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واردات دانه های روغنی با تعرفه صفر
معاون صنایــع عمومی وزیر صمت گفت: با اجرای 
طــرح توزیع عادالنه یارانه ها، دولت این اجازه را به 
واردکنندگان داده است تا دانه های روغنی و روغن 

تصفیه نشده را با تعرفه صفر وارد کنند.
محمد مهدی بــرادران گفت: با اجرای طرح توزیع 
عادالنه یارانه ها، دولت این اجازه را به واردکنندگان 
داده است تا دانه های روغنی و روغن تصفیه نشده 
را با تعرفه صفر وارد کنند.وی افزود: وارد کنندگان 
حوزه گندم هــم می توانند محصــوالت دانه های 
روغنی را با تعرفــه گمرکی و مالیات ارزش افزوده 
یک درصد وارد کنند. معاون وزیر صمت با اشاره به 
مزایای واردات دانه های روغنی و روغن تصفیه شده 
گفت: اگر از ظرفیت واردات اســتفاده شود قیمت 
مواد اولیه در بازار افت می کند و موجب می شــود 
تا قیمت تمام شده محصول هم کاهش یابد ضمن 
اینکه بازار های صادراتی هم حفظ می شــود.معاون 
صنایــع عمومی وزیــر صمت افــزود: طبق تفاهم 
نامه ای که میان وزارت صمت و بانک مرکزی انجام 
شد، بانک ها مکلف شدند، متناسب با آزادسازی ارز 
۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، تسهیالتی با عنوان »سرمایه 
در گردش« در اختیار تولیدکنندگان شــیرینی و 
شــکالت قرار دهند که تاکنون محقق نشده است 
و این پرداخت نشــدن تسهیالت، تخلف محسوب 

می شود.  فارس

 خسارت اغتشاشگران به ۳۲۳ بانک 
و تخریب ۲۸۴ خودپرداز

دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در خصوص 
جدیدتریــن آمار خســارت وارده بــه بانک ها در 
اغتشاشــات اخیر گفت: تا کنون شیشه ۳۲۳ بانک 
دچار شکستگی شیشه شــده و از ۱۱ شعبه بانک 

سرقت شده است.
علیرضا قیطاسی دبیر شــورای هماهنگی بانکهای 
دولتی در خصوص جدیدترین آمار خســارت وارده 
به بانک هــا در طی اغتشاشــات اخیر گفت: طی 
اغتشاشــات اخیر، خســارات زیادی به بانکها وارد 
شــده که تا امروز، ۳۲۳ شــعبه دچار شکســتگی 
شیشــه، ۲8۴ دســتگاه خودپــرداز تخریب و ۱8 
شــعبه دچار تخریب تابلو ســر در بانک شدند.وی 
ادامه داد: همچنین ۱6 شــعبه تخریب کامل شده 
و ۲۱ شــعبه نیز تخریبی بیــن ۲۰ تا ۴۰ درصدی 
داشــته اند.وی دربــاره آمار ســرقت از بانکها نیز 
 عنوان کرد: تاکنون ۱۱ شعبه نیز سرقتی جزئی را

 متحمل شدند.  تسنیم

گزارشاخبـــار

در حالـی کـه قـرار بـود از هفته هـای گذشـته تسـهیالت 
۲۰۰ میلیون تومانی نوسـازی واحد های مسـکن روسـتایی 
پرداخـت شـود، امـا بـه گفتـه روسـتاییان هنـوز خبـری از 

پرداخـت ایـن وام نیسـت.
طـرح نوسـازی و بازسـازی واحدهـای مسـکن روسـتایی 
ایـن روزها برای بسـیاری از متقاضیان دردسـر سـاز شـده 
اسـت. ابتدای امسـال دولت وعـده داده بود که تسـهیالت 
۲۰۰ میلیـون تومانـی بـه متقاضیـان پرداخـت مـی کنـد 
امـا هنـوز بعـد از گذشـت حـدود 6 مـاه هیـچ تسـهیالتی 
بـه متقاضیـان پرداخـت نشـده  و ایـن امـر باعـث ایجـاد 
مشـکالت  زیـادی بـرای نوسـازی و بازسـازی واحدهـای 

مسـکن روسـتایی شـده است.
مقرر شـده اسـت که 8۰۰ هزار واحد مسـکن روسـتایی در 
قالب طرح جهش تولید مسـکن در روسـتاها سـاخته شـود 
از سـوی دیگـر هـم بایـد سـاالنه ۲۰۰ هـزار واحد مسـکن 
روسـتایی مقاوم سـازی و نوسـازی شـود اما عـدم پرداخت 
ایـن تسـهیالت،  باعـث شـده کـه متقاضیـان در روسـتاها 

