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خبر

«ابتکار» از بررسی دوباره طرح «کمیسیون ویژه زنان ،جوانان و خانواده» با تغییراتی جزئی در صحن گزارش میدهد

عضو فراکسیون امید:

اخذ عوارض برای عبور
از تونلهای شهری با هدف اجرای
آن منافات دارد
یک عضو فراکسیون امید مجلس با اشاره
به اینکه اخذ عوارض برای عبور از تونلهای
شهری با هدف اجرای آن منافات دارد گفت:
هدف از ساخت تونلهای شهری کاهش
حجم ترافیک در سطح شهر است اما با اخذ
عوارض حدود  60درصد مردم نمیتوانند
این هزینه را برای مسیر روزانه خود پرداخت
کنند و لذا بر حجم ترافیک شهر افزوده
میشود.
علی بختیار در گفتوگو با ایسنا در واکنش
به اخبار منتشر شده در خصوص پولی شدن
تونلهای تهران بیان کرد :وظیفه شهرداری
تسهیل و خدمات رسانی در حملو نقل
عمومی شهروندان در سطح شهر است.
یکی از راههای کنترل ترافیک ساخت
بزرگراه ،تونل و تقویت حمل و نقل عمومی
است.
وی در ادامه اظهار کرد :امروز مترو و
خطوط بی.آر.تی توانسته تا حدودی حمل و
نقل در سطح شهر را تسهیل کند اما امروز
مترو  2.5میلیون مسافر را جابه جا میکند
در صورتی که امکان جابه جایی  5میلیون
مسافر را دارد .وی تصریح کرد :اخذ عوارض
برای عبور از تونل به این معنا است افرادی
که توانایی مالی دارند میتوانند از تونل
استفاده کنند و افرادی که توانایی مالی را
ندارد باید مسیر طوالنیتری را طی کنند و
ترافیک در سطح شهر ایجاد میشود.
بختیار خاطر نشان کرد :اخذ عوارض برای
عبور از تونلهای شهری با هدف اجرای
آن منافات دارد چراکه هدف ساخت تونل
کاهش حجم ترافیک است اما با اخذ عوارض
حدود  60درصد مردم نمیتوانند این هزینه
را برای مسیر روزانه خود پرداخت کنند.
خدمات رسانی از سوی دولت به شکل تونل
و بزرگراهها نباید هزینهای داشته باشد مگر
اینکه بخش خصوصی سرمایه گذاری کند و
بزرگراه و تونل در کشور ایجاد کند و سرمایه
خود را از طریق فروش قبض کسب کند اما
دولت برای درآمد زایی نباید دست به چنین
اقداماتی بزند.

حل مشکل ماده  40آیین نامه داخلی درباره یک طرح

سهیال جلودارزاده ،عضو فراکسیون زنان مجلس آبان ماه از در
نوبت قرار گرفتن طرح تشکیل کمیسیون ویژه زنان ،جوانان و خانواده
در صحن علنی خبر داد و گفت که الریجانی نسبت به تشکیل این
کمیسیون قول مساعدت و همکاری داده است .او در توضیح این
کمیسیون ویژه گفت« :باید به خانواده به عنوان یک نهاد کامال موثر
و زنده نگریسته و در قانونگذاری به آن توجه شود ».نماینده مردم
تهران در مجلس هدف کمیسیون ویژه زنان را «توجه به خانواده به
عنوان یک سلول بنیادی در جامعه دانست» و تاکید کرد« :برای حل
مشکل زنان ،باید زنان و مردان به یکدیگر کمک کنند .سابقه تشکیل
کمیسیون زنان و خانواده به مجلس پنجم برمیگردد که به مسائل
زنان ،جوانان و خانواده رسیدگی میکرد و در همان دوره ،اتفاقات
خوبی برای جامعه زنان کشور افتاد».

