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اخبار
خروج آمريکا از برجام تأثيري
برترانزيت ندارد

قائم مقام شــرکت راه آهن گفت :خروج
آمريکا از برجام تأثيــري بر فعاليتهاي
بينالمللي راه آهن به خصوص در ترانزيت
نخواهد داشــت.به گزارش مهر ،حسين
عاشوري افزود :با توجه به نامگذاري امسال
به عنوان ســال حمايت از کاالي ايراني،
توليد کنندگان داخلي بخش ريلي ميتوانند
محصوالت و خدمات خود را معرفي کرده
و از حمايتهاي دولت برخوردار شــوند.
وي دربــاره تأثير خــروج آمريکا از برجام
در قراردادهــاي ريلي خاطرنشــان کرد:
شــرکتهاي خارجي که قراردادهاي آنها
عملياتي شده تاکنون از زير بار قرارداد شانه
خالي نکرده اند .آن دســته از شرکتهاي
خارجي کــه هنوز قرارداد نبســته اند ،در
حال بررسي موضوع هســتند که برخي
اعــام کردند همکاري با ايــران را ادامه
ميدهيم و تعدادي شــرکت خارجي نيز
اعالم کردهاند پــس از مذاکره با مقامات
ارشد کشور خود طي يکي دوماه آينده نظر
نهايي شان را خواهند گفت.عاشوري اظهار
کرد :مهمترين حوزه ريلي که از تحريمها
اثر ميپذيرد ،بحث ترانزيت ريلي است که
در سال  ۹۲و در زماني که تحريمها برقرار
بود ،پائينترين ميزان ترانزيت را داشتيم اما
در ســال ۹۳عليرغم ادامه تحريمها ،رشد
 ۱۰۰درصــدي در ترانزيت ريلي بار ايجاد
شــد .طي ماههاي ابتداي سال جاري نيز
شاهد رشد  ۷۰درصدي ترانزيت بوديم.
درخواست اوکراين براي انجام
پروازهاي مستقيم با ايران

تقيزاده با اشاره به ديدار و مذاکره با وزير
زيرســاخت و حملونقل اوکراين گفت:
طرف اوکرايني پيشــنهاد برقراري پرواز
مستقيم بين شــهرهاي مختلف ايران و
اوکراين را مطرح کرد .به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان؛ مهرداد تقي زاده معاون
حملونقل وزير راه و شهرسازي به نقل
از پايگاه خبري وزارت راه و شهرســازي
با اشاره به شرکت در سلسله نشستهاي
هفته حملونقل بينالمللي که بنا بر دعوت
رسميوزير زيرســاخت اوکراين بهعنوان
ميزبان اين دوره برگزار شد ،اظهار کرد :با
حضور در نشست عالي وزراي حملونقل
با موضوع اتصال آســيا به اروپا بهعنوان
نماينده وزير راه و شهرسازي ايران حضور
يافته و راهکارها و پيشــنهادات وزير راه
و شهرسازي از سوي اينجانب در قالب
سخنراني ارائه شده است.

