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سقوط آزاد "جمعیت جوان" کشور
کرمانشاه شرایط

 بدتری دارد
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
جمعیت  کاهشی  روند  به  اشاره  با  کرمانشاه 
در  کاهشی  روند  این  افزود:  کشور،  جوان 
کرمانشاه شتاب بیشتری دارد و جمعیت جوان 
 22.5 به   1390 سال  در  درصد   38.1 از  استان 

درصد در سال 1410 می رسد.
از  قرارگاه حمایت  وفایی در جلسه  اهلل  حبیب 
خانواده و جوانی جمعیت با اشاره به آمار نگران 
کننده از کاهش جمعیت جوان کشور در سالهای 
اخیر گفت: ادامه این روند می تواند تا 10 سال 

دیگر ایران را به یک کشور سالمند تبدیل کند.
کشور  جوان  جمعیت   1390 سال  افزود:  وی 
معادل 37.4 درصد جمعیت کشور بود و در حال 
حاضر به 28.5 درصد رسیده و طبق برآوردهای 
صورت گرفته تا سال 1410 به 24.1 درصد می 
رسد که نشان دهنده سرعت پیری جمعیت کشور 

است.
مراتب  به  استان  در  وضعیت  این  گفت:  وفایی 
بدتر است و کرمانشاهی که در سال 1390، 38.1 
جمعیت  درصد   33.1 حاضر  حال  در  و  درصد 
آن را جوانان تشکیل می دهند تا سال 1410 طبق 
به  آن  برآوردهای صورت گرفته جمعیت جوان 
میانگین کشوری  از  تر  پایین  یعنی  22.5 درصد 

می رسد.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
کرمانشاه به روند پیش روی هرم سنی جمعیت 
 1390 سال  افزود:  و  کرد  اشاره  هم  کشور 
بیشترین جمعیت کشور به رده سنی 20 تا 29 
این   1395 سال  در  و  داشته  اختصاص  سال 
جمعیت حداکثری به رده سنی 25 تا 34 رسیده 
و در حال حاضر بیشترین جمعیت کشور به رده 
سنی 30 تا 39 سال اختصاص دارد و پیش بینی 
می شود سال 1410 بیشترین جمعیت کشور به 

رده سنی 40 تا 49 سال اختصاص یابد.
وفایی با اشاره به نقش مهم جمعیت در توسعه 
کشورها، گفت: جمعیت نقش کلیدی در توسعه 
بنابراین  دارد،  اقتصاد  حوزه  در  بویژه  کشورها 
برای رشد و پیشرفت کشور و حفظ امنیت آن 

جمعیت جوان کشور باید افزایش یابد.
این مسئول به تصویب قانون "جوانی جمعیت" 
قانون مشوق ها و  این  افزود: در  و  اشاره کرد 
کمک های خوبی به جوانی جمعیت اختصاص 

داده شده است.
وفایی گفت: این قانون از جنبه های مختلف به این 
موضوع پرداخته و از ساخت خوابگاه های متاهلی 
گرفته تا جذب و استخدام افراد متاهل و دارای 
فرزند و افزایش مدت مرخصی برای زنان شاغل 
و پرداخت تسهیالت و ... در آن لحاظ شده است.
استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  رییس 
جدید  قانون  در  مثال  بطور  گفت:  کرمانشاه 
مرخصی زایمان به 9 ماه افزایش یافته و مادران 
شاغل می توانند بصورت دلخواه دو ماه آن را قبل 
از زایمان استفاده کنند و برای موارد دوقلو و بیشتر 
این مدت به بیش از یک سال افزایش یافته است.

وفایی گفت: همچنین در این قانونی مادران شاغل 
که از زمان اجرای این قانون صاحب فرزند شوند، 
از  به ازای هر فرزند یک سال بصورت دلخواه 
سن بازنشستگی آنها کم می شود و از فرزند سوم 
به بعد این مدت به یک سال و نیم افزایش می 
اگر  قانون  اجرای  زمان  از  مادر  یک  یعنی  یابد، 
صاحب یک فرزند شود یک سال و اگر صاحب 
دو فرزند شود دو سال و اگر صاحب سه فرزند 
شود 3.5 سال از سن بازنشستگی او کم می شود 
و می تواند به دلخواه خود زودتر بازنشسته شود.

۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای حذف مدارس 
کانکسی در سیستان و 

بلوچستان اختصاص یافت
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
سیستان و بلوچستان گفت: برای حذف مدارس 
کانکسی در این استان 100 میلیارد تومان مورد 
نیار بود که این اعتبار هم اینک تامین شده است.
با  گفت وگو  در  روزیکشنبه  زایی  لک  میثم 
خبرنگار ایرنا اظهارداشت: در آخرین برآورد و 
احصا اطالعات مدارس کانکسی، 202 کانکس 
در  کانکسی  مستقل  غیر  مستقل و 410 کالس 

سیستان و بلوچستان شناسایی شده است.
اعتبار  دولتی،  منابع  محل  از  کرد:  بیان  وی 
یادشده تأمین و 40 درصد این مبلغ با مشارکت 

بنیاد برکت انجام خواهد شد.
مدارس  تجهیز  و  توسعه  نوسازی،  مدیرکل 
سیستان و بلوچستان گفت: در همه اقدامات و 
برنامه هایی که در حوزه ساخت و ساز و توسعه 
فضاهای آموزشی در حال انجام داریم؛ اولویت 
منابع دولتی و خیری در  از محل  اعتبار  توزیع 
و  کمتر  آموزشی  فضای  سرانه  دارای  مناطق 

تراکم دانش آموزی بیشتر بوده و خواهد بود.
پوشش  نرخ  افزایش  هدف  با  کرد:  بیان  وی 
و  بازماندگان  جذب  و  آموزان  دانش  تحصیلی 
به توسعه فضاهای  تارکان تحصیل، توجه ویژه 
آموزشی در حاشیه شهرها شده بطوریکه بیشترین 
تعداد کالس های درس در این حوزه بوده است.

لک زایی ضمن قدردانی از مجوعه های مختلف 
تعلیم  مسیر  در  نوع دوست  انسانهای  و  خیریه 
افزود:  بلوچستان  و  سیستان  فرزندان  تربیت  و 
بطور میانگین 50 درصد کالس های ساخته شده 
خیران  گسترده  مشارکت  با  اخیر  سال های  در 

نیک اندیش بوده است.

المللی  بین  عرصه های  در  کشور  خاص  شرایط 
و اعمال تحریم و تنگناهای مالی، همه بازارهای 
اقتصادی از جمله بازار مسکن در کشور را تحت 

تأثیر خود قرار داده است.
برخی  خارجی،  مؤثر  پارامترهای  این  کنار  در 
متالطم  را  مسکن  بازار  هم  نادرست  تصمیمات 
کرد؛ خلق شکاف مشهود بین نیاز جامعه و تولید 
قیمت  تا شاهد رشد  و عرضه مسکن سبب شد 

غیرمتعارف مسکن در یکی دو سال اخیر باشیم.
تورم  کنار  در  جامعه  نیاز  و  تولید  بین  ناترازی 
نرخ  کشور  کالن  اقتصاد  بر  تحمیلی  عمومی 
گذاری در بازار مسکن را از چارچوب متعارف و 
مشخص خارج و قیمت های سلیقه ای و نجومی 

را به همراه آورد.
فرآیندهای سفته بازی و سوداگری در بازار مسکن 
و تبدیل مسکن از یک کاالی ضروری و مصرفی به 
یک کاالی سرمایه ای سبب شد تا نرخ آپارتمان و 
واحدهای مسکونی چند برابر افزایش یابد؛ تورمی 
که از هیچ چارچوبی تبعیت نکرده و صرفاً نتیجه 

