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سرپرست جدید سازمان حمایت 
منصوب شد

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت طی حکمی حسین 
فرهیدزاده را عنوان سرپرست سازمان حمایت مصرف 

کنندگان و تولید کنندگان منصوب کرد. 
در این حکــِم فاطمی امین خطاب بــه  فرهیدزاده  
آمده است: نظر به شایستگی تعهد و تجارت ارزنده  
جنابعالی، به موجب این حم به ســمت »سرپرست 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان« 
منصوب می شوید؛ انتظار می رود با همکاری همه 
بخــش های مرتبــط در وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت و سایر سازمان های حاکمیتی در در خدمت 

به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.  فارس

 اعالم لیست شهرهای دارای ظرفیت 
در طرح نهضت ملی مسکن 

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
در اطالعیه ای، لیســت اســتانها و شهرهای دارای 
ظرفیــت ثبت نام در فاز هفتــم طرح نهضت ملی 

مسکن را اعالم کرد.
در اطالعیه دوم معاونت مســکن و ســاختمان در 
خصوص ثبت نام فاز هفتم طرح نهضت ملی مسکن 
آمده اســت: با عنایت به ثبت نام مرحله هفتم طرح 
نهضت ملی مسکن در شهرهای دارای ظرفیت مازاد 
زمین )تا سقف ظرفیت زمین تأمین شده(، به اطالع 
متقاضیان می رساند که لیست استان ها و شهرهای 
دارای ظرفیت مازاد زمین در این مرحله از ثبت نام 
به شــرح جدول ذیل است. بدیهی است در صورت 
تأمین زمین در سایر شــهرهای کشور در روزهای 
آتی، سامانه در این شهرها نیز به تدریج بازگشایی و 
اسامی شهرها به این لیست اضافه می شود.  مهر

آیین نامه تسهیالت تبصره ۱۸ بودجه 
ابالغ می شود 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیالت اشتغالزایی در ۲ 
قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ و تسهیالت بانکی تبصره 
۱۸ اعمال می شود، گفت: امیدواریم تا ۱۰ روز آینده 

آیین نامه تسهیالت حوزه تبصره ۱۸ ابالغ شود.
خاندوزی اظهار داشت: اعطای تسهیالت مربوط به 
تبصره ۱۸ و اشتغالزایی در بودجه ۱۴۰۱ به دلیل 
ابالغ نشدن آیین نامه ها تاخیر داشته است.وی ادامه 
داد: با توجه به شــرایط استان سرمایه گذاری هایی 
نیاز اســت، به طــرح هایی مثل زباله ســوزها که 
ســازگاری با اســتان دارد و  مــورد تاکید رئیس 
جمهوری اســت کمک می کنیم تا سرمایه گذاری 

خارجی برای آن انجام شود.  ایرنا

اخبـــار

بازار خودرو این روزها در میان تاکید وزارت صمت بر ســامانه یکپارچه فروش 
و رویکرد خودروســازان خصوصی به عرضه در بورس در ســر درگمی ســپری 
می کند که گاه ســخنانی امیدوارکننده از بهبود وضعیت خودرو در کشــور به 
گوش می رسد چنانکه مدیرعامل ایران خودرو از کاهش تعداد خودرو های ناقص 
کــف پارکینگ به کمتر از ۲۲ هزار دســتگاه خبر داد و گفــت: تا پایان مرداد 
تعداد خودرو های ناقص به صفر خواهد رسید. مهدی خطیبی در حاشیه مراسم 
رونمایی از خودروی دوگانه سوز سورن پالس افزود: تعداد خودرو های ناقص کف 
پارکینگ ایران خودرو در تاریخ نهم بهمن ماه پارســال ۸۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه 
بود و تا اواخر مرداد دیگر خودروی ناقصی در کف پارکینگ ها نخواهیم داشــت.
خطیبــی با بیان اینکــه دیگر معضلی به نام خودروی کــف پارکینگ نخواهیم 
داشت، گفت: همین مساله و شاخص »عبور مستقیم« )تولید خودروی کامل و 
در اختیار واحد فروش قرار دادن( که از ابتدای خرداد ماه به ۱۰۰ درصد رسیده 
منجر به ارتقای کیفی ۲۵ درصدی خودرو های این گروه صنعتی خواهد شــد. 
وی در تایید سخنان خود نیز عنوان می کند که در ماه های گذشته شاهد کاهش 

