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۶ بانک و مؤسسه اعتباری برای اتصال 
به نظام مالیاتی همکاری نداشتند

مدیرکل حسابرســی ســازمان امور مالیاتی گفت: 
به منظور انطباق حســاب های شرکت ها و حساب 
جاری شــرکا، ارسال برخط اطالعات از نظام بانکی 

به نظام مالیاتی در دستور کار است.
سازمان  مدیرکل حسابرســی  مســتوفی،  شاهین 
امور مالیاتی گفت: در بررســی و حسابرسی پرونده 
اشخاص حقوقی یکی از حساب هایی که حتماً باید 
مورد بررسی قرار بگیرد، حساب جاری شرکاء بوده 
اســت که عمده فعالیت مودیان محترم هم از این 
طریق انجام می شود.وی افزود: بنابراین یک تفکیکی 
میان حساب جاری شرکت وحساب شرکت ها وجود 
داشته و حتماً باید انطابق آن صورت می گرفته تا ما 
بتوانیم به درآمد واقعی مودیان و اطمینان کامل از 
فرایند حسابرسی مالیاتی برسیم.مستوفی با تأکید 
بر اینکه تاکنون عدم انطابق این حســاب ها موجب 
فرار ماالیاتی میشده است، ادامه داد: برای رفع این 
مشــکل در ماده ۱۶۹ مکرر، بانک ها موظف شدند 
اطالعات تراکنش های بانکی را در قالب بســته های 
مورد تفاهم در اختیار سازمان مالیاتی قرار بدهند، 
که این فرایند از ســال ۹۵ شروع شده است.وی با 
بیان اینکه در حاال حاضر از بین ۳۳ بانک و مؤسسه 
اعتبــاری، ۶ بانک یا مؤسســه اعتبــاری همکاری 
نداشــته اند و مکاتباتی برای اتصــال این بانک ها 
هم با نهادهای نظارتی و بانک مرکزی انجام شــده 
اســت، افزود: در دولت سیزدهم و با رویکرد جدید 
مالیاتی، تفاهم های خوبی با بانک مرکزی شده است 

تا اطالعات به صورت برخط ارسال شود.  مهر

۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان 
غیرفعال شدند

رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات ســازمان 
امــور مالیاتی از غیرفعال شــدن ۹ میلیون و ۳۰۰ 

هزار دستگاه کارتخوان خبر داد.
 اشــکان هراتی اظهار کرد: ســاماندهی دســتگاه 
کارتخــوان بانکی در اجرای مــاده ۱۱ قانون پایانه 
فروشگاهی با همکاری سازمان امور مالیاتی و بانک 
مرکــزی انجــام و از ۱۵ دی ۱۴۰۰ این همکاری 
شــکل گرفت. از بین ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار 
پرداخــت، تمام این ابزارها ســاماندهی شــدند، ۸ 
میلیون ابزار پرداخت الصاق شدند به پرونده مالیاتی 
شأن و سایر ابزارهای پرداخت هم در اجرای قانون 
غیرفعال شــدند.وی افزود: ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار 
دســتگاه کارتخوان غیرفعال شدند، ما در طی چند 
مرحله به مؤدیان این ُفرجه داده شد که یا دستگاه 
کارتخوانشــان را غیرفعــال یا آن هــا را به پرونده 
مالیاتی مربوطــه الصاق کنند.وی ادامه داد: یکی از 
مهمترین این ظرفیت ها بستری تحت عنوان قانون 
پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان بود. مواد مختلفی 
در این قانون در نظر گرفته شده، ما دو ماده بسیار 
زیرســاختی داشــتیم برای اجرای این قانون، مواد 
۱۰ و ۱۱ ایــن قانون که ماده ۱۱ را به آن اشــاره 
کردیم، موضوع برنامه است؛ ساماندهی دستگاه های 
کارتخوان بانکی و ماده ۱۰ هم شناسایی حساب های 

تجاری است.  صدا و سیما

برگه اسقاط دلیل توقف شماره گذاری 
خودرو و موتورسیکلت 

معــاون وزیر صمــت در نامه ای به مشــاور وزیر 
کشــور با اشــاره به رســوب خودروهای تجاری و 
موتورســیکلت تولیدی کشور در انبارها اعالم کرد، 
بــا توجه به کمبود برگه اســقاط، شــماره گذاری 
خودرو هــای تجاری و همچنین موتورســیکلت ها 

دچار مشکل گردیده است.
منوچهر منطقی در نامه ای به مشــاور وزیر کشور 
در امور فناوری علت اصلی حذف الزام برگه گواهی 
اسقاط برای شــماره گذاری خودرو های تجاری و 
موتورســیکلت را کمبود برگه اســقاط و رســوب 
محصوالت تولیدی در انبار ها اعالم کرد.معاون وزیر 
صنعت اضافه کرد: با توجه به کمبود برگه اسقاط، 
شــماره گــذاری خودرو های تجــاری و همچنین 
موتورسیکلت ها دچار مشکل گردیده است و عماًل 
واحد هــای تولیدی انبوهــی از محصوالت خود را 
در پارکینگ های متعدد انبــار نموده اند و قابلیت 
عرضه ندارند که این مسئله عالوه بر کاهش تولید، 
افزایش قیمت محصــوالت در بازار را نیز به دنبال 
داشته است.براساس این نامه در صورت عدم وجود 
گواهی اسقاط، تولیدکنندگان باید مبلغ مابه ازای 
آن را در صندوق محیط زیســت واریــز نمایند تا 
براســاس آن بتوان تســهیالت مناســبی را برای 
مشــتریانی که قصد جایگزینی خودروی فرسوده 

خود را دارند اختصاص داد.  تسنیم

 آمار وام های کالن بانک ملی 
منتشر می شود

رئیــس کل بانــک مرکــزی گفت: بانــک مرکزی 
سهامدارانی که بیش از سقف مصوب سهام یک بانک 

را داشته اند، به وزارت اقتصاد معرفی کرده است.
علی صالح آبادی درباره انتشــار فهرست تسهیالت 
کالن و مرتبط بانک ملی که تاکنون منتشــر نشده 
اســت، اظهار داشــت: به زودی این آمار منتشــر 
می شــود.وی همچنین از برخورد با بانک هایی که 
بیش از حد به اشــخاص مرتبط خود وام داده اند، 
خبــر داد و گفــت: بانک های متخلــف به هیأت 
انتظامــی بانک هــا معرفی می شــوند.صالح آبادی 
اظهار داشــت: بر اســاس تعاریفی که در ســامانه 
سمات بانک مرکزی انجام داده ایم افراد متخلف نیز 
دیگر نمی توانند تســهیالت جدیدی دریافت کنند 
و تســهیالت قبلی را هم باید در یک برنامه زمانی 

تسویه کنند.  ایسنا

اخبـــار

وزیر جهاد کشــاورزی خبر داد، در سال گذشته به واسطه اقدامات صورت گرفته ۴.۵ 
میلیون تن انواع محصوالت ســبزی و صیفی صادر شده که این موضوع ارزآوری ۱.۳ 

میلیارد دالری را نیز به دنبال داشته است.
سید جواد ساداتی وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم پیش بینی پذیری و بلندمدتی صادرات 
و واردات بخش کشــاورزی تاکید کرد.وزیر جهاد کشاورزی در جلسه قرارگاه دیپلماسی 
غذایی بر اهمیت توسعه کشت فراسرزمینی تاکید کرد و افزود: باید زراعت چوب، تولید 
غالت، محصوالت کشاورزی آب بر و ... از محل کشت فراسرزمینی پیگیری شود. وی در 
ادامه تصریح کرد: سال گذشته در زمینه توسعه مراودات تجاری و بازرگانی با کشور های 
منطقــه و جهان اقدامات خوبی صورت گرفــت و تفاهم نامه های مختلفی در حوزه های 
بهداشتی، قرنطینه ای، قوانین گمرکی، تعرفه ای و ... به امضاء رسید.ساداتی نژاد با اشاره 
به صادرات محصوالت کشــاورزی در ســال گذشته، گفت: در ســال گذشته به واسطه 
اقدامات صورت گرفته ۴.۵ میلیون تن انواع محصوالت ســبزی و صیفی صادر شده که 
این موضوع ارزآوری ۱.۳ میلیارد دالری را نیز به دنبال داشته است. وزیر جهاد کشاورزی 
تاکید کرد: تولید محصوالت کشــاورزی باید صادرات محور و منطبق بر استاندارد های 
بهداشتی روز دنیا باشد.ساداتی نژاد تصریح کرد: در حوزه صادرات محصوالت کشاورزی 
به دنبال پیش بینی پذیری هستیم و با محدودیت های لحظه ای، روزانه و ماهانه حوزه 
صادرات و واردات مخالف هستیم؛ در همین راستا به دنبال آن هستیم به صادرکنندگان 

و واردکنندگان بخش کشاورزی برنامه بلندمدت بازرگانی ارائه شود.  تسنیم

صادرات ۱.۳ میلیارد دالر سبزی و صیفی

گزارش

شهریور ماه در حالی به عنوان زمان تحویل اولین خانه های 
نهضت ملی مســکن عنوان شده است که معاون وزیر راه و 
شهرسازی گفته است تمامی واحد های نهضت ملی مسکن 
بیمه کیفیت هســتند و برای ســاخت آن هــا ۴هزار هزار 

میلیارد تومان هزینه باید صرف می شود.
محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرســازی در آئین 
افتتاحیه بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت 
ســاختمان اظهار کــرد: گفت: ۴ میلیون واحد مســکونی 
مورد هدف دولت است از نظر اقتصادی بیش از ۴هزار هزار 
میلیارد تومان فقط در حوزه ساخت بدون لحاظ خدمات و 

زمین باید برای آن هزینه می شود.
او گفــت: در صورتی کــه ۷۰ درصــد از هزینه ها مربوط 
به بخش مصالح ســاختمانی باشــد بیش از ۲هزار و ۸۰۰ 
هــزار میلیارد در حــوزه مصالح ســاختمانی گردش مالی 
ایجاد می شــود.به گفته معاون مســکن و ساختمان وزیر 
راه وشهرســازی یکی از بحث هــای مهم در این بخش که 
در اکثر نقاط کشــور مطرح است، مصالح ساختمانی است 
که باید تامین شــود.همچنین در حوزه ایجاد اشتغال هم 
طبق آمار های تدوینی در ۱۲۰ متر ساختمان ۲.۲ شغل به 
صورت مســتقیم وغیر مستقیم شغل ایجاد می شود که در 

مجموع ۸ ونیم میلیون اشتغال ایجاد می کند.
او می گویــد: در حوزه تســهیالت انتظار ویــژه داریم که 
سیســتم  بانکی برای پرداخت تسهیالت حمایت کند. هم 

اکنــون قرارداد با بزرگترین شــبکه اجتماعــی که ۳ونیم 
میلیــون نفر را پوشــش می دهــد  داریــم و ۲۵ تفاهم با 
دســتگاه های مختلف را منعقد کرده ایم کــه دو قرارداد 
آن که شــامل ساخت ۲۰۰ هزار مســکن است  را با اتاق 
تعــاون منعقد کرده ایــم.او گفت: در صنعت ســاختمان 
کشــور تمام پروژه های مســکن از بیمه کیفیت برخوردار 
 خواهنــد بــود و برای ۱۰ ســال تمام اجزای ســاختمان 

