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رئیس جمهور در دومین گفت و گوی زنده تلویزیونی با مردم نسبت به آینده ابراز امیدواری کرد

3

خبر

دستور رئیسی به سه وزارتخانه برای
نظارت جدی بر قیمتها و تنظیم بازار

صدایپایگشایشمیآید
حانیه مسجودی
شامگاه روز دوشنبه بود که رئیسجمهور
کشورمان در نشست تلویزیونی با مردم به گفتوگو
پرداخت .بخشهای مهم سخنان او به مواضع
جمهوری اسالمی ایران در مذا کرات هستهای و
معیشت مردم مربوط بود.
اینروزهاصحبتمسئوالندولتیبامردموحضوربین
آنهاوسرزدنمقاماتارشد کشورمانبهاستانهای
محروممانندسیستانوبلوچستان،خوزستانوخراسان
جنوبی و اخذ گزارشهای مردمی مایه دلگرمی شده
است.حالرئیسجمهور برایبار چندمدر رسانهملی
ی گوید .کاری که
حضوریافتهوازنزدیکبامردمسخنم 
رئیس دول یازدهم و دوازدهم با آن بیگانه بود.
در ادامه سخنان رئیسجمهور به بحثهای مهمی
ازجمله مدیریت ویروس کرونا و معیشت مردم،
حضورونفوذدالالنبهبخشهایمختلفاقتصادی،
بانکداریوتورم،سیاستخارجهوارتباطبا کشورهای
منطقه و دنیا ورود کرد.
رئیسی :شرایط امروز نتیجه تصمیمات قبل
است /نشانه جدیت طرف مقابل برای مذا کره،
لغو تحریمها است
حجتاالسالمسیدابراهیمرئیسیرئیسجمهور ،شامگاه
دوشنبه(26مهرماه)در گفتوگویتلویزیونیبامردم
اظهار داشت :امروز با گذشت مدت کوتاهی در دز اول
بیشاز 70درصدوا کسندریافت کردندوامیدواریم که
قبل از فرارسیدن فصل سرما به همین میزان وا کسن
زده باشند تا از مردم صیانت شود.
ویافزود :درستاد کرونابحثهااینبوده کهدرموضوع
کرونا از انفعال خارج شویم و حالت فعال پیدا کنیم که
همدروا کسیناسیونوهمدر کادردرمانیودانشگاههاو
بخشهایمختلفاعمازبسیجوسازمانهایمختلف
فعال شویم و باید پیشبینیها و پیشگیریهای الزم
را داشته باشیم و باید کسانی که حتی دو دز زدهاند
اصول بهداشتی را رعایت کنند و رعایت اصول برای
همگان ضرورت دارد.
همه مردم را به تزریق وا کسن دعوت میکنم
رئیسیباتأ کیدبراینکه کسانی کهوا کسننزدهاندحتما
وا کسنبزنند،بیانداشت:بنایماایناستوبهرسانه
ملیوبخشهایداراینفوذ کشور گفتهایم کهازجایگاه
خودشانبرایتوجیهواقناعمردماستفاده کنندوباید
مردم را درزمینه وا کسن اقناع کنیم.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد شاخصهای اقتصاد
کالن کشوروالتهاباتاقتصادیناشیازتورمبسیارباال
و برنامه دولت برای مهار تورم تصریح کرد :معیشت و
سفرهمردمدغدغهروزانهوهرساعتمناستوروزانه
ساعتیوضعیتقیمتهارابهویژهقیمتموادخورا کی
ی کنموباوزراوصاحبنظراناقتصادیصحبت
رارصدم 
ی کنمتاتورم کنترلشود.رئیسجمهورافزود:همیشه
م 
ی کنم که در کنار سفره اقشار کمدرآمد و
احساس م 
محروم هستم و سختیشان را احساس میکنم ولی
اینشرایطامروزنتیجهتصمیماتقبلاست کهامروز
در بازار و سفره مردم میبینیم و تصمیمات امروز ما در
آینده در زندگی مردم جلوه خواهد داشت.
این بخش از صحبتهای رئیسجمهور شاید برای

