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*نسیبه پیرایش 
وزارت  پیشین  معاون  اکبری  علیرضا  اعدام 
دفاع ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در 
دهه هشتاد که تابعیت دوگانه ایرانی- بریتانیایی 
داشت و به جرم جاسوسی محکوم شده بود، در 
خارج از کشور واکنش های شدیدی ایجاد کرده 
است. نخستین و تندترین این واکنش ها مربوط 
به انگلیس است که سفیرش را از تهران هر چند 
می کند  ادعا  و  است  فراخوانده  موقت  طور  به 
که ممکن است از حمایت خود از برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام( دست بردارد.
اعدام  به  واکنش  در  انگلستان  چرا  اینکه 
علیرضا اکبری این میزان از واکنش را در برابر 
جمهوری اسالمی ایران از خود نشان داده است، 
پرسشی است که سید جالل ساداتیان در گفت 
»کامال  می دهد:  پاسخ  گونه  این  شرق  با  گو  و 
رویارویی  نوعی  بر  ناظر  و  است؛  طبیعی  غیر 
بین تهران و لندن در پی حوادث چهار ماه اخیر 
انگلستان،  در  ایران  پیشین  سفیر  باور  به  است. 
انگلیسی ها  ارزیابی را دارد که  این  ایران  اکنون 
رسانه های  از  حمایت  مرکزی  محور  و  میزبان 
و  محرکه  موتور  که  هستند  فارسی زبان  معاند 
پیشران تداوم اعتراضات و ناآرامی ها در داخل 

کشور قلمداد می شوند. 
درباره  مطرح شده  مسائل  برخی  از  »فارغ 
اعدام  این  درباره  داخلی  وزن کشی های سیاسی 
یا جدای از اینکه علیرضا اکبری جاسوس است، 
سعی شد در مقابل اقدامات ضد ایرانی انگلستان 

بروز  به  ادامه  در  که  گیرد«  صورت  واکنشی 
رفتاری از سوی انگلستان در 72 ساعت گذشته 
منتهی شده است که ساداتیان آن را »انتقام گیری 

دیپلماتیک لندن از تهران« می نامد.
انگلستان  تبعه  یک  »اعدام  گوید:  می  وی 
می تواند بهترین فرصت و زمینه را برای تحقق و 
پیشبرد این سناریو )انتقام گیری دیپلماتیک لندن 
از تهران( فراهم کند؛ خاصه آنکه انگلستان پس 
اروپایی  انزوای  در  اروپا  اتحادیه  از  خروج  از 
تأثیرگذاری  اهرم  دیگر  آن  تبع  به  و  دارد  قرار 
خارجی  سیاست  به  سودهی  سمت  و   برای 
اتحادیه اروپا ندارد. به همین علت، اعدام اکبری 
را بسترساز همراه  کردن دیگر کشورهای اروپایی 

و کل اتحادیه اروپا در تقابل با ایران می داند.«
بورل،  جوزپ  هم  یکشنبه  روز  طرفی  از 
در  اروپا،  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول 
این  جاسوس  اعدام  انگلیس  با  همسو  بیانیه ای 
از  نقل  به  بیانیه  این  در  کرد.  را محکوم  کشور 
بورل به نمایندگی از اتحادیه اروپا آمده است: 
»اتحادیه اروپا اعدام علیرضا اکبری تبعه ایرانی - 
بریتانیایی در ایران را با شدیدترین لحن محکوم 
از  استفاده  با  خود  شدید  مخالفت  دیگر  بار  و 
یادآوری  را  شرایطی  هر  در  اعدام  مجازات 
جاسوس  خانواده  با  سپس  بروکسل  می کند«. 
ابراز  او  کارفرمای  با  و  همدردی  ابراز  انگلیس 
یک  »اعدام  شده  مدعی  و  کرده  همبستگی 
که  است  وحشتناک  سابقه ای  اروپایی  شهروند 
خواهد  پیگیری  نزدیک  از  را  آن  اروپا  اتحادیه 

