دوشنبه  26مهر 1400شماره 6137
روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427  :

 -2112آقای رئیسجمهور واقعا اســتان
ایالم از مناطق محروم اســت .مشــکالت
زیادی دارد .از شــما تقاضای رسیدگی به
معضالت این استان را داریم .از حضور شما
هم در این استان سپاسگزاریم)7/1( .
 -2011روی چه اصلی یک مقام آمریکایی
میگوید نشــانهای از آمادگی ایران برای
بازگشــت به برجــام نیســت؟ علت این
سخنان مغرضانه چیست؟ ()7/1
 -2015این انتقادهایی کــه تلویزیون از
آقــای روحانی میکند و از اینکه چرا مثال
مثل پوتین بــه الذقیه نرفــت؟ آیا واقعا
انتقادات منصفانهای است؟ ()7/1
 -2020اجرای طرح الــزام ارائه خدمات
با کارت واکســن بسیار طرح خوبی است.
باعث میشود کســانی که از واکسن زدن
پرهیــز میکنند مجبور به زدن واکســن
شوند .این اجبار برای سالمت جامعه الزم
است)7/1( .
 -2035مــن نمیدانــم چطــور آقــای
علمالهدی امامجمعه مشهد گناه بدحجابی
از اختالس بدتر میداند .چقدر این حرفها
حساب شده است؟ ()7/1
 -1920آقای ســعید محمــد هم رئیس
ســازمان مناطق آزاد شــدند .بسیاری از
چهرههای انتخاباتی پست و مقام گرفتند.
مبارکشان باشد)7/1( .
 -1931سفرهای اســتانی رئیسجمهور
به استانها برای بررسی مشکالت استانی
بســیار پســندیده اســت اما بهتر نیست
بیشتر این کارها به معاونین سپرده شود؟
رئیسجمهور به تصمیمگیری در خصوص
حل مسائل بپردازد)7/1( .
 -1941چه کســانی میگوینــد تزریق
واکســن باعث مثبت شــدن تست کرونا
میشــود؟ اینها با این شایعهسازیها چه
سودی میبرند؟ ()7/1
 -1957تورم و گرانیها به هر دلیل باشد
حتی به گفته وزیر صمت به خاطر اشکال
در نظام توزیع باشد .باید این موضوع حل
شــود .چقدر تورم و گرانی؟ خسته شدیم.
()7/1
 -1701در خبرهایی شــنیدیم جیمیلها
فیلتر شده .آیا این خبر صحت دارد؟ ()7/1
 -1720در خبرها آمده از ســوی طالبان
اعالم شــده مجازات قطع دســت و اعدام
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سیاسی

