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کارشناس ارشد علوم سیاسی

در مبحث پیش��رفت ]و اصطالحاً توس��عه[،  نظریات و مدل ه��ای متنوع و بعضاً متضادی ديـــــدگاه
ارائه شده است که هریک فرصت ها و محدودیت های مخصوص به 
خود را دارند. تمام این نظریات را می توان از حیث وابستگی نظری 
و عملی به دیدگاه های غربی، در دو رویکرد کلی پیش��رفت درون زا 
و ب��رون زا طبقه بندی کرد. درپیش��رفت درون زا، اس��اس توس��عه 
برمبنای اس��تفاده از ظرفیت های داخلی و مدل های بومی طراحی 
می ش��ود و در این بین، ممکن است از ظرفیت سرمایه گذاری های 
خارج��ی نیز اس��تفاده گردد، اما ای��ن بهره گیری نیز هم راس��تا با 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای داخلی و پر کردن خأله��ای آن تعریف 
می ش��ود. در مقاب��ل، رویکرد پیش��رفت برون زا ق��رار دارد که چه 
به لحاظ نظری و چه از حیث عمل، مدل های توس��عه ای مبتنی بر 
نظ��ام بازار آزاد و در برهه ای سوسیالیس��م، اس��اس آن را ش��کل 
می ده��د. البته در س��ال های منتهی به فروپاش��ی اتحاد جماهیر 
شوروی در سال 1990 و پس از آن، مبتنی بر مدل های توسعه ای 
لیبرال دموکراسی، رویکرد پیشرفت برون زا عمومیت بیشتری یافت.

متن پیش رو تبیینی اس��ت بر پیشرفت دورن زا که براساس 
بیان��ات مق��ام معظ��م رهبری تدوین گردیده اس��ت. ب��ه اعتقاد 
ایش��ان، تغییرات ظاهری که ممکن اس��ت با اتکا به خام فروشی 
و تکنولوژی وارداتی به وجود آید، پیش��رفت حقیقی نیست، زیرا 
»پیش��رفت آن وقتی اس��ت که درون زا باش��د، آن وقتی است که 
متکی به اس��تعداد درونی یک ملت باشد.« به عبارتی، پیشرفتی 
که مبتنی بر نگاه به بیرون طراحی ش��ود، یک شبه پیش��رفت یا 
پیشرفت نماس��ت. وزن و اعتبار کش��ورها و دولت ها نیز مبتنی بر 
همین اصل اس��ت و ملتی که براس��اس ش��کوفایی استعدادهای 
ذاتی خود به پیشرفت می رسد، اعتبار بیشتری نسبت به سایرین 
به دست می آورد. در ادامه، ضمن تبیین ماهیت هر دو رویکرد در 

اندیشۀ رهبری، شاخصه های پیشرفت درون زا بیان می شود.
 

تبیینپیشرفتدورنزاوبرونزا
همان گون��ه که ذکر گردی��د، نظریات مختل��ف حول مفهوم 
پیش��رفت را از حیثی می توان در دو رویکرد کلی برون زا و دورن زا 
تقس��یم بندی کرد. در هریک از این رویکردها، مفاهیم سیاس��ت، 
فرهنگ، اقتصاد و جامعه، معنا و مفهومی خاص می یابند و اساس 
برنامه ریزی های کالن، میانی و کوتاه مدت قرار می گیرند. به عنوان 

مثال، در حوزۀ اقتصاد دو نوع نگرش کالن در کشور وجود دارد:
1- اقتص��اد دورن زا ک��ه در آن نی��ل به پیش��رفت اقتصاد با 

بهره گیری از ظرفیت های درونی کشور و مردم تأمین می شود.
2- اقتص��اد ب��رون زا ک��ه در آن نیل به پیش��رفت اقتصاد با 

بهره گیری از کمک های خارجی به  دست می آید.
در نگاه اول، که پایۀ شکل گیری مفهوم اقتصاد مقاومتی است، 
برای دس��تیابی به رونق اقتصادی باید استعدادها و ظرفیت های 
درونی شناسایی و به درس��تی به کارگیری شود. »وقتی که اجازه 
نمی دهند که ش��ما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید 
چ��اه حف��ر کنی و از درون زمی��ن خودت آب بی��رون بیاوری تا 
محتاج آب آن همسایۀ بخیل نباشی. باید از درون خود استمداد 
کنی��م و بتوانیم کارها را پیش ببریم.« البته این نگرش به معنای 
محص��ور بودن اقتصاد و محدود کردن آن به درون نیس��ت، بلکه 
به صورت پویا و فعال و نه منفعل، کش��ور ب��ا اقتصادهای جهانی 

