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یادداشت

اخبـــار

خرید تضمینی گندم
از مرز  5میلیون تن گذشت

خرید تضمینــی گندم از کشــاورزان گندمکار از
ابتدای ســال جاری تاکنون در  ۳۱استان کشور از
مرز  ۵میلیون تن گذشت.
ارزش گندمهای خریداری شــده بــه بیش از ۵۷
هزار میلیارد تومان رســیده اســت که با احتساب
 ۱۱هزار میلیارد تومــان واریزی در روزهای اخیر،
تاکنون بیــش از  ۴۵هــزار و  ۱۰۹میلیارد تومان
از مطالبات گندمکاران پرداخت شــده اســت.در
میزان خرید تضمینی گندم ،اســتان خوزستان با
خرید بیش از یک میلیون و  ۳۵۶هزار تن پیشــتاز
اســت و پس از آن به ترتیب ،اســتان گلســتان
بــا  ۷۴۳هزار تن و اســتان فارس بــا  ۴۲۸هزار
تــن در رتبههای دوم و ســوم قــرار دارند.گفتنی
است ،سال گذشــته میزان خرید گندم کل کشور
در پایــان فصل بــه  ۴و نیم میلیون تن رســیده
بود که پیشبینی میشــود امســال به  ۶میلیون
فارس
تن برسد.

جریمه مالیاتی برای بانکهایی
که وام ودیعه مسکن اعطا نمیکنند!

مدیــرکل دفتــر اقتصــاد مســکن وزارت راه و
شهرســازی گفت :در صورتی که بانکها تسهیالت
ودیعه مســکن را پرداخت نکنند مشمول جریمه
مالیاتی میشوند.
پروانــه اصالنی گفت :متولی پرداخــت وام ودیعه
مســکن بانک مرکزی اســت و تمامی سهمیههای
بانکها برای پرداخت تســهیالت ودیعه مســکن
تهیه و توزیع اســتانی شده اســت .در صورتی که
متقاضیــان دریافت وام ودیعه مســکن به بانکها
برای پرداخت تســهیالت مراجعــه کرده و بانکها
از پرداخت آن کوتاهی کردند باید به سرپرســتی
بانک مراجعه کنند.طبق قانون جهش تولید مسکن
بانکهــا بایــد  ۲۰درصد از تســهیالت خود را به
بخش مسکن اختصاص دهند و در صورتی که این
تسهیالت پرداخت نشــود مشمول جریمه مالیاتی
میشــوند بنابراین احساس میشود که امسال این
مشــکل برطرف شــده و بانکها در همین زمینه
راغب به پرداخت تسهیالت هســتند.ثبت نام وام
ودیعه مسکن از چند هفته پیش آغاز شده و برای
استان تهران  ۱۰۰میلیون تومان تسیهالت با نرخ
ســود  ۱۸درصد در نظر گرفته و دولت هم حدود
 ۴۰هزار میلیــارد تومان اعتبار برای این بخش در
باشگاه خبرنگاران
نظر گرفته است.
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از توقف شمارهگذاری تا عذرخواهی بابت تاخیر!
کامیار زینالعابدینی

طی روزهای اخیر گالیهها و انتقادهایی از ســوی خریداران تیبا و تیبا  ۲مبنی
بر تاخیر و عدم اجرای تعهدات خودروســازان برای تحویل به موقع مطرح شده
است .در واکنش به این اعتراضها فرزاد غزایی معاون کیفیت گروه خودروسازی
ســایپا درباره تاخیر در تحویل خودروهای تیبا و تیبا  ۲اظهار داشــت :با هدف
ارتقاء کیفی خودروهای مذکور این گروه خودروســازی اقدامات واکنش سریع
و ســختگیرانه ای تعریف کرده تا بتواند رضایت مشتریان را در خصوص کیفیت
برآورده کند و این مهم در کنار کســب مجوزهای الزم منجر به تاخیر زمانی در
تحویل این خودروها شده است.
به گزارش اقتصاد خودرو ،معاون کیفیت ســایپا در ادامه تصریح کرد :سیاست
های جدید گروه ســایپا از بهمن ماه سال گذشته با تغییر زیربنایی در مفاهیم
مشتری مداری و کیفیت تدوین شده است که در بخش محصول ارتقاء کیفیت
محصوالت جاری و رفع نواقص اعالمی از سوی مشتریان و همچنین جایگزینی
محصــوالت با طراحی جدید به جای خودروهــای قدیمی در اولویت قرار دارد.
غزایی ضمن عذرخواهی مجدد از تاخیر به وجود آمده در تحویل خودروها گفت:
امیدواریم با اقدامات در حال انجام و تعامل با ســازمان های نظارتی مشکل این
بخش از مشتریان گرامی در روزهای آتی برطرف شود.
عذرخواهــی بابت تاخیر پیش آمده در تحویل ایــن خودروها در حالی اقدامی
مثبت پس از ســالها بی تفاوتی خودروســازان دولتــی و خصوصی به اعتراض
مشــتریان به تاخیرهای چند ماهه و بعضا چند ســاله گامــی مثبت در جهت
مشــتری مداری و گام برداشــتن مقدماتی در مســیر رفتار مشــتری مدارانه
خودروسازان در سایر کشورهاست ،اما در عین حال نکاتی چند قابل توجه است:

نکته اولیه ای که باید به آن توجه داشــت و از رویههای همیشگی خودروسازان
بوده اســت تاخیرهای مکرر و چند ماهه و چند ســاله در تحویل خودرو بوده ،
که نه صرفا شامل تیبا و تیبا  ۲و یا سایر محصوالت سایپا بلکه رویهای از سوی
تمامی خودروســازان از جمله ایران خودرو ،بهمن خودرو ،پارس خودرو ،کرمان
موتور و… .بوده اســت .مســئلهای که هر بار به بهانهای توجیه شــده است گاه
بــا عنوان کمبود قطعه ،گاه طراحی مدلهای جدید برای خارج ســازی برخی
محصوالت از چرخه تولید ،گاه بــه بهانه تحریمها و بعضی وقتها نیز با عنوان
بهبود کیفیت خودرو.
نکته مهم در این رویه که مشتریان تیبا و تیبا  ۲را نیز نگران کرده است سابقه
خودروسازان دولتی و خصوصی در افزایش قیمتهای ناگهانی و سرسام آور در
دوره تاخیر تحویل خودرو میباشــد بگونهای که گاه دهها و بعضا صدها میلیون
تومان به قیمتها افزوده و مشــتریان با شوک قیمتی مواجه شدهاند .با توجه به
این رویه،به نظر میرســد که خودروسازان در کنار توجیهاتی که برای تاخیرها
میآورنــد ،ضمانت دادن مبنی بر تغییر نکردن قیمتها را نیز باید در دســتور
کار داشته باشند تا آرامش خیال را در دوران تاخیر به مشتریان ایجاد نمایند.
تاخیرها برای بهبود کیفیت و رفع نقصها در حالی مطرح شــده اســت که این
عیوب سالهاســت که از سوی مردم و دستگاههای نظارتی مطرح شده اما هرگز
مورد توجه قرار نگرفته اســت و همواره خودروسازان زیان انباشته ،پایین بودن
کیفیت قطعه به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان ،تحریمها و… را
توجیه این وضعیت عنوان و خود را از مسئولیت رفع این چالشها مبرا ساختهاند،
حتی آن زمان که در تصادف بهبهان عنوان شد که  ۵۹خودروی درگیر تصادف
هیچ کدام کیســههای هوایشــان باز نشده اســت و به جای عذرخواهی عنوان
کردند که شــتاب و زاویه تصادف مناســب نبوده اســت که کیسههای هوا باز
نشده است.
اکنــون نیــز در حالی خودروســازان تاخیــر در تحویل را بــه ارتقای کیفیت
نســبت میدهند که اصلی ترین اقدام یعنی ساخت زمین تست عملی کیفیت

بانکهای اطالعاتی خانوارها برای یارانه در حال تکمیل است

سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان این
که بانکهــای اطالعاتی خانوارها بــرای یارانه در حال
تکمیل اســت گفت :امکان ثبت نام مجدد خانوادههایی
که فکر میکنند مســتحق دریافت یارانه هســتند ،ولی
به آنها داده نشــده در وب سایت سامانه حمایتی فراهم
میشود.
محمدهــادی زاهــدی وفا اظهــار داشــت :خانوادهها
از یــک هفته تــا  10روز آینــده دوبــاره میتوانند با
مراجعه به ســامانه حمایــت وزارت کار (اعتراض یارانه
 )https://hemayat.mcls.gov.irاطالعــات خــود
را تکمیــل کننــد.وی افــزود :امکان ثبت نــام مجدد
خانوادههایی که فکر میکنند ،مســتحق دریافت یارانه
هســتند ،ولی به آنها داده نشــده ،مجددا ً در وب سایت
ســامانه حمایتی فراهم میشــود تا اطالعــات خود را
تکمیل کنند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد :امــالک متقاضیان واقع درقریه پول پالک
 30اصلــی بخــش  2ییالقی  377فرعی آقا /خانم علــی خزائی فرزند منوچهر
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  635مترمربع
خریداری بدون واسطه/با واسطه از طاهر خزائی ،لذا به موجب ماده  3قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده
 13آییــن نامــه مربوطه ایــن آگهی در دو نوبــت به فاصلــه  15روز از طریق
روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها  ،رأی هیأت
الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته
باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا
 2مــاه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره
ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی است برابر ماده  13آیین نامه مذکور
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد ثبتی
بــا رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حــاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید
حـدود را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید  .شناسه آگهی1342490 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/04/11نوبت دوم 1401/04/25
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 دســتور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد ســند رســمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد :امالک متقاضیان واقع درقریه چلک پالک
 17اصلی بخش  3قشــالقی  934فرعی آقــا /خانم رضا خواجه ولی پورخواجه
غیاثی فرزند محمد و مظفر کرد دلســمی فرزند خضراله حصه هر کدام مشاعا
و بالسویه به میزان  3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بنای احداثی
به مساحت  479.44مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از حاج پریز
امینــی چلک ،لذا به موجب ماده  3قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در
دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها
منتشــر و در روســتاها  ،رأی هیأت الصــاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع
به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و
در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تا  2ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت
محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخــذ نمایند .معترض باید ظــرف یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل
نماید و گواهی تقدیم دادخواســت 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 دادخواســت
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  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که
قبــال اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیــأت پس از تنظیم
اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود
بــه صــورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـــدود را به صورت
اختصـاصی منتشـر می نماید  .شناسه آگهی1344095 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/04/11نوبت دوم 1401/04/25
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

سرپرســت وزارت تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی با بیان
اینکه در این مدت برخی از خانوارها تشکیل و یا تفکیک
انجام دادهاند ،گفت :اطالعات دقیق خانوارها را از بانکها
گرفتهایم و تکمیل بانکهای اطالعاتی به علت تغییراتی
که مرتباً در خانوادهها صورت میگیرد ،در دســتور کار
اســت.زاهدی وفا تاکید کرد :براســاس اطالعاتی که در
بانک اطالعات رفاه ایرانیان داشتیم ،تاکنون خانوادههای
مشمول دریافت یارانه را معرفی کردیم ،اما از سال آینده
سیاســت دیگری را در پیش میگیریــم تا این اتفاقات
رخ ندهد؛ به این صورت که در ابتدای ســال اطالعات را
پایش میکنیم و دیگر در طول ســال تغییر نمیدهیم.
وی دربــاره ثبت نــام جاماندگان ســهام عدالت گفت:
کارهای کارشناسی آن انجام شده و در دستور کار دولت
قــرار دارد که مصوبه آن بــرای تصویب به هیات دولت
تسنیم
ارسال شده است.

آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران ورشکسته آقای ناصر ناصری صدیق به شمارهشناسنامه 427
و شــمارهملی  0046164812که به موجب دادنامه شــماره 9909971510501174
مورخه  1399/08/22صادره از شــعبه پنجم دادگاه عمومیحقوقی شهرســتان ســاری
ورشکسته شناخته شده و تاریخ توقف آن  1377/03/22اعالم گردیده آگهی می گردد
 :اولین جلســه بستانکاران در ساعت  10روز دو شنبه مورخه  1401/05/03در اداره
تصفیه امور ورشکســتگی استان مازندران به نشانی ساری  ،خیابان مازیار  ،نبش خیابان
امیرکبیر  ،ســاختمان شــماره  2دادگســتری اســتان مازندران  ،طبقه اول  ،واحد یک به
شــماره تلفن  33323459تشکیل میگردد .کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعایی دارند
و همچنین اشخاصی که با تاجر ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن آن
هستند میتوانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند.
ضمنا ً اخطار میشود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از تاجر ورشکســته فوق
)1
دارنــد باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشــار این
آگهــی به اداره تصفیه تســلیم نمایند .مدت ارســال مــدارک برای بســتانکارانی که در
کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کسانی که به تاجر فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را
)2
معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند .طبق ماده  24قانون اداره تصفیه
امور ورشکســتگی ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج
درصد ( )%25دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال تاجر ورشکســته نامبرده را در اختیار دارند مکلفند
در ظــرف مدت  2ماه از انتشــار این آگهی اموال را تحــت اختیار اداره تصفیه بگذارند و
گرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه عذر موجهی
داشته باشند.
چاپ اول  1401/04/15 :چاپ دوم 1401/04/25 :
امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان
مازندران
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
بــه عمــوم بســتانکاران شــرکت ورشکســته تولیــدی مازنــد ابــر قائمشــهر به
شــمارهثبت  4682و شناســهملی  10760315500بــه موجــب دادنامــه شــماره
 9809971230201585مورخه  1398/09/28صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومی
حقوقی شهرســتان قائمشهر ورشکسته شناختهشــده و تاریخ توقف آن 1390/12/28
تعیین گردیدهاست آگهی می گردد :اولین جلسه بستانکاران در ساعت  12روز یکشنبه
مورخه  1401/05/02در اداره تصفیه امور ورشکســتگی اســتان مازندران به نشانی
ســاری  -خیابان مازیار  -نبش خیابان امیرکبیر  -ســاختمان شماره  2دادگستری استان
مازنــدران  -طبقه اول  -واحد  1به شــماره تلفن  33323459تشــکیل می گردد.کلیه
بستانکاران وکســانیکه ادعایی دارند و همچنین اشخاصی که با تاجر ورشکسته موصوف
مســئولیت تضامنی داشــته یا ضامن آن هستند می توانند در موعد و محل مذکور حضور
به هم رسانند .ضمنا اخطار می شود:
کلیه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از تاجر ورشکســته فوق
)1
دارنــد باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشــار این
آگهــی به اداره تصفیه تســلیم نمایند .مدت ارســال مــدارک برای بســتانکارانی که در
کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کسانی که به تاجر فوق الذکر بدهی دارند باید ظرف مدت مذکور خود را
)2
معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند .طبق ماده  24قانون اداره تصفیه
امور ورشکســتگی ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیســت وپنج
درصد ( )%25دین محکوم خواهد شد.
کسانی که به هر عنوان اموال تاجر ورشکسته نامبرده را در اختیار دارند
)3
مکلفنــد در ظــرف مدت  2ماه از انتشــار این آگهــی اموال را تحت اختیــار اداره تصفیه
بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه
عذر موجهی داشته باشند.
تاریخ چاپ اول  1401/04/15 :تاریخ چاپ دوم 1401/04/25 :
امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان
مازندران
آگهی دعوت بستانکاران با اخطارات الزمه
به عموم بستانکاران شرکت نوایده طراحان اسپادانا به شماره ثبت  7272و شناسه
ملــی  10103314846بــه موجب دادنامــه شــماره  9909971210200711مورخه
 1399/06/30صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومیحقوقی شهرســتان آمل ورشکسته
شناختهشــده و تاریــخ توقــف آن  1399/01/01تعیین گردیدهاســت آگهی میگردد؛
اولین جلســه بستانکاران در ساعت  10روز یکشــنبه مورخه  1401/05/02در اداره
تصفیه امور ورشکســتگی استان مازندران به نشانی ساری  ،خیابان مازیار  ،نبش خیابان
امیرکبیر  ،ســاختمان شــماره  2دادگســتری اســتان مازندران  ،طبقه اول  ،واحد یک به
شــماره تلفن  33323459تشکیل می گردد .کلیه بستانکاران و کسانیکه ادعایی دارند
و همچنین اشــخاصی که با شرکت ورشکسته موصوف مسئولیت تضامنی داشته یا ضامن
آن هستند میتوانند در موعد و محل مذکور حضور به هم رسانند .ضمنا ً اخطار میشود:
کلیــه بســتانکاران و کســانی که هرگونه ادعائی از شــرکت ورشکســته
)1
فوق دارند باید اصل یا تصویر مصدق مدارک خود را ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشــار
این آگهی به اداره تصفیه تســلیم نمایند .مدت ارســال مدارک برای بستانکارانی که در
کشورهای بیگانه اقامت دارند سه ماه است.
کســانی که به شــرکت فوق الذکــر بدهی دارند باید ظــرف مدت مذکور
)2
خود را معرفی و بدهی خود را در وجه اداره تصفیه بپردازند .طبق ماده  24قانون اداره
تصفیه امور ورشکستگی ،بدهکاران متخلف از این وظیفه به جریمه نقدی معادل بیست
وپنج درصد ( )%25دین محکوم خواهد شد.
کســانی که به هر عنوان اموال شرکت ورشکســته نامبرده را در اختیار
)3
دارند مکلفند در ظرف مدت  2ماه از انتشار این آگهی اموال را تحت اختیار اداره تصفیه
بگذارند و گرنه هر حقی که نســبت به آن مال دارند از آنان سلب خواهد شد مگراینکه
عذر موجهی داشته باشند.
تاریخ چاپ اول  1401/04/15 :تاریخ چاپ دوم 1401/04/25 :
امین فالح
معاون قضائی رئیس کل و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان
مازندران