پیشی گرفتن نیاز جامعه از تولید مسکن است.
از  برخی  الذکر،  فوق  عناصر  سایر  کنار  در 
اندک  که سرعت  باور هستند  این  بر  کارشناسان 
مشکالت  و  مسکن  تولید  جهش  قانون  اجرای 
موجود در بخش تأمین زمین، تخصیص تسهیالت 
کافی و به موقع و همچنین ناتوانی برخی متقاضیان 
در تأمین و پرداخت سهم آورده، موجب شده تا 
را  قیمت  حباب  مسکن،  بازار  بازان  سفته  برخی 

روز به روز افزایش دهند.
با  آن  قیمت مسکن در  مناطقی که رشد  از  یکی 
هیچ  آن  منطقه ای  و  شهرشناختی  ویژگی های 
تناسبی ندارد. شهر 350 هزار نفری گرگان است 
آمارهای رسمی عنوان هفتمین شهر  براساس  که 

گران مسکن در کشور را با خود یدک می کشد.
مرکز  گرگان  در  آپارتمان  قیمت  میدانی  بررسی 
استان گلستان بیانگر آن است که قیمت آپارتمان 
در گرگان طی حداکثر دو سال اخیر بیش از دو 
برابر افزایش یافته و این تورم در مناطق منتهی به 
محالت خوش آب وهوا و مرفه نشین گرگان از 

سه برابر هم فراتر رفته است.
یکی از مشاوران امالک در گرگان در این خصوص 
گفت: قیمت مسکن از قیمت سایر کاالها و خدمات 
بازار مستثنی نیست و همزمان با رشد تورم، قیمت 

خانه و آپارتمان هم افزایش یافته است.
روند  اخیر  دهه  یک  در  افزود:  آریانفر  حمیدرضا 
تولید و ساخت مسکن شیب نزولی زیادی داشته 
اما نیاز جامعه به مسکن افزایشی بوده و این ناترازی 

بین تولید و مسکن، قیمت را باال برده است.
آریانفر به طور ویژه در خصوص افزایش قیمت خانه 
در گرگان گفت: همه محالت گرگان در یکی دو 
سال اخیر با رشد چند برابری روبرو شده اند اما این 
افزایش قیمت در مناطقی خوش آب و هوا در مسیر 
ساخت  برای  جدیدی  زمین های  که  ناهارخوران 

آپارتمان وجود ندارد، بسیار محسوس تر است.
وی بیان کرد: قیمت آپارتمان در دو سال گذشته در 
محور ناهارخوران متری 30 الی 35 میلیون تومان 
بوده اما در روزهای اخیر خانه های این منطقه به 
متری 70 الی 90 میلیون تومان هم افزایش یافته 
که مهم ترین علت این افزایش آسانسوری، کمبود 

زمین در مناطق باالشهر گرگان است.
مناطق  از  برخی  اینکه  به  توجه  با  گفت:  آریانفر 
گرگان با استقبال بیشتر خریداران به ویژه خوش 
با  سوادگران  و  بازان  سفته  است،  مواجه  نشینان 
خرید و احتکار این خانه ها به دنبال قیمت گذاری 
نجومی در این محالت هستند که تا حدودی هم 
بازار  حوزه  کارشناسان  از  می شوند.یکی  موفق 
مسکن هم  گفت: قیمت مسکن در محالت خوش 
النگدره و ناهارخوران  آب و هوای گرگان مانند 
با قیمت بهترین شهرهای مازندران و نقاط اعیانی 
پشتوانه  و  منطق  هیچ  که  می کند  برابری  تهران 

عقالیی در این قیمت ها به چشم نمی خورد.
دانیال زهتابیان گفت: فعالیت سفته بازان و قیمت 
خریداران         تهیج  برای  غیرواقعی  گذاری های 
اصلی ترین عنصر سیر صعودی آپارتمان در محالت 
اعیانی گرگان است.وی ادامه داد: در سال های اخیر 
برخی از افراد متول ساکن شهرهای پیرامونی گرگان 
با هدف کسب درآمدهای نجومی با تزریق منابع مالی 
نجومی به افزایش قیمت مسکن در این شهر دامن 
زده اند، پول های سرسام آور و اطالعات اندک این 
افراد سبب می شود که در دام سفته بازان گرفتار و 
ملکی را بسیار فراتر از نرخ واقعی آن خریداری کنند.
مناطق  در  قیمت ها  برخی  طرح  گفت:  زهتابیان 
باالشهر گرگان برای هر مترمربع آپارتمان بیشتر شبیه 
یک شوخی است تا واقعیت، قیمت گذاری هر متر 

100 میلیون تومان در گرگان شبیه افسانه است.