تعام��ل دارد و ب��ا قدرت مواجه می ش��ود. به عبارت��ی، در عرصۀ 
سیاست های خارجی، دولت با اتکا به قدرتی که از اقتصاد درونی 
به دس��ت آورده است، با سایر کشورها در حوزۀ مسائل اقتصادی 

از موضع قدرت و نه انفعال، تعامل می کند.
در ن��گاه دوم، پیش��رفت اقتصاد با اس��تفاده از کمکی که از 
بی��رون از مرزها صورت می گیرد، محقق می ش��ود. مبتنی بر این 
دیدگاه، سیاس��ت خارجی باید تغییر یابد تا در نتیجۀ آن، اقتصاد 
شکوفا شود. به عبارتی، تنها با سازش با قدرت های جهانی می توان 
از بن بس��ت های اقتصادی خارج ش��د. »امروز شرایط کشور به ما 
نش��ان داده اس��ت که این نگاه دوم، یک نگاه کاماًل غلط و عقیم 
و بی فایده اس��ت.« این نگرشی که امروز دولت های غربی درصدد 

تقویت آن میان مردم ما هستند، از دو جهت قابل نقد است:
ال��ف( در حوزۀ سیاس��ت خارج��ی: از طرفی تجربه نش��ان 
داده اس��ت که با عقب نش��ینی در برابر قدرت های بزرگ، نه تنها 
دس��تاوردی برای کشور حاصل نشده، بلکه آنچه داشته ایم نیز از 
دست داده ایم. به عبارتی، نه فقط در عرصه های مختلف اقتصادی 
تغییرات محسوس��ی حاصل نمی ش��ود، بلکه شرایط برای اعطای 

امتیازهای بیشتر به آن ها نیز فراهم می شود.
ب( در ح��وزۀ اقتصادی: هنگامی که جه��ت رونق اقتصادی 
نگاه ها به بیرون از مرزهای داخلی باشد، در مسئله ای مانند کاهش 
قیمت نفت، با مشکالتی مواجه می شویم که اگر نگاهی درونی به 
اقتصاد وجود باش��د، دیگر چنین مس��ائلی به وجود نخواهد آمد. 
مثال ها و موارد بی شماری از به بن بست رسیدن تالش کشورهای 
در حال  توس��عه ای حکایت می کند که اساس پیشرفت و تغییرات 
مثبت اقتصادی خود را منوط به دریافت وام از کشورهای خارجی، 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی قرار داده اند.
 

عللناکارآمدیرویکردپیشرفتبرونزا
رویکرد پیش��رفت ب��رون زا دارای نواقص و معایبی اس��ت که 
بخشی نظری و برخی مربوط به ساختار عملیاتی آن است. اولین و 
مهم ترین علت ناکارآمدی این رویکرد، ناتوانی تئوری های غربی در 
عرصۀ عمل حوزه های مختلف عمل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 
است. به عنوان مثال، »بعد از این همه کاری که ]قدرت های بزرگ[ 
در این منطقه ]خاورمیانه[ کردند و نفوذی که پیدا کردند، حضور 
سیاسی و اقتدار سیاس��ی آن ها این جور دارد نابود می شود. این ها 
نش��ان می دهد که تئوری پردازی های غربی در زمینۀ سیاست، در 

زمینۀ اقتصاد، تئوری های ناقص و عقیم و بی خاصیتی است.«
در ح��وزۀ نظ��ر، یکی از نواقص��ی که در ای��ن رویکرد وجود 
دارد، تقدم و تأخری اس��ت که به مقوله های مهم حیات اجتماعی 
می دهد. گاهی این اولویت بندی مفاهیم در تقابل بنیادی با اصول 
مس��لم اس��المی قرار می گیرد. به عنوان مثال، هر نظریۀ معطوف 
ب��ه پیش��رفت باید به مفه��وم عدال��ت به عنوان یک��ی از مفاهیم 
اساس��ی اس��الم بها دهد. از آنجا که دنیای س��رمایه داری مبتنی 
بر لیبرال دموکراس��ی به مفهوم عدالت به عنوان یک مقولۀ فرعی، 
درج��ه دو و ابزاری می نگرد و به نفع، س��ود و پ��ول به عنوان یک 