اقدامـی در جهـت نوسـازی واحدهای خـود نکنند.
از ابتـدای سـال اعـالم کردنـد که قرار اسـت برای نوسـازی 
و بازسـازی واحدهـای مسـکونی تسـهیالت ۲۰۰ میلیـون 
تومانـی قـرض الحسـنه پرداخـت شـود امـا  طـی 6 مـاه 

گذشـته هـر بار وعـده و وعید هـای مختلفـی در این حوزه 
داده مـی شـود و همیـن موضـوع باعـث شـده کـه دیگـر 
حتـی بـه سـراغ تسـهیالت ۱۰۰ میلیون تومانی هـم نرویم 
و از طـرف دیگـر مصالـح سـاختمانی هـم در ایـن مـدت با 
افزایـش قیمـت روبرو شـده اسـت.  هر بار به بانـک ها برای 
دریافـت ایـن تسـهیالت مراجعه مـی کنیم، مـی گویند به 
مـا چیـزی ابالغ نشـده اسـت. اگـر ابالغ نشـده چرا هـر بار 
مسـئوالن بنیـاد مسـکن اعـالم می کننـد که ایـن هفته یا 
هفتـه بعـد ایـن تسـهیالت پرداخـت مـی شـود؟در همین 
رابطـه نیکـزاد رئیس بنیاد مسـکن اعالم کرده اسـت که در 
خصوص تسـهیالت ۲۰۰ میلیون تومانی مسـکن روستایی، 
پـس از پیگیـری هـای بسـیار زیـاد و چانـه زنی  بـا رئیس 
سـازمان برنامـه وبودجـه مبنـی بـر پرداخـت تسـهیالت و 
دریافـت موافقـت از این سـازمان بـرای تورم زا نبـودن آن، 
باالخـره  موفـق به دریافت مصوبه این تسـهیالت شـده ایم 

امـا هنـوز ایـن مصوبـه به بانـک ها ابالغ نشـده اسـت.
در همیـن رابطـه مجیـد جـودی معـاون بازسـازی بنیـاد 
مسـکن اعـالم کرد:  بـا پیگیری هـای صورت گرفتـه  اعالم 
شـده کـه متقاضیـان وام مسـکن روسـتایی می تواننـد از ۵ 
مهـر اقـدام بـه دریافـت تسـهیالت ۲۰۰ میلیـون تومانـی 
روسـتایی کنند، اما به شـرطی که سـازمان برنامـه وبودجه 

اقـدام بـه ارائـه تضمیـن نامه بانکـی کند.
بـه گفتـه معـاون بازسـازی و نوسـازی مسـکن روسـتایی 
از نیمـه دوم سـال گذشـته تـا کنـون  ۱۰۰ هـزار واحـد 
مسـکن روسـتایی تسـهیالت ۱۰۰ میلیـون تومانـی گرفته 
انـد و بانک هـا در حـال حاضـر ایـن تسـهیالت را پرداخـت 
می کننـد، امـا متقاضیـان تمایـل چندانـی به دریافـت این 
گرفتـه  صـورت  رایزنی هـای  بـا  می گویـد:  او  ندارنـد.  وام 
متقاضیانـی کـه تسـهیالت ۱۰۰ میلیون تومانـی را دریافت 
کـرده انـد می تواننـد بـا مراجعـه بـه بانک هـا ۱۰۰ میلیون 
تومـان دیگـر تسـهیالت دریافت کننـد. البته این اقـدام در 
مصوبـه هیئـت دولـت نیامـده اسـت، امـا بنیاد مسـکن در 

حـال رایزنـی بـرای پرداخت آن اسـت.
جـودی گفـت: تسـهیالت ۲۰۰ میلیـون تومانـی مسـکن 
روسـتایی بـا نـرخ سـود ۵ درصـد بـه متقاضیـان پرداخـت 
می شـود. پیـش از ایـن اعـالم شـده بـود کـه نـرخ سـود 
بـا  کـه  باشـد  درصـد   ۱8 روسـتایی  مسـکن  تسـهیالت 
رایزنی هـای صـورت گرفتـه ۱۳ درصـد از ایـن تسـهیالت  
از طریـق دولـت پرداخـت شـده و  یارانـه ای  بـه صـورت 
مابقی توسـط متقاضیان پرداخت خواهد شـد.ابتدای سـال 
گذشـته بـود که سـقف وام مسـکن روسـتایی با نرخ سـود 
۵ درصـد از ۵۰ میلیـون بـه ۱۰۰ میلیـون تومـان افزایـش 

