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با کاهش روزافزون ارزش پولی ملی و خواب زمستانی دولتمردان

مالکانگرفتناجارههایسنگینراترجیحمیدهند

این  خانه  صاحبان  حالی  در   - اقتصاد  گروه 
روزها به دنبال گرفتن اجاره های نجومی به جای 
رهن کامل واحد  مسکونی خود هستند که عضو 
کشور  امالک  مشاوران  اتحادیه  مدیره  هیئت 
هشدار داد که اگر جلوی موج بحران افزایش اجاره 
مسکن گرفته نشود، تهدید جدی متوجه بیشتر 

مستاجران کشور خواهد شد.
در حالی که بسیاری از مستاجران با وعده های 
دولت سیزدهم منتظر کاهش یافتن نرخ های اجاره 
خود بودند، بازار اجاره مسکن با مشکل اجاره های 
مسکونی  واحد های  کامل  رهن  جای  به  نجومی 

روبرو شده اند.
افزایش بی رویه اجاره  برابر  سکوت دولت در 
عدالت  دولت  شعارهای  شکست  معنی  به  بها 
محوری است که در همان سال اول کار خود به 
جای خدمت به مردم، با تحمیل بار گرانی باعث 

تضعیف حقوق اولیه زندگی مردم شده است.
این روز ها یکی از مشکالتی که داد بسیاری از 

مستاجران را در آورده است، دریافت اجاره های 
نجومی به جای رهن کامل واحد مسکونی است 
به طوری که بسیاری از مستاجران اعالم کرده اند 
که به هر مشاور امالکی که مراجعه می کنند می 
گویند مالکان تمایل دارند به جای دریافت پول 
بیشتر رهن، اجاره بها بیشتری دریافت کنند که 
این خود باعث ناراحتی بسیار برای ما مستاجران 

شده است.
گزارش میدانی اقتصاد ۲۴ از مشاوران امالک نیز 
حاکی از آن است که این روزها بیشتر فایل های 
اجاره خانه به گرفتن اجاره اختصاص پیدا کرده 
و کمتر مالکی حاضر است رهن کامل را مطالبه 
کند که عمده دلیل مالکان نیز کاهش روزافزوش 
ارزش پولی ملی همزمان با افزایش شدید نرخ ارز 

در بازار است.
در همین زمینه آقای حمیدی، مستاجر ساکن 
تهران به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: در بسیاری 
از مناطق به ویژه مناطق جنوبی تهران وقتی به 

ماهانه مسکن ۵۰  اجاره  می کنیم  مراجعه  بنگاه 
متری کمتر از ۵ میلیون تومان نیست و همین 
خود باعث شده که بنده مجبور شوم برای پرداخت 

اجاره کمتر به حاشیه شهر تهران مراجعه کنم.
او ادامه داد: در سال های پیش این مشکل 
وجود داشت، اما باز هم اگر می گشتیم نرخ های 
اجاره معقول تری را پیدا می کردیم، اما در یک 
ماه گذشته به هر بنگاهی که مراجعه می کنیم 
نرخ اجاره به شدت از مبلغ رهن باالتر بوده و 
این نشانه ضعف دولت در مدیریت بازار اجاره 

مسکن است.
هیئت  عضو  اوتادی،  عبداله  رابطه  همین  در 
مدیره اتحادیه مشاوران امالک کشور در گفتگو با 
اقتصاد۲۴ با بیان اینکه در حال حاضر بازار دریافت 
اجاره مسکن بسیار داغ تر از بازار رهن کامل واحد 
مسکونی شده است گفت: در حال حاضر به دلیل 
نرخ سود پایین بانک ها و کاهش ارزش پول ملی، 
برای بسیاری از مالکان دریافت پول و رهن کامل 

به درد آن ها نمی خورد و حتی  و  ندارد  فایده ای 
در بانک هم باشد به میزان اجاره ای که دریافت 

می کنند برای آن ها سودآور نیست.
اوتادی گفت: دولت با کنترل نرخ تورم و تثبیت 
بازار  وضعیت  می تواند  اقتصادی  سیاست های 
مسکن به ویژه اجاره بها را کنترل کند. در واقع 
صفر تا ۱۰۰ هر تنش در بازار اجاره به سیاست های 