توقف موضوع با اخطار آیین نامهای
با وجود وعده همراهی و قول مساعد رئیسمجلس به زنان موافق
این طرح برای تشکیل کمیسیون ویژه زنان ،جوانان و خانواده با توجه
به اهمیت موضوع ،ولی در روز موعود محمدجواد ابطحی ،نماینده
اصولگرای عضو جبهه پایداری با استناد به ماده  40آییننامه داخلی
مجلس و اخطاری در این باره ،مانع از به نتیجه رسیدن و رایگیری
این طرح در صحن شد و بررسی موضوع را متوقف کرد.
گفتنی است آن روز پروانهمافی از متقاضیان تشکیل این
کمیسیون در ابتدا توضیحاتی در خصوص اهمیت موضوع زنان،
جوانان و خانواده مطرح کرد ،ولی در ادامه محمدجواد ابطحی،
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس ،تذکری آییننامهای مبنی
بر ضرورت نداشتن فوریت این طرح بیان کرد و گفت« :براساس
ماده ( )۴۰آییننامه در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش
میآید ،تشکیل کمیسیون ویژهای برای رسیدگی و تهیه گزارش
ضرورت پیدا میکند .در این رابطه تشکیل کمیسیون ویژه زنان چه
ویژگی و استثنایی دارد .اگر بخواهیم به این منوال پیش رویم باید
برای کارگران ،فرهنگیان ،بازنشستگان نیز کمیسیون ویژهای تشکیل
داد».
الریجانی هم تذکر مطروحه را وارد و قابل تأمل دانست و گفت:
«تذکر آقای ابطحی با استناد به ماده  ۴۰آییننامه صحیح است چرا
که این ماده بر روی مسائل مهم و استثنایی تاکید دارد .البته مسئله
زنان ،جوانان و خانواده نیز دارای اهمیت است .فعال برای بررسی
بیشتر ،این تقاضا به زمان دیگری موکول میشود».
تشریح طرحی که متوقف و سپس اجازه طرح دوباره گرفت
پروانه مافی ،طراح این طرح در تشریح اتفاق رخ داده درباره
متوقف شدن این طرح در صحن مجلس به «ابتکار» گفت« :روزی
که پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه زنان ،جوانان و خانواده در
صحن مطرح شد ،چون آقای ابطحی نماینده خمینی شهر با دقت
به موضوع توجه نکرده بودند ،در این باره اخطاری دادند که مغایر

