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راه و مسکن

گزارش

تمام سکونتگاههای غیررسمی در کشور سنددار می شوند

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت :در قانون بودجه امسال تالش بسیاری شده که در تمام محدوده هایی که به عنوان اسکان غیر رسمی شناخته شده و داخل محدوده هستند سند داده
شود.به گزارش اقتصادسرآمد ،محمد آئینی ،اظهار داشت :با اشاره به اینکه محله اسکان خارج از محدوده شهری است ،ادامه داد :درخواستهای الزم در شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران مطرح شده و این موضوع در حال پیگیری است.آئینی با بیان اینکه این اقدام نیازمند توضیح و توجیه شورای عالی شهرسازی است ،عنوان کرد :با ادله مطرح شده
امیدواریم به زودی شاهد الحاق اسکان به یزد باشیم.وی با تاکید بر اینکه سکونتگاههای غیر رسمی باید ساماندهی شوند ،بیان کرد :الزم است خدمات شهری مورد نیاز به ساکنان
این منطقه داده شود تا شرایط بهتری برای آنها فراهم شود.مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد :در هر حال فضا برای سکونت مردم در این منطقه از شهر شکل گرفته و افراد
ساکن در آن باید از خدمات الزم بهره مند شوند.معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در خارج از محدوده بودن به نوعی مانع از خدمات بودن نیست ،تصریح کرد :در قانون
بودجه امسال تالش بسیاری شده که در تمام محدودههایی که به عنوان اسکان غیر رسمی شناخته شده و داخل محدوده هستند سند داده شود و این موضوع در دست پیگیری است.

شنبه 24اردیبهشت  - 1401شماره1352

اخبار

اما و اگرهای قانون جلوگیری از یکه تازی مالکان زیاده خواه« اقتصاد سرآمد» بررسی میکند

وزارت راه بدنبال جذب  ۲۰میلیون تن
کاالی ترانزیتی تا پایان سال

ل و نقل وزارت راه و شهرســازی از هدف
معاون حمــ 
گذاری این وزارتخانه برای جذب  ۲۰میلیون تن کاال تا
پایان سال و توسعه ترانزیت در کشور خبر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،شهریار افندی زاده در دویست و بیست
و یکمین نشست شورایعالی هماهنگی ترابری کشور با
اشاره به لزوم حفظ وضع جاری به عنوان حداقل بارهای
ترانزیتی از کشور ،بر استفاده از شرایط خاص بینالمللی
و پتانســیل جذب بالغ بر  ۲۰میلیون تن کاال تا پایان سال
جاری تاکید کرد.وی افزود :با توجــه به تصمیمات دو
نشست کارگروه روانسازی و توسعه ترانزیت که از ابتدای
سال جاری تاکنون برگزار شده اســت ،اهمیت و نقش
موثر تدوین سیاســت راهبردی اقتصاد ،پایش وضعیت
زیرساختها ،فعال شدن ترانزیت از کریدورهای شرقی-
غربی و شمالی -جنوبی ،اعمال اصالحاتی در قانون مبارزه
با قاچاق کاال و ارز و نیز تدوین و شفافسازی فرآیندها
در اولویت برنامهها قرار دارد.افندیزاده با تاکید بر تقویت
و توسعه ترانزیت کشور ،در تشریح مصوبات این جلسه
گفت :در نشستهای آتی کارگروه که با حضور تمامی
اعضای شورا و ســایر فعاالن صنعت بهویژه نمایندگان
بخش خصوصی برگزار خواهد شد ،اتخاذ تدابیر تثبیتی
و حذف موارد تهدید کننده در دستورکار قرار میگیرد.

بنیاد تعاون سپاه  ۳۰هزار واحد مسکونی
احداث میکند

معاون هماهنگ کننده بنیاد تعاون ســپاه پاســداران از
احداث  ۳۰هزار واحد مسکونی در یک برنامه چهار ساله
خبر داد.به گزارش اقتصادسرآمد ،سردار جمال بابامرادی
معاون هماهنگ کننده بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقالب
اسالمی در آیین آغاز عملیات اجرایی  ۴۷۶واحد مسکونی
در دماوند که با حضور مسئوالن استانی و شهرستان برگزار
شد ،اظهار کرد :سپاه پاسداران انقالب اسالمی در راستای
خدمت به مردم در کنار دفاع از کشور و کمک به محرومان
و محرومیت زدایی ،احداث و تکمیل طرح های مسکن
را در راستای نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار داده
است.وی با بیان اینکه این اقدام در راستای سیاست های
دولت مردمی و انقالبی و کمک به تولید مســکن است،
افزود :خوشبختانه در این راستا ،هم اکنون در  ۲۷استان
کشور ،طرح ساخت مسکن آغاز شده و در فاز نخست با
برنامه ریزی صورت گرفته در یک برنامه چهار ساله ۳۰
هزار واحد مسکونی احداث می شود.

اجارهبهاکمرساکنانکیشراشکست

گروه راه و ســاختمان  -مدتی اســت
که برخــی از صاحبان خانههــا ،غرفهها
و مشــاوران امــاک در کیش بــه دلیل
عدم وجود نظــارت جدی با ارائــه نرخهای دلخواه و
غیرمتعارف به اجــاره امالک خــود میپردازند و این
مســئله را به وضوح میتوان در قیمت اجــاره مغازهها
و فروشــگاهها لمس کرد که غرفــهدار و بازاریانی که
چشم امید به رونق بازار پس از دوسال رکود واقعی به
دلیل کرونا دوخته بودند ناامید شوند ،متاسفانه باز هم
مشاهدات حاکی از آن است که برخی از مدیران بازارها
و بازاریان به این مسئله دامن میزنند .این درحالی است
که افزایش اجارهبهای واحدهای مســکونی و تجاری
و ارائــه قیمتهای غیر متعــارف و نجومی هیچ عایدی
جز افزایش فشار اقتصادی و معیشــتی بر دوش مردم
نخواهد داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد ،چند ســالی است که تامین
مسکن و واحدهای صنفی و اجاره آنها با قیمت منصفانه
به یکــی از مهمتریــن دغدغههای هموطنــان تبدیل
شده اســت ،یافتن و اجاره واحد تجاری و مسکنی که
پاسخگوی نیاز مســتاجران بوده و درعین حال میزان
اجارهبهای کمتری داشته باشد به آرزوی غیر قابل تحقق
تبدیل شده است و متاسفانه این روال در کل کشور رایج
شده و در کیش نیز مشاهدات حاکی از افزایش غیرقابل
باور اجارهبها در این جزیره است.
ذهنیت مردم این اســت که دفاتر امالک موجب گرانی
مسکن شــدهاند درصورتی که اینگونه نیست و گرانی
ملک و مسکن در کیش تابعی از تورم حاکم در کل کشور
است .زمانی که سازمان زمینها را گران نموده و خدمات
خود اعم از اهدای مجوز را با هزینه بیشتر ارائه میدهد و
همچنین قیمت مصالح افزایش مییابد قیمت مسکن و
بتع اجارهبها نیز افزایش خواهد یافت .بنابراین زمانی که
قیمت مسکنی درگذشته یک میلیارد تومان بوده وحاال
 5میلیارد تومان است طبیعی است که اجاره بها افزایش
یابد .البته منکر شیطنت برخی دوستان امالکی نباید بود
اما بیش از  80درصد مشاوران امالک در کیش صادقانه
فعالیت میکنند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمي
شناسه آگهی1309210 :

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت اراضی و
ساختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
140060310013024627مورخ  1400/12/16هیات قانون تعیین تکلیف
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای  /خانم فاطمه راست خدیو ،فرزند لطف اله نسبت به
ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  300/19مترمربع به شماره پالک
 1170فرعی از  33اصلی واقع در قریه کردآباد بخش  11خریداری شــده از
آقای  /خانم صادق کیا ،مالک رســمی محرز گردیده است ،لذا به موجب ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق این
روزنامه و محلی /سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .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 اقدامات 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 را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت
مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
عیناله تیموری ،رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
شناسه آگهی1309364 :