خودروها همچنان راه اندازی نشده است و این سوال مطرح میشود که چگونه
خودروسازان از ارتقای کیفیت میگویند در حالی که محلی برای تست کیفیت
ایجاد نشده و آنها همچنان از این مسئولیت سر باز می زنند.
البته این نکته نیز قابل ذکر است که به اذعان معاون کیفیت سایپا رفع اشکاالت
متعــدد تیبا و تیبا  ۲زمینه ســاز تاخیر اجرای تعهدات بوده اســت ،حال این
ســوال مطرح است که این خودروســاز چه زمانی می خواهد فراخوان بازگشت
خودورهای تولید گذشــته برای رفع عیبها یا جبران خســارت به مشتریان را
اعالم نماید؟
بــه هر تقدیر عیوب اعالمی یا چنان اهمیت داشــته که زمینه ســاز تاخیر در
تحویل ها شــده که در این صورت فراخوان تولیدات گذشــته برای حفظ جان
دارندگان این خودروها امری ضروری مینماید و در صورت جدی نبودن عیوب
و بی نیازی فراخوان تولیدات گذشــته این سوال مطرح است که چرا تاخیرهای
کنونی به بهانه ارتقای کیفیت و رفع عیوب صورت گرفته است؟
و نکته پایانی آنکه مسئوالن وزرات صمت از توقف تولید برخی خودروها در سال
 ۱۴۰۱از جمله انواع تیبا  ،پژو و ســمند خبر داده بودند و همچنین ســرهنگ
محمدعلی زارع معاون فنی مهندســی پلیس راهور نیز گفت :با توجه به اینکه
سمند و تیبا در حال حاضر در لیست تاییدیه سازمان استاندارد نیستند ،پلیس
هم بر اساس تکلیف قانونی خود  ،قطعا خودروهایی را که بی کیفیت هستند و
نقص و مشکالتی دارند شماره گذاری نخواهد کرد .
حال این ســوال مطرح است که چرا خودروسازان که متعهد به تولید خودروی
با کیفیت و ایمن میباشــند صرفا زمانی به فکر اجرای این تعهد می افتند که
اهرم فشــار بر سر آنها باشد ،در غیر این صورت همان رویه تولیدات بی کیفیت
و خطر آفرین آنها ادامه مییابد؟ با چنین رویهای چگونه میتوان ضمانت داشت
که پس از احیای مجوزها برای شــماره گذاری این خودروها رویه گذشــته از
سوی خودروسازان تکرار نگردد و چرخه تولید خودروهای بی کیفیت دوباره به
بهانههای مختلف روی چرخ تولید قرار نگیرد؟!

