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اخبار

مرکز پژوهشهای مجلس رابطه بودجه  98با برنامه ششم را بررسی کرد

رنجبرزاده خبر داد

الزام دولت در بودجه  98به تامین اعتبار بودجه ساالنه

آغاز بررسی بودجه ۹۸
در صحن مجلس از  ۲۸بهمن
بررسی الیحه بودجه سال  ۱۳۹۸کلکشور
از یکشنبه هفته آینده  ۲۸بهمنماه در صحن
علنی مجلس شورای اسالمی آغاز میشود.
اکبر رنجبرزاده در گفتوگو با ایلنا ،درباره
بررسی بودجه سال  ۹۸در مجلس گفت :شنبه
هفته آینده در نوبت صبح یک جلسه غیرعلنی
درباره الیحه بودجه سال  ۹۸خواهیم داشت
که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه
و بودجه و اعضای کمیسیون تلفیق درباره
مباحث بودجهای و چالشهای پیشرو ،زنگنه
وزیر نفت درباره درآمدهای نفتی و حجتی
وزیر جهاد کشاورزی درباره کاالهای اساسی به
مجلس گزارش خواهند داد.
این عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد:
بعد از جلسه  ۴ساعته صبح به احتمال زیاد
جلسهای در نوبت بعدازظهر خواهیم داشت.
وی درباره در دستور کار مجلس قرار گرفتن
بودجه سال  ۹۸گفت :بررسی کلیات و جزئیات
الیحه بودجه کل کشور سال  ۹۸از روز یکشنبه
هفته آینده در دو شیفت کاری صبح و عصر
در مجلس آغاز میشود و احتماال تا سه هفته
به طول میانجامد.

پارسایی با اشاره به بدعهدیهای مکرر
خودروسازان:

ش خودرو
ثبت نام در پیش فرو 
ریسک است

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت:
مردم برای ثبت نام در پیش فروش خودرو باید
تمام شرایط ،تجربهها و بدعهدیهای مکرر
خودروسازان را مد نظر قرار دهند.
بهرام پارسایی در گفتوگو با خانه ملت با
انتقاد از شروع مجدد پیش فروش خودرو،
گفت :براساس قواعد و آییننامههای دولت
پیش فروش خودرو شرایط خاصی دارد؛
صدور مجوز پیش فروش مستلزم آن است
که خودروساز یا قطعات موردنیاز خود را در
انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسالمی ایران
داشته باشد یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را
در دست داشته باشد.

در راستای تحقق برنامه پنج ساله ششم توسعه ،عصر روز
گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در گزارشی
«رابطه الیحه بودجه سال  1398کل کشور با برنامه ششم
توسعه» را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی ،دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با
عنوان «رابطه الیحه با برنامه ششم توسعه» آورده است:
«یکی از ابزارها و بسترهای نهادی موجود در نظام قانونی
کشور برای ارائه و اعمال راهحلهای مواجهه با مشکالت اصلی
و میانمدت کشور ،تهیه و اجرای برنامههای توسعه پنجساله
است .از سوی دیگر ،یکی از پیشنیازهای اجرای هر برنامهای
تأمین مالی مناسب آن است».
در بودجه  ،98دولت ملزم به تعیین تکلیف و تامین اعتبار
در لوایح بودجه ساالنه شده است
بر اساس این گزارش و همانطور که در گزارش پیشین مرکز
پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نیز در این زمینه بررسی
شد ،از میان  876حکم قانون برنامه ششم توسعه که در قالب
 124ماده ارائه شده است ،در  124حکم قانون برنامه ،دولت
ملزم به تعیین تکلیف و تأمین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه
شده و البته بررسیهای این مرکز نشان میدهد در مورد 266
حکم دیگر نیز اگر چه به طور مستقیم ذکر آنها در لوایح بودجه
سالیانه تصریح نشده ،اما به دلیل داشتن بار مالی یا تأثیر بر
درآمدها و هزینههای بخش عمومی ،این احکام نیز باید ردپایی
در لوایح بودجه سنواتی داشته باشند.
قابل ذکر است ،با توجه به لزوم اصالح نظام بودجهریزی
کشور یکی از بخشهای بیستگانه برنامه ششم توسعه به
اصالح بودجه و مالیه عمومی اختصاص دارد.
دولت مکلف به ارائه لوایح بودجه سنواتی با رعایت قواعد
مالی شده است
این گزارش می افزاید« :یکی از اصلیترین مواد برنامه ششم
مرتبط با بودجههای سالیانه بند «الف» ماده ( )7قانون برنامه
ششم توسعه است که در آن دولت را مکلف به ارائه لوایح
بودجه سنواتی با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول  4برنامه
کرده است .البته امکان جابهجایی و افزایش سقفهای در
نظر گرفته شده تا  15درصد نیز بر اساس مفاد همان ماده
وجود دارد .خوشبختانه سقف تعیین شده در جدول مذکور
در مورد منابع و مصارف بودجه رعایت شده ،اما الیحه در مورد
بخش دوم منابع یعنی «واگذاری داراییهای سرمایهای» حتی
با پذیرش افزایش  15درصدی نیز سقف مد نظر قانون برنامه
را رعایت نکرده است».
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی تصریح