بیمه شده است.
در همین حال عضو کمیســیون عمران مجلس شــاکری 
گفت: نباید آورده متقاضیان در نهضت ملی مســکن بیش 
از ۲۰۰ میلیون تومان و اقســاط آن بیش از ۲ تا ۳ میلیون 
تومان شــود.اقبال شــاکری گفت: یکی از موانع ســاخت 
مســکن، بانک ها است و دولت خود باید هرکدام از تکالیف 
ایجاد شــده را برعهده بگیرند دولت و شورای عالی مسکن 
باید پای کار باشــد و متخلفان در این بخش را بر سرجای 
خود بنشانند. به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس مبلغ 
بســیار کمــی در داخل صندوق ملی مســکن قرار دارد و 
از معــاون اول رئیس جمهور درخواســت داریم که هرچه 

سریعتر آن را به بخش مسکن اختصاص دهند.
او می گوید: برای ساخت این ۴ میلیون واحد مسکونی باید 
حداکثر آورده متقاضیان ۲۰۰ میلیون تومان در بازه زمانی 
طوالنی مدت باشــد و میزان اقســاط متقاضیان هم نباید 
بیش از ۲تا ۳ میلیون تومان باشــد. هم اکنون بانک ها باید 

سهم ۲۰ درصدی خود برای تسهیالت مسکن را پرداخت 
کنند که در غیر این صورت قیمت مســکن افزایش خواهد 
یافت.شاکری گفت: مسئولیت ساخت ۴ میلیون مسکن با 
دولت اســت و وزارت راه وشهرسازی در این بخش مجری 
و ناظر اســت. در بخش ســاخت ۴ میلیون واحد مسکونی 
ما از لحاظ تامین زمین مشــکل نداریم بلکه مشکل اصلی 
تامین مالی اســت.او گفت: قانون نظام مهندسی ظرف دو 
هفته آینده وارد کمیســیون شــده و این قانون بعد از ۲۷ 

سال اصالح می شود.
الزم به ذکر است به گزارش تســنیم در بهار ۱۴۰۱ تورم 
نقطه به نقطه نهاده های ســاختمانی شــهر تهران معادل 
۴۳.۴ درصد بوده اســت که در مقایسه با همین اطالع در 
فصل قبل )۳۵.۵ درصد( ۷.۹ واحد درصد افزایش داشــته 
اســت.در فصل بهار امســال  شــاخص قیمت نهاده های 
ساختمان های مسکونی شهر تهران به عدد ۱۵۴۴.۲ رسید 
که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل )۱۲۲۲.۵( ۲۶.۳ 

درصد افزایش داشته است.
در بهار تورم فصلی، معادل ۲۶.۳ درصد بوده اســت که در 
مقایســه با همین اطالع در فصل قبــل )۳ درصد( ۲۳.۳ 
واحد درصد افزایش داشــته اســت.منظور از تورم فصلی، 
درصد تغییر عدد شــاخص قیمت در فصل جاری نســبت 
به عدد شــاخص در فصل قبل می باشــد.در این فصل در 
بین گروه های اجرایی، بیشــترین تــورم فصلی مربوط به 

گروه اجرایی » سیمان،بتن،شن،ماســه « با ۵۵.۸ درصد و 
کمترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی » ســنگ « با 

۱۰.۹ درصد می  باشد.
در بهــار ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه معــادل ۴۳.۴ درصد 
بوده اســت که در مقایســه با همین اطالع در فصل قبل 
)۳۵.۵ درصد( ۷.۹ واحد درصد افزایش داشته است.منظور 
از تــورم نقطه ای، درصد تغییر شــاخص قیمت در فصل 
جاری نســبت به شاخص قیمت فصل مشــابه سال قبل 
می باشــد.در این فصل در بین گروه هــای اجرایی، گروه » 
شیشــه« با ۹۲.۱ درصد بیشــترین تورم و گروه اجرایی » 
آهن آالت، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده« با ۱۸.۲ 
درصد،کمتریــن تورم نقطه به نقطــه را به خود اختصاص 

