6

دوشنبه  2 /اردیبهشت  / 1398شماره 4248

www.ebtekarnews.com

خبر

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی:

دالر در کانال  13هزار تومان

آثار کاهش قدرت خرید در
سالهای بعد مشخص میشود

بازار ارز یکی از پرچالشترین بازارها در اقتصاد ایران
بهشمار میرود .این بازار یک روز با کاهش قیمت
متقاضیان خود را شوکه کرده و روز بعد افزایش
قیمت همه را متعجب میکند .به گفته بسیاری
از کارشناسان این بازار رابطهای متقابل با دیگر
بخشهای اقتصادی دارد .یعنی همانقدر که عوامل
اقتصادی متعدد بر این بازار اثر میگذارد ،نرخ ارز هم
در بخشهای اقتصادی اثرگذار خواهد بود .اما اینکه
آینده این بازار به چه سمتوسویی پیش خواهد رفت
بحثی است که نیاز به زمان دارد .اما به گفته برخی از
صاحبنظران بازار ارز دیگر کشش افزایش قیمتهای
افسارگسیخته را نخواهد داشت و درصورت افزایش
قیمت ،تقاضا به شدت کاهش پیدا خواهد کرد .تمام
این ماجرا در حالی است که دالر در روزهای اخیر
کانال  13هزار تومان را تجربه میکند و بسیاری را
به وضع موجود امیدوار کرده است .وقتی از دالیل
ثبات این روزهای بازار ارز با صاحبنظران صحبت
میکنیم ،آنها مسائل متفاوتی را بیان میکنند و ادامه
روند ثبات را به نفع اقتصاد کشور میدانند .حال باید
منتظر ماند و دید که بازار ارز در روزهای آتی چه
روندی را در پیش خواهد گرفت؟
مسعود دانشمند ،کارشناس مسائل اقتصادی ثبات
نسبی در بازار ارز را به دلیل عدم تقاضا میداند و
دراینباره به «ابتکار» میگوید« :هنگامی که تقاضا
در بازار نباشد ،وضعیت همانند اینروزهای بازار ارز
خواهد شد .از سویی دیگر تزریق دالر توسط دولت
هم عامل دیگری برای قفل شدن بازار در کانال 13
هزار تومان است .اما ما در این میان در انتظار هستیم
تا ببینیم که این ثبات نسبی ادامه پیدا خواهد کرد
و یا اینکه در روزهای آینده شاهد یک پرش خواهیم
بود؟ البته من معتقدم که در روزهای آینده ما افزایش
قیمت را خواهیم داشت».
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ثبات بازار تا
پایان ماه رمضان میگوید« :دالر تا پایان ماه رمضان
در کانال  13هزار تومان باقی خواهد ماند ،اما در نیمه
دوم خرداد ماه ممکن است شرایط تغییر کند .باید
ببینیم که تکلیف فروش نفت و داشتن ارز دولتی
چه میشود و در مقابل سیستم بانک جهانی چه
میکند؟»
وی میافزاید« :ماجرایی اخیرا رخ داد و چند
استان بزرگ و مهم ما با سیل درگیر شدند و