مس��ئلۀ اصلی اهمیت می ده��د، نمی تواند الگوی مناس��بی برای 
نظریۀ پیشرفت ارائه دهد. به عنوان مثال، اگرچه ممکن است سرانۀ 
درآمد ملی برخی کش��ورها باال باش��د، اما این امر به معنای توزیع 
عادالنه نیست. »]وقتی گفته می ش��ود[ در فالن کشور پیشرفتۀ 
دنیا مثاًل آمریکا یا کانادا درجه حرارت به 42 درجه رس��ید و فالن 
قدر آدم کشته شدند... این معنایش آن است که طبقاتی در آنجا 
وجود دارند که زندگی بر آن ها سخت است. برزیل امروز هفتمین 
یا هش��تمین قدرت اقتصادی دنیاس��ت، اما در آنجا چند میلیون 
کودک وجود دارد که این ها نه پدر و مادر دارند، نه سرپناه دارند، 
نه مسکن دارند... ما نباید دنبال این زندگی برویم. ما نباید دنبال 
این اقتصاد برویم. شکوفایی اقتصاد معنایش این نیست. شکوفایی 
اقتصاد این است که به دولت امکان بدهد تا فقر را از میان جامعه 
بردارد. این اقتصاد خوب است. ما بایستی نه فقر یک گروه خاصی 
را، بلکه فقر عمومی را از بین ببریم.« لذا قسط و عدل در چارچوب 
دین، بهترین و بیشترین تحقق را پیدا می کند و برای نیل به آن، 
باید »خودم��ان را از دنباله روی فرهنگ غربی در زمینۀ مس��ائل 

اقتصاد، کاماًل خالص کنیم و نجات ببخشیم.«
ج��دای از آنچه گفته ش��د، نظری��ات کنونی غربی توس��ط 
خود متفکران غربی به چالش کش��یده شده اس��ت. لذا انتقاد از 
مدل های پیشرفت به ش��یوۀ غربی، امروزه دیگر متعلق به جوامع 
شرقی نیست و خود اندیشمندان غربی نیز در زمینه های مختلف 

اقتصادی، اخالقی و سیاسی، زبان به انتقاد گشوده اند.
 

شاخصهایپیشرفتدرونزا
پیشرفت اسالمی یا درون زا بر دو پایۀ اصلی استوار است که 
از شاخص های اقتصاد اسالمی نیز محسوب می شوند. از این روی، 
هر روش، توصیه و نسخۀ اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین 
کند، معتبر اس��ت و متقاباًل هر مدل اقتصادی )هرچند مستند به 

منابع دینی باشد( که نتواند این دو را تأمین کند، اسالمی نیست. 
این دو پایه عبارت اند از:

1- افزای��ش ثروت ملی: میزان کنترل دولت بر ثروت، منابع 
طبیعی، مالی، نظام اقتصادی، ابزار ارتباطی و حمل ونقل به تعیین 
حدوحدود قدرت وی کم��ک می کند. به عبارتی، تولید و افزایش 
ثروت از منابع مادی تولید قدرت است که از میزان آسیب پذیری 
یک دولت در برابر تحریم ه��ا و تهدیدات بین المللی می کاهد. از 
این روی، کش��ور اس��المی باید کشوری ثروتمند باش��د تا بتواند 
ب��ا بهره گیری از این قدرت اقتصادی، ضمن کاهش آس��یب های 

خارجی، اهداف خود را نیز در سطح بین المللی پیش ببرد.
2- توزی��ع عادالنه و رفع محرومیت در درون جامعۀ اس��المی: 
همان گونه که در باال نیز ذکر شد، اقتصاد اسالمی یک نظام اقتصادی 
عدالت محور است و این اصل در هر سه حوزۀ تولید، توزیع و مصرف، 
توسعه می یابد. البته باید توجه داشت که توزیع عادالنه، مشروط به 
تولی��د و افزایش ثروت ملی اس��ت. به عبارتی، تا هنگامی که ثروتی 
تولید نشده باشد، توزیع عادالنه نیز نامفهوم است: »اگر تولید ثروت 
نشود، اگر ارزش افزوده در کشور باال نرود، ما نمی توانیم محرومیت را 

برطرف کنیم، نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم.«
 

اقداماتالزمجهتتحققپیشرفتدرونزا
در اینج��ا به برخی از ش��اخص ها و اقدام��ات الزم به منظور 
پیش��رفت درون زا اشاره ش��ده اس��ت. الزم به ذکر است که این 
اقدام��ات را می توان با توجه ب��ه مخاطب آن، به دولتی و مردمی 

نیز تقسیم بندی کرد.
الف( اقدامات دولتی
1- تقویت تولید داخل

یکی از مهم ترین شاخص ها درپیشرفت دورن زا، سرمایه گذاری 
بر روی تولید داخلی اس��ت. این عالوه بر کاهش نرخ بیکاری )در 

اث��ر به کارگیری مؤثر از نیروی داخلی(، عاملی اس��ت برای تحقق 
شاخص اول پیشرفت درون زا؛ یعنی تقویت تولید داخلی و افزایش 
ثروت ملی را در بر خواهد داش��ت. از این روی، همۀ تالش ها باید 
برای تقویت تولید داخلی بس��یج ش��ود. »از همۀ مس��ئوالنی که 
در زمینه ه��ای اقتصادی فعالیت دارن��د و از همۀ آحاد مردم باید 
مطالبه بش��ود که به مس��ئلۀ تقویت تولید داخلی کمک کنند.« 
برای این منظور، الزم است از بنگاه های تولیدی متوسط و کوچک 