داده است.
در بهار ۱۴۰۱ تورم ساالنه، معادل  ۴۴.۸ درصد بوده است 
که نســبت به همین اطالع در فصــل قبل )۵۵.۳ درصد( 
۱۰.۵ واحــد درصد کاهش داشــته اســت.منظور از تورم 
ســاالنه، درصد تغییر متوسط شــاخص قیمت چهار فصل 
منتهــی به فصل مورد نظر،  نســبت بــه همین اطالع در 
ســال قبل می  باشد. در این فصل در بین گروه های اجرایی 
بیشــترین تورم مربوط به گروه اجرایی» شیشه « با ۸۶.۳ 
 درصــد و کمترین تــورم با ۲۸.۱ درصــد متعلق به گروه

 »آهــن آالت، میلگرد، پروفیــل درب و پنجــره و نرده« 
بوده است.

نگاهی بر آنچه این روزها در صنعت ساختمان سازی می گذرد

هزینه ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن چقدر است؟

 سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هدفگذاری سطح کیفی خودرو 
در ســال ۱۴۰۱، پنج درصد نسبت به ســال قبل ارتقاء یافته است که در مورد 

برخی شاخص ها مثل IQS، این میزان به ۱۰ درصد نیز می رسد.
»امید قالیباف« با اشــاره به عملکرد شاخص های کیفی خودرو در سال ۱۴۰۰، 
گفت: هر چند هدفگذاری شاخص سطح کیفی خودرو محقق شده است اما تنها 
۹.۱ درصد از مدل خودروها توانســته اند در شاخص میانگین رضایت مشتریان از 
کیفیت اولیه محصول به میزان هدف گذاری شــده )۷۱ درصد( دست یابند که 

وضعیت خوبی نیست.
وی در مورد شــاخص تداوم دوام کیفیت محصول نیــز گفت: از نظر بین المللی 
افت رضایت از کیفیت دوام محصول نســبت به کیفیت اولیه باید کمتر از ســه 
درصد باشــد که هدف گذاری سال قبل کمتر از چهار درصد بود، اما فقط ۲۵.۷ 
درصد مدل خودروها موفق به کســب این هدف شــدند که در این شاخص هم 

خودروسازان ضعیف عمل کردند.
ســخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: ارتقای کیفیت خودروهای ســاخت داخل 
مطالبــه به حق مــردم اســت و وزارت صمــت در خصوص کیفیــت در برابر 
خودروســازان کوتاه نمی آید، اما در عین حال باید درک کرد کیفیت یک فرایند 
زمان بر اســت و تا ســاختارها در صنعت خودرو اصالح نشود کسی نمی تواند با 

فشردن یک کلید یک شبه اشکاالت کیفیت خودرو را برطرف کند.
وی افــزود: کیفیت خودرو قابل نقد اســت اما تکرار روزانــه انتقاد آن هم بدون 
استدالل درست جنبه تخریب به خود می گیرد و عالوه بر تاثیر منفی بر صادرات 
قطعه و خودرو، موجب دلســردی خودروســازان و قطعه سازان می شود.قالیباف 
ضمن تفکیک کیفیت ذاتی و کیفیت مهندسی در حوزه خودرو گفت: در کیفیت 
ذاتی خودرو به دلیل نوع پلتفرم و طراحی آن ذاتا تا حد مشخصی قابلیت افزایش 
کیفیت را دارد و از سطحی به بعد کیفیت قابل افزایش نیست )یا ارتقای کیفیت 
اقتصادی نیســت(، اما در کیفیت مهندسی تالش می شــود خودرو با کمترین 

اشکال ممکن تحویل مشتری شود.
ســخنگوی صمت بیان داشت: در سال ۱۴۰۱ وزارت صمت اقدامات مهمی را برای 
افزایــش کیفیت خودرو برنامه ریزی کرده اســت؛به عنوان مثال می توان از توقف 