اتوبوسرانی تهران در آستانه تحول بزرگ

نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه نارنج بن پالک  60اصلی بخش  6قشالقی
 918فرعی خانم نازی الری ،فرزند حجت اله ،نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت 200متر مربع خریداری بدون واسطه /باواسطه از ارث.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی و ماده  – 13آییننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روز از
طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی در روســتاها از طریق الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به
اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از
تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت بهتقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات
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 سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی است برابر ماده 13آئیننامه مذکور در مورد قسمتی
از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم
اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بهصورت
همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید
حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بهصورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/02/24
صفر رضوانی  -اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

اجارهبها کمر ساکنان کیش را شکست
امیررضا دوستی با اشــاره به این مهم که ،غرفهدار و یا
بازاریان برای جبران این میزان اجارهبها خدای ناکرده
به تخلفات صنفی مانند گران فروشــی و یا کم فروشی
روی خواهند آورد که به شــدت در آیــات و روایات
و آموزههای دینی ما تقبیح شــده اســت ،به روزنامه
اقتصادسرآمد ،گفت :بسیاری از فعاالن جزیره کیش در
حوزه امالک در کیش و مدیران بازاری نیز با این موضوع
مخالف بوده و خواهان ساماندهی میزان اجارهبها هستند
تا به این طریق بتوانند میزان عرضه و تقاضا را افزایش
داد و بازار را رونق ببخشند .همچنین جامعه بازاریان نیز
میتواند برای ساماندهی اجارههای غرفهداران با تعامل
با صاحبان غرفهها و مالکان قرارداد منصفانهای را منعقد
کنند هرچند که تاکنون جامعه بازاریان و برخی از مدیران
بازارها تالش خود را بر این امر گذاشــتهاند اما به نظر
می رسد این تعامالت باید بیش از پیش صورت گیرد.
 به کارگیری ابزارهای قانونی برای جلوگیری از یکه
تازی مالکان زیاده خواه
او ادامه داد :امید اســت در وهله اول صاحبان و مالکان

امــاک و فروشــگاهها ضمن رعایت انصــاف برای
مستاجران خود شرایط اقتصادی و مشکالت حاکم در
کشور را مشاهده کنند و سپس تصمیم به افزایش قیمت
ملک یا غرفه های خود کنند .از همین رو نیز ســازمان
منطقه آزاد کیش می تواند با به کارگیری ابزارهای قانونی
خود نسبت به جلوگیری از یکه تازی مالکان زیاده خواه
برخوردهای الزم را کند.
اینکه نرخ اجاره زیاد شده تا تعرفه بیشتر شود
اشتباه است
فعال اقتصادی در کیش ادامه داد :کاهش نرخ تعرفهها
توسط سازمان منطقه آزاد نیز اشتباه بود .زیرا ابتدا باید
اجارهبها کاهش مییافت که به دنبال آن به خودی خود
تعرفه امالک نیز کمتر میشــد .درصورتی که اجارهبها
افزایش یافتــه و تعرفه امالکیها کاهش یافته اســت.
بنابراین اینکه ما نرخ اجــاره را زیاد کردهایم که تعرفه
بیشتری بگیریم اشتباه است.
مصوبهای که تدبیری پشت آن نیست
دوســتی همچنین درخصوص مصوبه اخــذ مالیات
برارزش افزوده در مناطق آزاد نیــز گفت :این مصوبه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

شناسه آگهی 1305787
برابر رای شــماره  12636مورخــه  1400/11/23که در هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علیاکبر
صمدپور ،فرزند محمدمهدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مســاحت  239.19مترمربع قســمتی از پالک  3001فرعی از  39اصلی به
شماره کالسه  1400/1354واقع در اراضی رستمکال بخش  18ثبت بهشهر محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14روز آگهی
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند 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 ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
محمدمهدی قلیان ،سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

شناسه آگهی1309539 :
نظربهدستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20
امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات
مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه بهارسرا پالک  7اصلی بخش  1قشالقی
 378فرعی آقا  /خانم محمد کاظم بیگدلی سلطانی ،فرزند محمدحسین و زهرا خاتون ماستری فرهانی ،فرزند علی
اصغر حصه هرکدام مشاعا و بالسویه به میزان 3دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی قسمتی
از پالک  87فرعی از  7اصلی بخش  1قشالقی به مساحت 407.17مترمربع خریداری بدون واسطه  /باواسطه از
جمشیداکبری
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده – 13
آییننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر
و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از
تاریخ انتشــار اولین آگهی در روســتاها از طریق الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت بهتقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات
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 سند مالکیت مینماید و
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست  .بدیهی است برابر ماده 13آئیننامه مذکور در مورد
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بهصورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک
در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بهصورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/10تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/02/24
صفر رضوانی  -اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
ساختمان های فاقد سند رسمی
شناسه آگهی1309564 :