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330002029976مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002001169خانــم
مریــم فاطمــی فرزنــد نورعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت
 100متــر مربــع پــالک شــماره  13فرعــی از  2380اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مــع
الواســطه غالمعلــی زندیــه خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5254
2ـ رأی شــماره  139760330002028969مربــوط بــه پرونــده کالســه  1393114430002000320آقــای
آقامیــرزا محمــدی نــژاد فرزنــد علــی میــرزا در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت  120متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از  2143اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامه
عــادی مــع الواســطه از مرتضــی واقفــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5255
3ـ رأی شــماره  139760330002030086مربــوط بــه پرونــده کالســه  1396114430002001369آقــای جواد
درودی فرزنــد حســن در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 60
متــر مربــع پــالک شــماره  150/197فرعــی از  1938اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مع
الواســطه از علــی امیــری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5256
4ـ رأی شــماره  139760330002030454مربــوط بــه پرونــده کالســه  1391114430002012254آقای کاظم
فتحــی فرزنــد موســی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
 122/50متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از  1952اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
 /ســند رســمی  /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند  1385/12/9-110686دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف
) 5245
5ـ رأی شــماره  139760330002029665مربــوط بــه پرونــده کالســه  1392114430002003996آقــای
آقامعلــی رســتمی فرزنــد ترابعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  146/88متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از  2268اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از محمــد میرئــی و ابوالقاســم میرئــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5244
6ـ رأی شــماره  139760330002019749مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002000359خانــم
توزیــه قربانــی فرزنــد شــجاع الدیــن در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  97متــر مربــع پــالک شــماره  15فرعــی از  2336اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از مرحــوم اکبــر قربانــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5243
7ـ رأی شــماره  139760330002019753مربــوط بــه پرونــده کالســه  1397114430002000360خانــم
توزیــه قربانــی فرزنــد شــجاع الدیــن در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  97متــر مربــع پــالک شــماره  15فرعــی از  2336اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی مــع الواســطه از اکبــر قربانــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5242
8ـ رأی شــماره  139760330002030674مربــوط بــه پرونــده کالســه  1395114430002001043آقــای
ســعیداله محمــدی فرزنــد حمدالــه در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  120متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از  2174اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعه نامــه عادی
مــع الواســطه از محمدرضــا شــاکری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5241
9ـ رأی شــماره  139760330002030856مربــوط بــه پرونــده کالســه  1396114430002000948خانــم
فاطمــه زرنــگ فرزنــد ابوالفضــل در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  70/10متــر مربــع پــالک شــماره فرعــی از  2272و  2277و  2275اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قم.
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از نــور الــه مــال خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5240
10ـ رأی شــماره  139760330002030061مربــوط بــه پرونــده کالســه محمدرضــا صادقیــان قــم فرزند حســین
در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت  126/70متــر مربــع پــالک
شــماره فرعــی از  2280اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از حســینعلی بیوک
نــژاد (توســط ورثــه) خریــداری کــرده اســت( ..م الــف )5398
11ـ رأی شــماره  139760330002030524مربــوط بــه پرونــده کالســه  1391114430002017200ابراهیــم
صیدالــی جوانمــردی فرزنــد شمســعلی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت  118/50متــر مربــع پــالک شــماره  1فرعــی از  2335اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی مــع الواســطه از ســید محمــد میــرهای (توســط ابوالقاســم) خریــداری کــرده اســت( ..م الــف ) 5399
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار اول 1397/11/24 :تاریخ انتشار دوم1397/12/11 :

