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ش��روع  از  دارای��ی  و  اقتص��ادی  ام��ور  وزی��ر 
پ��روژه مولد س��ازی دارایی ه��ای م��ازاد دول��ت در دو 
 وزارتخان��ه جه��اد کش��اورزی و آم��وزش و پ��رورش 

خبر داد.
 ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت اقتصاد 
و دارایی، س��ید احس��ان خان��دوزی در س��خنانی در 
پانزدهمین نشست پاسخگویی وزرا، معاونان و مدیران 
ریاست جمهوری درباره جزئیات طرح مولدسازی، اظهار دولتی به تماس های م��ردم در مرکز ارتباطات مردمی 

داش��ت: اولین مجوز ها به وزارت کش��اورزی و آموزش 
و پرورش داده ش��د، چون هم فهرس��ت ام��وال مازاد و 
راکد خود را داش��تند و هم در زمین��ه پروژه عمرانی و 

ارزیابی شان از آنها، امورشان را انجام داده بودند.
خاندوزی افزود: امیدواری��م که در وزارت آموزش 
و پرورش س��اخت مدارس و در وزارت جهاد کشاورزی 
پروژه های مرب��وط به آبخیزداری و آب خوان داری اجرا 

شوند.

خبــر

معاون وزیر راه و شهرسازی:

بخشی از پروژه مصالی تهران سال آینده افتتاح می شود
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به هزینه ۳ میلیارد تومانی ساخت 
هر تخت بیمارستانی گفت: بخشی از پروژه مصالی تهران سال آینده افتتاح 

می شود.
به گزارش دانشجو، علی نبیان با یادآوری اینکه از ابتدای تاسیس سازمان 
مجری س��اختمان ها و تاسیس��ات عمومی و دولتی ۲۵۰ بیمارستان ساخته 
 ش��ده اس��ت، اظهار کرد: بیمارس��تان ها دارای ۲۴ و ۴۹۹ تخت و در قالب 

۲ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۸۶۸ مترمربع بنا ساخته و تحویل شده است.
 وی اف��زود: در دوران کرون��ا م��ا توانس��تیم ۱۴ بیمارس��تان را از بع��د 

سخت افزاری آماده و آن ها را تحویل وزارت بهداشت دهیم.
وی تأکید کرد: با این اقدام توانس��تیم بخشی از دغدغه مردم را کاهش 

دهیم.
مدیرعامل سازمان مجری س��اختمان ها و تاسیسات عمومی و دولتی با 
اشاره به اینکه نگهداشت بیمارستان ها دچار مشکل است گفت:بیمارستان های 
در حال س��اخت هزینه بر هس��تند. در زمان حاضر برای س��اخت هر تخت 
بیمارس��تانی حدود ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت و به تبع برای ساخت 

یک بیمارستان نیازمند تامین هزینه سنگینی هستیم.
نبیان به مثالی در این باره اشاره کرد و افزود:اگر بخواهیم یک بیمارستان 
۵۰۰ تختخوابی بسازیم اعتبار ریالی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

وی با تاکید بر تالش برای نگاه داشت بیمارستان ها و افزایش عمر آن ها 
به پروژه مصالی تهران اش��اره و اضافه کرد: بخش��ی از این پروژه سال آینده 

افتتاح می شود.

ایران و ترکمنستان در خصوص مسائل ترانزیتی 
تفاهمنامه امضا کردند

س��فیر ای��ران در ترکمنس��تان گفت: براس��اس یادداش��ت تفاهمی که 
بین ایران و ترکمنس��تان به امضا رس��ید مقرر ش��د کمیته ای برای کمک 
 به برطرف کردن اختالفات بازرگانان و مس��ائل ترانزیتی دو کش��ور تشکیل

 شود.
به گزارش مهر، عباس ارباب اظهار کرد: براس��اس یادداشت تفاهمی که 
بین ایران و ترکمنس��تان به امضا رسید مقرر ش��د کمیته ای برای کمک به 
برطرف کردن اختالفات بازرگانان و مس��ائل ترانزیتی روزمره بین شرکتهای 

