمی شود. از این رو امور 
فراوانی یافت می شــود که هنوز قانونگذاری سنتی به فکر تدوین و تصویب 

سیاست های کلی در آن امور نیفتاده است.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1399603024002686 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای رحیم صادق زاده 
فرزند اکبر بشماره شناسنامه 215 صادره از تبریز در یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 123/70 مترمربع پالک 204 اصلی واقع در بخش 12 خریداری از مالک 
رســمی آقای حمید پازوکی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصــول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20- تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 99/11/5 - م الف/1004
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960301024002688 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای اصغر صادق زاده 
فرزند اکبر بشــماره شناســنامه 453 صــادره از مهربان در یک قطعــه زمین با بنای 
احداثی به مساحت 123/70 مترمربع پالک 204 اصلی واقع در بخش 12 خریداری 
از مالــک رســمی آقای حمید پازوکی محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/5 - م الف/1005
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306271003598 هیــات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد 
منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
یوســفی فرزند اله وردی در ششدانگ اعیان یک باب خانه به 
مســاحت 69/81 مترمربع قسمتی از پالک 71 اصلی بخش 9 
واقع در خیابان گاز 13 کوچه شــهید اسدزاده پالک 53 اعیان 
متعلــق به خود متقاضی و عرصه موقوفه قهار قلی میرزا محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی بــه 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 اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف/834
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/5
حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306271003815 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشــهد منطقه پنــج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای محســن دیســه راد فرزند علی اصغر در ششــدانگ یک 
باب خانه به مســاحت 162/8 مترمربع قسمتی از پالک 910 
فرعــی از 2 اصلــی بخش 9 واقــع  در ابوطالب 40 گلبرگ 12 
پالک 62 خریداری از مالک رسمی آقای پویا و سینا دیسه راد 
محــرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 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 اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف/832
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/5
حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306271000416 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشــهد منطقه پنــج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای علیرضا آسیابی انرجان فرزند عبداله در ششدانگ اعیان 
یک باب منزل به  مســاحت 78/20 متر مربع قسمتی از پالک 
68 اصلی بخش 9 مشــهد واقع در طبرســی شمالی 28 شهید 
خالقــی 21 پــالک 24 اعیــان متعلق به خــود متقاضی و عرصه 
موقوفــه ظهیر الدوله محرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخــذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 822
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/05

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد
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توانمندیهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی


