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 تولید مشترک پنج میلیون خودرو 
بین ایران و روسیه

معاون برنامه ریزی و ســرمایه گذاری ســتاد کل 
نیرو های مسلح گفت:اعالم کردیم که ما می توانیم 
ظرف یک ســال قطعات مورد نیاز خودرو را تامین 

کنیم.
اصغر ابراهیمی اصل گفت: در ابتدای ســال روسیه 
از ایــران دعــوت کرد که با توجه بــه تحریم ها به 
مــا کمک کنید. ۹۳ قلم لــوازم به ما اعالم کردند.
ســه هفته پیــش در اجــالس مشــترک ایران و 
روســیه، مجددا روس ها از ما پرســیدند که نتیجه 
نمایشــگاهی که برگزار کردیم چه شد. طرحی بود 
که نواک معاون نخســت وزیر روسیه در خصوص 
آن صحبــت کرد. بعد از آن با "صاایران" قراردادی 
بسته شــده و در حال ارسال قطعه هستیم. او می 
گوید: اعالم کردیم که می توانیم ظرف یک ســال 
قطعات مــورد نیاز را تامین کنیــم. نکته دیگر در 
خصوص قطعــات با تکنولوژی باال اســت که قرار 
اســت با همکاری بخش خصوصــی ایران، چین و 
روسیه انجام شود.در میان مدت برنامه ریزی برای 
تولید ســه میلیون و در بلند مدت پنج میلیون که 
دو میلیون دستگاه سهم ایران است و یک میلیون 
برای کشــور های عضو بریکس اســت، انجام شده 
اســت. البته گفته شده که شــرط همکاری بخش 
 خصوصی اســت چرا که ایــران خودرو و ســایپا 

زیان ده هستند.  باشگاه خبرنگاران

 وزارت کشاورزی به دنبال رفع 
تداخالت اراضی کشاورزی

رئیس سازمان امور اراضی از تخصیص یک میلیارد 
تومان اعتبار به هر اســتان برای تســریع در رفع 
تداخالت اراضی ملی و کشاورزی خبر داد و گفت: 
در این زمینه ۴ اســتان کشــور بهترین عملکرد را 

داشته اند.
رئیس سازمان امور اراضی از تخصیص یک میلیارد 
تومان اعتبار به هر اســتان برای تســریع در رفع 
تداخالت اراضی ملی و کشــاورزی خبر داد. صفدر 
نیازی در ادامه افزود: اســتان های قزوین، زنجان، 
یــزد و چهارمحال و بختیــاری بهترین عملکرد را 
در این زمینه داشــتند. رئیس سازمان امور اراضی 
با اشــاره به وجود برخی مشــکالت در روند رفع 
تداخالت، از جمله نقص ســاختار و کمبود نیروی 
انســانی، گفت: به هر استان برای تجهیز دبیرخانه 
کمیســیون رفع تداخالت اســتانی، یک میلیارد 
تومان اعتبار تخصیص داده شده است تا در فرایند 
صدور ســند تسریع شــود.بهبهانی، مشاور رئیس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور هم از اختصاص 
روزهای یکشنبه هر هفته در سازمان ثبت اسناد و 
امالک، به رسیدگی به امور مربوط به صدور اسناد 
اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: در این روز همه 
مدیران کل اســتانی، مســئوالن کاداستر، رؤسای 
واحدهای ثبتی و کارشناسان مربوطه در روستاهای 
هدف مستقر خواهند شد و با تشویق کشاورزان به 
دریافت سند، امور مربوط به صدور اسناد کشاورزی 

را انجام خواهند داد.  صدا و سیما

 سهام وثیقه خودروسازها
در هفته های آینده جایگزین می شود

وزیر اقتصاد گفت: در هفته های آینده سهام وثیقه 
خودروســازها با سهام های دیگر از سوی دولت که 
در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد، جایگزین 

خواهد شد.
 ســید احســان خاندوزی  درباره جمع بندی ســه 
جلســه ای که با فعاالن دانشــگاه و صنعت خودرو 
درباره واگذاری ســهام ایران خودرو و سایپا برگزار 
شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و وزارت صمت پیش 
از این که بخواهند الگوی واگذاری دو خودروســاز 
بزرگ کشــور را نهایی کنند توافق کردند تا در سه 
نشست نخبگانی که در دانشــگاه شریف، دانشگاه 
شهید عالمه و امیرکبیر برگزار شد نظر صاحب نظران 
اندیشکده ها و مدیران بخش های مختلف صنعت را 
ابتدا اخذ و با کســب نظر و پیشنهاد های جایگزین 
مــدل را نهایی کنیــم. وزیر اقتصاد بــا بیان اینکه 
جلسات همگرایی خوبی داشــت و تقریباً در مورد 
اغلب مســیرها به یک اجماع کارشناسی رسیدیم، 
افزود: نکته مهم این اســت که همه بر لزوم تغییر 
مدیریت به سمت کارایی بخش خصوصی اتفاق نظر 
دارند همچنین بر مســئله لزوم تغییر نظام قیمت 
گذاری های غلطی که در بخش خودرو وجود داشته 
و حرکت کردن به سمت شفافیت و رقابت و حذف 
داللی ها و واسطه ها اجماع نظر دارند. وی ادامه داد: 
همچنین بر مسئله اصالح نقشه تنظیم گری وزارت 
صمت به عنوان سیاستگذار صنعتی کشور و چشم 
انداز بلند مدت سیاست صنعتی اجماع نظر داشتند 
که به چه ترتیب قرار است با خودروسازی و فعاالن 
زیرمجموعه بخــش خودرو عمل شــود.خاندوزی 
گفت: حل مســئله ســهام تودلی که گره در حوزه 
مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو ایجاد کرده باید 
در اولویت قرار بگیرد نیز مــورد اجماع نظر بود بر 
اساس چارچوبی که در این سه نشست مورد بررسی 
قــرار گرفت امیدوارم ظرف هفته های آینده وزارت 
صمت مدل نهایی پیشــنهادی خود را قطعی بکند 
و ورود به واگذاری ســهام دولت خودروســازی ها، 
یک ورود دوراندیشــانه تخصصی و بلندمدت با دل 
نگرانی نسبت به سرنوشــت این بنگاه ها و صنعت 
در آینده باشد. وی درباره سهام وثیقه خودروسازان 
هم گفت: با توجه به دستوری که به رئیس سازمان 
خصوصی ســازی دادم طی  هفته های آینده سهام 
وثیقه خودروســازها با ســهام های دیگر از سوی 
دولت که در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد 
 جایگزین خواهد شــد و مانعی از این پس برخورد 

نخواهد کرد.  فارس

گزارشاخبـــار

بانک مرکزی مصوبه افزایش 20 درصدی سقف تسیهالت 
ســاخت مســکن برای واحدهای مســکونی که به شیوه 
صنعتی سازی ساخته می شود را به مدیرات عامل 27 بانک 
ابالغ کرد حال آنکه همچنان این ســوال باقی است که ایا 
بانک ها به راه راست و همراهی با مردم باز خواهند گشت؟.
در حالی که بانک ها با بنگاه داری به یکی از عوامل چالش 
اقتصادی کشــور و البته در بخش مســکن مبدل شده اند 
کــه در اقدامی که شــاید بتواند تغییری هــر چند جزئی 
در این رفتار ایجاد کند مصوبه افزایش ســقف تســهیالت 
برای پروژه های صنعتی سازی توسط بانک مرکزی به 27 

مدیرعامل بانک در کشور ابالغ شد.
بر اساس این مصوبه، در صورت نیاز به جانمایی متقاضیان 
طرح های حمایتی مســکن در شــهرها، در قالب توســعه 
ســکونت گاه ها، ســقف تســهیالت قابل پرداخت به این 
ســکونتگاه ها صرفا برای این طرح ها و با تایید وزارت راه و 
شهرسازی معادل شهر محل سکونت متقاضیان خواهد بود.
همچنین ســقف تســیهالت تخصیصی به پروژه هایی که 
از شــیوه نوین صنعت و ســاختمان مورد تایید وزارت راه 
و شهرســازی در ساخت مســکن با رعایت شیوه نامه های 
تعیین قیمت تمام شــده ساخت آن وزارت، استفاده کند، 
مشــروط به کاهش مدت زمان مشــارکت مدنی، کاهش 
هزینه ســاخت و افزایش کیفیت ساختمان، تا 20 درصد 
نسبت به ســایر پروژه ها افزایش یابدمصوبه بانک مرکزی 
در خصوص مصوبات بیســت و دومین و بیست و سومین 
جلسات شورای عالی مســکن در راستای تسریع پرداخت 
تســهیالت احداث و نوسازی موضوع قانون جهش تولید و 

تامین مسکن، صادر شده است.

