خبر
رئیس کمیته امداد :

با وجود کرونا
 ۳۰درصد افزایش اشتغال داشتیم
علیرضا قشقایی
رئیس کمیتهامداد گفت:اشتغالومسکندرراستایتوانمندسازی
در سرلوحه کاری کمیته امداد در سال  99قرار گرفته است .کرونا منجر
شد  400میلیون اشتغال در جهان از بین برود اما در کمیته امداد
با برنامهریزیهای صورت گرفته نه تنها با کاهش اشتغال روبه رو
نبودهایم بلکه  30درصد از آمار اشتغال نسبت به سال  98افزایش
یافته است.وی در ادامه به برنامههای کمیته امداد در حوزه مسکن
در سال  1400اشاره کرد و گفت :توانمندسازی سه رکن اساسی ازجمله
اشتغال،مسکنواقداماتفرهنگیدر راستایخودباوریداردوبرهمین
اساس تفاهمنامهای میان بنیاد مستضعفان ،وزارت راه و شهرسازی
و کمیته امداد برقرارشده و قرار است طی  18ماه  10هزار واحد مسکونی
احداثوبهمددجویانوا گذار شود.به گزارشخبرنگار روزنامه«رسالت»
سیدمرتضیبختیاریدر نشستخبری بهتوانمندیوایجادتوانمندی
پایداراشاره کردو گفت:اینمسئلهدرصدرفعالیت کمیتهامدادمحسوب
میشود و ا گرچه نگاه بیرونی به کمیته امداد یک نگاه حمایتی است اما
بهفرمانمقاممعظمرهبریازنگاهحمایتی گذروتوانمندسازیراسرلوحه
ن که یکی از مأموریتهای
فعالیت خود قرار دادهایم.وی با اشاره به ای 
رسانهها در نهادینه کردن فرهنگ احسان انصاف است ،اظهار کرد:
چ گاهشکستنخواهدخورد.
جامعهای کهبهسالحانفاقمجهزباشدهی 
وی با اشاره به گسترش ویروس کرونا در سراسر کشور گفت :این ویروس
هزینههای زیادی را ایجاد کرده است که برای هیچیک از دستگاهها و
نهادها پیشبینینشده بود.که با همکاری بنیاد مستضعفان خیرین
و مرا کز نیکوکاری مشکالت را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتیم.
رئیس کمیته امداد دربخش اشتغال ،احداث مسکن اشاره کرد و گفت:
اشتغالومسکندر راستایتوانمندسازیدر سرلوحه کاری کمیتهامداد
در سال  99قرارگرفته است .کرونا منجر شد  400میلیون اشتغال در جهان
از بین برود اما در کمیته امداد با برنامهریزیهای صورت گرفته نهتنها
با کاهش اشتغال روبهرو نبودهایم بلکه  30درصد از آمار اشتغال نسبت
به سال  98افزایشیافته است .در سال گذشته  175هزار و  900اشتغال
ایجاد شد اما در سال  99تعداد اشتغالها به  220هزار افزایشیافته است
و تسهیالت قرضالحسنه نیز نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده
است.وی با اشاره به این که توانمندسازی در اولویت برنامههای
کمیته امداد قرار دارد تصریح کرد :البته برنامههای اشتغالزایی نیز
در دستور کار قرار دارد .ماه مبارک رمضان امسال  540میلیارد تومان
در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی در طرح اطعام مهدوی از سوی
مردم جمعآوری شدو همچنین با کمکهای نهادهای مختلف 2
میلیون و  200هزار بسته غذایی در بین خانوادههای نیازمند توزیع شد.
رئیس کمیتهامداددرادامهدررابطهباعملکردصندوقامدادوالیتافزود:
در ابتدای فعالیت این صندوق وامهای  5میلیون تومانی بدون کارمزد
به مددجویان پرداخت میشد و از  5میلیون تومان به باال نیز فقط
 3درصد کارمزد اخذ میشد اما در سال جاری و از ابتدای بهمنماه
براساسمصوبههیئتامنای کمیتهامدادسقفوامهابه10میلیونتومان
ن که
افزایشیافتوریالیبابت کارمزددریافتنمیشود.ویبااشارهبهای 
80درصدازوامگیرندگانازمددجویانامدادهستند گفت20:درصدافراد
بهصورت موردی به کمیته امداد مراجعه و از وام قرضالحسنه برخوردار
ن که در سال گذشته  2هزار و  300میلیارد
شدهاند.بختیاری با اشاره به ای 
تومان تحت عنوان تسهیالت برای  303هزار نفر اختصاصیافته است
اظهارداشت:همچنین500میلیاردتومانازسویخیریندرصندوقامداد
والیتسپرد ه گذاریشدهواینرقمصرفپرداختوام5میلیونتومانیبه
 100هزار نفر شده است .در سال جاری نیز اعتبار صندوق والیت به
3هزارمیلیاردافزایشپیدا کردهوتاامروزبیشاز400هزارنفرازاینصندوق
وام دریافت کردهاند.رئیس کمیته امداد با اشاره به اقدامات انجامشده
از سوی این نهاد در رابطه با تأمین مسکن مددجویان خاطرنشان کرد:
یکی از اولویتهای اصلی امداد در سال جاری کمک به تأمین مسکن
مددجویان و تأمین ودیعه مسکن آنها بوده که در همین زمینه چندین
تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی ،بنیاد مستضعفان و ...انجامشده
است کهبراساساینتفاهمنامهها 22هزار واحدمسکونیتاشهریورماه
سال آینده آماده و به مددجویان فاقد مسکن وا گذار میشود .عالوه بر
ن که  25هزار واحد مسکونی نیز طی تفاهمنامه انجامشده با وزارت
ای 
راه و شهرسازی احداث خواهد شد.بختیاری تصریح کرد :شناسایی
افراد برای دریافت واحدهای مسکونی انجامشده است و هما کنون
در حالتشکیلپروندهبرایدریافتوامقرضالحسنه50میلیونتومانی
در بازهزمانی14سالههستند.آب،برقو گاز برایمددجویانرایگاناست
و در بودجه  1400نیز  3هزار میلیارد تومان از سوی مجلس برای مسکن
مددجویاناختصاصپیدا کردهاست.رئیس کمیتهامداددرادامهدرباره
تأمینمسکندر روستاهاخاطرنشان کرد:برنامهریزیالزمدر اینزمینه
انجامشده است و طی  2الی  3سال آینده با رعایت اولویت خانوادههای
 3نفره به باال در روستاها و بعدازآن در شهرهای کمتر از  25هزار جمعیت
و در ادامه شهرهای بزرگ مسکن احداث خواهد شد.بختیاری با تأ کید
بر این که ایتام فاقد مسکن در اولویت کمیته امداد قرار دارند گفت:
در هرجایی که ایتام وجود داشته باشد نسبت به خانهدار شدن آنها
ی کنیم و در این زمینه عزم راسخی وجود دارد.وی در ادامه به
تالش م 
همکاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری
اشاره کرد و گفت :قرار است  32هزار واحد مسکونی در روستاها برای
ایتام احداث شود و در این زمینه تا سال آینده مددجويانبدون مسکن
در روستاهانخواهيم داشت.رئیس کمیته امداد با اشاره به این که
یکمیلیون و  500هزار نفرتحت پوشش امداد قرار دارند گفت :همچنین
 83هزار بیمار صعبالعالج نیز تحت پوشش کمیته امداد هستند که
در سال جاری بالغبر  25هزار بسته کامل بهداشتی به درب خانههای
آنها ارسالشده است.

نایبرئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران:

افزایش کمتر از  ۲میلیون تومان دستمزد
کارگران با ماده  ۴۱قانون کار در تضاد است
نایبرئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به دستمزد
 ۱۴۰۰کارگران گفت:افزایش کمتراز ۲میلیونتوماندستمزد کارگرانباماده
۴۱قانون کاردرتضاداست.محمدباقرمتانی،نایبرئیسمجمعنمایندگان
کارگران استان تهران در گفتوگو با تسنیم ،با اشاره به برگزاری جلسه امروز
شورایعالی کار درخصوص تعیین دستمزد  1400گفت  :افزایش هر عددی
کمتراز دومیلیونتومان،عدمرعایتماده41قانون کار استودولتنباید
اشتباه بخشنامه فروردین  1399را تکرار نماید.متانی در خصوص افزایش
مطابقسبدمعیشتتعیینشدهدر کمیتهدستمزد گفت:مسلماپرداخت
کامل هزینههای زندگی کارگران باید در اولویت اعضای شورای عالی کار
باشدودرصورتعدمپرداخت کاملسبدمعیشتبرایسال،1400اعضای
شورای عالی کار میبایست برنامهای جهت از بین بردن فاصله دستمزد
پرداختی با سبد معیشت ارائه نمایند.وقت آن رسیده است که شرکای
اجتماعی شورای عالی کار دورنمای رشد صنعت و تولید را با از بین بردن
اینفاصلهترسیمنمایند.نماینده کارگراناستانتهرانافزود:نقشدولت
با توجه به جایگاه اجتماعی و حا کمیتی و همچنین وظایف محوله طبق
اصل 29و43قانون اساسی پررنگتر و اساسیتر از کارفرمایان میباشد
.تورمافسارگسیختهمیبایستتوسطدولتمهار شودتاافزایشدستمزد
معنیدار شود.دولت میبایست در این روزهای سخت به کمک جامعه
کار و تولید بیاید و با ارائه طر حهای منطقی باری را از دوش خانوار کارگران
بردارد.نایبرئیسمجمعنمایندگان کارگراناستانتهران گفت:مسئولین
اجرایی کشور میبایستفرمایشاتمقاممعظمرهبریدر خصوصبهبود
معیشت مردم را آویزه گوش نمایند و ساماندهی معیشت مردم را در صدر
همهمسائلقراردهند.اینفعال کارگریاشاره کرد:درصورتاصالحساختار
شورای عالی کار و حضور نمایندگان بصیر و مطلع بیطرف بهجای حضور
وزرایصمتواقتصادباسوءگراییآنهابهدلیلجایگاهاجتماعیمطمئنا
اشتباهاتی چون بخشنامه دستمزد  99به وجود نمیآید.
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خریدوفروش کمرمق خودرو در آخرین ماه سال

نفیسه امامی
بازار شب عید خریدوفروش خودرو
تبوتاب هرسال را ندارد .هرسال با آغاز
اسفندماه و نزدیک شدن بهروزهای پایانی
سال بازار خودرو یکی از پررونقترین بازارها
بهحساب میآمد ،اما امسال آنچه که در
بازار حا کم شده ،کسادی در معامالت است
و شیوع کرونا و پایین آمدن قدرت خرید
مردم دو عامل مهمی هستند که بازار خودرو
را متأثر کردهاند.
بازار خودروی سال  99تا قبل از آبان ماه رشد
افسارگسیختهای را تجربه کرد ،ولی بعدازآن
بود که رشد قیمتها در شیب نزولی قرار
گرفت و تا به االن هم ادامه پیدا کرده است،
اما همین افت نر خها هم مشتریها را برای
ی کند.
خرید ترغیب نم 
سعیدموتمنیرئیساتحادیهنمایشگاهداران
خودروچشماندازخودازآیندهبازارخریدوفروش
خودرو را اینطور بیان کرده است« :درایام
باقیماندهتاپایانسالتغییرقیمتچندانی
در قیمتها رخ نخواهد داد و شاید یکی ،دو
درصد نوسان تا پایان سال ثبت شود ،اما
دوباره قیمتها به نقطه قبلی بازخواهند
گشت».
به گفته موتمنی ،ا کنون فقط افرادی که
احتیاجونیازمبرمبهخودرودارند،برایخرید
ی کنند و بهدلیل شیوع کرونا بازار
مراجعه م 
بیرمقیشکل گرفتهاست.ویایننکتهراهم
تصدیق کرده کهبرخالفسالهای گذشتهاز
افرادی که در ایام پایانی سال بهقصد تبدیل
به احسن کردن یا تعویض خودرو مراجعه
ی کردند ،خبری نیست.
م 
بنابر اظهارات فعاالن بازار خودرو در شرایط
فعلی فروشنده زیاد ،خریدار کم و تقاضا برای
سرمایه گذاری فروکش کرده و فضا برای
چانهزنیزیاداست.هرچندافزایشقیمتها

بازار خودرو  درجا  میزند!

در خودروهایداخلیوخارجیبهحدیزیاد
بوده که با وجود افت قیمتها هنوز خرید
توجیهی ندارد.
در گروه محصوالت سایپا ،پراید  151پالس
دیروز با کاهش چهار میلیون تومانی ،در
بازار به قیمت  ۱۱۹میلیون تومان فروخته
شدودر گروهمحصوالتایرانخودروپژو206
تیپ  2با کاهش  2میلیون تومانی به قیمت
190میلیونتومانوپژو207اتوماتبا کاهش5
میلیونتومانیبهقیمت385میلیونتومان
معامله شد.با وجود رکود تورمی و سکون در
بازار ،دالالن خودرو هم از بازار عقبنشینی
کردهاندودر انتظار ایجاد گشایشیدر اقتصاد
کشور در سال آینده هستند تا بهموازات آن
افت قیمتها را شاهد باشند.
از سویدیگریکیاز موضوعاتوپرسشهای
مهم در تعیین سرنوشت قیمت خودرو در
سال  ،1400تعیین شیوه قیمت گذاری بر
خودرو است .طبق مصوبه شورای رقابت
م
قرار بود آزادسازی بخشی از خودروهای ک 
تیراژ در بهمن و اسفندماه امسال برای اولین
ی که این فرمول شورا
بار انجام بگیرد ،درحال 
با استناد بر بههم نخوردن آرامش و ثبات در
بازار اجرایی نشد و شورای رقابت اجرای این
مصوبه را لغو کرد.
شورایرقابتآزادسازیتدریجیقیمتخودرو
را در دستور کار خود قرار دارد که این روند
میتواند در سال آینده شرایط تازهای را برای
قیمت خودروها رقم بزند .حال باید منتظر
ماند و دید آیا سیاست گذاریهای جدید
وزارتصمتدر ارائهبستهایباهدفجهش
ت گذاری
50درصدیدرتولید،شیوههایقیم 
شورایرقابتوتغییراتدر عرصهبینالمللی
میتواندمنحنینزولیقیمتخودروراحفظ
کند یا بازار باثبات فعلی مجددا روی نوسان
ی کند.
را تجربه م 

نوسان در بازار تا سال آینده نخواهیم
داشت
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در گفتوگو با
«رسالت» ،وجود رکود تورمی و کاهش قدرت
خرید مردم را از دالیل کم رونقی بازار خودرو
دانست و افزود :حجم تقاضا در بازار خودرو
بهشدت کاهش پیدا کرده و من از ابتدای
سالبارهاوجودچنینرکودیدر بازار خودرو
راپیشبینی کردهبودم کهانتظار میروداین
روندتاسالآیندههمادامهداشتهباشد.ا کنون
در همه بازارها مانند محصوالت خورا کی که
امکانحذفآنازسبدخریدخانوادههانیست
انقباض وجود دارد و بازار خودرو در قیاس با
کاالهای اساسی از اهمیت کمتری برخوردار
است و بالطبع با رکود مواجه میشود.

مدیرعامل آبفای کشور خبر داد:

آبرسانی پایدار به  ۴۰۰روستای فاقد آب
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از آبرسانی پایدار
به  ۴۰۰روستا در  ۷استان کشور و حذف آبرسانی سیار به این
مناطق خبر داد .حمیدرضا جانباز در گفت وگوی اختصاصی با
صداوسیما با اشاره به کارگشا بودن اجازه مقام معظم رهبری برای
برداشت اعتبار از صندوق توسعه ملی برای آبرسانی روستایی
افزود :اولویت ما در آبرسانی پایدار ،روستاهای فاقد آب هستند
که تا پیشازاین بهصورت سیار و با تانکر آبرسانی میشدند و