و همچنین بنگاه های دانش بنیان حمایت شود.
2- کاهش خام فروشی

یکی از اقدامات الزمی که دولت باید برای تحقق پیش��رفت 
درون زا ب��دان به عنوان یک هدف میان م��دت و بلکه کوتاه مدت 
نظر کند، نهضت کاهش خام فروش��ی اس��ت. »اینکه من چندی 
پیش راجع به وابس��ته بودن اقتصادم��ان به نفت اعتراض کردم و 
در س��خنرانی گفتم، ناظر به این اس��ت. ما بای��د کاری کنیم که 
خام فروشی به تدریج کاهش پیدا کند تا اینکه به کلی از بین برود. 
باید ارزش افزوده ایجاد کرد.« به عبارتی با کاهش خام فروش��ی و 
تبدیل مواد خام به کاالهای سرمایه ای، ارزش افزوده ای نیز تولید 

می شود که در نهایت، باعث افزایش تولید ملی خواهد شد.
اقدامات دیگری نظیر تسهیل سرمایه گذاری، کاهش واردات 
کاالهای مصرفی، مبارزه با قاچاق و هدایت سرمایه گذاری داخلی 
در تولید نیز از جمله اقداماتی اس��ت که دولت باید انجام دهد تا 

این مهم تحقق یابد.
3- اتقان کاری در صادرات کاالهای داخلی

صادرکنندگان و تاجران ایرانی با عرضۀ محصوالت باکیفیت 
ایران��ی در بازارهای منطق��ه ای و فرامنطقه ای، زمینۀ معرفی این 
کاالها را فراهم می کنند. این عده که در حوزۀ تجارت و دادوستد 
خارجی مشغول هس��تند، می توانند از طریق صحت عمل، نقش 

ایفا کنند و آبروی ملت ایران را حفظ کنند.
ب( اقدامات مرتبط با مردم

1- مصرف کاالی داخلی
در عرص��ۀ اجتماع��ی، ای��ن م��ردم هس��تند ک��ه در نقش 
مصرف کنن��دۀ کاالهای داخلی یا خارجی، ب��ه کاهش یا افزایش 
ث��روت ملی کمک می کنند. بدیهی اس��ت که مص��رف کاالهای 
خارجی و امتناع از خرید کاالی داخلی، باعث فلج ش��دن چرخۀ 
تولی��د داخل��ی و در نتیجه، کاهش ثروت ملی می ش��ود. لذا این 
مردم هستند که باید اهتمام خود را بر مصرف محصوالت داخلی 
قرار دهن��د. باید »کارگر ایرانی را حمایت بکنند، کارگاه تولیدی 

داخلی را با مصرف کردن ]محصول[ آن رونق بدهند.«
2- پرهیز از اسراف

یک��ی از مس��ائل و معضالت اجتماعی که در س��طح جامعه 
می تواند در سرنوشت اقتصاد ملی اثرگذار باشد، اسراف، زیاده روی 
و ریخت وپاش است. این پدیده که در اسالم نیز مورد مذمت قرار 
گرفته، در هدررفت س��رمایه های مالی و اجتماعی، تأثیر بسزایی 
دارد. به طوری که عالوه بر اتالف سرمایه های مالی، میزان سرمایۀ 
انس��انی )کار( که برای تولید یک کاال هزینه ش��ده اس��ت را نیز 
ه��در می دهد. لذا »چنانچه از اس��راف و زیاده روی در حوزه های 
مختلف زندگی مردم، چه آب، چه نان، وس��ایل تشریفاتی زیادی 
در میهمانی ها، در عقدها، در عروس��ی ها، در بقیۀ مراس��م و چه 
بقیۀ چیزهای دیگر پرهیز بشود، به اقتصاد ملی کمک می کند.« 
به نظر می رس��د این مقوله از این باب نیز می تواند اهمیت داشته 
باش��د که ضمن جلوگیری از اتالف س��رمایه های مالی و انسانی، 