گروه عمران و ارتباطاات :در آســتانه
فصل تابســتان و پايان مــاه مبارک
رمضان قيمت خانه دوباره شــروع به
اوج گرفتن کرد .ميتوان گفت تالقي
مــاه رمضــان و خرداد عاملــي براي
جلوگيري از افزايش قيمت مسکن در
خردادماه نسبت به ماه ارديبهشت شد.
به گزارش «عصر ايرانيان» با نزديک
شــدن به پايان ماه رمضان و شــروع
تابســتان دوباره قيمت مسکن شروع
با افزايش کرد .ايــن افزايش فقط در
بحث خريدوفروش نيست و به بخش
رهن و اجاره نيز ورود کرده است .اين
موضوع باعث شده تا برخي نمايندگان
و اعضاي کميســيون عمران مجلس
نيــز به نحوه عملکــرد دولت روحاني
در ســالهاي اخير و وضعيت کنوني
اعتراض کنند.
وزارت راه و شهرســازي عالقــهاي
به توليد مســکن و گرفتــن ماليات از
خانههاي خالي ندارد
در همين موضــوع محمدرضا رضايي
کوچي در گفتوگو با فارس ،با اشــاره
به اينکه مجلس براي بررســي داليل
رشــد قيمــت مســکن ورود خواهد
کرد ،گفــت :تذکــرات الزم در مورد
رشــد قيمت مســکن به وزارت راه و
شهرسازي دادهشــده است که بايد در
حوزه سياستگذاري فعاليت و جديت
بيشتري به خرج دهد .رضايي در مورد
اينکه داليل رشــد قيمت مسکن چه
بوده است ،گفت :عوامل زيادي در رشد
قيمت مسکن دخيل بودند که يکي از
داليل اصلي عدم توليد مســکن است
که يکي از انتقاداتي که به دولت وارد
است ،اين است که چرا عرضه مسکن
تــا اين حد بايد کاهــش يابد .نماينده
مردم جهرم ادامــه داد :بارها وزير راه
و شهرســازي اعالم کرده اســت که
 2.5ميليون خانه خالي از سکنه داريم،
درحاليکه سال گذشته گزارش مرکز
پژوهشها نشان ميداد که  3ميليون
واحد مسکوني در کشور کمبود داريم.
وي تأکيد کرد :بههرحال مجلس درباره
کنترل قيمت مسکن نظر مثبت دارد و
معتقد اســت که بايــد دولت و وزارت
راه و شهرســازي همانند ساير کاالها
بر بخش مســکن و قيمتها نظارت
کند .رضايي در پاسخ به اين سؤال که
نظارت و کنترل قيمت مسکن معمو ًال
جواب عکس ميدهد ،چراکه مالکيت
در اسالم محترم است و کنترل قيمت
باعث کاهش عرضه مسکن ميشود،
گفت :بههرحال بايد از ابزارهايي براي
جلوگيــري از افزايش لجامگســيخته
مسکن استفاده کرد .رئيس کميسيون
بحران مجلس در پاســخ به اين سؤال
که آيا اخذ ماليات بر عايدي مسکن و يا

کالف سردرگم مسکن

اخذ ماليات از خانههاي خالي از سکنه
ميتواند به عرضه مسکن و جلوگيري
از ســوداگري کمک کند ،گفت :قطع ًا
اين دو اهــرم ميتواند در ثبات قيمت
مســکن و عرضه آن کمــک کند ،اما
بههرحال مسئوالن ارشد وزارت راه و
شهرسازي اعالم کردهاند که اين اقدام
را انجــام خواهند داد .وي در پاســخ
به اين ســؤال که گفته ميشود ،چند
سال از وعده راهاندازي سامانه امالک
ميگذرد ،اما هنوز خبري از آن نيست،
گفت :وزارت راه و شهرســازي اعالم
ميکنند کــه راهاندازي ســامانه ملي
امالک در دســتور کار و برنامه است،
اما ظاهــراً همت و عالقــهاي براي
راهاندازي آن ندارند.
دولت عامل ابتر ماندن قانون اخذ
ماليات از خانههاي خالي

در هميــن رابطه محمــد دامادي در
گفتوگــو با خانــه ملت ،بــا انتقاد از
وضعيت بازار مســکن ،گفت :متأسفانه
در ســالهاي اخيــر کالف مســکن
ســردرگم شده و آشــفتگي در نرخها
هرروز بيشتر از قبل شد.نماينده مردم
ســاري و مياندورد در مجلس شوراي
اســامي ،بابيان اينکه نميتوان حوزه
مســکن را از اقتصاد کشور جدا کرد،
افزود :اگــر محکمترين قوانين نيز در
حوزه مسکن مصوب شود اما ضمانت
اجرايي و شــرايط آن فراهم نباشــد
بهبودي در وضعيــت رخ نخواهد داد.
وي بــا تأکيد بر اينکه فراهم نشــدن
شــرايط اجرا از سوي دولت عامل ابتر
ماندن قانون اخــذ ماليات از خانههاي
خالي بوده اســت ،تصريح کرد :دولت
بايد برنامه اقتصادي درستي را در نظر
بگيرد تا به ساماندهي وضعيت اقتصادي
بخش مسکن نيز درگير رونق شود.اين

