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اخبار
قطار مسافري بدون مهماندار و
مأموران فني به مشهد رفت

بر اساس گزارشهاي مردميرسيده در
اتفاقي بيســابقه در راهآهن تهران ــ
مشــهد روز شنبه دوم ديماه يک قطار
با  ۷۸مسافر و بدون حضور مهماندار و
مأموران فني و برق از ايســتگاه تهران
حرکت کرد .يکي از مسافران اين قطار
در تماس با تســنيم گفته اســت ،گويا
ماجرا بــه ناراحتي يکي از مســئوالن
راهآهن در پي درخواســتش براي سوار
شدن افرادي بدون بليت مربوط ميشود
که اصرار او براي ســوار کــردن افراد
مذکور با درخواســت رئيس قطار براي
انجام هماهنگي روبهرو شد .وي گفت:
ظاهراً درخواست هماهنگي رييس قطار،
باعث دلخوري مديرکل مربوطه گرديد
و قطار بدون مهمانداران و مأموران فني
راهي مشهد شد.
فرود اضطراري هواپيماي پرواز
«تبريز  -مشهد» در فرودگاه ساري

پرواز تبريز  -مشــهد عصر يکشنبه به
دليل نقص فني در ساري فرود آمد.
به گزارش مهر بر اســاس اعالم روابط
عموميشــرکت هواپيمايي آتــا ،پرواز
تبريز – مشهد شــماره  ۵۶۱۷شرکت
هواپيمايي آتا که عصر يکشنبه فرودگاه
شــهيد مدني تبريز را به مقصد مشهد
مقدس تــرک کرده بود ،متاســفانه به
علت نقص فني بر اساس استانداردهاي
ايمنــي و بنــا به تشــخيص خلبان در
فرودگاه ساري در ســامت کامل و با
شــرايط عادي فرود آمد .مقرر شد پرواز
فوق توســط هواپيماي جايگزين انجام
شود .بر همين اساس يک فروند هواپيما
از ناوگان عملياتي شــرکت در کمترين
زمان ممکن اکتيو شــده و بدون بار و
مسافر جهت انتقال مسافران محترم به
سمت فرودگاه ساري پرواز کرد .روابط
عموميشــرکت هواپيمايــي آتا ضمن
عذرخواهي از مســافران ايــن پرواز از
صبر و شــکيبايي ايشان کمال تشکر و
قدرداني را دارد.

اخبار

گروه راه و مســکن :نشانههايي که در ظاهر حکايت
از آغاز رونق بازار دارند اما کارشناسان مسکن اعتقاد
ديگري دارند و معتقدند اين نشــانههاي رونق کاذب
است و رکود مسکن عميقتر از اين است .بااينحال
هستند رســانههايي در حال بازنشر اخباري مبني بر
رونق بازار هستند و در طرف ديگر رسانههايي هستند
کــه اين اخبار را تکذيب و اعتقاددارند بازار مســکن
همچنان در رکود به سر ميبرد.
به گزارش «عصر ايرانيان» رســانههاي که با انتشار
اخبار بر اين باور هســتند که مســکن از حال عبور
از رکود اســت با اســتناد به تعداد معامالت معتقدند
بــا توجه به معامالت مســکن در آخرين ماه پاييز با
صعود  ۱ /۵برابري حجم فروش کاشــانه در تهران،
بهصورت کامل از «رکود» خارجشده است .در برخي
از اخبار آنها آمده اســت :تازهتريــن آمارهاي دفتر
اقتصاد مسکن حاکي است بازار خريدوفروش امالک
مســکوني در پايتخت بعد از حدود يک سال حرکت
خفيف و تدريجي در فاز «پيش رونق» ،ماه گذشــته
با ثبت دو رکورد فصلي و نقطهاي ،وارد فاز «رونق»
شد .اقتصاد نيوز رســانه حامی دولت روز گذشته در
مطلبی نوشت :آذرماه امســال  ۱۶هزار و  ۵۰۰واحد
مســکوني (ثبتشــده در مبايعهنامهها بعد از حذف
قراردادهاي نامعتبر از سوي سامانه رهگيري) در شهر
تهران فروخته شد که اين حجم معامالت ۲۰ ،درصد
نسبت به ماه قبل (آبان  )۹۶و  ۵۲درصد نسبت به ماه
مشابه سال گذشته (آذر  )۹۵افزايش نشان ميدهد.
در طرف ديگر ماجرا رسانههاي که بر اين باورند که
مســکن همچنان در رکود است به سراغ کارشناسان
مســکن رفته و نوشــتهاند :بااينوجود کارشناســان
مســکن معتقدند بازار ملک همچنان در رخوت است