وی ادامه داد: قیمت گذاری این چنینی بیشتر در 
با  ابنیه  سایر  اما  می افتد  اتفاق  نوساز  واحدهای 
قدمت های بیشتر هم با تاسی از این قیمت در پی 
فروش امالک مستهلک خود با قیمت های نجومی 
در  می توان  قیمت ها  این  با  که  حالی  در  هستند، 
مازندران،  هوای  و  آب  خوش  شهرهای  بهترین 

مشهد و حتی تهران آپارتمان تهیه کرد.
است:  معتقد  هم  گرگان  امالک  اتحادیه  رئیس 
در  مسکن  نرخ  بر  تأثیرگذار  پارامترهای  برخی 
آن  از  که  است  یافته  افزایش  اخیر  یکی دو سال 
جمله می توان به افزایش سرسام آور قیمت نرخ 
مصالح، دستمزد و عوارض شهرداری اشاره کرد 
که به تبع آن قیمت فروش مسکن هم به صورت 
صنعتی  است.محمدرضا  یافته  افزایش  تصاعدی 
بازار  در  قیمت  تعادل  ایجاد  دنبال  به  اگر  گفت: 
فرآیند  بر  نظارت  بر  عالوه  باید  هستیم  مسکن 
قیمت گذاری، قوانین مربوط به بخش مسکن را 
به درستی اجرا کنیم که از مؤثرترین قوانین اعمال 

مالیات بر واحدهای خالی است.
صنعتی گفت: برخی قیمت گذاری ها در گرگان 
بیشترین  و  ندارد  تناسبی  هیچ  بازار  واقعیت  با 
ناآگاه  افراد  برای  که  است  حباب  قیمت،  بخش 

خسارت های سنگینی رادر پی خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
هم  گفت: در دولت یازدهم و دوازدهم توجهی به 
ساخت مسکن نشد و با وجود شعارهای مختلف 

عماًل تولید مسکن در کشور قابل قبول نبود.
عبدالجالل ایری ادامه داد: افزایش قیمت مسکن 
همانند سایر کاالها نشأت گرفته از تورم عمومی 
برخی محالت و  در  قیمت  افزایش  این  اما  بوده 

شهرهای کشور مشهودتر است.
ادامه داد: هر  انتخابیه غرب گلستان  نماینده حوزه 
چند روند فعلی تولید مسکن در طرح نهضت ملی 
مسکن با انتظارات و آمارهای اولیه فاصله زیادی دارد 
اما با حل مشکالت تأمین زمین و تخصیص به موقع 
منابع بانکی در سال دوم قانون جهش مسکن تولید 
آپارتمان و خانه ویالیی شتاب می گیرد که این امر 

قیمت افسارگسیخته مسکن را مهار خواهد کرد.
حکومتی  و  دستوری  فرآیندهای  با  گفت:  ایری 
امکان مهار قیمت بازار خرید و فروش و یا اجار 
با افزایش تولید به  مسکن ممکن نیست لذا باید 

تقابل فعالیت های سفته بازی برویم.
و  فراگیر  امری  آپارتمان هر چند  قیمت  افزایش   
ضعف های  برخی  اما  نیست  گرگان  به  منحصر 
متولیان  سوی  از  کافی  نظارت  نبود  و  ساختاری 
گذاری  قیمت  روند  شهر  این  در  نظارتی  بخش 
را  مسکونی  واحدهای  بر  ضابطه  بی  و  نجومی 
نمایان تر از سایر نقاط کشور کرده است که بخش 
از این تورم بی ضابطه در قیمت گذاری ناشی از 
سیاست های غلط منطقه ای در نهادهای پایین دستی 
بخش مسکن مانند شهرداری است.کاهش و تعدیل 
بسته های  بینی  پیش  و  ساختمانی  عوارض  نرخ 
راهکارهای  دیگر  جمله  از  حمایتی  و  تشویقی 
کاهنده سیر صعودی قیمت مسکن در گرگان است 

