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اخبار
کمالیپور مطرح کرد
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«ابتکار» از وعده اروپاییها درباره آماده شدن اینستکس در مهلت پایانی تعیین شده ایران گزارش میدهد

شمارش معکوس ضرباالجل

ضرورت رسیدگی فوری
به پرونده قتل شیرمحمدعلی در
زندان فشافویه

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس با اشاره به قتل شیرمحمدعلی در زندان
توسط دو قاتل سابقهدار آن هم به وسیله ضربات
چاقو ،تأکید کرد :طبق دستور رئیس قوه قضاییه
باید قصور احتمالی مأموران و انگیزه قاتالن از این
اقدام مجرمانه مشخص شود.
یحیی کمالیپور در گفتوگو با خانه ملت با
اشاره به قتل شیرمحمدعلی در زندانی فشافویه،
تصریح کرد :بارها این موضوع که بند زندانیان
خطرناک باید از سایر زندانیان جداسازی شود،
مطرح شده و چنین اتفاقاتی در زندانها حتی
یک مورد هم تبعات جبرانناپذیری برای کشور
به دنبال خواهد داشت .نماینده مردم جیرفت و
عنبرآباد در مجلس دهم با تأکید بر اینکه علت
قتل مرحوم شیرمحمدی توسط دو قاتل سابقهدار
آن هم به وسیله ضربات چاقو باید مشخص
شود ،گفت :باید معلوم شود که آلت قتل چطور
وارد محیط بسته زندان شده است و باید به طور
جدی با متخلفان این پرونده بررسی شود .وی
با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان
زندانها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی
باید فکری عاجل داشته باشند ،افزود :طبقهبندی
زندانیان یک ضرورت است که نیاز به اختصاص
بودجه دارد .کمالیپور با اعالم اینکه فقط 18
زندان استاندارد در کشور وجود دارد ،ادامه داد:
نها شرایط مناسبی ندارند و حجم باالی
سایر زندا 
یطلبد که دستگاه قضایی فکری
جرایم کیفری م 
اساسی برای تکرار این ماجراها داشته باشد .نایب
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای
اسالمی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه
به سازمان زندانها و دادستانی کل کشور برای
بررسی قصور احتمالی مأموران ،تأکید کرد:
ابعاد مختلف این حادثه باید مشخص و گزارش
آن به مردم ارائه شود .به گزارش خانه ملت،
هفته گذشته «علیرضا شیرمحمدعلی» زندانی
 ۲۱ساله در زندان فشافویه مورد حمله دو قاتل
سابقهدار قرار گرفت و با  ۳۰ضربه مجروح شد.
کیفرخواست متهمان پرونده قتل عمدی «علیرضا
شیرمحمدعلی»  ۲۲خردادماه صادر شد .رئیس
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
در این باره گفته است :حمله و مجروحکردن
شیرمحمدعلی زندانی فشافویه در  ۹۰ثانیه رخ
داد و مأموران زندان بالفاصله بدن مجروح او را
به درمانگاه منتقل کردند.

کیانپور:

تشدید ترافیک در حریم محدوده
جدید طرح ترافیک؛ طرح جدید
شهرداری غیرکارشناسی است
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:
متأسفانه در پی تعیین و اجرای محدوده
جدید طرح ترافیک ،در چند روز اخیر در حریم
محدوده دوم ،ترافیک های سنگینی شکل
گرفته و عمال مردم با مشکالت بسیاری برای
تردد روبهرو شدهاند.
مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس
در گفتوگو با خانه ملت ،با اشاره به اجرای
طرح جدید ترافیک در تهران توسط شهرداری،
گفت :براساس برنامهریزی صورتگرفته،
محدوده زوج و فرد از اوایل هفته جاری به
محدوده دوم ترافیک تبدیل شده است.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد:
به نظر من اجرای طرح جدید شهرداری تهران
در مورد تعیین محدوده جدید طرح ترافیک
اقدامی غیرکارشناسی است و قطعا تبعات
بسیاری را در حوزه ترافیکی پایتخت به دنبال
خواهد داشت .وی گفت :متأسفانه در پی
تعیین و اجرای محدوده جدید طرح ترافیک ،در
چند روز اخیر در محدوده شمال تهران بهویژه
اتوبان همت و حریم محدوده دوم ،ترافیکهای
سنگینی شکل گرفته و عمال مردم با مشکالت
بسیاری برای تردد روبهرو شدهاند .کیانپور
ادامه داد :به نظر میرسد که اجرای طرح جدید
ترافیکی بیشتر از آنکه به مدیریت و ساماندهی
حمل و نقل شهری کمک کند ،موجب ایجاد
ی های ترافیکی شده است.
گره و بینظم 
این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:
شهرداری با تعیین محدوده جدید طرح ترافیک
تنها به دنبال درآمدزایی است و این اقدام
دستاورد دیگری به دنبال نخواهد داشت.
عضو کمیسیون عمران مجلس ،بر لزوم ورود
شورایعالی ترافیک کشور به پرونده طرح جدید
ترافیک تهران تأکید کرد و گفت :وزیر کشور
باید دستور بررسی این موضوع را بدهد ،زیرا
اجرای این طرح زندگی پایتختنشینان را تحت
شعاع قرار میدهد.

پارلمان

هایکو ماس ،وزیر امور خارجه آلمان پس از اینکه
به ایران سفر کرد ،تاکید کرد که اتحادیه اروپا به
برجام پایبند است و اخیرا هم در مصاحبه با شبکه
 ZDFگفت« :اینستکس آماده است و به زودی
اولین مبادله آن اجرایی میشود ».او در تازهترین
اظهارات خود درمورد برجام گفت« :این توافق
هنوز وجود دارد ،من به تهران رفتم تا نشان دهم
این توافق زنده است و ما به تعهدات خود در قبال
برجام متعهد هستیم ».ماس در عین حال درباره
اینستکس گفت« :اینستکس قابلیت اجرای مبادالت
بینالمللی را دارد ،اما شرکتها باید در این مورد
تصمیم بگیرند .در واقع شرایط برای شرکتها سخت
است و این موضوع نتیجه فشار حداکثری آمریکا بر
ایران است».
کانال پرداخت مالی اروپا با هدف دور زدن
تحریمهای آمریکا بهزودی آماده استفاده است
ماس ،وزیر امور خارجه آلمان در دیدارهای اخیر
خود با مقامات ایرانی گفته بود« :سیستم پرداخت
مالی اروپا که با هدف دور زدن تحریمهای آمریکا
طراحی شده است بهزودی آماده استفاده خواهد
شد ».ماس پیشتر گفته بود که این سیستم مالی
موسوم به «اینستکس» پس از ماهها کار فشرده
آماده عملیاتی شدن است و این یک ابزار از نوع
جدید است ،پس عملیاتی کردن آن کار چندان
آسانی نیست چون راهاندازی یک سیستم پرداخت
کامال جدید کار پیچیدهای است».
ضرباالجل  60روزه ایران به اروپاییها درباره برجام
البته ایران که یک سال برای اجرایی شدن وعده
اروپاییهای طرف برجام بعد از خروج آمریکا از این
توافق بینالمللی صبر کرده بود ،حاال دیگر قصد
صبوری ندارد و در بیانیهای اعالم کرده است« :به
کشورهای باقیمانده در برجام  ۶۰روز فرصت داده
میشود تا تعهدات خود به ویژه در حوزههای بانکی
و نفتی را عملیاتی کنند .چنانچه در این مهلت
کشورهای مزبور قادر نباشند مطالبات ایران را تامین
کنند ،در مرحله بعدی جمهوری اسالمی ایران رعایت
محدودیتهای مربوط به سطح غنیسازی اورانیوم
و اقدامات مربوط به مدرنسازی رآکتور آب سنگین
اراک را نیز متوقف خواهد کرد».
بر این اساس ،درصورت عمل نکردن اروپاییها
به وعده و تعهداتشان در قبال ایران ،جمهوری
اسالمی هم محدودیتهای مربوط به ذخیرهسازی
آب سنگین و اورانیوم غنیشده را رعایت نخواهد کرد.
در عین حال ،ایران تهدید کرده است که در مرحله
بعد (پس از اتمام مهلت  ۶۰روزه اروپا برای اجرای
تعهدات بانکی و نفتی خود) که البته این مهلت رو
به اتمام است ،توقف بخشهای دیگری از توافق
هستهای را در دستور کار قرار خواهد داد.
کاهش تعهدات ایران در برجام به منزله خروج از
این توافق نیست
در این راستا هادی شوشتری ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «ابتکار»
گفت« :اتفاقی که در طرف ایرانی برجام رخ
داد ،به منزله خروج از برجام نبود بلکه به معنی
کاهش تعهدات بود تا طرف های اروپایی برجام در
تعهداتشان باقی بمانند و به وعدههای خود عمل
کنند ».نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس
شورای اسالمی ادامه داد« :بارها از سوی مقامات
ایرانی مطرح شده است که طرفهای اروپایی به
عنوان یکی از طرفهای مهم برجام باید درباره مسائل
پولی و بانکی و نفتی و تبادالت مالی قدمهایی بردارد
و آنها هم وعده داده بودند از طریق کانال مالی
اینستکس این مشکل را حل خواهند کرد ،ولی تا
کنون قدم جدی برنداشتهاند و امیدواریم هرچه
زودتر این امر محقق شود تا دلیلی برای ماندن در
برجام وجود داشته باشد».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس تاکید کرد« :اگر طرفین باقی مانده در برجام
به تعهداتشان عمل نکنند ،جمهوری اسالمی ایران
هم گام دوم کاهش تعهدات را برمیدارد».
او اظهارات وزیر خارجه آلمان را در عین حال تا
حدی خوشبینانه خواند و به «ابتکار» گفت« :حداقل
این است که اروپاییها در مرحله کالمی اذعان
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مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده شرکت سرو سدید سرمد (سهامی خاص)
(نوبت اول)
در ساعت  14:00صبح روز شنبه مورخ  98/04/16مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده شرکت سرو سدید سرمد(سهامی خاص) به شماره ثبت  425730به
نشانی :تهران – بزرگراه مدرس شمال – ورودی الهیه – خیابان بیدار – پالک
 – 5ساختمان جم – طبقه هشتم تشکیل میگردد .از کلیه سهامداران شرکت
دعوت میگردد شخص ًا یا توسط وکالی منصوب خود در جلسه مزبور حضور بهم
رسانند و نسبت به موضوعات ذیل اتخاذ تصمیم نمایند.
دستور جلسات:
 -1انتخاب مدیران
 -2تعیین بازرس
 -3تصویب تراز
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار

مقام دعوت کننده :نایب رئیس و هیئت مدیره

برگزاریمراسمتشییعصفارینطنزی
با حضور ظریف و الریجانی
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هجده اردیبهشت  98سالگرد خروج آمریکا از برجام بود که شورای عالی امنیت ملی کشورمان ضرباالجلی  ۶۰روزه را به منظور کاهش تعهدات ایران
در برجام درصورت محقق نشدن وعدههای طرف اروپایی در این توافق بینالمللی تعیین کرد .حسن روحانی ،رئیسجمهوری کشورمان در سالگرد
خروج آمریکا از این توافق ،در پاسخ به بدعهدی غرب از تعلیق بخشی از تعهدات برجامی ایران خبر داد؛ موضوعی که با واکنش اتحادیه اروپا همراه
بود و طی بیانیهای هرگونه ضرباالجل را نپذیرفت و رد کرد و از جمهوری اسالمی خواست بدون کم و کاست همچنان در توافق برجام باقی بماند .حاال
دیگر زمانی از این ضرباالجل باقی نمانده است و بعد از کاهش تعهدات ایران از برجام در گام نخست ،اگر اتحادیه اروپا نسبت به اجرای وعدههای
خود درباره اینستکس یا همان کانال مالی بین ایران و اروپا به منظور دور زدن تحریمها و مبادالت پولی و مالی ،عمل نکند ،جمهوری اسالمی گام دوم
کاهش تعهدات خود در برجام را اجرایی خواهد کرد .هرچند که با نزدیک شدن به این شمارش معکوس ،هایکو ماس ،وزیر خارجه آلمان اعالم کرده
که اینستکس آماده اجرا است و به زودی اولین مبادله پولی از طریق این کانال مالی مشترک انجام میشود.