تولید خودروهای تیبا، ســمند و ســاینا به دلیل پلتفرم قدیمی و اشکاالت کیفی 
پرتکــرار و برنامه ریزی برای ایجاد پلتفرم های جدید )پوســت اندازی پلتفرمی( و 
تولید خودروهایی با کیفیت ذاتی باالتر و در بخش ارتقای کیفیت مهندســی نیز 
اجرای دســتور وزیر صمت برای به صفر رســاندن ایرادات خودرو در زمان تحویل 
و تدوین شاخصهای ســخت گیرانه تر کیفی جهت ارزیابی ســال ۱۴۰۱ نام برد.

وی اظهارداشــت: نتیجه این اقدامات بهبود شــاخص های کیفی خودرو تا تیر ماه 
۱۴۰۱ بود به طوریکه براساس گزارش شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران 
شاخص ارزشیابی کیفی )که امتیاز منفی است و باید کمتر شود( از رقم ۴/۱۰۳ در 
فروردین به ۴/۹۴ در تیر ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است که ۸.۸ درصد بهبود نشان 
می دهد.قالیباف ادامه داد: خودروسازان در مورد شاخص تحویل خودرو بدون ایراد 
نیز از ۹۱.۷ درصد در فروردین به ۹۳.۵ درصد در مرداد امســال رشد داشتند که 
این شاخص ۱.۸ درصد بهبود نشــان می دهد.این مقام مسوول وزارت صمت، راه 
حل اساسی افزایش کیفیت خودرو را ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی دانست 
و گفــت: روش دیگری که در وزارت صمت برای کیفی ســازی دنبال می شــود، 
جایگزینی سیاست تامین مبتنی بر استفاده از چند منبع با سیاست تامین از یک یا 
دو منبع در یک پلتفرم است تا عالوه بر دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید، امکان 

عیوب ناشی از فرایندهای متعدد تولید به حداقل برسد.  ایرنا

سخنگوی وزارت صمت وعده داد

 ارزیابی خودروهای تولیدی
با شاخص های کیفی سختگیرانه تر

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 1390/9/20 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 سنگســرا  
پــالک 5  اصلی بخش 3 قشــالقی 391 فرعــی آقا/ خانم زهــرا عبدالوهابی 
فرزند حســین علی  نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت 272.48   مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واســطه از  مرتضی 
فشــارکی، لذا به موجب ماده 3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 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 2 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 .    تاریخ انتشــار نوبت اول 1401/05/08 

نوبت دوم 1401/05/22 
شناسه آگهی: 1355656

 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 1390/9/20 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 
اطــالع عموم به شــرح ذیل آگهی می گــردد: امالک متقاضیــان واقع درقریه 
نیرنــگ  پــالک 21  اصلی بخش 1 قشــالقی 1056 فرعی آقا/ خانم ســمانه 
بــاروج کیاکالئی فرزند محمد  نســبت به ششــدانگ یک قطعــه زمین با بنای 
احداثی به مســاحت 93.78   مترمربع  خریداری بدون واســطه/با واسطه از  
حســن یوسفی مقدم، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 2 ماه 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 13 آیین 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: 1351569  تاریخ 

انتشار نوبت اول 1401/05/08 نوبت دوم 1401/05/22 
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظــر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تکلیف وضعیــت اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013006527 مــورخ 1401/04/20  هیــات 
قانــون تعییــن تکلیف موضوع مــاده یک قانون مذکور مســتقر در واحد 
ثبتی چمســتان مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی 
آقای/ خانم مهدی صفائی فرزند محمدحســین  نسبت به ششدانگ   یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 189.75 مترمربع  به شماره پالک 
92  فرعــی از 8 اصلــی واقع در قریه همصفا  بخش 2 خریداری شــده 
از آقای/ خانم عارف مهدوی مالک رســمی محرز گردیده اســت. ، لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها منتشر 
و در روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشــند از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 مــاه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معتــرض باید ظرف 
یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض مبــادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومــی محل نمایــد و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلــت قانونی واصل 
نگــردد یــا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 
ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت .   تاریخ انتشــار 