همچنین سرپرســت بانک توسعه تعاون گفت: به ازای هر 
واحد مسکونی ۴50 میلیون تومان در تهران با بازپرداخت 
10 ســاله برای تفاهم نامه ها و بازپرداخت 20 ســاله برای 
طرح ملی جهش مسکن، تسهیالت پرداخت می شود البته 
همه بانک هــا مکلفند 20 درصد از تســهیالت خود را به 
بخش مســکن بپردازند. محمد شیخ حســینی، در حاشیه 
مراســم امضای تفاهم نامه مشــترک همکاری  نوسازی و 
بهسازی بافت های فرســوده شهر تهران بین وزارت تعاون 
و شــهرداری تهران،  بیــان کرد: بانک توســعه تعاون به 
صورت تخصصی برای بخش تعاون راه اندازی شــده است 
اما طبق مصوبه دولت مانند ســایر بانک های کشــور باید 
20 درصد از تســهیالت خود را به بخش مسکن با اولویت 
تعاونی های مسکن پرداخت کند. وی گفت:  این تسهیالت 
از سوی محل اعتبارات طرح ملی جهش مسکن، تسهیالت 
تفاهم نامه از محــل اعتبارات صندوق توســعه ملی و نیز 
اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه پرداخت می شود.

سرپرســت بانک توســعه تعاون گفت: بــه ازای هر واحد 
مســکونی ۴50 میلیون تومــان در تهران بــا بازپرداخت 
10 ســاله برای تفاهم نامه ها و بازپرداخت 20 ســاله برای 
طرح ملی جهش مســکن تسهیالت پرداخت می شود البته 
همه بانک ها مکلف هستند 20 درصد از تسهیالت خود را 
به بخش مســکن بپردازند.شیخ حســینی این را هم گفت:  
تسهیالت بانک توسعه تعاون امسال نسبت به سال قبل 60 
درصد رشد داشــته بیش از 70 درصد تسهیالت به تعاون 
پرداخت شــده است و ۹0 درصد سهم این بانک در تبصره 

18 پرداخت شده است.
وی اضافــه کــرد:  ۹0 درصد تکالیف بانک  بــرای پرداخت 

تسهیالت به نهاده های حمایتی مانند کمیته امداد، بهزیستی 
و بنیاد شــهید نیز محقق شده است.سرپرست بانک توسعه 
تعاون در مورد پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری گفت:  امسال 
۳50 میلیــارد تومــان وام ازدواج و ۳۳0 میلیارد تومان وام 
فرزندآوری پرداخت کرده ایم.وی در مورد افزایش ســرمایه 
بانک توسعه تعاون گفت:  امسال قرار است یک هزار میلیارد 
تومان از ردیف ۳ ـ 1 بند الف تبصره 18 و همچنین 2 هزار 
میلیارد تومان از محل د جز ۳ تبصره 18 پرداخت شود که 
تالش می شود تا پایان سال این مبالغ جذب افزایش سرمایه 
بانک برای افزایش قدرت تســهیالت دهی بشــود. دوم آذر 
امسال،  تفاهم نامه مشترک همکاری برای نوسازی و بهسازی 
بافت های فرسوده شهر تهران با حضور  وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و  شهردار تهران در محل وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به امضاء  رسید.
در این میان اما محمد رضا رضایی کوچی گفت: بانک ها در 
زمینه پرداخت تسهیالت به مسکن به خصوص پروژه های 
نهضت ملی بسیار کم رنگ عمل می کنند.رئیس کمیسیون 
عمران مجلس گفت:  بانک ها عمده بحث در حوزه ساخت  
پروژه های نهضت ملی مســکن هســتند چرا که  بانک ها 
در این بخش همراهــی و کمک نمی کنند. رئیس جمهور 
درخواست کرده جلسه اضطراری گذاشته و این موضوع در 
آن بخش مطرح شــود. به گفته رضایی کوچی  دولت  باید  
در این موضوع به صورت جدی تر وارد عمل شــود  و بانک 
ها  هم مکلف شده   به وعده های خود عمل کنند. او گفت: 
متاســفانه شاهد آن  هســتیم که بانک ها همراهی الزم را 