میکنند که متعهد به برجام هستند ،ولی از طرفی
هم میگویند شرکتهای ما بخش خصوصیاند و
دولت نمیتواند آنها را ملزم به اجرای این کار کند».
شوشتری به شمارش معکوس ضرباالجل ایران
به اروپا اشاره کرد و افزود« :بنابراین با نزدیک شدن
به شمارش معکوس مهلت و ضرباالجلی که ایران
برای طرف اروپایی برجام تعیین کرده است ،توقع
میرود گامی از سوی آنها برداشته شود چرا که در
غیر این صورت گام دوم کاهش تعهدات از سوی
جمهوری اسالمی برداشته میشود ».او تاکید کرد:
«امیدواریم این امر محقق شود و اولین مبادالت
پولی و بانکی از طریق کانال مالی اینستکس انجام
شود تا برجام از دست نرود».
سفر وزیر خارجه آلمان به ایران نشانه اهمیت
برجام برای طرفهای اروپایی است
محمد باسط درازهی هم درباره این اتفاق به
«ابتکار» گفت« :سفر وزیر خارجه آلمان به ایران
نشانگر توجه کشورهای اروپایی در روزهای باقی
مانده تا ضرباالجلی است که ایران برای کاهش
تعهدات خود در برجام تعیین کرده است».
نماینده مردم سراوان در مجلس تاکید کرد:
«مقامات کشورمان و مسئوالن مربوطه در وزارت
خارجه اعالم کردهاند که طرفهای اروپایی قدمهای
مثبتی برای رفع تنشها درباره برجام و ایجاد کانال
مالی بین ایران و اروپا برنداشتهاند .بنابراین تنها وعده
آنها فعال کردن کانال مالی اینستکس برای تبادالت
مالی و ارزی بین ایران و اتحادیه اروپا به منظور دور
زدن تحریمها و کاهش فشار اقتصادی است که البته
هنوز محقق نشده است».
او افزود« :امیدواریم اظهارات اخیر وزیر امور
خارجه آلمان درباره اینک ه این کانال مالی آماده شده

اخبار

و به زودی اولین مبادله با آن انجام میشود زودتر
محقق شود شاید گشایشی در حوزه پولی و مالی ما
ایجاد شود».
اروپاییها میتوانند خسارت ناشی از خروج آمریکا
از برجام را جبران کنند
درازهی ادامه داد« :اگر اروپا دراینباره قدم جدی
بردارند ،میتواند بخشی از سختیها و خسارتهای
ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحریمهای اعمال
شده را جبران کند ».این نماینده دور دهم مجلس به
«ابتکار» گفت« :من بسیار خوشبین هستم که این
اتفاق بیفتد و با این اظهارات و تالشها و تحرکاتی
که از سوی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای اروپایی
افتاده است ،امیدوارتر شدهام که اقتدار جمهوری
اسالمی ایران ،کشورهای دیگر را مجبور به همراهی
کند .به طور یقین ضرباالجل تعیین شده برای
اروپاییها به منظور کاهش تعهدات ایران در برجام،
نسبت به جدی گرفتن حرف ایران ،اروپاییها را
برای برداشتن قدمهای جدی دراینباره مجاب کرده
است».
سازمان ملل و اتحادیه اروپا در مقابل خروج آمریکا
از برجام فقط تاسف خوردند!
الهیار ملکشاهی ،رئیس کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس هم دراینباره به «ابتکار» گفت:
شوقوسهای طوالنی سندش به
«برجام بعد از ک 
سازمان ملل رفت و به یک معاهده بینالمللی تبدیل
شد ،اگر یکی از طرفین ،از این معاهده بینالمللی
خارج شوند سازمانملل باید با او برخورد میکرد ولی
متاسفانه آمریکا یکجانبه این توافق را ترک کرد و نه
سازمان ملل و نه اتحادیه اروپا واکنشی به این خروج
نداشتند و تنها به اظهار تاسف اکتفا کرده و سکوت
کردند».