البته از  ۴۰۰روستای آبرسانی شده ۱۶۸ ،روستا فاقد آب بودند
که هما کنون به آب شرب با کیفیت و پایدار متصل شده است.
وی با اشاره به هدف گذاری انجامشده برای آبرسانی پایدار و
با کیفیت به  ۱۶۶۹روستا با جمعیت  ۵۷۹هزار نفر در سال ۹۹
گفت :با افتتاح آبرسانی به  ۴۰۰روستا تا کنون به  ۱۶۴۹روستا
با جمعیت یکمیلیون و  ۴۷هزار نفر آبرسانی شده که این
رقم بیش از هدف گذاری انجامشده است.مدیرعامل شرکت

زاوه یادآور شد :اسفندماه هرسال مردم در
تکاپوی خرید خودرو برای انجام سفرهای
نوروزی بودند ،اما امسال به دلیل شرایط
کروناییواحتمالممنوعیتسفربهشهرهای
مهمانپذیر و لغو سفرهای نوروزی تمایل
کمتری به خرید خودرو وجود دارد.
وی عوامل بینالمللی بر تعیین قیمتها در
بازار خودرو را مؤثر دانست و افزود :عالوه بر
کاهش قدرت خرید مردم ،بازگشت آمریکا به
برجام و طرح دوباره بررسی  FATFدر مجمع
تشخیصمصلحتنظام،خریدارانرامجاب
کردهتافعالبهامیدنزولقیمتهادرسال1400
برای خرید دست نگه دارند.
ن که بازار خودرو تا خردادماه
زاوه با بیان ای 
سال آینده دچار نوسان خاصی نخواهد شد

مهندسی آب و فاضالب کشور ادامه داد :اعتبار این طر حها
 ۱۵۶۷میلیارد تومان تخصیصیافته بود که این هدف گذاری
در قالب پویش هر هفته الف -ب ایران انجامشده است.جانباز
به اشاره به همکاری مجلس شورای اسالمی برای تأمین اعتبار
این طر حها گفت :ا گر مصوبات کمیسیون تلفیق به همین
منوال تصویبشده به تأيید شورای نگهبان برسد و تبدیل به
قانون شود ما از اعتبارات ریالی برنامه آبرسانی به  ۴۱۰روستا
با جمعیت  ۵۶۰هزار نفر را در  ۶ماه نخست  ۱۴۰۰به نتیجه خواهیم
رساند.وی بابیان این که هدف گذاری ما در قالب آبرسانی به
روستاها از صندوق توسعه ملی به اهداف خود نزدیک شده
است افزود :برنامهریزی ما آبرسانی به  ۲۰هزار و  ۷۷۴روستا با

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررایشماره139960301078001911مورخ99/11/15هیئتموضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هاشم طالع بیاتی فرزند سیف اله به
شماره شناسامه  1618صادره از کبوتر آهنگ در ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی در آن به مساحت  60/72مترمربع در قسمتی از
قطعه7از پال ک3903فرعیاز 2اصلیمفروزومجزیشدهاز پال ک535
فرعیاز 2اصلیواقعدر بخش12تهرانخریداریاز مالکرسمیآقایان
حسین ایزد و بهروز صمیمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض
خودرابهاینادارهتسلیموپساز اخذرسیدظرفمدتیکماه 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.
بهروز جشان
رئیس ثبت اسناد و امال ک
تاریخ انتشار نوبت اول -99/12/4تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/19
م الف -17586د ت 99/12/4

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960301078001909مورخ  99/11/15هیات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک یافت آباد تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمداله عالشی
فرزند عالش به ش.ش  1016صادره از اهر در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
در آن به مساحت  62/57مترمربع در قسمتی از قطعه  7از پال ک  3903فرعی از  2اصلی
مفروز و مجزی شده از پال ک  535فرعی از  2اصلی واقع در بخش  12تهران خریداری از
مالکرسمیآقایانحسینایزدوبهروزصمیمیمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت
یکماه 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.
بهروز جشان-رئیس ثبت اسناد و امال ک
تاریخ انتشار نوبت اول-99/12/4:تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/19:
د.ت -99/12/4مالف 17588

