
 مشکالت تامین نهاده 
همچنان پیش روی دامداران

مدیــر عامل اتحادیــه دامداران گفــت: بنابر آمار 
مشکالت تامین نهاده دامی نه تنها حل نشده، بلکه 

نسبت به ماه های قبل افزایش پیدا کرده است.
مجتبی عالی مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور ، با 
بیان اینکه مشکالت تامین نهاده های دامی کماکان 
ادامه دارد، اظهار کرد: مشــکالت تامین نهاده های 
دامی نسبت به ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است 
چرا که بنابر آمار ۳۰ درصد نهاده از طریق ســامانه 
بازارگاه و ۷۰ درصد از بازار آزاد تامین می شود.وی 
افزود: هم اکنون قیمت هر کیلو کاه گندم به ۳ تا ۴ 
هزار تومان، یونجــه ۶ هزار تومان و ذرت علوفه ای 
یک هزار و ۵۰۰ تا یک هزار و ۶۰۰ تومان رســیده 
اســت که با این وجود پیش بینی خوبی برای آینده 
بازار نداریم. عالی با بیان اینکه قیمت تمام شده دام 
روزانه در حال تغییر اســت، گفــت: در حال حاضر 
قیمت تمام شده هر کیلو دام سبک ۷۰ هزار تومان و 
دام سنگین ۶۵ هزار تومان است، درحالیکه گوسفند 
با نرخ ۵۰ هزار تومان و گوساله ۴۵ هزار تومان خرید 

و فروش می شود.  باشگاه خبرنگاران 

مرغ ها رهگیری می شوند
طرح نظام راهبری ساماندهی شبکه توزیع مرغ در 

استان ها، کلید خورد.
 در این طرح که با همکاری شــرکت پست استان و 
کشــتارگاه های طیور عملیاتی خواهد شد، نسبت به 
رهگیری نظامند خودرو های حامل گوشــت مرغ از 
سطح کشــتارگاه تا محل عرضه اقدام خواهد شد. با 
اجرای این طرح همه فعالیت هــای زنجیره تولید تا 
توزیع گوشت مرغ در بستر سامانه جامع تجارت انجام 
خواهد شد و عرضه گوشــت مرغ در واحد های فاقد 
ثبت نام و نقش در ســامانه تجارت ممنوع می شود. 
براساس این طرح زنجیره تولید و توزیع گوشت مرغ 
از طریق سامانه تجارت و رصد سیستم حمل و نقلی 
و سامانه رهگیری مرسوالت شرکت پست رهگیری و 
رصد خواهد شــد تا از هرگونه عرضه خارج از شبکه 
گوشت مرغ پیشگیری شــود و عرصه برای فعالیت 
دالالن و واســطه ها در این بازار کامال تنگ شود.همه 
رانندگان خودرو های حامل گوشت مرغ از ۵ تیر ماه 
به تدریج و ظرف یک هفته ملزم به نصب و استفاده از 
اپلیکیشن رهگیری شرکت پست در تلفن همراه خود 
بوده و نمایندگان صمت، جهاد کشــاورزی و شرکت 
پست با حضور در کشتارگاه ها آموزش های الزم را در 

این زمینه ارائه خواهند کرد.  تسنیم

اخبار گزارش

روحانی در جلســه هیئت دولت بار دیگــر تاکید کرد که 
دولت دوازدهم کشــور را بدون نفت اداره کرده اســت در 
حالی که الیحه بودجه پیشــنهادی ۱۴۰۰ وابســتگی ۴۱ 

درصدی به درآمدهای نفتی دارد.
در حالــی در هفته های آتی عمر دولت تدبیر و امید پایان 
می یابد که حســن روحانی، رئیس جمهوری در جلســه 
هیئــت دولت بار دیگر تاکید کرد که این دولت کشــور را 
بدون نفت اداره کرده اســت. وی گفت: »ما کشور را بدون 
نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته 
نباشــید بگوید که بعد از صد ســال که نفت کشور کشف 
شــده برای اولین بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره 

کردید«.
ادعای اداره کشــور بدون نفت در حالی برای چندمین بار 
مطرح می شود که رجوع به الیحه بودجه ۱۴۰۰ خالف آن 
را اثبــات می کند.الیحه بودجه ســال ۱۴۰۰ که به عنوان 
آخرین الیحه بودجــه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر 
رویکرد دولت برای اداره کشور می باشد اواخر سال گذشته 