زمینۀ توزیع عادالنه را فراهم نماید.  برهان

آگهى مرحله بيست و سوم سال 1397( منطقه دو كرمان )
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو شهرستان كرمان
هيــات موضــوع قانــون تعيين تكليــف وضعيت ثبتــي اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي
(( آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي )) 
در اجــراى  مواد مذكور بدينوســيله  امالكى  كه برابــر اراء هياتهاى  حل اختالف  
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي  ناحيه  دو شهرستان كرمان  تقاضاى ثبت انها پذيرفته و ادامه 
عمليات ثبتى انها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده اســت  به ترتيب شــماره پالك 
فرعــى از اصلى  و بخش محل  وقوع  ملك و مشــخصات مالــك يا مالكين ( متقاضيان 
ثبت)واقع در بخشهاى  ( 2-3- 6 )  ثبتى شهرستان كرمان  بشرح ذيل اگهى  ميشود 
تا  در صورتي كه  شــخص  يا اشــخاصى  نســبت به صدور ســند مالكيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت 
انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
شد.شــايان ذكر اســت صدور و تسليم ســند مالكيت بر اســاس قانون مذكور مانع 

مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود .
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 2 كرمان

14483  فرعى از  3968 اصلى مجزى شده از  829  فرعى  از  3968  اصلى  –  
اقاى  عباس حســنى سيرچى پور  فرزند  احمد  به شناسنامه شماره   1565  صادره 
از  شهداد   در  ششدانگ  يكباب  خانه  به  مساحت   288/75  متر مربع  به ادرس 
كرمان  سراســياب فرسنگى  خيابان صياد شــيرازى حد فاصل كوچه هاى 35  و 37  

خريدارى از محل مالكيت  احمد عامرى اختيار ابادى   - رديف  7649
15496  فرعــى از  3968 اصلــى مجــزى شــده از  708  فرعــى  باقيمانده  از  
3968  اصلى  –  اقاى  محسن  محمد حسينى  ده باالئى   فرزند  محمد   به شناسنامه 
شــماره   298  صادره از  كرمان  نســبت به چهار دانگ مشاع  و خانم پروين  رضائى  
گينكان   فرزند  ماشــااله  به شناســنامه شــماره   6  صادره از  كرمان   نسبت به دو 
دانگ مشــاع  از  ششــدانگ  يكباب  خانه   به  مســاحت   146  متر مربع  به ادرس 
كرمان  سراســياب  فرســنگى  صياد شــيرازى  11غربى  2  درب  اول  خريدارى از 

محل مالكيت  على احمدى نژاد - رديف  1788  و 1789
15582  فرعى از  3968 اصلى مجزى شــده از  899  فرعى  از  3968  اصلى  
–  خانم صديقه باقرى برواتى  فرزند  محمد  به شناســنامه شــماره   103  صادره از  
بم  در  ششــدانگ  يكباب  خانه  مشــتمل بر طبقه  فوقانى  به  مســاحت   100/50  
متر مربع  به ادرس كرمان  شهرك امام حسن عسكرى (ع)  كوچه  گلستان  خريدارى 

از محل مالكيت  رضا رشيد فرخى  - رديف  0637
15588  فرعــى از  3968 اصلــى مجزى شــده از  829  فرعى مكرر از  3968  
اصلى  –  اقاى  احمد ناظرى تهرودى  فرزند  على  به شناسنامه شماره   423  صادره 
از  كرمــان  در  ششــدانگ  يكبــاب  خانه  به  مســاحت   243  متــر مربع  به ادرس 
كرمان سراســياب جنب پادگان 05  خريدارى از محل مالكيت باران گرگينى - رديف  

1134
15622  فرعى از  3968 اصلى مجزى شــده از  899  فرعى  از  3968  اصلى  
–  خانم اكرم السادات  حسينى  فرزند  سيد  محمد  به شناسنامه شماره   13  صادره 
از  گلباف  در  ششدانگ  يكباب  خانه  به  مساحت   153  متر مربع  به ادرس كرمان  
بزرگراه  امام  محله  صنعتى  بن بست  روبروى كوچه  17 خريدارى از محل مالكيت  

اردشير فروهر - رديف  2616
164  فرعى از  4160 اصلى  –  خانم عفت اميرى سيمكوئى  فرزند  عبداله  به 
شناســنامه شــماره   137  صادره از  كرمان  در  ششدانگ  يكباب  خانه  به  مساحت   
177/61  متر مربع  به ادرس كرمان خيابان سرباز  كوچه  43  غربى 6  انتهاى  كوچه  
خريدارى از محل مالكيت  اســداله باغخانى ( ضمنا برابر راى  هيات  در اجراى  ماده  
13  قانــون و 13  اييــن نامه ،  ثبت  محل  مكلف  به  تنظيم  اظهرنامه   حاوى  تحديد  

حدود  گرديده  است )    - رديف  1186
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 3 كرمان

