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در حال خرید هواپیماهای جدید هستیم
رئیس کمیسیون عمران مجلس از برنامه خرید هواپیماهای جدید با استفاده از
تسهیالتبانکیخبرداد.محمدرضارضایی کوچیدر گفتوگوبامهردربارهخرید
هواپیمای جدید گفت ۵۰ :درصد هواپیماهای کشور زمین گیر شده اند در حالی
که تقاضا برای سفرهای هوایی باالست.وی با اشاره به وجود فاصله زیاد عرضه و
تقاضا در صنعت هوانوردی و محدود بودن تعداد صندلیهای پروازی نسبت به
تقاضایسفر گفت:همینموضوعسببباال رفتنقیمتبلیتهواپیماشدهاست.
نماینده مردم جهرم در مجلس هزینه هر یک ساعت-صندلی هواپیما را  ۹۰۰هزار
توماندانستویادآورشد:ایننرخیاست کهسازمانهواپیمایی کشوریمصوب
کرده است بنابراین باید به سمت خرید و وارد کردن هواپیماهای جدید حرکت
کنیم.وی با بیان اینکه با کشورهای مختلفی برای واردات هواپیما مذا کره شده،
تصریح کرد:شرکتهاییهستند کهمیتوانندبهراحتیهواپیماخریداری کنندو
ما برای خرید و واردات هواپیما مشکلی نداریم.رئیس کمیسیون عمران مجلس
تأ کید کرد :نباید هواپیماهای سن باال خریداری کرد؛ در حال حاضر میانگین
سن ناوگان هوایی کشور باالی  ۲۰سال است که مناسب نیست .بنابراین باید
هواپیماهای زیر  ۱۰سال خریداری کرد و ا گر با عمر باالی  ۱۰سال باشند ،در زمان
محدودی کارآییدارند.به گفتهایننمایندهمجلس،بخشخصوصیقرار است
هواپیما خریداری کند و بانکها نیز برای این کار تسهیالت پرداخت کنند.

سهم  ۰/۵۵درصدی قیمت سیمان
در هزینه تمام شده مسکن
در شرایطی کهمیانگینقیمتهرمترمربعواحدمسکونیدر تهرانطیمردادماه
 ۳۰میلیون و  ۹۷۰هزار تومان اعالم شده ،سهم سیمان از این عدد تنها  ۱۶۵هزار
تومان معادل  ۰/۵۵درصدی هزینه است.
به گزارش تسنیم ،با وجود آنکه در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس
بر لزوم کاهش قیمت مصالح ساختمانی از جمله سیمان برای تحقق ارزانی
مسکن تا کید کردند ،بررسی های دقیق نشان می دهد در شرایطی که میانگین
قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی مردادماه  30میلیون و  970هزار
تومان اعالم شده ،سهم سیمان از این عدد تنها  165هزار تومان معادل 0.55
درصدی هزینه است.
با توجه به نقش بسیار غالب قیمت زمین در هزینه تمامشده مسکن ،هزینه
سیماندر قیمتتمامشدههرمترمربعواحدمسکونی،معادل0.55درصداست
که در قیاس با میانگین قیمت ساخت  6میلیون تومانی هر مترمربع واحدهای
مسکونی ،بسیار ناچیز ست.
بررسیانجمنصنفیانبوهسازانمسکنتهراننشانمیدهد،بهازایهرمترمربع
ی که قیمت سیمان را
ساختمان  150کیلوگرم سیمان مصرف میشود .درصورت 
 55هزار تومان در هر پا کت  50کیلویی در نظر بگیریم در هر مترمربع  165هزار
تومان سیمان مصرف میشود .به این ترتیب ا گر این عدد را با متوسط نرخ بنای
مسکونی که از سوی بانک مرکزی اعالمشده ،مقایسه کنیم ،هزینه سیمان در
قیمت مسکن بسیار اندک و نزدیک صفر است.
ً
اخیرا برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس با تأ کید بر قیمتهای مسکن بر
ی کنند .سیمان ،سالها تحت مدیریت دولتی
کاهش قیمت سیمان تأ کید م 
و قیمت گذاری دستوری بوده و این ماجرا سرانجام امسال پایان یافت که
البته با توجه به تولید مناسب این محصول به نسبت میزان مصرف ،هر پا کت
سیمان حتی پس از آزادسازی قیمت نهایت تا  34هزار تومان در بورس کاال
قیمت خورد.
با اینهمه ،برخی نمایندگان مجلس راهکار کاهش قیمت مسکن را در پایین
آوردن نرخ سیمان میدانند .اما با توجه به مستندات آماری دقیق و موجود،
مشخص است که این فرضیه ،پایه علمی ندارد و قیمت سیمان نقش اثرگذاری
نمیتواند در قیمت نهایی مسکن داشته باشد.
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تسهیل در ارائه مجوزهای آغاز به کار ،مهمترین اقدام برای مانع زدایی در تولید است

فرآیندفرسایشیصدورمجوزکسبوکار

نفیسه امامی
بهترینمسیربرایپیشرفتاقتصادیهر
کشورسرمای ه گذاریدربخشتولیدوراهاندازی
کارهایمختلفاست کهمتأسفانهاینفرآینددر
کشورماباوجودقوانینزائدوفشل،سرمای ه گذار
را از ادامه مسیر ناامید کرده و انگیزه را برای
کارهای داللی و واسط ه گری در بازارهای ارز،
خودرو ،مسکن و سکه باالبرده است و تبعات
منفیآنهمبارهاخودرادرنوساناتشدیددر
این بازارها نشان داده است .با توجه به اینکه
امسالبهسالتولید،پشتیبانیهاومانعزداییها
نا م گذاری شده است اما آنچه که همواره از
ت گذاراندر سالهایقبل کمتر
سویسیاس 
موردتوجهقرارگرفته،توجهبهمشکالتصدور
و تمدید مجوز کسبوکارهاست؛ مجوزهایی
کهنهتنهاباعثرونقنشدهاند،بلکهبالعکس
مانع راهاندازی تولید و کار شدند.
درواقعبایداشارهکردآنچهکهتولیدوسرمای ه گذاری
داخلیرابیشازهرعاملدیگریباچالشروبهرو
کردهخودتحریمیهاییازجمله،رانتوانحصار
در بازار،بالتکلیفی کارآفریناندر صدورمجوز و
طوالنیبودندریافتآنها،امضاهایطالیی،
تعدد قوانین دست و پا گیر و موارد دیگری در
همین راستاست که باعث شده  50درصد از
مشکالت تولید بهطور مستقیم به اخذ مجوز
ی کهدریافتمجوز برایآغاز به
بازگردد،درحال 
کار در بسیاریاز کشورهابهسرعتوباسهولت
ت کنندگان داده میشود.
به درخواس 
مسیر سخت دریافت مجوز باعث ایجاد
انحصار در بعضی از کسبوکارها شده چرا که
دستیابیمردمبهآنهارادوراز دسترس کرده
است که از آن جمله میتوان به سردفتری،
داروخانه ،دفتر پیشخوان ،دندانپزشکی و
وکالت اشاره کرد.
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس
برایرفعمشکالتمتعددبرایدریافتمجوز،
طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را
در  10ماده تدوین کرده و در حال بررسی آن

است .در صورت اجرای این طرح ،اطالعات
یک واحد تولیدی در سامانه مربوطه درج
میشود و ارگانها موظف هستند در یک بازه
زمانیمشخصپاسخمثبتیامنفیخودرابرای
دادنمجوزاعالم کنندتابعدازاینافرادبافرآیند
فرسایشی صدور مجوز مواجه نباشند.
ی کهطرحتسهیلصدورمجوزکسبوکارها
درصورت 
عملیاتیشودمیتوانامیدواربه کاهشانحصار
در صدور مجوزها و امضاهای طالیی بود تا
بهواسطه بهبود شرایط سرمای ه گذاری برای
تولید و کسبوکار رونق پیدا کند.
بدون شک مقررات زائد ،بوروکراسی اداری و
عدمسهولتدردریافتمجوزبرایآغاز کارهای
ل گیری فساد اداری شده تا
جدید باعث شک 
افراد از راههای غیرقانونی مجبور به دریافت
مجوز شوند .بروز این مشکل گواه آن است که
پیامدهای تدوین بعضی از قوانین بهدرستی
درنظر گرفته نشده و به همین علت طی یک
دهه گذشتهشرایطوفضای کسبوکاربهتدریج
رو به افول گذاشته است.
مشکل دریافت مجوز با تعارض منافع
بین دستگاهی
رحیمسرهنگی،مدیرکلدفترتوسعۀ کارآفرینی
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو
با «رسالت» درباره مشکالت متعددی که در
ارائهمجوز برایراهاندازی کسبوکارهاوجود
دارد ،گفت :وضعیت آغاز به کار و شاخص
فضای کسبوکار در کشور ما مناسب نیست
و رتبه خوبی در دنیا نداریم .در ایران  72و
نیم روز زمان برای آغاز به کار صرف میشود
ی که در چند کشور اول دنیا ،نیم روز یا
درحال 
نهایتادوروزبرایشروع کسبوکارجدیدزمان
صرف میشود.
وی با اشاره به اینکه بهطورکلی مجوزها به
دو گروه تقسیم میشوند ،افزود :مجوزهایی
که نیاز به دریافت تاییدیه دارند که شامل
حوز ههای بهداشت و سالمت عمومی
میشوند و دوم مجوزهایی که به بخشهای

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
خرید دو دستگاه خودروی وانت بار مزدا

نوبتدوم

شهرداریسیرجاندرنظرداردمناقصهعمومیخدمات(شرحمختصر:خریددودستگاهخودرویوانتبارمزدا)بهشماره2000005674000077
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد
مناقصه گران(حقیقیوحقوقی)وبازگشاییپا کتهااز طریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت(ستاد)بهآدرسwww.setadiran.ir
انجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز پنجشنبه تاریخ 1400/6/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز یکشنبه تاریخ 1400/7/4

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی )
به شماره  2000005674000076را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شدو الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :آدرس سیرجان میدان
انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19روز سهشنبه تاریخ 1400/7/6
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کتها :آدرس سیرجان میدان
انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

دفتر ثبت نام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
آ گهی تحدید حدود
در اجرایماده 14قانونثبتاسنادو امالكتحدیدحدودششدانگیكقطعهآبیزار بهمساحتهفت
هزار و شصت و هفت متر و سی و دو سانتیمتر مربع واقع در شهر بیجار (خاورآباد جاده پادگان) مورد
تقاضای آقای هوشنگ زارعی به شماره پالك ثبتی  186فرعی از  8اصلی بخش شش بیجار بشرح ذیل
جهت اطالع عموم آ گهی می گردد:
(روز عملیات تحدید حدود  :روز شنبه هفدهم مهرماه سال  1400ساعت ده صبح)
طبق ماده  14قانون ثبت به متقاضیان ثبت و مجاورین و صاحبین حق پالك های فوق اخطار می گردد
در موعدمقرر در محلوقوعملكحاضرشدهتاچنانچهنسبتبهتحدیدحدودیاحقوقارتفاقیپالك
های فوق اعتراضی داشته باشند اظهار نمایند .چنانچه هر یك از متقاضیان ثبت یا نماینده قانونی
آنها در وقت تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده  15قانون ثبت ملك مورد تقاضا با حدود اظهار
شده از مجاورین تحدید خواهد شد .مجاورین یا صاحبان حقوق چنانچه نسبت به حدود یا حقوق
ارتفاقی ملك اعتراضی داشته باشند در اجرای ماده  20قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس
تحدید حدود به مدت سی روز اعتراض كتبی خود را به این اداره تسلیم و مطابق ماده 86آئین نامه
قانون ثبت و تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضین ثبتی كه فاقد سابقه
بوده و یا اعتراضآنها در مراجع قضائی از بین رفته مصوب  1372/2/25ظرف مدت یك ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض كتبی به اداره ثبت اسناد و امالك دادخواست خود را به مراجع قضائی محل وقوع
ملك تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و امالك تسلیم نمایند در غیر این صورت
این اداره وفق مقررات نسبت به ادامه عملیات ثبتی اقدام خواهد نمود.
م الف 6131
تاریخ انتشار 1400/6/24
سرپرست ثبت اسناد و امالك بیجار – رسول رضایی
====================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان الهیجان
برابر رای شماره  1400318005001430و  1400318005001431مورخه  1400/6/1هیات موضوع قانون
تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی الهیجان
تصرفاتمالكانهوبالمعارضمتقاضیانفاطمهمهردلفرزندعلیبهشمارهملی2379929635ومسلم
كوچكی صیقلدهی فرزند اله به شماره كد ملی ( 5170009887مشاعابالسویه) – ششدانگ یك باب
خانه و محوطه به مساحت  272/60متر مربع به شماره پالك فرعی  794مفروزی و مجزی شده از پالك
یك فرعی از اصلی  48بخش  14گیالن واقع در قریه گلرودبار الهیجان به نشانی  :الهیجان –سیاهكل
– دهستان مالفجان – روستای چفولكی كوچه شالیزار از مورد مالكیت نادر دنیای گلرودباری محرز
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود و در صورتی كه
اشخاصی نسبت به صدور سند مالكیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین گهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از
تسلیماعتراضدادخواستخودرابهمرجعقضاییتقدیمنمایندبدیهیاستدر صورتانقضایمدت
مذكور وعدم وصول گواهی اقامه دعوی طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/7/7
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/24
م الف 558
حسن عباس زاده – سرپرست ثبت اسنادو امالك شهرستان الهیجان
====================================================================
آ گهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060309003001148مورخ  1400/5/31هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبیک کالسه
 1400114409003000057تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم عالیه علی پور یوسفده
فرزند گلعلی صادره از الهیجان به ش.ش  7کدملی  2722520151نسبت به ششدانگ یکباب
خانه به مساحت  139/11مترمربع از پال ک شماره یک اصلی واقع در بخش  16قزوین حوزه ثبت
ملک آبیک از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیونیزامال کواقعدر روستاها
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید
اخذ نمایند و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست در
مراجع قضایی نموده و گواهی آن را به اداره ثبت تحویل دهد و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را به اداره
ثبت ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/7/11 :
علی مافی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک آبیک
====================================================================

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18روز شنبه تاریخ 1400/6/27
زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  17روز چهارشنبه تاریخ 1400/7/7