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  139760330002035641مربــوط بــه پرونــده کاســه  1392114430002003174آقــای
ســعید دولتــی فرزنــد صاحبعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 100یکصــد) متــر مربــع پــاک شــماره  423فرعــی از  2496اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی /ســند رســمی برابــر صفحــه  105دفتــر  561دارای مالکیــت مــی باشــد( ..م الــف ) 5960
2ـ رأی شــماره  139760330002034497مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002000398آقــای
قــدرت اهلل علــی احمــدی فرزنــد محمــد علــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنا
شــده بمســاحت ( 76/50هفتــاد و شــش متــر و ممیــز پنجــاه) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2475اصلــی
واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی /ســند رســمی /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  106دفتر
 354دارای مالکیــت مــی باشــد( .م الــف ) 5961
3ـ رأی شــماره  139660330002014761مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002007767آقــای
ابراهیــم زنددوچائــی فرزنــد دوســت علــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت ( 175/5یکصــد و هفتــاد و پنــج متــر و ممیــز پنــج) متــر مربــع پــاک شــماره  45/185فرعــی از
 1939اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم خریــداری .مبایعــه نامــه عــادی برابــر صفحــه  454دفتــر  457دارای
مالکیــت مــی باشــد( .م الــف ) 5962
4ـ رأی شــماره  139760330002035674مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002001698آقــای
ابوطالــب حقگــوی مــراد فرزنــد میرزاعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت ( 84هشــتاد و چهــار) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2191اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عــادی /ســند رســمی /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  321دفتــر  551دارای مالکیــت
مــی باشــد( .م الــف ) 5963
5ـ رأی شــماره  139760330002035708مربــوط بــه پرونــده کاســه  1393114430002000565آقــای
مرتضــی فوالدیــن فرزنــد محمدعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 100/10یکصــد متــر و ممیــز ده) متــر مربــع پــاک شــماره  385فرعــی از  2393اصلــی واقــع در
بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از ربابــه بختیــاری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5964
6ـ رأی شــماره  139760330002032747مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002002127آقــای
محمــد پاکــدل فرزنــد عطاالــه در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احداث بنا شــده بمســاحت
( 60شــصت) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2172اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی
معالواســطه از حســین فهیمــی ورثــه محمــد فهیمــی خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5965
7ـ رأی شــماره  139760330002035252مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002015951آقــای جواد
احمــدی فرزنــد ابوالفضــل در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده بمســاحت
( 175/13یکصــد و هفتــاد و پنــج متــر و ممیــز ســیزده) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2111اصلــی واقع در
بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از محمــد بلــوری خریــداری کــرده اســت( .م الــف ) 5966
8ـ رأی شــماره  139760330002018345مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002011936خانــم هاجــر
محمــودی اصــل زاده فرزنــد مســلم متولــد  1358/11/04در  2دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن
احــداث بنــا شــده بمســاحت  78/75متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2443/262اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از عبــاس مهرابــی قمــی و ســایر ورثــه خریداری نمــوده اســت( .م الــف ) 5967
9ـ رأی شــماره  139760330002018342مربــوط بــه پرونــده کاســه  1391114430002011940آقــای
احمــد بهــروز فرزنــد علــی متولــد  1351/01/08در  4دانــگ از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث
بنــا شــده بمســاحت  78/75متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از  2443/262اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم.
مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از عبــاس مهرابــی قمــی و ســایر ورثــه خریــداری نمــوده اســت( .م الــف ) 5968
10ـ رأی شــماره  139760330002034522مربــوط بــه پرونــده کاســه  1395114430002000762آقــای
غامعبــاس مظفــری فرزنــد بیرامعلــی در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 169/68یکصــد و شــصت و نــه متــر و ممیــز شــصت و هشــت) متــر مربــع پــاک شــماره فرعــی از
 2173اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از عروجعلــی قلیچــی خریــداری
کــرده اســت( .م الــف ) 5969
11ـ رأی شــماره  139760330002035425مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002001480آقــای
غامرضــا آروانــه فرزنــد غامحســین در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا شــده
بمســاحت ( 48چهــل و هشــت) متــر مربــع پــاک شــماره  143فرعــی از  2465اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت
قــم .مبایعــه نامــه عــادی /ســند رســمی /ســند مالکیــت مشــاعی برابــر صفحــه  553دفتــر  85دارای مالکیــت می
باشــد( .م الــف ) 5970
12ـ رأی شــماره  139760330002035304مربــوط بــه پرونــده کاســه  1396114430002001161آقــای
احمــد حــدادی دیزیجانــی فرزنــد صــادق در قســمتی از /ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در آن احــداث بنــا
شــده بمســاحت ( 97/80نــود و هفــت متــر و ممیــز هشــتاد) متــر مربــع پــاک شــماره  66فرعــی از 2355
اصلــی واقــع در بخــش دو ثبــت قــم .مبایعــه نامــه عــادی معالواســطه از راضیــه عبدالحســینی خریــداری کــرده
اســت( .م الــف ) 5971
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 نوبت دوم98/02/02 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/01/18 :