افزایش  ۲۹درصدی تجارت غیرنفتی ایران با شانگهای

ســخنگوی گمرک ایران از رشــد  ۲۹درصدی تجارت
غیرنفتی ایران با اعضای سازمان همکاریهای شانگهای
در بهار امسال خبر داد.
ســید روح اهلل لطیفــی اظهار کرد :در بهار امســال ۱۲
میلیــون و  ۳۴۰هزار تن کاال به ارزش  ۹میلیارد و ۸۵۶
میلیون و  ۴۸۷هزار و  ۶۶۷دالر بین ایران و  ۱۱کشــور
سازمان همکاریهای شانگهای تبادل شد که نسبت به
بهار سال  ۱۴۰۰با رشد  ۲۹درصدی همراه بوده است.
سخنگوی گمرک ایران افزود :از این تجارت ۱۰ ،میلیون
و  ۲۱۳هزار تن کاال به ارزش پنج میلیارد و  ۵۱۳میلیون
و  ۸۷۸هزار و  ۶۵دالر مربوط به کاالهای صادراتی ایران
به اعضای شانگهای است که نسبت به بهار سال قبل ۲۰
درصد افزایش داشــته و دو میلیون و  ۱۶۷هزار تن کاال
نیز به ارزش چهار میلیارد و  ۳۴۲میلیون و  ۶۰۹هزار و
 ۶۰۲دالر هم از این  ۱۱کشور وارد شده که با رشد ۴۱

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند
رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان
های فاقد سند رســمی مصوب  1390/9/20امالک 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 آگهــی می گردد :امالک متقاضیان واقــع درقریه اندرور
پــالک  2اصلی بخش  3قشــالقی  1210فرعــی آقا /خانم علیرضا ســلیمانی
اندرور فرزند محمدرضا نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بنای احداثی
(کاربری باغ) به مساحت  675مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از
عبــاس ارش ارانی ،لذا به موجب ماده  3قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این
آگهــی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار
در شهرها منتشر و در روستاها  ،رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی
و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محل تــا  2ماه اعتراض خــود را به اداره
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که
در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محــل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور
سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیســت  .بدیهی اســت برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از
امالکــی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس
از تنظیــم اظهارنامــه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در اولیــن آگهی نوبتی و
تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امالک در
جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود را
به صورت اختصـــاصی منتشـر می نماید  .شناسه آگهی 1346499 :تاریخ
انتشار نوبت اول  1401/04/11نوبت دوم 1401/04/25
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد ( اسناد ذمه)
به موجب پرونده اجرایی کالسه  9۸003۸0پالک  1۸فرعی از  102اصلی مفروز و
مجزا شده از  10فرعی از اصلی مذکور قطعه  7واقع در بخش یک حومه به مساحت 01
 149/متر مربع .به حدود شماال در پنج قسمت که قسمت دوم آن شرقی ،قسمت چهارم
غربی اســت .اول دیواریســت بطول 5 /63پنج متر و شــصت و سه ســانتیمتربه فضای
ملک مجاور شــماره  1فرعی از شــماره  100اصلی دوم دیواریســت به طول 1/۸0یک
متر وهشتاد سانتیمتر به فضای نورگیر مشاعی سوم دیوار و پنجره است به طول 1/99
یک متر ونود سانتی متر به فضای نورگیر مشاعی چهارم دیواریست بطول  1/۸0یک متر
و هشــتاد ســانتی متر فضای نورگیر مشاعی پنجم دیواریســت به طول  1/54یک متر و
پنجاه و چهار ســانتی متر به فضای ملک مجاور شماره  1فرعی از شماره  100اصلی شرقا
درهشــت قسمت 1که قســمت های پنجم و هفتم و آن شــمالی  ،قسمت دوم آن جنوبی
اســت .اول دیواریســت به طول  3/75ســه متر و هفتاد و پنج ســانتی متر به راه پله و
آسانســور مشاعی دوم دیواریست بطول  0/ 60شصت سانتیمتر به راه پله و آسانسور
مشــاعی ســوم دیواریست قوس درونی به طول  0/ ۸1هشــتاد و یک سانتی متر به راه
پله و آسانســور مشاعی چهارم دیواریست به طول  0/ 60شصت سانتیمتر به راه پله و
آسانســور مشاعی پنجم درب و دیوار اســت بطول 1/35یک متروسی پنج سانتیمتر راه
پله و آسانســور مشاعی ششم دیواری بطول 1/60یک متر و شصت سانتیمتر به راه پله
و آسانســور مشاعی هفتم دیواریست بطول  2 /40دو متر و چهل سانتیمتر به راه پله و
آسانسور مشاعی هشتم دیواریست بطول  7 /93هفت متر و نود سه سانتیمتر به درز
انقطــاع مــورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک مجاور از شــماره ب  102اصلی قرار دارد
جنوبا در دو قســمت اول نرده و دیوار بالکن به طول  4/05چهار متر وپنج ســانتیمتر به
فضای حیاط مشــاعی دوم دیوار و پنجره اســت به طول  7/76هفت متر و هفتاد و شــش
ســانتیمتر به فضای حیاط مشاعی غربا در پنج قســمت که قسمت دوم آن شمالی قسمت
چهارم آن جنوبی است .اول دیواری به طول  10/92ده متر و نود دو سانتیمتربه درز
انقطــاع مورد تفکیک که ماورا آن فضای ملک مجاور از شــماره ب  102اصلی قرار دارد
دوم دیوار و پنجره اســت به طول  2/20دو متر و بیســت ســانتیمتر به فضای نورگیر
مشــاعی پنجم دیواریســت بطول 2/00دو متر به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا آن
فضای ملک مجاور از شماره ب  102اصلی قرار دارد  .مشخصات منضمات ملک  :پارکینگ
به مســاحت هشت به حدود اربعه شماال خط فرضی به محوطه مشاعی است بطول 4/00
چهارمتر شــرقا:خط فرضی به محوطه مشــاعی است بطول  2/00دو متر جنوبا :خط فرضی
محوطه مشــاعی اســت بطول 4/00متر و غربا خط فرضی به محوطه مشــاعی اســت بطول
 2/00و متر.مشــخصات مالکیت  :مهرداد مبشــری فرزند علی محمد شــماره شناسنامه
 57تاریخ تولد 1343/7/22صادره از هرسین دارای شماره ملی 3319733346با جز
ســهم  6از کل ســهم  6به عنوان ملک شــش دانگ عرصه و اعیان موضوع سند مالکیت
اصلی به شماره چاپی  20۸107سری د سال  93با شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک
 139420316001013۸44کــه در صفحــه  274دفتر امالک جلد  ۸99ذیل شــماره
 16001۸ثبت گردیده اســت  .در آدرس کرمانشــاه -فرهنگیان فاز یک  -ضلع شمالی
پارک معلم  -کوچه جنب قنادی پاندا  -پالک  - ۸مجتمع مســکونی تک واحد ی در طبقه
 -7ملک مورد اشــاره فوق عبارت اســت از یک واحد آپارتمانی مســکونی واقع در طبقه
هفتم مجتمع مسکونی هفت طبقه با پیلوت به نام تک به مساحت یکصد وچهل و نه متر
مربع و یکصدم مترمربع اسکلت مجتمع بتنی نمای بیرونی آن سنگ می باشد واحد مذکور
دارای انشــعابات آب مشــترک و برق و گاز مســتقل و یک خط تلفن و پارکینگ در پیلوت