برمیگردد .این مجازات در چه زمینههایی
اســت؟ احتمال رفتار فراقانونی از طالبان
زیاد است)7/1( .
 -1741آیا ماجرای نگرفتن تست کرونا از
زائرین اربعین در کربال صحت دارد؟ ()7/1
 -1801وضعیت سینماهای کشور بحرانی
است و در خطر ورشکســتگی قرار دارند.
دولت فکری برای آن بکند)7/1( .
 -1810صدا و سیما بهتر است بر کیفیت
فیلم و ســریالهای خودش نظارت کند تا
فیلمهای شبکههای خانگی)7/1( .
 -2320مگر نمایندگان مجلس در انتخاب
اســتانداران دخالت میکننــد که یکی از
نمایندگان هشــدار داده کــه در این کار
دخالت نکنند؟ انتخاب اســتاندار با دولت
است نه مجلس)7/1( .
 -0810برای درمان مشکالت کشور دولت
بایــد در دیدگاههــا و مدیریتها بازنگری
نکند .باید متناسب با نیازهای روز و سلیقه
مردم برنامهریزی کرد)7/2( .
 -0831واقعا حرف وزیر بهداشت درست
اســت مردم در زدن واکسن تعلل نکنند.
مشــکالت کرونا به اندازه کافی زیاد بوده.
نباید کوتاهی کنیم)7/2( .
 -0851آیا واردات خودرو منتفی شــد؟
مشکل مجلس و مجمع تشخیص مصلحت
سر چیست؟ ()7/2
 -1220واقعا این پرواز به نجف با این همه
مســافر و دو طبقه کردن هواپیما خیلی
عجیب بود .جای سوال زیاد دارد)7/2( .
 -1231حیف از آقای عراقچی با آن همه
تجربه در عرصه دیپلماســی که از وزارت
خارجه رفت)7/2( .
 -1301هفته دفاع مقدس برای ما یادآور
جانفشانیها و ایثارهای متعددی است که
هیچگاه از ذهن ما پاک نمیشــود .هفته
دفاع مقدس گرامی باد)7/2( .
 -1310مســئوالن بگوینــد تکلیف این
مردم با این همه گرانی و فشار زندگی چه
میشــود؟ جوانان ما هیچ امیدی به آینده
بهتر ندارند .فکر اساسی بشود)7/2( .
 -1131حکم جدید و مســئولیت جدید
آقای ســعید محمد را به ریاست سازمان
مناطق آزاد تبریک میگوییم .تمام کسانی
که فکر میکردیم به پست و مقامی برسند
همین هم شــد و صاحب پســت و مقام
شدند)7/2( .
پیامهای مردمی در صفحات 4-2

آگهی فقدان سند مالکیت
اقای یوسف جدیت بوکالت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره
به موجب وکالتنامه های شماره  2787و  2788مورخ93/11/11
دفترخانه 1572تهران و با تسلیم استشهادیه گواهی شده به شماره
 9498مورخ 99/4/22دفترخانه 1241تهران طی درخواست وارده به
شماره  4907748نورخ 99/4/25با اعالم اینکه ششدانگ سند مالکیت
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه  4به مساحت  23/73متر
مربع قطعه 36تفکیکی به پالک ثبتی 125فرعی از 3274اصلی مفروز
و مجزا شده از 72فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش  3تهران و با
قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات ذیل ثبت صفحه  453دفتر جلد404
امالک به شماره چاپی  00817نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ و
ذیل ثبت صفحه  261دفتر 356امالک به شماره چاپی  101131نسبت
به دو دانگ مشاع از ششدانگ به نام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره
ثبت صادر و تسلیم گردیده است و وکیل ستاد مزبور دعای مفقودی سند
مالکیت مزبور را به علت سهل انگاری را نموده و تقاضای صدور المثنی
سند مالکیت پالک مذکور را نموده است علیهذا در اجرای ماده 120
آیین نامه قانون ثبت اصالحی  80/11/8مراتب در یک نوبت و در یکی ا
زجراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله
نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت
ده روز پس از انتشار این اگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند
مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند بدیهی
است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و یا در صورت
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نگردد طبق مقررات و
تشریفات اداری المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم مالک خواهد شد.
 13507مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

آگهی تسلیم سند مالکیت مورث
نظر به اینکه برابر درخواست وارده شماره 00/8064
مورخ 1400/3/22وکیل خانم مژگان ناصری احدی از
وراث مرحوم اباذر ناصری درخواست صدور سند مالکیت
سهم االرث خود از باقیمانده  32895فرعی در اجرای
استاندارد سازی پالکها شماره  227279فرعی تعیین
شده است از  4476اصلی واقع در بخش  7تهران را نموده
و مدعی است اصل سند مالکیت اولیه نزد وراث مرحوم
اباذر ناصری می باشد که بر اساس وفق تبصره  3ماده120
آیین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب طی اخطار اداری به
شماره  140085601043015821مورخ 1400/6/1به
مشارالیه اخطار تا ظرف مدت ده روز اصل سند مالکیت را
جهت اقدام به این اداره ارایه نماید که تاکنون تحویل اداره
نشده است لذا بدینوسیله به موجب تکلیف قانونی مراتب
یک نوبت آگهی و منتشر می گردد و اخطار می نماید
چناننچه دارنده سند مالکیت پالک مذکور ظرف مهلت ده
روز از تاریخ انتشار این آگهی سند مورد مطالبه مذکرو را
تسلیم ننماید با رعایت مقررات قانونی نسبت به سهم االرث
متقاضیان اسناد مالکیت مشاعی صادر وتسلیم خواهد شد.
 13501رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