در  هم  اروپا  پارلمان  اطالع رسانی  کرد«.پایگاه 
این  بیانیه ای توضیحاتی درباره نشست عمومی 
نهاد در هفته جاری میالدی )۱۶ تا 22 ژانویه( 
ارائه کرد که یکی از موضوعات و محورهای این 
نشست به »وضعیت در ایران« اختصاص دارد و 
روز پنجشنبه قطع نامه ای را درباره کشورمان به 

رأی خواهند گذاشت.
نشست  از  دور  این  برگزاری  پرتوی  هاشم 
معتقد  و  می داند  اهمیت  با  را  اروپا  پارلمان 
پارلمان  دوره ای  نشست  نهایت  در  »اگر  است 
ضدایرانی،  قطع نامه  صدور  به  فرانسه  در  اروپا 
یا در سناریوی دیگری تحریم کل سپاه و نهایتا 
تروریستی  گروه های  لیست  در  سپاه  قراردادن 
منجر شود، در ادامه موج سواری کشوری مانند 
استرالیا،  کانادا،  شد  خواهد  سبب  انگلستان 
نیوزیلند و دیگر اعضای  ۱5گانه مشترک المنافع 
هم به شکل عملی این مسیر را در دستور کار 

خود قرار دهند«.
غرب  و  ایران  روابط  که  است  حالی  در  این 
طی چند ماه گذشته به پایین ترین و پرتنش ترین 
سطح خود در ۳۰ سال اخیر رسیده است. با قطع 
روند احیای برجام روابط کشور با اتحادیه اروپا 
تعداد  بر  از طرفی هر روز  و   قطع شده است 
اروپا   اتحادیه  تا  کانادا  از  کشورمان  تحریم های 
افزوده می شود. ایران از کمیته مقام زن سازمان 
ملل حذف شده و برخی سران کشورهای غربی 
اقدام  و  اقتصادی  محاصره  از  علنی  به صورت 
از  میان می آورند و  به  ایران سخن  نظامی علیه 
تجزیه طلب  تندروهای  و  اپوزیسیون  گروه های 
گروها                 همین  یاری  به  و  می کنند  میزبانی 
توانسته اند افکار عمومی جهانیان را هم با خود 
همراه کنند. روابطمان با روسیه و چین هم که با 
افتخار اعالم می کردیم  راهبردی و تجاری است 
در پی  کشیده شدن پای ایران به جنگ اوکراین 
با  روابط  مانده.  راکد  برجام  احیای  در  تعلل  و 
همسایگان هم از آذربایجان تا عربستان هر روز 
دستخوش نوعی تنش و آسیب می شود و جالب 
است که همه این ها در دولت و مجلسی انقالبی 
چالش  به  را  دولت  که  مجلسی  می دهد.  روی 
نمی کشد و دولتی که سوار بر »قطار پیشرفت«! 

است و دارد از مناظر لذت می برد.

که»عده ای می گویند  این  بیان  با  مهاباد  نماینده 
دارد  ارتباط  برجام  با  فقط 25 درصد  ارز  قیمت 
اصلی  گفت:ریشه  نیست«،  اینطور  که  درحالی 
باز  برجام  مانند  مباحثی  به  ارز،  نرخ  افزایش 
می گردد اما گروه هایی در کشور حضور دارند که 

اجازه نمی دهند این توافق به نتیجه برسد.
مهمترین بخش های گفت و گو جالل محمودزاده 

را در ادامه می خوانید:
سال  برای  ما  نمی افتد،  اتفاق  ارز  نرخ  کاهش 
۱4۰2 حداقل 4۰ درصد کسری بودجه داریم و 
ارز،  نرخ  محل  از  که  است  این  دنبال  به  دولت 