ایرج رهبر :ا دعای خروج بازار مسکن از رکود ،هیاهوی رسانهای است

و هنوز از رونق خبري نيســت .آنها به اين نوسانات
کمجــان اعتقاد چنداني ندارنــد .برخي ميگويند فاز
رونق بازار مســکن آغازشده و برخي ديگر ميگويند
رونق مســکن در آستانه آغاز اســت .حسام عقبايي
رئيس کميسيون تخصصي مشاوران امالک کشور و
نائب رئيس اول اتحاديه مشــاوران امالک تهران در
گفتوگو با خبرگزاري دانشــجو گفت :درمجموع در
شرايط فعلي با توجه به اينکه در پاييز  ۹۶شاهد تغيير
و تحوالتي خصوص ًا در بازار طال و ارز بوديم و داليل
مختلفي داشــت که بخشي از آن آزادسازي پولها از
بانکها بوده ،ولي بايد توجه داشت بازار طال و ارز از
بازار مسکن بسيار کوچکتر است؛ يعني تأثيرپذيري
نقدينگي در بازار طال و ارز بسيار بيشتر از مسکن است.
مث ً
ال با  ۵۰يا  ۱۰۰ميليارد تومان ميتوان بازار ســکه
و ارز را تکان داد ،ولي بازار مسکن يک بازار بزرگ و
مقاومياست که اين مبلغها تأثيري در افزايش رونق

رئيس مرکز تحقيقات بتن مطرح کرد

است که اين قشــر عمدت ًا مصرفکننده خانه هستند
تا ســرمايهگذار .رئيس کانون سراســري انبوهسازان
اســتان تهران گفت  :اگر بخواهيم بازار مسکن رونق
پايداري پيدا کند بايد به سمت مصرفکنندگان بازار
قدرت خريد داشته باشــند و معامالتي که بهصورت
ســرمايهگذاري در بازار انجام ميشود نشان از رونق
بازار نيست .وي با اشــاره به شانتاژ خبري بعضي از
رسانهها براي القا رونق در بازار مسکن ادامه داد :اين
موضوع در بازار مســکن تازگي ندارد و از اول ورود
بازار مسکن به رکود چندين بار اين هياهوي رسانهاي
به راه افتاد و نهايت ًا اين رسانهها چوپان دروغگو شدند.
رهبر توصيه کرد :درمجموع اگر کسي قصد خريد خانه
دارد به اخبار شانتاژه رسانهها توجه نکند و با پيگيري
اخبار مرتبط از منابع موثق خود بازار را تحليل کند و
ببيند چه اتفاق جديدي افتاده که بازار مسکن بايد از
رکود خارج شود .وي ادامه داد :در کشور برنامهريزي
وجود دارد و بايد نسبت به تحوالت اقتصادي ،ميزان
اشتغال و قدرت خريد قشر متوسط و ...مسائل مربوط
بازار مسکن را تحليل کنند .وي با اشاره به وام مسکن
گفت :اين وام قدرتي ندارد و گرهاي از بازار مسکن باز
نکرد ،اين وام تأثيري بر قدرت خريد خانه مردم ندارد
چراکه داراي محدوديتهاي بسياري است .بر اساس
اين گزارش هياهوي رسانه براي رهايي بازار مسکن
کافي نيست و براي خروج اين بخش از اقتصاد کشور
از رکود نيــاز به برنامهريزي دقيــق ،ايجاد انگيزه و
توان خريد براي قشــر مصرفکننده است .اين نوع
تحوالت خفيف در بازار که بيشــتر بهوسيله دالالن
بازار که صرف ًا جهت سرمايهگذاري وارد معامالت بازار
ميشوند که معمو ًال باشانتاژ رسانهاي همراه است تنها
مسکني براي بازار راکد مسکن است.