مردمی که8سالدولتشانباآنهاغریبهبودنامأنوس
باشدامارئیسیدر پستهایقبلیخودنیزثابت کرده
است که دغدغهاش رفع نگرانیهای مردم و رسیدگی
به مشکالت معیشتی آنهاست.
استقراض از بانک مرکزی تورمزا است
رئیسجمهوربااشارهبهاستقراضازبانکمرکزیبیان
داشت:استقراضازبانکمرکزیتورمزااستوپایهپولی
را باال میبرد و ما در شهریور پیگیری و تالش کردیم که
بدون استقراض از بانک مرکزی پرداختها را انجام
دهیم و به لطف خدا این کار در شهریورماه ممکن شد
و در مهرماه هم این اتفاق خواهد افتاد.
رئیسی بابیان اینکه بودجه سال  1401را باید بدون
کسری و واقعی ببندیم و اصالح ساختار بودجه شود،
گفت :سال1401وقتمناسبیاست کهاصالحاتمهمی
در بودجهاتفاقبیفتدودوماینکهافزایشهابهسمت
افراد کمدرآمد برود و افزایشها پلکانی شود و هزینه
دستگاههاپایششود.ویژگیهاینظامبودجهریزی
در نشستهای آینده به استحضار مردم و مسئولین
بخشهای مختلف خواهد رسید.
از طرف دیگر ارتباط رئیسجمهور با مردم و توضیح
مسائلی که به بودجه کل کشور مربوط است موجب
همافزایی و اطالع جامعه از اقدامات و برنامههای
دولت میشود .ا کنون عده کثیری سعی دارند دست
مردمرااز اقتصاد کوتاهوبهبخشهایخصوصیفشار
بیاورندتابخشهایمختلف کشوربهویژهبخشهای
اقتصادیدستخودشانباشندو گامنخستومهم
دولتمیتواندمدیریتوساماندهیایناوضاعباشد.
رئیسجمهور در ادامه به این مسئله اشاره کرد.
در بحث ارز  4200تومانی پولی که باید به جیب
مردم برود دست چند دالل رفته است
رئیسجمهور با اشاره به ارز  4200تومانی خاطرنشان
کرد:تاامروزجلساتمختلفیدرستاداقتصادیدولت
داشتیمودراینموردبررسیهایالزمراانجاممیدهیم
و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.
رئیسی تأ کید کرد :در این حوزه پولی که باید به جیب
مردمبروددستچندداللدر کشوررفتهاستوهمهبه
اینواقفاندوبایدآنرااصالح کنیمتااینپولبهجیب
مردمبرودولیاین کار راباغافلگیریدنبالنمیکنیمو
مردمرابیاطالعنمیگذاریموشوکبهبازارواقتصادوارد
نمیکنیمو کار همهجانبهانجاممیشودوایناصالح
از برنامههای دولت است و دنبال میشود و در وقت
مناسب مراتب را به اطالع مردم خواهیم رساند چون
مشارکت مردم شرط موفقیت دولت است.
مقدماتساختمسکنتوسطوزارتراهوبنیاد
مسکن و استانداران چیده شده است
وی در پاسخ به زمان آغاز پروژههای مسکن توسط
دولتاظهارداشت:جلسهشورایعالیمسکنرابرگزار
کردیم و مقدمات کار توسط وزارت راه و بنیاد مسکن
و استانداران چیده شده و قرار است که در استانها
زمینهایی که موردنیاز ما هست را شناسایی کنیم و
امروزهمدر مصاحبهوزیرراهبود که گفتهشداراضیدر
شهرستانهایمختلفشناساییشدهتاهمدرحوزه
روستاتوسطبنیادمسکنوهمدرشهرهامسکنسازی
را دنبال کنیم چون هم وعده شده و هم قانون و هم

آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
آ گهی مزایده مال غیرمنقول (سند ذمه) پرونده اجرائی  14004029115000138بایگانی 140000145
ششدانگپالکثبتی()3159/22بیستودوفرعیاز سههزار ویکصدوپنجاهونهاصلیبخشیکثبتی
واقع در شاهرود خیابان حافظ شمالی کوچه دهم پالک  10مورد مالکیت آقای علی ا کبر عرب احمدی
فرزندمحمدابراهیممتولد1300/8/2شمارهملی4590640686ش.ش 122کهبهاستناداجرائیهصادره
سند ازدواج شماره سند  3340تاریخ سند  1365/10/1دفترخانه صادرکننده دفترخانه ازدواج شماره 5
شهرشاهروداستانسمنانموضوعدرخواستصدور اجرایمهریهخانمراهیلهخوشاقبالفرزندعلی
متولد 1329/8/2شمارهملی  4569801633ش.ش 13بهمیزانیکمیلیونوپانصدهزار ریالوتعداد
هشتاد عدد سکه طالی بهارآزادی مطابق نامه وارده  002029مورخه  1400/2/16در این شعبه که به
علت عدم پرداخت مهریه منجر به صدور اجرائیه گردیده است و پرونده اجرائی 14004029115000138
بایگانی140000145لهخانمراهیلهخوشاقبالعلیهورثهمرحومعلیا کبرعرباحمدی(محمدابراهیم
عرب احمدی فرزند علی ا کبر متولد  1334/9/21ش.م  4590997878ش.ش  588معصومه عرب
احمدی فرزند علی ا کبر متولد  1335/10/5ش.م  4591005976ش.ش  598محمدحسین احمدی
فرزند علی ا کبر متولد  52/11/24ش.م  4591174107ش.ش  1102محمدرضا عرب احمدی فرزند علی
ا کبر متولد  1343/7/27ش.م  6429765342ش.ش  1103عفت عرب احمدی فرزند علی ا کبر ت.ت
 1328/9/27ش.م  4590955245ش.ش  453فاطمه عرب احمدی فرزند علی ا کبر متولد 1372/4/1
ش.م4580187237ش.ش4580187237الههعرباحمدیفرزندعلیا کبرت.ت1367/5/13ش.م
4592133161ش.ش6343اعظمعرباحمدیفرزندعلیا کبرت.ت1349/1/17ش.م4591135470
ش.ش  34خسرو عرب احمدی فرزند علی ا کبر ت.ت  37/10/4ش.م  4591021637ش.ش 582
حمیدرضا عرب احمدی فرزند علی ا کبر ت.ت  1340/2/4ش.م  4591043053ش.ش  105طیبه عرب
احمدی فرزند علی ا کبر ت.ت  45/10/1ش.م  4579254661ش.ش  282شهناز عرب احمدی فرزند
علی ا کبر ت.ت  1332/10/22ش.م  1755635710ش.ش  365تشکیل گردیده و پس از ابالغ اجرائیه
به درخواست بستانکار ششدانگ مالکیت زوج از پالک مورد مزایده بازداشت گردیده است که سند
مالکیت اصلی با شماره دفتر بازداشتی الکترونیک  140005829010000348مورد ثبت شماره  5594در
صفحه  440دفتر  51دفاتر شاهرود شماره چاپی  680225/2بخش یک حوزه ثبت ملک شاهرود به نام
مدیون ثبت گردیده که محدود به حدود ذیل میباشد:
شماال :بطول  10/80متر دیواریست به دیوار شماره 3168
شرقا :بطول  27/05متر به شماره 3159/21
جنوبا:بطول  10/50متر پی دیواریست به کوچه  8متری تعریضی
غربا :در دو قسمت اول  21متر دوم بطول  8/25متر به ترتیب به شماره های  23و  26فرعی از 3159
حدفاصل شرق و غرب پی دیواریست به پی دیوار مجاورین
که برابر نظریه وارده شماره  008773مورخه  1400/6/6کارشناس محترم دادگستری ملک به صورت
مساحت عرصه  300مترمربع به صورت طبقه همکف و ویالیی با زیربنای  180متر مربع و به انضمام
زیرزمین به مساحت  12مترمربع با قدمت  40سال با آجر و در و پنجره فلزی و سقف تیرآهن و روکار
سیمان دارای چهاراتاق خواب و هال و سرویس و آشپزخانه و کاغذ دیواری و فعال برای سکونت مناسب
میباشد .آب برق گاز و تلفن محدوده سندمالکیت با محل مطابقت می کند .ملک در تعریض و یا
در طرح شهرداری قرار ندارد و در رهن نمیباشد .ارزش عرصه و اعیان ششدانگ ملک با مشخصات
موصوف از قرار هر مترمربع  60/000/000ریال و کل آن مبلغ  18/000/000/000ریال (هجده میلیارد
ریال) تعیین و اعالم میگردد.
مزایده در یک جلسه راس ساعت  9صبح الی  12ظهر روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آبانماه سال یک
هزار و چهارصد هجری شمسی ( )1400/8/12در محل اجرای ثبت شاهرود واقع در شاهرود خیابان
 15خرداد نهم اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود شعبه اجرا برگزار میگردد و ششدانگ پالک فوق در
قبال طلب بستانکار و هزینههای اجرائی نقدا به فروش می رسد .مزایده از مبلغ هجده میلیارد ریال
( 18/000/000/000ریال) شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد.
شرکت در جلسه مزایده برای عمو م آزاد است و خریداران و یا نماینده قانونی آنها میتوانند جهت
شرکت در مزایده در وقت مقرر (از ساعت  9صبح الی ساعت  12همان روز) ضمن واریز ده درصد از مبلغ
پایه کارشناسی1/800/000/000ریال(یکمیلیاردوهشتصدمیلیونریال)بهحسابسپردهثبتشاهرود
شماره شبا ( 820100004071013207820183شناسه سپرده  )935013271108000000000000000000نزد
حسابداری اداره ثبت شاهرود واریز و یا فیش واریزی در شعبه اجرا حاضر و مبلغ پیشنهادی خود را به
مبلغ حداقل پایه مزایده به مسئول برگزاری مزایده کتبا اعالم نمایند برنده مزایده مکلف است مابه
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نموده و در
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده
تجدید میگردد .حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و کسب استعالم دارایی و شهرداری و پرداخت
بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و مصرف به عهده خریدار میباشد( .برابر بند
6ماده121وماده 125آئیننامهاجرا)کسباستعالمشهرداریوداراییوبدهیهایمالیاتیوعوارض
شهرداری و پرداخت بدهیهای مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و مصرف به عهده خریدار
است .توضیحا مطالبات بستانکار تا روز مزایده به یک میلیون و پانصدهزار ریال و تعداد هشتاد عدد
سکه طالی بهارآزادی یک (هشت گرمی) مقوم به مبلغ نه میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون و
یکصد و بیست و یک هزار و هفتصد و نود و پنج ریال و نیم عشر اجرائی پرونده به مبلغ 491/356/090
ریال و حق مزایده ششدانگ به مبلغ  720/000/000ریال میباشد .ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و
چنانچه هزینههای فوق توسط بستانکار پرداخت گردد به طلب وی اضافه میگردد.
تاریخ انتشار1400/7/29 :
مالف 61
مصطفی بخشی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود
=========================================================