20428  فرعــى از  1783 اصلــى  –  آقــاى منصور عباســى  فرزند  رمضان  به 
شناســنامه شــماره 529   صادره از كرمان  در ششــدانگ  يكباب  خانه  مشــتمل بر 
طبقــه زير زمين به مســاحت  145/80  متر مربع كه مــوازى  52/69  متر مربع از 
ششــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره  نامبرده  قرار دارد به ادرس 
كرمــان  خيابان  جهاد  كوچه  75  فرعى اول  ســمت چــپ  خريدارى از محل مالكيت  

هوشنگ برخوردارى    -  رديف  0936
2467  اصلــى  –  اقــاى  محســن  محمد حســين  بيگى  لك  فرزنــد  محمد   به 
شناســنامه شــماره   187  صادره از  بافت   در  ششدانگ  يكباب  خانه  به  مساحت  
171/60  متــر مربــع  به ادرس كرمان  خيابان  شــهاب  كوچه  شــماره 9  فرعى  3  

خريدارى از محل مالكيت  غالمحسين  اسدى  - رديف  0104
260  فرعى از  2785  اصلى  –  آقاى سيد مسعود مومنى خبيصى   فرزند  سيد 
مهدى  به شناســنامه شــماره  6921   صادره از كرمان  در ششدانگ  يكباب  مغازه 
مشــتمل بر طبقه  فوقانى   به مســاحت  112/27  متر مربع  كه موازى  9/35  متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره  نامبرده  قرار دارد  به 
ادرس كرمان  شــرف اباد  خيابان  امام  على (ع) خريدارى از محل مالكيت  اســداهللا 

عاشور زاده    -  رديف  1609
23335  فرعــى از  2787  اصلــى  –  خانــم زهرا پور محســنى نژاد گلوســاالر  

فرزند  حسين  به شناسنامه شماره  711   صادره از رفسنجان  در ششدانگ  يكباب  
خانــه  به مســاحت  136/10  متر مربع  به ادرس كرمان  خيابان  شــيخ احمد كافى 
شــمالى  كوچه  7  ســمت راســت  خريدارى از محل مالكيت  احمد جوادى   -  رديف  

0778
23338  فرعــى از  2787  اصلــى  –  آقاى فرهاد معافى پور  فرزند  گرامى  به 
شناســنامه شــماره  2380   صادره از كرمان  در ششدانگ  چهار باب مغازه مشتمل 
بــر طبقه  فوقانى  به مســاحت  136/75  متر مربــع  به ادرس كرمان  خيابان  مالك 
اشتر جنوبى   نبش  كوچه  28  خريدارى از محل مالكيت  حسن  وديعتى    -  رديف  

1107
23376  فرعــى از  2787  اصلــى  –  آقاى ماشــااله مهدى پــور رابرى  فرزند  
حســين  به شناســنامه شماره  3047   صادره از رابر  در ششدانگ  يكباب  خانه  به 
مســاحت  244  متر مربع  به ادرس كرمان  گلدشــت  خيابان حجتى روبروى  مدرسه  

شهداء  خريدارى از محل مالكيت  ربابه  مصباح  ايراندوست   -  رديف  1048
23404  فرعى از  2787  اصلى  –  خانم  حميده  پور احمدى  فرزند  محمد  به 
شناســنامه شــماره  3020133610  صادره از جيرفت   در ششدانگ  يكباب  خانه  
به مساحت  279/85  متر مربع  به ادرس كرمان  بلوار رسالت   كوچه  5  خريدارى 

از محل مالكيت  محمود پورزاده  حسينى    -  رديف  0614
23419  فرعى از  2787  اصلى  –  آقاى يوســف ســلطانى نژاد  فرزند  بركت  
به شناســنامه شــماره  34   صادره از بافت   در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  
155/08  متــر مربــع  به ادرس كرمان  بلوار رســالت   كوچــه  15  روبروى  فرعى  
سمت راست  قطعه  51  خريدارى از محل مالكيت  حسن وديعتى -  رديف  1035

23447  فرعــى از  2787  اصلــى  –  خانــم  مهديــه ســالجقه تذرجــى  فرزند  
ذوالفقار  به شناســنامه شــماره  948  صادره از زرند   در ششــدانگ  يكباب  خانه  
دوبلكس به مســاحت  105  متر مربع  به ادرس كرمــان  خيابان ابوذر جنوبى كوچه  

21  خريدارى از محل مالكيت  حسن وديعتى -  رديف  0835
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 6 كرمان

2106  فرعى از  20 اصلى  –  آقاى امير مهرابيان  فرزند  حسن  به شناسنامه 
شماره 5262   صادره از كرمان  در ششدانگ  يكباب  خانه  مشتمل بر طبقه فوقانى 
به مســاحت  117/20  متر مربع به ادرس كرمان  قائم آباد خيابان مولوى  كوچه  8 