اقتصادی دولت برمی گردد.
به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران 
امالک کشور، تورم به طور زنجیروار تمام بخش ها 
و بازار ها را تحت تأثیر قرار می دهد و این زنگ 
از  بیش  مسکن  بازار  در  بحران  افزایش  خطر 
حق  چراکه  است،  دهنده  هشدار  بازار ها  سایر 
مسکن برای عموم مردم به عنوان اولویت حقوق 

شهروندی مطرح است.
برای  موضوع  این  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
بسیاری از مستاجران باعث ایجاد مشکل شده 
و در همین زمینه دولت باید برنامه ریزی کند، 
در  آنکه  دلیل  به  موضوع  این  که چون  هرچند 
اختیار کامل مالک است سخت است و چندان 
کمکی نمی کند و تنها می توان به مالکان توصیه 

کرد از میزان اجاره برای آنها کاست.
از  بسیاری  امروز  اینکه  به  اشاره  با  اوتادی 
از  بسیاری  گفت:  دوشغله هستند،  مستاجران 
ودیعه  تسهیالت  اند  نتوانسته  هنوز  مستاجران 
مسکن را دریافت کنند در نتیجه، این موضوع، 
مشکل اجاره نشینی را برای آنان دو برابر سخت 

کرده است.
امالک  مشاوران  اتحادیه  مدیره  هیئت  عضو 
کشور تأکید کرد: افزایش اجاره بها تهدید جدی 
گرانی  موج  این  اگر  و  است  جامعه  مردم  برای 
کنترل نشود عواقب سنگینی متوجه اقتصاد کشور 

خواهد شد.
به گزارش اقتصاد۲۴ ، در حال حاضر با وجود 
هنوز  اما  هستیم،  هم  سال  دوم  نیمه  در  آنکه 
از مستاجران به کاهش نرخ های اجاره  بسیاری 
برنامه  باید  امیدوارند؛ در چنین شرایطی دولت 
ریزی الزم را برای کنترل نرخ های اجاره با کاهش 
چراکه  دهد  قرار  خود  کار  دستور  در  تورم  نرخ 
اینچنین  اجاره  نرخ های  سال  دوم  نیمه  در  اگر 
باال باشد، بحران قیمت ها در بازار اجاره مسکن 
تابستان سال آینده از هم اکنون قابل پیش بینی 

خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی، علت افزایش نرخ دالر را در افزایش نرخ 
بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا، نوسانات فصلی و ناآرامی های اخیر 
در کشور دانست و گفت: افزایش نرخ در بازار آزاد ارز واقعی نیست 
و حتما تعدیل خواهد شد و ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه 

داریم. 
به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی اظهار کرد: تورم ریشه های 
متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که 
مثال قیمت های جهانی باعث آن می شود. عامل دوم تقاضاست 
که به نقدینگی و پایه پولی برمی گردد. عامل سوم انتظارات تورمی 
است. وی افزود: پایه پولی، پولی  است که بانک مرکزی به جامعه 
برمی گردد  دولت  ارزهای  خرید  به  آن  از  بخشی  می کند،  تزریق 
که بانک مرکزی برای خرید آن ریال می پردازد و به جامعه تزریق 
می شود. محور دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و محور سوم بدهی 

بانک ها به بانک مرکزی ست و اوراق دولتی که خریداری می شود. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: ابتدای امسال یک برنامه پولی 
نوشتیم که تا پایان سال به چه میزانی از پایه پولی برسیم. از سال 
گذشته کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم و ماه به ماه رصد 
و پایش کردیم. یکی از دالیل رشد پایه پولی تنخواه بود که آن را 
حذف کردیم و جلوی تزریق حدود ۶۰ همت تزریق پول پرقدرت به 

جامعه جلوگیری شد.
رشد نقدینگی زیر ۳۰ درصد تا پایان سال

صالح آبادی از کاهش رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد تا پایان 
سال خبر داد و گفت: روند رشد نقدینگی کاهنده است. روند ۱۲ 
ماهه نقدینگی در ابتدای دولت سیزدهم ۴۲.۸ درصد بوده که در 
آبانماه ۱۴۰۱ به ۳۲.۹ رسیده است. رشد خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی نیز در سال گذشته ۱۷.۵ درصد بود که امسال در 

آبان ماه به ۳.۸ درصد رسیده است.
درصد  به ۱۵  درصد  از ۱۰  را  بانک ها  قانونی  سپرده  افزود:  وی 
نقدینگی  کنترل  شود.  کنترل  بانک ها  ترازنامه  تا  دادیم  افزایش 
از اهداف اصلی بانک مرکزی است و برای تحقق آن کامال جدی 
هستیم. بانک ها طبق شاخص های رتبه بندی سالمت بین ۱ ۵. تا ۲.۵ 

درصد رشد ترازنامه دارند و بیشتر از آن اجازه نمی دهیم.
افزایش سرمایه ۳۵ همت در بانک های دولتی 

صالح آبادی بیان کرد: امسال در بانک های دولتی با کمک دولت 
۳۵ همت افزایش سرمایه خواهیم داشت. برای اصالحات بانک ها 
هم با کمک خودشان برنامه اصالحی درنظر گرفته ایم. اصالح تراز 
نقدینگی و فروش اموال مازاد بانک ها، با همراهی خود بانک ها به 

خوبی پیش می رود.
ابتدای  رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تورم تولیدکننده در 
دولت سیزدهم ۸۲ ۶. درصد بود که با روند نزولی در آبان ماه ۱۴۰۱ 
به ۳۹.۱ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه تولیدکننده ۱۰۳ 
درصد بود که اکنون به ۳۲ درصد رسیده است. تورم ساالنه مصرف 
کننده هم در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بود که اکنون به ۳۹.۹ 

درصد رسیده است .
کاهش چشمگیر تورم در سال آینده 

وی گفت: تورم ماهانه در ابتدای سال باال رفت که دلیل عمده 
آن اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و افزایش حقوق ها و تغییر 
عوارض حقوق گمرکی بود. اگر این ۳ عامل نبود تورم کنونی بسیار 
کمتر بود اما در سال آینده این عوامل را نخواهیم داشت و تورم به 
صورت چشمگیری کاهش خواهد یافت. بدون شک انتظارات تورمی 
و روند تورمی در ماه ها و سال آینده کاهشی خواهد بود و دیگر 

شوک های سال ۱۴۰۱ را نخواهیم داشت. 

صالح آبادی افزود: اگر طرح مردمی سازی یارانه ها و تغییر مبنای 
حقوق گمرکی نبود امسال تورم به ۲۵ درصد می رسید. بعد از بهبود 
وضعیت کرونا در کشور رشد ۵.۴ درصدی بخش خدمات را شاهد 
بودیم و  رشد بخش صنعت و معدن و کشاورزی هم قابل توجه 

است.
بودجه ای  انضباط  به  تورم  کنترل  از  بخشی  اینکه  بیان  با  وی 
دولت برمی گردد و امیدواریم بودجه با منابع واقعی دیده و بسته 
بر  است.  مهم  هم  بودجه  در  تکلیفی  گفت: تسهیالت  شود،  
اساس محاسبات ما در بودجه توان بانک ها برای تسهیالت تکلیفی 
مشخص شده است که در الیحه بودجه درج می شود، از مجلس 
انتظار داریم در چهارچوب آن عدد تسهیالت تکلیفی درنظر بگیرند. 
باید هدف اصلی همه از مجلس تا دولت کنترل تورم باشد.  رئیس 
کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ دالر نیمایی در ابتدای آبان ۱۳۹۹ 
به ۲۸ هزار تومان رسید. ارز نیما ارزی است که برای واردات کشور 
معامله  سامانه  این  در  کشور  ارز  باالی  حجم  و  می شود  تامین 
می شود.  دولت و صادرکنندگان عرضه کننده ارز در سامانه هستند 

و واردکنندگان از این طریق ارز واردات را دریافت می کنند.
وضعیت ارزی از سال قبل بهتر است 