که گویا از هیچ قانون و قاعده ای تبعیت نمی کند.
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یکه تازی قیمت مسکن
روزانه ۱۶ میلیون لیتر بنزین یورو ۴  سوداگران بر تالطم بازار می افزایند

در پاالیشگاه شازند تولید می شود
 مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( 
شازند گفت: روزانه 1۶ میلیون لیتر بنزین یورو 4 

در این واحد پاالیشگاهی تولید می شود.
روزانه  افزود:  گویی  و  گفت  در  رجبی«  »مجید 
پاالیش  شرکت  در  خام  نفت  بشکه  هزار   250
به  تبدیل  و  پاالیش  شازند  امامخمینی)ره(  نفت 

فرآورده های مختلف نفتی می شود.
 ،4 یورو  بنزین  تولید  بر  عالوه  داد:  ادامه  وی 
روزانه 12 میلیون لیتر گازوئیل نیز در پاالیشگاه 
شازند تولید می شود و به تبع آن نفت سفید، ال 
پی جی)گاز مایع( و نفت کوره در نیز پاالیشگاه 

تولید و در اختیار دولت قرار می گیرد.
امام خمینی)ره(  نفت  پاالیش  مدیرعامل شرکت 
از  آر  تی  ای  و  پروپیلن  داشت:  اظهار  شازند 
است  شازند  پاالیشگاه  ویژه  فرآورده های  دیگر 
و  خمین  پتروشیمی  اختیار  در  ترتیب  به  که 
ناوگان شرکت ملی نفتکش و  شرکت کشتیرانی 

جمهوری اسالمی قرار می گیرد.
رجبی بیان کرد: میزان ظرفیت تولید در پاالیشگاه 
کیفیت  و  است  ثابت  شازند  )ره(  خمینی  امام 
است  استاندارد  اساس  بر   4 یورو  محصوالت 
در  شازند  پاالیشگاه  تولید  گازوئیل  و  بنزین  و 
کالنشهرها از جمله تهران، اراک و مشهد توزیع 

می شود که آالیندگی بسیار ناچیزی دارند.
وی اضافه کرد: امسال تعمیرات اساسی در چهار 
واحد پاالیشی تقطیر، ال پی جی، تصفیه نفت سفید 

و واحد سی سی آر یا بنزین ساز از نهم مهرماه 
آغاز تا سوم آبان ماه انجام و به اتمام رسید و اکنون 
واحدهای عملیاتی در مرحله راه اندازی هستند.  

نفت  شرکت  اساسی  تعمیرات  کرد:  عنوان  وی 
پاالیشگاه امام خمینی)ره( شازند با بهره گیری از 
ظرفیت یک هزار و ۶00 نفر به صورت شبانه روزی  
انجام و بدون حادثه به پایان رسید و اکنون واحدها 

در حال راه اندازی و تولید فرآورده هستند.
خمینی  امام  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل 
درصد  نیم  مازوت  سوخت  گفت:  شازند  )ره( 
سولفور که در پاالیشگاه تولید و در اختیار ناوگان 
گیرد،  می  قرار  اسالمی  جمهوری  کشتیرانی 
چنانچه  و  نیست  نیروگاه  جوابگوی  و  محدود 
واحدهای  دیگر  اختیار  در  سوخت  نوع  این  از 
تولیدی دیگر قرار گیرد، در کشور با کمبود بنزین 

مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرزآب منطقه ای البرز:
در شرایط خشکسالی جدی هستیم

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: اگر 
هر یک از مشترکان حتی 10 درصد در مصرف آب 
صرفه جویی کنند بخش عمده ای از دغدغه تامین 