زمان بازگشایی پا کت ها :ساعت  18روز سه شنبه تاریخ 1400/7/6

آ گهی ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شهرستان سیاهکل
نظر به اینکه در اجرای مواد  18-17-15-3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه اجرایی آن متقاضی ذیل با ارائه اسناد و امال ک عادی و اسناد مشاعی
درخواست صدور سند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور مصوب 90/9/20
مجلس شورای اسالمی مطرح نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت گردیده است لذا مراتب
به استناد ماده  3قانون مذکور در دو نوبت به فاصله  15روز جهت عمومی آ گهی میگردد.
قریه كلسر سیاهکل سنگ اصلی  31بخش  16گیالن
پالكفرعی4732مفروز از44/38در مالكیتآقایوحیدبهتاجیسیاهكلمحلهششدانگیكقطعهزمین
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  260/15متر مربع از مالكیت آقای گل محمد عبدالهی لیش
لذا هرکس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پال ک فوق
واخواهی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد
شهرستان سیاهکل تحویل و ظرف مدت یکماه به مراجع قضایی صالحه دادخواست تسلیم و گواهی آن
را به اداره متبوعه تحویل نماید در غیر این صورت پس از تقاضای مدت قانون مذکور برابر مقررات نسبت
به صدور سند مالکیت نیز مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.
مالف 556
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/7/7 :
تاریخ انتشار نوبت اول1400/6/24 :
رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سیاهکل – شهریار سلیمی
====================================================================
خواهان :آقای حسین لونی
آدرس :الیگودرز خیابان عماریاسر جنب مسجد سیدالشهدا ساختمان شایان
خوانده :مسلم کریمی
آدرس:الیگودرز فاقد آدرس
باتوجهبهدرخواستشماره99/12/23-114/3/99/9376آقایحسینلونیمالکتمامت382/25سهم
مشاعی از ششدانگ پال ک  76/3717واقع در الیگودرز بخش سه جاپلق و بربرود مبنی بر افراز سهمی
خود از سهمی خواندگان پس از اخطار به خواندگان برابر اخطاریه مندرج در روزنامه رسالت به شماره
 1400/2/24-10016نماینده و نقشه بردار ثبت راس ساعت  10صبح روز -مورخه  1400/2/1به محل وقوع
ملک عزیمت و در حضور خواهان و خوانده بعد از کنترل و مطابقت سند با محل مالحظه شد سهم مشاعی
مالک با تصرفات نامبرده مطابقت دارد و هیچگونه تعارض و تجاوزی به مجاورین و همسایگان و سایر
شرکای مشاعی مشاهده نگردید .مراتب از شهرداری الیگودرز پرسش گردید که شهرداری نیز ضمن مهر و
تائید نقشه برابر نامه شماره  99/12/3-15/19910بالمانع بودن افراز پال ک مزبور را اعالم نمود .علیهذا با
عنایتبهصورتمجلسشماره1400/6/22-114/3/1400/4437نمایندهونقشهبردار ثبتنظریهمسئول
واحد ثبتی به شرح ذیل انشا ء میگردد.
نظریه مسئول واحد ثبتی
با توجه به گزارش شماره  99/12/27-114/3/99/9376و صورت مجلس شماره -114/3/1400/4437
 1400/6/22نماینده و نقشه بردار ثبت و نامه شماره  99/12/3-15/19910شهرداری الیگودرز مبنی بر
بالمانع بودن افراز پال ک مزبور به استناد قانون و آیین نامه افراز و فروش امال ک مشاع مصوب  1357و
ماده  154الحاقی به قانون ثبت اسناد پال ک قابلیت افراز داشته این تصمیم بعد از ابالغ به طرفین به
استناد ماده  2قانون افراز و فروش امال ک مشاعی مزبور به مدت  10روز قابل اعتراض در دادگاه محل
وقوع ملک میباشد.
قطعه مفروزی:
ششدانگ یک قطعه زمین مسکونی پال ک  34118فرعی مفروز شده از پال ک  3717فرعی از  76اصلی
بخش سه با مساحت  382/25مترمربع و حدود و مشخصات:
شماال اول به طول  14/55متر پی و درب است به بلوار شرقی دوم به صورت پخی بطول  3/64متر پی
است به تقاطع بلوار و خیابان  14متری
شرقا اول بطول  18/78متر پی و درب است به خیابان مرقوم دوم به صورت پخی بطول  2/83متر پی
است به تقاطع خیابان و کوچه
جنوبا بطول  13/62متر پی است به کوچه  8متری
غربا بطول  24/28متر پی است به دیوار پال ک  21673فرعی در سهم حسین لونی بابت کل مالکیت
مشاعی حقوق ارتفاقی ندارد.
قطعه باقیمانده:
ششدانگ یک قطعه زمین پال ک  34119فرعی مفروز شده از پال ک  3717فرعی از  76اصلی با مساحت
 201/46مترمربع
و حدود و مشخصات:
شماال بطول  6/28متر پی و درب است به بلوار شرقی
شرقا بطول  24/76متر پی است به دیوار پال ک  21673فرعی
جنوبا اول بطول  7/03متر پی است به کوچه دوم به صورت پخی بطول  1/44متر پی است به تقاطع کوچه
و خیابان غربا اول بطول 25/38متر پی و درب است به خیابان دوم به صورت پخی است به طول2/67متر
پی است به تقاطع خیابان و بلوار در سهم مالکین مشاعی بقدرالسهم حقوق ارتفاقی ندارد.
سیدرضا بطحایی
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک الیگودرز
====================================================================

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
تهیه مصالح و اجرای پروژه بهسازی فاز  2زورخانه پوریای ولی

نوبتدوم

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/6/17می باشد.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/6/17می باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/6/24
خ ش 1400/6/17

سالمت ،بهداشت و یا محیطزیست ارتباطی
ندارند که در دنیا به آنها مجوزهای ثبتی یا
ریجستری گفتهمیشودیعنیبرایآغاز به کار
ت کننده مبنی بر اینکه از
تعهدی از درخواس 
چارچوبهای کسبوکار خارجنشود ،گرفته
میشود و شخص میتواند کار خود را آغاز
کند و دیگر نیازی به دریافت امضا یا تاییدیه
دیگری ندارد .بخش زیادی از مجوزهای آغاز
به کار شامل این موارد میشوند که از طریق
چنینروشیامکاندریافتسریعمجوز برای
آنها وجود دارد.
سرهنگی با اشاره به عدم اجرای صحیح
قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار افزود:
ازسالهای گذشتهوحتیزمانی کهاینقانون
هم تصویب شد ،تغییر زیادی برای شروع
کسبوکارها و رفع موانع مشاهده نشد ،زیرا
این قوانین بهدرستی اجرا نشدند و یا اصال

اجرانشده و یا بهطور شکلی اجرایی گشتند.
به همین علت من درباره طرح تسهیل صدور
مجوزهای کسبوکار مجلس که موارد بسیار
خوبی هم در آن مطر حشده نگرانم که دچار
وضعیتقانونفضای کسبوکارشودویافقط
بهطور شکلی اجرا گردد.
به گفته سرهنگی ،برای بهبود وضعیت ،در
شرایطی که مجلس به دنبال بررسی طرح
تسهیل صدور مجوز است ،دولت میتواند
ارائه بعضی از مجوزها را از طریق ثبت در
سامانه فراهم کند.
وی با اشاره به خودتحریمی که برای فضای
کسبوکار در کشور به دلیل وجود موانع در
ارائه مجوزهای مختلف به وجود آمده است،
افزود :ا گرچه تحریم مشکالتی را به وجود
آوردهاستاماتحریمهابرایشروع کسبوکار
مشکلآفریننیستند،بلکهموانعداخلیباعث