۳۹ درصدی مراجعات مشــتریان به واحد های خدمات پس از فروش بودیم که 
نشان دهنده حرکت ایران خودرو در مسیر ارتقای کیفی است.

 این ســخنان امیدوار کننده به آینده صنعت خودرو کشــور و تعهد پذیر شدن 
خودروسازان در حالی مطرح شده است که برای تکمیل این روند خدمت رسانی 

چند نکته قابل توجه وجود دارد:
نخســت آنکه به گفته آقای خطیبی از خردادماه تولید خودروی کامل به ۱۰۰ 
درصد رسیده است که به ارتقای ۲۵ درصدی کیفی خودروها منجر شده است. 
وی آمار بهمن ماه ســال گذشــته را ۸۲ هزار و ۵۰۰ دســتکاه خودروی ناقص 
عنوان می کند که به ۲۲ هزاردســتگاه رســیده اســت. حال این سوال مطرح 
است که وقتی خودروســازان از تاثیر تکمیل و تجاری سازی زودهنگام خودرو 
در ارتقای کیفیت آن آگاه هستند چرا طی سالهای گذشته این اقدام را صورت 
نداده و با تولید خودروهای ناقص زمینه ساز کاهش ۲۵ درصدی کیفیت خودرو 
شــده اند؟ در همین حال آقــای مدیرعامل از تکمیل ۶۰ هزار خودرو ســخن 
گفته که کیفیت باالتری نســبت به خودروهای گذشــته دارند. حال این سوال 
مطرح اســت که طرح خودروسازان برای خودروهای تولید پیش از تکمیل ، که 
کیفیتی ۲۵ درصد پایین تر دارند چیســت؟ آیا خودروسازان اقدام به پرداخت 
خسارت نقدی به مالکان آن خودروها می کنند یا اینکه مانند شرکت های بزرگ 

خودروسازی فراخوان اصالح خودروهای گذشته را صادر می کنند؟
دوم آنکــه به گفته آقای مدیرعامل، مراجعه بــه نمایندگی ها و واحدهای پس از 
فروش ۳۹ درصد کاهش داشــته است که خبری بسیار خوب است که امید می 

رود تا در آینده بر این میزان افزوده گردد. اما در اینجا یک مســئله باقی اســت و 
آن اینکه به گفته آقای مدیر ارتقای سطح کیفیت با تکمیل خودروهای ناقص از 
ابتدای خرداد ماه بوده اســت حال آنکه بر اساس مقررات و مصوبات قراردادهای 
گارانتی خودروهای صفر، فاصله زمانی ۳ تا ۵ ماه به کیلومتر شمار ۱۰۰۰ کیلومتر 
می باشد، به عبارتی دقیق تر از آن تاریخ تا به امروز ۴۵ روز می گذرد که بر اساس 
مقررات گارانتی صرفا نیمی از زمان مراجعه خریداران برای ســرویس های اولیه 
خودروهایشــان سپری شده است لذا کاهش ۳۹ درصدی مراجعات امری طبیعی 
می نماید. البته اگر با نگاهی بدبینانه به این موضوع نگریســته شود می توان این 
طور نتیجه گرفت که کیفیت خودروها چنان نابســامان بوده است که مشریان از 
همــان روزهای اول و تا پیش از زمان گارانتی اولیــه اجبارا باید به نمایندگی ها 
مراجعه و به دنبال رفع مشــکالت خودروی خود می شدند. به هر حال با نگاهی 
خوش بینانه به کاهــش ۳۹ درصدی مراجعات این نیتجه را می توان مطرح کرد 
که خودروسازان در حال برداشتن گام هایی برای ارتقای کیفیت خودروها هستند 
هر چند هنوز مســئله قیمت های بی دلیل باالی تولیدات خودروســازان و البته 

