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۹ هزار واحد نانوایی به کارتخوان مجهز می شوند

هوشمندسازی یارانه آرد و نان در مرحله نهایی
گروه کش�اورزی: طرح هوشمندس��ازی یارانه آرد و نان ابتدا از 
زنجان کلید خورد و تاکنون در قزوین، چهار محال و بختیاری، 
فارس، تهران و چند استان دیگر اجرایی شده است.  اجرای مرحله 
اول طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان در استان تهران طبق 
اعالم آقای عس��گری معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
تهران از از ۳۰ خرداد ش��روع ش��ده اس��ت. محمد قربانی معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی گفت: در تهران حدود ۹ هزار پوز 
به نانوایی داده ش��ده و پروس��ه خرید در این فرآیند به این ش��کل 
اس��ت که خرید نان با کارت بانکی فرد انجام می ش��ود و به کد 

ملی آن شخص متصل است.
به عنوان مثال اگر کسی ۱۰ قرص نان می خرد مبلغ آن به اندازه 
همین مبلغی که اکنون برای نان پرداخت می ش��ود، از حس��اب 
شخص کسر و مابه التفاوت آن از طریق منابع یارانه به حساب 
نانوا واریز می شود. قربانی می گوید:  در ارتباط با هوشمندسازی 
نان، مجری وزارت اقتصاد است، اما پیش بینی بنده این است که 
تا پایان تیر طرح مذکور در سراس��ر کش��ور انجام شود، برای این 
کار به ۸۳ هزار دس��تگاه پوز نیاز داریم که دس��تگاه های خاصی 
هس��تند و البته مباحث مربوط به پش��تیبانی از این پوزها بس��یار 
مهم است. به گفته معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت 
جهاد، اجرای طرح  هوش��مند س��ازی آرد در جلوگیری از قاچاق 
آرد و کاهش ضایعات نان بسیار موثر است. اما مباحث دیگری 
وج��ود دارد ب��ه ط��ور مثال اگر کارت بانک��ی مورد پذیرش فقط 
کارت سرپرس��ت خانوار باش��د، اما شخص دیگری از آن خانواده 
بخواهد با کارت خود خرید نان را انجام دهد، چه اتفاقی می افتد 

که مباحثی مانند این موضوع در حال بررسی است.
بنابر آمار بنیاد ملی گندمکاران س��االنه ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون تن 
گندم مورد نیاز کشور است که به سبب ارزان بودن قیمت گندم 
با نرخ جهانی حدود ۳۰ درصد این گندم از ش��بکه مصرف نان 

خارج می ش��د که با مردمی س��ازی یارانه و طرح هوشمندسازی 
نان، معاون وزیر اقتصاد پیش بینی کرده است که میزان مصرف 
به ۵ تا ۶ میلیون تن برسد که با این وجود ۱.۵ میلیارد دالر صرفه 
جویی می شود. در کنار هوشمندسازی آرد، کیلویی فروشی نان 
هم در ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات تاثیر بس��زایی دارد که 
بنابر گفته امراللهی مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت بر کاالهای 
اساسی وزارت جهاد طرح کیلویی فروشی نان در جلسه شورای 
آرد و نان در حال بررس��ی اس��ت. امراللهی می گوید: دولت با 
اجرای طرح توزیع کیلویی بدنبال آن اس��ت که مردم نان را با 

قیمت مناسب دریافت کنند چرا که اجرای این طرح جلوی کم 
فروشی و گران فروشی را می گیرد و هیچ گونه افزایش قیمتی 

برای مردم در بر ندارد.

۹ � ه���زار واح���د نانوای���ی ب���ه کارتخ���وان مجه���ز م���ی 
شوند

عباس ارشدی مدیر کل دفتر غله و خدمات بازرگانی تهران گفت: 
بنابر تصمیم اخیر مجلس و هیئت دولت مبنی بر مردمی سازی 
یارانه ها، کاالهای اساسی مشمول یارانه شد که نان هم مستثنی 