ایجادچالشوبهنوعیخودتحریمیشدهاند.
متأسفانهدیوانساالریدر کشور مارخنه کرده
است و نیاز به حرکتهای نوآورانهای داریم
که بوروکراسی اداری را از بین ببریم تا کارها با
مشکالت کمتری آغاز شوند.
سرهنگی بابیان اینکه تعارض در منافع و
بین دستگاهی باعث شده تا دادن مجوزها
با سختی و مشکل همراه شود ،افزود :بعضی
از مجوزها قدرت یا شأن دستگاه یا ارگانی
محسوب میشوند و به همین علت برای ارائه
مجوز بهانههای زیادی از سوی آنها مطرح
میشود .ضمن اینکه به دلیل وجود فساد
اداری ،اشخاص برای دریافت مجوز مجبور
به پرداخت رشوه میشوند ،بنابراین هر زمان
گزارشیانظرسنجیبرایسهولتدرارائهمجوز
تهیهمیشود،افرادی کهدارایمنافعهستند
ی کنند.
با آن مخالفت م 

مدیرکل دفتر توسعۀ کارآفرینی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد :در تعارض
منافع بین دستگاهها بعضا برای ارائه یک
مجوز دو یا چند ارگان یا سازمان باید درباره
آن موضوع نظر بدهند اما بهجای هماهنگی
ت کننده باید
دستگاهها با یکدیگر ،درخواس 
بهطور جدا گانه با این سازمانها هماهنگ
شود و وظایف بین دستگاهی را افراد انجام
ن گونه
ی کهدرهیچ کشوریای 
میدهند،درحال 
نیست و دستگاهها با یکدیگر هماهنگیهای
الزم را به عمل میآورند.
وی با تأ کید بر اینکه فساد اداری و تعارض
منافع در بخش خصوصی هم وجود دارد،
افزود :بعضا گرفتن مجوز نیازمند اظهارنظر
ی کند به
صنف یا اتحادیه است که تعیین م 
چهشخصیمجوزدادهشود.افرادیهم کهدر
این زمینه نظر میدهند ،فعاالن همان صنف
و کار محسوب میشوند و طبیعی است که به
رقبای خود مجوز ندهند.
سرهنگیوجودامضاهایطالییرایکیدیگراز
مشکالتدرمسیراخذمجوزبرای کسبوکارها
عنوان کردوافزود:امضایطالییدرواقع گزارش
یا نظر نهایی کارشناس است به این معنا که
ا گر زمانی تایید بخشی از کار به گزارش یک
کارشناسمنوطشود،میتواندتأثیرمستقیمی
بر ارائه یا عدم ارائه مجوز بگذارد ،بنابراین
افراد برای دریافت آن از اشخاصی با عنوان
ق کن که در همه دستگاهها هم وجود
کارچا 
دارند کمک می گیرند تا بهطور غیرمستقیم
با کارشناس ارتباط بگیرند و درنتیجه گزارش
نهایی دخالت کنند.
ویدرپایانسخنانشاظهار کرد:فساداداری
ریشهداریدردستگاههاوارگانهایمختلف
کشوروجوددارد کهرفعآنهانیازمندهمکاری
همهقواومجموعههاست.این کار بهراحتیو
ی گیردوسختیهایزیادی
سهولتانجامنم 
در این مسیر وجود دارد و ما امیدواریم شاهد
آغاز این فرآیند باشیم.

تاریخ انتشار نوبت اول 1400/6/17
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/6/24
خ ش 1400/6/17

