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اخبار
موافقت مشاور روحاني با استعفاي
مديرعامل سازمان منطقه آزاد ارس

دبيرخانه شــورايعالي
مناطق آزاد از موافقت
مشاور رئيس جمهوري
با استعفاي مديرعامل
منطقــه آزاد ارس خبر
داد .بــه گزارش تســنیم مرتضي بانک،
مشاور رييس جمهور و دبير شوراي عالي
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با اســتعفاي
مديرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس
موافقت کــرد .مطابق اطالعيه دبيرخانه
شورايعالي مناطق آزاد ،با استعفاي محسن
خادم عرب باغي از ســمت مديرعاملي
ســازمان منطقه آزاد ارس موافقت شده
است .بر اين اساس و با طي مراحل قانوني
بزودي فردي براي تصدي مديريت اين
منطقه آزاد منصوب خواهد شد.
پرند ظرفيت سکونت
 ۴۰۰هزار نفر را داراست

معــاون وزيــر راه و
شهرســازي بــا بيان
اينکه مسئله ترافيک
و آلودگــي هــوا از
طريق سياستگذاري
و اقدام در کالنشــهر مرکــزي تهران
قابل حل نيســت ،گفت:براي راهاندازي
قطار حومهاي تهران-انديشه-شهريار در
حال توافق با راهآهن هستيم .به گزارش
تسنیم ،حبيبا ...طاهرخاني در همايش
توســعه مبتني بر حملونقل همگاني با
اشاره به ضرورت استفاده از ظرفيتهاي
موجــود حملونقــل ريلــي حومهاي و
کارايي بخشــي به آن ،يادآور شد :قطار
برقي صادقيه -کرج به هشــتگرد ،قطار
برقي تهران -فــرودگاه امام-پرند ،قطار
حومــهاي تهران-پرند ،قطــار حومهاي
تهران-پيشوا-گرمســا ،قطار حومهاي
تهران-هشتگرد-قزوين و قطار تهران-
قم از جمل ه پروژههايي است که در حوزه
تسريع حملونقل حومهاي در کشور در
حال اجراســت .وي از توافق با راهآهن
براي راهاندازي قطــار حومهاي تهران-
انديشه-شهريار خبر داد.

گروه راه و مســکن ـ میثم ترکیــان :بر طبق روال
سالهاي گذشته بازار مســکن با شروع فصل سرما
قيمت اجاره بهــا کاهش مييابد .علت اين موضوع
کاهش تقاضا در ماههاي پاياني ســال اســت .اما
برخالف سالهاي گذشته اين بازار در اذر و دي رشدي
حدودا  ۱۱درصدي داشته است.
آمار بانک مرکزي در خصوص وضعيت بازار اجاره
بهاي مسکن در آذرماه امسال نسبت به آذر ماه سال
گذشته رشدي حدودا  ۱۱درصدي را نشان ميدهد
حال آنکه نسبت به ماه قبل از آن در سال جاري رشد
اجاره بها کمتر از يک درصد ( ۸دهم درصد) معرفي
شــده است .البته امار بانک مرکزي براساس سامانه
جامع امالک و مستغالت کشوراست.اين امار برآورد
دقيقي از وضعيت بازار رهن و اجاره مسکن نيست چرا
که تعدادي از بنگاههاي معامالت امالک قولنامههاي
اجاره را در اين ســامانه ثبت نميکنند و بسياري از
مستاجراني که مايل به تمديد اجاره نامه خود هستند
بدون حضور در بنگاه و بهصورت دستي اينکار را انجام
ميدهند .در مهر ماه امســال مسکن شاهد رشد 10
الي  15قيمت بود و در ماههاي بعدي قيمت مسکن
در يک ثبات نسبي فرور رفت .در همين راستا چندي
پيش رهبر نائب رئيس کانون سراسري انبوهسازان
در گفتگو بــا «عصرايرانيان» اين رشــد قيمت را
نشــاندهنده اين دانست که سرمايه انباشتهشده در
بازارهاي ديگــر مانند واردات خودرو خارجي ،طال و
ارز به سمت ملک و مســکن آورده شده است وي
گفته بود :هدف بازار مسکن اقشار متوسط به پايين
است که اين قشر عمدت ًا مصرفکننده خانه هستند تا
سرمايهگذار .اين افزايش قيمت خريد خانه باعث شد
که اقشار مصرف کننده که عمدتا اقشار متوسط رو به
پايي جامعه هستند قدرت خريد خود را از دست بدهند
و کساني که قصد سرمايه گذاري در بازار مسکن را
دارند به دليل باال بودن قيمت اعالميمالکان ديگر
نســبت به خريد خانه ترغيب نشوند .به نظر ميرسد

حباب تورميدر بازار مسکن

مالکان از مستاجران براي اجاره بها بود.

