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طرح مالیات بر خانه های خالی در 
مجلس تصویب شد

احتکار مسکن 
هزینه بر می شود

مجلس ش��ورای اسالمی س��رانجام ديروز با تصويب  طرح 
ماليات بر خانه های خالی طرحی جديد برای مديريت بازار 
مس��کن را رقم زد تا احتکار مس��کن را ب��رای صاحبان اين 
خانه ها هزينه بر كند.  نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی 
در جلس��ه علنی جزئيات طرح اصالح ماده 54 مکرر قانون 
مالياتهای مستقيم را كه در راستای اخذ ماليات از خانه های 

خالی است بررسی و تصويب كردند. 
بر اس��اس اين طرح دوفوريتی ماليات بر خانه های خالی در 
س��ال اول شش برابر درآمد اجاره و در سال دوم 12 برابر و 

در سال سوم 18 برابر در نظر گرفته شده است.
يکی از اهداف نمايندگان مجلس از ابتدای ورود به مجلس 
يازدهم، مديريت قيمتها در بازار مسکن بود كه نمايندگان 
اميدوارند با تصويب اين طرح بخش��ی از اين هدف برآورده 
ش��ود. نرخ خانه های در ايران به ويژه شهرهای بزرگ مانند 
تهران، بس��يار باالتر از متوس��ط جهانی اس��ت از اين رو در 
ش��رايط كنونی كش��ور كه كاهش عرضه مسکن و افزايش 
س��فته  بازی موجب افزايش قيمت و فش��ار به خانواده های 
ايرانی ش��ده اس��ت، اين طرح راهکاری برای كاهش قيمت 
خانه ها اس��ت.  دو فوريت طرح اصالح ماده 54 مکرر قانون 
مالياتهای مستقيم 21 تير ماه به اتفاق آرا در مجلس تصويب 

ش��د كه انتظار می رود با تائي��د نهايی و ابالغ آن به عنوان 
قانون، در ش��هرهای باالی 100 هزار نفر، خانه هايی كه در 
مجم��وع بيش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناس��ايی 
ش��ود، به ازای هر ماه بيش از زم��ان مذكور بصورت ماهانه 

مشمول مالياتی برمبنای ماليات بر درآمد اجاره شود. 
براس��اس اين قانون واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در 
پ��روژه های انبوه س��ازی پس از هجده م��اه از پايان مهلت 
اتمام عمليات س��اختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع 
ماده )100( قانون ش��هرداری، مش��مول مالي��ات موضوع 
اين ماده می ش��وند. س��ازمان امور مالياتی موظف اس��ت با 
هم��کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، يك ماه قبل 
از اتم��ام مهلت های مذكور، اخطار الزم را به مالك واحد يا 
به كدپس��تی محل آن ارس��ال دارد. دربخشی از اين قانون 
آمده است، سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار 
را حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از انتش��ار دس��تورالعمل 
مذكور در تبصره )1( اين ماده، در س��امانه امالك و اسکان 
كش��ور ثبت كنند. ع��الوه بر اقامت��گاه اصلی، ه��ر خانوار 
می توان��د حداكثر يکی از واحدهای تح��ت تملك خود در 
ش��هر غير از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی 
ثب��ت كند. اقامتگاه های موضوع اين تبصره معاف از ماليات 
مندرج در اين ماده است. همچنين، واحدهای مسکونی كه 
اطالعات اقامت و مالکيت آنها در س��امانه امالك و اس��کان 
كشور ثبت نشده باش��د، در حکم خانه خالی محسوب می 
ش��وند. مالکان واحدهای مس��کونی مکلف ب��ه تاييد اقامت 
اعالم ش��ده توس��ط خود ي��ا بهره برداران واحد در س��امانه 
مذكور هس��تند. در صورت اح��راز تخلف در ثبت اطالعات، 
واحد مسکونی مش��مول جريمه ای معادل ماليات سال اول 
صدر اين ماده می ش��ود. در اين قانون تاكيد شده است كه 
وزير راه و شهرس��ازی موظف اس��ت در س��ال اول اجرای 
اين م��اده هردوماه يکبارگزارش پيش��رفت اجرای آن را به 
كميس��يون های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی 
ارائه كند. همچنين  معاون يا مديران مربوطه در وزارت راه 
و شهرسازی، سازمان امور مالياتی و ديگر كاركنان دستگاه 
ه��ای اجرايی كه از اج��رای اين ماده اس��تنکاف كنند  به 