سرنوشت خودروهای پیش از این تکمیل سازی همچنان باقی است.
البته خودروســازان هنوز عنوان نکرده اند که آیا تکمیل کردن این خودروهای 
ناقص ،پایان راه تولید خودروهای ناقص است یا آنکه در شهریور با عنوان کمبود 
قطعه های جدید بار دیگر تولیدات کاهش یافته و بهانه ای می شود برای افزایش 
قیمت های جدید و بدعهدی های چند ماهه خودروسازان به مشتریان که دارای 

سابقه ای طوالنی است؟

یادداشت

وهای کف پارکینگ و یک سوال؟ صفر شدن خودر

رئیس کل بانک مرکزی ایران پس از مذاکراتی با رئیس 
کل بانک مرکزی و برخی مقامات روســیه، گفت: کنار 
گذاشته شدن دالر و یورو یکی از موضوعات گفت وگو با 

طرف روسی بوده است.
علی صالح آبادی رئیــس کل بانک مرکزی ایران پس از 
مذاکراتی مفصل با رئیس کل بانک مرکزی، »الکســاندر 
نوواک« معاون نخست وزیر، »ماکسیم ریشتنیکوف« وزیر 
توســعه اقتصادی و »الکسی اورشوک« معاون بین الملل 
نخست وزیر روســیه گفت: خوشبختانه تفاهمات خوبی 
در زمینه های مختلف بانکی، مالی و اقتصادی با روسیه 
بدســت آمد که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شــد و 

تجار دو کشور نتایج آن را لمس خواهند کرد.
صالح آبادی ضمن اشــاره به توافق ایران و روســیه برای 
استفاده از ارز های ملی در مبادالت اقتصادی بین دو کشور 
افزود: موضوع استفاده از ارز های ملی، یکی از محور های 
مهم رایزنی با مقامات بلندپایه اقتصادی روســیه بود و 
 به زودی شــاهد اجرایی شــدن تفاهم های بدست آمده 

خواهیم بود.

علی صالح آبادی درباره اســتفاده از پیامرسان های بومی 
به جای ســوئیفت هم گفــت: هم اکنون ایــران برای 
جایگزینی سوئیفت، از سامانه های پیام رسان بین بانکی 
بومی استفاده می کند و روسیه نیز پیامرسان های بومی 
خود را دارد که می تواند مبنایــی برای همکاری بانکی 
بین دو کشــور باشــد.وی با بیان اینکه ایجاد بستر های 
مالی، یکی از مهمترین محور های توســعه اقتصادی به 
شــمار می رود افزود: این سفر توانست زمینه های بسیار 
خوبی برای روابط تجار و بازرگانان دو کشــور ایجاد کند 
و از این به بعد فعالیت های تجاری در بستر های جدید و 

با سهولت بیشتر انجام خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی به اراده سیاسی روسای جمهور 
ایران و روسیه برای توســعه و تعمیق همکاری های دو 
کشور اشاره و تاکید کرد: خوشبختانه عالقمندی فراوانی 
برای توســعه روابــط در هر دو طرف وجــود دارد.علی 
صالح آبادی گفت: ظرفیت های بسیار خوبی برای افزایش 
حجم مبادالت اقتصــادی وجود دارد و همه چیز مهیای 

رشد سریع مناسبات بین دو کشور است.  تسنیم 

 مذاکرات ایران و روسیه برای حذف دالر و یورو 
از مبادالت تجاری

دبیرکل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت گفت:  اصالح آئین نامه اجرایی ســهام عدالت در 