یافت.  سـقف این وام در  ابتدای امسـال در جلسـه شـورای 
عالـی مسـکن بـا حضـور رئیس جمهـور بـه ۲۰۰ میلیـون 
افزایـش یافـت ولـی بـا توجـه بـه این کـه در قانـون جهش 
تولیـد مسـکن یارانـه صرفـا از محـل صندوق ملی مسـکن 
پیش بینـی شـده، سـازمان برنامـه و بودجـه مابه التفـاوت 
نـرخ سـود را کـه رقمـی حـدود ۴۰ هـزار میلیـارد تومـان 
می شـود، تضمیـن نکـرده اسـت. لـذا بانک هـا در ۹ مـاه 
گذشـته قـرارداد ۱۰۰ میلیـون تومان اضافی را با نرخ سـود 
۱8 درصـد منعقـد کرده انـد کـه به ایـن دلیل تقاضـا برای 
سـاخت مسـکن روستایی کاهش یافته اسـت.پس از کش و 
قوس هـای فـراوان قرار بـود پرداخت ایـن وام از 8 مردادماه 
آغـاز شـود امـا تحقـق پیـدا نکـرد حـال بـا توجه بـه آنکه 
چندیـن مـاه از مصوبـه هیئـت دولـت و همچنیـن موافقت 
سـازمان برنامـه وبودجـه مبنی بـر پرداخت این تسـهیالت 
مـی گـذرد چرا ایـن وام بـه متقاضایان پرداخت نمی شـود 
؟تاخیـر در پرداخت این وام، سـبب شـده پروژه نوسـازی و 
مقاوم سـازی واحدهای مسـکن روسـتایی بـه تعویق بیفتد 
و بـا توجـه به آنکه به فصل سـرد سـال نزدیک می شـویم، 
عدم مقاوم سـازی و بازسـازی واحدهای مسـکن روسـتایی 
زمینه سـاز افزایش خسـارت های ناشـی از حوادث طبیعی 

بـه این بخـش مـی شـود.  باشـگاه خبرنگاران

سنگ اندازی ها بر سر راه نوسازی مسکن روستایی ادامه دارد

وزیر اقتصاد گفت: برای اولیــن بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین 
۲ بانک قرض الحسنه صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه ۱۰ 
میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رســاند تا برای 

اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
 سید احســان خاندوزی ضمن بیان این مطلب که با توجه به قدمت و فراگیری 
خوب قرض الحسنه به عنوان یکی از ظرفیتهای خوب تامین مالی کشور، وظیفه 
ما در دولت تشویق و تسهیل عملکرد این حوزه می باشد، افزود: نباید شرایط به 

سمتی برود که با موانع و چالش های متعدد این حوزه روبرو بشوند.
وزیر امــور اقتصادی و داریی تصریح کرد: با توجه بــه رویکرد دولت در صنعت 
تحول، ما هم با افزایش سهم صندوق های قرض الحسنه و بانکهای قرض الحسنه 
در تامین مالی خرد مردم نه تنها موافق هســتیم بلکه دســتوراتی را در مدنظر 

داریم که اجرای آن ها در سال جاری شروع شده است.
 خاندوزی در ادامه افزود: در این راســتا و در گام اول دو برابر شــدن ســرمایه 
بانکهای قرض الحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی 
صندوقهای قرض الحســنه در شــورای پول و اعتبار به تصویب رسید.این مقام 
مســئول با اعالم ایــن خبر که برای اولین بار دســتگاههای دولتــی و اجرایی 
مجاب شدند حســابهای پرداخت حقوق کارکنان خودشــان را در بخش شبکه 
قرض الحسنه کشــور متمرکز بکنند، تصریح کرد: این اجازه به افزایش رسوب و 

قدرت وام دهی بانکهای قرض الحسنه در کشور کمک شایانی می کند.
وزیر اقتصاد گفت: برای اولیــن بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین 
۲ بانک قرض الحسنه صورت گرفته است، برای وام های خرد قرض الحسنه ۱۰ 
میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد را به صفر خواهیم رســاند تا برای 

اولین بار مردم بدون کارمزد وام بگیرند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات در کنار تالشهایی 
که توســط بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران صورت می گیرد؛ به این امر 
کمک خواهد کرد تا سال ۱۴۰۱ به جهت افزایش سهم شبکه تامین مالی قرض 

الحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم.
سید احسان خاندوزی در ادامه گفت: علیرغم سقف دو درصدی افزایش ترازنامه 
بانک های کشــور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانکهای قرض الحسنه را 
۵ درصد یعنی ۲.۵ برابر بیشــتر از سایر بانک ها مقرر کرده است که این امکان 
را می دهد بانک ها و صندوق های قرض الحســنه غیر بانکی کشــور امســال با 
موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم 

می باشد در شــرایط تورمی و فشــار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند 
عمل بکنند.

