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 بازار جهانی نفت نیازمند 

افزایش عرضه از سوی ایران
اوجــی گفت: بــازار جهانی نفــت نیازمند افزایش 
عرضه از ســوی ایران است و بر هم خوردن امنیت 
انرژی بازی باخت - باخت برای همه بازیگران این 

عرصه خواهد بود.
جــواد اوجی گفت:  تصمیم اوپــک پالس در واقع 
اجرای تصمیــم ماه پیش یعنی افزایش تولید نفت 
به مقــدار ۶۴۸ هزار بشــکه در روز برای ماه های 
ژوئیه و اوت ۲۰۲۲ بود.بــه گفته او، وضعیت بازار 
جهانی نفت به گونه ای است که بازگشت نفت ایران 
به بازار می تواند پاســخگوی بخشی از مشتریان و 
کمک کننده به ایجاد تعادل و آرامش در بازار های 
جهانی باشــد.وزیر نفــت می گوید: مــا به عنوان 
بزرگتریــن دارنده ذخایر نفت و گاز جهان آمادگی 
داریم در ســریعترین زمان ممکن تولید نفت خام 
خود را به سطح پیش از تحریم ها افزایش دهیم.بر 
اساس جدیدترین آمار و گزارش های منتشر شده، 
پایبندی مناسب کشــورهای اوپک پالس، در ماه 
آوریل ســال ۲۰۲۲ به سطح بی سابقه ۲۵۶ درصد 
رسید که دلیل اصلی افزایش سطح پایبندی، عدم 
تولید به مقدار تعهد شــده از سوی برخی کشورها 

بوده است.  صدا و سیما

 تراز تجاری خردادماه 
به مثبت ۲۰۴ میلیون دالر رسید

سخنگوی گمرک گفت: تجارت خارجی غیر نفتی 
در خرداد ماه با رشــد سه درصدی به ۸.۹ میلیارد 
دالر رسید و تراز تجاری کشور مثبت ۲۰۴میلیون 

دالر را نشان می دهد.
 ســید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک با تشریح 
کارنامــه یک ماهه تجــارت غیرنفتی کشــور در 
خرداد ماه اظهار داشت: تجارت غیرنفتی کشور در 
ســومین ماه ســال با ۱۳ میلیون و ۶۲۲ هزار تن 
کاال به هشــت میلیارد و ۹۰۲ میلیون دالر رسید.
وی افزود: ســهم صــادرات از این میــزان تجارت 
خارجی غیــر نفتی، ۱۰ میلیــون و ۶۵۰ هزار تن 
کاال و بــه ارزش چهار میلیارد و ۵۵۳ میلیون دالر 
بــود و واردات نیز ســهم ۲ میلیــون و ۹۷۲ هزار 
تنــی کاال به ارزش چهار میلیــارد و ۳۴۹ میلیون 
دالر داشــته است.ســخنگوی گمــرک ادامه داد: 
با تداوم پیشــتازی صادرات بــر واردات، در خرداد 
 ماه تراز تجاری کشــور مثبــت ۲۰۴ میلیون دالر 

بوده است..  مهر

گزارشاخبـــار

 قیمت تمام شده  هر کیلو زعفران برای کشاورزان، بیش از 
۴۰ میلیون تومان است  و این در حالی است که  در بهترین 
حالت، هر کیلو  زعفران، به قیمت ۳۵ تا ۳۸ میلیون تومان 

از کشاورز خریداری می شود!؟
در حالیکــه قیمت تمام شــده هرکیلو زعفــران به دالیل 
افزایش هزینه های تولید بیش از ۴۰ میلیون تومان است، 
ولی کشاورزان به دلیل عدم آگاهی و محاسبه دقیق هزینه 
های تولید زعفران در طول سال، تنها برای اینکه مجبور به 
تامین هزینه های زندگی خود هستند در فصل برداشت و 
حتی قبل از آن مجبور می شوند محصول خود را به پایین 
تریــن قیمت به دالالن عرضه کنند. به طور تقریبی حدود 
۲۳۰ هزار کشــاورز و خانواده های آنها ) جمعا حدود یک 
میلیــون نفر( از طریق چرخه کشــت و فن آوری زعفران 
امرار معــاش می کنند و این محصــول از این رو اهمیت 
خاصی پیدا می کند که در اقلیمی کاشــت و برداشت می 
شــود که دچار کم آبی و محرومیت ها و کمبود های زیاد 
در حوزه معیشت است و کشــت یک محصول با کمترین 
نیــاز به آب در چنین منطقه ای، یک تجارت فوق العاده و 

ویژه محسوب می شود.
 با افزایش قیمت دالر در داخل کشور،  خریداران خارجی 
زعفران که ۱۰ ســال پیش حاضــر بودند به ازای هر کیلو  
زعفران رقمــی بین ۳ تا ۴ هــزار دالر پرداخت کنند، در 

حــال حاضر برای هر کیلو زعفران تنها ۲ هزار دالر آن هم 
بــه دالل و نه به کشــاورز ، پرداخت می کنند.این ظلم به 
کشاورز است  و کسی که در این میان سود می برد ، دالل 

و واسطه داخلی و خارجی است.
با افزایش قیمت دالر ، واســطه ها زعفــران را به ریال از 
کشاورز می خرند و به دالر می فروشند و با افزایش قیمت 
دالر ، ســودهای نجومی می برند. از این رو زعفران، قاچاق 
می شود و دالل حاضر اســت از بازار کشورهای همسایه، 
زعفران را به قیمتی پایین تر از قیمت واقعی بفروشد و در 
اینجا صادر کننده قانونی ضرر می کند، چون مجبور است 

محصولش را ارزان تر بفروشد.
مهدی جهانشیری، رئیس شورای شهرستان تربت حیدریه 
در این زمینه می گوید .با افزایش هزینه های تولید زعفران 
در ســال جــاری در صورتی که قیمت زعفــران به قیمت 
واقعی خود نرسد، کشــت زعفران برای کشاورزان مقرون 
به صرفه نیســت و شــاهد خواهیم بود که هر سال سطح  
کمتری از مزارع کشــور به کشت زعفران اختصاص خواهد 
یافت و جایــگاه ایران به عنوان قطب زعفران دنیا به خطر 

خواهد افتاد.
وی گفت:  در سال ۹۹ طبق اعالم وزارت جهاد کشاورزی، 
میزان تولید زعفران در کشور ۴۳۰ تن بود که این رقم در 
سال ۱۴۰۰ به ۱۸۰ تن تقلیل یافت و با توجه به مشکالت 

آب و هوایی در ســال جاری و گرمای بی ســابقه تابستان 
امســال، پیش بینی می شــود که محصول کمی از مزارع 
برداشــت گردد.رئیس شورای شهرســتان تربت حیدریه 
افزود: حدود ســه سالی هســت که باتوجه به هزینه های 
باالی کاشت وداشت زعفران وقیمت تمام شده زعفران نه 
تنها افزایش سطح زیر کشــت زعفران نداشتیم بلکه رشد 

سطح زیر کشت منفی شده است.
وی گفــت:  نکتــه قابل تامل این بود کــه علیرقم کاهش 
محســوس زعفران در ســال گذشــته قیمت زعفران تنها 
حــدود دو و نیم  برابر افزایش داشــت وبه میانگین چهل 
میلیــون تومان رســید درصورتی که انتظار رشــد قیمت 
بسیار فراتر از آن می رفت. البته مهمترین دلیل آن وجود 
بیشتر از ۲۰۰ تن زعفران کهنه از سال قبل بود که عرضه 
این زعفرانهای کهنه توانســت تا حدی جلو رشــد نجومی 
زعفران را بگیرد. اما امســال با توجــه به اینکه مقدار قابل 
توجهی زعفران کهنــه در انبار ها وجود ندارد، پیش بینی 
می شود قیمت زعفران بارشد چشمگیری مواجه شود.وی 
افزود:  این تحلیل ها باعث شــده عده ای از تجار با پیش 
بینی کاهش تولید وافزایش قیمت ها اقدام به پیش خرید 
گل زعفــران به قیمت هایی مــی کنند که معادل زعفران 
خشــک آن تا حدود هرکیلو شصت میلیون تومان درفصل 
جاری می باشــد همچنین  علیجان ســاالریان،  دکترای 

زراعت و پژوهشــگر حــوزه زعفران و کارشــناس فنی و 
مشاور امور پژوهشــی و آموزش پژوهشکده زعفران ایران 
در این زمینه گفت: البته با توجه به بررســی های میدانی  
انجام شــده در تعدادی از مــزارع و داده های بارندگی و 
هواشناسی،  متاسفانه پیش بینی میشه که عملکرد و تولید 
مزارع زعفران در ســال ۱۴۰۱ مطلوب نباشد.کشاورزان و 
زعفرانکاران عزیز باید به شــرایط اقلیمی و بررســی های 
کارشناسی، توجه داشته باشند و نسبت به مدیریت مزارع 
زعفران خود و بویژه مواردی همچون پیش فروش محصول 

گل یا زعفران خشک   توجه کافی را داشته باشند.
وی گقــت: ضمنا با توجه به محاســبات و وضعیت تورمی 
و اقتصــادی کنونی و ســرمایه های منظور شــده )اعم از 
هزینه های ثابــت، متغییر و ارزشــی(، هزینه های تولید 
یک کیلو زعفران   بیشــتر از ارقامی است که االن زعفران 
را از کشــاورزان می خرند. این کارشــناس فنی و مشاور 
امور پژوهشی و آموزش پژوهشکده زعفران ایران گفت: در 
همین راستا اگر بر مبنای منطق و محاسبات سود تولیدات 
محصوالت  کشاورزی توجه کنیم، به نظر میرسه،  سودی 
حدود ۵۰ درصد هزینه های تولید معقول باشــد و بر این 
اســاس و با توجه به شــرایط اقتصــادی و تورمی کنونی، 
قیمت یک کیلو زعفــران نگین کمتر از ۵۵ تا ۶۰ میلیون 

تومان حقیقتا توجیه اقتصادی ندارد.

کاهش ۲۰ درصدی سطح کشت زعفران در سال جاری! 

دیگر »کاشت زعفران« برای کشاورزان منفعت ندارد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره۱40۱۶0۳2۹0۱200۱۶۷۶ -۱40۱/۳/2۳ هیات  اول 
/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضــی خانــم طاهره عبدی به شــماره شناســنامه ۶۷ کد ملــی4۶0۹۳۷0۹۹۹ 
صــادره از گرمســار فرزند حســینعلی در ششــدانگ یــک باب خانه مســکونی به 
مســاحت۷۷2.۹۶ متــر مربع از پــالک شــماره ۱0۸ فرعی از ۵۷ اصلــی واقع در 
روستای شه سفید حوزه ثبت ملک گرمسار خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم 
شــاه حســینی 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 داشــته باشد می تواند 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 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/۳/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۱/4/۱۱

شناسه آگهی ۱۳۳4۱۹0
حسین چلوئی 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر رای  شــماره ۱40۱۶0۳2۹0۱200۱۵۳۶-۱40۱/۳/۱۷ هیات  
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمســار تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســن خالقی به شــماره شناســنامه ۳کد ملی 
4۶0۹۷4۷۶2۶صادره از گرمســار فرزند لهراســب درششــدانگ یک قطعه  
زمیــن  مزروعی با حقابه به مســاحت 20۷۱4.4۹متر مربع از پالک شــماره ۵ 
فرعی از ۱۹ اصلی واقع در روســتای کهک  حوزه ثبت ملک گرمســار خریداری 
مع الواســطه از آقاجان خالقی و لهراســب خالقی محرز گردیده اســت. لذا به 
منظــور اطالع عمــوم مراتــب در دو نوبت فاصلــه ۱۵ روز آگهی می شــود .در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــد میتواند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید بدیهی اســت در 
صورت صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/۳/2۵
 تاریخ انتشار نوبت دوم ۱40۱/4/۱۱

شناسه آگهی ۱۳۳۳۹۱۱
حسین چلوئی رئیس ثبت و اسناد و امالک گرمسار

آگهی ابالغ اجراییه کالسه ۱40۱00۷۳۶
به آقای رحمان ترکان به نشــانی متن ســند جاده مالرد ســه راه 

انبار نفت ابتدای جاده شهریار جنب سنگ بری عطارد پ 22
بدینوســیله به آقای رحمان ترکان بدهکار پرونده کالســه فوق 
کــه برابر گزارش مامور ابالغ در آدرس فوق شــناخته نگردیده اید 
ابالغ میگردد که ســند ازدواج شماره ۱۷۱2 مورخ ۱۳۹4/0۳/2۵ 
ابالغ میگردد که آقای رحمان ترکان تعداد۷0 قطعه سکه طالی تمام 
بهار آزادی طرح جدید بدهکار می باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بســتانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه صادر وبکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشــد لذا طبق 
مــاده ۱۸/۱۹ آیین نامه اجرائی مفاد رســمی بشــما ابالغ می گردد 
ازتاریخ انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت درروزنامه کثیراالنتشار محلی درج ومنتشرمی گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ودرغیر اینصورت 
انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد .
مسئول واحداجرای اسناد رسمی کرج- نوری شاد 
 ازطرف صفری

آگهی فقدان سند مالکیت 
 ســند مالکیت شــش دانگ یک قطعه زمین دارای پالک شــماره ۵۹4 فرعی مفروز 
ومجزی از ۸۸ فرعی از ۵0-اصلی واقع در شــهر رضوان بخش ۹ ثبتی میامی به شــماره 
دفتر الکترونیکــی ۱۳۹۸20۳2۹0۱۳000۸۶2 به نام آقــای رحمت ملکان فرزند ولی 
صادر و تســلیم گردیده اســت و مالک مذکور برابردو برگ استشهاد ادعا نموده که سند 
مالکیــت به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده 
اســت ، لــذا مراتــب برابرتبصره ۱  مــاده ۱20 آئین نامــه قانون ثبت یکبــار در یکی از 
روزنامــه هــای کثیر االنتشــار آگهی می گردد تا هر کس نســبت به صدور ســند مالکیت 
المثنی اعتراض دارد و یا مدعی انجام معامله با ســند مذکور می باشــد و یا سند مالکیت 
اولیه دردســت وی اســت مراتب را کتبا ظرف مدت ۱0 روز پس از انتشار آگهی با ارائه 
اصــل ســند معامله یا ســند مالکیت به اداره ثبت اســناد و امالک میامی اعالم و رســید 
دریافت نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت قانونی ســند مالکیت المثنی وفق 

تاریخ انتشار:   ۱40۱/04/۱۱  مقررات صادر خواهد شد. 
محمد علی نیک راد -سرپرست ثبت  اسناد و امالک میامی

آگهی تحدید و حدود اختصاصی
 نظــر بــه اینکه تحدیــد و حدود شــش دانگ یک باب ســاختمان به شــماره ۳۶0۷ 
فرعی مفروز و مجزا شــده از 2۸ اصلی به مســاحت ۳۱۹.۷۳ متر مربع به آدرس شــهر 
نخل تقی واقع در بخش عســلویه تحت مالکیت رباع جبــاری فرزند خلیل تاکنون به عمل 
نیامده اســت فلذا طبق ماده ۱4 قانون ثبت تحت حدود پالک مرقوم روز دوشنبه مورخه 
۱40۱/۵/۳راس ســاعت ۸ صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد بدین وسیله به 
مالکین و مجاورین دعوت می شود در مورد مقرر در محل حاضر تا طبق مقررات نسبت به 
تحدیــد حدود پالک مزبور نظارت فرماینــد و اعتراض و حقوق ارتفاقی و حدود آن مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود به مدت ۳0 روز خواهد شــد که بایســتی کتبا 
اداره ثبت عسلویه تسلیم و رسید عرضحال دریافت نماید ضمنا معترض از تاریخ تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت یک ماه فرصت خواهد داشــت که دادخواســت خود را به دادگاه 
صالحــه تقدیــم و گواهی تقدیم دادخواســت را اخذ و به اداره ثبت ارائــه نماید .تاریخ 

انتشار :۱40۱/4/۱۱ م الف/۹۹
یعقوب محمدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان عسلویه

آگهی فقدان سند مالکیت پالک ۱۷۱۶/۳  واقع در برازجان بخش سه بوشهر
آقای عباســقلی شمســی زاده با ارائه دو برگ فرم استشــهادیه اعالم نموده اند که 
یک فقره سند دفترچه ای به میزان دو سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک ۱۷۱۶/۳ واقع در برازجان بخش ســه بوشهر که در دفتر امالک 24۱ صفحه ۱۷۷ 
بنام عباســقلی شمسی زاده صادر و تســلیم گردیده نامبرده به موجب درخواست شماره 
۱40۱/۱۱۱/۵۶۶4 -۱40۱/۳/22 اعــالم نمــوده اســت که ســند مالکیت مذکور در 
اثر جابجایی مفقود گردیده اســت اکنون نامبرده درخواســت صدور المثنی سند مالکیت 
مذکــور را نمــوده لذا مراتب طبق اصالح تبصره یک اصالحی مــاده ۱20 آیین نامه قانون 
ثبت اعالم میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای نموده و یا مدعی وجود 
ســند مالکیت نزد خود میباشــد تا ده روز پس از انتشــار این آگهی به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرســتان دشتســتان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و یا ســند معامله تســلیم نماید چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. تارخی انتشار آگهی ۱40۱/4/۱۱ - م الف /۱4۵
حمیدرضا باقرپور - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان

رونوشت گواهی حصروراثت
آقای تورج حســنی فرزند حسین به شماره ملی 04۵2۱۸2۳44 بشرح دادخواست 
به کالســه ۱00۱42 از این شــورا گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده است 
که شــادروان زهرا میرزاآقایی فرزند حســین به شــماره ملی 04۳۹2۹۱00۳ در تاریخ 
۱40۱/0۱/۱۷ در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وی منحصراست 
به :۱. تورج حســنی فرزند حسین به شماره ملی 04۵2۱۸2۳44 صادره از تهران )پسر 
متوفی(2. ایرج حســنی فرزند حســین به شــماره ملی 04۵2۳۶0۶۱۷ صادره از تهران 
)پســر متوفی(۳. محمودرضا حسنی فرزند حسین به شماره ملی 04۵2۵۶۹4۱۹ صادره 
از تهران )پســر متوفی(4. لیال حســنی فرزند حســین به شــماره ملی 00۶۵۷4۱۳۶۶ 
صــادره از تهــران )دختر متوفی( اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواســت مزبور در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی صادر خواهد شد.۷4۱۶
امیرحسن سلطانی- رئیس شورای حل اختالف ۷جابان

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی و صنعتی توسن محرکه شرق سهامی 
خاص به شماره ثبت 4۵2۵ و شناسه ملی ۱400۶۸۳24۱۶ 

بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 
۱400/۱0/۱0 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : سرمایه شرکت از مبلغ 
۱۸0میلیارد ریال منقســم به ۱.۸00.000 سهم ۱00.000 ریالی به 
مبلغ 240 میلیارد ریال منقســم به 2.400.000 ســهم یکصد هزار 
ریالی از طریق مطالبات حال شده صاحبان سهام افزایش یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری شاهرود )۱۳44۸0۳(

آگهی مفقودی
برگ ســبز خودروی ســواری پژو پارس مدل 1401 به رنگ ســفید روغنی بشماره 
شاسی  NAAN۰۱CEXNK۹۰۱۴۸ و بشماره موتور ۱۲۴K۱۶۶۹۲۶۳ و بشماره انتظامی 
ایــران ۹1 - ۵4۸ ب ۷۲ متعلــق بــه اینجانبه ویدا رحیم وند هیــر مفقود گردیده که از 