درصدی همراه بوده است.
وی ادامه داد :در رابطه با میزان صادرات کاالهای ایرانی
به اعضای ســازمان شــانگهای نیز چین با خرید چهار
میلیارد و  ۲۱۴میلیــون و  ۴۷۴هزار و  ۳۲۷دالر ،هند
با  ۴۲۴میلیون و  ۴۱۷هزار و  ۴۱۸دالر ،افغانســتان با
 ۳۶۷میلیون و  ۳۴۲هزار و  ۵۴۶دالر ،پاکستان با ۲۷۹
میلیون و  ۳۷۹هزار و شش دالر ،روسیه با  ۱۱۴میلیون
و  ۷۲۷هزار و  ۶۵۱دالر و ازبکستان با  ۴۶میلیون و ۳۵۰
هزار و  ۱۳۳دالر ،پنج مقصد اول کاالهای صادراتی ایران
در بین اعضای سازمان همکاریهای شانگهای بودند.
لطیفی افزود :همچنین قزاقستان با خرید  ۳۳.۷میلیون
دالر ،تاجیکستان با  ۲۲.۱میلیون دالر ،قرقیزستان با ۷.۳
میلیون دالر ،بالروس با  ۴.۱میلیون دالر و مغولســتان
با  ۱۰۱هزار دالر مقاصد بعدی صادراتی کاالهای ایرانی
مهر
به اعضای سازمان شانگهای گزارش شده اند.