انفصال موقت درجه شش محکوم خواهند شد . 
مسکن»احتکار«نشود

در جري��ان تصويب اين ط��رح محمدباق��ر قاليباف رئيس 
مجلس ش��ورای اس��المی با بيان اينکه در قانون ماليات بر 
خانه ه��ای خالی به دنبال اين هس��تيم مس��کن »احتکار« 
نش��ود، گفت: ما قصد داريم خانه ای كه از پول افراد ساخته 

و از سرمايه كشور ساخته شده در سفته بازی قرار نگيرد.
وی تاكي��د كرد: اين قانون قصدش گرفتن ماليات نيس��ت؛ 
چراك��ه ما در ب��اره مالي��ات در قوانين ديگ��ر دارای قانون 
هس��تيم و آن را           پيگي��ری می كنيم و حتم��اً قوانين ديگر 
CGT و PIT بحث هاي��ی اس��ت كه در دس��توركار آينده 

مجلس قرار دارد.
رئيس مجلس اظهار داش��ت: ما می خواهيم افرادی كه 10 
خانه دارند خانه خود را           خالی نگه ندارند و عرضه كنند. اين 
كه چرا آن ش��خص 10 خانه خالی دارد بحث ديگری است 

و بايد جای ديگری آن را           دنبال كرد.
 ضرورتايجادابزارنظارتی

علی نيک��زاد نايب رئيس مجلس نيز در جريان رس��يدگی 
ب��ه اين طرح اظهار داش��ت: اين طرح مربوط به ش��هرهای 
ب��االی 100 هزار نفر اس��ت بنابراين دغدغه ای كه برخی از 

نمايندگان دارند را           شامل نمی شود.
وی با تأكيد بر اين كه داده، اطالعات و آمار مبنای تصميم 
س��ازی و تصميم گيری در كشور است، افزود: اگر اين طرح 
تبديل به قانون ش��ود ما خواهيم توانس��ت كاری كنيم كه 
خانه ه��ای خالی را           يا به فروش برس��انند يا اين كه به رهن 

و اجاره داده شود.
نايب رئيس مجلس ش��ورای اس��المی تأكيد كرد: يك ابزار 
نظارتی جهت حفظ ش��ان قانونی ك��ه مجلس می گذراند از 

طريق وزارت نيرو شده، اعمال شود.
ورود خانه های خالی به عرضه

محمدرضا پورابراهيمی رئيس كميسيون اقتصادی مجلس 
نيز در اين جلس��ه در پاسخ به نگرانی مخالفان گفت: بخش 
عم��ده ای از 2 ميلي��ون و 500 هزار ت��ا 2 ميليون و 700 
هزار خانه احتکار ش��ده به بازار با اجرای اين طرح به مسير 
حركت بازمی گردد. وی تصريح كرد: قانونی به نام مش��اغل 
خانگی در كشور وجود دارد كه در همين راستا چند نفر در 
ي��ك كارگاه تولي��دی كار می كنند كه اگر اين افراد در يك 
خانه مس��کونی مستقر شدند، به ش��رط تأئيد سازمان امور 

مالياتی مشمول بر ماليات خانه های خالی نخواهند شد. 
 تعيين7نوعردهوسطحبرایتردددرساختمان

مجلس
در ادامه جلس��ه عضو هيأت  رئيسه مجلس گفت: بناست تا 
از اي��ن پس تردد در مجلس نظام مند ش��ده و برای همين 
منظور 7 رده و س��طح در نظر گرفته شده و برای هر سطح 

كارت با رنگ متفاوتی صادر می شود.
 حجت االس��الم عليرضا س��ليمی نماينده مردم محالت در 
حاشيه مجلس شورای اسالمی  افزود: طبق تصميم ناظران 
هيأت رئيس��ه مجل��س از اين پس رفت و آم��د به مجلس 
نظام مند خواهد ش��د. وی افزود: برای نظام مند شدن رفت و 
آمدها به مجلس بنا ش��ده تا تردد به س��اختمان مجلس در 
7 رده و سطح مختلف تقسيم بندی و برای هر رده كارت با 
رنگ متفاوتی صادر ش��ود. عضو هيأت رئيسه مجلس اظهار 
داشت: بر همين اساس تردد وزرا، نمايندگان،  معاونين وزرا، 
 خبرنگاران و ... همه در يك س��طح خاص��ی برای تردد در 
مجلس قرار خواهند داش��ت و كارت مخصوص خود را برای 
رفت و آمد مجلس دريافت خواهند كرد. سليمی خاطرنشان 