مراحل نهایی قرار دارد.
محمد خزائی کوهپــر ، در مورد آخرین جزئیات از اصالح 
آئین نامــه اجرایی ســهام عدالت، اظهار داشــت:  اصالح 
آئین نامه اجرایی ســهام عدالت در مراحل نهایی اســت و 
امیدواریــم تا یک ماه آینده به اتمام برســد. وی در مورد 
اینکه قباًل آئین نامه ای برای ســهام عدالت تدوین شــده 
بود، گفت:  آئین نامه ای برای سهام عدالت در شورای عالی 
بورس در دولت قبل تهیه شــده بــود که برخی موارد آن 
مغایر قانون بود، بنابراین شورای عالی جدید بورس تصویب 
کرد که ایــن آئین نامه باید اصالح شــود، از جمله اینکه 
اساســنامه شرکت های تعاونی سهام عدالت و شرکت های 
ســرمایه گذاری استانی باید بازبینی شــود و تا آئین نامه 
اجرایی سهام عدالت اصالح نشود، این موارد امکان ندارد. 
امیدواریم با آئین نامه جدید مشکلی برای سهامداران و یا 
سایر ذی نفعان در سهام عدالت ایجاد نشود.دبیرکل کانون 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت در مورد 
اعطای سهام عدالت به جاماندگان از دو دهک کم درآمدی 

گفت:  بر اســاس قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف اســت 
جاماندگان از دو دهک کم درآمدی یعنی مشموالن کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و ســازمان بهزیستی را شناسایی 
کند که آن هم در مرحله شناســایی و تنظیم لیست قرار 

دارد و  این لیست توسط وزارت رفاه در حال تهیه است.
وی تأکید کرد:  شناســایی جاماندگان ســهام عدالت از 
طریق ســامانه ها و سازمان های مربوطه انجام می شود و 
نیــازی به مراجعه مردم و هزینه کرد آنها نیســت، خود 

وزارت رفاه از طریق سامانه ها این کار را انجام می دهد.
خزائی در مورد اینکه چه زمانی شناسایی جاماندگان دو  
دهک تمام می شــود؟ گفت:  تاریخ دقیقی فعال مشخص 
نیســت اما پیگیر هستیم شناســایی جاماندگان سهام 
عدالت به زودی انجام شــود و ایــن چون تکلیف قانون 
بودجه امسال است باید حتماً امسال انجام شود.دبیرکل 
کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام عدالت 
در مــورد اینکه برآورد تعداد جاماندگان چقدر اســت؟ 
گفت: طبق برآورد حدود ۳.۵ میلیون نفر از جاماندگان 
 دو دهک کــم درآمدی بــرای دریافت ســهام عدالت

شناسایی می شوند.  فارس

 اصالح آئین نامه اجرایی سهام عدالت
 در مرحله نهایی

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013004330 مــورخ 1401/03/22  هیــات 
قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی 
چمســتان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی آقای/ 
خانم پیام رضائی فرزند جمشــید  نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مســاحت 474.21 مترمربع  که مقدار 48 سیر مشاع 
عرصه وقف می باشــد به شماره پالک 169  فرعی از 18 اصلی واقع در 
قریــه مغانده  بخش 11 خریداری شــده از آقــای/ خانم ربیع فالح مالک 
رســمی محرز گردیده اســت. لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامــه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه 
محلی /کثیراالنتشــار در شهرها منتشر و در روستاها ،  رأی هیأت الصاق 
تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته 
باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهــی و در روســتاها از تاریخ الصاق در 
محــل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبــادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی 
تقدیــم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهــد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول به ارائــه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
کــه اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معتــرض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومــی محل ارائه نکنــد اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیســت .   تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/04/04 

نوبت دوم 1401/04/20
شناسه آگهی: 1338791 

عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1269-1401-1401/03/25 هیات به 
کالســه پرونده شــماره 251-1400 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در 
واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک منطقــه دو بجنورد تصرفــات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد مهدی حجتیان فرزند هرمز بشــماره 
شناسنامه 150 صادر از بجنورد در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مســاحت 242.03 متر مربع از پالک 462 و 463 و 467 فرعی از 
125 اصلی واقع در اراضی قریه عزیز بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رسمی آقای / علی اصغر عزیزی محرز گردیده است.لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مــدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست 
خــود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20