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

مفقودی

خبر

در نیمه دوم خرداد ماه ممکن است شرایط تغییر کند؟

واکاوی دالیل رشد منفی  ۷.۹درصدی
بخشصنعت

عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت
ایران ،کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی،
افزایش قیمت مواد اولیه و موانع صادرات را از
جمله مهمترین دالیل رشد منفی  ۷.۹درصدی
بخش صنعت عنوان کرد.
به گزارش ایسنا ،نصرالله محمدحسین فالح
با اشاره به اینکه رشد منفی  ۷.۹درصدی
اقتصادی بخش صنعت عالوه بر ساخت و
تولید ،شامل نفت نیز میشود ،اظهار کرد:
ممنوعیت صادرات نفت ایران که در پی
تحریمهای آمریکا اعمال شده در این عدد تأثیر
قابل توجهی دارد.
وی در ادامه دالیل رشد اقتصادی منفی
در بخش ساخت و تولید را کمبود نقدینگی
واحدهای تولیدی و افزایش قیمت مواد اولیه
عنوان کرد و گفت :انباشت بدهی دولت به
صنایع باعث کمبود نقدینگی در واحدهای
تولیدی شده و از طرف دیگر قیمت مواد
اولیه از جمله آهن ،پتروشیمی و آلومینیوم
افزایش چشمگیری داشته است .از طرف دیگر
مشکالتی که سال گذشته در نقل و انتقاالت
مالی ایجاد شد باعث شده که امکان فعالیت
جدی در صادرات از بین برود .وی با بیان اینکه
مفهوم اصلی موارد ذکر شده کاهش تولید
در سال گذشته است ،تصریح کرد :این آمار
مربوط به  ۹ماهه سال گذشته است ،اما آثار
اصلی کاهش قدرت خرید مردم در سال ۱۳۹۸
و  ۱۳۹۹آشکار خواهد شد.
وی در پایان درباره راهکارهایی که دولت
باید برای جبران رشد منفی اقتصاد در نظر
بگیرد ،اظهار کرد :دولت نمیتواند بازوی بهبود
صنعت باشد و بهتر است که مقررات و کنترل
را کمتر کند.

تولیدوتجارت
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مــدارک فــارغ التحصیلــی اینجانــب مرتضــی میرزاپــور اربــه لنگــه فرزنــد محمــد رضــا بــه شــماره ملــی
 280239091صــادره از رودســر در مقطــع کاردانــی پیوســته رشــته حســابداری صــادره از واحــد دانشــگاهی
رودســر املــش بــه شــماره  3117784مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار مــی باشــد .از یابنــده تقاضــا مــی
شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رودســر املــش بــه نشــانی رودســر دانشــگاه آزاد اســامی
واحــد رودســر املــش ارســال نمایــد.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/1/19 :تاریخ انتشار نوبت دوم  98/2/2:تاریخ انتشار نوبت سوم1065 98/2/16 :

کیمیانجفی

قیمت  ۴۰۰هزار تومانی گوجه سبز
منطقی نیست

kimia.najafi.23@gmail.com

اخیرا دالر در کانال  13هزار تومان آرام گرفته و با اندک نوسانهایی در این کانال به سر میبرد و فعاالن در این بازار امیدوار هستند که این ثبات
ادامهدار باشد .اما برخی از کارشناسان در این حوزه معتقدند که وجود ثبات نسبی که اخیرا در بازار ارز شاهد آن بودیم ،موقتی است چراکه بسیاری
از مسائل اقتصادی که امروزه در کشور به چالش کشیده شده است در چگونگی ادامه روند این بازار تاثیر بسزایی دارد.