از این قضی��ه نیس��ت ب��ه طوریکه  به مح��ض نصب کارتخوان 
واحدهای خبازی، ۱۵ درصد بر قیمت نان افزوده می شود که از 
طرف دولت به نانوا داده خواهد شد و این طرح هیچ گونه هزینه 
ای برای مردم ندارد. به گفته او،نصب کارتخوان های هوشمند 
راهی برای جلوگیری از قاچاق آرد است. سهمیه آرد واحدهای 
خب��ازی ب��ر مبنای تراکنش یا میزان فروش نان تخصیص داده 
می شود و این طرح برای واحدهای خبازی این مزیت را دارد که 
واحدها ساعات بیشتری را به پخت نان اختصاص دهند. ارشدی 
م��ی گوی��د: حدود ۹ ه��زار واحد خبازی که آرد مصرفی آنها نوع 
۱ و ۲ اس��ت به کارتخوان مجهز می ش��وند، اما در وهله نخس��ت 
نصب کارتخوان در ۶ هزار و ۸۰۰ واحد نانوایی نوع یک در حال 
انجام است که بنابر آخرین آمار بانک سپه به عنوان مامور اجرای 
پروژه ۳۰۰ دستگاه در سطح شهر توزیع کردند که امیدواریم این 

اتفاق هر چه زودتر در تهران رقم بخورد.
 

نصب کارتخوان های هوش���مند و کیلویی فروش���ی  � 
راهی برای ارتقای کیفیت نان

عطاال��ه هاش��می رئیس بنیاد مل��ی گندمکاران گفت: علی رغم 
اهمی��ت کیفی��ت ن��ان در کاهش دور ریز، اما در حلقه تولید گندم 
تا رسیدن نان بر سر سفره مردم هیچ گونه نظارتی در ارتباط با 
کیفیت پخت نان انجام نمی شود که همین امر بخش اعظمی 
از ضایعات را به خود اختصاص داده اس��ت. به گفته او، کیلویی 
فروشی اقدام مثبتی در راستای جلوگیری از کم فروشی است که 
این موضوع لحاظ اقتصادی می تواند به نفع مردم باشد. هاشمی 
می گوید: نصب کارتخوان های هوشمند بر واحدهای خبازی به 
نفع دولت، مردم و نانوایان خواهد بود، ضمن آنکه یکی از مزیت 
ها این است که آرد مورد نیاز نان مردم در همان شبکه مصرف می 

شود و دیگر صرف خوراک دام و طیور یا قاچاق نمی شود.  

خبر

كشاورزی

زیان ۲۳ هزار تومانی مرغداران در هر کیلوگرم تولید تخم مرغاختصاص ۱۱۹۰ میلیارد تومان اعتباردر حوزه کشاورزی و دامپروری
وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ۱۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه کشاورزی و 
دامپروری خراسان شمالی خبر داد. سید جواد ساداتی نژاد، روز پنجشنبه، دوم تیر 
ماه ۱۴۰۱ در شورای اداری خراسان شمالی که با حضور رئیس جمهور و اعضای 
هیئت دولت برگزار شد، اظهار کرد: در سفر به خراسان شمالی، ۸۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای زیرساخت های شهرک های کشاورزی استان اختصاص یافت. وی 
از اختصاص ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای توس��عه گیاهان دارویی در اس��تان و 
همچنین ۳۰ میلیارد تومان برای صدور اسناد اراضی خبر داد و افزود: از آنجایی 

که خراس��ان ش��مالی رتبه نخس��ت کش��ور در بحث نوغانداری را دارد برای توس��عه زیرساخت های این بخش ۶۰ 
میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است.

وی با اشاره به اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای حمایت از واحدهای پرورش اسب و اعتبار ۵۰ میلیاردی برای توسعه 
و تجهیز واحدهای فنی دامپزشکی، گفت: برای توسعه آبخیزداری و حفاظت آب و خاک ۴۸۵ میلیارد تومان، برای 
تامین تجهیز یگان حفاظت و اطفای حریق ۴۰ میلیارد تومان، کنترل کانون های گرد و غبار و بیابان زدایی ۲۰ 
میلیارد تومان، احیای مراتع و جنگل ها ۲۰ میلیارد تومان، حمایت از عشایر ایل راه ها، آب شرب و خرید ماشین 

آالت مورد نیاز حوزه عشایری نیز ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با اشاره به اینکه مرغداران 
در هر کیلو تولید تخم مرغ ۲۳ هزار تومان ضرر می کنند، گفت: با این وضعیت مرغ ها 
کشتار می شوند. ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران 
در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حذف تعرفه صادرات تخم مرغ گفت: کشور عراق 
واردات تخم مرغ از ایران را ممنوع کرده و در حال حاضر صادرات این محصول فقط 
به افغانستان انجام می شود. وی درباره اینکه چرا عراق چنین تصمیمی گرفته است؟ 
گفت: نقل قول های زیادی در این زمینه وجود دارد اما دلیل اصلی فش��ار ترکیه بر 