علی اوسط رستمی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140060312004001339 مورخــه 1401/03/07 موضوع 
کالسه 1400114412004000792 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای فرهــاد دهقانی فرزند قلج محمد بشــماره 
شناســنامه 250 و شــماره ملی 2032213931 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده از پالک 24804 فرعی از 1-اصلی واقع 
درگنبدکاووس چای بویین خیابان فجرکوچه هشتم بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال 
ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت 
بــه مــورد تقاضا احراز گردیده، لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

شد.م-الف: 8735
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000006 مورخــه 1401/03/06 موضوع 
کالسه 1399114412004000579 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضــی آقای صفرگلدی یلمه فرزند صفرمحمد بشــماره 
شناســنامه 447 و شــماره ملی 4979644678 در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
بــه مســاحت 91668 مترمربــع جدا شــده از پــالک 1279 فرعــی از33-اصلــی واقع 
درگنبدکاووس ســد وشــمگیر اراضی روســتای اتحاد 3 بخش 14 حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک مع الواسطه از مالکیت وراث مرحوم حاج قلیچ دردی آق آتابای ) بنام های آق 
بابک، اغول نیاز، آق بی بی و اقل نیاز شــهرت همگی آتابای(به متقاضی بوده و تصرفات 
متقاضــی نســبت به مورد تقاضا احــراز گردیده، لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظــرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیــم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 8737
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001506 مورخــه 1401/03/16 موضوع 
کالســه 1400114412004000881 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی خانم  نازنین خرمالــی فرزند قول 
محمد بشــماره شناســنامه و شماره ملی 2020397234 در ششــدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شــده به مساحت 94 مترمربع جدا شــده از پالک 32530 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس خیابان فجرجنوبی فرعی ســوم کوچه شــهید سارمی بخش 10 حوزه 
ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی به متقاضی داشــته و 
تصرفات متقاضی نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 8756
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001507 مورخــه 1400/03/16 موضوع 
کالسه 1400114412004000843 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم جمیله نجاتی راد فرزند بایرام بردی بشــماره 
شناســنامه 248 و شماره ملی 2031142623 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مساحت 123.85 مترمربع جدا شده از پالک شــماره 6013 فرعی از 1-اصلی 
واقــع درگنبدکاووس پلی حاجی ابن ســینا ابن ســینا دهم کوچه شــش متری بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک بالواســطه از مالک رســمی آقــای وجیه اله معصومی به 
متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده است، لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8758
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001759 مورخــه 1400/03/26 موضوع 
کالسه 1399114412004001026 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالمجید نفســی فرزند عبدالقیوم بشماره 
شناســنامه 3760 و شماره ملی 2032094223 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شده به مساحت 607.70 مترمربع جدا شده از پالک شماره 5607 فرعی از 1-اصلی 
واقع درگنبدکاووس بلوار امام زاده کوچه شهید سخاوی بخش 10 حوزه ثبت ملک گنبد 
انتقال ملک بالواســطه از مالک رســمی آقای خســرو نفســی به متقاضی بوده و تصرفات 
متقاضی نســبت به مــورد تقاضا احراز گردیده اســت، لذا به منظور اطــالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد.م-الف: 8762
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001791 مورخــه 1400/03/28 موضوع 
کالســه 1400114412004000735 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی خانم صغری شــاکری زارع فرزند 
محمد حسین بشــماره شناسنامه 1354 و شماره ملی 0900322934 در ششدانگ دو 
قطعه زمین احداث بنا شــده به مســاحت )تجمیعی( 156.80 مترمربع جدا شده از پالک 
شماره 48270 فرعی از 1-اصلی )قطعه اول به مساحت 104 مترمربع( و پالک 48269 
فرعی ) قطعه دوم به مساحت 52.80 مترمربع( از 1- اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان 
آذربایجــان  بخــش 10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک هر دو پالک ثبتی از محل تمامت 
ســهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز 
گردیده ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8765