کسری بودجه را جبران کند.
قبل  در مجلس  که  است   FATF بعدی  بحث   
هم این موضوع را دنبال می کردیم که از لیست 
امور  و  تجارت  بحث  در  دیگر  کشورهای  سیاه 
نتیجه  به  هم  مهم  این  اما  شویم  خارج  بانکی 
نرسید. بنابراین االن که می خواهیم مبادالتی را با 
کشورهای دیگر داشته باشیم و یا سرمایه گذاری 
نمی  کند،  گذاری  سرمایه  ما  کشور  در  بخواهد 
داند از کدام سیستم بانکی استفاده کند و یکی از 
دالیل اصلی تورم و افزایش نرخ ارز، عدم ورود 
ارز به داخل کشور و همین بحث های تجارت 
باید  ما  و  است  است.دنیا دهکده جهانی  جهانی 
برقرار  ارتباط تجاری، سیاسی و فرهنگی  دنیا  با 
دولت  که  مدیریتی  شیوه  این  با  بنابراین  کنیم؛ 
افزایش  و  تورم  بحث  توانیم  نمی  کرده،  اتخاذ 
ارز  هم  بعدی  بحث  کنیم.  کنترل  را  دالر  قیمت 
اینکه  بدون  یکباره  دولت  که  بود  تومانی   42۰۰
زیرساخت ها را فراهم کند آن را حذف کرد و 
مجلس هم مقصر است زیرا چراغ سبزی به دولت 
نشان داد و دولت هم کل ارز 42۰۰ تومانی را از 

حذف  دارو  و  کشاورزی  از  اعم  ها  بخش  همه 
کرد اما قرار بر این شد که دولت درآمد حاصل 
از مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد را در بخش های 
مختلف تزریق کند و یا یارانه دهد اما هیچ کدام 
از  مثل ذرت  هایی  نهاده  قیمت  و  نداد  انجام  را 

۱8۰۰ تومان به ۱۱ هزار تومان رسید.
قیمت کاالهای اساسی چندین برابر شده است 
اما درامدهای مردم فقط ۱۰ یا ۱5 درصد افزایش 
اعالم  آمار،  مرکز  دیگر  سوی  از  است؛  یافته 
کرده که خط فقر در خانواده چهار نفره شهری، 
تا   ۶ بین  روستا  خانواده  در  و  تومان  میلیون   8
کارکنانی  ما  که  درحالی  است؛  تومان  میلیون   7
میلیون   5 تا   4 شهرها  از  بعضی  در  که  داریم 
که  تورمی  لذا  کنند؛  می  دریافت  حقوق  تومان 
تحمل  قابل  کرده،  تحمیل  جامعه  بدنه  به  دولت 
نیست چراکه باعث ایجاد مشکالت اجتماعی و 

اعتراضات شده است.
به نظر من دولت خودش در باال رفتن نرخ ارز 
موثر است و برای اینکه کسری بودجه را جبران 
کند، قیمت ارز را باال می برد و نهایتا قیمت ارز 
را 2 یا ۳ هزار تومان پایین می اورد تا بگوید به 
دنبال کنترل آن است؛ لذا یکی از عوامل افزایش 

نرخ ارز خود دولت است.
 ما برای سال ۱4۰2 حداقل 4۰ درصد کسری 
از  که  است  این  دنبال  به  دولت  و  داریم  بودجه 
کند؛  جبران  را  بودجه  کسری  ارز،  نرخ  محل 
دولت متاسفانه از این دغدغه ها که نوسان نرخ 
ارز، به مردم و خصوصا اقشار آسیب پذیر جامعه 
فشار می اورد، گذشته است. بنابراین من کاهش 
افزایش  چند  هر  نمی کنم  بینی  پیش  را  ارز  نرخ 
نرخ ارز، کندتر شده است اما به نظر من افزایش 
ها  حقوق  افزایش  که  است  می کند.درست  پیدا 
درصد کمی باعث تورم می شود اما دلیل اصلی 
کارمندان  گفتم.  ابتدا  در  که  است  دیگری  چیز 
دولت مگر اقشار جامعه نیستند؟ آن ها هم باید در 
برابر تورم دوام بیاورند و موقعی که تورم، 7۰ و یا 
باالی 5۰ درصد است ، اگر حقوق را ۱۰ درصد 
برای  خصوصا  خانوار  سبد  قطعا  دهیم  افزایش 
خواهد  مشکل  دچار  بگیران  حقوق  و  کارمندان 
درصد   4۰ از  بیش  باید  حقوق ها  بنابراین  شد. 
نمی توانند  باشد،  این  از  غیر  اگر  و  یابد  افزایش 
تورم شدیدی که دولت به مردم تحمیل کرده را 

تحمل کنند.