حق شناس فعال سیاسی اصالح طلب:

تا صد روز اول دولت صبر میکنیم

یک فعال سیاسی اصالحطلب گفت :اصالحطلبان باید سخنی
نو بگویند و ارتباطی نقادانه با رویکردی اصالحطلبانه با قدرت
داشته باشــند .محمدجواد حقشــناس در گفتگو با ایسنا،
با بیان اینکه ســکوت جریانهای سیاســی در شرایط فعلی
طبیعی اســت ،اظهار کرد :باید صبر کنیــم که صد روز اول
دولت رئیسی تمام شده و به یک نقطه مشخصی برسد و بعد
از پایان صد روز ،عملکرد وی مورد یک نقد و بررســی جدی
قرار گیرد .وی تاکیــد کرد :جریان اصالحات باید برای خود
کارکرد و نقش آفرینی جدیدی خارج از فضای قدرت تعریف
کند و دنبــال تاثیرگذاری بر افکار عمومی ،گفتگو با مردم و
حضور در مراکز پژوهشــی و دانشگاهی مخصوصا در زمینه
علوم انسانی و اجتماعی باشد.
متن گفتگوی ایســنا با محمدجواد حقشناس عضو شورای
مرکزی حزب اعتمادملی درباره فعالیت جریان اصالحات پس
از انتخابات ریاســت جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم به
شرح زیر است:

در این روزها شــاهد فعالیتی از سوی جریانهای
سیاسی نیستیم .به نظر شما سکوت جریانهای سیاسی مخصوصا
اصالحطلبان در این مقطع طبیعی است؟
ایــن یک روند طبیعی بعد از انتخابات اســت .انتظار این اســت که
گروههای سیاســی چه حامیان رئیس جمهور و چه کســانی که در
موقعیت رقابت هستند به نظاره بنشینند و منتظر بمانند .هنوز زود
اســت که احزاب سیاســی چه حامیان و چه منتقدان بخواهند وارد
فضای واکنشی و عکسالعملی بشوند .باید صبر کنیم که صد روز اول
آقای رئیسی تمام بشود و به یک نقطه مشخصی برسد و بعد از پایان
صد روز ،اظهارات ،نظرات و عملکرد ایشــان مورد یک نقد و بررسی
جدی قرار گیرد.
جبهه اصالحــات فعالیت داخلی خود را چگونه باید دنبال
کند؟ آیا فعالیت داخلی این جریان اکنون متوقف است؟
جبهه اصالحات نیاز به یک بررســی مجــدد ،بازیابی و ترمیم دارد.

سپس با حاکمیت نیز بیپرده سخن بگوید.

فعالیت جریان اصالحــات در برخی موقعیتها با توفیق همراه بود
و جاهایی هم به نظر میرســد که به موانعی برخورد کرده که برای
عبور از موانع نتوانسته تدابیری اندیشه کند و مماشات کرده و دچار
ایســتایی شده اســت .مردم از جریانهای سیاسی انتظار پویایی،
تحــرک و ارائه طریــق دارند .امروز جریان اصالحات در پاســخ به
انتظار مردم با مشــکالتی مواجه است و نیاز به یک پوست اندازی،
تحــرک ،خوانش جدید و از همه مهمتر یک نقد جدی و منطقی و
درعیــن حال بیپروایانه و بدون تعارف و رودربایســتی با مجموعه
خود دارد .اصالحطلبان در  ۸سال گذشته به طور جدی اشتباههای
قابل توجهی داشــتهاند که موجب رویگردانی مردم از اصالحات در
انتخابات شــد و این مواردی هستند که نمیشود به راحتی از کنار
آنها عبور کرد .عملکرد جریان اصالحات در حمایت بیچون و چرا
از دولت قبل اقدام درســتی نبود .اصالحطلبان نیازمند ســازوکار و
رویکردی جدید هستند که در وهله اول بتواند با مردم سخن بگوید،