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

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  ،لــذا مشــخصات
متقاضیــان وامــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد .ردیــف  -1آقــای محمــد علــی زاده یــزن آبــاد فرزنــد کریــم شــماره شناســنامه  1662صــادره از تهــران بــه
شــماره ملــی  0057656622در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربری مســکونی به مســاحت
 364/94مترمربــع پــالک  971فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از  1/197اصلــی واقــع در قریــه چلونــد
بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی علــی جوینــده .ردیــف  -2آقــای ایمــان مرتضــوی فرزنــد امیــد شــماره
شناســنامه  43صــادره از لوندویــل بــه شــماره ملــی  2619425158در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  323/78مترمربــع پــالک  3176فرعــی از  -2اصلــی واقــع در لوندویــل بخــش 32
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی فیــروز امیریــان ردیــف  -3آقــای محمــد منــاف زاده فرزنــد یعقــوب الدین شــماره
شناســنامه  2855صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  6038648552در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
خانــه احداثــی بــدون مجــوز کاربــری صیفــی کاری بــه مســاحت  1703/91مترمربــع پــالک  2760فرعــی از  -6اصلی
واقــع در قریــه کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی ردیــف  -4خانــم شــاباجی
مترجمــی فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه  7993صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619250463در ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه مجــاز کاربــری مســکونی بــه مســاحت  406/54مترمربــع پــالک 2761
فرعــی از  -6اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی مصیــب العمــی ردیــف
 -5آقــای بهبــود شــاهی نیــا فرزنــد اکبــر شــماره شناســنامه  2178صادره از آســتارا بــه شــماره ملــی 2619416159
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  450مترمربــع پــالک
 2762فرعــی از  -6اصلــی واقــع در قریــه کانــرود بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی موســی نصیریــان
ردیــف  -6خانــم مهــوش جاویــد عنبــران فرزنــد محبــت شــماره شناســنامه  636صــادره از عنبــران بــه شــماره ملــی
 1464620822در  93/5شــعیر مشــاع از  96شــعیر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربری
مســکونی و مزروعــی بــه مســاحت  758/87مترمربــع پــالک  1346فرعــی از  -12اصلــی واقــع در قلعــه بخــش 32
گیــالن خریــداری از مالــک رســمی حســین تابــع مقــدم ردیــف  -7خانــم رخســاره کبریــان فرزنــد آقاقلــی شــماره
شناســنامه  281صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  26196242894در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن بعنــوان بــاغ کاربــری باغــات بــه مســاحت  1778/33مترمربــع پــالک  360فرعــی از  -28اصلــی واقــع در قریــه
حیــران علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقاقلــی کبریــان ردیــف  -8خانــم ســهیال کبریــان فرزند
آقاقلــی شــماره شناســنامه  6صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619822459در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یک
قطعــه زمیــن بعنــوان بــاغ کاربــری باغات بــه مســاحت  1778/33مترمربــع پــالک  360فرعــی از  -28اصلــی واقع در
قریــه حیــران علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقاقلــی کبریــان ردیــف  -9خانــم فاطمــه کبریــان
فرزنــد آقاقلــی شــماره شناســنامه  6صــادره از آســتارا به شــماره ملــی  2619795400در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بعنــوان بــاغ کاربــری باغــات بــه مســاحت  1778/33مترمربــع پــالک  360فرعــی از  -28اصلــی
واقــع در قریــه حیــران علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقاقلــی کبریــان ردیــف  -10آقای بشــیر
ســیدان فرزنــد حســین شــماره شناســنامه  25صــادره از آســتارا به شــماره ملــی  2619738261در یک ســوم مشــاع
از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری مزروعــی بــه مســاحت  8057مترمربــع پــالک
 114فرعــی از  -29اصلــی واقــع در قریــه حاجــی امیرونــه بیــن بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی خــود
متقاضــی  .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشارنوبت دوم 97/11/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول 97/10/22 :
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آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول

در خصــوص پرونــده اجرائیــه کالســه  900192مطروحــه در شــعبه ســوم اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
شهرســتان تالــش موضــوع فــروش ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  1028/98مترمربــع
متعلــق بــه لیــال اقایــی واقــع در تالــش جــاده تکــی تــازه آباد جنــب برنجکوبــی دشــتیاری بــا حــدودات اربعه :شــماال:
دیواریســت بــه طــول  17/28متــر بــه شــماره باقیمانــده پنــج هــزار و یکصــد و نــود و چهــار فرعــی شــرقا :دیواریســت
بطــول  44/52متــر بــه شــماره باقیمانــده پنــج هــزار و یکصــد و نــود و چهــار فرعــی جنوبــا :دیواریســت بطــول 27/04
متــر بــه شــماره باقیمانــده پنــج هــزار و یکصــد و نــود و چهــار فرعــی غربــا :درب و دیواریســت بــه طــول  59/45متــر
بــه کوچــه بــن بســت  .ملــک مــورد ارزیابــی دارای پروانــه ســاختمانی روســتایی بــه شــماره  603بــه صــورت طبقــه
همکــف و اول بــوده کــه متــراژ هــر طبقــه بــه مســاحت  100مترمربــع در پروانــه مذکــور قیــد گردیــده اســت حالیــه
پیرامــون ملــک موصــوف محصــور بــا حصــار ســنگ بلــوک و بــه صــورت ســردخانه مــی باشــد و تعــداد دو واحــد
انبــاری و یــک دفتــر کار در محوطــه اســتقرار دارد و همچنیــن تعــدادی اشــجار مثمــر و غیــر مثمــر در آن مشــاهده
گردیــد النهایــه بــه ارزش کل ملــک توقیفــی بــا عنایــت بــه موقعیــت مکانــی و جغرافیایــی و بافــت منطقــه مجموعــا
بــه مبلــغ  4/670/654/000ریــال معــادل چهــار میلیــارد و ششــصد و هفتــاد میلیــون و ششــصد و پنجــاه و چهــار
هــزار ریــال توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــرآورد و ارزیابــی گردیــده اســت ملــک موصــوف دوشــنبه مــورخ
 97/11/7ســاعت  11صبــح از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه ســوم بــه فــروش مــی رســد قیمــت پایــه از بهــای
ارزیابــی شــده شــروع شــده و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد دهنــد فروختــه خواهــد
شــد و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یک
مــاه بــه پرداخــت ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت ده درصــد اولیــه بــه نفــع دولــت ضبــط مــی گــردد
متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن دفتــر اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب
بازدیــد آنــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود ( ملــک فــروش ملــک بــا وضعیــت موجــود مــی باشــد).