تقدیم مجلس شد، حداقل ۴۱ درصد وابسته به نفت بود.
ایــن الیحــه البته در رفــت و آمد بین دولــت و مجلس 
تغییراتی کرد اما نســخه اولیه الیحه که ۱۲ آذرماه ســال 
گذشــته از ســوی دولت تقدیم مجلس شد وابستگی ۴۱ 
درصدی به درآمدهای نفتی داشــت که این وابستگی در 
بندهای مختلف بودجه مستتر بود.در این الیحه در مقایسه 
با قانون بودجه ســال ۱۳۹۹، درآمدهای نفتی آن هم فقط 
از محل فروش مستقیم نفت ۳.۵ برابر در نظر گرفته شده 
و از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد 

تومان رسیده بود.
اما اندکی کنکاش در ســطور الیحه تقدیمی دولت نشان 
می داد وابســتگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود 

به ردیف مذکور نیست.
در الیحــه مذکور دولــت ۷۰ هزار میلیــارد تومان منابع 
درآمدی نیز از محل انتشــار اوراق پیش فروش نفت پیش 
بینی کرده بود. ضمن اینکه پیشنهاد کرده بود ۱۸ درصد از 
سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی 
را از صندوق توســعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود 

۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد.
ســرجمع ســه بند مذکور یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان 
درآمــد نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومــان فروش اوراق پیش 
فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان 
۷۵ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عــدد ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد تومان ســهم واقعی منابــع نفتی در الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۰ را نشــان می دهد، که توسط دولت به مجلس 
پیشنهاد شده بود. به این ترتیب سهم واقعی منابع نفتی در 

الیحه پیشنهادی دولت ۴۱ درصد بوده است.
چنین وابســتگی باالیی به منابع نفتــی در حالی بود که 
یکــی از محورهای اصلــی اصالح ســاختار بودجه که در 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششــم 
توســعه هم مورد تاکید قرار گرفته و بارها از ســوی رهبر 
انقالب نیز مطالبه شــده بود، کاهش وابســتگی بودجه به 
نفت اســت. دولت نیز طی سه سال پیش از آن هر بار در 
موعد تدوین الیحه بودجه ســنواتی وعده می داد که الیحه 
را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم خواهد کرد اما این 
وعده نه تنها رنگ واقعیت به خود نگرفت بلکه به دلیل بی 
توجهــی دولت به ایجاد درآمدهای پایدار )از طریق اصالح 

نظام مالیاتی( تشدید هم شد.

وابســتگی الیحه بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی در حالی 
به رقم کم سابقه ۴۱ درصد رسید که دولت مؤلفه »تحریم« 
را کامــاًل نادیده گرفته بود و به تعبیر برخی کارشناســان و 
نمایندگان مجلــس، روی لغو »فوری« تحریم ها پس از روی 
کار آمدن جو بایدن در آمریکا حســاب ویژه باز کرده بود که 
اساساً چنین تصوری از ابتدا هم مشخص بود غیر واقعی است
این مســاله مورد انتقاد گســترده نماینــدگان مجلس و 
کارشناســان اقتصادی هم قرار گرفت، اما مسئوالن دولت 
به دفعات در اظهارنظرهای مختلفی مدعی بودند وابستگی 
بودجــه به منابع نفتی فقط ۲۳.۷ درصد اســت. علت این 
است که مســئوالن دولت بویژه ســازمان برنامه و بودجه 
براســاس استدالل غلطی که در مورد الیحه بودجه ۱۳۹۹ 
نیز مطرح می کردند، میزان وابستگی الیحه بودجه به نفت 
را صرفــاً درآمدهایی در نظر می گیرند که در جداول کالن 

بودجه در »واگذاری دارایی های ســرمایه ای« ذکر شــده 
اســت و با این استدالل، انتشــار اوراق پیش فروش نفت 
و اســتقراض از سهم صندوق توسعه ملی را که در جداول 
کالن در »واگذاری دارایی های مالی« درج شده را به عنوان 

اتکای بودجه به نفت محسوب نمی کنند.
به بیان ســاده، مسئوالن دولت و باالخص سازمان برنامه و 
بودجه با این اســتدالل تالش کردند بی توجهی دولت به 
قوانین باالدســتی بخصوص برنامه ششم توسعه در تدوین 

الیحه بودجه ۱۴۰۰ را پنهان کنند.
در چنین فضایی غیر واقعی است که حسن روحانی، رئیس 
جمهور علیرغم وابستگی ۴۱ درصدی الیحه بودجه ۱۴۰۰ 
به منابع نفتی، بارها عنوان کرده دولت تدبیر و امید، کشور 

را بدون درآمد نفت اداره کرده است.
خط قرمزی که زیر پا گذاشته شد!

