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واریز مرحله دوم یارانه معیشتی
 به حساب سرپرستان متقاضی بازبینی

سخنگوی ســازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد که دومین مرحله پرداخت 
یارانه، برای تمام افرادی که در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست 
بازبینی خود را ثبت کرده بودند، واریز شــد.پایگاه اطالع رســانی دولت با صدور 
اطالعیه ای به نقل از سازمان هدفمندی یارانه ها همچنین اعالم کرد که نام نویسی 
از افراد جدید جامانده از دریافت یارانه تا اطالع بعدی تمدید شده است.بنا به این 
گزارش، این سازمان از سرپرست خانوارهای جامانده و یا متقاضی جدید دریافت 
یارانه هســتند و تاکنون موفق به نام نویسی نشده اند، خواست تا اطالع ثانونی با 
مراجعه به آدرس اینترنتی مخصوص ثبت نام، نسبت به ثبت نام یارانه خانوار خود 
اقدام کنند.طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها در گفت وگویی 
رسانه ای در این باره  همچنین گفت که برای معترضان به قطع یارانه، چهارشنبه  
شب پیامک واریز یارانه ارسال شد.حسینی اضافه کرد: بامداد پنجشنبه مرحله دوم 
یارانه کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوار متقاضی بازبینی پرداخت شد اما 
امکان برداشت یا هزینه کرد ندارند؛ این رقم تا زمانی که بررسی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی نهایی شود، مسدود است و در آن زمان سرپرستان قادر خواهند 

بود که یارانه خود را برداشت کنند.

گندم صادراتی در جهان تا ۸۷ درصد گران شده است
 شورای بین المللی غالت از افزایش ۵۸ تا ۸۷ درصدی انواع گندم صادراتی در 
سطح جهان نسبت به سال گذشته خبر داد.به گزارش ایرنا، بر اساس آمار شورای 
بین المللــی غالت  International Grains Council که در لندن مســتقر 
اســت و یک نهاد معتبر جهانی در زمینه جمع آوری داده های تجارت محصوالت 
کشاورزی و غالت محسوب می شود، قیمت گندم صادراتی آمریکا از نوع تجاری 
موسوم به گندم سخت قرمز زمستانه در هفته اخیر به ۵۲۶ دالر در هر تن رسید 
که ۸۷ درصد باالتر از قیمت مدت مشــابه سال قبل است. گندم صادراتی آمریکا 
از نوع تجاری موسوم به نرم قرمز زمستانه نیز به ۴۵۹ دالر در هر تن رسیده که 
۶۴ درصد گران تر از ســال قبل است.قیمت گندم صادراتی آرژانتین هم به ۴۷۵  
دالر در هر تن در یک هفته اخیر رسید که ۷۲ درصد گران تر از مدت مشابه سال 

قبل است.

افزایش ۱۰۸ درصدی تسهیالت پرداختی
 به شرکت های دانش بنیان

طی دوازده ماهه ۱۴۰۰ به ۱۳۶۲ شــرکت دانش بنیــان معادل ۶۶۹/۴ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شد که نســبت به دوازده ماهه ۱۳۹۹ معادل 
۱۰۸.۲ درصد افزایش داشــته است.به گزارش بانک مرکزی، بیشترین تسهیالت 
طی دوازده ماهه  ۱۴۰۰ از ســوی بانک هــای ملت به مبلغ ۱۱۲.۹ هزار میلیارد 
ریال ، ملی به مبلغ ۹۴.۴ هزار میلیارد ریال و صادرات به مبلغ ۸۸.۹ هزار میلیارد 
ریال پرداخت شده است.بر اساس این گزارش طی دوازده ماهه ۱۴۰۰  به ۱۳۶۲ 
شــرکت دانش بنیان معادل ۶۶۹.۴ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که نسبت به  
دوازده ماهه ۱۳۹۹ معادل ۱۰۸.۲ درصد افزایش داشــته اســت.منظور از تعداد 
شرکت ها در گزارش های پیش از مقطع دی ماه ۱۳۹۷ تعداد تسهیالت اعطایی به 
شرکت های دانش بنیان بوده است و  از مقطع دی ماه ۱۳۹۷ تعداد شرکت ها فارغ 

از تعداد تسهیالت پرداختی منظور نظر است.