دالر تا پایان ماه
رمضان در کانال
 13هزار تومان
باقی خواهد
ماند اما در نیمه
دوم خرداد ماه
ممکن است
شرایطتغییر
کند
زیرساختهای ما در این جریان آسیب دید .باید
ببینیم که ما تا چه میزان میتوانیم از محصوالت
کشاورزی برداشت داشته باشیم و چه میزان
کمبود مواد داریم؟ از سویی دیگر نیازهای برخی
از بنگاههای تولیدی به مواد اولیه هم وجود دارد
و نباید نادیده گرفته شود .اینگونه جریانها جزو
مسائل اصلی است که برای محاسبه روی میز
میآید و خودش را به عنوان تقاضای اضافهتر
از حد معمول در بازار نشان خواهد داد .اگر این
تقاضا به کشور وارد شود و در مقابل دولت ارزی
نداشته باشد که پاسخگوی نیازها باشد ،منجر به
افزایش قیمت در بازر ارز خواهد شد».

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  139760301051004867هیــأت 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 فاطمــه موســوی فرزنــد مجتبــی بشــماره شناســنامه  3347صــادره از ورامین در ششــدانگ یک باب ســاختمان
بــه مســاحت  200مترمربــع پــاک  3223فرعــی از  53اصلــی واقــع قرچــک خریــداری از مالــک رســمی آقــای ماشــااله
میرزاخانــی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ
تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 9066 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/1/18 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/2/2 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ رضا النچری
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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  139760301060005950هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامین تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضی
آقــای علــی فرجــی فرزنــد مهــدی بشــماره شناســنامه  3239صــادره از ورامیــن درســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  60937/50مترمربــع پــاک شــماره  1و  2فرعــی از  97اصلــی واقــع درقریــه خواجــه
ولــی تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملک ورامیــن از مالکیــت وراث علــی اصغــر کنگرلــو و نامــه جهــاد 97/220/201391مورخ
 1397/11/17محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی می شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 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 مذکور
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .م/الــف 658 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/1/18 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/2/2 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمد رحیم پور راینی
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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  139760301060005949هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بامعارض
متقاضــی آقــای ســهراب شاهســوند فرزنــد محمد بشــماره شناســنامه  1037صــادره از ورامین درســه دانگ مشــاع
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت  60937/50مترمربــع پــاک شــماره  1و  2فرعــی از 97
اصلــی واقــع درقریــه خواجــه ولــی تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت وراث علــی اصغــر کنگرلو
و نامــه جهــاد 97/220/201391مــورخ  1397/11/17محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب
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 657 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/1/18 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1398/2/2 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ محمد رحیم پور راینی

1041

حصر وراثت

آقــای علــی نیلقــاز دارای شناســنامه شــماره  324بــه شــرح دادخواســت به کاســه  726از ایــن دادگاه درخواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــده کــه شــادروان محمــد نیلقــاز بــه شناســنامه  3در تاریخ
 .........................اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به:
نیلقــاز
نســیم
پســر-2
 -1علی نیلقاز شماره شناسنامه  324تاریخ تولد  1363نســبت
شــماره شناســنامه  6303تاریــخ تولــد  1360نســبت دختــر  -3فریبــا قاســمی شــال شــماره شناســنامه 298
تاریــخ تولــد  1340نســبت همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی
1395
ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دادر واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.م -الــف 5303