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

3284

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760301051004099هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک قرچــک تصرفــات مالکانــه بالمعارض
متقاضــی خانــم آزاده نودهــی فرزنــد حســینقلی بشــماره شناســنامه  14159صــادره از بجنــورد در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  47/85مترمربــع پــالک  932فرعــی از  53اصلــی واقــع در قرچــک خریــداری از
مالــک رســمی محمدرضــا نصیــری نیافاروجــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو
نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره
تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 8977 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/24 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری

پارلمان

2850

رهبر انقالب اسالمی با ابالغ سند نهایی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام وقت ،افق روشن ایران را در سال  ١٤٠٤هجری شمسی ترسیم کردند .براساس این سند راهبردی ،قرار است ایران
کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه ،با هویت اسالمی و انقالبی ،الهام بخش در جهان
اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل باشد .بنابراین در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و اجرای
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی ،برای سالهای ( )1396-1400دولت یازدهم 4مرداد ماه  ۱۳۹۵با اهداف
پیشبینی منابع مالی ،اولویتها و احکام مورد نیاز ،الیحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور را
مشتمل بر  ۳۵ماده تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.

یکی از
اصلیترین
مواد برنامه
ششممرتبط
با بودجههای
سالیانه بند «الف»
ماده ( )7قانون
برنامهششم
توسعه است که
در آن دولت را
مکلف به ارائه
لوایح بودجه
سنواتی با رعایت
قواعد مالی
مندرج در جدول
 4برنامه کرده
است
میکند« :در زیربخشهای سهگانه این منبع نیز «فروش
اموال منقول و غیرمنقول» حدود سه برابر سقف مورد نظر
برنامه بوده و در زیربخش دیگر آن «منابع حاصل از صادرات
نفت و میعانات گازی» نیز فراتر از سقف برنامه ششم (حتی
با  15درصد انعطاف) بوده که این امر عالوه بر اینکه موجب

آگهی مزایده اموال غیر منقول ( نوبت اول)

بدینوســیله اعــالم مــی گــردد کــه درخصــوص پرونــده کالســه اجرایــی  970072و درخصــوص محکومیــت ولــی
الــه و فرنــود جملگــی پــور جهانــی در حــق محکــوم لــه فضــل الدیــن مجیــدی یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت
 1422مترمربــع بــاغ کیــوی متعلــق به فرنــود پورجهانی توقیــف ،توسطکارشــناس دادگســتری ارزیابــی و از طریق
مزایــده بــه فــروش مــی رســد .زمیــن مــورد مزایــده بــا حــدود اربعــه شــماال متصــل بــه شــالیزار متصرفــی خیراله
ســجادی ،جنوبــا متصــل بــه حریــم نهــر مــزارع ،شــرقا متصــل به بــاغ کیــوی متصرفــی روح الــه معبــودی و وکیل
برجــی و غربــا متصــل بــه شــالیزار متصرفــی هاتــف کبــاری و باقیمانــده بــاغ کیــوی متصرفــی فروشــنده ولــی الــه
پورجهانــی بــا عرصــه مشــتمل بــر تعــداد نــور اصلــه درخــت کیــوی حــدودا پنج ســاله کــه از احداد شــمال ،شــرق
و جنــوب توســط فنــس بــا پایــه هــای فلــزی محصــور مــی باشــد ارزش کل ملــک بــه میــزان 102/600/000
تومــان بــرآورد گردیــده مزایــده در روز دوشــنبه مــورخ  97/12/6ســاعت  9الــی  10صبــح در اجــرای احــکام مدنی
حویــق برگــزار مــی گــردد الزم بــه ذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و به کســانی کــه باالترین
قیمــت را پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد شــد  .ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلــس اخــذ و مابقی
بایســتی حداکثــر بــه مــدت یــک مــاه پرداخــت گــردد  .در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ
واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد .متقاضیــان در صــورت تمایل مــی تواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایده
بــه دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی حویــق مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود.