حمل و نقل ترانزیتی ۲ کشور تشکیل شود.
س��فیر ایران در ترکمنس��تان بیان کرد: این تفاهمنامه در قالب نشست 
کنس��ولی و مرزی ۲ کش��ور بین علیرضا بیگدلی، معاون کنسولی، مجلس و 
ایرانیان وزارت امور خارجه ایران با همتای ترکمنستانی وی در محل وزارت 

خارجه این کشور در عشق آباد به امضا رسید.
وی ادامه داد: نشست یاد شده با موضوع توسعه همکاری های گمرکی و 
حمل و نقلی در حوزه جاده ای، ریلی و دریایی و ایجاد تسهیالت بیشتر برای 

تردد رانندگان ترانزیت، تسهیل صدور روادید برگزار شد.
ارب��اب همچنین از دیدار و گفت و گوی معاون وزیر خارجه کش��ورمان 
با رش��ید م��ردوف وزیر خارجه ترکمنس��تان خب��ر داد و گفت:وزیر خارجه 
ترکمنس��تان دراین نشست ضمن تبریک س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی 
و آرزوی موفقی��ت روز اف��زون برای ملت و دولت جمهوری اس��المی ایران، 
پیش��رفت روابط ۲ کشور در حوزه دیپلماسی وگردشگری، اقتصادی و حوزه 
زبان فارسی را خواستار شد و بر تبادل هیأت های دیپلماتیک ۲ کشور تاکید 

کرد.
س��فیر ایران در ترکمنس��تان افزود: قبل از این دیدار هیأت دیپلماتیک 
ایران��ی با اتحادیه حمل و نقل جاده ای ترکمنس��تان مذاکراتی انجام داده و 

تفاهم های خوبی بین طرفین ایجاد شد.

معاون سازمان سرمایه گذاری:

فاینانس راه آهن تهران-قم-اصفهان هنوز آغاز 
نشده  است

س��رمایه گذاری  س��ازمان  مع��اون 
درب��اره تامین مالی پروژه برقی س��ازی 
راه آهن تهران-قم-اصفهان و استفاده از 
فاینانس چینی اظهار داش��ت: براساس 
اطالعاتم تاکن��ون مراحل فاینانس این 
پروژه آغاز نش��ده  و گویا مش��کالتی در 
قرارداد وجود دارد اما مراحل و روال آن 

در حال انجام است.
مس��عود براتی در گفت وگ��و با ایلنا، درب��اره جزییات س��رمایه گذاری 
 خارجی در پروژه راه آهن س��رخس اظهار داشت: ارزش فاز اول این قرارداد 
۴۰ میلیون دالر اس��ت که س��رمایه گذار چینی به این پروژه ورود کرده  و از 

طرف ایران هم آستان قدس رضوی در این پروژه ورود کرده است. 
وی درباره ارزش کل قرارداد با چینی ها و میزان س��رمایه گذاری شرکت 
چینی در این پروژه گفت:ارزش این پروژه در مجموع ۴۰۰ میلیون دالر است 

که قرارداد آن از سه ماه گذشته منعقد شد.
معاون سازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتصادی افزود: مدت زمان 
اجرای کامل این قرارداد حدود یک سال برآورد می شود و منابع ۴۰۰ میلیون 
دالری در طول این یک س��ال بصورت تدریجی وارد پروژه خواهد شد. دوره 
جذب س��رمایه از نقطه ش��روع قرارداد تا کامل شدن آن و نقطه آغاز اجرای 
عملیاتی پروژه طول می انجامد و همانطور که گفته ش��د مدل تامین منابع، 
س��رمایه گذاری اس��ت.براتی همچنین درباره تامین مالی پروژه برقی سازی 
راه آهن تهران-قم-اصفهان و استفاده از فاینانس چینی اظهار داشت:براساس 
اطالعاتم تاکنون مراحل فاینانس این پروژه آغاز نش��ده  و گویا مشکالتی در 

قرارداد وجود دارد اما مراحل و روال آن در حال انجام است.
وی تاکید کرد: با روسیه هم خط اعتباری ۵ میلیارد دالری در دستور کار 
داریم.در تمام این قراردادها سازمان سرمایه گذاری در بحث کالن موضوعات 
تامی��ن مالی و صدور ضمانت نامه های دولتی برای آن پروژه ها ورود می کند. 