درجه اعتبار ساقط می باشد0 اردبیل
*************************************************************

اینجانــب ناصــر عابــدی مالــک خــودروی ســمند ســورن و بــه شــماره شاســی    
NAACS۱HEXKF۶۱۳۰5۴ و شــماره موتور ۱۴7H۰۴۸75۰۳  به علت فقدان اســناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع 
در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقه 1 
مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از انقضــای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. پارس آباد مغان
*************************************************************

اصل ســند برگ ســبز خودروی سمند سورن به شــماره انتظامی ۵۷۷۹1 س ۸۸ و 
به شــماره  شاســی   NAACS۱HEXKF۶۱۳۰5۴ شــماره موتــور ۱۴7H۰۴۸75۰۳  به 
نام  سلیمان حق زاده اجیرلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان 

*************************************************************
اینجانــب علــی جــوان فروزنــده مالک خــودروی پــژوه ۲0۶ و به شــماره شاســی  
NAAP۶۱ME۶BJ۴۱E۳۳۱ و شــماره موتور 13۸۸۹003۸۵0  به علت فقدان اســناد 
فروش تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی شــرکت ایران خودرو واقع 
در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقه 1 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. پارس آباد مغان
*************************************************************

بدینوسیله  اعالم میدارد  دفترچه مالیاتی اینجانب حمید  رضا حداد وکیل پایه یک 
دادگستری بشماره پروانه 11۲3۶ مفقود گردیده است واز درجه اعتبار ساقط میباشد   

 شاهرود
*************************************************************

برگ ســبز خــودروی وانت تیــپ 1۵1 مدل 13۹۷ ســفیدروغنی شــماره شاســی 
NAS۴5۱۱۰۰J۴۹7۸5۶5  شــماره موتــور M۱۳۶۰۹۴۱57 شــماره انتظامی 113 ی ۶۸ 
ایران ۲1 به نام مهزاد رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. )دماوند(

*************************************************************
برگ ســبز و کارت شناســایی ســواری پراید به رنگ ســفید مدل 13۷۶ به شماره 
موتــور 00030۵۸۵ و شــماره شاســی S۱۴۴۲۲7۶۱۳۳۲۳۲ مفقود گردیــده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد ساری
*************************************************************

ســند کمپانی ســواری پژو پارس مدل 13۸۸ شــماره پالک ایــران۷۲-۸۵1ی4۶ 
شــماره موتــور 1۲4۸۸131۲1۵ شــماره شاســی NAAN۲۱CA۱۹E۴۱۳7۹5 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.ساری
*************************************************************

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 13۹0/۹/۲0 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیان واقــع درقریه انارور 
پــالک ۲ اصلی بخش 3 قشــالقی 1۲0۵ فرعی آقا/ خانــم مصطفی عالفی قره 
آغاج  فرزند بیوک  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی به 
مســاحت ۲۲۸.۹۶  مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  سیدهادی 
حســینی، لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 

اختصـاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 133۸۸3۹
 تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/11 نوبت دوم 1401/04/۲۵ 

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 13۹0/۹/۲0 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه خشکرود 
شــرقی پالک ۲ اصلی بخش ۲ قشالقی 4۵ فرعی آقا/ خانم کسری سبکتکین  
فرزنــد مصطفی  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بنــای احداثی به 
مســاحت 3۶0  مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واسطه از  سیمین دخت 
رفیعــی، لــذا به موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 

اختصـاصی منتشـر می نماید .    شناسه آگهی: 133۹۸10
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آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 13۹0/۹/۲0 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی 
و تصرفــات مالکانــه و بالمعارض آنــان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت 
اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه بند 
پــی پالک 4 اصلی بخش ۲ قشــالقی 1۶۹4 فرعی آقــا/ خانم راضیه گل علی 
زاده  فرزند نصرت  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت ۶۷۷.۵4  مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واسطه از  طیبه گل 
علیــزاده، لذا بــه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 1۵ روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا ۲ ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت 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 ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .    شناســه آگهی: 1340۲3۲  تاریخ انتشار 
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وزارت امــور اقتصــادی و دارایی با هدف پایان دادن بــه تاریکخانه ها و عملکرد 
غیر شــفاف زیر مجموعه های بانکی و... در دولت، انتشــار صورت های مالی این 