آب در ماه های باقی مانده از سال حل می شود.
در  اینکه  بیان  با  گفت وگویی  در  نجفیان  داود 
شرایط خشکسالی و کمبود جدی آب قرار داریم، 
با  مردم  داریم  انتظار  شرایط  این  با  کرد:  اظهار 
منابع  حفظ  به  جویی  و صرفه  مصرف  مدیریت 

آبی موجود کمک کنند.
وی ادامه داد: اگر هر یک از مشترکان حتی 10 
درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند بخش 
باقی  ماه های  در  آب  تامین  دغدغه  از  عمده ای 

مانده از سال حل می شود.
این مسئول با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب در 
ایران با استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد، تاکید 
کرد: به طور میانگین هر ایرانی روزانه بین 230 تا 
240 لیتر آب مصرف می کند این در حالی است 

در  لیتر   140 حدود  جهانی  مصرف  متوسط  که 
روز است.مدیرعامل آب منطقه ای البرز با اشاره 
به وضعیت مصرف آب در البرز اضافه کرد: این 
متفاوت است  استان  سرانه در شهرهای مختلف 
به طوری که ممکن است در شهری سرانه  300 

لیتر و در شهری دیگر 200 لیتر باشد.
آبی  منابع  اینکه  به  توجه  با  کرد:  ابراز  نجفیان 
عهده  از  تنهایی  به  نیرو  وزارت  است،  محدود 
مسیر  این  در  و  نمی آید  بر  منابع  این  مدیریت 

همکاری مردم ضروری به نظر می رسد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین  م الف ۶۶09 -   برابر رای شماره 1401۶0304005002210    – 1401/07/0۶   هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی   آقای ابراهیم فتحی   فرزند   حسین         بشماره شناسنامه   38   صادره از  مرند   در سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یک  قطعه زمین کشاورزی   به مساحت  12798/55   متر مربع به پالک 1921  فرعی از   43   اصلی  مفروز 
و مجزی شده از   پالک   43   اصلی واقع در  قریه یالقوزآغاج    بخش   15   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین 
مشاعی   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 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 . تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/23- تاریخ انتشار نوبت دوم : 09 /1401/08
محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1401۶030400500219۶    – 1401/07/04   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای 
ابوالفضل علی مددی  فرزند   بهروز         بشماره شناسنامه   15700849۶3   صادره از  مرند   در ششدانگ یک  قطعه 
زمین کشاورزی   به مساحت  20447/30   متر مربع به پالک 3090  فرعی از   یک   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   
یک   اصلی واقع در  زنوز   بخش   22   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین مشاعی   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 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/23- تاریخ انتشار نوبت دوم : 09 /1401/08

محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

روزنامه امین  م الف ۶۶08 -   برابر رای شماره 1401۶0304005002211    – 1401/07/0۶   هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی   آقای عباس  فتحی   فرزند   حسین         بشماره شناسنامه   14   صادره از  مرند   در سه دانگ مشاع 
از  ششدانگ یک  قطعه زمین کشاورزی   به مساحت  12798/55   متر مربع به پالک 1921  فرعی از   43   اصلی  مفروز 
و مجزی شده از   پالک   43   اصلی واقع در  قریه یالقوزآغاج    بخش   15   تبریز خریداری از مالک رسمی     مالکین 
مشاعی   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 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 . تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/23- تاریخ انتشار نوبت دوم : 09 /1401/08
محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1401۶0304005002197    – 1401/07/04   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ثبت ملک مرند  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی   آقای جعفر 
مصباحی     فرزند   عبدالعلی           بشماره شناسنامه   25723   صادره از  مرند  در چهار دانگ  مشاع از ششدانگ یک  
باب خانه   به مساحت  1۶0/05   متر مربع به پالک 8  فرعی از   3349   اصلی  مفروز و مجزی شده از   پالک   یک   فرعی 
از  3349     اصلی واقع در  مرند    بخش   15   تبریز خریداری از مالک رسمی     آقای علی صراف   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 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 .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/23- تاریخ انتشار نوبت دوم : 09 /1401/08

محرم کنعانی  – رئیس ثبت اسناد و امالک مرند