بررسی لغو ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کاال در دولت
وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ قلم کاال 
به دولت پیشــنهاد شــده که در حال بررسی آن هستیم.به گزارش صدا و سیما، 
ســیدرضا فاطمی درباره تغییرات احتمالی فهرســت ممنوعیت واردات کاالهای 
خارجی که تولید مشابه داخلی دارند، اظهار کرد: حذف ممنوعیت واردات ۴ تا ۵ 
قلم کاال به دولت پیشنهاد شده که در حال بررسی آن هستیم، اما عمده ساختار 
ممنوعیت واردات ۲ هزار قلم کاال که از ســال ۹۷ تصویب شــده حفظ می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: عمده کاالهای ممنوعه وارداتی، مصرفی 
و نهایی هســتند و ما به هیچ وجه واردات مواد اولیه و ماشــین آالت را ممنوع 

نمی کنیم.

اخبار کوتاه

گروه اقتصــادی: موضوع اصــالح قیمتهــا و افزایش 
یارانه هــای نقدی طــی هفته های اخیر و پــس از کلید 
خوردن حــذف ارز ترجیحی وارد فاز عملیاتی شــده اما 
انتقادات فراوانی را در پی داشته است. منتقدان از یک سو، 
افزایش یارانه نقدی را تداوم روند اشتباهی می دانند که در 
دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد و به 
اشتباه در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی هم ادامه 
یافت و هزینه های فراوانی از لحاظ مالی به ساختار بودجه 
ای کشــور وارد کرد؛ بدون آنکه تاثیر چندانی در زندگی 
مردم داشته باشد. از سوی دیگر، منتقدان معتقدند اصالح 
قیمتها و همچنین حذف یارانه پنهان، اســم رمز افزایش 
قیمتها یا رســاندن قیمت کاالهای اساسی به قیمتهای 
واقعی است. اما انچه در این میان مغفول می ماند حقوق و 
دستمزد کارگران و بویژه کارمندان و بازنشستگان است. 
در واقع قیمت کاالهای اساسی در حال دالری شدن است 
یا دالری محاســبه می شود اما دستمزدها ریالی محاسبه 
می شود! رئیس فدراسیون صنایع غذایی به تازگی با اشاره 
به افزایش ۶.۵ برابری قیمت روغن، گفته: قیمت روغن در 
نرخ غذاهای آماده و ساالدها حدود ۲۰ درصد تعیین کننده 
است اما این افزایش نرخ باعث ریزش ۵۰ درصدی فروش 
صنایع غذایی شد. به گفته امیررضا ثابت پی کمپین های 
نخریدن و کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان باعث شد 
میزان تقاضا برای خرید حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. 
وی افزود: قیمــت روغن، مرغ، تخم مرغ و نان حدود ۴۰ 
درصد نرخ محصوالت را در صنایع غذایی افزایش داد. نرخ 
نان از  ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان رسید و اینگونه نرخ 
ســاندویج ۲۰ هزار تومانی ۳۹ هزار تومان شد.در همین 
حال همت قلی زاده کارشــناس اقتصادی، با اســتخراج 
قیمت برنج در کشورهای مختلف جهان می گوید: بررسی 
قیمت یک کیلو برنج در بین ۱۰۶ کشــور جهان نشــان 
می دهد برنج در ۱۷ کشــور قیمت کمتر از یک دالر، ۶۱ 
کشور قیمت بین یک تا دو دالر،  ۲۲کشور قیمت بین دو 
تا ســه دالر و در ۶ کشــور قیمت بیشتر از سه دالر دارد. 
ایران، ششمین کشــور دارای گرانترین برنج جهان است. 
رئیس کمیته برنامه ریزی حزب مردم ساالری می گوید: 
سئوال اساسی این است: چطور در کشوری که بر مبنای 
دالر، کمترین دستمزد و کمترین قیمت انرژی )دوعامل از 
سه عامل تولید( را در جهان دارد قیمت کاالی اساسی اش 
در رده های اول جهان اســت؟ واژه یارانه پنهان را باید در 
پستوی تاریخ بعنوان صرفا یک مثال درسی بعنوان خطا 
بایگانی کرد. چراکه چیزی به عنوان یارانه پنهان نداریم.
دالری محاسبه شــدن قیمت کاالهای اساسی موردنیاز 
مردم و حتی حامل های انرژی در حالیست که که هیچگاه 
دســتمزدها بر مبنای دالر محاسبه نمی شود و همین امر 