آیا خروج اصالحطلبان از قدرت سیاســی فرصتی
برای این جریان فراهم کرده اســت یا این خروج نقطه
ضعف محسوب میشود؟
حضــور در عرصه قــدرت سیاســی باید براســاس رویه،
رویکــرد و شــاخصهایی باشــد .انتخابــات مهمتریــن
عرصــهای اســت کــه میتوانــد جریانهای سیاســی را
در مســیر قدرت نگــه دارد امــا انتخابات باید براســاس
قواعد روشــنی باشــد تا زمینــه تحقق نظــرات مردم و
به ثمر رســاندن اراده آنها از طریق صندوق رای را ضمانت
کند .متاسفانه در این زمینه با کاستی بزرگی مواجه هستیم
که به خاطر نظارت اســتصوابی اســت که از سوی شورای
نگهبان اعمال میشود .با این روند شاهد ریزش جدی آرای
مردم در انتخابات اخیر بودیم به گونهای که مشارکت به زیر
پنجاه درصد رسید .افزایش آرای باطله نیز پدیده نوظهوری
بود .در چنین شرایطی اصالحطلبان نه مسیر مناسبی برای
حضــور در انتخابات دارند و نه پشــتوانه مردمی .حضور در
قدرت سیاســی از مسیر نهادهای انتصابی یا انتخابی انجام میشود.
البته سابقه نداشــته اســت که اصالحطلبان در نهادهای انتصابی
جایگاه داشــته باشند .از سویی با خط مشی شورای نگهبان ،شاهد
رویگردانــی مردم از صندوق رای بودهایم و تا وقتی مردم از صندوق
رای روی گردان باشــند ،حضور اصالحطلبان در نهادهای انتخابی
محقق نمیشود .جریان اصالحات در چنین فضایی باید برای خود
کارکرد و نقش آفرینی جدیدی خارج از فضای قدرت تعریف کند و
دنبال تاثیرگذاری بر افکار عمومی ،گفتگو با مردم و حضور در مراکز
پژوهشــی و دانشگاهی مخصوصا در زمینه علوم انسانی و اجتماعی
باشــد .اصالحطلبان رویکرد آسیبشناسی نسبت به گذشته خود و
گذشته انقالب داشته باشند و سخنی نو بگویند و آن را در اختیار مردم
قرار دهند و ارتباطی نقادانه با رویکردی اصالحطلبانه با قدرت داشته
باشــند که این ارتباط مبتنی بر منافع ملی و با هدف بهبود شرایط
مردم باشد.

تاکید ایران بر برقراری آتشبس و حل سیاسی بحران یمن

ابراهیم محمد الدیلمی ،ســفیر یمن با علی اصغر خاجی ،مشاور
ارشد وزیر امور خارجه کشورمان ،پیرامون آخرین تحوالت میدانی،
سیاسی و بینالمللی یمن بحث و رایزنی کرد.
بــه گزارش ایســنا ،در ایــن مذاکــرات طرفین بر لــزوم حفظ

تمامیتارضی ،استقالل و حاکمیت این کشور تاکید کردند.
در ادامه مشاور ارشــد وزیر امور خارجه ضمن اشاره بر لزوم حل
مشــکالت مردم یمن ،رفع محاصره ظالمانــه را مورد تاکید قرار
داده و تحقــق این امر را در راســتای برقــرار ی آتش بس و حل

سیاســی بحران این کشور ارزیابی کرد .مشــاور ارشد وزیر امور
خارجه کشورمان در خاتمه تصریح کرد :هرگونه راه حل سیاسی
میبایستی بدونمداخله خارجی و بر اساس خواست و اراده مردم
یمن باشد.