شرکت ها و بانک ها را در دستور کار قرار داده است.
 )GDP( مقایســه بودجه ساالنه شرکت های دولتی با تولید ناخالص داخلی ایران
نشان می دهد نسبت بودجه شرکت های دولتی به GDP بین سال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۶ حدود ۵۴ تا ۵۶ درصد بوده که به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۹ و ۳۳ درصد 

در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
بر این اساس می توان گفت، به طور میانگین در سال های اخیر بودجه شرکت های 
دولتی معادل ۳۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشــور بوده اســت.همچنین 
بانک ها و شــرکت های دولتی بخش قابل توجهــی از پروژه های بزرگ عمرانی و 
تراکنش های مالی کشور را به خود اختصاص می دهند و از این نظر، شفاف سازی 
نحــوه درآمدزایی، نحوه هزینه کرد، جزئیات پرداخت ها، جزئیات ســود و زیان، 
بدهی ها و مطالبات، کســری و تراز بودجــه و عملکرد مالی و همچنین حقوق و 
دســتمزد و هزینه های اداری و جاری این شرکت ها نه تنها می تواند از بسیاری از 
ناکارآمدی ها و اتالف سرمایه های کشور جلوگیری کند، بلکه اعتماد عمومی را به 

بدنه اجرایی دولت بازخواهد گرداند.
دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود شفاف سازی در شرکت ها و سازمان های 
زیرمجموعه را به طور جد پیگیری و در این راستا اقدام به افشای صورت های مالی 

شرکت ها و بانک های دولتی برای عموم مردم کرده است.
 بانک های دولتی یکی از مهم ترین بخش ها از مجموعه دولت هستند که عملکرد 
آنها در ســال های قبل با انتقادات           زیادی روبرو شــده اســت. این بانک ها 
علی رغم نقش مؤثری که در سیســتم بانکی ایران ایفــا می کنند اما هیچ گاه به 

شفاف سازی در مورد عملکرد خود ملزم نمی شدند.
رویه ای که در ســال جاری و با همت دولت ســیزدهم تغییر کرد و برای اولین 

بار صورت های مالی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بانک های دولتی در معرض عموم 
قرار گرفت.

حال بررسی صورت های مالی شــش بانک دولتی نشان می دهد که این بانک ها 
طی عملکرد گذشته خود و به دلیل نقایص فراوانی که در شیوه مدیریت و نظارت 

وجود داشت؛ با زیان انباشته قابل توجهی روبرو شده اند.
زیانی که گاه در مقایســه با ســرمایه ثبت شــده این بانک ها از نســبت باالتری 
برخوردار اســت و منجر به بروز مشکالت فراوانی برای سیستم بانکی کشور شده 
اســت. به عنوان مثال در ســال های ۹۸ و ۹۹ زیان انباشته بانک توسعه تعاون از 
سرمایه اعالم شده این بانک در زمان مذکور )۹ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال( بیشتر 

بوده است.
کارشناســان اقتصادی دالیل متعددی را برای زیان  دهی بانک ها مطرح می کنند 
که عمده آن ها عبارت انــد از: مطالبات از دولت، غیر مولد بودن دارایی ها، وجود 
امالک مازاد پرشمار، تســهیالت تکلیفی، بازده بسیار ناچیز شرکتهای بانکها که 
معلول ســوءمدیریت و گاه اداره سیاسی و منطقه ای شرکتهاست و مطالبات غیر 

جاری از بخش خصوصی و البته فساد.  تسنیم

زیان انباشته ۸۱۶ هزار میلیارد ریالی بانک های دولتی 

 فقدان نظارت و شفافیت 
بالی نظام بانکداری 