نماينده مــردم در مجلس دهم ،بابيان
اينکه قيمت مسکن اشباعنشده است،
گفت :متأسفانه رشد قيمت مسکن فقط
در ظاهر متوقفشده و رشد بيضابطه
قيمتها ادامه دارد.وي با تأکيد بر اينکه
قدرت خريد مردم هنوز باقيمت مسکن
در بــازار فاصله بســياري دارد ،افزود:
کاهش ساختوســاز مسکن به نسبت
سالهاي قبل خود زنگ خطري براي
آينده بازار مسکن است.دامادي بابيان
اينکه با راه افتادن لوکوموتيو مســکن
بســياري از بخشها درگير تحرک و
رونق خواهند شــد ،تصريح کرد :وضع
قيمت مشــخص ،اخذ ماليات و ساير
مؤلفههــاي اينچنيني فقط تســهيل
گري در حــوزه بهبــود وضعيت بازار
مســکن ميکنند و کليد اين شــرايط
رونق اقتصادي اســت.وي ادامه داد:
بيشترين مشــکالت بخش مسکن در
کشور ساختاري و مديريتي است که با
رفع آنها بهبود شرايط حاصل خواهد
شد.عضو کميســيون عمران مجلس
شوراي اســامي ،بابيان اينکه قوانين
مصوب در مجلس مانند اخذ ماليات از
خانههاي خالي از سوي دولت اجرايي
نميشــود ،گفت :مسئوليت مجلس در
بازار مســکن با پيگيري اين قانون و
تذکر به دولــت براي اجراي آن انجام
خواهد شد.
دولت نقشــي در تعييــن قيمت
مسکن ندارد

در هميــن خصــوص نايبرئيــس
کميسيون عمران مجلس ،بابيان اينکه
دولت نميتواند نقشي در تعيين قيمت
مسکن داشــته باشد ،گفت :دولت بايد
با ايجاد ســامانهاي وضعيت مسکن و
تعــداد خانههاي موجــود را به اطالع
مردم برساند تا در فايل خاصي انحصار

اطالعاتي به وجود نيايد.سيدابوالفضل
موســوي بيوکي در گفتوگو با خانه
ملت ،با اشاره به وضعيت بازار مسکن،
گفت :وضعيت فعلي بــازار با توجه به
چند ســال رکــود طبيعي اســت زيرا
تحــوالت بــازار اقتصاد ايــران تأثير
مســتقيم در بازار مسکن داشته است.
نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس
شوراي اســامي ،بابيان اينکه دولت
نميتوانــد نقشــي در تعييــن قيمت
مســکن داشته باشــد ،افزود :با توجه
به اينکه مســکن متعلق بــه مردم و
بخش خصوصي است ،دولت نميتواند
ورود کــرده و قيمت آن را تغيير دهد.
وي با تأکيد بر اينکــه ورود دولت به
مســکن نميتواند در بهبود وضعيت و
قيمتها اثرگذار باشــد ،تصريح کرد:
دولت ميتواند بــا اعمال نظارتهايي
همچون نظــارت بــر نقلوانتقاالت،
ساخت و همچنين مسکنهاي خالي از
ادامه وضعيت فعلي جلوگيري کند.اين
نماينده مــردم در مجلس دهم ،بابيان
اينکه دولت بايــد با ايجاد قواعدي به
مصرف مســکنهاي توليدشده کمک
کند ،گفت :بيمصرف ماندن خانههاي
ساختهشده به صالح نيست زيرا جداي
از هزينههاي بســياري کــه تحميل
ميکند مصالح کشــور در اين سازهها
مصرفشده که بالاستفاده ماندن آنها
مستهلک شــدن و هدر رفت منابع را
در پي دارد.موســوي بيوکــي با تأکيد
بر اينکه دولت بايــد بتواند رابطههاي
موجــود در حوزه مســکن را مديريت
کند ،تصريح کرد :اجــراي قانون اخذ
ماليــات از خانههاي خالي يکي از اين
اقداماتي اســت کــه ميتواند تأثيري
در وضعيت بازار داشــته باشد .وي با
انتقاد از نبود اطالعــات الزم و کافي
از مسکنهاي موجود در کشور ،گفت:

اخبار
مذاکره با شرکتهاي خارجي براي
تأمين ناوگان هوايي کشور

دولت بايد با ايجاد سامانهاي وضعيت
مســکن و تعداد خانههاي موجود را به
اطالع مردم برساند که در اين صورت
اگر مردم اطالع کافي داشــته باشــند
ميتوانند مســکن موردنظــر خود را
تأمين کرده و در فايل خاصي انحصار
اطالعاتي به وجود نميآيد .نايبرئيس
کميســيون عمران مجلس شــوراي
اسالمي ،بابيان اينکه از ميان برداشتن
انحصار در حوزه مسکن خودبهخود در
حوزه نقلوانتقال اعم از خريدوفروش
و رهــن و اجــاره تســهيل صــورت
ميگيرد ،افزود :با تقويت نظارتهاي
دولت بر حوزه مسکن تغييرات مطلوبي
در کيفيت جابهجايي و کميت قيمتها
صورت ميگيرد.
در همیــن خصوص ســید حســین
افضلــی نماینده مــردم اقلید و عضو
کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با
«عصر ایرانیان» در خصوص تأخیر در
راهاندازی سامانه ملی امالک و اسکان
کشــور گفت :یکی از معضالت جدی
که هماکنون در کشــور بــا آن روبرو
هســتیم ،حجم مادههایی است که در
قانون برای شفافسازی و نظم بیشتر
امــور توســط مجلس تصویبشــده
اســت؛ اما دولــت آنهــا را اجرایی
نمیکند و راهاندازی این ســامانه نیز
در همین دســته قرار دارد.وی بابیان
اینکه مجلــس پیگیری راهاندازی این
ســامانه را در اولویت خود قرار خواهد
داد ،افــزود :چون علــت تعلل دولت
در راهاندازی این ســامانه مشــخص
نیست.افضلی خاطرنشان کرد :قطع ًا با
راهاندازی این سامانه و ورود خانههای
خالی به بازار مسکن عرضه و تقاضا در
این بــازار متوازن و درنتیجه منجر به
کنترل قیمت مسکن میشود.
بر اســاس این گزارش بــا راهاندازی
«سامانه ملی امالک و اسکان کشور»
میتوان با شفافســازی بازار مسکن
از ایــن ســوداگریها جلوگیری کرد.
این ســامانه قرار بود به شــکل بانک
اطالعاتی از کلیه امــاک موجود در
کشور اطالعات داشــته باشد؛ به این
معنــا که آخرین اطالعــات مربوط به
تمام واحدهای مســکونی ،تجاری و
… موجود در کشور شامل مشخصات
هویتــی مالــکان ،آدرس و موقعیت
آنها ،اطالعات دقیق از خریدوفروش
و اجاره ملک در این سامانه ثبت شود.
عالوه بر این با اســتفاده از این سامانه
میتوان وضعیت سکونتی این امالک
شــامل ملکی یا اســتیجاری بودن و
همچنین خالی از ســکنه یا خانه دوم
بودن را برای تمام امالک مســکونی
و غیرمســکونی قابل رصد و رهگیری
قرار داد.