دادورز اجرای احکام مدنی حویق

3239

آگهی ابالغ اجرائیه موضوع قرارداد بانکی پرونده اجرائی کالسه 9700097

بدینوســیله بــه آقــای مهــدی شــیرزاده علــی نظــری بــه شــماره ملــی  5059713334بــه عنــوان ضامــن و خانــم فریــده
رهپــور علمــداری بــه شــماره ملــی  559632016بــه عنــوان بدهــکار پرونــده اجرائــی کالســه فــوق الذکــر کــه برابــر
گــزارش مورخــه مامــور اداره پســت چایپــاره در آدرس شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی
گــردد کــه برابــر قــرارداد بانکــی بــه شــماره  94/6/9 – 6602171948007بیــن شــما و بانــک ملــی مبلــغ 25365237
ریالبابــت اصــل طلــب و مبلــغ  7927788ریــال بابــت ســود و مبلــغ  8433364ریــال جریمــه تاخیــر تادیــه جمعا مبلغ
 41726389ریــال تــا تاریــخ  97/3/29و مبغــل  27400ریــال بــه عنــوان جریمــه اخیــر روزانــه بدهــکار مــی باشــید
کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادرو
بکالســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده  18و  19آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســنا درســمی بشــما
ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه
کثیراالنتشــار چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن
صــورت بــدون انتشــارآگهی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چاپیاره – مصطفی شرفخانی
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آگهی ابالغ اجرائیه موضوع قرارداد بانکی پرونده اجرائی کالسه 9700096

بدینوســیله بــه خانــم شــیما حاجــی علیلو بــه شــماره ملــی  2803493063و اللهــوردی حســن زادگان به شــماره
ملــی  4929553598ابــالغ مــی شــود کــه بانــک ملــی شــعبه قــره ضیــاء الدیــن بــه اســتناد قــرارداد بانکــی
شــماره  94/6/31 – 660225200005جهــت وصــول مبلــغ  125975488ریــال تــا تاریــخ  97/3/29بــه انضمــام
مبلــغ  8390ریــال خســارت تاخیــر متعلقــه روزانــه از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات
علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9700096در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق
گــزارش مــورخ  97/4/5مامــور اداره پســت چایپــاره محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا
بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه
هــای کثیراالنتشــار محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ
محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چاپیاره – مصطفی شرفخانی

3258

آگهی ابالغ اجرائیه موضوع قرارداد بانکی پرونده اجرائی کالسه 9700118

بدینوســیله بــه ابراهیــم محمدپــور بــه شــماره ملــی  4939853454بــه عنــوان متعهــد و امــراه محمدپــور بــه
شــماره ملــی  4939652874بــه عنــوان ضامــن ابــالغ مــی شــود کــه بانــک ملــی شــعبه قــره ضیــاء الدیــن بــه
اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره  92/11/29 – 6600750449003جهــت وصــول مبلــغ  26304744ریــال بــه
عنــوان اصــل طلــب و مبلــغ  4669993ریــال بــه عنــوان ســود متعلقــه و مبلــغ  33198129ریــال بــه عنــوان
جریمــه تاخیــر تادیــه جمعــا مبلــغ  64172866ریــال تــا تاریخ صــدور اجرائیــه مورخــه  97/4/9و مبلــغ 25500
ریــال بــه عنــوان خســارت تاخیــر روزانــه تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر
نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9700118در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 97/4/12
مامــور اداره پســت چایپــاره محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای
بســتانکار طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه های کثیراالنتشــار
محلــی آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب مــی گــردد
نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چاپیاره – مصطفی شرفخانی
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/10/22 – 139760318020003063هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک
کالچــای تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رضــا محمدنیــا لطــره فرزنــد محمدصالــح بشــماره
شناســنامه  29صــادره از رودســر و کدملــی  2691270602بصــورت ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت
 15/29مترمربــع پــالک  5617فرعــی از  145اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  259تفکیکــی از اصلــی
مذکــور واقــع در شــهر کالچــای بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک
بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف1093:
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/8 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/24 :

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک کالچای ـ حسین میرشکار
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شده تا «نسبت منابع نفتی به کل منابع» مورد نظر برنامه
رعایت نشود ،با توجه به محدودیتهای فروش نفت در دوران
تحریم نیازمند اصالح است .همچنین باید به اقدام مغایر با
برنامه ششم توسعه دولت در مورد سهم صندوق توسعه ملی
از منابع حاصل از صادرات نفت ،میعانات گازی و خالص