نیاز کشور است.
حضور در استان برکاتی دارد /دولت نباید
ارتباطش را با مردم قطع کند
رئیسی همچنین در ادامه در پاسخ به سؤالی در
مورد میزان اثرگذاری سفرهای استانی خاطرنشان
کرد6 :روز کار را در سطح ملی انجام میدهیم و یک
روزبه استان میرویم زیرا کاری که در میدان انجام
میشود حتما در پشت میز انجام نمیشود و حضور
در استان برکاتی دارد.
ویافزود:سفراستانیماهمراهپیشینهوپسینهاست
و هم قبل از سفر کار کارشناسی نسبت به نیازهای
فوریاستانانجاممیشودوهمهیئتبهاستاناعزام
میشودتانیازهایفوریرامشخص کنندودرمعاونت
اجرایی اعتبار موردنیاز و زمان موردنیاز برای اجرای
یک طرح بررسی میشود و بعد در جلسهای با حضور
معاون اول استان بررسی و صورتجلسه میشود و در
استانموردبررسیوزراومدیرانهمراهماقرار میگیرد
و در جلسه شورای اداری نمایندگان مردم و مدیران
ی کنندووزرا کارهایی کهقراراستانجامشود
صحبتم 
را در جمع مدیران استان مطرح میکنند.
ویبابیاناینکهسفرهایاستانیفقطبرای کلنگزنی
نیستوپیگیریبسیاریازطر حهاینیمهکارهاست ،
اظهار داشت :دولت ما دولت مردمی است و در هر
شرایطی با مردم ارتباط خواهیم داشت .دولت نباید
ارتباطش را با مردم قطع کند و باخبر شدن از درد دل
مردم بسیار مهم است.
رئیسجمهوربااشارهبهاینکهبرخیپروژههادرگذشته
دریکجاشروعوبعدرهاشدهواالندچارفرسودگیشده
است ،گفت :در معاونت اجرایی ریاست جمهوری
بخشی برای پیگیری مصوبات سفرها ایجاد کردهایم
و من گفتهام که پروژهها زمانبندی شود.
نسبت به مذا کرات نتیجه محور حتما جدی
هستیم
رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره مذا کرات و برنامه
جمهوری اسالمی ایران و همچنین برنامه برای رفع
تحریمهابیانداشت:ما کار اقتصادمقاومتیرادنبال
ی کنیم و سفره و بازار و نان مردم را به مذا کرات گره
م 
نمیزنیم ولی ایران هیچ گاه میز مذا کرات را ترک
نکرده و ما نسبت به مذا کرات نتیجه محور حتما
جدی هستیم .مذا کره باید برای جمهوری اسالمی
نتیجه داشته باشد و نشان جدیت طرف مقابل ،لغو
تحریمها خواهد بود.
ویتأ کید کرد:مابهآنچه گفتیمپایبندوجدیهستیم
و طرف مقابل باید جدی باشد و در همین مذا کرات
چند روز پیش در تهران با نماینده اتحادیه اروپا گفته
شد که جمهوری اسالمی در این قضیه جدی است و
این جدیت را باید در طرف مقابل هم ببینیم.
ارتباط با کشورهای همسایه و منطقه
اولویت ماست
رئیسی در پاسخ به سؤالی در مورد حضور ایران در
پیمانهای منطقهای و بهر ه گیری از فرصت آن برای
منافع و امنیت ملی اظهار داشت :ما با عضویت دائم
در شانگهای ارتباط با زیربناهای اقتصادی منطقه
آسیایی را برقرار کردیم و فعاالن اقتصادی باید از

این زمینه استفاده کنند ولی مسئولیت اصلی آن با
وزارت خارجه است چون اسنادی باید به امضا برسد
و زمانبر است ولی بخشهای مختلف اقتصادی باید
با کشورهای عضو شانگهای ارتباطاتی را برقرار کنند
و بتوانند در جهت رونق اقتصادی و بهویژه صادرات
اقداماتی کنند.
وی تأ کید کرد :میزان صادرات ما در منطقه میتواند
دو برابر شود ،نقش ما در تجارت منطقهای مناسب
نیستوبایدحتماوضعیترامتفاوت کنیموارتباطبا
کشورهای همسایه و منطقه اولویت ماست.
بازار خوبی در منطقه وجود دارد
رئیسجمهوردرپاسخبهسؤالیدرمورداعزامرایزنهای
اقتصادی به سفارتخانهها و برنامه اقتصادی آنها
برای افزایش تجارت با کشورها گفت :در دیدارهایی
که با کشورهای عضو شانگهای در اجالس شانگهای
و همچنیندر تهرانداشتمبدوناستثناهمگیاعالم
آمادگیمیکردند کهباایرانروابطتجاریداشتهباشند
ی گفتند اولویت ما ارتباط با ایران است و از تولید
وم 
ی کردند.رئیسی افزود:تولیدکننده
ایرانی استقبال م 
و صادرکننده ما بداند که بازار خوبی در منطقه وجود
دارد و آمادگی خوبی هست که انشااهلل دنبال کنند.
ما بهزودی نشستی با سفرای خودمان در کشورهای
منطقه خواهیم داشت که کار در بحث اقتصادی از
محورهای این نشست است.
محور مابرایانتصابافراد ،کارآمدیودلدادگی
بهنظام و انقالب و باور داشتن مردم است
رئیسجمهوربااشارهبهروندانتصاباتدردولتوبرخی
بحثهادر مورد کندیروندانتصابات،اظهار داشت:
محورمابرایانتصابافرادو گزینشهمکاران کارآمدی
و دلدادگی بهنظام و انقالب و باور داشتن مردم است.
وی گفت :در اعضای کابینه کسانی را انتخاب کردیم
که ا گر بررسی کنید میبینید که به من رأی ندادهاند
و من یقین داشتم که به من رأی ندادهاند و من برای
عضویتدر کابینهانتخابشان کردموقبولداشتنمن
از شرایط کار با دولت نیست.
وی افزود :به دوستان در دولت گفتهام که مال ک ما در
دولت کارآمدی است و کسانی را که کارآمدند تثبیت
کنیدتا کارشانراادامهدهندولیا گرافرادیخودشان

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به پال ک  1009فرعی از -42اصلی
نورعلی دهمرده قلعه نو فرزند غالمعلی واقع در بخش  4شهرستان زهک مورد تقاضای
نامبرده در تاریخ  1400/8/24روز چهارشنبه ساعت  8صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد .لذا بدینوسیله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پال ک فوق می رساند تا در روز تعیین
شدهدر محلحضور بههمرسانند.در صورتی کهمستدعیثبتپال کفوقویانمایندهقانونی
وی حضور نداشته باشد تحدید حدود برطبق اظهار مجاورین برابر ماده  15قانون ثبت به
عمل خواهد آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس
تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد .ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی
تعیین تکلیف پروندههای معترضی ثبتی مصوب سال  -1373اعتراض به تقاضای ثبت و
تحدید حدود موضوع ماده  16و  20قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از
تاریخ تنظیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضائی صورت
پذیرد گواهی الزم از دادگاه زهک اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت دارد واال
حق او ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار-1400/7/29:مالف
محمدرضا ایزدی مهر-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زهک
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت به شماره مسلسل  250354الف83
آقایامیرحسنامیریباارائهاستشهادمحلیمصدقتوسطدفترخانه 414مرزنآبادواستناد
به تفویض وکالت شماره  190137مورخ  98/3/10دفترخانه  128تهران تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به
مساحت  11056مترمربع پال ک  21فرعی از  153اصلی واقع در قریه میچکار بخش یک ییالقی
بیرون بشم که ذیل ثبت  1782صفحه  181دفتر جلد  13که به نام خانم الهام السادات مصطفی
زادهسابقهثبتوسندصادر گردیدهاستودر اثرجابجاییمفقودشدهرانمودهلذادر اجرای
ماده  120آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت به تاریخ ذیل آ گهی میگردد تا چنانچه
اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده روز
از تاریخ انتشار آ گهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت
محل ارائه و رسید دریافت نماید .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام
به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود.
تاریخ انتشار-1400/7/29 :مالف 10676
علیرضا براری-رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان چالوس
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی ضمن
تسلیم یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره -71راسک
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  2531/33مترمربع
پال ک  18فرعی از  -1اصلی واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز شهر باز مورد
ثبت  9528صفحه  119دفتر جلد 75بنام زرگل بلیدئی فرزند یوسف صادر و تسلیم گردیده
و به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی نموده لذا مراتب
باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا
سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 7/103
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی ضمن
تسلیم یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره -71راسک
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  2749/09مترمربع پال ک
 36فرعی از  -1اصلی واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز شهر سرباز مورد ثبت
 9529صفحه  122دفتر جلد 75بنام زرگل بلیدئی فرزند یوسف صادر و تسلیم گردیده و
به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی نموده لذا مراتب
باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا
سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 7/103
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================

نمیتوانند همکاری کنند یا مدیری حس میکند که
باید جابهجایی صورت بگیرد یا خواست مردم است
جای خود را دارد.
رئیسیادامهداد:بابرخیاز اعضای کابینهتا کنونیک
ساعتهمزیریکسقفدرجلسهاینبودهامویاتوسط
دوستان و گروههایی معرفی شدند یا در سایت معرفی
افراد معرفی شدند و با برخی از اعضای کابینه رفاقت
نداشتمویکیازاشکاالتی کهبهمنمیگیرندایناست
کهفالنی گروهنداردومنبهدنبالشایستهساالریبوده
ن گونه نیست که حتما باید از دولت قبل
و هستم و ای 
کسی در دولت نباشد.
ویتأ کید کرد:بههمکارانماندردولت گفتهایم کهتعهد
نداریم که تا پایان 4سال در خدمت این مدیران باشم
و سالی یکبار ارزیابی کالن نسبت به عملکرد مدیران
خواهیم داشت و ا گر حس کردیم موفقیتی نداشتند
طبیعتا تصمیم دیگری خواهم گرفت.
رئیسجمهور اضافه کرد:مسئلهمامسئلهمردماست
و من به دنبال جمعکردن مرید و محبوبالقلوب
شدن نیستم و میثاق ما با همکاران ما خدمتگزاری
به مردم است.
دولت در شرایط خوبی تحویل ما نشد
رئیسیباتأ کیدبراینکهدولتدر شرایطخوبیتحویل
مانشد،تصریح کرد:برخیازدولتهااعالم کردندخزانه
خالیاستوا گربگویموضعخزانهچهبودممکناست
برخی بگویند شما هم به دنبال این هستید که با
گله گذاری کار را آغاز کنید؛ لذا من گفتم برای اینکه
بدانیددولتدرچهشرایطیتحویلماشد،بهسفرهها
و وضعیت پول ملی و میزان بدهکاری دولت و کسری
بودجه نگاه کنید.
ویبااشارهبهاینکهدر5تا6ماهآخر،دولتقبلتعهدات
زیادیراایجاد کرد کهاینتعهداتبر کسریهاومشکالت
مزید شد ،گفت :ما به لطف خداوند و مشارکت مردم
دنبال این خواهیم بود که آثار آنچه ایجاد شد و امروز
دولت با آن مواجه است کمتر در زندگی مردم ظاهر
شود جز شرایط تورمی که مربوط به تصمیماتی بود
که قبال گرفتهشده است.
آینده را بسیار روشن میبینم
ویافزود:درهرماهغیرازحقوقودستمزدوهزینههای

دولت،حتماباید10هزارمیلیاردازهزینههایانجامشده
دولتقبلراپرداخت کنیمواینکهتالش کردیمدر ماه
اول استقراض از بانک مرکزی اتفاق نیفتد ،معنیاش
را اقتصاددانان میدانند.
رئیسیدرعینحالتأ کید کرد:هرچهکار پیشمیرود
امیدها و گشایشهای بیشتری برای کشور میبینم و
آینده را بسیار روشن میبینم.
ویبابیاناینکهسعیمیکنیمتصمیماتی کهمیگیریم
یا اثر تورمی نداشته باشد یا کمترین اثر تورمی را داشته
باشد،بیانداشت :ا گرهمدرجاییمیخواهیمتصمیم
اقتصادی بگیریم ،با مردم و بازار و نخبگان درمیان
خواهیم گذاشتوغافلگیرینخواهیمداشتوبابرنامه
ی کنیم و مردم را در جریان برنامههایمان قرار
حرکت م 
خواهیم داشت و علیرغم تحریمها و تهدیدها ،آینده
را بسیار روشن میبینم.
رئیسیدرپایانباتشکرازمجلسبهخاطرتصویبقوانینی
در راستای تسهیل فضای کسبوکار گفت :به دنبال
اجرایی کردن این قوانین هستیم و این هم گام خوبی
برای دولت برای رونق فضای کسبوکار است.
سال نخست ،فرصت طالیی دولت سیزدهم
بررسی بخشهای مختلف سخنان رئیسجمهور
نشان میدهد که او توجه و اشراف کاملی بر مسائل و
دغدغههایامروزجامعهدارد.اودر ابتدابهلزومتداوم
وا کسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی برای
مقابله با ویروس کرونا و در ادامه به معیشت مردم،
فساد و حضور دالالن و درنهایت به سیاستهای
دولتش برای روابط خارجی اشاره کرد .هرچند هر
بخش کوتاه و مختصر بود اما بهخوبی سیاستهای
دولت سیزدهم را نشان داد.
ا کنون زمان طالیی برای دولت سیزدهم است تا
بتواند برنامههای خود را بهتدریج عملیاتی کند و در
کنار آن ،مدیریت بازارهای مختلف را سریعا به دست
گیرد .کارشناسان اقتصادی معتقدند که راهکارهای
کوتاهمدتی برای رفع مشکالت اقتصادی که سالیان
سالاسترویهمانباشتهشده،وجودنداردامادولت
جدیدبایدسنگبنایاقداماتاقتصادیخودراازهمین
ماههاینخستجامعو کاملبچیندتاخألهایبسیاری
که دولت قبلی ایجاد کرده بهمرور پر شود.

آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی ضمن تسلیم
یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره -71راسک مدعی است
سندمالکیتششدانگیکقطعهزمینبهمساحت201/50مترمربعپال ک37فرعیاز -1اصلی
واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز شهر سرباز مورد ثبت  8755صفحه 178دفتر جلد
69بنامزرگلبلیدئیفرزندیوسفصادر وتسلیم گردیدهوبهعلتاسباب کشیمفقود گردیده
و درخواست صدور سند المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین
نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده روز اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت
دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشود سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 7/103
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی ضمن
تسلیم یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره -71راسک
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  223/80مترمربع پال ک
 38فرعی از  -1اصلی واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز شهر سرباز مورد ثبت
 8754صفحه  175دفتر جلد  69بنام زرگل بلیدئی فرزند یوسف صادر و تسلیم گردیده
و به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی نموده لذا مراتب
باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا
سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 7/103
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی ضمن
تسلیم یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره -71راسک
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  6791/03مترمربع پال ک
 39فرعی از  -1اصلی واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز شهر سرباز مورد ثبت
 9531صفحه  128دفتر جلد 75بنام زرگل بلیدئی فرزند یوسف صادر و تسلیم گردیده و
به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی نموده لذا مراتب
باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا
سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 7/103
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی ضمن
تسلیم یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره -71راسک
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1320مترمربع پال ک
 40فرعی از  -1اصلی واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز شهر سرباز مورد ثبت
 7338صفحه  304دفتر جلد 75بنام زرگل بلیدئی فرزند یوسف صادر و تسلیم گردیده
و به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی نموده لذا مراتب
باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا
چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور
باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا
سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه
اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 7/103
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================

رئیسجمهور گفت :وزارتخانههای صمت ،جهاد کشاورزی و دادگستری تنظیم
بازار و نظارت بر قیمتها را با جدیت دنبال کنند.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم سید ابراهیم رئیسی صبح چهارشنبه در جلسه
هیئت دولت با تبریک ایام والدت نبی مکرم اسالم(ص) و امام جعفر صادق(ع)
و نیز هفته وحدت گفت :پیامبر گرامی اسالم و اهلبیت ایشان ،رمز وحدت در
عالماسالموجامعهبشریهستند.رئیسجمهوروحدتدرجهاناسالمراراهبرد
جمهوری اسالمی ایران و تفرقه را راهبرد دشمن توصیف کرد و گفت :هر فردی
دانسته یا نادانسته اقدامی برخالف وحدت انجام دهد ،در زمین دشمن بازی
کرده است.رئیسی با تأ کید بر اینکه همه باید تالش کنیم وحدت در بین آحاد
ملت مسلمان ایران از اقوام و مذاهب مختلف حفظ شود ،گفت :این موضوع
برای جمهوری اسالمی نه تا کتیک بلکه یک راهبرد است .البته این به معنای
یکی شدن همه اقوام و مذاهب و افکار و گویشها نیست ،بلکه به معنای پرهیز
از تفرقهافکنی و نگاه واحد به هدف راهبردی جمهوری اسالمی یعنی پیشرفت
است.وی در ادامه با تأ کید بر ضرورت تدارک اما کن استقرار موقت کسانی که
ی کنند
برای کارهای ضروری مثل درمان به شهرهای بزرگ ازجمله تهران سفر م 
اما سرپناهی ندارند ،گفت :این مردم بندگان خدا و مستضعفان واقعی هستند
که نه توان مالی دارند و نه زبانی برای بیان آن و باید برای آنان سرپناه مناسب
در نظر گرفته شود.
رئیسجمهور در ادامه با قدردانی از تالشها و فعالیتهای معاون امور زنان و
خانوادهریاستجمهوری گفت:امروزبندهوسرکارخانمخزعلیدرجایگاهاجرایی
نشستهایم و دیگر ارائه پیشنهاد و توصیه از سوی ما پذیرفته نیست.
رئیسیافزود:معاونتامور زنانوخانوادهبامشورتفرهیختگانوصاحبنظران
برای حل مشکالت این حوزه بهویژه آسیبهای اجتماعی ازجمله طالق،
راهکارهای اجرایی و عملیاتی ارائه کند.رئیسی در ادامه با قدردانی از اقدامات
وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهادههای دامی ،گفت :الزم است در این زمینه
اطالعرسانی مناسبی بهویژه به دامداران صورت گیرد.رئیسجمهور با تأ کید
ن که وزارتخانههای جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت و دادگستری
برای 
بیشاز گذشتهبهقیمت کاالهاحساسیتداشتهباشند ،گفت:مردمبایددرباره
تأمین معیشت و سفره خود احساس امنیت کنند و بیثباتی در بازار چه ریشه
م کاری بدنه دولت داشته باشد و چه ناشی از سوءاستفاده فرصت طلبان،
در ک 
باید پیگیری جدی و فوری شود.رئیسی همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی
و رئیس سازمان برنامهوبودجه به دلیل اینکه برای دومین ماه متوالی زمینه
پرداختحقوقوتأمینهزینههایجاریدولترابدوناستقراضاز بانکمرکزی
فراهم کردند ،قدردانی کرد و گفت :امیدوارم این رویه ادامه یابد تا گرفتار آنچه
پیشینیان به آن مبتال شدند نشویم و با استقراض از بانک مرکزی ،باعث افزایش
پایه پولی و نرخ تورم نشویم.