كرد:  تغيي��ر و محدوديتی برای رفت و آم��د خبرنگاران به 
س��اختمان مجلس ايجاد نش��ده و اين موض��وع به معاونت 

اجرايی و تشريفات مجلس ابالغ شده است.
 ح�ذفبودجهخريدتضمينیگندمووارداتتوس�ط
آقازادهحجاريانوزيرجهادرابهصحنمجلسكشاند

دبير كميس��يون كشاورزی مجلس با اشاره به حذف بودجه 
خري��د تضمينی گندم و واردات توس��ط آق��ازاده حجاريان 
گفت: علی خضريان از پاسخ وزير جهاد كشاورزی قانع نشد 

و نهايتا سوال وی به صحن مجلس ارجاع شد.
 حضوروزيرجهاددرمجلس

حجت االس��الم احد آزادی خواه دبير كميسيون كشاورزی 
مجلس نيز در تش��ريح نشست كميس��يون متبوعش اظهار 
داشت: در اين نشست وزير جهاد كشاورزی به همراه برخی 
معاونانش برای پاس��خ به س��واالت برخی نمايندگان حاضر 
ش��د. وی اف��زود: يکی از س��واالت مربوط به س��لمان ذاكر 
نماينده اروميه درباره س��يب اروميه و محصوالت  كشاورزی 
ب��ود. آزادی خواه ادامه داد: در ادامه س��وال علی خضريان 
نماين��ده مردم ته��ران درباره علت ح��ذف رديف تضمينی 
گندم از بودجه بود. همچنين س��وال آصفری نماينده اراك 

درباره منابع طبيعی نيز مطرح شد. 
آزادی خواه همچنين خاطرنشان كرد: وزير جهادكشاورزی 

و معاونان وی به سواالت نمايندگان پاسخ دادند. 
عضو كميسيون كشاورزی تصريح كرد: پس از اظهارات وزير 
جهاد كش��اورزی خضريان از پاس��خ وی قانع نشد و نهايتا 

سوال به صحن مجلس ارسال شد. 
 انتخابومعرفی

همچنين روز گذش��ته نمايندگان مجلس، احمد راستينه را 
ب��ا 121 رای و محمدرضا مبلغی را ب��ا 114 رای به عنوان 
ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب كردند.

مهدی عسکری از كميسيون صنايع ، سيداحسان خان دوزی 
از كميسيون اقتصادی نيز در هيأت مقررات زدايی و تسهيل 
صدور مجوزهای كس��ب و كار به عن��وان عضو ناظر معرفی 
ش��دند. كميسيون اجتماعی نيز حس��ين گودرزی را جهت 
عضويت ناظر در توس��عه مديريت و سرمايه انسانی معرفی 
كرد. نمايندگان مجلس، فرهاد بشيری و كيومرث سرمدی 
را ب��ه عنوان ناظران مجلس در هيأت عالی گزينش انتخاب 
كردند. محمد حس��ين حس��ين زاده بحرينی  نيز به عنوان 

ناظر مجلس در شورای فقهی بانك مركزی انتخاب شد.
*آقای روحانی! حواستان به بورس باشد

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: آقای روحانی! حواستان به 
بورس باشد؛ نگذاريد كالهی در مورد موسسات اعتباری بر 

سر كشور و مردم رفت دوباره اينجا هم اتفاق بيفتد.
عليرضا س��ليمی نماينده مردم محالت با اش��اره به  س��ند 
برج��ام و اينکه عده ای در جلس��ات عموم��ی و خصوصی، 
حل المس��ائل كش��ور را مصالحه با آمريکا می دانند، گفت: 