ندارند  و در این حوزه باید  جدی تر عمل کنند.
خبر دیگر آنکه مدیر کل راه و شهرســازی اســتان تهران 

از پیشــنهاد افزابش وام ســاخت مسکن طرح نهضت ملی 
در شــهرهای استان تهران به ۴50 میلیون تومان به آقای 

رئیس جمهور خبر داد.
خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران 
با بیان اینکه در شــهر جدید پردیس تــا عید حداقل 20 
هزار واحد آماده تحویل اســت افزود:تا پاسان سال 1۴01 
تمام واحد های مســکن مهر شهر جدید پردیس قابل بهره 
برداری اســت.وی افزود: مسکن مهر در شهر های زیر صد 
هزار نفر حدود دو هــزار و 1۴8 واحد مانده بود که ظاهرا 
800 واحد مشــکل حل شده است. در شهر پرند 7 هزار و 
80۳ واحد باقی مانده بود، در پردیس هم حدود ۳1 هزار و 
70۴ واحد،  از این تعداد در شهر پرند ۳ هزار واحد مشکل 
حل شــده بقیه هم در حال اجرا هستند.به گفته وی، قرار 
شد که شهر جدید پردیس تا عید حداقل 20 هزار واحد را 
آماده تحویل کند، مدیرعامل شهر جدید پردیس هم قول 
دادند که این کار را انجام بدهندمحبت خواه گفت: تا پایان 
بهمن ماه دیگر واحد مســکونی مســکن مهر در شهر های 

جدید باقی نخواهد ماند که تعیین تکلیف نشده باشد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران درباره طرح نهضت 
ملی افزود: خانه هایی که ســاخت آنها االن در شــهر های 
اســتان تهران شروع شــده، مواردی که زیرنظر وزارت راه 
و شهرســازی هســتند باالی 50 درصــد 5۳، 5۴ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارند، آقای رئیــس جمهور هم که دو 
هفته قبل تشــریف آوردند پیشنهاد دادیم، وام ساخت در 
اســتان تهران را ۴50 میلیون کننــد، چون ۴50 میلیون 
برای شــهر تهران مصوب شده و برای سایر شهر ها ۳00 تا 

۳50 میلیون هست.

افزایش سقف وام برای پروژه های صنعتی سازی مسکن 

بانک ها به راه راست باز خواهند گشت؟

۴7 مجری و تســهیل گر بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام به دنبال ایجاد 8 
هزار طرح اشتغال جدید در استان فارس هستند.

معاون توسعه اشــتغال اجتماع محور بنیاد برکت با اعالم این خبر افزود: تا پایان 
ســال جاری 8 هزار طرح اشــتغال اجتماع محور جدید با ظرفیت 2۴ هزار شغل 
مستقیم و غیرمستقیم در مناطق روستایی و محروم استان فارس اجرا می شود.

مرتضی نیازی گفت: این 8 هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور بر اساس برنامه و 
فوق برنامه بنیاد برکت در سال 1۴01 در استان فارس عملیاتی می شود.