نگاهی به سالمند آزاری

یا مادر سالمند وبیمار میباشند.
اعزام پزشــک یا مددکار به منزل افرادیکه دارای عضو ســالمندمیباشند.
به هر حال اینگونه افراد جزو ســرمایههای ملی و ذخایر اجتماعی و

فرهنگی بوده ودر اکثریت کشــورها برنامههای ویژهای برای آنها در
زمینههای درمانی وتفریحی و گردشگریهای سیاحتی و زیارتی بهاجرا
درمی آورند .سرکشــی ونظارت مستمر به اینگونه مراکز عامل اصلی
ومهمی در کاهش وپیشگیری از حوادث تلخ مشابه خواهد بود.

ادامه از صفحه اول:
 -حمایت مالی و خدمات بهداشــتی از خانوادههایی که دارای پدر

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علیرضا محب علی به نمایندگی از بانک ملی ایران شعبه افریقا به نمایندگی
از طرف شعبه مذکور به موجب نامه شماره  966/491مورخ  1400/6/30با
تسلیم استشهادیه مصدق ذیل شماره  696325مورخ 1400/6/30دفترخانه
اسناد رسمی شماره 344تهران با اعالم این که سند مالکیت ششدانگ یک
دستگاه آپارتمانی به شماه 64911فرعی از 6933اصلی مفروز و مجزا شده
از 3286فرعی از اصلی مذکور قطعه  8تفکیکی واقع در بخش  02ناحیه 00
حوزه ثبت ملک نارمک تهران به مساحت 45/41متر مربع بنام روزبه درویش
نسبت به  2/25دانگ و بابک درویش نسبت به  2/25دانگ و محمد علی الماس
نسبت به  1/5دانگ مشاع از ششدانگ ذیل صفحات  482و 478و  474دفتر
 1552ذیل ثبت  232544و 232548و 232546ثبت اسناد وامالک مالکیت به
شماره چاپیهای  674330و  674329و  674328صادر و تسلیم گردیده است
سپس به موجب سند قطعی شماره  1383/4/28 -149492دفترخانه 12تهران
ششدانگ به نام بانک ملی ایران شعبه آفریقا منتقل گردیده است مدعی شده که
اصل اسناد مالکیت به علت بازسازی مفقود گردیده است طی درخواست وارده
فوق تقاضای صدور المثنی اسناد مالکیت پالک مذکور را نموده است ود راجرای
ماده  120آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب  80/11/8مراتب در یک نوبت
اگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک
مرقوم یا وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار
این آگهی اعتراض خود را ضمن ارایه اصل اسناد مالکیت یا اسناد معامله به این
منطقه واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی یوسف آباد نبش خیابان
هفتاد پالک  476تسلیم و رسید اخذ نمایند بدیهی است در صورت انقضا مهلت
مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل اسناد مالکیت یا اسناد
معامله ارایه نشود طبق مقررات المثنی اسناد مالکیت صادر و تسلیم خواهد شد.
 13503رئیس ثبت اسناد وامالک نارمک تهران – اردشیر شهمیرزادی