همانگونه کــه انتظار می رفت به دلیــل تحریم های نفتی 
و بانکی، فروش نفت و دسترســی بــه درآمدهای نفتی در 
ماه های ابتدایی امسال نیز با مشکالتی مواجه بوده است و 
دولت به رویه ســال های گذشته برای پر کردن جای خالی 
درآمدهای نفت به شــیوه های تورم زا تمسک جسته است. 
یعنی نه تنها لوایح بودجه ســنواتی بدون توجه به واقعیات 
بازار نفت، با وابستگی باال به منابع نفتی تدوین شد بلکه با 
عدم تحقق این درآمدها، دولت بازهم تالشــی برای اتکا به 
شیوه های غیرتورم زا جهت تأمین کسری بودجه خود نکرد 
و به شیوه هایی توسل جســت که منجر به تشدید تورم و 

اعمال فشار مضاعف بر سفره مصرف مردم شد.
به همین دلیل هم هســت که حجم نقدینگی، پایه پولی و 
تورم در پایان اردیبهشت ماه امسال باز هم رکورد شکست؛ 
بــه طوری که تورم بیش از ۵۲ درصــد، نقدینگی بیش از 
۳,۶۰۰ هــزار میلیارد تومان و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیارد 

تومان به ثبت رسید.
ثبت چنین رکوردهایی بویژه در پایه پولی در حالی اســت 
که حسن روحانی آذر ماه سال ۱۳۹۳ هنگام تقدیم الیحه 
بودجه ســال ۱۳۹۴ در مجلس گفته بــود: »پایه پولی به 
عنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی 
به عنوان قلک دولت که در گذشــته وجود داشــت تغییر 
کرده اســت«. اینکه پایه پولی از سال ۱۳۹۳ تا اردیبهشت 
۱۴۰۰ با رســیدن از رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به رقم 
۴۸۹ هزار میلیارد تومان، ۳.۷ برابر و در ســه ســال اخیر 
بیش از ۲ برابر شده، نشان می دهد حسن روحانی در اداره 
اقتصاد کشــور، نه فقط خط قرمــز اصول علم اقتصاد بلکه 