کاهش خريد برابر با افزايش اجاره نشيني

کاهــش خريد خانه و معامالت بــازار چه در بخش
سرمايه گذاري و بيشتر در بخش مصرف کننده باعث
شد کساني که قصدخريد خانه داشتهاند توانايي خود
را از دست بدهند و رو به اجاره نشيني بياورند .يکي
از داليــل مهم ديگر در اين مورد نا اميدي صاحبان
مسکن مهر براي تکميل واحدهاي خود و يا مالکان
واحدهاي تکميل که اميدي به رسيدن زيرساختهاي
ضــروري مانن اب وبرق و گاز براي راه اندازي واحد
خود ندارند؛ لذا به اجاره نشيني روي اورده اند.
رشد قيمت مسکن باعث افزايش اجاربها شده
است

اين قيمت باالي مسکن يک حباب تورمياست که
ازجانب صاحبان خانه ايجاد شــده و به گفته رهبر
وضعيت امروز مسکن ما «رکود تورمي» است .اين
بدان معني است که مسکن همچنان در رکود است
و ميزان معامالت اينقد کم است که نميتوان اعالم
کرد مسکن از رکود خارج شده و در عين حال قيمت
مسکن به خاطر داليل که در ادامه به ان ميپردازيم،
رو به افزايش است.
طمع مالکان

با توجه به رکود بازار مسکن در طي  5سال گذشته
بســياري از مالکان منتظر هستند تا روند بازار رو به
رشــد و رونق حرکت کند؛ قيمت مســکن در مهر
ما افزايش کاذبي داشــت که اين بــاور را به افکار
عموميمنتقل شــد که بازار مســکن در حال جان
گرفتن است .بسياري از مالکان هم در تالش هستند
تا با ارائه قيمتهاي باالتر ملک خود را به قيمت بهتر
به فروش برسانند .اما با توجه به اينکه سرمايه گذاران

مسکن ملک را گرانتر از ارزش ان خريد نميکنند
و مصرف کنندگان هــم قدرت خريد ملک گران را
ندارند ،اين باعث ايجاد يک حباب قيمتي در اين بازار
شده است.
کاهش سود بانکي و افزايش قيمت ارز

با کاهش ســود بانکي در کشور سرمايه انباشته در
بانکها به ســمت مسکن سرازير شد و در تابستان
شاهد افزايش قيمت مسکن بوديم .اين کاهش سود
باعث کاهش مبلغ رهن و افزايش اجاره بها توســط
مالکان بود به طوري که در بازار مسکن بنا بر عرف
چندين ساله هر  1ميليون تومان رهن معادل  30هزار
تومان کرايه است .اما امسال اين ميزان به 1ميليون
توماندر مقابل  20هزارتومان اجاره تبديل شــد .اين
تغيرات به علت کاهش سود بانکي بود و فشار زيادي
را به مســتاجران وارد کــرد .از طرف ديگر افزايش
قيمت ارز در چند ماه گذشــته و به تبع ان افزايش
قيمت تورم در کشور باعث افازش سقف درخواستي

در همين راستا حسام عقبايي ،نايب رئيس اتحاديه
مشــاوران امالک اســتان تهران در گفــت وگو با
«عصرايرانيان» گفت :معموال در نيمه دوم سال در
بخش اجاره ملک با کاهش تقاضا و در نتيجه کاهش
اجاره بها مواجه هســتيم .وي با بيان اينکه کاهش
اجاره بها در زمســتان و ماههاي پاياني سال تشديد
ميشود ،افزود :با توجه به وضعيت اقليميزمستان و
نزديکي ان به عيد نوروز مردم تمايلي به جابه جايي در
اين ايام را ندارند.رئيس کميسيون تخصصي مشاوران
امالک کل کشــور با بيان اينکه در مهر ماه شاهد
افزايش قيمت مســکن بوديم ،ياد اور شد :اين رشد
قيمت يکي از عوامل اصلي در تعیین قيمت اجاره بها
و يک تناسب منطقي است .وي تورم ،کاهش سود
بانکي قيمت ارز ،نبود تناسب بين عرضه و تقاضا را
از عوامل اين افزايش قيمت مسکن نامبرد و اظهار
کرد :در فاصله سالهاي  ۹۲تا  ۹۶که قيمت مسکن
افزايش نيافت ،قاعدتا نبايد اجاره بها بيشتر ميشد،
اما اين اتفاق رخ داد و شاهد رشد اجاره بها در  ۵سال
گذشته عليرغم ثابت ماندن قيمت مسکن بوديم که
علت آن ،عوامل بيروني مانند نرخ سود سپردههاي
بانکي و تورم عموميبود.