آگهی تسلیم سند مالکیت مورث
نظر به اینکه برابر درخواست وارده شماره 00/8064
مورخ 1400/3/22وکیل خانم مژگان ناصری احدی از
وراث مرحوم اباذر ناصری درخواست صدور سند مالکیت
سهم االرث خود از پالک  116946فرعی از4476
اصلی واقع در بخش  7تهران را نموده و مدعی است
اصل سند مالکیت اولیه نزد وراث مرحوم اباذر ناصری
می باشد که بر اساس وفق تبصره  3ماده 120آیین نامه
اصالحی قانون ثبت مراتب طی اخطار اداری به شماره
 140085601043015820مورخ 1400/6/1به مشارالیه
اخطار تا ظرف مدت ده روز اصل سند مالکیت را جهت
اقدام به این اداره ارایه نماید که تاکنون تحویل اداره نشده
است لذا بدینوسیله به موجب تکلیف قانونی مراتب یک
نوبت آگهی و منتشر می گردد و اخطار می نماید چناننچه
دارنده سند مالکیت پالک مذکور ظرف مهلت ده روز از
تاریخ انتشار این آگهی سند مورد مطالبه مذکور را تسلیم
ننماید با رعایت مقررات قانونی نسبت به سهم االرث
متقاضیان اسناد مالکیت مشاعی صادر وتسلیم خواهد شد.
 13502رئیس اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت خدماتی شهرک صنعتی تفت دو ثبت شده به شماره 1171
وشناسه ملی 14009910553

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت خدماتی شهرک صنعتی تفت دو (سهامی خاص) ثبت شده
به شماره  ۱۱۷۱وشناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۱۰۵۵۳

بدین وسیله ازکلیه سهامداران شــرکت دعوت به عمل میآید تا درجلسه مجمع
عمومی فوق العاده شــرکت خدماتی شــهرک صنعتی تفت دوکه در ســاعت12
روزشنبه مورخ  1400/08/08در محل شهرک صنعتی تفت ،2دفترشرکت خدماتی
شهرک صنعتی تفت دو برگزار میگردد حضور به هم رسانید .ضمناً در اجرای مفاد
ماده  99قانون تجارت الزم است برای اشخاص حقیقی صاحب سهم یاوکیل قانونی
و برای اشــخاص حقوقی نماینده تام االختیار آن شرکت ،با معرفی نامه مکتوب با
درج اطالعــات هویتی جهت دریافت برگه ورود به جلســه ازتاریخ 1400/08/03
لغایت  1400/08/06به دفتر این شرکت مراجعه فرمایند .باتوجه به شیوع بیماری
کرونا وحســب ابالغیههای ستاد ملی مبارزه باکرونا رعایت نکات بهداشتی ازجمله
فاصلهگذاری اجتماعی و به همراه داشــتن ماســک ،دستکش و خودکار شخصی
ازسوی متقاضی درمجمع الزامی است.
دستورجلسه:
 -بررسی وتصویب اساسنامه جدیدشرکت خدماتی شهرک صنعتی تفت دو

بدین وسیله ازکلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل میآید تا درجلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی تفت دو که درساعت ۱۰صبح
روز شــنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۰۸درمحل شهرک صنعتی تفت  ،۲دفتر شرکت خدماتی
شــهرک صنعتی تفت دو برگزارمیگرددحضور به هم رسانید .ضمناً دراجرای مفاد ماده
 ۹۹قانون تجارت الزم اســت برای اشخاص حقیقی صاحب سهم یا وکیل قانونی و برای
اشخاص حقوقی نماینده تام االختیار آن شرکت ،بامعرفی نامه مکتوب با درج اطالعات
هویتی جهت دریافت برگه ورود به جلســه ازتاریخ  ۱۴۰۰/۰۸/۰۳لغایت ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
به دفتر این شرکت مراجعه فرمایند .باتوجه به شیوع بیماری کرونا وحسب ابالغیههای
ستاد ملی مبارزه باکرونا رعایت نکات بهداشتی ازجمله فاصلهگذاری اجتماعی و به همراه
داشتن ماسک ،دستکش وخودکار شخصی ازسوی متقاضی درمجمع الزامی است.
دستورجلسه:
 -1بررسی و تصویب بودجه سال  ۱۴۰۰وپیشنهادی سال ۱۴۰۱
-2تصویب حق السهم پیشنهادی ازمخارج خدمات عمومی مشترک ،مخارج استحصال
وتوزیع آب برای سالهای  ۱۴۰۰و ۱۴۰۱
 -3سایرمواردی که دراختیار مجمع میباشد.