مدیر دایره اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تالش – رنجبر
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آگهی ابالغ افراز

نظــر بــه اینکــه امیــر رضــا گلحســنی و حمــزه کهکشــان از مالکین مشــاع پــالک  3فرعــی از  2210اصلــی واقع در آســتارا
بخــش  31گیــالن طــی درخواســت وارده بــه شــماره  97/8/29 -121/97/10978تقاضــای افــراز قدرالســهمی خویــش از
پــالک مزبــور را نمــوده انــد و اعــالم داشــته انــد کــه دیگــر مالــک مشــاعی بــه نــام حســین قنبــری راد مجهــول المــکان
مــی باشــد لــذا بــه اســتناد مــاده  2قانــون افــراز و فــروش امــالک مشــاعی بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی اخطــار
مــی گــردد بــه منظــور انجــام عملیــات افــرازی در موعــد افــراز در مورخــه  97/11/24راس ســاعت  11صبــح در محــل
وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند بدیهــی اســت عــدم حضــور مالکیــن مشــاع مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بود.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – نوروزی

پارلمان

2161

معصومهمعظمی

Tina.Moazami.110@gmail.com

چندی پیش برخی اعضای فراکسیون زنان مجلس دهم درباره تشکیل کمیسیونی ویژه تحت عنوان «کمیسیون زنان ،جوانان و
خانواده» خبرداده و گفتند که علی الریجانی هم موافقت خود را برای تشکیل چنین کمیسیونی اعالم کرده است .ولی پس از اینکه
طرح به صحن علنی آمد ،محمدجواد ابطحی ،نماینده مردم خمینی شهر این طرح را برخالف ماده  40آیین نامه داخلی مجلس
دانست و الریجانی هم با وجود قول قبلی خود برای موافقت با تشکیل این کمیسیون ،گفت که اخطار ابطحی درباره این موضوع
وارد است .بنابراین گفته شد طرح مورد نظر مشکل آیین نامهای دارد و از دستور کار خارج شد .ولی پروانه مافی ،طراح آن پس
از اعتراض و صحبت با رئیس مجلس توانست الریجانی را متقاعد کند که این طرح با اصالحیههایی کوچک دوباره برای بررسی
به صحن بیاید.

افزایش طالق،
نگرانیهاییرا
درباره سالمت
جامعه به وجود
آورده و این
نگرانی بین مردم
و مسئولین جدی
است
ماده  40آییننامه داخلی مجلس است ».نماینده مردم تهران در
خانهملت ادامه داد« :ایشان این طرح را مغایر ماده  40دانستند در
حالی که این موضوع درست نیست و ایشان دچار اشتباه شدهاند.
ماده  40آییننامه میگوید اگر موضوعی در سطح ملی مطرح شود
که ضرورت داشته باشد ،برای اینکه درباره آن قانونگذاری شود 15