آگهی فقدان سند مالکیت 1664/1026

نظربــه اینکــه اقــای محمداســیابی نــژاد باتســلیم دوبــرگ استشــهاد گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن جــای مغــازه پــاک 1664/1026واقــع درشــهربادوله بخــش 5بــه شــماره ســریال
283659بــه نــام ناصــر مظفریــان صــادر وســپس بــه موجــب خاصــه معاملــه شــماره 91/04/03-4746تنظیمــی
دفتر99کاکــی بــه مشــارالیه انتقــال قطعــی گردیــده وبــه علــت اســباب کشــی مفقــود گردیده اســت و پس ازجســتجوی
کامــل یافــت نگردیــده اســت ضمنــا پــاک موصــوف بــه موجــب نامــه شــماره 1397039000571493و-970361
97/09/10شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دشــتی بازداشــت گردیــده اســت مراتــب طــی بخشــنامه ی مــورخ
1397/01/21بــه کلیــه دفاتــر اسنادرســمی سراسرکشــور ابــاغ گردیــد لذادراجــرای تبصــره یــک اصاحــی مــاده
120ائیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم اگهــی می شــود تاهرکــس مدعــی انجــام معامله باوجودســند
مالکیــت نزدخــود مــی باشــد ظــرف مــدت 10روز ازتاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خودراکتبــا بــه ایــن اداره تســلیم
دارد درغیــر ایــن صــورت پــس ازســپری شــدن مــدت مقــرر قانونــی وعــدم واخواهــی ســندمالکیت المثنــی بــه نــام
مالــک صــادر خواهدشــد وســندمالکیت قبلــی بــه شــماره ســریال 283659ازدرجه اعتبــار ســاقط خواهدشــد م الف118
تاریخ انتشار1398/02/02:
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دانشمند بازار داخلی را دارای مکانیزمهایی میبیند
که با استفاده از آنها میتوان ثبات را روانه بازار کرد.
وی در این خصوص میگوید« :مکانیزمهایی در داخل
کشور وجود دارد که میتوان با کمک آنها بازار ارز را
در یک ثبات نسبی نگه داشت اما مسئلهای که وجود
دارد این است که دولت توجهی به این مکانیزمها
ندارد .اشکال کار این است و ما بارها گفتهایم که از
پیمانهای پولی چندجانبه و یا پیمانهای منطقهای
برای ثبات استفاده کرده و در این حوزه بهصورت
تهاتری عمل کنیم .در آن شرایط است که نیاز ما به
استفاده از سیستم بانکی جهانی کاهش پیدا خواهد
کرد،؛ هنگامی که نیاز ما کاهش پیدا کند آثار کمبود

ارز خارجی در بازار داخلی کمتر دیده میشود».
ماندگاری دالر در نرخ  13هزار تومان از جمله
بحثهایی است که این روزها بر سر زبانها افتاده
و این بازار را بیش از پیش درگیر حاشیه کرده است.
برخی از کارشناسان این نرخ را منطقی دانسته که
نتیجه عملکرد مثبت دولت یعنی تزریق ارز به اندازه
کافی در بازار میدانند .اما در مقابل عدهای دیگر
میگویند که تنظیم بازار و نظارت بانک مرکزی را باید
در کنار اخبار منتشر شده سیاسی و اقتصادی درنظر
گرفت چراکه این بازار به شدت نسبت به اخبار در
حوزههای دیگر واکنش نشان میدهد و نمیتوان به
ن روزهای بازار دلخوش کرد.
ت ای 
ثبا 