نوبت اول 1401/05/08 نوبت دوم 1401/05/22
شناسه آگهی: 1356662 

عین اله تیموری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهي ابالغ مفاد آراء صادره از سوي هیأت موضوع ماده 6 آئین نامه اجرایي  قانون الحاق  
مواد موادي به قانون ساماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک اسالمشهر
نظر به اینکه طبق آراء صادره با تســلیم اســناد عادي و تصرفات مفروزي اشــخاص 
ذیل  که به تأیید شــوراي اســالمي احمد آباد و  حســین اباد  میباشد و اسامي متقاضیان 
کــه تصرفات مفروزي آنها واقع پالک های ذیل واقــع  در بخش 12 تهران احراز گردیده 
طبــق بنــد) ج( ماده7 آئین نامه اجرایي تبصره  2 مــاده 8 آئین نامه اجرایي  قانون الحاق  
مواد موادي به قانون ســاماندهي و حمایت از تولید و عرضه مســکن  بشرح ذیل  مراتب 
براي یک نوبت آگهي میگردد تا چنانچه کســي نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان 
اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت بیست روز اعتراض خود را کتباً 
به اداره ثبت اســناد و امالک اسالمشــهر  تحویل و در مدت بیســت روز هم دادخواست 
خــود را  به دادگاه صالحه محلي اعالم نمایند و رســید گواهــي دریافت دارند و به اداره 
ثبت اسالمهشــر  تحویل نمایند. بدیهي است پس از انقضاي مهلت قانوني و عدم وصول 
واخواهي در اجراي مفاد صادره مبادرت به صدور ســند مالکیت مفروزي بنام متقاضیان 

خواهد شد.

همایون صفری
رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

رأي رديف
میزان سهمتاريخشماره

بمساحت
متــر  (

مربع(
شماره 
مفروزفرزندنامقطعه

16391401/05/18
نگ  ا ششــد
زمین  يكقطعه 
بابنای احداث 

در آن
هوشنگ 273/2023 امیر 

مراد آبادی
محمد 

66/7رضا

26401401/05/18
دانــگ  دو 
زمین  يكقطعه 
بابنای احداث 

در آن
ســعید 123.57673

30/338وجیه اهللعبدالملكی

36411401/05/18
يــک  دانگ 
زمین  يكقطعه 
بابنای احداث 

در آن
ن  123.57673 يــو هما

30/338غالم رضاعبدالملكی

46421401/05/18
دانــگ  دو  
زمین  يكقطعه 
بابنای احداث 

در آن
مک  123.57673 ســیا

30/338وجیه اهللعبدالملكی

56431401/05/18
دانگ  يــک 
زمین  يكقطعه 
بابنای احداث 

در آن
محمد 123.57673 ولی 

30/338بهرامورمقانی 

آگهــی  قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مــواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی مصــوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی کــه در هیأت 
موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیان واقع درقریه بندپی  پالک 
4  اصلی بخش 2 قشــالقی 1711 فرعی آقا/ خانم ســید عباس رحمانی   فرزند 
سیدرضا  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  202.5 

مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  نجی اله پالوج و فریبا آخوندی
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهــی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تــا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شــده اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و 
رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
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 عمومــی محل ارائه نکند اداره 
ثبــت مبــادرت به صدور ســند مالکیت می نمایــد و صدور ســندمالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی با 
رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 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 حـــدود،واحد ثبتـــی آگهی تحـدید حـدود را 

به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/05/22 نوبت دوم 1401/06/05  

شناسه آگهی: 1363093
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر