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

برابــررای شــماره 1397/9/24-139760324009003961هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقدســند رســمی مســتقر درواحدثبتــی بوشــهر تصرفــات مالکانــه وبالمعــارض
متقاضــی آقــای احمــد قلــی فرزندخضربشــماره شناســنامه258صادره از تنگســتان بــه شــماره ملــی
3559621321درششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 108/6مترمربــع پــالک 128فرعــی از 3355اصلــی
مفــروز ومجــزی شــده ازپــالک 3355اصلــی واقــع دربخــش دوبوشــهر خریــداری ازحمیــد بذرافکــن مالک رســمی
گردیــده اســت لذابــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزآگهــی مــی شــود درصورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صدورســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد ازتاریــخ انتشــاراولین
آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره تســلیم وپــس ازاخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه ازتاریــخ
تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایندبدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد م الــف 1656
تاریخ انتشارنوبت اول97/10/22:
تاریخ انتشارنوبت دوم97/11/7:

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بوشهر سهراب خواجه

2153

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  97/9/27 -139760318008003782هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدحســن خنــدان مهرجــردی فرزند اکبــر بشــماره شناســنامه  3531صادره
از میبــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی و شــالیزار بــه مســاحت  2279مترمربــع به شــماره پــالک 234
فرعــی قســمت از پــالک  1فرعــی از  85اصلــی واقــع در میــان پشــته بخــش  29گیــالن خریــداری از مالک رســمی
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  ،ظرف مــدت یک
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 انتشار نوبت اول 1397/10/22 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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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  97/9/25 -139760318008003742هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای محمدحســن خنــدان مهرجــردی فرزنــد اکبر بشــماره شناســنامه
 3531صــادره از میبــد در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  359/90مترمربــع بــه شــماره
پــالک  612فرعــی از  32تفکیکــی از  70اصلــی واقــع در دریاوارســر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی 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 اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
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 انتشار نوبت اول 1397/10/22 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/11/6 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

2126

آگهی ابالغ مفاد رأی صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال 1390/09/20

برابــر رأی شــماره  139760301057007442مــورخ  97/10/4صــادره از هیــأت رســیدگی بــه اســناد عــادی
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی  ،امــالک و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب
 1390/09/20تصرفــات مالکانــه آقــای ســعید مــرادی فرزنــد علــی صفربصــورت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا
بنــای احداثــی بــه مســاحت  129/15مترمربــع قســمتی از پــالک  1320فرعــی از  53اصلــی واقــع در شــهریار
محــرز گردیــده و برابــر محتویــات پرونــده ثبتــی و دفتــر امــالک مربوطــه ســند مالکیــت  180مترمربــع مشــاع
از دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــالک مذکــور ذیــل ثبــت  200441صفحــه  195دفتــر امــالک جلــد 1413
بــه نــام کاظــم تــکاور ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم شــده ســپس برابــر ســند شــماره  19880مــورخ
 88/11/10دفترخانــه  16شــهریار بــه ســعید مــرادی انتقــال شــده اســت هیــات مقــرر نمــوده بــا اعمــال مــاده 3
قانــون مذکــور و مــاده  13آئیــن نامــه اجرائــی آن مصــوب  1391/4/25نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت بــه نــام
متصــرف فــوق الذکــر اقــدام شــود لــذا بدینوســیله مفــاد رای صــادره بــه نامبــرده و بــه اشــخاص ذینفــع جهــت
اطــالع آگهــی مــی گــردد کــه چنانچــه بــه مفــاد رای صــادره بــه نامبــرده و بــه اشــخاص ذینفــع جهــت اطــالع
آگهــی مــی گــردد کــه چنانچــه بــه مفــاد رای صــادره اعتــراض دارنــد اعتــراض خــود را ظــرف مــدت  2مــاه از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شــهریار تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و در صــورت
عــدم اعتــراض ظــرف مهلــت مقــرر ایــن اداره نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت و در صــورت عــدم اعتــراض ظرف
مهلــت مقــرر ایــن اداره نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت برابــر مقــررات اقــدام خواهــد نمــود ضمنــا صــدور ســند
مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود .م/الــف 4223 :
تاریخ انتشار نوبت اول97/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/7:

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهریار ـ سید مرتضی موسوی
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نماینده میتوانند موضوع را به عنوان طرح به صحن بیاورند تا درباره
آن رایگیری شود ».او افزود« :ولی آقای ابطحی اخطار دادند که
موضوع زنان ،جوانان و خانواده یک موضوع کلی است و استثنا و
ضرورت ندارد .متاسفانه در آییننامه آمده است که در زمان بحث
طرح در صحن موافق و مخالف نمیتوانند صحبت کنند ،به همین

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

دلیل دوستان موافق نتوانستند برای دفاع از این طرح ثبت نام کنند
و چیزی بگویند ولی من به هیئت رئیسه اعتراض کردم و گفتم طبق
آیین نامه در زمان مشخص و معینی مثال 6ماه 3 ،ماه 4 ،ماه یک
موضوع خاص باید مورد بررسی قرار بگیرد و ما هم برای کمیسیون
ویژه زمان یک ساله تا پایان کار مجلس دهم تعیین کردهایم ».رئیس
فراکسیون زنان و خانواده تصریح کرد« :ما همچنین برای ایجاد
کمیسیون ویژه در هر مولفه زنان ،جوانان و خانواده یک موضوع
را مدنظر قرار دادهایم .در مولفه جوانان؛ موضوع ازدواج را دردست
کار داریم و دنبال خواهیم کرد ،چون ازدواج جوانان موضوع بسیار
مهم و چالشی است .مشکالتی که جوانان ما در حین ازدواج با آنها
مواجه هستند از جمله اشتغال ،مسکن و حمایتهای الزم دچار
فشار هستند ،بنابراین باید برای حل این موضوع مجلس چه از نظر
قانونگذاری و چه نظارت بر اجرای قوانین خوبی که در گذشته مصوب
شدهاند ولی اجرا نمیشوند ،ورود کند».
مسئله طالق از تذکرات و نگرانیهای رهبری است
مافی همچنین تصریح کرد« :در حوزه زنان هم موضوع طالق را
پیگیری میکنیم .همانطور که میدانید افزایش طالق ،نگرانیهایی
را درباره سالمت جامعه به وجود آورده و این نگرانی بین مردم و
مسئولین جدی است .به حدی که رهبری هم چندین بار در جلسات
و نشستها نسبت به بررسی و کاهش آمار طالق تذکراتی دادهاند».
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد« :براین اساس
شورای اجتماعی کشور هم یکی از موضوعات مهمش بحث طالق و
چگونگی کاهش آن در جامعه است و ما هم این مولفه را در بحث
زنان در دست اقدام داریم ».مافی در بحث خانواده «زنان سرپرست
خانوار» را مورد توجه قرار داد و بیان کرد« :در موضوع خانواده،
زنان سرپرست خانوار از جمله موارد مهم هستند که با قانونگذاری
یا نظارت صحیح بر اجرای قانون برای حل مشکالت آنها باید قدم
برداریم .بنابراین عین آییننامه عمل شده است و برای هر مولفه یک
موضوع در یک زمان مشخص درنظر گرفته ایم».
طرح دوباره در صحن با اصالحاتی جزئی
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس دهم ادامه داد« :با وجود
همه مالحظات قانونی و آییننامهای آقای ابطحی ظاهرا ورود دقیقی
به موضوع نداشتند و با مواردی که مطرح کردند مجلس را به چالش
کشیدند و باعث شدند رای گیری در این باره انجام نشود .نسبت به
این موضوع اعتراض کردم و بعد از صحبت با رئیس مجلس ،ایشان
گفتند که موضوع را پس از مطالعه و تغییرات کوچکی در طرح دوباره
برای ارائه به صحن آماده کنیم ».مافی یادآور شد که تغییر اساسی
در طرح یا نام آن نیاز نیست و این طرح با عنوان جدید «بررسی
آسیبهای اجتماعی در حوزه زنان ،جوانان و خانواده» تهیه و به
هیئت رئیسه داده شده است و طبق توافق با رئیس مجلس ،به زودی
و بدون اینکه در نوبت رسیدگی قرار بگیرد ،به صحن خواهد آمد.