به گفته معاون توســعه اشــتغال اجتماع محــور بنیاد برکت، 2۹ شهرســتان و 
بیش از 500 روســتا در اســتان فارس تحت پوشش اقدامات این بنیاد در حوزه 
اشــتغال زایی اجتماع محور قرار دارند. وی درباره اقدامــات کلی بنیاد برکت در 
حوزه اشتغال زایی در استان فارس تصریح کرد: تا به امروز بیش از 10 هزار طرح 
اشتغال اجتماع محور در مناطق محروم اســتان به بهره برداری رسیده که ایجاد 

فرصت های کســب و کار برای ۳0 هزار نفر را به دنبال داشته است. نیازی ادامه 
داد: این 10 هزار طرح اشتغال با حجم کل سرمایه گذاری 12 هزار میلیارد ریال 

و با تالش ۴7 مجری و تسهیل گر بنیاد برکت به بهره برداری رسیده است.
معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد برکت خاطرنشان کرد: عمده طرح های 
اشتغال ایجاد شده در اســتان فارس به رسته های کشاورزی، دام پروری، صنایع 

دستی و خدمات عمومی مربوط می شود.

وی بیان کرد: ۴۴ درصد طرح های اشتغال راه اندازی شده در مناطق کم برخوردار 
اســتان فارس به بانوان کارآفرین اختصــاص دارد. همچنین یک هزار طرح هم 

متعلق به اقشار ویژه اجتماعی از جمله معلولین و زنان سرپرست خانوار است.
نیازی تاکید کرد: بنیاد برکت با هدف محرومیت زدایی، توانمندســازی اقتصادی 
و برقــراری عدالت اجتماعی، اقدام به راه  اندازی نهضت اشــتغال زایی در مناطق 
محروم و کم برخوردار کشور کرده است. معاون توسعه اشتغال اجتماع محور بنیاد 
برکت در تشــریح اقدامات صــورت گرفته تا به امروز بیان کــرد: تاکنون 218 
هزار طرح اشــتغال اجتماع محور با ظرفیت اشــتغال 650 هــزار نفر و با حجم 
کل ســرمایه گذاری 250 هزار میلیارد ریال در مناطق محروم و روستایی کشور 
راه اندازی شده است. نیازی در پایان خاطرنشان کرد: نزدیک به یک هزار مجری و 
تسهیل گر بنیاد برکت در 11 هزار و 500 روستا و ۴05 شهرستان در ۳1 استان 

کشور مشغول به خدمات دهی به متقاضیان اشتغال هستند.

در مناطق محروم و روستایی استان فارس صورت می گیرد؛

 تالش 47 تسهیل گر برکت 
برای ایجاد 24 هزار شغل جدید

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 
عمــوم به شــرح ذیل آگهی می گردد:  امالک متقاضیــان واقع در قریه نیرنگ 
پالک 21  اصلی بخش 1  قشالقی 1069  فرعی آقا/ خانم  داود خاصه مطلق 
فرزند محمدرســول  نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مســاحت  169.72   مترمربع خریداری بدون واســطه/با واســطه از  حسین 

زارع
 لــذا بــه موجب مــاده 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی 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 نوبــت اول 1401/08/21 

نوبت دوم 1401/09/05   شناسه آگهی: 1407862
 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی  اختصاصــی موضوع مــاده 3 و ماده 13 آئیــن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 

رسمی
آگهــی  موضــوع ماده 3 و مــاده 13 آئین نامــه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی 
مــورخ   140160310006006987 شــماره  رای   برابــر   :
1401/06/17 هیــأت  اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد  ثبتی شهرســتان نور تصرفــات مالکانــه و بالمعارض 
متقاضی به نام  علی دیوســاالر  نســبت به ششــدانگ یک قطعه  
زمین با بنای احداثی )تجاری( به مســاحت 36  متر مربع به پالک 
1031 فرعــی از 3  اصلــی واقع در  تاشــکوه ســفلی مازندران  
بخش 6 ثبت نور  محرز گردیده است.   لذا به منظور اطالع عموم 
مراتــب  در دو نوبت بــه فاصله 15 روز از طریــق روزنامه های 
سراسری و محلی آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند ، باید از تاریخ انتشار 
آگهــی تــا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند .  معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محــل نماید  و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
دوم  نوبــت   1401/08/21 اول  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   

  1401/09/05
 شناسه آگهی: 1407100 

  علی سعادتی  سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور 

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

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امــالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رســیدگی 
و تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شــرح ذیل آگهــی می گردد:  امــالک متقاضیان واقــع در قریه انارور 
پــالک 2  اصلی بخش 3  قشــالقی 1268  فرعی آقا/ خانــم  لیال صباغی فرزند 
عبدالعلی  نسبت به ششدانگ   یک قطعه زمین با بنای احداثی )کاربری باغات( 
به مســاحت  242.74   مترمربع خریداری بدون واسطه/با واسطه از  اسماعیل 

امامی و علی محمد بالی نوری
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در 
روســتاها ،  رأی هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع بــه آرای اعالم 
شده 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 تسلیم 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 دادخواست 
بــه اداره ثبــت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است 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 می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعــه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهی نوبتی و تحدید حــدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت 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 1401/08/21 نوبت دوم 1401/09/05   

شناسه آگهی: 1408194
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهــی موضوع ماده 3قانون وماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی رودان تصرفات مالکانه 
وبالمعــارض متقاضیــان محرز گردیده اســت لذا مشــخصات متقاضیان وامالک 
مــورد تقاضا به شــرح زیر به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اســناد وامالک محل تســلیم وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مراجع قضایــی تقدیم نماینــدو گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در هر حال صدورسند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد.
1-اداره اوقاف وامور خیریه  شهرســتان رودان با کد شناسایی 14003506881 
در ششــدانگ یک  قطعه باغ به مساحت 10414/51مترمربع مالکیت متصالحین رودان  
قســمتي از پالک باقیمانده 7-اصلی  واقع در بند میــر رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد 
2-اداره اوقاف وامور خیریه  شهرســتان رودان با کد شناسایی 14003506881 
در ششــدانگ یک  قطعه باغ به مساحت 23800/83مترمربع مالکیت متصالحین رودان  
قســمتي از پالک باقیمانده 7-اصلی  واقع در بند میــر رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد
3-اداره اوقاف وامور خیریه  شهرســتان رودان با کد شناسایی 14003506881 
در ششدانگ یک باب مســجد به مساحت 3447/28مترمربع مالکیت متصالحین رودان  
قســمتي از پالک باقیمانده 7-اصلی  واقع در چاه تمــر رودان  هر مزگان حقوق ارتفاقی 

ندارد
4-اداره اوقاف وامور خیریه  شهرســتان رودان با کد شناسایی 14003506881 
در ششــدانگ یک  قطعه باغ به مســاحت 2173/44مترمربع قسمتي از پالک1فرعی از 
10-اصلــی  واقع در روســتای خیراباد رودان  هر مزگان حقــوق ارتفاقی ندارد که پالک 
1فرعــی از 10-اصلــی بنام  عبدالحســین وغالمعلی امیرزاده ذیل ثبتهــای 252 و270 
صفحات 172 و206 دفتر جلد دوم  ســند مالکیت صادر گردیده ومتقاضی برابر قولنامه 

عادی از مالک رسمی خریداری نموده است 
5-اداره اوقاف وامور خیریه  شهرســتان رودان با کد شناسایی 14003506881 
در ششــدانگ یــک  قطعــه زمین  مزروعــی  به مســاحت 12228/18مترمربــع مالکیت 
متصالحین رودان  قســمتي از پالک باقیمانده 13-اصلی  واقع در روســتای کمیز  رودان  

هر مزگان حقوق ارتفاقی ندارد
اگهی اصالحی

1-اقای غالمحسن دور اندیشفرزند عباس به شماره ملی4699825117صادره از 
رودان در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 311/23مترمربع ملکی متصالحین 
رودان قســمتی از پــالک 442فرعــی از 8- اصلی واقــع در خیابان بیمه ایــران  رودان 
هرمــزگان حقوق ارتفاقی نــدارد که پالک 442فرعی از 8-اصلی بنــام  ورثه غالم نجفی  
معرفــی گردیده اســت. کــه در اگهــی قبلی نــام متقاضی اشــتباه قید گردیــده بود که 

بدینوسیله اصالح گردید . 36/م/الف
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/8/19 