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه دو قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در
پرونــده بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139760330002030144مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002000463آقــای
ابوالقاســم اکبــر طجــری فرزنــد رضــا در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 160یکصــد و شــصت) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1827اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عــادی /ســند رســمی /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر ســند  75/10/1-3352دارای مالکیــت می
باشــد( .م الــف ) 5107
2ـ رأی شــماره  13976033000202711مربــوط بــه پرونــده کاســه  1392114430002000144خانــم اعظــم
قاســمی فرزنــد محمودعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
( 140یکصــد و چهــل) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1952اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه
نامــه عــادی معالواســطه از قربانعلــی ســائلی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5099
3ـ رأی شــماره  139760330002019892مربــوط بــه پرونــده کاســه  1392114430002004083آقــای
عبدالوهــاب شــاهی االنــق فرزنــد ابراهیــم خلیــل در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث
بنــا شــده بمســاحت ( 144/60یکصــد و چهــل و چهــار) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1955اصلــی واقــع
در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از علــی افســر خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5100
4ـ رأی شــماره  139760330002021156مربــوط بــه پرونــده کاســه  1393114430002001155آقــای
ابوالقاســم محققــی فرزنــد قربانعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 81هشــتاد و یــک) متــر مربــع پــاک شــماره  185فرعــی از  1947اصلــی واقــع در بخــش دو ثبت قم.
مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از اســداله یــاری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5101
5ـ رأی شــماره  139760330002026174مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430002000165آقــای
محمــد حقگــوی خالکیاســری فرزنــد ابوجعفــر در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا
شــده بمســاحت ( 60شــصت) متــر مربــع پــاک شــماره  1فرعــی از  455اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از عبدالــه و اصغــر و بتــول و معصومــه همگــی زریــن اقبــال خریــداری کــرده
اســت( ..م الــف ) 5102
6ـ رأی شــماره  139760330002026462مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002009616آقــای
ســیفعلی حســنی فرزنــد یوســف در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 114یکصــد و چهــارده) متــر مربــع پــاک شــماره  157فرعــی از  1953اصلــی واقــع در بخــش دو
ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از یوســف موســوی کهکــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5103
7ـ رأی شــماره  139760330002014839مربــوط بــه پرونــده کاســه  1393114430002000285خانــم دلبر
دودی فرزنــد تقــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت 120
(یکصــد و بیســت) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  1978اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه
عــادی معالواســطه از احمــد زرنــدی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5104
8ـ رأی شــماره  139760330002020596مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002010138آقــای
یعقوبعلــی دولتــی فرزنــد ایوبعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 60شــصت) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از باقیمانــده  2380اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از غامعلــی خلیلــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5105
9ـ رأی شــماره  139760330002026869مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002000388آقــای
عبدالــه آذرلویــه فرزنــد گابعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 55پنجــاه و پنــج) متــر مربــع پــاک شــماره  12فرعــی از  2266اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از حســین انصــاری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5106
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعــد مقــرر ســند
مالکیــت رســمی صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی تــا چنانچــه اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی
نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد منطقــه دو قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکماه
پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و
گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیــح اســت کــه صــدور ســند بر اســاس قانــون مذکــور مانع
از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود( .اقتصــاد آینــده  -ابتــکار)
تاریخ انتشار اول97/11/08 :تاریخ انتشار دوم97/11/24 :

مرتضی نورانی آرانی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم
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آگهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقدسند رسمی

نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای بشــماره 139760301022004801مــورخ  97/10/26هیئــت رســیدگی
بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ربــاط کریــم بــر حســب مــاده  3قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی و
تصرفــات مالکانــه متقاضــی محســن اوروج زاده فرزنــدداود بــه شــماره شناســنامه  4376صــادره ازتهــران نســبت
بــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت 100متــر مربــع مفــروز و مجری شــده ثبتــی از
پاک1289فرعــی مفــروز از قطعه19تفکیکــی از155اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان رباط کریــم از مالکیت
رســمی قــدرت الــه کریمــی محــرز گردیــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دردو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتراضــی خــود را بــه ایــن اداره تســلیم
و رســید اخــذا نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراضــی طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد شــد
و در در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .م الــف 2428:
تاریخ انتشار اولین اگهی 97/11/9:تاریخ انتشار دومین اگهی97/11/24
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مفقودی زنجان ( نوبت دوم )

اصــل قــرارداد واگــذاری زمیــن کارگاهــی بــه شــماره  12/1461بــه آدرس ســایت کارگاهــی شــرقی زنجــان قطعــه
 249بلــوک  -مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت .

زنجان

2271

صادرات گاز و برداشتهایی از آن اشاره کرد» .
بر اساس این گزارش با مرور مادهواحده الیحه بودجه سال
 1398احکامی که مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه است
( 21حکم) احصا و با ذکر  6مورد نشان داده شده است که در
مادهواحده الیحه بودجه سال  1398مواردی وجود دارد که
منطبق ،در راستا یا حتی مغایر برنامه ششم توسعه است اما
عنوان «برنامه ششم توسعه» در آنها تصریح نشده است.
شایان ذکر است در ادامه نیز برخی از احکام برنامه ششم
توسعه که باید در لوایح بودجه سالیانه به آنها توجه شود،
اما در الیحه بودجه سال  1398دیده نشده به عنوان نمونه
ذکر شده است .از جمله این احکام میتوان به «راهاندازی
سامانه ثبت حقوق و مزایا»« ،اختصاص مبالغی از حساب
ذخیره ارزی برای افزایش ایمنی و مقاومسازی مدارس و
فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش» یا
«توسعه کشاورزی حفاظتی ،توسعه کشت نشایی ،بهنژادی و
بهزراعی و توسعه کشت محصوالت سالم و محصوالت زیستی
(ارگانیک)» اشاره کرد.
دولت مکلف به ارائه گزارش نظارتی شده است
نتایج بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد
که در بند «الف» ماده ( )121قانون برنامه ششم توسعه ،دولت
مکلف به ارائه گزارش نظارتی «شامل چگونگی تحقق اهداف
کمی مندرج در جداول آن قانون همراه لوایح بودجه سنواتی
به مجلس شورای اسالمی» شده است که خوشبختانه در سال
جاری این گزارش نظارتی تهیه و تقدیم شد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین میافزاید:
«البته با توجه به عدم ارائه گزارش نظارتی مذکور به
شکل هدفمند و مطابق احکام برنامه ،بررسی کامل آن در
بازه زمانی بررسی بودجه امکانپذیر نیست اما هم احکام
برنامهای مفقود در الیحه بودجه (مانند موارد مذکور در
پاراگراف قبل) نشان میدهد تطابق برنامه و بودجه کامل
نیست و هم بررسی برخی از بخشهای گزارش عملکرد
برنامه بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از آن به
ارائه وضع موجود و اطالعات غیرضرور پرداخته و نیز موارد
مطروحه نیازمند بررسی است».
این گزارش یادآوری میکند« :با توجه به عدم لحاظ کردن
سناریوی احتمال تکرار تحریمها توسط دولت و سازمان برنامه
و بودجه در زمان ارائه الیحه برنامه ششم توسعه ،باید منتظر
کاهش درصد تحقق احکام برنامه ششم در چشمانداز آتی
باشیم .بنابراین ،تنها شیوه حفظ جایگاه قانون برنامه ،الزام
دولت به ارائه الیحه اصالح قانون برنامه ششم ،مطابق با
شرایط جدید و با قید فوریت است».

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/9/26 - 139760318008003767هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای محمدحســن نــژاد چافجیــری فرزنــد محمدحســین بشــماره شناســنامه 6
صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  250/32مترمربــع
بــه شــماره پــاک  5462فرعــی قســمتی از قطعــه  823تفکیکــی از ســنگ  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر در
بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی (بنیــاد مســتضعفان) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/10 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/9/26 - 139760318008003770هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی مریــم حســن نــژاد چافجیــری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه  1745صــادره از
رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  246/45مترمربــع بــه شــماره
پــاک  5463فرعــی قســمتی از قطعــه  823تفکیکــی از ســنگ  84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر در بخــش
 29گیــان خریــداری از مالــک رســمی (بنیــاد مســتضعفان) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/10 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/9/26 - 139760318008003771هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای جــواد حســن نــژاد فرزنــد محمــد بشــماره
شناســنامه  9469صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه
مســاحت  245/26مترمربــع بــه شــماره پــاک  5461فرعــی قســمتی از قطعــه  823تفکیکــی از ســنگ
 84اصلــی واقــع در قریــه چافجیــر در بخــش  29گیــان خریــداری از مالــک رســمی (بنیــاد مســتضعفان)
محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از
اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/11/10 :
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760301051004255هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قرچــک تصرفــات
مالکانــه بامعــارض متقاضــی خانــم ســکینه بلوچــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه  2555صــادره از
گرمســار در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  72/50مترمربــع پــاک  748فرعــی از  47اصلــی
واقــع در قرچــک خریــداری در ازای ســهم مشــاعی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه
اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض،
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 8982 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/10 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/24 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری

اصالحیه
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چــروده از شــعبه هفــت شــورای حــل اختــاف تالــش صحیــح مــی باشــد.