وی با اعالم اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دالر ارز 
در سامانه نیما عرضه شده است، گفت:سال گذشته در همین 
مدت ۱۹.۶ درصد بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در 
سامانه نیماست. این نشان می دهد که وضعیت ارزی کشور نسبت 

به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
دالیل افزایش نرخ دالر از دید صالح آبادی 

صالح آبادی افزود: نرخ دالر در بازار غیررسمی از اواخر ۱۳۹۸ 
افزایش وحشتناکی داشت و در اواسط ۹۹ به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان 
تومان رسید. در گذشته در مقاطعی نرخ ارز جهش داشت و مجددا 
به  ارز  قیمت  افزایش  از  بخشی  پیدا می کرد. اخیرا  کاهش  کمی 
تقویت دالر به دلیل افزایش نرخ بهره در بیش از ۹۰ کشور دنیا به 
ویژه در آمریکا بود.  البته ناآرامی های ۳ ماه گذشته نیز در بازار ارز 

اثرگذار بوده است. 
وی ادامه داد: البته نوسانات فصلی هم موثر است، در پایان سال 
میالدی همیشه نوسان داشته ایم که مجدد اثرش از بین خواهد 
رفت. بازار غیررسمی با حجم معامالت بسیار کم نرخ تعیین می کند 

و نرخ واقعی نیست. 
افزایش نرخ در این بازار واقعی نیست و حتما تعدیل خواهد شد و 
ما به عنوان بازارساز برای آن برنامه داریم.  رئیس کل بانک مرکزی از 
افزایش عرضه ارزهای پرطرفدار خبر داد و گفت: در سیاست گذاری 
ارزی برنامه های متعدد و متنوعی داریم. نقشه ارزی و نقشه تجاری 
کشور باید باهم منطبق باشد تا نیاز واردات به سهولت و سرعت 
تامین شود. در این زمینه، کمیته مشترکی بین وزارت نفت ، وزارت 
صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است تا تامین ارز بهتر از قبل 

بوده است. 

گزارش میدانی از مشاوران 
امالک نیز حاکی از آن است 
که این روزها بیشتر فایل های 
اجاره خانه به گرفتن اجاره 
اختصاص پیدا کرده و کمتر 
مالکی حاضر است رهن کامل 
را مطالبه کند که عمده دلیل 
مالکان نیز کاهش روزافزوش 
ارزش پولی ملی همزمان با 
افزایش شدید نرخ ارز در بازار 
است

دالیل گرانی دالر از زبان رئیس کل بانک مرکزی
نرخارزحتماتعدیلمیشود

 رئیس سازمان امور مالیاتی مطرح کرد
پیشرفت ۷۰ درصدی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی

در حدود ۷۰ درصد  را  فروشگاهی  پایانه های  قانون  اجرای  منظور گفت: 
جلو برده ایم و تا پایان سال بخش بزرگی از اقتصاد به این سامانه متصل 
خواهد شد. همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای 
شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی با حضور آقای داود منظور رئیس 
سازمان امور مالیاتی برگزار شد. منظور گفت: امروز دومین گام اجرایی را در 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برمی داریم. از اول دی  قرار است این 
دستگاه ها در رعایت این قانون به ما ملحق شوند. او می گوید: در سال اول 
دولت سیزدهم امکانات الزم برای اجرای قانون مهیا شدیم و قانونی را که دو 
سال روی زمین مانده بود، آماده اجرا کرده ایم. رئیس سازمان امور مالیاتی 
ادامه داد: از اول آبان به شرکت های بورسی فراخوان داده ایم، ۳۲۰ شرکت 
بورسی که بخش اعظمی از خدمات و تولید کاال را بر عهده دارند با به سامانه 
مودیان متصل شدند که پیوستن آن ها بخش بزرگی از اقتصاد را پوشش می 
دهد. بالغ بر ۱۰۰ شرکت بورسی شامل این قانون نمی شوند و بنا بر رویه های 
قبل عمل می کنند که عمدتا صندوق های سرمایه گذاری هستند. به گفته 
منظور، حدود ۲۰۰ شرکت شروع به ارسال صورتحساب الکترونیک کردند و 
در این مدت بالغ بر ۵۳۰ هزار صورتحساب برای ما صادر شده که بخش 
بزرگی از آن مرتبط به مصرف کننده نهایی بوده و ۳۰۰ هزار فروش انجام گرفته 
است. بقیه صورت حساب ها در ارتباط با اشخاص تجاری مثل ایران خودرو و 
شرکت های دیگر صادر شده است. بر اساس اطالعات سامانه مودیان ارزش 
صورتحساب هایی که صادر شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان 
ارزش افزوده نیز ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده که شروع خوبی 
بوده است. او با بیان اینکه شتاب کار شایسته و مورد تحسین است، گفت: 
تاکنون بالغ بر ۶۶۸ حافظه الکترونیکی از طرف شرکت ها از ما دریافت شده و 
حدود ۲۰۰ شرکت ارسال صورتحساب را شروع کرده اند. ۲۰۰ شرکت نیز دیگر 
در حال آماده سازی برای ارسال صورتحساب الکترونیک هستند. از این صورت 
حساب ها ۱۳۴ هزار تا برای اشخاص تجاری صادر شده که در مرحله دوم باید 
به تایید افراد تجاری برسد. هم فروشنده صورت حساب صادر میکند و هم 
افراد تجاری تاییده می دهند. ۷۰ درصد صورت حساب هایی که تاکنون ارسال 