دبيــر انجمن شــرکتهاي هواپيمايي
از انجــام مذاکره برخي شــرکتهاي
هواپيمايي داخلي با شرکتهاي خارجي
براي تأمين نــاوگان هوايــي خبرداد.
مقصود اســعدي ســاماني دبير انجمن
شــرکتهاي هواپيمايي در گفتوگو با
باشــگاه خبرنگاران جوان ،با بيان اينکه
شرکت هواپيمايي بوئينگ اعالم کرده
اســت که تحويــل ندادن صــد فروند
هواپيما به شرکتهاي هواپيمايي ايراني
خســارت  20ميليارد دالري وارد کرده
است ،گفت :اين ادعاي شرکت بوئينگ
نشــان ميدهد که قــرارداد هواپيمايي
بوئينگ با شــرکت هواپيمايي ايران اير
و آســمان چه ميزان براي کشور آمريکا
مهم بوده که آن را لغو کرده اســت.وي
ادامه داد :شرکتهاي هواپيمايي ايران
پيش از برجام و انعقاد قرارداد با شرکت
بوئينگ ،ناوگان هوايي مورد نياز خود را
تأمين ميکرده و سعي کردهاند از طريق
خريد هواپيماهاي دسته دوم و بازسازي
آنها اين نياز بخــش هوايي را برطرف
کنند.ساماني تصريح کرد :انعقاد قرارداد
با شــرکت بوئينگ يک فرصتي براي
شرکتهاي هواپيمايي ايجاد ميکرد تا
ناوگان هوايي نو در اختيار داشته باشند
و بتوانند ســهم جديدي در حمل و نقل
هوايي کشــور به دســت آورند.ساماني
اظهار کــرد :هم اکنون شــرکتهاي
هواپيمايي ســعي ميکنند با خريداري
هواپيماهاي دسته دوم از ساير کشورها
و شرکتهاي هواپيمايي خارجي کمبود
اين ناوگان را جبران کنند.
حمله هکرهاي چيني به نيروي
دريايي ارتش آمريکا

هکرهاي چيني با نفوذ به سرورهاي يک
شــرکت پيمانکار نيروي دريايي ارتش
آمريکا موفق به سرقت اطالعات حساسي
در مورد جنگ افزارهاي زيردريايي پنتاگون
شدند.به گزارش مهر به نقل از اسين ايج،
منابع خبري آمريکايي مدعي هستند که
اين هکرها به دولت چين وابسته هستند.
حجم اطالعات به سرقت رفته بسيار باال
گزارش شده است .ظاهرا اين اطالعات
شــامل دادههايي در مــورد برنامههاي
نيــروي دريايي ارتش آمريکا براي توليد
موشــکهاي مافوق صوت ضدکشتي
نيز هست .قرار است از اين موشکها در
زيردرياييهاي ارتش آمريکا استفاده شود.
حمالت يادشده در ماههاي ژانويه و فوريه
انجام شده و پليس فدرال آمريکا به همراه
نيروي دريايي ارتش اين کشــور در حال
تحقيق و بررسي در اين زمينه هستند.در
حالي که طرف آمريکايي از هرگونه اظهار
نظر بيشتر در اين زمينه خودداري کرده،
سفارت چين در آمريکا هم از اين مساله
اظهار بي اطالعي کرده است.