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی 48720فرعی از74
اصلی مفروز و مجزا شده از  47947فرعی از اصلی مذکور قطعه  5در
طبقه سوم و واقع در بخش  11ناحیه  02حوزه ثبت ملک سعادت آباد
تهران استان تهران به مساحت  104/62متر مربع متن ملک آپارتمان
مسکونی قطعه پنجم تفکیکی مفروز و مجزی شده از شماره 47947
فرعی از 74اصلی به مساحت 104/62یکصد و چهار متر و شصت و دو
دسیمتر مربع واقع در سمت غربی طبقه سوم بانضمام انباری قطعه 5
به مساحت 2/3متر مربع و پارکینگ قطعه  9به مساحت 10/8واقع
در طبقه  1-و پارکینگ قطعه  8به مساحت 10/8واقع در طبقه 1-
مشخصات مالکیت مالکیت فاطمه اسدی اسدآباد فرزند داود شماره
شناسنامه  23214910تاریخ تولد 1378/11/9صادره از تهران دارای
شماره ملی 0023214910با جز سهم  6از کل سهم  6بعنوان مالک
شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت  98426تاریخ
 1394/10/22دفترخانه اسناد رسمی شماره  3شهر تهران استان تهران
موضوع سند مالکی اصلی به شماره چاپی 873132سری د سال 93با
شماره دفتر الکترونیکی  O139420301080034250که در صفحه
 320دفتر امالک جلد  438ذیل شمار  57533ثبت گردیده است
آقای داود اسدی اسدآباد به موجب وکالتنامه 1397/1/18-102259
دفتر 2تهران با ارایه دو برگ استشهاد شهود به شماره 50965-50964
مورخ دفتر 3تهران اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ به علت جابجایی
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است
لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه  72/9/2ماده-120
آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر ا زاسناد فوق و یا وجود
سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف
مدت ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد
رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی
نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 13505سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد
تهران

آگهی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی به پالک ثبتی 48722فرعی
از 74اصلی مفروز و مجزا شده از  47947فرعی از اصلی مذکور
قطعه  7در طبقه 4و واقع در بخش  11ناحیه 02حوزه ثبت ملک
سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 104/62متر مربع متن
ملک آپارتمان مسکونی قطعه هفتم تفکیکی مفروز و مجزی شده از
شماره  47947فرعی از 74اصلی به مساحت 104/62یکصد و چهار
متر و شصت و دو دسیمتر مربع واقع در سمت غربی طبقه چهارم
توضیحات ملک وپارکینگ قطعه  3به مساحت 10/8واقع در طبقه
 0و انباری قطعه  7به مساحت 2/3به نام محمد حسین اسدی
اسدآباد فرزند داود شماره شناسنامه  7542تاریخ تولد1365/3/3
صادره از تهران دارای شماره ملی 0453323308با جز سهم
 6از کل سهم 6بعنوا ن مالک شش دانگ عرصه واعیان با شماره
مستند مالکیت 98429تاریخ 1394/10/22دفترخانه اسناد رسمی
شماره 3شهر تهران استان تهران موضوع سند مالکیت اصی به
شماره چاپی  208890سری الف سال 94با شماره دفتر الکترونیکی
 O139420301080034316که در صفحه 329دفتر امالک
جلد 438ذیل شماره  57536ثبت گردیده است آقای داود اسدی
اسدآباد به موجب وکالتنامه  28/3/1390-92756دفتر 3تهران با
ارایه دو برگ استشهاد شهود به شماره  50967-50966مورخ دفتر3
تهران اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ به علت جابجایی مفقود
گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا
مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه  72/9/2ماده -120آیین
نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر ا زاسناد فوق و یا وجود سند
مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت
ده روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند
مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمایید تا مورد رسیدگی
قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 13504سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد
تهران
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