مباحث فنی و علمیاتی این پروژه ها برعهده دستگاه های تخصصی است.
معاون سازمان سرمایه گذاری با اشاره به سقف فاینانس در قانون بودجه 
گفت:یک بندی درباره تامین مالی در بودجه دیده می شود که اجازه می دهد 
تا س��قفی تامین مالی دریافت ش��ود که معموال س��قف ۳۰ میلیارد دالر در 

بودجه دیده می شود.

خاندوزی:

مولدسازی از وزارتخانه های جهاد کشاورزی 
و آموزش و  پرورش آغاز می شود

تنظیم بازار برنج خارجی به انجمن واردکنندگان 
برنج واگذار شد

معاون توس��عه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار 
برنج خارجی به انجمن وارد کنندگان برنج ایران خبر داد.

به گزارش ایس��نا، محس��ن ش��یراوند -معاون توس��عه بازرگانی وزارت 
جهادکش��اورزی -در این باره اعالم کرد: با توجه به سیاست های کلی دولت 
در جهت کاهش تصدی گری و با هدف س��اماندهی ام��ور اجرایی بازار برنج 
خارجی از جمل��ه کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم نامه ای 
از سوی معاونت توسعه بازرگانی با انجمن وارد کنندگان برنج ایران و بخش 

خصوصی فعال در این حوزه به امضا رسید.
وی افزود:این تفاهم نامه به منظور واگذاری امور اجرایی از قبیل واردات 
و اقدام��ات تنظیم بازار برنج اس��ت که بخش خصوصی تح��ت نظارت و در 
چارچوب ضوابط و سیاس��ت های ابالغی وزارت جهاد کشاورزی اقدام خواهد 

کرد.
بر اس��اس اعالم وزارت جهادکشاورزی، ش��یراوند تاکید کرد:حمایت از 

تولید داخل و مصرف کنندگان در سیاست های ابالغی لحاظ می شود.

ژاپن خریدار محصوالت لبنی ایران می شود
مدی��رکل دفتر توس��عه ص��ادرات وزارت جهادکش��اورزی در نامه ای به 
روسای انجمن ها و اتحادیه های صنایع لبنی از موافقت ژاپن با درج نام ایران 

در فهرست صادرکنندگان محصوالت لبنی به این کشور خبر داد.
 ب��ه گزارش ایس��نا، در مت��ن نامه محرم س��لطانی آمده اس��ت:احتراما، 
به پیوس��ت تصویرنامه ش��ماره تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ مدی��رکل دفتر امور 
بین الملل و سازمان های تخصصی متضم به ضمائم در خصوص درج نام کشور 
ایران در لیس��ت کش��ورهای مجاز به واردات محصوالت لبنی به کشور ژاپن 
توسط مراجع ذیصالح آن کشور ارسال می شود. لذا با توجه به اهمیت موضوع 
متقضی است ضمن اطالع رسانی به فعاالن آن حوزه، برنامه ریزی و اقدام  الزم 

برای صادرات محصوالت تولیدی – لبنی به کشور مذکور معمول شود.

توقف در صادرات روغن پالم اندونزی
اندونزی مجوزهای صادرات روغن پالم را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش ایس��نا، لوهوت پاندجایتان، وزیر ارش��د کابینه اندونزی اعالم 
ک��رد که اندونزی مجوزهای صادراتی روغن پالم را برای تامین عرضه داخلی 
به دلیل افزایش قیمت روغن پیش از مراسم  مذهبی آینده به حالت تعلیق 
در می آورد.او گفت که صادرکنندگان روغن پالم از س��ال گذش��ته س��همیه 
محموله های بزرگی را جمع آوری کرده اند و اکنون انگیزه اندکی برای عرضه 

به بازار داخلی دارند.
اندونزی، بزرگ ترین صادرکننده روغن پالم در جهان، برای شرکت های 
روغن پالم که بخشی از محصوالت خود را به بازار داخلی فروخته اند. لوهوت 
گفت: در حال حاضر حجم صادرات را ۶ برابر مقداری می دانند که شرکت ها 
در داخ��ل به فروش رس��انده اند.صادرکنندگان می توانند پس از آرام ش��دن 

اوضاع از این حقوق صادراتی استفاده کنند.