آخوندي مطرح کرد

اعتراف میکنم در بخش حملونقل ریلی موفق نبودم

وزير راه و شهرســازي گفت :بايد اعتراف کنم در
چهار سال گذشته در جهت توسعه و تأمين بودجه
خطــوط حملونقل ريلي موفق نبودم .به گزارش
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان،سومين همايش
توســعه مبتني بر حملونقل همگاني ()COD
با حضور عباس آخوندي وزير راه و شهرســازي
برگزار شد .عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي
با عرض تسليت به شــهداي نفتکش سانچي و
حادثه پالسکو در سال گذشته ،اظهار کرد :زندگي
مدرن امروز در ايران با بحران روبهرو شــده و ما
ميتوانيم در قالب حملونقل ريلي اين بحران را
برطرف کنيم .وي اظهار کرد :اعمال سياستهايي

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد ســند رســمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره 96/9 /14-139660318003008651
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای ایوب ارشاد توانادوست فرزند محمد بشماره شناسنامه  373صادره
از فومن به شماره ملی  2669842811ششدانگ یک باب خانه و محوطه بمساحت  300مترمربع پالک  732فرعی
از  10اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از  10اصلی واقع در سنگ بیجار بخش  24گیالن خریداری از
مالک رسمی اقای محمد ارشاد توانادوست محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ
انتشار نوبت اول 96/11/1 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/11/15 :
 1214سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب رضا فتحي شغل – اقامتگاه و آدرس  :مجهول المكان موضوع آقاي
رضا فتحي خوانده دادنامه شعبه  2فرديس  ،بدينوسيله به شما اخطار ميشود ظرف مدت يك هفته بعد از ابالغ اين
اخطاريه جهت اجراء دادنامه به دفترخانه مراجعه نمائيد .
سردفتر طالق  31كرج -محمدمهدي كاوه
رو نوشــت آگهی حصر وراثت خانم آفتاب حبيبي دارای شناســنامه شــماره  996به شرح دادخواست به کالسه
 248/8/96از این شــورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اسداله حبيبي
بشناسنامه شماره  545در تاریخ  1392/ 2 / 12اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1 :قدمخير نوري فرزند فرج اله ش.ش  666متولد  1313صادره از بيجار همسر متوفی -2جليل
حبيبي فرزند اســداله ش.ش  1339متولد  1353صادره از بيجار پسر متوفی -3خليل حبيبي فرزند اسداله ش.ش
 1023متولد  1338صادره از بيجار پســر متوفی -4آفتاب حبيبي فرزند اســداله ش.ش  996متولد  1336صادره
از بيجار دختر متوفی -5معصومه حبيبي فرزند اســداله ش.ش  1270متولد  1349صادره از بيجار دختر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه  8شورای حل اختالف شهرستان فردیس
رو نوشــت آگهی حصر وراثت آقا امير رحمتي دارای شناسنامه شــماره  14319به شرح دادخواست به کالسه
 252/8/96از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شكراله رحمتي
بشناسنامه شماره  304در تاریخ  1396/ 9 / 25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته,ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1 :فاطمه آشنائي فرزند حبيب اله ش.ش  319متولد  1328صادره از نيشابور همسر متوفی-2
امير رحمتي فرزند شكراله ش.ش  14319متولد  1363صادره از تهران پسر متوفی -3اميد رحمتي فرزند شكراله
ش.ش  11829متولد  1354صادره از تهران پسر متوفی -4ناهيد رحمتي فرزند شكراله ش.ش  9185متولد 1356
صــادره از تهران دختر متوفی -5الهه رحمتي فرزند شــكراله ش.ش  10601متولد  1360صادره از تهران دختر
متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شد%م
رئیس شعبه شورای حل اختالف شهرستان فردیس
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین
تکلیف اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب  ۱۳۹۰/۹/۲۰و برابر رای شماره  12008003مورخ
 96/10/9هیــات اول موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نکا تصرفــات مالکانه و بالمعارض
متقاضی اصغر صحی فرزند ابراهیم ششدانگ عرصه و اعیانی یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 57/64
مترمربع به شــماره پالک فرعی از  57اصلی واقع در بخش  18ثبت نکا خریداری بدون واسطه فرنگیس دهپوری
مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده  ۱۳آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵
روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق در محل تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 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 صورتیکه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض  ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به
دادگاه نیست .م الف  9610710تاریخ انتشار نوبت اول  96/10/16تاریخ انتشار نوبت دوم 96/11/1
محمدمهدی قلیان -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا
آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان رامسر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده
 13قانون و ماده  13آئیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مشــروحه ذیل در ساعت و تاریخ های مقرر
در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.