مديرعاملشرکتآزادراهتهران-شمال:

کيفيت باالتر ساختمانهاي بتني در زلزله

رئيس مرکز تحقيقات بتن ايران با اشــاره به اينکه
 ۱۸درصد ساختمانهاي تهران بتني هستند و اگر
بخواهيم از لحاظ کيفيت با ســاختمانهاي فلزي
مقايسه کنيم ،ساختمانهاي بتني از لحاظ کيفيت
باالتر هستند ،گفت :نقشــه راه دور دوم چشمانداز
توســعه پايدار بتن در ســاخت و ســاز بتني ايمن
تدوين شــد .به گزارش فارس ،مصطفي احمدوند
در حاشيه بيستمين همايش بتن و زلزله با اشاره به
اينکه استانداردهاي ملي بتن  ۲۰سال پيش تدوين
و به موسســه استاندارد و ساير سازمانها ارائه شد،
گفت :در  ۲۰سال گذشته چشمانداز  ۲۰ساله بتن در
دانشنامهها و کتابها چاپ شده به تمام ارگانها و
سازمانها فرستاده شد و تا امروز نيز اين چشمانداز
ادامه داشت .وي افزود ۲۷ :استاندارد تاکنون براي بتن
نوشــته شده و به موسسه استاندارد ارائه و به شکل
استاندارد ملي و اجباري در آمده است ،بنابراين سال
گذشته چشمانداز  ۲۰ساله جديد تدوين و به موسسه
اســتاندارد ارائه شد .احمدوند با تأکيد بر اينکه نظام
بازرســي بتن آماده ،مصالح و شن و ماسه و ساخت
و ساز بتني ايمن تمام ًا بايد توسط افراد ذيصالح و
با اخالق اجرا و رعايت شود ،گفت :امسال بيستمين
سال چشمانداز بتن به پايان رسيد،بنابراين چشمانداز

آن ندارد« .عصر ايرانيان» براي روشن شود قضيه به
ســراغ ايرج رهبر ،رئيس کانون سراسري انبوهسازان
استان تهران رفت و وي در گفتگويي ضمن ارزيابي
وضعيت فعلي بازار مسکن گفت:بازار معامالت مسکن
در حال نوسان است و در طي  20روز گذشته تغييرات
جزئي رونق در معامالت داشته است .وي بابيان اينکه
اين رونق بازار براي اقشار متوسط و کم درامد جامعه
نيست ،افزود :اکثر کساني که اکنون در بازار مشغول
معامالت هســتند اقشار متوسط رو به باال هستند که
خانههاي گرانقيمت را خريدوفروش ميکنند .رهبر
خاطرنشان کرد :اين معامالت نشاندهنده اين است
که سرمايه انباشتهشده در بازارهاي ديگر مانند واردات
خودرو خارجي ،طال و ارز به ســمت ملک و مسکن
آورده شده اســت .وي بابيان اينکه درمجموع خيلي
رونق خاصي در بازار مســکن به وجود نيامده است،
عنوان کرد :هدف بازار مسکن اقشار متوسط به پايين

افزايش تلفات جاني به دليل اجراي
نادرست پله در ساختمان

جديدي براي بتن تدوين شــده است .رئيس مرکز
تحقيقات بتن ايران خاطرنشان کرد :در چشمانداز
جديد تدوين شده نقشه راه دور دوم چشمانداز توسعه
پايدار بتن و ســاخت و ساز بتني ايمن قصد دارد از
امسال از دولتمردان ،بخش خصوصي ،سازمانها و
انجمنهاي صنفي بخواهد که با اين نقشه راه آشنا
شوند و آرام آرام اين چشمانداز پياده شود .احمدوند
ادامه داد :در وهله اول وزارت علوم بايد آموزش اين
چشمانداز را در کتب و دانشگاهها و هيأت علميها
آغاز کند ،يعني هيأت علميدانشگاهها بايد جزوات
جديد را به دانشــجويان تدريس کنند و سپس آرام
آرام به همان چشمانداز  ۲۰ساله که همانا بتن پايدار
و ساخت و ساز ايمن است برسيم .به گفته وي ،اين
آييننامه و نقشــه راه به وزارت علوم ،وزارت نيرو،
وزارت راه و شهرسازي ،مؤسسه استاندارد و سازمان
نظام مهندسي ارائه شده است .وي با تأکيد بر اينکه
در اجراي ساخت و ساز ايمن و توليد بتن با کيفيت در
وهله نخست بايد اخالق رعايت شود و کمفروشي
نشود ،گفت :بايد وزارت علوم به گونهاي آموزشها
را آغــاز کند که در وهله نخســت طراحان و حتي
سازندگان محلي نيز بتوانند به راحتي از اين نقشه
راه استفاده کنند.

زمين واگذار شده به بنياد مستضعفان تصرف شد

مديرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال با اعالم
اينکه بنياد مستضعفان و وزارت راه و شهرسازي
تاکنون هر کدام  ۱۵۰۰ميليــارد تومان در آزادراه
هزينه کرده اند ،گفت :به ازاي ساخت اين پروژه،
هيچ زميني در محدوده آزادراه به بنياد مستضعفان
واگذار نميشود .به گزارش تسنيم ،مهران اعتمادي
در جمع خبرنگاران به تشريح جديدترين وضعيت
آزادراه تهران-شــمال پرداخــت .وي همچنين
با اعالم اينکــه ميزان پرداختــي دولت و بنياد
مستضعفان در آزادراه برابر بوده تاکيد کرد به ازاي
ســاخت اين پروژه هيچ زميني در محدوده آزادراه
به بنياد واگذار نميشــود .وي اين را هم گفت که
قرار بوده در شهر پريس زمين  100هکتاري بابت
ساخت آزادراه به بنياد واگذار شود که آن هم براي
ساخت مسکن مهر تصريف شده است .اعتمادي با
بيان اين که منطقه يک و دو آزادراه تهران-شمال
به ترتيب  88.5و  20درصد پيشرفت فيزيکي دارد،
گفت:همچنين حفاري الين شرقي تونل البرز به
حدود  80درصد پيشرفت رسيده که از پيشبينيها
بيشتر بوده است .وي با اشــاره به همکاري قوه
قضاييــه در منطقــه  2آزادراه ،تصريح کرد :تراز
ارتفاعي آزادراه را از سطح رودخانه ارتقا داديم که

اين کار باعث شــد معارضان محلي و مشکالت
مربوط به درگيري با معارضين به حداقل برسد و
به همين دليل سرعت کار در اين منطقه افزايش
يافته است .مديرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال
در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه آيا تامين مالي
پروژه طبق برنامهريزي انجام ميشود ،اظهار کرد:
در بحث تامين منابع مالي رســما اعالم ميکنيم
برابر توافق انجام شده بنياد مستضعفان و وزارت
راه و شهرســازي در مجمــوع تامين منابع مالي
را انجــام ميدهند ،اما با اين حال ممکن اســت
در يــک ماه يکي از طرفيــن  5درصد جلو بيفتد
و يکــي  5درصد .اعتمادي ادامه داد :بر اســاس
تراز تصويب شده طرفين که سازمان حسابرسي
مسئول آن اســت دو طرف تا پايان سال  95تراز
نزديک به هميرا دارند و برابر بررسيهاي صورت
گرفته پرداختهاي وزارت راه و شهرسازي و بنياد
مســتضعفان تقريبا برابر بوده است .وي در پاسخ
به پرســش ديگري مبني بر اينکه وزارت راه و
بنياد تاکنون چه ميزان منابع مالي به پروژ آزادراه
تهران-شــمال تزريق کردهاند ،گفت :تا امروز هر
کدام از طرفين  1500ميليارد تومان در اين پروژه
هزينه کردهاند.

طبــق گزارش به دســت آمــده از زلزله
کرمانشــاه يکي از داليل افزايش تلفات
جاني در کرمانشاه اجراي نادرست پله در
ساختمان بود.به گزارش خبرنگار اقتصادي
ايلنا در بيســتمين همايش ساليانه ملي
انجمن بتن آمريکا ( - )aciشــاخه ايران
گزارشــي از زلزله کرمانشاه توسط برخي
از اعضاي جامعه مهندســان مشــاور در
ايران ارائه شد .نادر شکوفي عضو جامعهه
مهندســان مشــاور در ايران با اشاره به
وضعيت ســاختمانهاي فوالدي پس از
وقوع زلزله کرمانشاه با اشاره به شکستن
دالهــاي پله در ســازههاي بتني گفت:
متاسفانه شــاهد اجراي نادرست دالهاي
پله در ســاختمانها بوديم که شکست و
ريزش آن موجب افزايــش تلفات جاني
شــد .تميميادامه داد :در ساختمانهايي
که حداقل ضوابط طرح نردهاي را رعايت
کــرده بودند شــاهد آن بوديمه که رفتار
مناســب در برابر زلزله نشــان دادند و از
ايمني نســبي برخوردار بودنــد .بنابراين
بايد به صورت جدي بر روي اين مسائل
اقداماتي انجام شود چرا که در حال حاضر
تفاوت زيادي نسبت به ساختمانها تهران
و کرمانشاه و ساير نقاط کشور وجود ندارد
و بايد براي مقاوم سازي آنها اقدام کنيم.
پاسخ تلويحي سرپرست شهر
فرودگاهي امام