آگهی فقدان ســند مالکیت نظر بر اینکه خانم وظیفه خدادادی برابر درخواســت وارده شماره  97 / 03 / 03 – 10004086اعالم داشته که سند
مالکیت شــش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه  2طبقه  2بشــماره پالک  1172 / 30656فرعی از  33اصلی واقع در بخش  3اردبیل
بشماره دفتر الکترونیکی  139720303010001028بعلت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای سند مالکیت المثنی را
نموده است علیهذا مراتب طبق بخشنامه شماره  97 / 03 / 19 – 139780003144000175به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در
اجرای تبصره یک ماده  120اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هرکس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند معامله
بنام خود داشته باشد ،ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره
نمایند .بدیهی اســت پس از انقضای مدت مقرره طی تشــریفات قانونی سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد .تاریخ انتشار / 03 / 22
 - 97رحیم محمدی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل
آگهی فقدان ســند مالکیت نظر بر اینکه خانم وظیفه خدادادی برابر درخواســت وارده شماره  97 / 03 / 03 – 10004090اعالم داشته که سند
شش دانگ آپارتمان ،ق  4تفکیکی  30658فرعی در ط  4مفروز  1172فرعی از  33اصلی در بخش  3اردبیل که ذیل دفتر الکترونیکی بشماره:
 139720303010001030بنام وی ثبت شده بعلت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای سند مالکیت المثنی را نموده
است لذا مراتب طبق بخشنامه شماره  139780003144000176مورخه  97 / 03 / 19به دفاتر اسناد رسمی ابالغ سپس در اجرای تبصره یک
ماده  120اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هرکس ادعائی بوجود سند مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته
باشد ،ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند .بدیهی است
پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار :سه شنبه مورخه - 97 / 03 / 22 :رحیم محمدی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل
آگهی فقدان ســند مالکیت نظر بر اینکه خانم وظیفه خدادادی برابر درخواســت وارده شماره  97 / 03 / 03 – 10004091اعالم داشته که سند
مالکیت مقدار سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه  6طبقه  6بشماره پالک  1172 / 30660فرعی از  33اصلی واقع
در بخش  3اردبیل بشــماره دفتر الکترونیکی  139720303010001033بعلت نامعلومی مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای
سند مالکیت المثنی را نموده است علیهذا مراتب طبق بخشنامه شماره  97 / 03 / 19 – 139780003144000174به دفاتر اسناد رسمی حوزه
تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده  120اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هرکس ادعائی بوجود سند
مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشد ،ظرف مدت  10روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ
رسید تسلیم این اداره نمایند .بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی صادر و تسلیم خواهد شد .تاریخ
انتشار  - 97 / 03 / 22رحیم محمدی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل
آگهی فقدان سند مالکیت اصلی و تحریر شده نظر بر اینکه خانم وظیفه خدادادی فرزند فیروز برابر درخواست کتبی وارده شماره 10004087
مورخه  97 / 03 / 03منضم به دو برگ شهادت شهود مصدق توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره  128اردبیل مدعی شده است سند مالکیت
کاداســتری شــش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی( وضعیت خاص طلق) پالک ثبتی شماره سی هزار و ششصدو پنجاه و
هفت  30657فرعی از ســی و ســه  33اصلی مفروز و مجزا شده از یک هزار و صدوهفتادو دو  1172فرعی از اصلی مذکور قطعه سه تفکیکی
طبقه سه بخش سه حوزه ثبت ملک منطقه دو اردبیل که به شرح شماره دفتر الکترونیکی  139720303010001029و به شماره چاپی 950723
سری الف سال  96بنام نامبرده ثبت و صادر گردیده است در اثر جابجایی مفقود گردیده و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای سند
مالکیت المثنی را نموده اســت و مراتب طبق بخشــنامه شماره  139780003144000165مورخه  97 / 03 / 19به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابالغ
گردیده است .لذا مراتب مطابق ماده  120آئین قانون ثبت اسناد و امالک و تبصره یک ذیل آن آگهی می گردد که هر شخص یا اشخاصی نسبت
به ملک مورد آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشند،باید تا ده( ) 10روز پس از تاریخ انتشار این آگهی به اداره
ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا تسلیم نمایند .درغیر اینصورت
و پس از انقضای مهلت مذکور و پس از طی مراحل اداری و تشریفات قانونی طبق مقررات سند المثنی بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد و
سند اولیه از درجه اعتبار خارج خواهد شد .تاریخ انتشار :سه شنبه - 97 / 03 / 22 :رحیم محمدی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رأی شماره  139760301060000816هیأت اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم گل چهره محبوبی خجسته فرزند وردعلی به شماره شناسنامه  728صادره از گل تپه در شش دانگ یک باب خانه
به مساحت  172مترمربع پالک  80فرعی از  7اصلی واقع در قریه کاظم آباد ورامین خریداری از مالکیت مشاعی و رسمی متقاضی خانم گل
چهره محبوبی خجسته به مقدار  115/17مترمربع و زا مالکیت و خریداری نرگس خاتون ابوالقاسمی به مقدار  56/83مترمربع محرز گردیده
اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدرو سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف 122
تاریخ انتشار نوبت اول 97/3/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/3/22 :
محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد و امالک