وزیر اقتصاد با اشــاره به برگزاری اجالس سراســری مدیــران کل امور مالیاتی 
کشــور در مشــهد گفت: در این اجالس ضمن مرور بر عملکرد یکساله سازمان 
امور مالیاتی در اســتانهای مختلف، شناســایی نقاط ضعــف و قوت در خصوص 
راهبردهای مالیاتی کشــور در ســال دوم دولت مردمی مورد بررسی قرار گرفت 
و تصمیمات به صورت مشــترک گرفته شــد.وی افزود: با توجه به سرفصل مهم 
دولــت مردمی که اعتماد به فعاالن اقتصادی اســت یکــی از موارد مهم در این 
نشســت این بود که از حدود چهار و نیم میلیون اظهارنامه که اشخاص حقیقی 
در سال گذشته ارائه کرده اند، حدود سه و نیم میلیون بدون رسیدگی و با اعتماد 
کامل به فعاالن اقتصادی و مشاغل مورد پذیرش قرار خواهد گرفت و حدود یک 
میلیون از آن از طریق موتورهای ریســکی که در ســازمان امور مالیاتی هست و 
بــا تمرکز بر مودیان پرخطر و همچنیــن اعتماد به اکثریت فعاالن اقتصادی کار 

را جلو خواهند برد.
خاندوزی تصریح کرد: نکته دوم در خصوص ســهولت دسترسی فعاالن اقتصادی 
به مفاصا حساب مالیاتی و گواهی عدم بدهی مالیاتی ماده ۱86 قانون مالیاتهای 
مستقیم است که مقرر شد تا پایان پاییز امسال تمام آنها به صورت برخط و بدون 

مراجعه فیزیکی مردم صورت پذیرد.  تسنیم

وزیر اقتصاد خبر داد:

کارمزد وام های خرد صفر می شود 

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271001832 
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای حســن 
خیابانی فرزند عیســی در ششــدانگ یک باب خانه 
به  مساحت 69 متر مربع قسمتی از پالک 19 فرعی 
از 18 اصلــی  بخش 9 واقع در خیابان میرزا کوچک 
خان 10 کوچه الکتریکی پالک 17 خریداری از مالک 
رسمی خانم صفا ســنجر محرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 392
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271001138 
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر 
کریم نیاپشــاوند فرزند محمد حســن در ششدانگ 
یک باب خانه به  مساحت 124/34 متر مربع قسمتی 
از پــالک باقیمانــده 70 فرعــی از 3 اصلی  بخش 9 
واقع در خیابان شــهید کریمی 35 محترم 5 عباسی 
4 پالک 64 متعلق به خود متقاضی ) ســهم مشــاعی 
خودش ( محرز گردیده اســت.لذا بــه منظور اطالع 

عمــوم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می 
توانند از تاریخ 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصــول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد.م/الف 390
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271001645 
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی آقــای جالل 
الدین کتابچی فرزند عطوف در ششدانگ اعیان یک 
باب خانه به  مســاحت 113/40 متر مربع قســمتی 
از پــالک فرعــی 5007  از 3 اصلــی  بخش 9 واقع 
در مطهــری شــمالی 46 بین ســعادتجو 9 و 7 پالک 
87 اعیان متعلق بــه خود متقاضی و عرصه موقوفه 
ســادات رضوی محــرز گردیده اســت.لذا به منظور 
اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو 
مــاه اعتــراض خود را بــه این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجــع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 388
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

آگهــی موضوع مــاده 3 قانون و مــاده 13 آیین نامه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140160306271001580 
هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتی حــوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج 
تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای حســین 
نکاحــی فرزند ابراهیم در ششــدانگ یک باب خانه 
بــه  مســاحت 316/46 متر مربع قســمتی از پالک 
45 فرعــی از 10 اصلــی  بخش 9 واقــع در مطهری 
50 بیــن اندیشــه 5 و 7 پــالک 15 متعلــق به خود 
متقاضــی ) ســهم مشــاعی خودش ( محــرز گردیده 
اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
بــه فاصله 15 روز آگهــی می شــود در صورتی که 
اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن 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، دادخواســت خود را 
بــه مراجع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 