او تاکید کرد که البته طرفین اروپایی خود را همواره
متعهد به برجام دانسته و توصیه کردهاند که ایران
هم در برجام بماند و پایبند باشد ،ولی به تعهداتی
که باید خودشان عمل میکردند ،بیتوجه بودهاند.
ناموفق بودن آمریکا در عدم اجماع جهانی علیه
ایران از برکات برجام است
ملکشاهی در عین حال گفت« :البته آنها با آمریکا
در خروج از برجام همراهی نکردند و ایاالت متحده
نتوانست اجماعجهانی علیه جمهوری اسالمی به
راه بیندازد و این اقدام مثبتی است ».او ادامه داد:
«اینستکس کانالی برای مبادالت پولی و مالی است
ولی طبق اظهارات مسئوالن داخلی هنوز این امر و
وعده اروپاییها محقق نشده و تنها دراینباره حرف
زده شده است».
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به
«ابتکار» گفت« :البته همین که در ایجاد اجماع
جهانی با آمریکا علیه ایران همداستان نشدهاند گام
مثبت و قابل قبولی است و این یکی از برکات برجام
است که نباید از آن غافل شویم».
نماینده مردم کوهدشت در مجلس تاکید کرد:
«جمهوری اسالمی در بحث برجام یک سال
خویشتنداری کرد ولی از دو ماه قبل طبق ماده 26
و  37برجام که به دولت ایران اجازه میدهد بعضی
اقدامات متقابل را برای کاهش تعهداتی که برجام
برایش تعیین کرده است ،اعمال کرد و این کاهش
تعهدات بر اساس زمانبندی در حال انجام است و
درصورتی که این مدت زمان  60روزه هم به اتمام
برسد ،جمهوری اسالمی گام دوم کاهش تعهدات
برجام را بر میدارد .به همین دلیل اروپاییها اگر قرار
است کاری انجام دهند تا دیر نشده باید قدمهای
الزم را بردارند».

مراسم تشییع مرحوم مرتضی صفارینطنزی
نماینده نطنز و قمصر با حضور رئیس مجلس
و وزیر خارجه برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،مراسم تشییع در محل
تاالر آفتاب مجلس شورای اسالمی با حضور
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی،
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ،زنگنه وزیر
نفت ،امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور،
تعدادی از معاونان و کارکنان وزارت خارجه،
تعدادی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس و برخی از نمایندگان
و کارکنان مجلس برگزار شد.
همچنین پیکر مرحوم در کنار مقبرهالشهدای
مجلس تشییع شد .پیکر این مرحوم روز
پنجشنبه در نطنز نیز تشییع و بعد خاکسپاری
میشود .مراسم ختم آن مرحوم جمعه  ۷تیر
در مکتبالقرآن نطنز برگزار شده و مراسم ختم
دیگری در روز دوشنبه  ۱۰تیر از ساعت ۲:۳۰
تا  ۴بعدازظهر در مدرسه عالی شهید مطهری
برگزار خواهد شد .صبح روز چهارشنبه مرحوم
صفارینطنزی بعد از تحمل یک دوره بیماری
دار فانی را وداع گفت.