که همراه با تغيير نگرش بنيادي اســت يکي از
ســختترين و پيچيدهتريــن کارهاي ممکن در
ايران به شــمار ميرود به طوري که تغيير جهت
امکانپذير نيســت .وزير راه و شهرسازي ،گفت:
بســياري از کارشناســان در جهت اثبات هر نوع
تغيير نگرشي با خطا و اشتباه روبهرو ميشوند که
اين موضوع در نهايت منجر به شکست آنها خواهد
شد .وي تصريح کرد :از زماني که بحث جابهجايي
خط ريلي حومهاي کرج به ورامين مطرح شــده،
بايد عالوه بر بحث توسعه جادهها نيم نگاهي نيز
به توسعه بخش ريلي داشته باشيم .آخوندي تأکيد
کرد :بايد اعتراف کنم در چهار سال گذشته موفق

به صحبت با سازمان برنامهوبودجه در جهت توسعه
و تأمين بودجه خطوط حملونقل ريلي نبودهام و
حتي در شهرسازي ريلپايه نيز تا به امروز موفق
نبودم .وزير راه و شهرسازي گفت :در صورتي که
اگر بودجه مورد نيــاز جهت دو خطه کردن قطار
تهران به کرج تأمين ميشــد ،ميتوانستيم هم
اکنون يک شبکه يکپارچه ريلي داشته باشيم .وي
اظهار کرد :هم اکنون روزانــه  92هزار خودرو از
سمت کرج به سمت تهران در حال حرکت هستند
که اگر اين ميزان رفت و آمد از طريق ريل صورت
ميگرفت شــاهد کاهش ترافيک در شهر تهران
بوديــم .آخوندي ،تصريح کرد :در اين مدت بيش

امالک واقع در قريه مارکوبن  -پالک  14اصلي
 174فرعــي :اصغــر مارکوئــی نســبت بــه ششــدانگ يــک قطعه زميــن با بنــاي احداثــي طبق رای شــماره
 139660310009001096تاریخ  1396/02/12هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/23
امالک واقع در قريه سادات محله  -پالک  23اصلي
 7222فرعــي :نیلوفــر مســعودنیا نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زميــن با بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009009189تاریخ  1396/09/25هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/23
 7371فرعــي :مجتبــی خدابخش زیدی نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين بــا بناي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009008014تاریخ  1396/08/29هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/23
امالک واقع در قريه ولسیالم  -پالک  53اصلي
 96فرعي مجزی شده از قطعه  16تفکیکی :مجید کریمی فر نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي طبق
رای شماره  139660310009007376تاریخ  1396/07/26هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ 1396/11/24
 98فرعي مجزی شده از قطعه  16تفکیکی :خسرو نعمتی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي طبق
رای شماره  139660310009007295تاریخ  1396/07/22هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز سه شنبه مورخ 1396/11/24
امالک واقع در قريه گاو مازو  -پالک  60اصلي
 1فرعي :عبدالعلی تقوا نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي طبق رای شماره 139660310009009350
تاریخ  1396/09/26هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25
امالک واقع در قريه دیسر  -پالک  66اصلي
 6فرعي :ســید محمد جواد رســولی نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين با بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009008019تاریخ  1396/08/29هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25
امالک واقع در قريه گاو رمک  -پالک  279اصلي
 166فرعي :مسجد جامع گاو رمک به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامسر نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با
بناي احداثي طبق رای شماره  139660310009006015تاریخ  1396/05/28هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/11/25
امالک واقع در قريه پائین کلک  -پالک  284اصلي
 22فرعــي :محمدرضــا کیهانیــان نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين بــا بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009006377تاریخ  1396/06/08هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ 1396/11/26
 23فرعــي :محمدرضــا کیهانیــان نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين بــا بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009006371تاریخ  1396/06/08هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز پنج شنبه مورخ 1396/11/26
امالک واقع در قريه پائین سیاسان  -پالک  287اصلي
 66فرعي :مسعود پهلوان بخش مصطفی زاده نسبت به  615.16سهم مشاع ،مهدی پهلوان بخش مصطفی زاده نسبت
به  1845.5سهم مشاع ،وجاهت کهنموئی زاده نسبت به  410.11سهم مشاع ،کیوان هزار خوانی نسبت به 410.11
ســهم مشــاع و کتایون هزار خوانی نسبت به  410.11سهم مشاع از  3691سهم ششدانگ يک قطعه زمين با بناي
احداثي به ترتیب طبق آراء شماره ،139660310009007944 ،139660310009007935 ،139660310009007938
 139660310009007940و  139660310009007929تاریــخ  1396/08/21و  1396/08/22هیئت قانون تعیین
تکلیف
ساعت  11صبح روز پنج شنبه مورخ 1396/11/26
امالک واقع در قريه دشت جلم  -پالک  293اصلي
 839فرعي مجزی شــده از قطعات  246و  256تفکیکی :فاطمه رحیمی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي
احداثي طبق رای شماره  139660310009008606تاریخ  1396/09/18هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 1396/11/28
امالک واقع در قريه و مرتع تنگدره جواهرده  -پالک  321اصلي
 99فرعــي :بشــیر رضــی کاظمی نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين بــا بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009007548تاریخ  1396/08/07هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ 1396/11/29
 100فرعــي :علیرضــا رضی کاظمی نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين با بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009007422تاریخ  1396/08/01هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ 1396/11/29
 101فرعــي :حمید الهوتی اشــکوری نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين بــا بناي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009007386تاریخ  1396/07/26هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  11صبح روز یکشنبه مورخ 1396/11/29
امالک واقع در قريه جواهرده  -پالک  324اصلي
 527فرعــي :مرتضــی رضی کاظمی نســبت به ششــدانگ يک قطعــه زمين با بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009007543تاریخ  1396/08/07هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/30
 528فرعي :محمد ســلیمانی ساســانی نســبت به ششــدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي طبق رای شــماره