گروه هایی مانع به نتیجه رسیدن برجام هستند

مردم باید بدانند درآمدهای مالیاتی کجا خرج می شود

همه علیه ایران، ایران فقط تماشاچی؟! اظهارات رئیس جمهور 
کره جنوبی فاقد کمترین 
وجاهت دیپلماتیک است

کشورمان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
کره  جمهور  رئیس  اظهارات  جدیت  با  گفت: 
که  را  امارات  و  ایران  روابط  مورد  در  جنوبی 
در  است،  دیپلماتیک  وجاهت  کمترین  فاقد 

دست پیگیری داریم.
در  خارجه  وزارت  سخنگوی  کنعانی  ناصر 
جنوبی  کره  جمهور  رئیس  اظهارات  خصوص 
خارجه  امور  وزات  داشت:  اظهار  امارات  در 
دخالت  اظهارات  پیگیری  و  بررسی  حال  در 
روابط  پیرامون  کره جنوبی  رئیس جمهور  آمیز 
جمهوری اسالمی ایران و امارات متحده عربی 

به عنوان دو کشور همسایه و دوست است.
این  از  شده  نقل  اظهارات  افزود:  افزود  وی 
مقام کره ای نشانگر عدم اطالع کامل از مناسبات 
با  ایران  اسالمی  جمهوری  دوستانه  و  تاریخی 
کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات 
متحده عربی و تحوالت بسیار سریع و مثبت در 

این زمینه است.
کرد:  تاکید  دیپلماسی  دستگاه  سخنگوی 
وزارت امور خارجه با جدیت مواضع اخیر این 
کشور و به ویژه اظهارات رئیس جمهور آن در 
مورد روابط ایران و امارات را که فاقد کمترین 
پیگیری  دست  در  است،  دیپلماتیک  وجاهت 
دارد و منتظر توضیح وزارت خارجه کره جنوبی 

در این زمینه است.

هلند سفیر ایران را
احضار کرد

خارجه  امور  وزارت  به  هلند  در  ایران  سفیر 
این کشور فراخوانده شد.

وزیر امور خارجه این کشور با احضار علیرضا 
کاظمی ابدی، سفیر ایران آن چه نگرانی درباره 

این اقدام عنوان شده را به او اعالم کرد.
اکبری،  علیرضا  اعدام  حکم  اجرای  پی  در   
کارمند  و  ایرانی-انگلیسی  تابعیتی  دو  شهروند 
برای  جاسوسی  به  که  دفاع  وزارت  پیشین 
بود،  شده  محکوم  انگلیس  اطالعاتی  دستگاه 
سفیر  دوشنبه  روز  هلند،  خارجه  امور  وزارت 

ایران در هلند را احضار کرد.
ووپکه  هلندی،  رسانه های  گزارش  طبق   
هوکسترا، وزیر امور خارجه این کشور با احضار 
علیرضا کاظمی ابدی، سفیر ایران آن چه نگرانی 
درباره این اقدام عنوان شده را به او اعالم کرد.

امسال  گفت:  بودجه  تلفیق  کمیسیون  عضو 
و  شده  محقق  و  دریافت  درصد   ۱۰۰ مالیات 
که  است  این  می دهند  مالیات  که  افرادی  سوال 

درآمدهای مالیاتی کجا مصرف شده است.
مالیات  افزایش  درباره  درخشان  عبدالناصر 
حال  در  داشت:  اظهار   ،۱4۰2 سال  بودجه  در 
حاضر الیحه بودجه سال آینده در حال بررسی 
در  سپس  و  است  بودجه  تلفیق  کمیسیون  در 
صحن مجلس باید بررسی شود. هنوز نمی توان 
بودجه  ارقام  و  اعداد  درباره  قطعی  صورت  به 
مجلس  صحن  در  بودجه  باید  و  کرد  صحبت 
بررسی و تعیین تکلیف شود و سپس به صورت 
قطعی درباره اعداد و ارقام بودجه اظهارنظر کنیم.
تولیدکنندگان  مالیات  کاهش  به  اشاره  با  وی 
دنیا  کل  در  تولید  گفت:  بودجه،  الیحه  در 
اهمیت دارد و ما هم باید به تولیدکنندگان خود 