عليرغ��م تجربه تلخ مذاكره برجام و س��عدآباد و تلفن نابجا 
ب��از هم عبرت نگرفته و نم��ی گيرند. وی  ادامه داد: آنها به 
صراح��ت می گفتند هر روز تأخي��ر در اجرای برجام 100 
ميلي��ون دالر خس��ارت به ب��ار می آورد و م��ی گفتند آب 
خوردن ما نيز به برجام گره خورده و درخت سيب و گالبی 
كاشته ايم و به زودی بار می دهد، صبر كرديم ميوه برجام، 
گرانی افسارگس��يخته و دالر 25 ه��زار تومانی و ميوه تلخ 
آن از دس��ت رفتن بخش��ی از صنعت هسته ای و دستاورد 
آن موضوع چرند اينس��تکس و SPV ب��ود. وی ادامه داد: 
دولتمردان سال ها سركار رفتند اما متوجه نشدند ميوه تلخ 
برج��ام، پرايد 95 ميليون تومانی و تورم 44 درصدی بود و 
اكنون خم به ابرو نمی آورند. نماينده مردم محالت خطاب 
به محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران گفت: شما در 
مجلس گفتيد كه مقام معظم رهبری شما را صادق و شجاع 
می دان��د بنابراين ايش��ان فرمودند كه برجام خس��ارت های 
فراوانی داش��ته اس��ت لطفاً صادقانه و با ش��جاعت ليس��ت 
خس��ارت های برجام را به مردم عرض��ه كنيد. وی در ادامه 
با بيان اينکه ويژگی اباحه گران سياسی، طايفه گری است، 
عنوان كرد: اگر نگاهی به ليس��ت مديران بياندازيد متوجه 
نسبت سياسی آنها می شويد. سليمی همچنين مال اندوزی 
را از ديگر ويژگی اباحه گران سياس��ی عنوان و تصريح كرد: 
چگونه فالن فرد كه 20 س��ال در اين كش��ور مسئول بوده، 
ثروت صدها ميلياردی دارد مگر چقدر حقوق داشته است. 
وی افزود: آقايان ليس��ت افرادی ك��ه ارز جهانگيری يعنی 
4200 تومانی را گرفتند به صراحت ارائه كنند و بگويند 60 
تن طال نصيب چه كسی شد؟ همچنين وزارت ارشاد يارانه 

مطبوعات را به چه ميزان و به چه افرادی داده است؟
 عادیشدنمرگهموطنان

در ادامه جلس��ه نماينده مردم ايرانشهر در مجلس در نطق 
پيش از دستور گفت: گرانی، تورم و مشکالت اقتصادی گويا 
جزء الينفك مردم ما ش��ده و انگار مسئوالن به اين موضوع 
عادت كرده اند و از س��وی ديگر مرگ هموطنان ما به خاطر 

بيماری كرونا هم به يك موضوع عادی تبديل شده است.
عبدالناص��ر درخش��ان افزود: دولت تدبي��ر و اميد! مردم به 
تدبيرهای ش��ما اميد بس��ته بودند، اميدهايی كه به يأس و 
نااميدی تبديل ش��د. وی تاكيد ك��رد: بزرگ ترين و چالش 

جدی كشور سوء مديريت است و نه تحريم های ظالمانه.
 انتقادازيارانههایپنهان

نماينده مردم رزن نيز گفت: ما از توزيع ناعادالنه يارانه های 
پنهان در كشور كه بخش عمده ای از آن به جيب ثروتمندان 
م��ی رود وبروكراس��ی پيچي��ده اداری كه در س��ال جهش 
توليد مانع توليد ش��ده انتقاد داري��م. وی افزود: گرانی های 
افسارگس��يخته و مشکالت ناشی از آن كه مردم را به ستوه 
آورده و دو س��وم بودجه كشور متعلق به شركت های دولتی 

است كه اكثر آنها ضررده هستند.

خدمات ویژه بنیاد برکت به معلمان و 
دانش آموزان مناطق محروم

بنياد بركت س��تاد اجراي��ی فرمان امام 
تس��هيالت ويژه آموزش��ی برای معلمان 
و دانش آم��وزان مناطق مح��روم در نظر 

گرفته است.
مع��اون تامين نهاده ها و مش��اركت های 
اقتصادی بنياد برك��ت با اعالم اين خبر 
توضيح داد: موسس��ه دانش بنيان بركت 
در راس��تای تحق��ق عدال��ت آموزش��ی 
در مناطق محروم كش��ور اق��دام به ارائه 
محتواه��ای مختلف آموزش مج��ازی و الکترونيك با تس��هيالت ويژه به 

معلمان و دانش آموزان اين مناطق كرده است.
هادی جوهری افزود: پس از مذاكره با تامين كنندگان محتواهای مختلف 
آم��وزش مج��ازی و رصد و جم��ع آوری محتواهای برت��ر در اين حوزه و 
طراحی يك پلت فرم، اين محتواهای آموزش��ی در قالب فلش، س��ی دی، 
دی وی دی، كد آموزش آنالين و س��اير اقالم آموزش مجازی با تخفيف 
80 درصد به معلمان و دانش آموزان مناطق محروم و كمتر توس��عه يافته 

عرضه و ارائه می شود.
وی با اش��اره به تخصي��ص بودجه 4 ميليارد ريالی از س��وی بنياد بركت 
ب��رای اين منظور گفت: معلمان و دانش آم��وزان مناطق محروم می توانند 
www. با مراجعه به س��ايت راي��اد )رايانه به عالوه يادگيری( به نش��انی

rayad.org اق��الم آموزش��ی مورد نياز خود را س��فارش داده و فقط 20 
درصد قيمت واقعی آن را پرداخت كنند.  

معاون تامين نهاده ها و مش��اركت های اقتصادی بنياد بركت يادآور ش��د: 
20 درصد سهم پرداختی از سوی خود معلمان و دانش آموزان هم به نيت 
راستی آزمايی در نظر گرفته شده تا اين اطمينان حاصل شود كه محصول 

سفارش داده شده واقعا ارزشمند و مورد نياز خريدار است.
به گفته جوهری، معلمان و دانش آموزان 500 نقطه از كشور می توانند از 

خدمات و تسهيالت آموزشی موسسه دانش بنيان بركت بهره مند شوند.

وی در اين باره توضيح داد: اين 500 نقطه در سراس��ر كش��ور بر اس��اس 
ضريب محروميت اطلس مناطق محروم بنياد بركت تعيين ش��ده اس��ت 
و معلم��ان و دانش آموزانی كه در اين 500 منطقه محروم هدف س��اكن 
هستند، می توانند تا س��قف 300 هزار تومان محتواهای مختلف آموزش 
مجازی را با تخفيف 80 درصد خريداری و دريافت كنند. همچنين مالك 

لحاظ تخفيف، آدرسی است كه برای دريافت كاال ارائه می شود. 
معاون تامين نهاده ها و مش��اركت های اقتصادی بنياد بركت خاطرنش��ان 
ك��رد: هر فرد می توان��د با كد ملی خود فقط يك ع��دد از هر محصول را 
خريداری كند. همچنين برای اعتمادبخشی هر چه بيشتر، گزينه پرداخت 
در هنگام تحويل را هم پيش بينی كرده ايم تا بتوانند 20 درصد سهم خود 

را به هنگام تحويل سفارش پرداخت نمايند.
جوه��ری تاكيد كرد: اين پلت فرم برای ارتقای س��طح آموزش و برقراری 
عدالت آموزشی در مناطق محروم راه اندازی شده است. همچنين معلمان 
شاغل در مناطق محروم كه شايد تجربه كافی را نداشته باشند می توانند 
با تهيه محتواهای مورد نياز خود، از طرح های نوين آموزش��ی به ش��کل 

جذاب و كاربردی الگوبرداری كنند.
وی ب��ا اش��اره به تن��وع محصوالت آموزش��ی ارائه ش��ده ب��ه معلمان و 
دانش آموزان مناطق محروم گفت: در مدت دو سالی كه از فعاليت سايت 

می گذرد به 5 هزار معلم و دانش آموز خدمات رسانی شده است.
معاون تامين نهاده ها و مش��اركت های اقتصادی بني��اد بركت با تاكيد بر 
استقبال از محصوالت آموزش مجازی و الکترونيك در ايام شيوع ويروس 
كرون��ا تصريح كرد: فروش اي��ن نوع محصوالت عموما فصلی اس��ت و از 
شهريور تا آبان ماه در اوج قرار دارد. به عبارت ديگر، ما از اسفند تا به امروز 
نبايد با درخواست های چندانی مواجه می شديم اما به دليل شيوع كرونا و 
تعطيل شدن مدارس، استقبال از محصوالت آموزشی همچنان ادامه دارد. 
جوهری يادآور شد: عالوه بر معلمان و دانش آموزان مناطق محروم، ساير 