آ گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)
بهموجبپروندههایاجرائی کالسه9400051و9400055علیهرکابعلیحنیفهلووشرکتتخته
فشردهسیناچوبخرملهایرجایلیاییباموضوعچکبالمحلدر قبالمبلغ6/221/155/000
ریال بابت اصل طلب و مبلغ  311/057/750ریال بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 158/269/350
بابت حقوق دولتی مزایده اموال منقول و مبلغ  226/730/700ریال بابت حق حراج مزایده
اموال منقول و مبلغ  732/000/000ریال بابت بدهی بدهکار در صندوق ثبت موضوع پرونده
 950449اجرای احکام مدنی خرمدره جمعا به مبلغ  7/649/212/800ریال (هفت میلیارد
و ششصد و چهل و نه میلیون و دویست و دوازده هزار و هشتصدریال) اجرائیه صادر و منجر به
ابالغ آن گردیده است و برابر نامه شماره  1395/9/30-1395058270900295دفتر امالک
ششدانگ پالک ثبتی  40/856فرعی-اصلی بنام رکابعلی حنیفه لو سابقه ثبت و سند دارد
سپس برابر صورتجلسه ارزیابی  1400/6/18-140005027096000467ششدانگ پالک ثبتی
مورد تقاضا تحت پالک ثبتی  856فرعی از  40اصلی واقع در خرمدره بخش سه زنجان که
توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردیده است پالک ثبتی مذکور
به مساحت  1602/81مترمربع که در موقعیت محل به صورت ششدانگ یک قطعه زمین جهت
تجمیع با پالک ثبتی  392و  753به آدرس خرمدره خیابان امام خمینی میدان نماز پشت
نمایندگی سایپا جنب تاالر طاها که سند ششدانگ آن بنام رکابعلی حنیفه لو با حدود اربعه
شماال در دو قسمت اول دیواریست به طول  44/72چهل و چهارمتر و هفتاد و دو سانتی متر به
باقیمانده چهل اصلی دوم دیواریست به طول  27/71بیست و هفت متر و هفتاد و یک سانتی
متر به باقیمانده چهل اصلی شرقا دیواریست به طول  20/37بیست متر و سی و هفت سانتی
متر به باقیمانده چهل اصلی جنوبا در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شرقی اول دیواریست
به طول  28/02بیست و هشت متر و دو سانتی متر به باقیمانده چهل اصلی دوم دیواریست به
طول  16/02شانزده متر و دو سانتی متر به ملک مجاور شماره  40/753-392سوم دیواریست
به طول  16/08شانزده متر هشت سانتی متر به باقیمانده چهل اصلی چهارم دیواریست به
طول یک متر به باقیمانده چهل اصلی پنجم دیواریست به طول  16/43شانزده متر و چهل و
سه سانتی متر به باقیمانده چهل اصلی غربا درب و دیواریست بطول  21/09بیست و یک متر
و نه سانتی متر به خیابان مستحدثاتی همچنین برابر دستورهای شماره  9400051و 9400052
در قبالمبلغ10/500/000/000ریالشماره96/2/4-500039در قبالمبلغ400/000/000ریال
شماره  9800123در قبال مبلغ  5/350/000/000ریال شماره  00948شعبه اول در قبال مبلغ
 33/919/356/945ریال بازداشت میباشد طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ به مبلغ
 26/500/000/000ریال (بیست و شش میلیارد و پانصدمیلیون ریال) ارزیابی شده است که
بستانکار درخواست برگزاری مزایده نموده است که پالک فوق از ساعت  9الی  12روز یکشنبه
مورخ1400/7/11در ادارهثبتاسنادوامالکخرمدرهواقعدر خرمدره-میدانمعلم-مجتمع
اداراتاز طریقمزایدهبهفروشمیرسد.مزایدهاز مبلغپایه26/500/000/000ریالدر قبال
مجموع بدهی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود شرکت در مزایده
حضوریاستومنوطبهپرداختدهدرصدازمبلغپایه کارشناسیبهحسابسپردهثبتبهشماره
شبایIR390100004068013207775226وشناسهحساب952108500100000000014004905
میباشد و حضور خریدار یا نماینده او در جلسه مزایده الزامی است برنده مزایده مکلف
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده ثبت
واریز نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت عملیات
فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای
مربوط بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه
پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر به
مبلغ  311/057/750ریال (سیصد و یازده میلیون و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و پنجاه ریال)
و حق مزایده به مبلغ  248/846/200ریال (دویست و چهل و هشت میلیون و هشتصدو چهل و
ششهزار ودویستریال)نقداوصولمیگردد.ضمناچنانچهروز مزایدهتعطیلرسمی گردد.
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار1400/6/24:
بهرامی-سرپرست ثبت اسناد و امالک
====================================================================