از  ۱۰مرتبه مقامات ارشد از آزادراه در حال احداث
همت  -کرج بازديد کردهاند ،اما تا حاال يکبار هم
نتوانستهايم راجع به قطار حومهاي تهران ـ کرج با
سازمان برنامه و بودجه جلسه برگزار کنيم.

اخبار
جعبه سياه سانچي هفته آينده
رمزگشايي ميشود

مديرعاملسازمانبنادر
و دريانــوردي گفت:
وضعيت شناســايي
پيکرهاي جانباختگان
کشتي سانچي بزودي
مشــخص و در هفته آينده جعبه ســياه
کشــتي با حضور مقامهاي کشــورهاي
مرتبط رمزگشايي خواهد شد .به گزارش
وزارت راه و شهرســازي ،محمد راستاد
جمعه شــب در آيين بزرگداشــت شهيد
ســيد ابوذر نظامياز جانباختگان کشتي
سانچي در روســتاي ميانخره شهرستان
دشــتي استان بوشــهر از مردم خواست
اخبار مرتبط با حادثه کشــتي سانچي و
بررسيهاي کارشناسي در اين مورد را تنها
از رسانههاي ملي و رسميکشور دنبال و به
شايعههاي بي پايه و اساس افراد مغرض
توجه نکننــد .وي يادآور شــد :در همه
روزهاي حادثه نفتکش سانچي درتالش
و دريافت کمکهــاي بين المللي براي
نجات سرنشينان آن بوديم و روز آخر که
براي يافتن پيکرهاي آنان اقدامات الزم در
دست انجام بود به علت انفجارهاي پي در
پي در کشتي کار بسيار مشکل شد.
جهانگيري :مشکل اصلی طرحهای
عمرانی کمبود منابع مالی است

معــاون اول رئيسجمهــور گفت:توان
اجرايي در کشور بسيار باالست،اما يکي
از مهمترين محدوديتهــا در تکميل
پروژههــاي عمراني منابــع بودجهاي
اســت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران
جــوان ،اســحاق جهانگيــري معاون
اول رئيسجمهــور بابيــان اينکه يکي
از مهمترين محدوديتهــا در تکميل
پروژههــاي عمراني منابــع بودجهاي
اســت ،گفت :توان اجرايي در کشــور
بسيار باالست و حتي در احداث پلها و
تونلهاي خاص نيز متخصصان داخلي
تبحــر دارند و مشــکل اصلي اغلب در
تأمين منابع مالي اســت .جهانگيري با
تأکيد بر اينکه حضور بخش خصوصي
در آزادراههاي کشور ،گفت :اين آزادراه
از طريق بخــش خصوصي منابع مالي
خود را تأميــن ميکند و بخش ديگر از
طريق دولت پرداخت خواهد شد .وي در
پايان گفت :بخشــي از پروژههاي مهم
از طريق منابع خارجي تأمين ميشــود
که خوشــبختانه حجم منابع خارجي در
پروژهها بسيار باالست.