خط قرمزهای خودش را هم رد کرده است.  مهر

آیا دولت تدبیر و امید کشور را بدون نفت اداره کرد؟      

تناقض بودجه تدوینی با ادعای رییس جمهور
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده مال غیر منقول )اســناد ذمه( کالســه 140000037- تمامی دو دانگ مشاع 
از ششــدانگ یک قطعه خانه به مســاحت247/60 متر مربع پالک ثبتی 346 فرعی از سنگ 64 
اصلــی واقع در قریه دشــتمزار جزء حوزه ثبتی دماوند محدود به حدود شــماالدر ســه قســمت 
که قســمت دوم آن شــرقی اســت . اول دیواریست مشــترک به طول6/80 متر به خانه شماره 
347 فرعی محمد علی قاســمی و غیره دوم دیواریســت به طول 1/25 متر به خانه مزبور، سوم 
دیواریســت به طول20/10متر به خانه مزبور شــرقا دیواریست به طول 10 متر دیواریست به 
باغچه شماره 163 فرعی مالکین جنوبا دیواریست به طول24/40 متر به خانه شماره 245 فرعی 
حبیــب اله و غیره غربا دیواریســت به طول10/80متر به کوچه عام با شــماره مســتند مالکیت 
18298 تاریخ1398/06/16دفترخانه اسناد رسمی شماره 2 دماوند به شماره های 945440 
ســری ب ســال 98 با شــماره دفتر الکترونیکی 139820301058011125 به نام مالک ثبت 
گردیده اســت و به موجب سند ازدواج شــماره 6 مورخ 1384/11/09دفترخانه ازدواج شماره 
2 شــهر کهریزک اســتان تهران خانم مهری بیســتون فر در فال تعداد 350 عدد سکه تمام بهار 
آزادی به انضمام دو عشــر دولتی در ردیف 1513 مورخ1400/02/19 بازداشت می باشد که 
بــه علت عدم ایفــای تعهد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 14004001112000144 در 
واحد اجرای اســناد رســمی ری تشکیل پرونده شــده و اجرائیه به بدهکار توســط اداره مذکور 
ابــالغ و ســپس نیابت اجرائــی به واحد اجرای اســناد رســمی دماوند تفویض و شــماره بایگانی 
140000037 برای آن اختصاص یافت و برابر نظریه مورخ 1400/03/16 کارشــناس رسمی 
دادگستری توصیف اجمالی مورد بازداشت عبارت است از ششدانگ پالک واقع است در دماوند 
دشــتمزار - ابتدای خیابان داخل روستای دشتمزار - باالتر از حسینیه - ساختمان قدیمی ملک 
مذکــور به صورت یک واحد ســاختمان قدیمی خشــت و گل به صورت یک طبقــه و زیر زمین به 
صورت مســکونی دارای اتاق و راه ســرویس بهداشتی دیوار خشت و گل پنجره ها فلزی احداث 
گردیــده و باقیمانــده به صورت حیــاط و محصور به دیوار بلوکی و دارای آب و برق و گاز شــهری 
می باشــد و برگ بازدید شــماره 9910362 مورخه1399/04/04 صادره از شهرداری دماوند 
مساحت بعد از اصالحی به مقدار 231 متر مربع اعالم گردیده با توجه به تعریض کوچه حد غربی 
رعایــت حریــم به مقدار 6 متر از آکس و قســمتی از بنای موجود به مســاحت حدودا 40 متر در 
حریم خیابــان قرار خواهد گرفت و به مبلغ10/780/000/000ریــال )ده میلیارد و هفتصدو 
هشتاد میلیون ریال( ارزیابی شده است. و ارزیابی مزبور قطعیت یافته است لذا در قبال تعداد 
350 عدد سکه تمام بهار آزادی به نرخ یوم جاری در قبال میزان طلب بستانکار به انضمام حقوق 
متعلقــه جهت وصول طلب زوجه کالســه فوق الذکر در روز یک شــنبه مــورخ 1400/04/20از 
ســاعت 9 الی 12 ظهر در اداره ثبت اســناد و امالک دماوند واحد اجراء واقع در دماوند - بلوار 
شــهید بهشــتی جنب سینما پرستو اداره ثبت اســناد و امالک دماوند از طریق مزایده به فروش 
می رسد مزایده از مبلغ10/780/000/000ریال )ده میلیارد هفتصد و هشتاد میلیون ریال(
شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته خواهد شد.  شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد است. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حســاب ســپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در 
جلسه مزایده است لذا خریدار و خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده أصل فیش 
واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد بنام خود و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود 
به واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق نیت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حســاب خزانه واریز خواهد شــد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده 
تجدیــد مــی گردد ضمنــأ بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشــتراک و 
مصــرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیــره که رقم قطعی آنها برای این اداره 
معلوم نشــده، به عهده برنده مزایده اســت و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفصا حسابهای 
دارایی و شهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعیین شده به دالیل اعالم از سوی دولت تعطیل 
گردد فردای اداری همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد می باشــد. تاریخ انتشــار در 
ســایت ســازمان ثبت اســناد و امالک 1400/04/05-  ایــن آگهی پس از تاییــد نهائی فرایند 
مزایده در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روز نامه 