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
دادنامه

شمارهبایگانیشعبه980908:
پرونده کالسه  9809981293200720شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جویبار تصمیم نهایی شماره
140047390002972154
خواهان :آقای سیروس سلیمانی فرد فرزند رستم به نشانی استان مازندران -شهرستان جویبار -شهر جویبار -خ امام
جنببانکملیم.ش
خواندگان:
-1آقایمسعودمسعودیثانیجویباریفرزندشعبانبهنشانیاستانمازندران-شهرستانجویبار-شهرجویبار-خیابان
کالگرمحله-جنبمسجدمعصومیه
-2آقای علی نقیبی فرزند رمضانعلی به نشانی استان مازندران-شهرستان جویبار-شهر جویبار-شهرک سپاه -ک
یاس-روبرویباشگاهمدانلو
-3آقایحسننبیزادهفرزندعزیزباوکالتآقایحسنبهرامپورجویباریفرزندعباسعلیبهنشانیاستانمازندران-شهر
جویبار-جویبار خامامجنببانکسینادفتروکالتبهرامپور
 -4آقای محمود معلمی فرزند غالمحسین به نشانی استان مازندران-شهرستان جویبار -جویبار -خ امام-جنب بانک
سینا-ساختمانمعلمی
-5آقایعلیرضاباقریدونچالیفرزندموسیبهنشانیاستانمازندران-شهرجویبار-جویبار دونچالمنزلشخصی
-6آقایحسین گلمحمدیبیزکیفرزندرمضانبهنشانیاستانمازندران-شهرستانجویبار-شهرجویبار-بیزکی-خ
شهیدحسینزاده1
-7آقایحجتالهنبویفرزندعزیزبهنشانیاستانمازندران-شهرستانجویبار-شهرجویبار -گلمحله
 -8آقای جواد اکبرزاده فرزند احمد به نشانی استان مازندران -شهرستان قائم شهر -قائم شهر-خ تهران-البرز 46
انتهای کوچهمنزلشخصی
-9آقایحسینحیدریفرزندحسنبهنشانیاستانمازندران-شهرستانجویبار-شهرجویبار-فوتم
-10آقای مرتضی خادمی آقمشهدی فرزند حسن به نشانی استان مازندران -شهرستان ساری -شهر ساری -خیابان
مازیار-مجتمعونوس-واحد14
-11آقایمهدیفقیهجویباریفرزندمحمدجعفربهنشانیاستانمازندرانشهرستانجویبار شهرجویبار خیابانامامخ
شچوپانیپشتفرمانداریسابقمنزلشخصی
-12آقایرضاقاسمیفرزندقربانبهنشانیاستانمازندرانشهرستانجویبار شهر کوهیخیلخانقالبمنزلشخصی
-13آقایحبیباله کابلیبیزکیفرزندذاتالهبهنشانیاستانمازندرانشهرستانجویبار شهرجویبار بیزکی
-14آقایاحمدعلیرادمنشفرزندقلیبهنشانیاستانمازندرانشهرستانجویبار کوهیخیل کشپلنگی
 -15آقای محمدعلی حاتمی جویباری فرزند عبدالعلی به نشانی استان مازندران شهرستان جویبار شهر جویبار
کالگرمحلهجنب کاشیوسرامیکفیروزه
-16آقایسیدمجتبیمطیعیفرزندسیدرسولبهنشانیاستانمازندرانشهرستانجویبار-جویبار-خیابانکالگرمحله-خ
شمصلحی-منزلشخصی
 -17آقای کاظم محمدزاده پطرودی فرزند رحیم به نشانی استان مازندران شهرستان جویبار-جویبار-روستای
کردکال-منزلشخصی
 -18آقای مفید محمدیان بیزکی فرزند حضرتقلی به نشانی استان مازندران شهرستان جویبار-جویبار-خ امام نبش
کشچوپانیمنزلشخصی
 -19آقای یاسر سهرابی فرزند رجب به نشانی استان مازندران شهرستان جویبار-جویبار خیابان الریم ایزدخیل مشک
آبادجنبمسجد 14معصوم
 -20آقای حسین بوداغی اترگله فرزند تیمور به نشانی استان مازندران-شهرستان جویبار -جویبار -روستای بیزکی-
منزلشخصی
-21دادسرایعمومیوانقالبشهرستانجویبار دادستانبهنشانیاستانمازندرانشهرستانجویبار-میدان کشتی-
خیابانامامخمینی -کوچهشهید کاکو-دادگستریجویبار
-22آقای عزیز شاکری فرزند محمد به نشانی استان مازندران-شهرستان جویبار -شهر جویبار -کالگرمحله -خیابان
شهید گنجی-منزلشخصی
-23آقای جعفر کالکی جویباری فرزند عقیل به نشانی استان مازندران-شهرستان جویبار -شهر جویبار -کالگرمحله
کوچهشهیدتوکلی
-24آقایموسیباقریدونچالیفرزندحسین-25آقایعلیمیرابیفرزندعلیاکبرهمگیبهنشانیاستانمازندران
شهرستانجویبار-شهرجویبار-دونچال
 -26آقای غالمرضا شامیان فرزند حبیب اله به نشانی استان مازندران شهرستان جویبار-جویبار-کالگرمحله خ
بیزکی کشامیان
 -27آقای محسن رمضانی فرزند شعبانعلی به نشانی استان مازندران شهرستان جویبار-جویبار کالگرمحله خ ش
گنجیمنزلشخصی
-28آقایعلیرضامژدهفرزندمحمدعلیبهنشانیاستانمازندرانشهرجویبار کالگرمحلهجنببانکتجارت کوچه
شهیدقادریمنزلشخصی
-29آقایعباسعلیبهرامپورجویباریفرزندمرحومذاتالهبهنشانیاستانمازندرانشهرستانجویبار-جویبارخیابان
کالگرمحلهاولخشاهافرامنزلشخصی
 -30آقای علی اکبر بهبودی جویباری فرزند اسمعیل به نشانی استان مازندران شهرستان جویبار شهر جویبار خ شهید
معصومی کوچهشهیدبهبودی
 -31آقای جهانگیر کلیجی سوخت آبندانی فرزند شعبانعلی به نشانی استان مازندران شهرستان جویبار-شهرجویبار-