مشوق هایی اعطا کنیم.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه 
به  توجه  بدون  اقتصادی کشور  پایه های  تقویت 
تولید میسر نیست، تصریح کرد: ما باید صنایع و 
تولید تشویق  افزایش  به  را  تولیدکنندگان کشور 
باشد که  به گونه ای  تولید  بر  مالیات  نباید  کنیم. 
تولید  برای  تولیدکنندگان  بهره وری  و  انگیزه 
تحقق  به  واکنش  در  کند.درخشان  پیدا  کاهش 
مالیاتی  پیش بینی شده  درآمدهای  ۱۰۰ درصدی 
اینکه  به  توجه  با  گفت:   ،۱4۰۱ سال  بودجه  در 
امسال مالیات ۱۰۰ درصد دریافت و محقق شده، 
که  است  این  می دهند  مالیات  که  افرادی  سوال 

درآمدهای مالیاتی کجا مصرف شده است؟

شورای  مجلس  در  ایرانشهر  مردم  نماینده 
مالیاتی که  دنیا  بیان کرد: در همه جای  اسالمی 
از کارمند، کسبه و تولیدکننده اخذ می شود، برای 
تقویت زیرساخت ها و بخش های عمرانی کشور 
آیا  آن است که  ما  استفاده می شود. سوال مردم 
در کشور ما هم اینگونه است یا آنکه درآمدهای 
دستمزد  و  حقوق  پرداخت  صرف  فقط  مالیاتی 

کارمندان و کارگران دولت می شود؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
مالیات  مردم  از  اگر دولت  کرد:  اسالمی تصریح 
بگیرد اما توجه به تقویت زیرساخت های کشور 
صرف  را  مالیاتی  درآمدهای  و  باشد  نداشته 
و  حقوق  پرداخت  و  خود  جاری  هزینه های 
تولیدکنندگان  و  کسبه  کند،  کارکنان  دستمزد 
و  کنیم  پرداخت  مالیات  باید  چرا  ما  می گویند 
رغبتی برای پرداخت مالیات نخواهند داشت. در 
مالیات صرف توسعه زیرساخت های  اگر  مقابل، 
ساخت  عمومی،  نقل  و  حمل  مانند  کشور 
بیمارستان یا بهبود وضعیت راه های کشور شود، 
مردم ترغیب می شوند مالیات پرداخت کنند چرا 
که مطمئن هستند مالیات برای آنان هزینه می شود.

چهار شنبه 28 دی  1401      شماره  6456      سال بیست و پنجم

گران کردن قیمت بنزین هربار با واکنش های 
بندی  سهمینه  اکنون  و  است  بوده  همراه  زیادی 
است.  شده  گرفته  نظر  در  بنزین  برای  جدیدی 
و   98 سال  در  بنزین  قیمت  کردن  گران  از  بعد 
دوباره  اکنون  بنزین  قیمت  بندی  سهمیه  طرح 
است.در  بنزین  قیمت  کردن  گران  سر  بر  بحث 
و  بنزین  قیمت  مورد  در  جدید  جزئیات  ادامه 

سهمیه بندی بنزین  را می خوانید.

، قاسم ساعدی، درباره احتمال افزایش قیمت 
حامل های انرژی، گفت: این اطمینان را به مردم 
اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  که  می دهیم 
همواره و به ویژه در جریان بررسی الیحه بودجه 
مدنظر  را  مردم  معیشتی  دغدغه های  آینده  سال 
فشار  آنان  به  نمی دهند  اجازه  و  می دهند  قرار 

اقتصادی وارد شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

وجه  هیچ  به  مجلس  اینکه  بر  مجدد  تاکید  با 
اجازه نمی دهد فشار اقتصادی دیگری بر فشارها 
شود،  اضافه  مردم  امروز  معیشتی  تنگناهای  و 
تصریح کرد: ما به خوبی می دانیم افزایش قیمت 
حامل های انرژی و به ویژه بنزین تأثیر مستقیمی 