نقاط كشور نيز می توانند از خدمات اين سايت بهره مند شوند.
معاون تامين نهاده ها و مش��اركت های اقتصادی بني��اد بركت با تاكيد بر 
حمايت اين بنياد از كس��ب و كارهای نوپا بيان كرد: موسس��ه دانش بنيان 
برك��ت به عنوان يك حامی و ش��تاب دهنده و با ارائ��ه خدماتی از جمله 
س��رمايه گذاری، تهيه م��کان، ارائه مش��اوره، تامين هزينه ه��ای اجرايی 
و درگاه   ه��ای بانکی و تس��هيل در ارتباط گيری با ش��ركت های ذيربط از 

كسب و كارهای نوپا پشتيبانی می كند.

امامكاظم)ع(: واليت علی )ع( در كتاب های همه پيامبران ثبت شده است و 
هيچ پيامبری مبعوث نشد ، مگر با ميثاق نبوت محمد )ص( و امامت علی )ع(.

گزارش

آگهى مفقودىخبر
مدرك موقت آقاى ســجاد اســد بیگى متولد 1368 فرزند قاســمعلى به شماره ملى 
3970001978 در تاریــخ 1398/6/11 با معدل 14/63 رشــته مهندســى عمران - 
گرایش ســازه در مقطع کارشناسى ارشد مفقود شده و ازدرجه اعتبار ساقط است. نوبت 

اول 1399/5/1 - نوبت دوم 1399/5/16 
**********************************************

ســند کمپانــى و بــرگ ســبز یک دســتگاه خــودرو ســوارى وانــت دو کابیــن کاپرا 
بــه رنــگ مشــکى متالیک مــدل 1391 به شــماره موتور  و شــماره شاســى 
 و شــماره پالك ایران 23- 883 ب 85 متعلق به حمیدرضا 

شیعه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان
**********************************************

اینجانب واحد معظمى گودرزى مالک خودرو پیکان ســوارى به شــماره انتظامى 746 
ب 14 ایــران 41 شــماره موتور 11283091499 -  شــماره شاســى 83461191 به 
علت فقدان اســناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند کمپانى 
خــودرو مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه هر شــخص ادعایى در مــورد خودروى مذکور 
دارد ظــرف 10 روز بــه دفتــر حقوقى ســازمان فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکانشــهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهى است پس از انقضاى مهلت مذکور طبق 

ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. بروجرد
**********************************************

- مدل 1398 - بنام نازنین   ( برگ سبز ) خودرو سوارى هاچ بک - سیستم جک  
بهرامسرى - پالك 497 ل 14 ایران 20 - شماره موتور  - شماره شاسى 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  بروجرد

**********************************************
پــالك  شــماره  مــدل1390  زره   موتورســیکلت  وســند  ســبز  بــرگ 
ایران765-18159 شماره موتور   شماره شاسى  
***  به نام حجت غفارى فرد مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.

**********************************************
ایــران32- پــالك  پراید131سایپامدل1390شــماره  سبزوســندکمپانى  بــرگ 
135ج14شــماره موتور4316083شــماره شاســى   به نام پروین 

السادات صانعى مهرى مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
**********************************************

ســند مالکیت (برگ سبز) خودروى سوارى سیستم پراید تیپ   مدل 1389 
رنــگ ســفید به شــماره موتــور 3570572   شــماره شاســى    به 
شــماره پالك 69-325 ن 32 متعلق به اســحق مرادپور  فرزند خواجى به شــماره  ملى 

4869558671 مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط مى باشد. گنبد
**********************************************

سند کمپانى و سند مالکیت (برگ سبز) موتورسیکلت سیستم  کبیر تیپ   
بــه رنگ ســفید مــدل 1395 بــه شــماره موتــور  و شــماره بدنه 
 ***  به شــماره پــالك 77889-596  متعلق به عبدالرزاق بائى  
فرزند عبدالحمید به شماره ملى 4860236742 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. گنبد
**********************************************

سند کمپانى خودروى سوارى هاچ بک پژو   به رنگ مشکى روغنى مدل 1381 تیپ 
206به شــماره انتظامى  348ب 73 ایران. 83به شــماره موتور  به 
شــماره شاســى 81600902 بنام   حمید حاجى اوغلى مفقود گردیده و از درجه  اعتبار 