موجب افزایش فقر در کشــور شده است. همت قلی زاده 
می گوید: من همیشه سیاست دو گانه صندوق بین المللی 
پول را نقد می کنم. زیرا سیاستی که آنها تبلیع می کنند، 
عنوان می کند که نهاده انرژی باید به قیمت جهانی برسد 
اما عامل نیــروی کار به عنوان مزیت جهان ســوم تلقی 
می شــود. من عنوان می کنم این دیدگاه یک مطلب غیر 
انسانی اســت زیرا وقتی به سیاست های آمریکا در دوران 
پاندمی نــگاه می کنیــد، در این کشــور حداقل حقوق و 
دستمزد دو برابر می شود. یعنی صد درصد رشد می کند و 
از هفت و نیم دالر در ساعت به ساعتی ۱۵ دالر می رسد. 
عضو شورای مرکزی حزب مردم ساالری در گفتگو با پایگاه 
خبری آتیه آنالین می گوید: در شرایط حاضر، اقتصاد ایران 
با مشکالتی از جانب تحریم، مسایل کرونا و همچنین تورم 
سوزان ناشی از جهانی ســازی قیمت انرژی در اول آبان 
۱۳۹۷ )که شوک افزایش هزینه های سمت عرضه را وارد 
کرد و اقتصاد را دچار رکود و تورم کرد(، مواجه است. اگر 
این ســه عامل را کنار هم بگذاریــم، در می یابیم که این 

عوامل دست و بال دولت را تنگ کرده است. 
بنابراین مســئله مربــوط به افزایش حقوق و دســتمزد 
کارگران که امســال به طور مناســبی با نرخ بیش از ۵۰ 
درصد انجام شــد، اقدام مثبتی بود اما حقوق و دستمزد 
کارمندان دولت و بخش عمومی سرکوب شد و معادل ۱۰ 
درصد رشد کرد. بر اساس اعالم مرکز مطالعات راهبردی 
وزارت کار کــه گزارش های خیلی دقیق از تورم منتشــر 
می کند، در فروردین ماه نرخ تورم با وجود افزایش حقوق 
کارگران فزاینده نبوده اســت. این گزارش نشان می دهد 
که تورم و دستمزد هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.سجاد 
برخورداری عضو هیأت علمی دانشــکده اقتصاد دانشگاه 
تهــران نیز همچون همت قلی زاده معتقد اســت چیزی 
به نام یارانه پنهان وجود ندارد.وی با بیان اینکه »مشکل 
اقتصاد کشــور، کارایی پایین در مصرف انرژی اســت نه 
یارانه پنهان«، گفت: تعریف علمی یارانه، ناظر بر مواردی 
است که دولت ها صریح پرداخت می کنند و وارد بودجه یا 
نوشتارها می شود. این در تمام دنیا برای اهداف مشخص 
و معینی رایج است و البته می تواند در بخش تولید باشد 
یا مصرف؛ اما آنچه در ادبیات ۴، ۵ ســال اخیر در کشور 
به نام هیدن سابســید یا یارانه پنهان رایج شده، به لحاظ 
علمی وجود ندارد. اســتاد اقتصاد دانشگاه تهران، اجرای 
قانون هدفمندی یارانه در ســال ۱۳۸۹ را ناقص ارزیابی 
کــرد و گفت: هدفمندی یک بســته بود، نه این که فقط 
تغییر قیمت سوخت و پرداخت یارانه نقدی انجام شود و 
بقیه موارد مسکوت بماند. قرار بود تولید را عادت دهیم تا 
کارایی انرژی باال رود. مشکل این بود که فقط یک بخش 