عراق بوده است و با توجه به اینکه کشور ترکیه می تواند به طور مستمر تخم مرغ عراق را تأمین کند، بنابراین طبیعی 
است که عراق نیز این درخواست ترک ها را بپذیرد. این فعال صنفی با بیان اینکه مازاد تخم مرغ در کشور وحشتناک 
است، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان است در حالی 
که قیمت تمام شده آن برای تولید کنندگان ۴۸ هزار تومان است. به عبارتی مرغ دار در هر کیلو تولید ۲۳ هزار تومان 
ضرر می کند. نبی پور با بیان اینکه ش��رکت پش��تیبانی امور دام خرید حمایتی تخم مازاد را با قیمت کیلویی ۳۱ هزار 
تومان آغاز کرده است، تأکید کرد: تعدادی از مرغداران، تخم مرغ های مازاد را به شرکت پشتیبانی تحویل می دهند. 

اگرچه قیمت پشتیبانی نیز زیر قیمت تمام شده است اما تولید کنندگان چاره ای ندارند. 

 ۳۰ درصد محصوالت کشاورزی
 کشور دورریز می شود

نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی میزان دورریزی 
محصوالت کش��اورزی در ایران را حدود ۳۰ درصد دانس��ت و 
افزود: مطابق با آمار گمرک و وزارت کش��اورزی حدود ۵ درصد 
از محصوالت کشاورزی صادر می شود و اگر ۲۵ درصد از تولید 
را صادر کنیم در بازار داخلی خللی ایجاد نمی ش��ود و از ضایعات 
و دورریزه��ا جلوگی��ری می کنیم. اما همانگونه که اش��اره کردم 
زیرس��اخت های لجستیک برای حمل محصوالت کشاورزی را 
نداری��م و آن ه��ا را دور می ریزی��م. صدرالدین نیاورانی با اش��اره 
به کاهش��ی ش��دن روند صادرات میوه و صیفی جات به روس��یه، 
گفت: تجربه سال های پیش نشان می دهد با آغاز فصل تابستان 
اقالم صادراتی به این کشور کاهشی می شود چراکه بازار روسیه 
با محصوالت ارمنس��تان و آذربایجان تامین می ش��ود. همچنین 
محص��والت کش��اورزی روس ه��ا در این بازه زمانی به دس��ت 

می آید.
وی با بیان اینکه صادرکنندگان از فرصت تحریم ها علیه روسیه 
بهره و میزان صادرات به این کش��ور را توس��عه داده اند، افزود: 
زیرساخت های توسعه صادرات در کشور ما فراهم نشده است از 
این رو نمی توان سهم واقعی خود را از بازار روسیه تصاحب کنیم. 
نیاورانی ادامه داد: ایران قابلیت کنترل بازار گل زینتی روسیه را 
دارد اما از آنجایی که حمل هوایی به روسیه نداریم نمی توان در 
صادرات گل موفق باشیم. به گفته این فعال اقتصادی؛ صادرات 
س��بزی و صیفی جات ما به صورت کانتینری انجام می ش��ود. ما 
حدود ۴ هزار کامیونت های یخچال دار داریم که مطابق با آماری 
که وزارت راه و شهرسازی ارائه داده است حدود ۶ هزار دستگاه 

کمبود داریم.
وی ب��ا بی��ان اینکه اج��ازه واردات کامیون های خارجی باهدف 
حمای��ت از تولی��د داخل��ی را نمی دهن��د، خاطر نش��ان کرد: نرخ 
کامیون های یخچال دار داخلی حدود ۲ میلیارد تومان اس��ت اما 
می توان با ۸۰۰ میلیون تومان مشابه این کامیون ها را وارد کرد. 
نائب رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی در پاسخ به این 
پرس��ش که کاهش صادرات محصوالت کش��اورزی در فصل 
تابستان در حالی اتفاق می افتد که ما شاهد تنوع تولید میوه هستیم 
آیا برای توسعه صادرات میوه در این فصل برنامه ای داریم؟ گفت: 
وزارت کشاورزی و صمت باید در این زمینه ورود کند و صادرات 
میوه و محصوالت تازه خوری به روس��یه را توس��عه بدهد. وی با 
بیان اینکه گمرک مرجع پاس��خگویی به حجم صادرات میوه و 
محصوالت تازه خوری به روسیه است، تاکید کرد: میزان صادرات 
میوه به بازار امارات و قطر که کمتر از ۱۰ میلیون جمعیت دارند 

بیشتر از روسیه ای است که ۲۰۰ میلیون جمعیت دارد.

در اجرای ماده 2۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱366 بدین وسیله برگ  /برگ های تشخیص مالیات با مشخصات برگ های زیر به  مودی / مودیان ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف سی روز از تاریخ 
درج این آگهی به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی اقدام نمایند. در غیر اینصورت طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی

مهرداد مدانلو جویباری – رئیس اداره امورحسابرسی مالیاتی شهرستان سوادکوه شمالی

نشانی اداره امور مالیاتی شماره واحد مالیاتی اصل مالیات به ریال )درآمد یا  ماخذ مشمول مالیات )به ریال منبع مالیاتی عملکرد سال شماره و تاریخ برگ تشخیص مالیات شماره ملی شناسنامه/ ثبت نام مودی شماره پرونده ردیف

 سوادکوه شمالی خ شهید
تیموری ۱23۱53 5/7۱3/۸۰3/79۰ 22/۸92/۱97/346 مشاغل ۱395 ۱69
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آگهی مزایده 
آگهی مزایده  اجاره شماره؛ ۵۰۰۱۰۰۳۲76۰۰۰۰۰۳ و ۵۰۰۱۰۰۳۲76۰۰۰۰۰۴

 

 اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن درنظر دارد تعدادی از اماکن ورزشی خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به شماره مزایده ۵۰۰۱۰۰۳۲۷۶۰۰۰۰۰۳  و  ۵۰۰۱۰۰۳۲۷۶۰۰۰۰۰۴ ، بصورت الکترونیکی واگذار نماید. 

 • زمان انتشار در سایت: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۸ صبح
• مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹

• مهلت بازدید: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ ساعت ۱۹ )متقاضیان در این بازه زمانی می توانند از مکان مورد نظر خود بازدید بعمل آورند.(
• آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ساعت ۸ صبح لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ساعت ۱۹

• زمان بازگشایی: تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ساعت ۸ صبح 
• زمان اعالم به برنده: تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۸ صبح

 رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
۱-برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده: شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، 

پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکانپذیر می باشد.
۲-کلیه اطالعات مورد اجاره شامل: مشخصات، شرایط و نحوه اجاره، در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشد.

۳-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )Token( با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
• مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : ۱۴۵۶ )بدون پیش شماره(

• سایر اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir   بخش »ثبت نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.
 اماکن ورزشی جهت واگذاری به شرح ذیل می باشد: 

شهرستان رشت: ۶ مکان ورزشی
شهرستان رودبار : ۱ مکان ورزشی

 نکته:
۱-برنده مزایده مکلف اس��ت نس��بت به نگهداری و بهره برداری صحیح از تاسیس��ات و تجهیزات فنی از قبیل موتورخانه، سیس��تم گرمایش و س��رمایش و تصفیه خانه، اقدام و 

تجهیزات و تاسیسات فوق را در پایان قرارداد وفق صورتجلسه تحویل به ادارات، مسترد نماید.
۲-افراد مکلف به حفظ کاربری ورزشی و رشته ورزشی مربوط به مکان ورزشی واگذار شده می باشد.

۳-مستاجر مکلف است بابت قرارداد اجاره )در پایان قرارداد( ضمن تسویه هزینه حامل های انرژی )آب و برق و گاز و تلفن( نسبت به اخذ مفاصاحساب از تامین اجتماعی اقدام 
و به اداره کل استان ارائه نماید.

۴-قیمت پیشنهادی می بایست به ازای کل مدت قرارداد باشد.
۵-مدت قرارداد سه سال می باشد.