کثیراالنتشار محلی است. 7077
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند- سیدمهردادصفائی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
آگهی مزایده مال غیر منقول )اسناد ذمه( پرونده اجرائی کالسه 9900020 - 1- نیم دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت 1370 مترمربع به پالک 1059 فرعی از 
سنگ 75 اصلی واقع درقریه کیالن جزء حوزه ثبتی دماوند محدود به حدود به شرح سند مالکیت 
190113 مورخ1394/05/07 دفترخانه اســناد رسمی 36 تهران بنام آقای حمیدرضا کاشانی 
انتقال قطعی گردیده است و به موجب سند ازدواج شماره 185 مورخ1385/10/17 دفترخانه 
ازدواج شماره یک شهر ایوانکی استان سمنان در قبال 200 عدد سکه تمام بهار آزادی در ردیف 
12283 مــورخ1399/08/12 بازداشــت می باشــد که بعلت عدم ایفای تعهــد منجر به صدور 
اجرائیه تحت کالسه 139904029024000006 در واحد اجرای اسناد رسمی ایوانکی تشکیل 
پرونده شده و سپس نیابت اجرائی به واحد اجرای اسناد رسمی دماوند تفویض و شماره بایگانی 
9900020 بــرای آن اختصــاص یافت و برابر نظریه مورخ 1399/11/06 کارشــناس رســمی 
دادگســتری توصیف اجمالی مورد بازداشــتی عبارت اســت از پالک مذکور بــه صورت یک قطعه 
زمین زراعی است که حد غربی جاده روستای زیارت واقع شده است و به مبلغ913/280/000 
ریال ) نهصدوســیزده میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال (ارزیابی شده است 2- ششدانگ 
یــک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت 84/80 متر مربــع به پالک ثبتی 143 فرعی 
از 76 اصلی واقع در قریه زیارت جزء حوزه ثبتی دماوند محدود به حدود به شــرح سند مالکیت 
به شــماره سند مالکیت 190136 مورخ1394/05/07 دفترخانه اسناد رسمی شماره 36 شهر 
تهران بنام آقای حمیدرضا کاشــانی ثبت گردیده اســت و به موجب ســند ازدواج شــماره 185 
مورخ 1385/10/17دفترخانه ازدواج شــماره یک شــهر ایوانکی اســتان سمنان در قبال 200 
عــدد ســکه تمام بهــار آزادی در ردیف 12284 مورخ 1399/08/12 بازداشــت می باشــد که 
بعلــت عدم ایفای تعهــد منجر به صــدور اجرائیه تحــت کالســه 139904029024000006 
در واحد اجرای اســناد رســمی ایوانکی تشــکیل پرونده شــده و ســپس نیابت اجرائی به واحد 
اجرای اســناد رســمی دماوند تفویض و شــماره بایگانی 9900020 بــرای آن اختصاص یافت و 
برابر نظریه مورخ 1399/11/06 کارشــناس رسمی دادگستری توصیف اجمالی مورد بازداشتی 
عبــارت اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند روســتای زیارت ملک مذکــور به صورت یک 
خانه مســکونی است و به صورت آجری با نمای سیمانی می باشد و به مبلغ 1/102/400/000 
ریــال )یــک میلیارد و یکصــد و دو میلیون و چهارصد هزار ریال (ارزیابی شــده اســت 3- یک 
دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه باغ به مساحت 2073/50 متر مربع به پالک 139 فرعي از 
76 اصلــی واقع در قریه زیارت جزء حوزه ثبتی دماوند محدود به حدود به شــرح ســند مالکیت 
به شــماره ســند مالکیت 190098 مورخ 1394/05/07 دفترخانه اســناد رســمی شماره 36 
شــهر تهــران بنام آقــای حمیدرضا کاشــانی انتقال قطعی یافته اســت و به موجب ســند ازدواج 
185 مورخ 1385/10/17 دفترخانه ازدواج شــماره یک شــهر ایوانکی استان سمنان در قبال 
200 عدد ســکه تمام بهار آزادی در ردیف 12218 مورخ 1399/08/11بازداشــت می باشــد 
کــه بعلت عدم ایفای تعهــد منجر به صدور اجرائیه تحت کالســه 139904029024000006 
در واحد اجرای اســناد رســمی ایوانکی تشــکیل پرونده شــده و ســپس نیابت اجرتی به واحد 
اجرای اســناد رســمی دماوند تفویض و شــماره بایگانی 9900020 برای آن اختصاص یافت  و 
برابر نظریه مورخ1399/11/09و گزارش اصالحی مورخه1400/03/10 کارشــناس رســمی 
دادگســتری توصیف اجمالی مورد بازداشــتی عبارت اســت از ملک فوق واقع اســت در دماوند 
روســتای زیارت ملک مذکور به صورت یک قطعه باغ دارای درختان نیمه خشک است که نزدیک 
رودخانه روســتای زیارت واقع شــده اســت و قســمتی از پالک درحریم قرار گرفته اســت و به 
مبلغ 2/419/080/000 ریال ارزیابی شــده اســت 4- مقدار یک دانگ مشــاع از ششــدانگ 

یــک قطعه زمین به مســاحت384/96 متر مربع به پالک ثبتــی 107 فرعی از 76 أصلی وقع در 
قریه زیارت حوزه ثبتی دماوند محدود به حدود به شــرح ســند مالکیت به شــماره سند مالکیت 
190135 مــورخ1394/05/07 دفترخانه اســناد رســمی شــماره 36 شــهر تهــران بنام آقای 
حمیدرضا کاشانی ثبت گردیده است و به موجب سند ازدواج شماره 185 مورخ 1385/10/17 
دفترخانه ازدواج شــماره یک شــهر ایوانکی استان ســمنان در قبال 200 عدد ســکه تمام بهار 
آزادی در ردیف 12218 مورخ1399/08/11بازداشــت می باشــد که بعلــت عدم ایفای تعهد 
منجر به صدور اجرائیه تحت کالسه 139904029024000006 در واحد اجرای اسناد رسمی 
ایوانکی تشکیل پرونده شده و سپس نیابت اجرائی به واحد اجرای اسناد رسمی دماوند تفویض 
و شــماره بایگانــی 9900020 برای آن اختصاص یافــت و برابر نظریه مــورخ1399/11/06و 
گزارش اصالحی مورخه 1400/03/10 کارشــناس رســمی دادگســتری توصیــف اجمالی مورد 
بازداشتی عبارت است از ملک فوق واقع است در دماوند روستای زیارت ملک مذکور به صورت 
خانه می باشد و به مبلغ834/080/000 ریال )هشتصد و سی چهار میلیون هشتاد هزار ریال(
ارزیابی شــده اســت. الزم به ذکر اســت چنانچه منجر به تنظیم سند انتقال اجرایی شود و جهت 
صدور ســند مالکیت نیاز به استعالمات از منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی و غیره باشد و همچنین 
نیاز به نقشــه ششــدانگ باشــد به عهده خریدار می باشــد لذا در قبال تعداد 200 عدد ســکه 
تمــام بهار آزادی به نرخ یوم جاری در قبال میزان طلب بســتانکار به انضمام حقوق متعلقه جهت 
وصول طلب زوجه کالســه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ1400/04/22از ساعت 9 الی 12 
ظهر در اداره ثبت اسناد و امالک دماوند واحد اجراء واقع در دماوند - بلوار شهید بهشتی جنب 
ســینما پرســتو اداره ثبت اســناد و امالک دماوند از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلــغ 1- 913/280/000 ریال 2- 1/102/400/000 ریال 3- 2/419/080/000 ریال 
4- 834/080/000 ریــال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدأ فروخته خواهد شــد. 
شــرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است. شرکت در جلســه مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار و خریداران می بایست تا قبل از 
شــروع وقت مزایده أصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد بنام خود و تحت شناســه اعالمی 
را به همراه درخواســت کتبی خود به واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنأ برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق نیت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ 
مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد ضمنأ بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و اشتراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره که رقم 
قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده، به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول 
به ارائه مفصا حســابهای دارایی و شــهرداری و ... خواهد بود چنانچه روز تعیین شــده به دالیل 
اعالم از ســوی دولت تعطیل گردد فردای اداری همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد 
می باشــد. تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 1400/04/05-  این آگهی پس 
از تایید نهائی فرایند مزایده در ســایت آگهی های ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار آگهی در روز نامه کثیراالنتشار محلی است. 7082/1
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند- سید مهرداد صفائی

آگهی مزایده اتومبیل
شــماره پرونده:139904010067000342 به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900197 
له خانم ســیده معصومه موسوی فرزند ســید محمد به شماره ملی 2080635506 یک دستگاه 
اتومبیــل ســواری پیکان مــدل 1383 به شــماره پالک ایران62-274ص38 شــماره شاســی 
825722240 شــماره موتــور 11282055200 به رنگ ســفید متعلق یه آقــای مهدی معافی 
فرزند حســین شــماره ملی 2080507222 به نفع بســتانکار بازداشــت و طبق نظر هیأت ســه 
نفره کارشناسان رســمی دادگستری مورخ 99/11/20 به مبلغ 250.000.000 ارزیابی گردید 
و اوصاف ماشین بدین شرح است: کارکرد در کیلومتر شمار با ارقام 500900 ، آثار زنگ زدگی 
و تجدید رنگ در نواحی متعدد در بدنه دارد، خطر عقب راســت شکسته، الستیکها با 70 درصد 
اســتهالک ، به علت عدم کارایی باتری، بررســی موتور در وضعیت روشن مقدور  نبوده است لذا 
خودروی مذکور از ســاعت 9 الی 12 روز چهارشــنبه مورخ 140/04/23 در اداره ثبت اســناد 
و امــالک میاندورود واحد اجرا به نشــانی میاندورود خیابان مخابرات اداره ثبت اســناد و امالک 
میانــدورود از طریــق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 250.000.000 ریال شــروع 
و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده ثبت طی چک رمزدار می باشد و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
کــه ظــرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد 
نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد . شرکت در جلســه مزایده برای عموم آزاد است و 
چنانچه روز تعیین شده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز بعد از تعطیل جلسه مزایده در همان 
ســاعت و مکان تشــکیل خواهد شــد .طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده در 
وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه در جلسه مزایده به نشانی فوق شرکت نمایند.کلیه  
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اســت . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی اعالم 
گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شــد.تاریخ 

انتشار آگهی:1400/04/05 می باشد.م/الف
قدیر یوسفی نیا-مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میاندورود

 
آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 

میاندورود
نظــر به دســتور مــواد 1و 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابــر رأی شــماره 140060310022000860 مورخ 
1400/02/29 هیأت  کالســه 216-99 موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی 
میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای  علیرضا ذبیحی اســرمی فرزند اســماعیل  
نسبت به ششدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی یکباب خانه  به مساحت 1552/66  مترمربع 
بــه شــماره پــالک 1325 و 1326 و 1327 فرعــی از 34 اصلــی واقع در قریه  اســرم بخش 4 
خریداری مع الواســطه/ بدون واسطه از آقای ســبزعلی راضی  مالک رسمی محرز گردیده است 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و مــاده 13 آئیــن نامه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز از طریق روزنامه های 
محلی / کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند ، از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در 
این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در 
مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت . تاریخ انتشــار نوبت اول 1400/03/22 نوبت دوم 1400/04/05 

می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظــر به دســتور مــواد 1و 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابــر رأی شــماره 140060310022000462 مورخ 
1400/02/12 هیأت  کالســه 227-99 موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی 
میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مریم قانع پور فرزند محمد  نسبت به پنج 
دانگ و هفده ســیر و دوازده مثقال مشــاع عرصه بانضمام شش دانگ اعیانی با کسر سهم وقف 
یک قطعه زمین با بنای احداثی یکباب خانه  به مساحت 59/21  مترمربع به شماره پالک -  فرعی 
از 54 اصلی واقع در قریه  ســورک بخش 4 خریداری مع الواسطه/بدون واسطه از خانم مرجان 
واهبی  مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه های محلی / کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند ، از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 1400/03/22 

نوبت دوم 1400/04/05 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظــر به دســتور مــواد 1و 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابــر رأی شــماره 139660310022001145 مورخ 
1396/04/13 هیأت  کالســه 303-93 موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی 
میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس رســتمی جامخانه فرزند روح اهلل  
نســبت به پنج دانگ و سی و پنج سیر و هشت مثقال مشاع عرصه بانضمام شش دانگ اعیانی با 
کسر سهم وقف یک قطعه زمین با بنای احداثی یک باب خانه/ درباغ که مابقی تا سطح ششدانگ 
وقف می باشد به مساحت 204/35  مترمربع به شماره پالک -  فرعی از 35 اصلی واقع در قریه  
جامخانه بخش 4 خریداری مع الواســطه/بدون واســطه از آقای روح اهلل رســتمی  مالک رســمی 
محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا 
در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند ، از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 1400/03/22 نوبت 

دوم 1400/04/05 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22000463 مــورخ 1400/02/12 هیأت 
قریــه برگه موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی میانــدورود تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی خانم ســکینه اسفندیاری فرزند محمد ابراهیم  نسبت به شش دانگ یکباب 
خانه  به مســاحت 296/78  مترمربع به شــماره پالک -  فرعی از 11 اصلی واقع در قریه  برگه 
بخش 9 خریداری مع الواسطه/بدون واسطه از خانم آمنه اسفندیاری مالک رسمی محرز گردیده 
اســت لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رســمی و مــاده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که 
اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند ، از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم 
و رســید اخــذ نمایند . معتــرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی 
محــل ارائــه نکند اداره ثبت مبــادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . تاریخ انتشــار نوبــت اول 1400/03/22 نوبت دوم 

1400/04/05 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22000943 مــورخ 1400/03/02 هیأت 
کالسه 70-98  موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی میاندورود تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم مریم عرب  فرزند محمد رضا  نســبت به ســه دانگ مشــاع از شــش 
دانگ  یکباب خانه  به مساحت 620/48  مترمربع به شماره پالک -  فرعی از 13 اصلی واقع در 
قریه  طبقده بخش 9 خریداری مع الواســطه/بدون واسطه از آقای مهدی خدادادی مالک رسمی 
محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا 
در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند ، از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 1400/03/22 نوبت 

دوم 1400/04/05 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
قدیر یوسفی نیا - رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک میاندورود

آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظر به دســتور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22000942 مــورخ 1400/03/02 هیأت 
کالسه 69-98  موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی میاندورود تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه عرب  فرزند محمد رضا  نســبت به ســه دانگ مشــاع از شــش 
دانگ  یکباب خانه  به مساحت 620/48  مترمربع به شماره پالک -  فرعی از 13 اصلی واقع در 
قریه  طبقده بخش 9 خریداری مع الواســطه/بدون واسطه از آقای مهدی خدادادی مالک رسمی 
محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روســتاها رای هیات الصاق تا 
در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند ، از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید  و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 1400/03/22 نوبت 

دوم 1400/04/05 می باشد.))نشریه: محلی و کثیراالنتشار ((.
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آگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی 
میاندورود

نظــر به دســتور مــواد 1و 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد 
ســند رســمی مصوب 20/ 1390/9 و برابر رأی شــماره 22001131 مــورخ 1400/03/09 
هیأت قریه ســورک کالســه 172-1400  موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی 
میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیرحسین صفاء  فرزند باب اله  نسبت به 
پنج دانگ و هفده ســیر و دوازده مثقال مشاع عرصه به انضمام شش دانگ اعیانی با کسر سهم 
وقف  یک قطعه زمین با بنای احداثی یکباب خانه  به مساحت 241/32  مترمربع به شماره پالک 
-  فرعی از 54 اصلی واقع در قریه  سورک بخش 4 خریداری مع الواسطه/بدون واسطه از خانم 
ها زینب چوپانی و رقیه صفا مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آئیــن نامه مربوطه 
ایــن آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه های محلی / کثیر االنتشــار درشــهر 
ها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشــته باشــند ، از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید  
و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
تاریخ انتشــار نوبت اول 1400/04/05 نوبت دوم 1400/04/19 می باشد.))نشــریه: محلی 

و کثیراالنتشار ((.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت میزان یک دانگ و یک چهارم دانگ ) 1/25 دنگ( مشــاع از ششدانگ پالک 
ثبتی شماره 10263 فرعی از یک اصلی بخش دو شاهرد ، در دفتر امالک جلد 237 صفحه 172 
ذیل ثبت 32526 بنام آقای محمد علی میری بلوچی صادر و تســلیم گردیده اســت سپس مالک 
با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی به علت جابجایی را نموده 
است لذا برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس نســبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در 
دســت وی می باشــد و یا مدعی انجام معامله ای است مراتب را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس 
از انتشــار آگهی کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک اهرود اعالم نماید در غیر ایینصورت پس از 
انقضای مهلت قانونی اعتراض ســند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپی 
ســند تک برگی 661746 ســری ب سال 90 می باشــد ضمنا در ازا مالکیت مشاعی مالک هیات 

قانونی تعیین تکلیف اقدام به صورت رای نموده است. تاریخ انتشار 1400/4/5
 مصطفی بخشی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانــم حمیــده دهقان حســن دارای شناســنامه 6459616027 به شــرح دادخواســت به 
کالســه55/1400 از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان نورمحمد بلــوچ زاده  بشناســنامه 3651045978 در تاریــخ 99/3/13 در آخرین 
اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- افضل 
بلوچ زاده فرزند نور محمد ش ملی 3641414830 - 2- ندیم بلوچ زاده فرزند نور محمد ش 
ملــی 7010041180 -3- رحیــم بلوچ زاده فرزند نور محمد ش ملــی 3651926753 - 4- 
ایوب بلوچ زاده فرزند نور محمد ش ملی 3640666976 - 5- عبدالناصر بلوچ زاده فرزند نور 
محمد ش ملی 3651045994 - 6- محمد کریم بلوچ فرزند نور محمد ش ملی5259284471 
- 7- اقبــال بلــوچ زاده فرزند نور محمد ش ملــی 3640790294  -8- عبدالقیوم بلوچ زاده 
فرزنــد نور محمد ش ملــی 3640666968 - 9- بختیــار بلوچ زاده فرزند نــور محمد ش ملی 
3651591905 - 10 بنیامین بلوچ زاده فرزند نور محمد ش ملی 701071114 - 11 - اصغر 
بلوچ زاده فرزند نور محمد ش ملی 3640790278- 12-  یاســین بلوچ زاده فرزند نور محمد 
ش ملی 7010035751 -13 - یوســف بلوچ زاده فرزند نــور محمد ش ملی 3641802296 
- 14 - مــروا بلوچ زاده فرزند نور محمد ش ملی 364158714 -15 علیرضا بلوچ زاده فرزند 
نــور محمــد ش ملــی 3640790286 - 16- خان بی بی بلــوچ زاده فرزند نــور محمد ش ملی 
3651045986 - 17- ســمینه بلــوچ زاده فرزند نور محمــد ش ملی 3651926761 -18- 
جنــت بلــوچ زاده فرزنــد نور محمــد ش ملــی3651591891 - 19- جمیله بلــوچ زاده فرزند 
نــور محمــد ش ملــی 3640666951 - 20- مهرخاتــون بلــوچ زاده فرزند نــور محمد ش ملی  
3651046001- 21- حمیده دهقان حســن فرزند خــداداد ش ملی 6459616027 - 22- 
مه بی بی کوســه فرزند جما ش ملی 3650618095 همســر متوفی  ، اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه 

به این شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 نگور- الل محمد بادپا