سرپرست شهر فرودگاهي امام خميني(ره)
از ثبت اولين شــرکت خارجي در منطقه
آزاد ايــن فــرودگاه خبــر داد و گفت :به
زودي کلنگ ســاخت واحــد صنعتي با
سرمايهگذاري بنياد مستضعفان در منطقه
آزاد امام به زمين زده ميشود .به گزارش
تســنيم،کوروش فتاحي با اشاره به ثبت
اولين شرکت خارجي در منطقه آزاد اظهار
کرد :اين شرکت خدماتي و لجستيک در
منطقه آزاد شــهر فرودگاهي امام خميني
(ره) ثبت شــده که يکــي از وظايف آن
ارائه خدمات فني ،مهندســي و پشتيباني
اســت .وي تصريح کرد :اين شرکت جزو
 5شرکت برتر جهان در بحث لجستيک
است که هم خدمات مشاوره ارائه ميدهد،
هم خدمــات مديريتي پيادهســازي را .
وي با ابراز اينکه «بسيار خوشحاليم که
توانســتيم اين شــرکت را جذب کنيم»
افزود :همچنين عمليات تاسيس نخستين
کارخانه در منطقه آزاد شهر فرودگاهي امام
آغاز شده است.

آگهی ابالغ مالیاتی
در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

عملکرد دوره

ماخذ مشمول

اصل مالیات و عوارض شماره و تاریخ صدور برگ
تشخیص

شماره و تاریخ برگ تاریخ و روز و ساعت هیئت
حل اختالف مالیاتی
دعوت به هیئت

نوع اوراق

نشانی اداره امور
مالیاتی

1

شرکت تولیدی بهاران
هدایت آستارا

شرکت بازرگانی

1391دوره های دو
الی چهار

16117213212

467399183
338461477

1301930055109321
4
مورخ93/08/26

برگ دعوت به هیئت حل اختالف
) مالیاتی ( تجدیدنظر

9711
مورخ 96/02/10

ساعت  13:00روز یکشنبه
مورخ96/10/17

آستارا خیابان حکیم
نظامی

2

شرکت تولیدی بهاران
هدایت آستارا

شرکت بازرگانی

 1392چهار دوره

1310504027892

47178145003
31452096670

1301930055109324
4
مورخ93/08/26

برگ دعوت به هیئت حل اختالف
) مالیاتی ( تجدیدنظر

9711
مورخ 96/02/10

ساعت  13:00روز یکشنبه
مورخ96/10/17

آستارا خیابان حکیم
نظامی

3

آقای فرج هوشدری

بازرگانی

 1390چهار دوره

210605000000

4633310000
3790890000

1301940055295267
7
مورخ94/05/29

برگ دعوت به هیئت حل اختالف
) مالیاتی ( بدوی

95576
مورخ 96/10/02

ساعت  13:00روز دوشنبه
مورخ96/10/18

آستارا خیابان حکیم
نظامی

4

آقای فرج هوشدری

بازرگانی

 1391چهار دوره

218659000000

6338501000
4589949000

1301940055295285
0
مورخ 94/05/29

برگ دعوت به هیئت حل اختالف
) مالیاتی ( بدوی

95576
مورخ 96/10/02

ساعت  13:00روز دوشنبه
مورخ96/10/18

آستارا خیابان حکیم
نظامی

5

آقای فرج هوشدری

بازرگانی

 1392چهار دوره

225000000

8100000
5400000

1301940055295290
9
مورخ 94/05/29

برگ دعوت به هیئت حل اختالف
) مالیاتی ( بدوی

95576
مورخ 96/10/02

ساعت  13:00روز دوشنبه
مورخ96/10/18

آستارا خیابان حکیم
نظامی

6

شرکت زیبا خزر بندر

شرکت بازرگانی

 1393چهار دوره

55778500000

5642486000
2874474000

1301940055464900
4
مورخ 94/12/01

برگ دعوت به هیئت حل اختالف
) مالیاتی ( بدوی

9710
مورخ 96/02/10

ساعت  13:00روز دوشنبه
مورخ96/10/18

 wآستارا خیابان حکیم

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن
پرونده کالســه  9609986138200086شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بهبهان تصمیم نهایی
شماره  9609976138201212خواهان :آقای صادق رحمت اللهی فرزند محمد با وکالت آقای سعید عاکف
فرزند رجب به نشــانی خوزســتان  -بهبهان  -انتهای عدالت -کوی مطهری -پ  -17کوچه هانی خوانده
 :آقای علی اکبر موفق فرزند عزت اله به نشــانی خواســته ها .1 :مطالبه وجه  .2اعسار از پرداخت هزینه
دادرســی رای دادگاه در خصوص دادخواســت سعید عاکف بوکالت از صادق رحمت الهی فرزند محمد
بطرفیت علی اکبر موفق فرزند عزت اله بخواسته الزام خوانده به پرداخت هشتاد و دو میلیون تومان وجه
نقد به انضمام وصول کلیه خســارات دادرسی  ،قانونی تاخیر تادیه  ،حق الوکاله الی یوم الوصل خالصه
اظهارات وکیل خواهان بدین شرح می باشد که بداللت قراردادهای پیوست دادخواست خواهان مبلغ هشتاد و
دو میلیون تومان وجه نقد از خوانده طلبکار است .ارسال اظهارنامه به خوانده جهت ایفای تعهدات و پرداخت
مبلغ تاکنون بی ثمر مانده است تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست  .خوانده
علیرغم احضار از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار در جلسه دادرسی حاضر نشده است و
نســبت به دعوای مطروحه ایراد و اعتراض موثری بعمل نیاورده است .دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و
محتویات پرونده  ،و مفاد دادخواست تقدیمی و روگرفت مصدق قرارداد و اظهارنامه خواسته خواهان را
وراد تشــخیص و به استناد مواد  515،519 ،198و  522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان بابت اصل خواسته
به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق نرخ تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم
دادخواســت  1396/2/13لغایت وصول محکوم به و ا جرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد.
رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از

آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان خوزستان می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی بهبهان -رضا رضایی
مفقودی برگ سبز خودرو سواری پراید مدل  131سایپا با مشخصات مدل  1390به رنگ سفید روغنی به
شماره موتور  4322075و شماره شاسی  S 3412290984363به شماره پالک  492س  11ایران  42متعلق
به آقای آدینه محمد شعبام مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری نظر
به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
و برابــر رای شــماره  139660310001015132مورخه  1396/9/5هیات موضوع ماده یک قانون مذکور
مستقردر واحدثبتی ساری و تصرفات مالکانه بال معارض آقای منوچهر قربانی فر فرزند محمدعلی نسبت
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  347/90مترمربع بشماره پالک  5633فرعی از -3390اصلی واقع در
قریه گلچین و سنگریزه بخش  1محرزگردید لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از
طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراضی 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 ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید

وگواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم
دادخواست 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 .م الف 96/50/316
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/9/20 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/10/5:
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
آگهی ابالغ مفاد اجرائیه به موجب دادنامه شــماره  96/4/27-355محکوم علیه آقای جواد پرویزی فرزند
ابراهیم محکوم است به تنفیذ و تأیید فسخ مبایعه نامه عادی به شماره  388مورخ  94/11/23و پرداخت مبلغ
 60.500.000ریال الباقی ثمن معامله و مبلغ  1.120.000ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه
دادخواست  95/12/15لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و استرداد یک فقره چک به شماره  1999020به
مبلغ ده میلیون ریال عهده بانک کشاورزی در حق محکوم له آقای رضا قبادی فرزند شیرخان
مبلغ  5درصد از میزان محکومیت به عنوان نیم عشر در حق دولت لذا مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر
در مادتین  119و  118قانون اجرای احکام مدنی اگهی میگردد و ده روز پس از ان بموقع اجرا گذشته می
شــود و اساس ماده  9قانون مذکور برای عملیات اجرایی ابالغ با اخطار دیگری به محکوم علیه نخواهد
شد.مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا اعالم نماید.خ/م.الف 1473
رئیس حوزه  3شورای حل اختالف