خريدارى از محل مالكيت  احمد و محمود ايالقى  -  رديف  0289
2148  فرعــى از  20 اصلــى  –  آقاى حســن طاهرى فرد  فرزنــد  خدامراد  به 
شناســنامه شــماره 202   صادره از بردسير  در ششدانگ  يكباب  خانه  به مساحت  
149/45  متر مربع به ادرس كرمان  حاجى آباد  بلوار فردوسى  قطعه  13  خريدارى 

از محل مالكيت  محمد حسن  نظريان   -  رديف  0375
تاريخ انتشار نوبت اول :  شنبه 1397/05/06

تاريخ انتشار نوبت دوم :   شنبه 1397/05/20
م.الف:565 

  رييس اداره ثبت اسناد و امالك  ناحيه دو شهرستان كرمان   -  محمود مهدى زاده

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى غالمعلــى مرادقلى (وكالتا/ اصالتــا) – فرزند عوض احدى از مالكين مشــاعى پالك 
1677- اصلى واقع در بخش يك سيســتان شهرســتان زابل طبق درخواست شماره 7952 ز مورخ 
97/5/6 طبق وكالتنامه شــماره .... دفترخانه شماره ... تقاضاى افراز سهمى خود/ موكل خويش را 
از پالك مرقوم با اســتناد به قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب سال 1357 را از اين اداره 
نموده و در ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و 
آدرس آنها مشــخص نميباشــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى الزم 
االجرا آگهى ميگردد و از ســايرين مالكين مشــاع و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
تمايــل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح روز چهارشــنبه مورخه 97/6/14 
در اين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رســانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز 
برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شد. تاريخ 

انتشار: 1397/5/20- م الف/7965
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيــت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139760322002000364-1397/2/23 هيــات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبــت ملك زابــل تصرفات مالكانــه بالمعــارض متقاضى آقاى حميد لشــگرى فرزند كندل بشــماره 
شناســنامه 664 صادره از زابل در ششــدانگ اعيــان يك باب خانه به مســاحت 300 مترمربع در 
قســمتى از پالك 1 فرعى از 1636 اصلى واقع در بخش يك سيســتان شــهر زابل خيابان طالقانى 
انتهاى طالقانى 42 خريدارى از مالك رســمى آقاى عباســعلى يار دوستى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجــع قضايى تقديم نمايند. 
بديهى اســت در صــورت انقضاى مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت 
صادر خواهد شــد. م الف/8061– تاريخ انتشــار نوبت اول: شــنبه 1397/5/20 - تاريخ انتشار 

نوبت دوم: يك شنبه 1397/6/4
كفيل ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد ششــدانگ يك قطعه زمين به پالك 380 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريه حصار 
كه بنام موقوفه حاج مال رضا قلى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك 
تاكنون انجام نگرديده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى 
كتبــى نامبرده تحديد پالك مذكور در روز دوشــنبه مورخ 1397/6/12 ســاعت 11 صبح در محل 
وقــوع ملك انجام ميگردد بدينوســيله به اطالع اهالى و خصوصاً بمالكيــن مجاور و يا نماينده قانونى 
آنها اعالم ميدارد كه در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ 
تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته 

و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:شنبه 1397/5/20- م الف/5360
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 373 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفه مال رضا قلى (حاج آخوند) ميباشد در جريان ثبت است بعلت عدم حضور مالك تاكنون انجام نگرديده از 
طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضاى كتبى نامبرده تحديد پالك مذكور در 
روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله به اطالع اهالى 
و خصوصاً بمالكين مجاور و يا نماينده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در محل مذكور حضور 
بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات مجاورين طبق ماده 

20 قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. تاريخ انتشار:شنبه 1397/5/20- م الف/5360/1
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 286 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 282 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/3
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 383 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/4
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 520 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/5
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 404 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/6
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 310 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/7
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
نظــر بــه اينكه تحديد حــدود پالك 1040/9511 واقــع در خورموج قطعه 1 بخش پنــج خورموج به عمل 
نيامده و مالك آن قسمتى از پالك مذكور را به آقاى على دربندى يكتا فرزند محمد به شماره شناسنامه 3758 
صادره از دشتى واگذار نموده است طبق تبصره ذيل ماده 13 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايى قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تقاضاى انتشــار آگهى تحديد حدود اختصاصى 
ششــدانگ يــك زمين يك باب خانه واقع در شــهر خومورج قطعه 1 بخش پنج خورمــوج به پالك 1040/9511 
متخذه از پالك اصلى 1040/983 به مســاحت 173/03 مترمربع را نموده اســت لذا وقت تحديد حدود روز 
يــك شــنبه مورخــه 97/6/11 تعيين و عمليــات تحديد حدود از ســاعت 8 صبح در محل وقــوع ملك به عمل 
خواهدآمد اينك بوســيله اين آگهــى از متقاضى و كليه صاحبان امالك مجاور برابــر ماده 14 قانون ثبت دعوت 
بــه عمل مى آيد كه در وقت مقرر در محل حضور به هم رســانند واخواهى نســبت بــه حدود و حقوقى ارتفاقى 
طبــق مــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيــم صورت مجلس تحديد حدود به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شــد 
ضمناً معترض مكلف است طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض به اداره ثبت محل دادخواســت خود را به مرجع قضايى محل وقوع ملك ارائه 
و گواهى تقديم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت تحويل نمايد و اال حق او ســاقط خواهد شــد. تاريخ انتشار 