آن سیاست را اجرا کردیم.

نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت:  تقاضــا برای خرید فلز زرد 
افزایش یافته اســت و این افزایش موجب رشد حباب قیمت انواع سکه و طال 
در بازار شــده است.محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: بهای 
انس جهانی طال در هفته گذشــته در محدوده یک هزار و ۸۴۶ تا یک هزار و 
۸۴۷ دالر در نوسان بود و در پایان هفته دوباره به یک هزار و ۸۴۷ دالر رسید 
و نســبت به انتخاب هفته تغییراتی نداشــت.این مقام صنفی افزود: برخالف 
تغییرات انس جهانی طال، در روزهای پایانی هفته )چهارشــنبه و پنجشنبه( 
مجدد افزایش نرخ ارز را شاهد بودیم و این رشد ۳۲۰ تومانی باعث شد قیمت 
طال و ســکه نسبت به ابتدای هفته با افزایش باالیی همراه و در مجموع بازار 
طال در هفته گذشته با رشد قیمت همراه باشد.وی گفت: در آخرین معامالت 
هفته گذشته قیمت سکه طرح قدیم به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید 
که ۳۰۰ هزار تومان افزایش بها و سکه طرح جدید با ۴۵۰ هزار تومان افزایش 
هفتگی در آخرین معامالت با نرخ ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان داد و ســتد 
می شــد.نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران اضافه کرد: نیم ســکه و ربع 
ســکه ۱۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی داشــت و به ترتیب با  قیمت هشت 
میلیون و پنج میلیون تومان معامله می شد. سکه های یک گرمی نیز ۲ میلیون 

و ۸۵۰ هزار تومان داد و ســتد می شــد که نســبت به ابتدای هفته ۵۰ هزار 
تومان افزایش قیمت داشــت.وی بیان داشــت: در روزهای گذشته با افزایش 
تقاضا حباب انواع سکه در حال افزایش است و سکه های یک گرمی، ربع سکه 
و نیم سکه بیش از یک میلیون تومان حباب دارند.کشتی آرای اضافه کرد: سکه 
طرح جدید ۹۵۰ هزار تومان حباب دارد و نســبت به ابتدای هفته ۱۲۰ هزار 
تومان افزایش یافته اســت و این نشان دهنده افزایش تقاضا برای خرید سکه 
با توجه به محدودیت عرضه است .وی گفت: قیمت هر مثقال طالی آب شده 
با توجه به افزایش نرخ ارز در روز پایانی هفته به ۶ میلیون و ۲۰ هزار تومان 
رســید که نسبت به ابتدای هفته ۱۴۰ هزار تومان رشد داشته است. هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز با ۳۳ هزار تومان افزایش قیمت به نرخ یک میلیون و ۳۹۰ 
هزار تومان رسید .نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به تعطیلی 
روزهای پایانی هفته به دلیل ریزگردها، گفت: ســطح دادوستدها در این ایام 
کاهش یافت، اما همچنان تقاضا برای خرید سکه وجود داشت و علت افزایش 
قیمت طال و سکه افزایش نرخ ارز بود و با توجه به اخبار منتشر شده وضعیت 
بر همین منوال است.وی توضیح داد: در این ایام تقاضای خرید سکه تمام بهار 
آزادی بیش از انواع دیگر سکه است، زیرا بیشتر مصرف سرمایه گذاری دارد و 

نیم سکه، ربع سکه و یک گرمی بیشتر مصرف عام دارد و با برگزاری جشن ها 
و مراسم تقاضا برای خرید این نوع سکه ها افزایش یافته است.

ایران ششمین کشور دارای گرانترین برنج در جهان

قیمتهادالریمیشود،دستمزدهاریالیمیماند!
دو کارشناس اقتصادی: طبق تعاریف علمی، در اقتصاد ایران یارانه پنهان نداریم

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خبر داد

افزایش تقاضا برای خرید انواع سکه

بورس

بازار سرمایه هفته گذشته را با سقوط های چشم و گیر و پی درپی آغاز کرد 
اما در نهایت توانســت سبزرنگ به کار خود پایان دهد. با این حال شاخص 
کل نتوانســت به رقمی که پیش از سقوط ها به دست آورده بود برسد و در 
محدوده یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد باقی ماند.به گزارش ایسنا، شاخص 
کل بورس در معامالت روز شــنبه ۳۱ اردیبهشــت ماه، با ۱۵ هزار و ۲۷۹  
واحــد کاهش تا رقم یک میلیون و ۵۷۹ هــزار واحد نزول کرد. همچنین 
شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۴۳۹ واحــد کاهش یافت و رقم ۴۴۰ 
هــزار و ۱۸۴ واحد را ثبت کرد. در این روز  ۶۴۵ هزار معامله به ارزش ۶۱ 
هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال انجام شــد.در روز یکشــنبه با اینکه روند حرکت 
بازار سرمایه صعودی بود، اما ارزش معامالت بازار سهام نسبت به روز شنبه 
کاهش چشــم گیری داشت و از بیش از ۶۱ هزار میلیارد ریال به حدود ۴۶ 

هزار میلیارد ریال رسید. 
شــاخص کل بورس در این روز با ۲۴۵۶ واحد افزایش در رقم  یک میلیون 
و  ۵۸۲ هزار واحد ایســتاد. شاخص کل با معیار  هم وزن هم ۱۳۳۳ واحد 
افزایش یافت و رقم  ۴۴۱ هزار و ۵۱۰ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۵۱۱  
هزار معامله به ارزش  ۴۶ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال انجام شد.شــاخص کل 
بورس در روز دوشــنبه با ۲۵ هــزار و ۱۰ واحد نزول تا رقم یک میلیون و 
۵۵۷ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۸۷۳۲ واحد 
کاهش یافت و در رقم ۴۳۲ هزار و ۷۷۳ واحد ایستاد. در این روز ۶۲۵ هزار 
معامله به ارزش ۶۲ هزار و ۲۵ میلیارد ریال انجام شد.روند نزولی بورس در 
روز یکشنبه هم ادامه یافت و شاخص کل بورس با ۱۵۲۷ واحد کاهش در 

رقم یک میلیون و ۵۵۵ هزار واحد ایستاد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن هم ۱۵۴۴ واحــد کاهش یافت و رقم ۴۳۱ 
هزار و ۲۲۸ واحد را ثبت کرد. در روز سه شنبه، ۴۸۹ هزار معامله به ارزش 
۴۳ هزار و ۸۸۱ میلیارد ریال انجام شــد.در نهایت بورس در روز چهارشنبه 
صعودی شد و هفته را سبزپوش به پایان برد. در این روز شاخص کل بورس 
بــا ۸۷۸۹ واحد افزایش تا رقم یک میلیــون و ۵۶۴ هزار واحد صعود کرد. 
شــاخص کل با معیار هم وزن هم با ۵۵۶۶ واحــد صعود رقم ۴۳۶ هزار و 
۷۹۴ واحــد را ثبت کرد. در این بازار ۵۹۵ هزار معامله به ارزش ۴۹ هزار و 

۳۸۱ میلیارد ریال انجام شد.
 آمار ارائه شــده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی مبنی بر رشد بیش 
از ۱۰۰ درصــدی ثبت نام و افزایش ۶۳ درصدی احراز هویت ســهامداران 
در سامانه ســجام حاکی از تغییر نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و نیز 
تصمیم آنها برای سرمایه گذاری دوباره در این بازار است.سهامداران در سال 
۱۴۰۰ به دلیل اعتمادهای از دســت رفته نسبت به بازار سرمایه و ترس از 
دســت دادن سرمایه های خود در این بازار، دیگر تمایل چندانی برای ورود 
به بازار ســهام و نیز سرمایه گذاری در این بازار نداشتند.ارزش معامالت در 
آن زمان و نیز آمارهای ارائه شــده از سوی شرکت سپرده گذاری در زمینه 
احراز هویت ســهامداران در سجام؛ گواه از بدبینی سرمایه گذاران نسبت به 
بازار سهام و نیز جایگزین کردن دیگر بازارهای موازی برای سرمایه گذاری 

بود.معامالت بورس بعد از گذر از دوران هیجان که طی ۲ ســال گذشــته 
تحت تاثیر اقدامات اشتباه دولت سابق وارد مدار نوسانی شده بود، از زمان 
روی کار آمــدن دولت ســیزدهم رنگ آرامش را به خــود دید و به دنبال 
تصمیم گیری های درست این دولت تا حدودی نوسانات کاذب در این بازار 

فروکش کرد.
مســووالن حاضر در دولت فعلی از نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ و از زمان روی 
کار آمدن دولت سیزدهم از هیچ تالشی برای تغییر نگاه سرمایه گذاران به 
بازار ســرمایه دریغ نکردند و طی این مدت کوتاه حسن نیت و نگاه متفاوت 
خود به بازار سرمایه را در مقایسه با دولت دوازدهم از طریق انجام اقدامات 

مختلف مانند حذف قیمت گذاری دستوری نشان داد.ا
بتدا اثر مثبت اقدامات انجام شــده از سوی دولت سیزدهم بر روی تابلوی 
معامالت بورس نشــان داده نشــد و چندان توجه سرمایه گذاران را به خود 
جلب نکرد، اما به مرور و از اســفندماه گذشــته انعکاس تصمیمات درست 
مســووالن دولتی بر بازار نمایان شد و شاهد بازگشــت صعودی دوباره به 
معامالت بازار سرمایه بودیم.به مرور و به دنبال تصمیمات مثبت اتخاذ شده 
از ســوی دولت سیزدهم، نگاه سهامداران به این بازار تغییر کرد و بار دیگر 
با ورود سرمایه های خود به  بازار سرمایه، این بازار را به عنوان مکان نخست 
سرمایه گذاری ها انتخاب کردند.طبق ایجاد چنین روندی در بازار، آمار ارائه 
شده از سوی شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
حاکــی از اتمام دوران بدبینی نســبت به بازار و بازگشــت روزهای خوش 
به بازار ســرمایه است.طبق این گزارش منتشر شــده، احراز هویت توسط 
سهامداران در سامانه )سجام( در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با رشد ۶۳ درصدی 
همراه بود و تعداد ســهامداران در احراز هویت از ۲۰۵ هزار نفر ســهامدار 

عبور کرده است.

از ۱۵ هزار واحد سقوط تا چراغ سبز!