آگهی نوبتی سه ماهه اول سال  1398حوزه ثبتی نیر

نظــر بــه مدلــول مادتیــن 11و 12قانــون ثبــت و رعایــت مادتیــن 59و 64اصالحــی ائیــن نامــه مذکــور امالکــی
کــه از طــرف اشــخاص تقاضــای ثبــت شــده بشــرح فــوق آگهــی میگــردد.
-1ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب خانــه بشــماره پــالک  746فرعــی از  261اصلــی مفــروز و مجــزی شــده
از  284فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش ســه اردبیــل حــوزه ثبتــی نیــر روســتای قــره شــیران ملکی
آقــای حمــزه رنجبــر بــاروق فرزنــد مصیــب بــه مســاحت  1118/49متــر مربع .
-2مقــدار دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بشــماره پــالک  75فرعــی از  213اصلــی مفــروز و
مجــزا شــده از پــالک  63فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش ســه اردبیــل حــوزه ثبتــی نیــر روســتای
کجــل آبــاد ملکــی آقایــان خیــام و نظامعلــی فرزنــد شــیرزاد بطــور بالســویه و باالمناصفــه ششــدانگ بــه
مســاحت  333/29متــر مربــع .
لــذا طبــق مادتیــن 16و 17قانــون ثبــت مراتــب آگهــی میگــردد تــا هــر کســی نســبت بــه ملــک آگهــی
شــده فــوق اعتــراض و واخواهــی دارد در صورتیکــه قبــال بیــن وی و متقاضــی ثبــت اقامــه دعــوی شــده
و در جریــان رســیدگی میباشــد گواهــی دادگاه صالحــه دایــر بــر جریــان دعــوی را ازتاریــخ اولیــن آگهــی
تــا مــدت  90روز بــه اداره ثبــت نیــر تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و طبــق مــواد  74و 86آئیــن نامــه
قانــون ثبــت از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــه مــدت یکمــاه دادخواســت به مرجــع ذیصالح
قضائــی تقدیــم و گواهــی ان را ارائــه نماینــد در غیــر اینصــورت برابــر مادتیــن یــاد شــده عملیــات ثبتــی
طبــق مقــررات ادامــه خواهــد یافــت تحدیــد حــدود پــالک فــوق االشــاره پــس از انتشــار اگهــی جداگانــه
بعمــل خواهــد آمــد اعتــراض بــر حقــوق ارتفاقــی طبــق مــاده  20قانــون ثبــت در موقــع تحدیــد حــدود
پذیرفتــه خواهــد شــد و ایــن آگهــی بــه فاصلــه  30روز در دو نوبــت منتشــر خواهــد شــد بدینوســیله بــه
مالکیــن و مجاوریــن اخطــار مــی گــردد در موعــد مقــرر در محــل حاضــر شــده و نســبت بــه تحدیــد حدود
پــالک مزبــور نظــارت نماینــد و چنانچــه اعتــراض نســبت بــه حقــوق ارتفاقــی و حــدود ان داشــته باشــند
طبــق مــاده  20قانــون ثبــت تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود بوســیله اداره
ثبــت بــه مرجــع صالحیــت دار عرضحــال دهنــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز دوشنبه مورخه 1398/2/2
تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز چهارشنبه مورخه 1398/3/1
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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 رای شــماره  139760301060005545هیــات اول موضــوع قانــون تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه
بــال معــارض متقاضــی آقــای علیرضــا منتشــلو فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه  3762صــادره از قــروه در
– ششــدانگ یــک بــاب خانــه – بــه مســاحت  180متــر مربــع پــالک شــماره  218و 248و  245تجمیعــی
فرعــی از  23اصلــی واقــع در قریــه ریحــان آبــاد حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن – از مالکیــت تعاونــی آمــوزش و
پــرورش – 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 بــه 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 انتقاضــی مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد38 .ث/م الــف
تاریخ انتشار نوبت دوم98/2/16 :
تاریخ انتشار نوبت اول98/2/2 :

محمد رحیم پور راینی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت:

ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ششــدانگی 12850متــر مربــع بــه کســر
ثمــن اعیــان بشــماره پــالک  23فرعــی  2446اصلــی واقــع در آســتارا بخــش  31گیــالن ذیــل ثبــت و صفحــه
 238-7732دفتــر  48اداری بنــام خانــم شــفیقه عبــادی صــادر و تســلیم شــده اســت ســپس نامبــرده برابــر
وارده شــماره  1397/10/5- 121/ /97/12664مصــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــالم داشــته کــه اصــل
ســند مالکیــت مزبــور مفقــود گردیــده و در خواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت .لــذا مراتــب بــر
اســاس مــاده  120آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقی
مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود میباشــد از تاریخ
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت  10روز مــی توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا
اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــالم و رســید دریافــت نمایــد.در غیــر ایــن صــورت برابــر مقــررات جــاری
ثبــت اقــدام خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا
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آگهی موضوع ماده  3قانون  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم ابــاد
بشــرح ذیــل :کالســه  767رای  8985مورخــه  98/11/7بنــام آقــای مهــدی دالونــد فرزنــد عبــاس ششــدانگ یــک
بــاب عمــارت بــه مســاحت  89/28متــر مربــع از  37اصلــی بخــش  2خروجــی از مالکیــت آقــای تقــی میــر دریکوند
رســیدگی و تائیــد و انشــاء گردیــد و مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیــر
االنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا
اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبا
بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم داد خواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و
گواهــی تقدیــم داد خواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی می
باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم داد خواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یا
عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال
صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بود.
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/2/18 :
تاریخ انتشار نوبت اول1398/2/2 :
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رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
گفت :قیمت نوبرانه گوجه سبز منطقی نیست
و تا زمانی که قیمت اقتصادی و منطقی برای
این محصول اعالم نشود ،از سوی واحدهای
صنفی مجاز زیرمجموعه اتحادیه عرضه
نخواهد شد .در چند وقت اخیر قیمت بسیاری
از کاالها به یک موضوع قابل توجه در فضای
مجازی بدل شده و در جدیدترین بحث قیمتی
فضای مجازی ،قیمت  ۴۰۰هزار تومانی گوجه
سبز مطرح شده است .ضمن آنکه پیگیریها
نشان از آن دارد که در برخی از نقاط شمالی
تهران گوجه سبز نوبرانه به قیمت کیلویی ۴۰۰
هزار تومان نیز عرضه میشود .اسدالله کارگر،
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
گفت :تا زمانی که قیمت گوجه سبز به نرخ
منطقی و اقتصادی نرسد جایی در لیست
قیمت مورد تأیید اتحادیه و عرضه در واحدهای
صنفی مجاز نخواهد داشت .در حال حاضر
برای گوجه سبز نوبرانه قیمتهایی نجومی در
محدوده قیمتی  ۲۰۰تا  ۴۰۰هزار تومان اعالم
میشود که این نرخها هیچ جایگاهی در میان
واحدهای صنفی مجاز ندارد و هر ساله در
زمان عرضه نوبرانه اعالم قیمتهای نجومی
رخ میدهد .در زمان نوبرانه که قیمتهای
نجومی برای اقالم مختلف میوه اعالم میشود،
تنها برخی از فروشگاههای مناطق شمالی که
زیرمجموعه اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی
نیستند ،به عرضه محصوالت نوبرانه با قیمت
نجومی میپردازند .با گذشت حداکثر  ۱۰روز
از عرضه اولیه یا نوبرانه گوجه سبز ،قیمت این
محصول بسیار کاهش یافته و قیمت اقتصادی
و منطقی برای آن اعالم خواهد شد .قیمتهای
اعالمی برای محصوالت نوبرانه تنها به واسطه
جو روانی و عرضه اولیه کم ایجاد میشود.