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001807 مورخــه 1401/03/29 موضوع 
کالسه 1400114412004000538 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضــی خانم گزل محمــد مرادی فرزند محمد بشــماره 
شناســنامه 26165 و شماره ملی 2030261092 در ششدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده از پالک 5462 فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس خیابان فجر خیابان بالل حبشــی کوچه اول ســمت چپ فرعی دوم بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از فرزام جهانی هوه چی. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8769
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001806 مورخــه 1401/03/29 موضوع 
کالسه 1400114412004000539 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای شــمس الدین گنبدی فرزند یعقوب بشــماره 
شناســنامه 4070 و شماره ملی 4869050722 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 150 مترمربع جدا شــده از پالک 5462 فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس خیابان فجرخیابان بالل حبشــی کوچه اول ســمت چــپ فرعی دوم بخش 
10 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک مع الواسطه از فرزام جهانی هوه چی. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8771
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001776 مورخــه 1401/03/28 موضوع 
کالســه 1400114412004000586 هیــات موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
گنبــدکاووس تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســین پودینــه فرزند محمد  
بشــماره شناسنامه 1316 و شــماره ملی 3670831444 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 19220.70 مترمربع جدا شده از پالک 50 فرعی از 16-اصلی واقع 
درگنبدکاووس اراضی قریه آقچه لی بخش 11 حوزه ثبت ملک گنبد انتقال ملک از محل 
تمامت سهم مالکیت مشاعی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا 
احــراز گردیده. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8773
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001739 مورخــه 1401/03/25 موضوع 
کالسه 1400114412004000737 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقــای عبدالرحمن کر فرزند صفرمحمد  بشــماره 
شناســنامه 151 و شــماره ملی 6289722190 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث 
بنا شــده به مســاحت 105 مترمربع جدا شــده از پالک 56910  فرعــی از 741-اصلی 
واقع درگنبدکاووس خیابان بعثت ما بین خیابان فردوســی و ســعدی کوچه 14 بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک از محل تمامت ســهم مالکیت مشــاعی. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8776
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004001600 مورخــه 1401/03/19 موضوع 
کالسه 1400114412004000240 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گنبدکاووس 
تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضی خانــم حلیمه منصوری فرزند نیازمحمد  بشــماره 
شناســنامه 54 و شماره ملی 2032315221 در ششــدانگ یک قطعه زمین احداث بنا 
شــده به مســاحت 132.20 مترمربع جدا شــده از پالک 521  فرعــی از 1-اصلی واقع 
درگنبــدکاووس روســتای آقه قایه - پوالد آباد فرعی ســوم بخش 10 حــوزه ثبت ملک 
گنبد خریداری ملک مع الواســطه از ســهم االرثی رحمان بردی جاهد داشــلی برون یکی 
از وراث مرحوم تقی جاهد داشــلی برون به متقاضی داشــته و تصرفات متقاضی نســبت 
بــه مــورد تقاضا احراز گردیده. لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت 
انقضــای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادرخواهد 

شد.م-الف: 8784
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/06 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/04/20
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

آگهــی موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160312004000783 مورخــه 1401/02/17 موضوع 
کالســه 1400114412004000791 هیــات اول/دوم موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گنبدکاووس تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالرشید کلته فرزند آق 
محمد بشماره شناسنامه 12 و شماره ملی 6289741659 در ششدانگ یک قطعه زمین 
احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع جدا شده از پالک شماره 4906/13942 فرعی 
از 1-اصلی واقع درگنبدکاووس خیابان بالل حبشــی خیابــان 16 متری آرمان بخش 10 
حوزه ثبت ملک گنبد خریداری ملک مع الواسطه از آقای اسماعیل قورچائی. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد.م-الف: 8891
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/03
 رضا سارانی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

کامیار زین العابدینی