عارف:

نیروی انتظامی دربار ه برخورد
پلیس با یک دختر در یکی از
پارکهای تهران شفافسازی کند
رئیس فراکسیون امید با اشاره به حادثه
برخورد پلیس با یک دختر در شرق تهران
از پیگیری خود و تعدادی از نمایندگان
درخصوص این حادثه خبر داد و تاکید کرد:
منتظر شفافسازی نیروی انتظامی در این
خصوص هستیم.
به گزارش ایسنا ،محمدرضا عارف در مطلبی
در صفحه اینستاگرام شخصی خود در واکنش
به درگیری پلیس با یک دختر در یکی از
پارکهای شرق تهران ،نوشت:
«بارها گفتهام که یکی از تفاوتهای انقالب
ما با دیگر انقالبهای جهان وجه فرهنگی و
اخالقی آن است .متأسفانه در چهل سالی که
از عمر انقالب گذشت نتوانستهایم به خوبی
در ارتقای فرهنگ گامهای مؤثری برداریم؛
به همین دلیل است که هرازچندگاهی
شاهد برخوردهای زشت ،زننده و خشن با
بانوان کشورمان توسط افرادی که باید الگوی
فرهنگی و ارزشی کشور باشند هستیم .آنچه
که اخیرا ً در یکی از بوستانهای شرق تهران
اتفاق افتاد و ظاهرا ً یکی از مأموران نیروی
انتظامی با توسل به زور درصدد بازداشت یکی
از بانوان شهرمان بود روح و جان آدمی را به
درد میآورد .از همان ساعاتی که در جریان
این موضوع قرار گرفتم پیگیریهایی را با
کمک همکارانم در مجلس انجام دادم .منتظر
شفافسازی نیروی انتظامی در خصوص این
حادثه هستیم و مطمئنا ً تا رسیدن به نتیجه
مطلوب ،پیگیریها را ادامه خواهیم داد.
اینگونه برخوردها بههیچوجه با جامعه دینی
ما و نهادهای خدمتگزار مردم تناسب ندارد».
چند روز گذشته فیلمی در فضای مجازی
درباره برخورد پلیس با یک دختر جوان در
یکی از پارکهای شرق تهران در فضای مجازی
منتشر شد که واکنش برخی از نمایندگان را هم
به دنبال داشت .در همین باره  ۳۰نماینده در
تذکر کتبی به وزیر کشور خواستار توضیح شدند
و سوالی از وزیر کشور هم به جریان افتاد.

مفقودی زنجان

مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجانــب بهنــام تلخابــی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره شناســنامه  1961صــادره از زنجــان
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شناســنامه و ســند کارخانــه خــودرو وانــت تویوتــا هایلوکــس بــه شــماره انتظامــی 538ل 11ایــران  42بــه شــماره
موتــور  0366177و شــماره شاســی 0015839مــدل  1992بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه نــام علــی رســتم
طاهــری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد
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زاهدان

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای مســعود مــددی بــا وکالــت از خانــم صدیقــه ســرلک بــه شــماره 1395/4/20 -30458
دفتــر خانــه  14قرچــک بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تاییــدی بــه شــماره  1398/3/28-17دفتــر خانــه
 14قرچــک تعهــد نامــه  1398/4/1-48517دفتــر خانــه  12قرچــک مدعــی گردیــده کــه ســند مالکیــت
ششــدانک یکدســتگاه آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت  68/55متــر مربــع قطعــه  7تفکیکــی واقــع در طبقــه
ســوم و انبــاری قطعــه  7و پارکینــگ قطعــه  5تفکیکــی تحــت پــاک  53/17834در شــهر قرچــک بنــام
صدیقــه ســرلک در دفتــر خانــه  140صفحــه  193چاپــی  259397و ســند صــادر و تســلیم شــده اســت و
طــی ســند  88/12/24-28679دفتــر خانــه  12قرچــک رهــن بانــک مســکن مــی باشــد و تمامــی مــورد
ثبــت بــه علــت اثــاث کشــی منــزل مفقــود گردیــده و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت کــه
مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــاع عمــوم
آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــام و
رســید اخــذ نمایــد .بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعتــراض در مــدت قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت
المثنــی صــادر خواهــد شــد -9247.م /الــف
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ســند کمپانــی وانــت پیــکان مــدل  1385بــه شــماره انتظامــی  37ایــران  794ل  29بــه شــماره موتــور
 11285051684و بــه شــماره شاســی  30505516بــا مالکیــت علــی صــادق پــور مفقــود و از درجــه اعتبــار
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ســاقط مــی باشــد.