وزیر راه شهرسازی گفت:برای خدمت رسانی بهتر 
به روس��تاییان در وزارت راه وشهرس��ازی ق��رار گاه راه 

روستایی راه اندازی می شود.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش 
در آئی��ن نام��ه افتت��اح ۲۸۵۴ کیلونت��رراه روس��تایی 
گفت:امروز هرچه به روستاییان خدمت کنیم کم است 

و رسیدگی به روستا جزو اولویت های دولت است.
وی اف��زود: در روزه��ای آینده نیز افتتاح مس��کن 
اینک��ه از ۲۸۵۴ کیلومتر ۴۵۸ کیلومتر راه روس��تایی روس��تایی را خواهیم داش��ت. مه��رداد بذرپاش با بیان 

احداث و ۲۳۹۴ کیلومتر بهس��اری ش��ده اس��ت بیان 
 کرد:ق��رارگاه راه روس��تایی در وزارت راه وشهرس��ازی 
راه ان��دازی می کنی��م و از تش��کل های جه��ادی برای 

پیشبرد اهداف درخواست کمک داریم.
وی تاکید کرد ۱۸ درصد راه روس��تایی باقی مانده 
نیازمند تمرکز اس��ت و هر امکانی که داشته باشیم در 
اختیار گروه های جهادی ق��رار می دهیم زیرا هر چقدر 
راه روس��تایی توس��عه یابد خدمت رس��انی بهتر انجام 

می شود.

مع��اون بنیاد مس��کن از اجرایی ش��دن ۲۱۲ هزار 
 و ۷۵۶ واح��د طرح نهضت ملی مس��کن در روس��تاها 

با میانگین پیشرفت ۴۶ درصد خبر داد.
ب��ه گزارش وزارت راه و شهرس��ازی، مجید جودی 
معاون مس��کن ش��هری بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
روند اجرای طرح نهضت ملی مس��کن را در روس��تاها 
 هم��راه ب��ا پیش��رفت فیزیک��ی اع��الم ک��رد و گفت: 
در ح��ال حاض��ر ۲۱۲ ه��زار و ۷۵۶ واحد طرح نهضت 

ملی مسکن در روستاها وارد فاز اجرا شده که میانگین 
پیشرفت واحدهای آغاز شده ۴۶ درصد است.

معاون مسکن ش��هری ادامه داد: از ۲۰۰ هزار واحد 
مس��کونی روس��تایی مصوبه س��ال جاری، بیش از ۱۶۲ 
 ه��زار واحد در برنام��ه اجرا قرار گرفته ک��ه از این تعداد 
۱۱۹ ه��زار واحد ب��رای پرداخت تس��هیالت به بانک ها 
معرف��ی و قرارداد ح��دود ۲۹ هزار واحد نی��ز با بانک ها 
منعقد ش��د.جودی یادآور ش��د: بیش از ۲۱۲ هزار واحد 

 ط��رح نهض��ت ملی مس��کن ک��ه در روس��تاها وارد فاز 
اجرا ش��ده واحدهایی هس��تند که از ابتدای اجرای طرح 
نهض��ت ملی در س��ال ۱۳۹۹ بع��د اجرا ش��ده اند.یادآور 
می شود بنیاد مس��کن انقالب اسالمی یکی از کارگزاران 
طرح نهضت ملی مس��کن احداث یکه��زار و ۶۰۰ واحد 
مس��کونی را در ش��هرها و روس��تاها در دولت سیزدهم 
برعهده گرفته است که نیمی از آنها در شهرها و نیم دیگر 
در روستاها اجرا، تکمیل و تحویل متقاضیان خواهد شد.