میباشد .نمای داخلی بدنه کاغذ دیواری  ،کف ها سرامیک و سقف هال دارای نور مخفی با
آشپزخانه کابینت ممبران و سقف نور مجازی و جزیره وسط و دارای سه اتاق خواب با کمد
دیواری ســرویس و حمام دو مورد می باشــد لذا با توجه به موقعیت ملک به نوع ســاخت
ارزش هــر مترمربع از واحد مذکــور به مبلغ 130/000/000میلیون ریال و ارزش کل
واحــد به مســاحت  149/01بمبلــغ  19/173/003/000ریال معادل یــک میلیارد و
نهصد و ســی و هفت میلیون و یکصد و ســی هزار تومان میباشد  .پالک فوق از ساعت 9
صبح الی 12ظهر روز شنبه مورخ  1401/5/۸دایره اجرایی اسناد رسمی کرمانشاه واقع
در کرمانشــاه -بلوار بنت الهدی  -روبروی فرمانداری  -اداره اجرای اسناد اسنادرسمی
کرمانشــاه -از طریق مزایده به فروش می رســد  .مزایده از مبلغ19/173/003/000
ریال معادل یک میلیارد و نهصد و سی و هفت میلیون و یکصد و سی هزار تومان شروع
و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته میشــود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی
ها ی مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی
کــه مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده
مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل
مــازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقــدا وصول می
گردد ضمنا کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر وحق مزایده
نقدا وصول خواهد شــد و شــرکت در مزایده منوط به پرداخــت ده درصد از مبلغ پایه
کارشناســی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده
اســت .برنده مزایده مکلف است ما به تفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت  5روز از تاریخ
مزایــده به حســاب صندوق ثبت تودیــع نماید و در صورتی که ظــرف مهلت مقرر مانده
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب
خزانه واریز خواهد شــد .در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده
تجدید می گردد .زمانی بنا به اعالم بســتانکار پرونده ملک بیمه نمیباشــد و بنا به اعالم
مأمور اجرا برابر وارده 1401/3/2۸ -450075۸2ملک به صورت یک واحد آپارتمانی
در طبقه هفتم میباشــد که ملک محل ســکونت خانم الله ملکی زوجه و فرزند پســر 23
ساله می باشد/۸45.م الف12 /
تاریخ انتشار 1401/4/25 :
دایره اجرایی اسناد رسمی کرمانشاه

آگهی موضوع  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر کالسه پرونده شماره  139911441001۸001600و رأی شماره
 14016031001۸001۸۸۸هیــأت موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک عباس آباد تصرفات مالکانه بال معارض خانم شهال بحرینی به شماره
شناســنامه  30۸کدملــی 393245۸540صادره از مالیــر فرزند محمدعلی
نســبت به شــش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مشــتمل بر ساختمان
به مساحت سیصد و شصت مترمربع( )360مترمربع قسمتی از پالک 1310
فرعــی از  375اصلی واقع در قریه پلت کله بخــش  2حوزه ثبت عباس آباد
دارای سند مالکیت مشاعی از محدوده مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی ثبت
می باشــد ،لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله  15روز
آگهی می شود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض و دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صــورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند
مالکیت صادر خواهد شد.حقوق ارتفاقی سلب حق احداث هرگونه اعیانی در
حریم چهارمتری بستر نهر آب مورد گواهی است.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/04/11نوبت دوم 1401/04/25می
باشد.
شناسه آگهی1342733
ابراهیم حسین زاده-سرپرست ثبت اسناد وامالک عباس آباد
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی
حوزه شهرستان ساری منطقه سه
برابــر رأی شــماره  1401603104570003۸1مورخه 1401/03/07که
در هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی منطقه سه ســاری تصرفات مالکانه حسینعلی
ایزدپناه فرزند احمدعلی به شماره ملی  457۸۸2426۸به شماره پرونده -479
 1400نســبت به شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 5۸/40
( پنجاه و هشــت متر و چهل) مترمربع قسمتی از پالک شماره  143اصلی واقع در
بخش  3ثبت ســاری خریداری مع الواســطه از مالک رســمی محرز گردیده است،
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار 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
دادخواســت خود را به مرجع 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  1401/04/11نوبت دوم  1401/04/25می باشد
.
شناسه آگهی1344740
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