97/5/20- م الف/233
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دشتى

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 413 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/8
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 406 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/9
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چــون تحديد ششــدانگ يك قطعــه زمين به پالك 536 فرعى از ســنگ 106 اصلى قريــه حصار كه بنام 
موقوفــه حــاج مال رضا قلــى (حاج آخوند) ميباشــد در جريان ثبت اســت بعلت عدم حضور مالــك تاكنون انجام 
نگرديــده از طرفــى مطابق ماده 15 قانــون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا بنا به تقاضــاى كتبى نامبرده تحديد 
پالك مذكور در روز دوشنبه مورخ 1397/6/12 ساعت 11 صبح در محل وقوع ملك انجام ميگردد بدينوسيله 
بــه اطــالع اهالى و خصوصــاً بمالكين مجاور و يا نماينــده قانونى آنها اعالم ميدارد كه در روز و ســاعت مقرر در 
محل مذكور حضور بهمرسانند مهلت اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس بمدت يكماه خواهد بود و اعتراضات 
مجاوريــن طبق ماده 20 قانون ثبت پذيرفته و رســيدگى خواهد شــد. تاريخ انتشار:شــنبه 1397/5/20- م 

الف/5360/10
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760322001000012-1397/02/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زاهدان تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عزيز بلوچ ريكى نســب فرزند لشــكرى بشــماره شناســنامه 10331 صادره از 
زاهدان در ششــدانگ يكبابخانه به مساحت 260/35 مترمربع قســمتى از پالك شماره 3518 اصلى واقع در 
سيستان و بلوچستان بخش حوزه ثبت ملك زاهدان كوچه فرخى از محل مالكيت مشاعى متقاضى محرز گرديده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار نوبت اول: شــنبه 1397/5/20- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/6/4- م الف/1220
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760322001000011-1397/2/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زاهدان تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضــى آقاى خدابخش ميربلوچ زهى فرزند آغا بشــماره شناســنامه 3 صادره از خاش در 
ششــدانگ يــك باب خانه به مســاحت 408 مترمربــع پالك 69 فرعــى از 11916 اصلى واقع در سيســتان و 
بلوچستان بخش حوزه ثبت ملك زاهدان خيابان خرمشهر 11 خريدارى از مالك رسمى آقاى نور محمد بزى محرز 
گرديــده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1397/5/20- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1397/6/4- م الف/1219
رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم نور بى بى شــهنوازى به استناد دو برگ استشــهاد محلى كه به امضاء شهود و به گواهى دفتر اسناد 
رســمى شــماره 45 خاش رسيده مدعى است كه سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل باقيمانده پالك 1833- 
اصلى واقع در قطعه يك از بخش چهار بلوچستان شهر خاش به علت جابجايى مفقود گرديده و درخواست صدور 
ســند مالكيت المثنى نموده است كه در رهن و بازداشت نمى باشد لذا مراتب باستناد 120- آئين نامه قانون 
ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود معامله سند 
مالكيت مذكور نزد خود مى باشــد از تاريخ نشــر اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل 
ســند مالكيت يا ســند معامله به اين اداره اعالم و رســيد دريافت نمايد تا مورد رســيدگى قرار گيرد واال پس 
از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض ســند ارائه نشــود نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. تاريخ انتشار 97/5/20- م الف/314
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13- آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر راى شــماره 139760329012001162 هيات اول موضوع قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمســار تصرفات مالكانه و 
بالمعارض متقاضى خانم مريم صابرى فرزند حميد به شــماره شناســنامه 3979 صادره از تهران در ششدانگ 
يك قطعه زمين محصور با بناى احداثى به مساحت 240/90 متر مربع پالك 1 فرعى  1 اصلى مفروز و مجزا شده 
ازپالك 1 فرعى از 1 اصلى واقع در حسين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رسمى آقاى على اكبر صابرى فرزند 
محمــد محرز گرديده اســت لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اوليــن آگهــى بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقرررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف: 473
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 6/5/ 1397

رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه
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