شده تایید هم شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: خریدارانی که صورتحساب به نام آن ها صادر 
شده ۲۲ هزار مورد بوده است. ما به سمت شفاف سازی حرکت کرده ایم و این 
سامانه به عدالت مالیاتی و بهبود روابط سازمان مالیاتی با مودیان کمک میکند.

منظور می گوید: اجرای قانون پایانه های فروشگاهی را در حدود ۷۰ درصد 
جلو برده ایم، بنابراین تا پایان امسال بخش بزرگی از اقتصاد به این سامانه 
متصل شوند. مهمترین اقدام دیگر این است که برای بیش از ۱۰ میلیون فعال 
اقتصادی کارپوشه تولید کردیم و همه میتوانند با مراجعه به درگاه خدمات 
مالیاتی با کد ملی وارد بشوند و ببینند چه صورت حساب هایی به نام آن ها 
صادر شده است.در این درگاه پرداخت مالیات، سوابق مالیاتی و هم اطالعات 

مربوط به خرید و قروش را دائما می توانند مشاهده کنند.
او گفت: برای اجرای بهتر این قانون الیحه دو فوریتی را به مجلس ارسال 
کردیم و با کمیسیون اقتصادی جلساتی را انجام دادیم و اصالحیه به زودی به 
صحن خواهد آمد. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، با این الیحه اصالحی، 

اختیارات بخشودگی سازمان در آینده بیشتر می شود.
او گفت: درخواست کردیم این قانون تدریجی اجرا شود. روح قانون این است 
که باید یکباره اجرا شود و از زمان شروع تمامی جریمه ها و بار های عملیات 
ارزش افزوده به مودیان تحمیل خواهد شد. تا پایان سال آینده فراخوان ها را 
انجام می دهیم تا نهایتا به مشاغل خرد برسیم. برای مشاغل خرد هم طبق این 
اصالحیه تراکنش دستگاه های پوز را به عنوان صورت حساب قبول می کنیم. 
در اجرای این قانون درخواست کردیم صورتحساب هایی که در دوره اجرای 
تدریجی صادر می شود را هم بپذیریم که حسب روال گذشته هر سه ماه یکبار 
جمع آوری می کنیم. منظور تاکید کرد: از ابتدای سال آينده سایر اشخاص 
حقوقی هم فراخوان خواهند شد و در تابستان وارد مشاغل خرد خواهیم شد.

باقری اصل معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن اشاره به ۲۹ ماده 
و ۲۸ تبصره این قانون گفت: این موارد یکی از مهم ترین قوانینی بود که از سال 

۹۸ تاکنون تصویب شده است.
او گفت: سال ۹۸ این قانون تصویب شد، اما یک مهلت ۱۵ ماهه تصویب 

شد، اما نمیشد آن را زیر سه سال اجرا کرد.