خیابانامام کوچهشهیدسرپرستمنزلشخصی
-32آقایغالمحسینعسگریفرزنداصغربهنشانیاستانمازندران-شهرستانقائمشهر-قائمشهر-مسجدرسول
 -33آقای رضوانعلی شیخی جویباری فرزند رمضان به نشانی استان مازندران-شهرستان جویبار -شهر جویبار-
کالگرمحله
خواسته:صدور حکمورشکستگی
بهتاریخ1400/4/21دروقتفوقالعادهجلسهشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیشهرستانجویباربهدادرسیامضا کننده
زیر تشکیل است و پرونده کالسه فوق از دفتر دادگاه واصل و تحت نظر قراردارد .دادگاه با بررسی جامع ادله موجود در
پروندهوسایرقرائنومحتویاتآنپایاندادرسیرااعالموبااستعانتاز خداوندمتعالوباتکیهبرشرفووجدانخویش
بهشرحزیرمبادرتبهانشاءرایمینماید.
رای دادگاه
پیرامون دادخواست آقای سیروس سلیمانی فرد فرزند رستم به طرفیت  -1دادستان عمومی و انقالب شهرستان
جویبار آقایان-2مفیدمحمدیانفرزندحضرتقلی-3عباسعلیبهرامپور فرزندذاتاله-4علیا کبربهبودیفرزند
اسماعیل-5مهدیفقیهفرزندجعفر-6غالمشامیانفرزندحیبباله-7محمدحاتمی-8جوادا کبرزادهفرزنداحمد
-9علینقیبیفرزندشعبانعلی-10رضوانشیخیفرزندحسنجان-11مجتبیمطیعیفرزندسیدرسول-12محسن
رمضانی-13علیرضامژده-14علیمیرابی-15احمدعلیرادمنش-16حجتالهنبوی-17موسیباقر-18رضاباقری
فرزندعلیرضا-19یاسرسهرابی-20علیقاسمیفرزندقربان-21کاظممحمدزادهفرزندرحیم-22حسینبوداغی
-23غالمحسین عسکری -24جهانگیر کلیجی فرزند شعبانعلی -25مسعود مسعودی فرزند شعبان -26حبیب اله
کاملی -27حسن نبی زاده با وکالت آقای حسن بهرام پور  -28محسن گل محمدی فرزند رحمان -29عزیز شاکری
فرزند محمدی  -30جعفر کالکی  -31محمود معلم -32حسین حیدری فرزند حبیب اله  -33علی جان ابراهیمی
-34حاج حیدر هروی  -35ناصر ا کبرزاده  -36ولی اله محمدپور  -37کشتارگاه پرستو  -38کشتارگاه میانکاله
 -39بانک ملی اداره امور شعب استان مازندران -40شکراله شکری -41شرکت آریا دون به خواسته تقاضای صدور
حکمبراعالنورشکستگیبااحتساب کلیهخساراتبدینشرح کهخواهاندادخواستبیانداشت:اینجانبسابقا
کار تجاری انجام می دادم و حتی در اداره مالیات نیز دارای سوابق می باشم از افراد زیادی از جمله در شهرستان
جویبار-ساری-قائمشهربهصورتعمدهمرغزندهخریداریمینمودهاموصورتعمدهدر کشتارگاهودر تهرانو
ورامینانتقالمیدادم کهمعالوصفبهخاطروضعیتبداقتصادیورکودبازار ومضافابامتواریشدن کسانی که
باآنهاتجارتودادوستدداشتممدتیاستدچار عارضهسکتهقلبینیزدر اینمدت گردیدهامعلیایحالتقاضای
صدور حکم ورشکستگی با جلب نظر کارشناس دادگستری مورد استدعاست .دادگاه با عنایت به شرح دادخواست
تقدیمیاظهاراتخواهانضمنصورتمجلسمورخ1399/10/9بدینشرح کهخواستهبهشرحدادخواستتقدیمی
است.بنده ورشکسته هستم و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد .شغل من خرید و فروش مرغ بوده است.
دفتر تجاری داشتم و متوقف شده ام .از سال  67تا  74کارگر بودم .از سال  74تا  80خودم مغازه مرغ زدم .از  80تا
آخرای 93واسطه گریعمدهمرغمی کردم.عدمدفاعمناسباز سویخواندگانپیرامونردادعایخواهاننظر
کارشناسرسمیدادگستریپیرامونارزیابیملکارائهشدهازسویخواهاننظر کارشناسرسمیحسابرسیپیرامون
ورشکستگی و تعیین تاریخ توقیف که در فرجه مقرر مورد ایراد خوانده ردیف 39واقع شده که دادگاه پس از اخذ از
توضیحاز کارشناساظهاراتخواندهمذکور راموردپذیرشقرار ندادهلذانظریهمزبور رافاقداعتراضموجهومدلل
تشخیص داده و بر این بنیاد ضمن تشخیص تجاری بودن فعالیت ایشان و حصول علم به توقف در تادیه دیونش از
تاریخ1393/1/21دعویخواهانراواردتشخیصدادهبنابراینمستندابهمواد433-416-415-412قانونتجارت
و ماده 1قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/3/24حکم بر اعالن ورشکستگی خواهان و تعیین تاریخ
توقفنامبردهاز تاریخ 1393/1/21ودستور مهروموماموالواسنادایشانصادر واعالممیشود.درخصوصخواسته
خواهانمبنیبرمطالبهخساراتدادرسینظربهاینکهدادرسیصورتپذیرفتهبهجهتتقصیرخواندگاننبودهو
منتسببهایشاننمیباشد.خواستهخواهانراشایستهپذیرشندانستهومستندابهمواد1257و1258قانونمدنی
ومواد 197و 519و 520از قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدر امور مدنیحکمبهبیحقیخواهان
صادر واعالممیداردرایصادرهنسبتبهخواندگانردیف 36-33-21-12و 41غیابیبودهوظرفبیستروز پس
از ابالغقابلواخواهیدر اینشعبهوسپسظرفبیستروز قابلتجدیدنظرخواهیدر محکمهمحترمتجدیدنظر
استانمازندرانمیباشدونسبتبهسایراصحابدعویحضوریبودهودرمدتبیستروزپسازابالغقابلاعتراض
در دادگاههایتجدیدنظراستانمازندرانمیباشد.
تاریخانتشار1400/6/24:
دادرسشعبهدومدادگاهعمومیحقوقیشهرستانجویبار-کوشاحسینیپهنه کالئی
====================================================================
آ گهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ پالک شماره -27فرعی از سنگ  98اصلی واقع در دهین فیروزکوه مورد تقاضای آقای علی
توماریفرزندنجفبهعلتعدمحضور مالکیانمایندهقانونیویبهعملنیامده وتحدیدحدودطبقتبصرهالحاقیاز
ماده  15قانون ثبت نیز مقدور نبوده است و آقای مصطفی نیک پناه به وکالت از طرف آقای علی توماری به موجب تقاضای
وارده  21007336مورخ  1400/6/15تقاضای تحدید حدود اختصاصی نمود لذا تحدید حدود اختصاصی پالک موصوف
در روز مورخ  1400/7/25راس ساعت  11صبح در محل وقوع ملک شروع و به عمل خواهد آمد .لذا از مالکین و مجاورین
و اصحاب حقوق دعوت میشود در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند بدیهی است طبق ماده  20قانون ثبت
معترضین بایستی از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف  30روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
فیروزکوه تسلیم نمایند در غیر این صورت پس از پایان مذکور نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضی طبق مقررات
تاریخ انتشار1400/6/24 :
اقدام خواهد شد.
سجاد حسن پور –سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فیروزکوه
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