386
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/24

بشیر پاشائی- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
پنج مشهد

اگهی اختصاصــی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های 
فاقد سند رسمی برابر ماده3 وماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف

140160312001004137و14016031200100 شــماره  برابــررای 
4140  هیئــت موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمان های 
فاقد ســند رســمی مســتقردرواحد ثبتــی تصرفات مالکانــه بالمعارض کالســه های  
 1 تقاضــای  و1400114412001000883   1401114412001000882
رمضانعلــی نوچمنــی به شــماره شناســنامه 457 وکد ملــی 2121097910 صادره 
ازگرگان فرزند صادق علی درســه دانگ مشاع ازششدانگ اعیانی یک باب ساختمان 
بــه انضمــام 112 ســهم مشــاع از224 ســهم از240 ســهم ششــدانگ عرصه که 
مابقــی ان وقف اســت 2 اقای با با علی نوچمنی به شــماره شناســنامه 415 وکدملی 
2121097491 صادره ازگرگان فرزند صادق علی درســه دانگ مشاع ازششدانگ 
اعیانــی یک باب ســاختمان بانضمام 112 ســهم مشــاع از224 ســهم از240 ســهم 
ششــدانگ عرصه که مابقی ان وقف اســت بمســاحت کل عرصه 705/40 مترمربع 
واقــع دراراضــی نوچمن ازپالک شــماره 93 اصلــی  بخش دوحوزه ثبــت گرگان طبق 
رای صــادره حکایت ازانتقال ازمالک رســمی صادقعلی نوچمنــی به متقاضی دارد لذا 
بــه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله پانزده روزاگهی میشــود.ازاین رو 
اشــخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
ازتاریخ انتشار اولین اگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا با ذکر شماره پرونده به این 
اداره تســلیم وپس ازاخذ رســید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به مرجع 

ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید.
تاریخ انتشارنویت اول 7/9 /1401

تاریخ انتشارنوبت دوم :25 /7 /1401
علی برقی رییس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک گرگان

آگهــی آراء هیــات حل اختالف موضوع ماده یک قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجــرای مــاده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شــده 
اســامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت 
اســناد و امالک بجنورد مورد رســیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و 

محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد: 
بخش دو بجنورد پالک 169 - اصلی اراضی صدرآباد

1 - ششــدانگ یکباب ســاختمان منزل از پالک شماره 84 الی 88 فرعی 
از 169 اصلی فوق به مساحت 185/48 متر مربع ابتیاعی آقای هادی اقبالی 
به میزان پنج سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ و خانم روضه گل اقبالی به 
میزان یک ســهم مشاع از یازده سهم ششدانگ و آقای موسی قربانعلی زاده 
به میزان پنج ســهم مشــاع از یازده سهم ششــدانگ از محل مالکیت رسمی 
اســماعیل رزمی رضا برابــر آراء شــماره 2098-1401 و 2103-1401 و 
2101-1401 مورخــه 1401/06/14 - کالســه هــای 0184-1400 و 

0186-1400 و 1400-0185 
لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در 
آرای اعالم شــده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در 
صورتــی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 
سند خواهد نمود ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/09
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25

شناسه آگهی 382303
اکبر اقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره 1401/000814 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک کالله تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ایوب  قربانیان فرزند عبدالمحمد 
بشــماره شناســنامه 328 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 247.13 مترمربع مفروز و مجزا شده ازپالک 34 فرعی از 212-اصلی واقع 
در بخش 9 شهرستان کالله خریداری از مالک رسمی خانم امانگل قربانی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
مــی توانند ازتاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتــراض 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 در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   1401/07/09 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/07/25 م-الف: 9501
بهمن سارلی-رئیس ثبت اسناد و امالک کالله

آگهــی موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای شــماره 1400/000816 هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقردر واحد ثبتی 
حــوزه ثبت ملــک کالله تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای عبدالــه قربان نیان 
فرزند عبدالمحمد بشــماره شناســنامه 25 صادره از در ششــدانگ یک قطعه زمین با 
بنــای احداثی به مســاحت 238.43 مترمربع مفروز و مجزا شــده ازپالک 24 فرعی از 
212-اصلــی واقع در بخش 9 شهرســتان کالله خریداری از مالک رســمی آقای تقان 
دردی عوض پور محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص نســبت 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 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت 
در صــورت انقضــای مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادرخواهد شد. 
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