تاریخ انتشارنوبت دوم: 9/5 /1401 
یحیی شیروانی
رئیس اداره ثبت اسناد رودان

آگهی مفقودی
گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب جمال الدین امانی نام پدر محمد به شــماره 
شناسنامه 524 صادره از گنبدکاووس درمقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی صنایع 
صــادره از واحــد دانشــگاهی آزاد اســالمی گنبدکاووس بــه شــماره 0108/741  تاریخ 
92/03/06 مفقود گردیده و فاقد اعتبارمی باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد گنبدکاووس به نشــانی: استان گلستان– گنبدکاووس– 
بزرگراه صیاد شیرازی- جنب بیمارستان خاتم االنبیاء کد پستی: 15775-49791 ارسال 

نماید. گنبد
**********************************************************

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری کادیالک آمریکایی رنگ سفید مدل 1359 
شــماره پالک ایران59-845ص64 شماره موتور 526466 شماره شاسی 05051 به نام 

سپهر قلعه سری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری 
**********************************************************

این جانب اشــرف السادات طیبی قاسم آباد مالک ســواری پژو 206 به شماره موتور 
172B0028089 شماره شاسی NAAP13FE6HJ139628 به علت فقدان اسناد فروش 
خودرو تقاضای صدور رونوشــت المثنی اســناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی 
درمورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران 
خــودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران-کرج ؛ شــهرک پیکان شــهر ســاختمان 
سمند طبقه اول مراجعه نماید.بدیهی است پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. ساری
**********************************************************

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

کالســه  مــورخ1401/08/23   140160309001001517 شــماره  رای  برابــر 
1401114409001000051موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی 
وســاختمانهای فاقد سند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین 
تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت آقای محســن محمدبیگی به شناســنامه شماره 16148 
کدملــی 4324282013 صادره قزویــن فرزند صفت اله در ششــدانگ یک قطعه باغ به 
مســاحت 4028/36 متر مربع پالک شــماره فرعی از 103 اصلی واقــع در نارنده قزوین 
بخش 12 حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین که در ازای ســهم مشــاعی متقاضی در ســهم 
مالــک متن قــرار گرفته گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به 
فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.781/م.الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/09/05
تاریخ انتشارنوبت دوم: 1401/09/20

    شعبان عسگری - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک قزوین  

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: امسال با تدبیری که وزیر اقتصاد و شورای عالی 
بورس داشتند در دو مرحله سود سهام عدالت واریز می شود که پیش بینی می شود 

ارقام آن دو برابر سال گذشته باشد.
 قربانزاده اظهار کرد، در ســه نشســتی که با حضور فعاالن بخش خصوصی صنعت و 
اســاتید دانشگاه برگزار شــد در چند حوزه نکاتی بیان شد. وی افزود: حوزه نخست، 
مربوط به نحوه مداخله دولت بود که دولت در جایگاه تنظیم گری چه ورود و ظهوری 
دارد، حوزه دوم مبحث اهلیت سنجی و صالحیت خریداران بود و حوزه سوم بحث باز 
شدن قفل سهامداری این خودروسازان بود که با توجه به سهام چرخشی و تودلی که 
هر دو شــرکت دارند حتماً برای اینکه کارایی و بهره وری بیشتر شود و مداخله دولت 
کاهش و به صفر نزدیک شود الزم اســت حتماً واگذار شود.رئیس سازمان خصوصی 
سازی گفت: همچنین در خصوص قیمت گذاری این دو خودروساز حتماً باید تا انتهای 
ســال به سمتی برویم که شاهد شــیب نزولی باشیم و به تدریج شاهد کاهش قیمت 
گذاری در مورد قیمت خودروهای پرتیراژ باشــیم. قربانزاده ادامه داد: در حال حاضر 
زیان انباشته خودروســازان بین 1۳0 تا 150 هزار میلیارد تومان است که در نتیجه 
این اقدامات عماًل خودروســازان از زیان خارج می شوند و به سمتی خواهیم رفت که 
جذابیت برای ســهام ایجاد خواهد شــد.معاون وزیر اقتصاد بیان کرد:قربانزاده درباره 
واریز سود شــرکت های غیربورسی هم اظهار کرد: این سود بعد از افزایش سرمایه ای 

که شرکت های غیر بورسی می دهند به حساب سهامداران واریز می شود. مهر 

سود سهام عدالت دو برابر می شود