ساقط مى باشد. یاسوج
**********************************************

انتظامــى  شــماره  مدل97بــه  پــژو   ســوارى  خــودرو  ســندکمپانى 
شاســى  شــماره  و  موتــور   شــماره  371ج75ایران49بــه 
 بــه نام حمیددرخور مفقود گردیده واز درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد. یاسوج
**********************************************

ســند و برگ سبز(شناســنامه)خودروى ســوارى پژو پارس ســفید مدل 1390 به 
شماره انتظامى 462ب92 ایران 49 به شماره موتور 12490173004 و شماره شاسى 
 به نام ســیده زینب موســویان مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
**********************************************

ســند و برگ سبز (شناســنامه)خودروى سوارى ســمند ال ایکس سفید-روغنى به 
شماره انتظامى 738ص 75 ایران49 به شماره موتور 12487151219 و شماره شاسى 
 بــه نام علیرضا فاطمى فر مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. یاسوج
**********************************************

دانشــنامه آقاى دکتر حبیب نورى زاده فرزند على شــماره شناســنامه 230 صادره 
از شــمیران در مقطع فوق تخصص رشــته جراحى پالستیک صادره از واحد علوم پزشکى 
شیراز مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد.از یابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به 

دانشگاه علوم پزشکى شیراز ارسال نماید./نوبت اول - سارى
**********************************************

برگ ســبز ســوارى ســایپا  رنگ ســفید روغنى مدل 1395 شــماره موتور 
5598041 /  شماره شاســى  شماره پالك ایران 41-

236م67 به نام مهدى کاوند مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
**********************************************

خانــم مهنــاز بائــوج الهوتــى مالک کامیــون بنز کمپرســى مــدل 1388 به شــماره 
انتظامــى ایــران72-787ع24 شــماره شاســى 37435516611440 شــماره موتور 
33592410112042 به علت فقدان سند تقاضاى صدور سند المثنى نموده است لذا 
چنانچه کســى هرگونه ادعایى در مورد خودروى مذکــور دارد ظرف مدت 15روز ازتاریخ 
نشــر آگهى با در دست داشــتن مدارك کافى به دفتر فروش شرکت ایران خودرو دیزل 

واقع در تهران کیلومتر 8 جاده ساوه مراجعه نمایند. سارى
**********************************************

کارت ماشــین وانت نیســان مدل 1380 شــماره پالك ایران62-447ب66شماره 
موتور  شماره شاسى  مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى
**********************************************

سند مالکیت سوارى پژو206 مدل 1389 شماره پالك ایران62-591د12 شماره 
موتور 14189034593 شــماره شاســى  مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار مى باشد. سارى
**********************************************

برگ ســبز و سند کمپانى سوارى دوو به رنگ زرشکى روغنى مدل 1993 به شماره 
موتور 277505 به شــماره شاســى 407192 به شــماره پالك ایــران 82- 883 ط 12 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد/ نوبت دوم سارى

**********************************************
ســند کمپانى و برگ سبز ســوارى ســمند Lx مدل 1389 به رنگ سفید روغنى به 
شــماره موتور 12489109191 و شماره شاسى  و شماره 
پالك ایران 82- 314 ط 19 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد./ نوبت دوم سارى

**********************************************
برگ ســبز سوارى پراید مدل 1385 به رنگ بژ متالیک به شماره پالك ایران 72- 
121 س 36 و شماره موتور 1443230 و شماره شناسایى   مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
**********************************************

برگ سبز خودرو ساینا به رنگ سفید مدل 1395 به شماره پالك ایران 84- 766 
ص 45 و شــماره موتور 8327147/  و شماره شاسى  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
**********************************************

برگ ســبز و ســند کمپانى ســوارى پژو 405 جى ال به رنگ طوسى روغنى مدل 72 
به شــماره موتور 12417202032 و شماره شاســى 72009895 و شماره پالك ایران 

72- 213 د 31 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
**********************************************

اینجانب عبداهللا ناظریان مالک خودرو پژو 405 به شــماره شاســى 72009895 و 
شــماره موتور 12417202032 بعلت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى 
مذکــور را نموده ام. لذا چنانچه هر کس ادعایــى در مورد خودروى مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقى شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج 
شــهرك پیکانشهر ساختمان ســمند طبقه اول مراجعه نماید. بدیهى است پس از انقضاى 

مهلت مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. سارى
**********************************************