 
آگهیقانونتعیینتکایفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتیتنکابن

نظر به مواد .۱ و ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب مرحله ۶۴
۱۳۹۰/۹/۲۰ أمالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد. مرحله۶۴
امالک متقاضیان واقع در قریه تشکون پالک ۵۱ اصلی بخش۳

 ۴۶۶ فرعی شعیب عبداله پور به کد ملی۲۲۱۹۸۵۲۸۰۶ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مساحت ۱۶۸.۱۵ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه زمین کین پالک ۵۳ اصلی بخش ۳

 ۸۴ فرعی شوکت طالبی نصرآباد به کد ملی ۱۶۳۷۹۷۵۹۷۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۰۶۴مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک 
رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه کشکلستان پالک ۵۵ اصلی بخش ۳
۴۹۳ مفروزی از ۳۲۰ فرعی ترانه شهسا به کد ملی ۰۰۳۴۸۷۵۸۳۲ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۹۰مترمربع خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه توساکله پالک ۵۸ اصلی بخش ۳

۲۴۵ مفروزی از ۱۱۰ فرعی مریم عبداله پور به کد ملی ۲۲۱۹۸۵۲۵۴۷ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مغازه به مساحت ۴۵.۶۸مترمربع خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه لتاک پالک ۸۳ اصلی بخش۳
۳۶۸ فرعی علی اکبر گلیج به کد ملی ۲۲۱۹۴۱۴۹۸۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۷۱۹ مترمربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

 امالک متقاضیان واقع در مرتع پلهم جزء پالک ۹۰ اصلی بخش ۳
۱۷فرعی ابوالحسن گلیج به کد ملی ۲۲۱۹۳۹۸۴۰۴ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۸۷.۰۳ متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

۱۸فرعی داود مهرزاده به کد ملی ۰۴۹۰۴۰۷۴۷۱ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۳۶۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه یاندشت پالک ۲۵۲ اصلی بخش۳

 ۳۵ فرعی علی عاشقی به کد ملی ۱۴۹۰۰۲۳۴۷۱ و محمد محسنی فروغ به کد ملی ۰۰۷۲۰۶۴۴۷۱ سهم هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری 
به مساحت ۳۹۰.۵۴ متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه خوبارزگاه پالک ۲۰/۱ اصلی بخش۴
۴۴۸۳فرعی کامران پورقاسم به کد ملی۲۲۱۹۱۵۸۰۰۴ و جالل پور قاسم به کد ملی ۲۲۱۹۵۲۶۸۷۹ سهم هر کدام بترتیب سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 

بر ساختمان به مساحت۲۵۳.۴۷ متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
۱۹فرعی فرزانه عابدین مقانکی به کد ملی ۰۰۷۰۸۲۶۰۹۹ نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۳۶۵.۵۰ متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک 

رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه آلکله پالک 111 اصلی بخش3

 ۱۱۰۴ فرعی مرتضی مهرابی کوشــکی به کد ملی ۱۱۴۲۰۵۲۴۹۴ نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۳۰۰متر مربع خریداری مع الواسطه از 
مالک رسمی 

 ۱۱۰۵ مفروزی از ۹۱۰ فرعی فاطمه مژده کار به کد ملی ۰۰۳۷۰۹۷۰۳۲ نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت ۲۷۷متر مربع خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی 

لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه 
محلی/ کثیراالنتشــار در شــهر منتشر و در روستا عالوه بر انتشار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین 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. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهي تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی ازامالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با 
رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 

فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید. م الف 1314552
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/2/7

هادی مالحسینی
سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

اعالم مفقودی 
گواهینامه موقت پایان تحصیالت کارشناســی پیوســته به شماره 
دانشجویی ۸۷۰۳۳۰۷۶۷ اینجانب مرضیه علی فتاح فرزند علی رشته 
حسابداری از دانشــگاه آزاد اسالمی واحد سمنان مفقود گردیده است. 
از یابنده تقاضا می شــود مدرک را به آدرس ســمنان میدان مشاهیر 

ساختمان اکبری طبقه اول غربی ارسال نمایند.

اعالم مفقودی
کارت دانشــجویی اینجانب  ریحانه اســدزاده به شماره 
ملی: ۶۵۲۰۰۷۷۹۹۲ و شماره دانشجویی: ۹۹۱۳۱۱۱۰۰۵ 
دانشجوی دانشــگاه بجنورد رشته: مهندسی صنایع مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