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

برابر رای شماره 140160324009001844-1401/6/28 هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهرتصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای سید 
مصطفی حسینی فرزند سید محمد هادی بشماره شناسنامه 83 صادره از دشستان به شماره ملی 3521149511 در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 128 متر مربع پالک17 فرعی از 2003 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی 

واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 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، دادخواست 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.

244973
426 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/09/12
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر 
شکراله سعادتی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر کالسه 1401/105 و رای شماره  140160307114002566 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن قهرمانی فرزند ابراهیم  به شماره شناسنامه 596 صادره از دردر ششدانگ 
یک قطعه  زمین مزروعی به مساحت 944/20متر مربع، از پالک 88 فرعی از17اصلی خطاب بخش 5 ناحیه 5 
از محل مالکیت محمد شکری خطاب محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی 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، دادخواست 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 اول: شنبه 1401/09/12

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1401/09/27
شناسه آگهی: 1420098

علی محمودی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

به شناسه ملی  ثبت 472  به شماره  یکتا درتاریخ 1401/08/30  تاسیس موسسه غیر تجاری شفا بخش 
14011674257 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی 
میگردد. نام : شفا بخش یکتا موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :ارائه خدمات عمومی و ویزیت در منزل 
پانسمان در  از قبیل: تزریقات و  ، خدمات پرستاری  نیروی سازمانها  تامین  توسط پزشک و پرستار شامل 
مراکز خصوصی و دولتی و تآمین نیروی بخشهای بیمارستانی و درمانگاهها. در صورت ضرورت پس از اخذ 
مجوزهای الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان، شهرستان سیرجان، 
بخش مرکزی، شهر سیرجان، اراضی مخابرات ، کوچه گفتگو 10، کوچه )فضای سبز(، پالک 0، طبقه 3، واحد 
واحد 11 کدپستی 7816847047 سرمایه شخصیت حقوقی 50,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک 
از شرکا خانم مریم زیدآبادی به شماره ملی 3071066740 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه خانم محبوبه 
صالحی زاده به شماره ملی 3071155298 دارنده 25000000 ریال سهم الشرکه مدیران خانم مریم زیدآبادی 
به شماره ملی 3071066740 به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم محبوبه صالحی زاده به شماره ملی 3071155298 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضای خانم 
ها مریم زیدآبادی و محبوبه صالحی زاده متفقاً همراه با مهر مؤسسه معتبر است. روزنامه کثیر االنتشار اتحاد 
ملت جهت درج آگهی های موسسه تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

سیرجان )1426866(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آیریک تجارت سرزمین کهن به شناسه ملی 14010037579 و به 
شماره ثبت 55326 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/09/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد آدرس شرکت : استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، شهرک صنعتی شهیددستغیب 
، خیابان زیتون، کوچه 9 زیتون، پالک 0، طبقه -1 کدپستی 7167881842 تعیین و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

)1427806(

سندکمپاانی تریلی کشنده  به نام وسیله نقلیه : ولوو آف 12   و رنگ خودرو : سفید و مدل وسیله نقلیه : 1373 
و شماره پالک : 666ع35ایران 53  و شماره شاسی : 810762  و شماره موتور :  205321  مفقود گردیده و از  درجه 

اعتبار ساقط می باشد .)کد1401/09/314(

شاسی  شماره  با  روغنی  سفید  رنگ  به   XU7 پارس پژو  سواری  خودرو  مالک  عبادی  فاطمه  اینجانب 
موتور  شماره  و   17 ه   393-20 ایران  انتظامی  شماره  به   1398 مدل  و   NAAN01CE4KH226476
124K1425529 اعالم میدارم که اصل برگه سند کمپانی به نام مصطفی هادی مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.)کد1401/09/315(

شاسی  شماره  و  745ص63   10 ایران  پالک  شماره  به   1388 مدل   2 تیپ   206 پژو  خودرو  کارت 
است. اعتبار  فاقد  و  گردیده  مفقود   14188050036 موتور  شماره  و   NAAP03ED7AJ084772

)کد1401/09/316(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی تیبا 2 به مدل 1397 به پالک 151د53 ایران 67 به رنگ قرمزمتالیک به 
شماره موتور M 15/8626082 و به شماره شاسی به مالکیت NAS821100J1172999 مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/317(

سندفروش خودروی سواری  به نام وسیله نقلیه : جک اس 5 و رنگ خودرو : مشکی ,مدل وسیله نقلیه 
: 1396 و شماره پالک : 93د346ایران99 و شماره شاسی : NAKSH7326HB141223 و شماره موتور : 
HFC4GA31DH0008230  به نام صاحب سند : علی خطیب مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

)کد1401/09/318(

برگ سبز خودرو پژو 206 رنگ سفید روغنی مدل 1397 به شماره پالک ایران 20-482ه36 و شماره موتور 
182A0025454 و شماره شاسی NAAP03EE6JJ544382 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/09/319(

کارت هوشمند خودرو  سواری  به نام وسیله نقلیه : پژو 206 تیپ 5  و رنگ خودرو : سفید  و مدل وسیله نقلیه 
: 1394 و شماره پالک : ایران 88 - 393 ی 14 و شماره شاسی : NAAP13FE4FJ325701 و شماره موتور : 
163B0188480  به نام صاحب سند : امین عزیزی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.)کد1401/09/320(

کارت خودروی سواری - هاچ بک  به نام وسیله نقلیه : تیبا 2 و رنگ خودرو : سفید روغنی  و مدل وسیله 
نقلیه : 1398  و شماره پالک : 27ق295 ایران 68  و شماره شاسی : NAS821100K1221463 و شماره موتور 
: M158758010  به نام صاحب سند : علیرضا کبیرپیرسرائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

)کد1401/09/321(

برگ سبز خودروی وانت مزدا به مدل 1391 به پالک 128د23 ایران 96 به رنگ سفید روغنی وبه شماره موتور 
FEA19837وبه شماره شاسیNAGP2PC11CA102173به مالکیت شرکت آهوان کفش خاور با مسئولیت 

محدود مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . .)کد1401/09/322(

برگ سبز ماشین خودروی پژو پارس مدل 1398 به پالک 532ط43 ایران 98به رنگ خاکستری به شماره 
موتور 124k1376083 و شماره شاسی NAAN21VEXKH193278 به مالکیت محمد امین ایدی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.)کد1401/09/323(

کارت ماشین خودروی جکs3به مدل 1398 به پالک 15ی244 ایران 99 به رنگ مشکی متالیک به شماره 
موتور HFC4GB33DK0003854  و به شماره شاسی NAKSG7426KB116796 به مالکیت نیوشا سلوکی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. .)کد1401/09/324(

برگ سبز و کارت ماشین خودروی البرز به مدل 1389 به شماره پالک 11ع943ایران23  به رنگ سفید  به 
شماره موتور87885064و به شماره شاسی NADG4DY349H600699به مالکیت عنایت اهلل مختاری باغکمه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. .)کد1401/09/325(

موتور  شماره  سفید  رنگ  122و34به  ایران   93 پالک  80شماره  مدل  صبا  معمولی  پراید  سبز  برگ 
274570شماره شاسی 8192به مالکیت غالمحسن احمدی پالنگری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. .)کد1401/09/326(

کارت شناسایی کارگاه که دارای ارزش پروانه بهره برداری به شماره 23570 تاریخ 1378 صادره از اداره صنعت 
معدن و تجارت) وزارت صنایع( ،به نام شرکت یونیور سال پک بین الملل واقع در شهرک صنعتی هشتگرد فاز دوم 

خیابان نهم قطعه سوم غربی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.نوبت اول )کد1401/09/327(

برگ سبز و کارت ماشین سواری هاچ بک ,نام وسیله نقلیه : تیبا 2  به رنگ خودرو : قرمز متالیک  و مدل 
وسیله نقلیه : 1397 و شماره پالک : 151د53 ایران 67  و شماره شاسی : NAS 821100J1172999 و شماره موتور 

: 815/8626082  به نام صاحب سند : زینب سخاوتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

موتور  شماره  به  سفید  رنگ  779د48به  پالکایران58  به   93 مدل  سمند  خودروی  ماشین  سبز  یرگ 
H0102802147 و به شماره شاسی NAACR1HW9EF583987مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.)کد1401/09/328(