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمان های فاقد سند رسمی
مصــوب  1390/09/20و برابر ماده یک قانون مذکور ،رای شــماره  1394/5334مورخ
 1394/08/18مستقر در واحد ثبتی جویبار به کالسه پرونده شماره  1391/908تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی مهین امیری رودباری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  159/70مترمربع پالک  ....فرعی از  10اصلی بخش  7خریداری شده
بدون واســطه از منیژه جانبراری محرز گردیده اســت .لذا به موجب ماده  3قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده  13آییننامه مربوطه
این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها
منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دوماه اعتراض خود را به 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
محل را ارائه نماید در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/02/10تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/02/24
مرتضی قاسمپور  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جویبار

طرحی است که تدبیری پشت آن وجود ندارد خاصیت
مناطق آزاد معاف از مالیات آزاد بودن است ،بنابراین این
مصوبه موجب میشود که بســیاری از سرمایهگذاران
جزیره کیش راغب به ادامه سرمایه گذاری و یا افزایش
سرمایه نباشند .از طرف دیگر بهای اخذ ارزش افزوده
متوجه مردم و فعاالن اقتصــادی خواهد بود و درنتیجه
این قانون موجب اعمال فشار اقتصادی بیشتر به مردم
میشود.
افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در سراسر کشور تبدیل
به بحران شده .این بحران در جزیره کیش ابعاد وخیمی
به خود گرفته و تبعات آن متوجه کیشــوندانی اســت
که بیشترشان شغل خدماتی دارند و از عهده پرداخت
هزینه مســکن برنمیآیند .اتفاقی که به گفته مسئوالن
این جزیره ،مهاجرت خانوادههــای زیادی را از کیش
به دنبال داشــته.از طرف دیگر ،افزایش قیمت مسکن
و اجارهبها هزینه مســافرت به کیش را چندبرابر کرده
و امروز ،ســفر به این جزیره زیبا برای بسیاری از مردم
دستنیافتنی شده است .با شیوع کرونا و اعمال قرنطینه،
نشر این شایعه که در شهرهای گرمسیری ویروس کرونا
ضعیفتر است منجر به بروز موج جدیدی از اجاره از
راه دور آپارتمانهای کیش شــد که عمده متقاضیان از
قشر مرفه بودند و برخی از آنها بدون بازدید از آپارتمان،
قرارداد اجاره مینوشتند .دلیل دیگر افزایش اجارهبها در
کیش،تورم افسارگسیخته در کشور بود که به موازات
آن قیمت مسکن نیز رشد کرد.دلیل بعد ،خود سازمان
منطقه آزاد کیش بود که در ســال  ۱۴۰۰با افزایش ۳۰۰
درصد قیمت پایه زمین و به تبع آن افزایش  ۳۰۰درصد
تعرفه مجوز ســاخت و پایان کار و جریمه دیرکرد و
اضافه بنا باعث افزایش بهای تمامشده برای سازندگان
و درنهایت مصرفکننده و اجاره مسکن شد .دلیل اخر،
افزایش سفرهای داخلی به کیش در سال  ۱۴۰۰و گرانی
هتلها بود که منجر به افزایش اجاره خانههای شبانه شد.
در حال حاضر هم مالکین اکثرا تمایلی به اجاره سالیانه
ندارند و دالالن این بخش ،آپارتمانها را با قیمتهای
باالتر از مالکین اجاره میکنند و با قیمتهای خیلی باال
به مسافران اجاره میدهند.

آگهی مفقودی
بدينوســيله اعالم میدارد شناســنامه مالکيت (برگ سبز) ســندکمپانی و کارت خودرو
ســواری رنو داســتر مدل  2016به شــماره انتظامی 758ب _87ايران  17به شــماره شاسی
 vf1hsrch5gA582702و شــماره موتور  f4re412c008719بنام حامد محله مفقود
اروميه
گرديده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
آگهی مفقودی
کليــه مــدارک خودرو پــژو  405رنگ خاکســتری متاليــک مدل  1397به شــماره
پــالک 63س 424ايــران  28بــه شــماره موتــور  124K1200638وشــماره شاســی
 NAAM11VEXJK033157به نام براتعلی شهبازی مفقود گرديده و از درج اعتبار
همدان
ساقط می باشد.
آگهی مفقودی
سند و برگ سبز موتور مدل  1386رنگ زرشکی به شماره پالک  36682تهران  37و
شماره موتور  AWC187293و شماره شاسی  NDSXXX125A8617486به نام رجب
علی برزگر فرزند کمند علی مفقود گرديده و از درج اعتبار ساقط می باشد.
همدان
آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو سواری سايپا مدل  1395رنگ سفيد روغنی به شماره انتظامی 18ط 313
ايران  18و شــماره موتور  8354849/M15و شماره شاسی  NAS811100G5723065به
نام جالل عبدالمالکی مفقود گرديده و از درج اعتبار ساقط میباشد.
همدان
آگهی مفقودی
برگ ســبز خودرو وانت مزدا تيپ بی  2000آی مدل  1385رنگ آبی نفتی – متاليک به
شماره موتور  514630وشــماره شاسی NAJ08NPES56236به شماره انتظامی  13ط323
ايران  28به نام ابراهيم سهرابی وفا به کد ملی  4050202204مفقود گرديده واز درجه
همدان
اعتبار ساقط میگردد.
آگهی مفقودی
کارت ســبز خودرو (ســند مالکيت) ســواری پژو مدل  1394به رنگ خاکستری متاليک
به شــماره انتطامی 62ط  751ايران  28به شــماره موتور139B0103944 :شــماره شاسی:
 NAAN11FE4FH342386به نام وحيد راستی شيوا مفقود گرديده واز درجه اعتبار
همدان
ساقط میگردد.
آگهی مفقودی
کليه مدارک خودرو ســيتروئن مدل  1383رنگ نقره ای متاليک به شــماره پالک  62س
 659ايران  28به شماره موتور  00334423وشماره شاسی  S1512283115558به نام رضا
کريمی مفقود گرديده و از درج اعتبار ساقط میگردد.
همدان
آگهی مفقودی
کليه مدارک ،ســند مالکيت،کارت خودرو،برگ ســبز خودرو پژو مدل  1394رنگ سفيد
به شــماره انتظامی 47ب  316ايران  18شــماره موتور 16B0023641به شــماره شاســی
NAAN11FC84K878472به نام عباد زارعی فرزند حبيب مفقود گرديده واز درجه
قم
اعتبار ساقط می گردد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آييننامه قانون

تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

شناسه آگهی 1312455

برابر رای شــماره  355و  351تاريخ  1400/01/18هيــات موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقايان جابر و ابوذر شهرت
هر دو پوريانی ،فرزندان ابوالقاســم نسبت به ششدانگ اعيان و  230سير عرصه
يک قطعه زمين با بنای احداثی به مســاحت  398/85مترمربع (که ســهم هر يک به
نسبت سه دانگ از اعيان و  115سيرعرصه که مابقی عرصه وقف میباشد ).قسمتی
از پالک  44اصلی به شــماره کالسه 403و 1400/405واقع در اراضی التپه بخش
 17ثبت بهشهر محرز گرديده است .لذا بهمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله 14روز آگهی میشــود درصورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکيت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ
تســليم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند .بديهی است
در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت
صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
محمدمهدی قليان ،سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بهشهر

اتوبوسهای شــرکت واحد تهران این روزها همزمان با کاهش آمار کرونا با
افزایش آمار مسافران مواجه شده و رفع کمبود حمل و نقل عمومی از مطالت
اصلی تهرانیها است .شهردار تهران هم خبر از تحولی بزرگ در این زمینه داده و
قرار است فقط امسال بیش از  3هزار اتوبوس به چرخه ناوگان حمل و نقل اضافه
می شود و  1400اتوبوس هم اورهال خواهد شــد.به گزارش اقتصادسرآمد،
شرکت واحد اتوبوســرانی تهران و حومه یکی از شــرکتهای زیر مجموعه
شــهرداری تهران اســت که در  ۲۵فروردین  1335به موجب قانون تأسیس
شرکت اتوبوسرانی عمومی تأسیس شد .طی این  65سال ،اتوبوسرانی پایتخت
با فراز و نشــیب های مختلفی همراه بوده به ویژه در دو ســال گذشته به دلیل
شرایط کرونا ،وضعیت اقتصادی و تحریم سخت ترین سال برای اتوبوسرانی
پایتخت رقم خورد.تیغ کرونا بر روی گلوی اتوبوسرانی قرار گرفت و کاهش
آمار مسافران از یک طرف و فرسودگی از طرف دیگر نفس اتوبوسرانی پایتخت
را به شماره انداخت .مدیران شهری جدید اما تغییر و تحول در اتوبسرانی را مد
نظر قرار داده اند و طی ماه گذشته تاکنون خبرهای خوشی در این زمینه داشته
اند  .علیرضا زاکانی شــهردار تهران که اکنون  8ماه از فعالیت آن در شهرداری
میگذرد ،رفع مشــکالت حوزه حمل و نقل را در اولویت کاری خود میداند.
وی با اشاره به اینکه  ۲هزار و  ۲۲۵دستگاه اتوبوس تحویل شهرداری شده که
کمتر از یک سوم آن مربوط به مالکیت شــهرداری بود و این اتوبوسها نیاز به
بازسازی داشته اند ،گفت :البته این عدد جوابگوی حمل و نقل مسافر نبوده و
بنابراین برای خرید  ۱۷۵دستگاه اتوبوس قرارداد بستیم و تا امروز  ۱۲۰دستگاه
وارد مدار شده است.وی افزود ۵۰۰ :دســتگاه را نیز از طریق تعویض مخازن
گاز وارد مدار می کنیم .البته برای افزودن  ۳۲۵۰دستگاه اتوبوس دیگر تا پایان
ســال جاری برنامه ریزی کرده ایم که  ۲هزار دستگاه از طریق وزارت کشور و
 ۹۰۰دستگاه آن به شهر تهران با قدرالسهم  ۲۰درصد پرداخت هزینه از طرف
شهرداری اختصاص دارد؛  ۱۴۰۰دســتگاه را در قانون بودجه تعهد کردیم که
بازسازی کنیم و بخشــی از آن نیز مجوز گرفتیم که یا واردات داشته باشیم یا
از طریق داخل تامین کنیم که تعداد آن  ۱۰۰۰دســتگاه است .برای فعالیت ۵۰
دستگاه اتوبوس برقی هم قرارداد بستیم.ســید مجتبی شفیعی ،معاون شهردار
تهران هم در این زمینه به خبرنگار فارس گفت :برای بهبود وضعیت اتوبوسرانی
نیاز به چند اقدام بوده یکی اورهال اتوبوسها و دیگر خرید اتوبوسهای جدید
و بر اساس برنامهریزیها امسال  1400اتوبوس اورهال میشوند که بودجه آن
از سمت شورای شهر برای شهرداری در نظر گرفته شد و ما درخواست کارهای
اجرایی را دادهایم و تحول بزرگی در حوزه اتوبوســرانی با این موضوع ایجاد
میشود.وی افزود :با  2200اتوبوس فعلی میتوان گفت که به وضعیت بهتری
در ارائه خدمات میتوانیم دســت یابیم در کنار این قضیه حدود هزار اتوبوس
نیاز به مخزن داشتند و مخزن انها دچار مشکل بوده که با رفع مشکالت در این
زمینه به تعداد اتوبوسها نیز افزوده میشود البته اشتباه نشود که بخشی از این
اتوبوسها با همان  1400اتوبوســی که گفتیم برای اورهــال در نظر گرفتهایم
همپوشانی دارند.معاون شــهردار تهران بیان داشت :همچنین در قالب قرارداد
تأمین  2هزار دستگاه اتوبوس برای کشور  900مورد برای تهران در داخل تولید
میشود و از خرداد تدریجا این اتوبوسها وارد چرخه حمل و نقل خواهد شد
که این شرکت که قرار است  2هزار دســتگاه اتوبوس برای شهرهای مختلف
تأمین کند شرکت عقابافشان است و انشاءاهلل تا آخر سال اعالم شده که همه
اتوبوسها به شهرها اختصاص مییابد.وی گفت :همچنین از محل تهاتر نفت
حدود  1600اتوبوس برای تهران در نظر گرفته شده که گشایش بزرگ در زمینه
تأمین اتوبوس خواهد بود اگر عملیاتی شــود قطعا امسال تحول بزرگی را در
حوزه اتوبوسرانی شاهد خواهیم بود.شفیعی اضافه کرد :در حال حاضر فشار
بر روی ناوگان حمل و نقل عمومی بسیار زیاد است ،تراکم جمعیت ،طوالنی
سرفاصله حرکت اتوبوسها و فرسودگی ناوگان دست به دست هم داده و ما
درصددیم با برنامهریزیها وضعیت را هر چه بهتر بهبودی بخشیم و انشاءاهلل با
اقدامات انجام شده از نظر تأمین اتوبوس به کفایت میرسیم.
«سال دانش بنيان و اشتغال آفرين»

((آگهی اجرای عمليات افراز ،موضوع افراز پالک  19فرعی از
 64اصلی واقع در بخش نه حوزه ثبتی آمل))

شناسه آگهی1312856 :
نظر باينکه آقای بهزاد اسکو بوکالت از آقای حميد عاطف بهعنوان احدی
از مالکيت مشــاعی پالک  19فرعی از 64اصلی بخش  9حوزه ثبتی آمل
برابر وکالتنامه رسمی شماره  44682مورخ  1401/01/29دفترخانه
 238آمل درخواست افراز ســهمی خود از پالک مذکور را نموده و طی
نامه وارده شماره  1401/4860مورخ  1401/02/07اعالم نموده:
از محل سکونت آقايان اسماعيل صفری ،محمود نجفی ،امين اسماعيلی،
مهدی اسحاقی ،مســعود رضايی ،حسينعلی حصاری ،علی پور اسماعيل،
محمدرضا زمانی ،علی يوســفی ،امان اله يوسفی ،علی قاسمپور ،مجيد
پاکروان که در پالک مذکور دارای مالکيت مشــاعی میباشد ،اطالعی در
دست ندارد.
لذا در اجرای ماده  18آئيننامه اجرای اســناد رسمی الزماالجرا و ابالغ
اجراييه به نامبرده ابالغ میگردد در اجرای قانون افراز و فرو شــاملک
مشــاع نماينده و نقشــه بردار اين اداره راس ســاعت  10صبح روز
سهشنبه مورخ  1401/03/03جهت افراز به محل وقوع ملک مراجعه
خواهند نمود.
شايســته اســت آقايان در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانيد بديهی است عدم حضور شما مانع از انجام عمليات افراز نخواهد
شد.
تاريخ انتشار1401/02/24 :
فيضاله ذبيحی ،سرپرست ثبت اسناد آمل
آگهی قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمي

شناسه آگهی1315999 :

نظــر بهدســتور مــواد  1و  3قانــون تعييــن تکليــف وضعيــت اراضــی و
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب  1390/09/20و برابر رای شماره
 140060310013024966مورخ  1400/12/23هيات قانون تعيين تکليف
موضوع ماده يک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای  /خانم مجيد صنعتی ،فرزند رضا نسبت به ششدانگ
يک قطعــه زمين با بنای احداثی به مســاحت  211/20مترمربع که مقدار 64
ســير مشاع عرصه وقف می باشد به شماره پالک  376فرعی از  46اصلی واقع
در قريه عربخيل بخش  11خريداری شده از آقای  /خانم سارا سجادیفر مالک
رسمی محرز گرديده اســت ،لذا به موجب ماده  3قانون تعيين تکليف وضيعت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئين نامه مربوطه اين
آگهی در دو نوبت به فاصله 15روز از طريق اين روزنامه و محلی /سراسری در
شهرها منتشر و در روستاها رای هيات الصاق تا در صورتيکه اشخاص ذينفع به
آرای اعالم شده اعتراض داشــته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهی و در
روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمايد و گواهی
تقديم دادخواســت به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين صورت اقدامات
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد يا معترض  ،گواهی تقديم دادخواســت به دادگاه عمومی
محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مینمايد و صدور
سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
عين اله تيموری ،رئيس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