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  1397/8/26 -139760318008003405هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی مرضیــه نوروزیــان نواشــق فرزنــد عمراه بشــماره شناســنامه  142صــادره از
خلخــال در ششــدانگ یــک بــاب عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  242/05مترمربــع بــه شــماره
پــالک  2043فرعــی قســمتی از قطعــه  82تفکیکــی از  71اصلــی واقــع در ســرپل شــرقی بخــش  29گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی (بنیــاد مســتضعفان) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در
دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی
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/الــف937 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/8 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/22 :

برابــر رأی شــماره  1397/8/23 -139760318008003391هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حــوری مهــدی نیــا رودســری فرزند غالمحســن بشــماره شناســنامه 5389
صــادره از رودســر در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 233/45
مترمربــع بــه شــماره پــالک  8067فرعــی قســمتی از قطعــه  30تفکیکــی از  72اصلــی واقــع در صیــدر محلــه
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 اخذ رســید  ،ظــرف مدت یک
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 انتشار نوبت اول 1397/10/8 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/22 :

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

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

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

1463

برابــر رأی شــماره  1397/8/23 -139760318008003393هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی زهــره مهــدی نیــا رودســری فرزنــد غالمحســن بشــماره شناســنامه 101
صــادره از رودســر در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 233/45
مترمربــع بــه شــماره پــالک  8067فرعــی قســمتی از قطعــه  30تفکیکــی از  72اصلــی واقــع در صیــدر محلــه
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 اخذ رســید  ،ظــرف مدت یک
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 انتشار نوبت اول 1397/10/8 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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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  1397/8/23 -139760318008003389هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی بتــول مهــدی نیــا رودســری فرزند غالمحســن بشــماره شناســنامه 10913
صــادره از رودســر در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 233/45
مترمربــع بــه شــماره پــالک  8067فرعــی قســمتی از قطعــه  30تفکیکــی از  72اصلــی واقــع در صیــدر محلــه
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 اخذ رســید  ،ظــرف مدت یک
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 انتشار نوبت اول 1397/10/8 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر

1465

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  1397/8/23 -139760318008003392هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی منیــژه مهــدی نیــا رودســری فرزنــد غالمحســن بشــماره شناســنامه
 8703صــادره از رودســر در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت
 233/45مترمربــع بــه شــماره پــالک  8067فرعــی قســمتی از قطعــه  30تفکیکــی از  72اصلــی واقــع در
صیــدر محلــه 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 15
روز 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 انتشار نوبت اول 1397/10/8 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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برابــر رأی شــماره  1397/8/23 -139760318008003390هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی فاطمــه مهــدی نیــا رودســری فرزنــد غالمحســن بشــماره شناســنامه
 5099صــادره از رودســر در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت
 233/45مترمربــع بــه شــماره پــالک  8067فرعــی قســمتی از قطعــه  30تفکیکــی از  72اصلــی واقــع در
صیــدر محلــه 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 15
روز 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 انتشار نوبت اول 1397/10/8 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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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  1397/8/29 -139760318008003467هیــأت اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی نرگــس منــزوی کجیدی فرزنــد ابوالفضل بشــماره شناســنامه  26صــادره از
املــش در ششــدانگ عرصــه یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  204/57مترمربــع بــه شــماره پــالک 1240
فرعــی قســمتی از قطعــه  30تفکیکــی از  73اصلــی واقــع در قریــه کالــه 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 طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/8 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک رودسر ـ حسنعلی پاک مهر
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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  139760318002002508مــورخ  97/9/7هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین جعفــری رهبــر فرزنــد قربانعلــی بشــماره شناســنامه
 482صــادره از بندرانزلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 208/15
مترمربــع پــالک فرعــی  16334از  645اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،طالــب آبــاد بخــش  8گیالن خریــداری از
مالــک رســمی آقــای انــوش آمیختــه محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبت
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 انتشار نوبت اول 1397/10/8 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/10/22 :

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری
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