بر قیمت سایر کاالها و خدمات می گذارد.
افزایش  دنبال  به  دولت  اگر  داد:  ادامه  وی 
که  آنجایی  از  باشد،  انرژی  حامل های  قیمت 
بازار ملتهب می شود و مشکالت اقتصادی برای 
مردم ایجاد می شود، حتمًا مجلس با آن مخالفت 

می کند.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای 
لحظه  این  تا  دولت  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
انرژی  حامل های  قیمت  افزایش  برای  برنامه ای 
که  است  این  مجلس  تاکید  کرد:  بیان  ندارد، 
دولت به هیچ وجه نباید قیمت حامل های انرژی 

را افزایش دهد.

قیمت بنزین در سال آینده افزایش می یابد؟

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  می  مقرر  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ۱۳-آیین  ماده  و  رسمی  سند 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱4۰۱۶۰۳۱2۰۱۰۰۰2۱75 شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
۱4۰۱۱۱44۱2۰۱۰۰۰۰۱۱7 تصرفات مفروزی و مالکانه فاطمه سمیعی پاقلعه فرزند 
ولی اله به کد ملی 487۰۰4۰۶89 دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 2۰2/۱5 متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۱284 
فرعی از 7-اصلی واقع در گلستان بخش 7 حوزه ثبتی ملک رامیان مع الواسطه از 
مالک رسمی )از سهمی رقیه جعفری کلوکن احدی از وراث مرحوم حاج نعمت 
جعفری کلوکن(. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم 
و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود، صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: ۱۰458
 تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱4۰۱/۱۰/۱2    

  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۱۰/28         
هادی عطایی مقدم
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  که  دارد  می  مقرر  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ۱۳-آیین  ماده  و  رسمی  سند 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  صدور  جهت  رأی  صدور  به 
کالسه  پرونده   ۱4۰۱۶۰۳۱2۰۱۰۰۰2۰2۶ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
۱4۰۱۱۱44۱2۰۱۰۰۰۰۱۱8 تصرفات مفروزی و مالکانه مهدیه رسول آبادی فرزند 
محمد به کد ملی 487۰۰29۰9۱ دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 295/45 متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۱284 
فرعی از 7-اصلی واقع در گلستان بخش 7 حوزه ثبتی ملک رامیان مع الواسطه از 
مالک رسمی )از سهمی علی جعفری کلوکن احدی از وراث مرحوم حاج نعمت 
جعفری کلوکن(. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم 
و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق 
مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود، صدور سند مالکیت جدید 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: ۱۰4۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱4۰۱/۱۰/۱2    

  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۱۰/28         
هادی عطایی مقدم- 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  دارد که  مقرر می  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ماده ۱۳-آیین  سند رسمی و 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  جهت صدور  رأی  به صدور 
کالسه  پرونده   ۱4۰۱۶۰۳۱2۰۱۰۰۰2۱99 شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
فرزند  چورلی  محمود  مالکانه  و  مفروزی  تصرفات   ۱4۰۱۱۱44۱2۰۱۰۰۰۰۱۳۰
علی به کد ملی 487۰۰88۶۶5 دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 2۰2/42 متر مربع در قسمتی از پالک شماره ۳2۰ 
الواسطه  ثبتی ملک رامیان مع  فرعی از 7-اصلی واقع در گلستان بخش 7 حوزه 
از مالک رسمی )از سهمی زهرا چورلی احدی از وراث مرحوم نادر چورلی(. در 
صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا 
با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد 
و امالک رامیان تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است. در صورت عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت 
به صدور سند مالکیت خواهد نمود، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود/. م.الف: ۱۰4۶2 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱4۰۱/۱۰/۱2   

   تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۱۰/28         
هادی عطایی مقدم- 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی سال 1401