 139660310009008307تاریخ  1396/09/12هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/30
 529فرعــي :مجتبــی علــی اکبری نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين بــا بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009008586تاریخ  1396/09/18هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/30
امالک واقع در قريه اوشیانسر جواهرده  -پالک  325اصلي
 98فرعــي :صغــری حــدادی مقدم نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين بــا بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009007577تاریخ  1396/08/08هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02
 99فرعــي :زمــرد رضــی کاظمی نســبت به ششــدانگ يــک قطعه زمين بــا بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009002745تاریخ  1396/03/21هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02
امالک واقع در قريه رمک محله جواهرده  -پالک  327اصلي
 325فرعــي :رضــا نــژاد مقدم نســبت به ششــدانگ يــک قطعــه زمين با بنــاي احداثــي طبق رای شــماره
 139660310009006539تاریخ  1396/06/12هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  11صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/12/02
 326فرعــي :فاطمــه باالبنــدی نســبت بــه ششــدانگ يــک قطعه زميــن با بنــاي احداثــي طبق رای شــماره
 139660310009007328تاریخ  1396/07/23هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03
 327فرعي :منور لشــتو حســینیان نســبت به ششــدانگ يک قطعــه زمين با بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009008041تاریخ  1396/08/30هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03
امالک واقع در قريه صیقل محله جواهرده  -پالک  333اصلي
 130فرعــي :کبری دیلمان کیان رودی نســبت به ششــدانگ يک قطعــه زمين با بناي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009005069تاریخ  1396/05/03هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  11صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03
 167فرعي مجزی شده از قطعه  286تفکیکی :مسلم خان رمکی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي
طبق رای شماره  139660310009007006تاریخ  1396/06/27هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  12صبح روز پنجشنبه مورخ 1396/12/03
امالک واقع در قريه لگا  -پالک  395اصلي
 1فرعي :امامزاده ملک لگا به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامسر نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي
احداثي طبق رای شماره  139660310009006007تاریخ  1396/05/28هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  8صبح روز شنبه مورخ 1396/12/05
امالک واقع در قريه لیماکده  -پالک  439اصلي
 325فرعي مجزی شده از قطعه  115تفکیکی :نصراله شیریان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي
طبق رای شماره  139660310009009719تاریخ  1396/09/29هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 1396/12/05
امالک واقع در قريه جنت رودبار  -پالک  461اصلي
 167فرعي :اکبر خلعتبری نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي طبق رای شماره 139660310009008022
تاریخ  1396/08/30هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز شنبه مورخ 1396/12/05
امالک واقع در قريه تلیجکوه  -پالک  466اصلي
 28فرعــي :علــی اصغــر موالئی فرد نســبت به ششــدانگ يک قطعــه زمين با بنــاي احداثي طبق رای شــماره
 139660310009007333تاریخ  1396/07/24هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  11صبح روز شنبه مورخ 1396/12/05
 29فرعي :علی اکبریان نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي طبق رای شماره 139660310009007380
تاریخ  1396/07/26هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  12صبح روز شنبه مورخ 1396/12/05
امالک واقع در قريه سفید تمشک  -پالک  498اصلي
 45فرعي :فرج اله غدیری نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي طبق رای شماره 139660310009007302
تاریخ  1396/07/22هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ 1396/12/06
 46فرعي :شیرین حراتی نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي طبق رای شماره 139660310009006309
تاریخ  1396/06/06هیئت قانون تعیین تکلیف
ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ 1396/12/06
لذا از متقاضی و مالکین مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور
به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده  15قانون ثبت ملک
مورد تقاضا با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد معترضین می توانند به اســتناد ماده 20
قانــون ثبت و مواد  74و  86آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود
اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به
تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی
و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
م الف  96/220/106تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود96/ 11/01 :
اسفندیار نوری شیرازی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رامسر