وزیر راه شهرسازی:

راه اندازی قرارگاه راه روستایی

معاون بنیاد مسکن:

بیش از ۲۱۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در روستاها وارد 
عملیات اجرا شد
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به سمت عضو اصلي هيئت مديره  1262248922علي اصغر صادقي به شماره ملي 
بـه   1262258634آقاي علي اكبر فروهر به شـماره ملـي    05/05/1403تا تاريخ 

آقـاي حسـن هيزمـي     05/05/1403سمت عضو علي البدل هيئت مديره تا تاريخ 
به سمت عضو اصلي هيئت مـديره تـا تـاريخ     1262905923فيني به شماره ملي 

بـه سـمت    6199126270آقاي جعفر خليفه آراني به شـماره ملـي    05/05/1403
باقري نصـرآبادي  آقاي علي  05/05/1403عضو علي البدل هيئت مديره تا تاريخ 

به سـمت عضـو اصـلي هيئـت مـديره تـا تـاريخ         6199834003به شماره ملي 
انتخاب گرديدند آقاي محمود حبيبي زاده قهرود بـه شـماره ملـي     05/05/1403

به سمت بازرس علي البدل تـا پايـان سـال مـالي آقـاي محمـد        1260561828
ا پايان سال مالي به سمت بازرس اصلي ت 1261668121رمضانپور به شماره ملي 

انتخاب گرديدند روزنامه كثيراالنتشار آفرينش جهت نشر آگهي هاي شركت تعيين 
 . گرديد

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان                               ش -796
 مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري كاشان (1445604)
 

 تاسيس شركت با مسئوليت محدود آراد كيان اسپادانا هي آگ
بـه شناسـه ملـي     608401بـه شـماره ثبـت     10/11/1401درتاريخ 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن  14011924180
موضـوع فعاليـت   . به شرح زير جهت اطالع عمـوم آگهـي ميگـردد   

تامين، تهيه و توليد و بسته بندي ، توزيع و پخش ، خريد و فـروش،  :
واردات و صادرات كليه كاالهـاي مجـاز بازرگـاني از قبيـل انـواع      
گوشت گرم و منجمد و سفيد و قرمز و كاالهاي پروتئيني شركت در 
نمايشگاه هاي بين المللي، شـركت در كليـه مناقصـات و مزايـدات     

وصي، انعقاد قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقـي و  دولتي و خص
حقوقي، اخذ نمايندگي از شركت هـاي داخلـي و خـارجي، ايجـاد     
شعب و نمايندگي در تمام نقاط ايران و جهان، افتتاح حسـاب بـراي   
شركت نزد بانك ها، اخذ وام و تسـهيالت و ضـمانت نامـه بـانكي     

و اعتبـاري   بصورت ارزي و ريالي از بانـك هـا و موسسـات مـالي    
درصورت لزوم پس از اخـذ مجوزهـاي الزم از   . دولتي و خصوصي

از تاريخ ثبت به مدت نامحـدود مركـز   : مراجع ذيربط مدت فعاليت 
استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركـزي، شـهر تهـران،    : اصلي 

نيلوفر، خيابان شـهيد ابوالقاسـم وهـابي بـرزي، خيابـان      -شهيدقندي
سـرمايه شخصـيت    1533845764كدپستي  2، طبقه 12ششم، پالك 

ريال نقـدي ميـزان سـهم     10،000،000حقوقي عبارت است از مبلغ 
الشركه هر يك از شركا آقاي وحيدرضا مهدوي كيا به شـماره ملـي   

ريـال سـهم الشـركه آقـاي احمـد       5000000دارنده  0075002809
ريـال سـهم    5000000دارنـده   3309424219خزائي به شماره ملي 

ه اعضا هيئت مديره آقاي وحيدرضا مهدوي كيا به شماره ملـي  الشرك
به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحـدود آقـاي    0075002809

به سـمت مـديرعامل بـه     3309424219احمد خزائي به شماره ملي 
مدت نامحدود و به سمت عضو اصلي هيئت مديره به مدت نامحدود 

بهادار و تعهدآور شركت از كليه اوراق و اسناد : دارندگان حق امضا 
قراردادهـا و عقـود اسـالمي و اوراق     –بروات  –سفته  –قبيل چك 

عادي و اداري با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا همـراه  
طبـق اساسـنامه   : اختيارات مـدير عامـل   . با مهر شركت معتبر است