در انتظار تجزیه و ترکیب مطلوب
ادامه از صفحه اول
نقشه راه کشور و اداره آن نمیتواند نقطهای باشد بلکه بهصورت چر خدندهای و
روندی به یکدیگر متصل است .قوانین مزاحم و مترا کم در تقنین ،عملیاتهای
ی کننده یکدیگر در اجرا و بیدقتی و کمتوجهی در قضا ،عواملی هستند که
خنث 
َ
ی گذرد ،مایلها مسافت ،طی
کشتی را به دور خود میچرخاند؛ هشت سال م 
میشود اما جابهجایی نزدیک به صفر است.
برگردیم به تیم ملی ،زمین مسابقه ،ترکیب ،مربیان ،بازیکنان و تماشا گران .چند
دقیقه ابتدای بازی است؛ ا گر خصوصا خط دفاعی ،نابسامان باشد و چند گل
دریافت کند ،روحیه کل کادر تیم ،بازیکنان و تماشا گران به هم میریزد و امکان
جبران سخت میشود .مبادا تماشا گران قبل از سوت پایان ورزشگاه را ترک
کنند.مبادادرگیریبین کادر فنییابازیکنانپیشآید.مبادابیندونیمهصدای
دادوفریاد از رختکن بلند شود .ا گر جایی بهغلط علیه مجموعهای اتهامی وارد
میشود و بین مردم هم مینشیند از  VARرسانهها استفاده کنید و برای مردم
تبیین کنید؛ مردم ،محرم و ستون خیمه انقالباند .باید به آنان اعتماد کرد و
از ایشان کمک خواست .مراقب گلبهخودیها باشید و پس از تثبیت شرایط
بهفکر گل زدن بیفتید تا طعم شیرین پیروزی چشیده شود و نمره قبولی در
کارنامه جریان انقالبی ثبت شود.
شاید مسابقات ،تک حذفی باشد! به هر قیمتی که شده باید پیروز شویم.

آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی
ضمن تسلیم یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره
-71راسک مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1987/32
مترمربع پال ک  41فرعی از  -1اصلی واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز
شهر سرباز مورد ثبت  7338صفحه  304دفتر جلد  58نام زرگل بلیدئی فرزند یوسف
صادر و تسلیم گردیده و به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند
المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون
ثبت در یک نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد
خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده
روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله کتبا به این اداره
تسلیم و رسید دریافت دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه اعتراضی نرسیده و یا در
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به
متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 7/103
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی ضمن
تسلیم یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره -71راسک
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  1980مترمربع پال ک
 42فرعی از  -1اصلی واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز شهر سرباز مورد
ثبت  7339صفحه  307دفتر جلد  58بنام زرگل بلیدئی فرزند یوسف صادر و تسلیم
گردیده و به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی نموده
لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت
آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله
نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده روز اعتراض خود را ضمن
ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت دارد
ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه
نشود سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
مالف 7/103
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای نصیر بارک زئی وکیل و احدی از وراث مرحومه زرگل بلیدئی ضمن
تسلیم یک برگ استشهادیه تصدیق شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره -71راسک
مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  2846/75مترمربع
پال ک  43فرعی از  -1اصلی واقع در بخش  14بلوچستان قطعه یک سرباز شهر سرباز
مورد ثبت  7225صفحه  364دفتر جلد  57بنام زرگل بلیدئی فرزند یوسف صادر و
تسلیم گردیده و به علت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور سند المثنی
نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک
نوبت آ گهی میشود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام
معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف ده روز اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله کتبا به این اداره تسلیم و رسید دریافت
دارد ا گر ظرف مدت مقرر هیچگونه اعتراضی نرسیده و یا در صورت اعتراض اصل
سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد
مالف 7/103
شد.
سیدحمیدرضا نظامی
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان راسک
=========================================================
آ گهی فقدان سند مالکیت
مالک خانم لیال هرمزی نژاد به موجب دو برگ استشهاد محلی گواهی شده در
دفترخانه  8آبادان مدعی میباشد که سند مالکیت به شماره 252586ب 91به
شماره دفتر  145صفحه  10شماره ثبت  21876مربوط به ششدانگ پال ک 1779/8311
بخش  4آبادان به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت
نمودهاند .لذا در اجرای تبصره یک اصالحی ماده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب
اعالم تا هرکس که مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت مذکور در نزد خود
میباشد از تاریخ انتشار آ گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه
اصل سند مالکیت و یا سند خریداری به این اداره اعالم نمایید در غیر این صورت
سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر و سند مالکیت مفقود شده از درجه اعتبار
ساقط خواهد شد.
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