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیاهکل
آگهی نوبتی

پیــرو آگهــی قبلــی بــه اســتناد مــاده  12قانــون ثبــت اســناد و امــالک کشــور و مــاده  59قانــون مذکــور
بدینوســیله امالکــی کــه در ســه مــاه چهــارم( دی بهمــن اســفند ) ســال  1397در حــوزه ثبتــی شهرســتان
ســیاهکل بخــش  16گیــالن تقاضــای ثبــت گردیــد و همچنیــن امالکــی کــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیف
وضعیــت اراضــی ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی بنــام اشــخاص رای صــادر و منجــر بــه تنظیــم اظهــار نامه
شــده و بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی مــی گــردد.
قریه میکال سنگ اصلی  6بخش  16گیالن
پــالک  354مفــرور از  171آقــای :فریــدون ســمیعی نــژاد یــک ســهم مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  250/متــر مربــع
قریه گولک سنک اصلی  8بخش  16گیالن
پــالک  683مفــروز از  157در مالکیــت شــرکت کوهســاران دیلــم( ســهامی خــاص) ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 3000/
قریه دیلمان سنگ اصلی  11بخش  16گیالن
پــالک  1586مفــروز از  447در مالکیــت آقایــد حمیــد نباتــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا اعیــان احداثــی
بــه مســاحت  349/2متــر مربــع پــالک  1587مفــروز از  447در مالکیــت آقــای احمــد نباتــی دیلمــی
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا انبــاری بــه مســاحت  685/43متــر مربــع
قریه کلسر سنگ اصلی  31بخش  16گیالن
پــالک  4410مفــروز از  67در مالکیــت خانــم ســیب خــال دوســتی الخانــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا
اعیــان احداثــی بــه مســاحت  129/94متــر مربــع
قریه کوجیل سنگ اصلی  86بخش  16گیالن
پــالک  452مفــروز از  85در مالکیــت آقــای مجیــد بهریــان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــر اعیــان احداثــی
بــه مســاحت  214/51متــر مربــع
قریه بشار رودبار سنگ اصلی  95بخش  16گیالن
پــالک  388مفــروز از  38در مالکیــت آقــای نیکنــام هایــدان ســیاهکل محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت  4346/03متــر مربــع
قریه حاجی رودبار سنگ اصلی  100بخش  16گیالن
پــالک  945مفــروز از  16در مالکیــت آقــای جاویــد نوائــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری
بــه مســاحت  197/20متــر مربــع
پــالک  946مفــروز از  16در مالکیــت خانــم زهــرا نیکــو نــژاد ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر انباری
بــه مســاحت  282/47متــر مربع
پــالک  949مفــروز از  16در مالکیــت آقــای رامیــن بهرامــی ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر انباری
بــه مســاحت  1352/32متــر مربع
پــالک  950مفــروز از  16در مالکیــت آقــای رامیــن بهرامــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری
بــه مســاحت  427/98متــر مربع
پــالک  951مفــروز از  16در مالکیــت خانــم راضیــه حجتــی ســیاهکل محلــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت  252/70متــر مربــع
قریه گوراب محله سنگ اصلی  104بخش  16گیالن
پــالک  1249مفــروز از  4در مالکیــت آقــای احمــد حــدادی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انباری
بــه مســاحت  250/47متــر مربع
قریه کل دم سرا سنگ اصلی  111بخش  16گیالن
پــالک  3مفــروز از  1در مالکیــت خانمهــا فاطمــه فــالح و فاطمــه فــالح اکبــر پــور ششــدانگ یــک قطعــه
زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب خانــه روســتایی بــه مســاحت ششــدانگی  16957/934متــر مربع(مشــاعا
بالســویه) لــذا کســانی کــه بــه در خواســت ثبــت ملــک اشــخاص بشــرح منــدرج در متــن ایــن آگهــی
معتــرض مــی باشــند طبــق مــاده  16قانــون ثبــت مــی تواننــد اعتــراض خــودر را از تاریــخ انتشــار اولیــن
آگهــی ظــرف مــدت  90روز بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد همچنیــن برابــر مــاده 17
قانــون ثبــت هــرگاه بیــن متقاضیــان ثبــت و دیگــران قبــل از انتشــار اولیــن آگهــی طــرح دعــوی اقامــه
شــده باشــد بایســتی رســید طــرح دعــوی را از دادگاه اخــذ و ظــرف مــدت تعییــن شــده ( 90روز) بــه
اداره ثبــت تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و االحــق آنهــا ســاقط خواهــد شــد ضمنــا تقدیــم گــردد در غیــر
اینصــورت متقاضــی ســند یــا نماینــده قانونــی وی مــی توانــد بــه دادگاه صالــح قضایــی مراجعــه و گواهــی
عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض
عملیــات ثبتــی را برابــر مقــررات ادامــه خواهــد داد.
تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/1 :
تاریخ اتنشار نوبت اول98/2/2 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور و مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان
خــرم آبــاد بشــرح ذیــل :پرونــده کالســه  644/97رای شــماره  8207مورخــه  1397/ 10/15بــه
تقاضــای آقــای رضــا پــور ســلیم فرزنــد رحیــم نســبت بــه ششــدانگ یــک بمســاحت  75/83متــر
مربــع پــالک  2625فرعــی از  45اصلــی واقــع در بخــش  2شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت
مالــک اولیــه (رســمی ) آقــای  */فــرج جواهــری رســیدگی و تائیــد و انشــاء گردیــد و مراتــب در اجــرای
مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز
جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیــر االنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار
و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از
تاریــخ نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه
اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم داد خواســت بــه مراجــع قضایــی
ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم داد خواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل
بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم داد خواســت
و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول
رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه
مراجــع قضایــی نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1398/02/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/18 :
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