در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
پرونده  دارد که  مقرر می  مزبور  قانون  اجرایی  نامه  ماده ۱۳-آیین  سند رسمی و 
هایی که به موجب آراء هیات محترم مستقر در ثبت اسناد و امالک رامیان منجر 
شرح  به  و  نوبت  دو  در  اند  گردیده  مالکیت  سند  جهت صدور  رأی  به صدور 
کالسه  پرونده   ۱4۰۱۶۰۳۱2۰۱۰۰۰2۰2۰ شماره  رأی   -۱ شود:  می  آگهی  ذیل 
۱4۰۰۱۱44۱2۰۱۰۰۰۰2۱۶ تصرفات مفروزی و مالکانه داود چوری فرزند رضا 
به کد ملی 4879۳۶2255 دائر بر صدور سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 2۰2/79 متر مربع در قسمتی از پالک شماره 2۶8 فرعی 
از ۶-اصلی واقع در گلستان بخش 7 حوزه ثبتی ملک رامیان مع الواسطه از مالک 
آراء  به  نفع  اسفندیاری کلوکن. در صورتی که اشخاص ذی  آقای حسن  رسمی 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را کتبا با ذکر کالسه پرونده به اداره ثبت 
اسناد و امالک رامیان تسلیم و رسید اخذ نمایند، معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالک رامیان تحویل دهد. در 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورت 
عدم وصول اعتراض این اداره وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد 
بود/.  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  مانع  جدید  مالکیت  سند  صدور  نمود، 

م.الف: ۱۰4۶4
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه ۱4۰۱/۱۰/۱2    

  تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه ۱4۰۱/۱۰/28         
هادی عطایی مقدم- 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامیان

به اطالع عموم می رساند دهیاری شیروانه ده بخش تیکمه داش در نظر دارد خودرو کمپرسی دهیاری را به شرح ذیل بر اساس قیمت پایه 
کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند. از متقاضیان محترم تقاضا می وشد ضمن بازدید و رعایت دقیق شرایط ذیل پیشنهادات 

خود را در تاریخ های مقرر به بخشداری تیکمه داش نزد امور مالی دهیاری شیروانه ده تحویل دهند.
الف( مشخصات آمیکو کمپرسی مورد مزایده:

*شرایط مورد مزایده: کلیه هزینه ها از قبیل نقل و انتقاالت و مالیات برارزش افزوده، عوارض هزینه کارشناسی، هزینه نشر آگهی به عهده 
برنده مزایده می باشد زمان بازدید خودرو مورد مزایده از تاریخ ۱4۰۱/۱۰/28 تا ۱4۰۱/۱۱/۰8 و ضمنًا پاکت قیمت پیشنهادی تا پایان وقت 

اداری ۱4۰۱/۱۱/۰8 روز شنبه به دهیار و یا امور مالی تحویل دهند.
*زمان برگزاری مزایده روز یکشنبه ۱4۰۱/۱۱/۰9 می باشد.

*مزایده گزار پس از برگزاری مزایده در قبول یا رد پیشنهادات مخیر می باشد.
*مبلغ ضمانت نامه بابت شرکت در مزایده خودرو 5 درصد قیمت پایه می باشدکه می بایست به صورت نقدی به شماره حساب دهیاری 

شیروانه ده 5۶2477۱454۶78۳۰۱9 نزد پست بانک واریز شده باشد.
*ضمنًا به پیشنهادات مخدوش و فاقد فیش واریزی و یا بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی اقدام شده باشد ترتیب اثر نخواهد شد.

*برنده مزایده می بایست جداکثر ظرف مدت یک هفته از اعالم نتیجه مزایده اقدام به پرداخت بهای پیشنهادی خود نماید و در صورت 
عدم مراجعه ظرف مدت مقرر دهیاری حق دارد ضمن ضبط سپرده شرکت در مزایده از برندگان بعدی دعوت به عمل آورد.

با شماره های  یا  نزد آقای علی شیروانی و  به روستای شیروانه ده  توانند  بازدید از خودرو دهیاری می  پیشنهاد دهندگان جهت 
09146552830 - 09143706978 تماس حاص فرمایند.

آگهی مزایده عمومی 

قیمت کارشناسی شده )ریال(عنوانردیف
۱۰/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰یک دستگاه آمیکو کمپرسی مدل 8۶ )5تن(۱