برگ سبز و کارت ماشین کامیون کمپرسى آیفا مدل 1981 به رنگ سفید روغنى به 
شــماره موتور 019354 و شماره شاسى 0120064 به شماره پالك ایران 62- 948 ع 

91  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
**********************************************

متن آگهى
به اطالع مى رساند اینجانب مسعود قاسمى مالک 450 متر از 2693 متر پالك ثبتى 
115 فرعى از 128 اصلى واقع در قریه لومان به نشانى دماوند لومان جنب منزل طاهرى 
موضوع سند / اسناد مالکیت شماره 40547 صادره به تاریخ  1364/05/23   متقاضى 
تعیین بســتر و حریم  رودخانه/ مســیل/ نهر در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر 
مى باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و 
حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشــد لذا از 
کلیه مالکین مشــاعى تقاضا مى شــود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار آگهى به امور آب دماوند به نشانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه 
اى. روبروى باشــگاه ولى عصر مراجعه نمایند . بدیهى اســت عدم مراجعه مالکین مشاعى 
ظــرف مهلت مقرر فوق نافى اقدامات شــرکت آب منطقه اى تهــران ( امور آب ) نبوده و 
بســتر و حریم اعالمى براى کلیه مالکین مشاعى الزم الرعایه مى باشد.تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1399/05/16 - نوبت دوم: 1399/05/26(6823/1)
اداره امورآب دماوند

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اینجانبان اســماعیل مالکى، احمدمحمدى جوزانى، آزاده محمدى 
جوزانى مالکین 26 ســهم مشــاع از 110 سهم ششدانگ پالك ثبتى 1137 فرعى از 75 
اصلى واقع در قریه کیالن به نشــانى دماوند ابتداى جاده زیارت موضوع ســند / اســناد 
مالکیت شماره 11295 صادره به تاریخ  1333/08/25   متقاضى تعیین بستر و حریم  
رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذکر مى باشم و حسب اعالم 
امور آب دماوند بر اســاس ضوابط و مقررات جارى، تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه 
کلیه مالکین مشــاعى به امور آب و تکمیل پرونده مى باشــد لذا از کلیه مالکین مشــاعى 
تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالکیت خود ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهى به امور آب دماوند به نشانى گیالوند . بلوار آیت اله خامنه اى. روبروى باشگاه ولى 
عصــر مراجعه نمایند . بدیهى اســت عدم مراجعه مالکین مشــاعى ظرف مهلت مقرر فوق 
نافى اقدامات شرکت آب منطقه اى تهران ( امور آب ) نبوده و بستر و حریم اعالمى براى 
کلیه مالکین مشــاعى الزم الرعایه مى باشد.تاریخ انتشــارنوبت اول: 1399/05/16 - 

نوبت دوم: 1399/05/26(6823)
اداره امورآب دماوند

آکهى اختصاصى قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى 
حوزه ثبتى چالوس

 نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ســند رســمى مصوب 20/9/1390ملــک متقاضى که در هیات موضوع مــاده یک قانون 
مذکور مســتقر در واحد ثبتى چالوس مورد رســیدگى و تصرفات مالکانه و بالمعارض وى 
محرز و راى الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهى میگردد: 195 فرعى 
از 50- اصلى واقع درقریه ذوات غرب بخش یک قشــالقى دهســتان کالرســتاق به نام 
سیدحســین هوش السادات نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 
1135,37 مترمربــع خریــدارى مع الواســطه ازصادق ســام دلیرى مالک رســمى. حقوق 
ارتفاقى: رعایت حریم نهرآب به مقدار یک متر از حدنهایى بســتر نهرآب الزامى اســت. 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلى / کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها راى هیات الصاق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهى 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 تسلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل نمایــد و گواهى تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعى دادگاه است و در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا 
معترض ، گواهى تقدیم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور ســند مالکیت مى نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیســت . بدیهى است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتى از امالکى که قبال 
اظهارنامه ثبتى پذیرفته نشــده ، واحد ثبتى با راى هیــات پس از تنظیم اظهارنامه حاوى 
تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهى نوبتى و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع 
عموم مى رساند و نسبت به امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتى 

آگهى تحدید حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید
 . تاریخ انتشار : 1399/05/01 
تاریخ انتشار : 1399/05/16 
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