 روزنامه كثير االنتشار آفرينش جهت درج آگهي هاي شـركت تعيـين  
ثبت موضوع فعاليت مذكور به منزله اخـذ و صـدور پروانـه    . گرديد

 . فعاليت نمي باشد
 امـالك كشـور   و سازمان ثبت اسناد                        د   -704

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1450487) 
 

 آگهي تغييرات شركت سهامي خاص رايكا رايان امين 
  587875و به شماره ثبت  14010571096ملي  به شناسه

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مـورخ  
خـانم زهـرا نعمتـي بـه     : تصميمات ذيل اتخاذ شـد  18/07/1401

به سمت عضو هيئت مـديره تـا تـاريخ     0481028651شماره ملي 
و به سـمت نايـب رئـيس هيئـت مـديره تـا تـاريخ        18/07/1403
بـه   3980158500آقاي امين سعيدي به شماره ملي  18/07/1403

و به سمت رئـيس   18/07/1403سمت عضو هيئت مديره تا تاريخ 
و به سمت مديرعامل تا تاريخ  18/07/1403هيئت مديره تا تاريخ 

به  4051031268آقاي هادي آهنگري به شماره ملي  18/07/1403
. گرديدنـد انتخاب  18/07/1403سمت عضو هيئت مديره تا تاريخ 

امضاء كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـركت و  
قراردادها و اوراق عادي و اداري با امضاء مـديرعامل بـه تنهـايي    

 . همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود
امالك كشور اداره ثبت  و سازمان ثبت اسناد             د -707

 شركت ها و موسسات غيرتجاري تهران (1450491)
 

 آگهي تحديد حدود اختصاصي 
 )حوزه ثبتي شهرستان خمين(

قـانون ثبـت منتشـر     14آگهي نوبتي كه به موجب مقـررات مـاده    پيرو
گرديده؛ اينك برحسب درخواست واصله مستند به ماده مذكور و مـاده  

آئين نامه قانون ثبت تحديد حدود اختصاصي پالك مورد تقاضـا از   61
: اين واحد به شرح زيـر مـي باشـد   ) حوزه ثبتي(امالك واقع در بخش 

 – 4ز پالك ا ثبت خمين قسمتي 23/8/1401:  871باستناد رأي شماره 
خمين در مالكيت آقاي محمداسـماعيل دااليـي    2واقع در بخش اصلي 

از اصلي مذكور تعيين گرديده و چون فرعي  –استقرار و براي آن پالك 
 15تحديد حدود ملك به عمل نيامده است و عمل به تبصره ذيل مـاده  

درخواست متقاضي تحديـد حـدود    قانون ثبت نيز مقدور نبوده و بنا به
در محل  9/12/1401صبح مورخه  9اختصاصي رقبه مذكور در ساعت 

قانون ثبـت اسـناد و    14لذا به موجب ماده . شروع و انجام خواهد شد
امالك به مالك پالك و مجاورين فوق الذكر به وسيله اين آگهي اخطار 

ه هم رسانند؛ مي گردد؛ كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور ب
چنانچه مالك يا نماينده قانوني وي در موقع مقرر حاضر نباشد، مطـابق  

قانون مزبور ملك مورد آگهي با حدود اظهـار شـده از طـرف     15ماده 
مجاورين تحديد حدود خواهد شد؛ و اعتراضات مجـاورين نسـبت بـه    
         حدود و حقوق ارتفاقي و نيز صـاحبان ملـك در موقـع مقـرر حاضـر      

روز از تـاريخ تحديـد    30قانون ثبت فقط تا  20؛ مطابق ماده نبوده اند
ماده واحد قانون تعيين  2شد و در اجراي تبصره  حدود پذيرفته خواهد

تكليف پرونده هاي معترض ثبتي، معترض مي بايست از تـاريخ تسـليم   
اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتـراض خـود را بـه    

و گواهي الزم از مرجع مذكور اخذ و بـه   مرجع ذيصالح قضائي تقديم
 . اين اداره تسليم نمائيد

 19/11/1401: تاريخ انتشار
 –مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك خمين                  ش-01/846

چوگريعلي   
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                          
 