 مرحله اول روز شنبه ۱4۰۱/۰4/۰4 

مرحله دوم روز یکشنبه ۱4۰۱/۰4/۰5
اداره کل ورزش و جوانان استان گیالن

ت اول
نوب

 LXXU۷ مفقودی  - برگ سبز ) شناسنامه ( ،کلیه مدارک خودرو، سواری سمند  مدل۱۳۹۲  تیپ
به رنگ سفید به شماره پالک ۳۰-۷۷۵ ق ۶۹ و شماره شاسی NAAC۹ICCIEF۶۶۱۹۸۶و 
شماره موتور ۱۲۴K۰۳۹۴۴۹۲متعلق به الهه جعفری به شماره ملی ۵۱۹۹۷۴۵۱۹۰ مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. شهرستان شهریار 
--------------------------------

مفقودی - برگ سبز ) شناسنامه (،سند کمپانی،کلیه مدارک خودرو به شماره پالک ۷۹۵-۱۴ 
ط ۴۱ به شماره شاسی۱۴۱۲۲۸۴۶۹۸۴۹۱و شماره  موتور ۰۱۳۴۵۳۹۶مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. شهرستان شهریار
------------------------------

مفقودی – سند کمپانی خودروی سواری پژو ۲۰۷I-NT مشکی به شماره پالک  ۵۵۳ ط ۵۲ 
 NAAR۰۳FE۶K۱۳۹۱۴۶۳   ۱۶۳  و شماره شاسیB۰۳۲۲۳۸۴ :ایران ۶۲   و  شماره موتور

متعلق به آقای حسن محمدیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
----------------------------

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان 
ساری منطقه سه برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۰۴۲۶ مورخه ۱۴۰۱/۳/۹ که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی منطقه س��ه س��اری تصرفات مالکانه خانم مریم ایمانی فرزند محمد بش��ماره ملی 
۲۰۸۰۴۹۴۴۶۵ بشماره پرونده ۴۴۳-۱۴۰۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ) ۱۵۶/۷۰ یکصدو پنجاه و شش مترو هفتاد ( مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۶ 
اصلی واقع در بخش ۲۸ ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است 
۲- برابر رای ش��ماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۰۴۲۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
منطقه سه ساری تصرفات مالکانه خانم مریم ایمانی فرزند محمد بشماره ملی ۲۰۸۰۴۹۴۴۶۵ 
بش��ماره پرونده ۴۴۴-۱۴۰۰ نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۳۵۳/۳۰) سیصدو پنجاه و سه متر و سی ( مترمربع قسمتی از پالک شماره 
۳۶ اصلی واقع در بخش ۲۸ ثبت س��اری خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می محرز گردیده 

است. ۳-برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۰۴۳۴ مورخه
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای محمد رضا ایمانی 
فرزند محمد بشماره ملی ۲۰۸۱۱۰۹۱۸۲ بشماره پرونده ۴۴۵-۱۴۰۰ نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۵۳/۳۰) سیصد و پنجاه و سه متر و 
سی ( مترمربع قسمتی از پالک شماره ۳۶ اصلی واقع در بخش ۲۸ ثبت ساری خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۳۳۲۳۸۴
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۳/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۴/۰۴

فریبرز یوسفیان حمیدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه ۳
-------------------------------------

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه شهرستان 
ساری منطقه سه برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۴۵۷۰۰۰۴۵۴مورخه ۱۴۰۱/۳/۱۰ که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای خدیجه جالئی   فرزندعباس 
بشماره ملی ۲۰۹۲۱۱۲۶۶۱بشماره پرونده ۴۹۴-۱۴۰۰ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احدائی به مساحت ۸۶/۶۰ ) هشتادو شش مترو وشصت ( متر مربع از شماره پالک شماره ۱۴۳ اصلی 
واقع در بخش ۳ ثبت ساری خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 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 به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۳۳۹۳۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۴/۴ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۴/۱۸

فریبرزیوسفیان  حمیدی - رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان ساری منطقه ۳
----------------------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳آیی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی 

برابررای ش��ماره ۲۳۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت  ملک بهشهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی اقای محمد احمدی   فرزند محمد مهدی    در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به  مساحت ۱۹۴/۳۹ مترمربع قسمتی از پالک ۱۰۸فرعی ۳۱اصلی به شماره 
کالسه ۹۹/۱۱۲ واقع در اراضی فراش محله     بخش ۱۷ ثبت بهشهر محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۴ آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند. میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۳۳۹۷۸۷
تاربیخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۴/۴تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۴/۱۸

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر- محمد مهدی قلیان