افزود :عاملی که در شرایط فعلی میتوانست
باعثنوساندربازارشودطرحموضوعFATF
بود که بررسی آن به سال آینده موکول شده
است .این کارشناس خودرو درباره وضعیت
خریدوفروش خودروهای خارجی در بازار
داخل بیان کرد :قیمت خودروهای خارجی
همدرشیبنزولیقراردارد،اماافزایشقیمت
آنهابهاندازهایزیادبود کهباتوجهبه کاهش
قیمت هنوز این تورم توجیهی ندارد.
وی با اشاره به افت قیمت خودرو از آبان ماه
تا کنون و ریزش  35درصدی قیمتها افزود:
در بعضی از خودروهای گرانقیمت کاهش
بیش از  35درصد بوده و بازهم نسبت به
قیمتهای فعلی تا  50درصد امکان ریزش
دارند.بازارباترسازپیروزیترامپدرانتخابات

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139960301078001908مورخ 99/11/15هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحدثبتیحوزهثبتملکیافتآبادتهرانتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضی
آقای محرمعلی ندرلو فرزند رضا به ش.ش  1522صادره از ابهر در ششدانگ
یکقطعهزمینبابنایاحداثیدر آنبهمساحت97/09مترمربعدر قسمتیاز
قطعه  7از پال ک  3903فرعی از  2اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک  535فرعی
از  2اصلی واقع در بخش  12تهران خریداری از مالک رسمی آقایان حسین ایزد
و بهروز صمیمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرفمدتیکماهاز تاریختسلیماعتراضدادخواستخودرابهمراجعقضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
بهروز جشان-رئیس ثبت اسناد و امال ک
تاریخ انتشار نوبت اول99/12/4:
تاریخ انتشار نوبت دوم99/12/19:
د.ت -99/12/4مالف 17587

آگهی احراز تصرفات موضوع ماده 3
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
آئین نامه اجرایی آن مصوب 90/9/20
نظربهاینکهبهاستنادرایشماره139960301026000723تاریخصدور99/11/7موضوع
پرونده کالسه شماره  1398114401026هیئت رسیدگی کننده قانون صدرالذکر مستقر
در اداره ثبت اسناد و امال ک قلهک تهران تصرفات بالمناز ع خانم عشرت ادنیان فرزند
عباس به شماره شناسنامه  3و دارای کدملی  3933016193صادره از مالیر نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ( 148/45مترمربع) یکصد
و چهل و هشت متر و چهل و پنج دسیمتر مربع قسمتی از پال ک ثبتی  1008فرعی از 42
اصلی واقع در بخش  11تهران حوزه ثبتی قلهک به نشانی مترو حسین آباد – خ مژده خ
فرعی دوم پال ک  5انتقالی و وا گذار شده از مالک رسمی احراز شده و جهت اجرا و صدور
سندمالکیتطینامهشماره139960301026000724تاریخ99/11/7بهاینادارهاعالم
گردیده است لذا به استناد ماده  3قانون مذکور مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی
تاچنانچهشخصویااشخاص اعماز حقیقییاحقوقینسبتبهموضوعصدورسندبنام
متقاضی مذکور هرگونه اعتراضی دارند ظرف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار اولین آ گهی به
این اداره مراجعه و ضمن اعالم اعتراض و اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم نموده و گواهی
مربوطه را از دادگاه اخذ و به این اداره تحویل نماید در غیر اینصورت پس از سپری شدن
مهلت مقرر سند مالکیت وفق مقررات صادر خواهد گردید
مهدی شعبانی
رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران
تاریخ انتشار نوبت اول -99/12/4تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/19
م الف -17590د ت 99/12/4

ریاستجمهوریباافزایشنر خهامواجهشد
و بعدازآن با خوشبینی به آمدن بایدن که
خیلی هم پیشبینی درستی نبود ،قیمتها
روند نزولی پیدا کردند.
زاوه قرار گرفتن دالر در مسیر نزولی را عامل
مهمیدر افتقیمتخودروندانستو گفت:
دالر معلول تورم است و مانند دماسنج تورم
ی کند .کاهشدالربهدلیل
در اقتصادعملم 
تأثیر«تورمبخشی»است.هر کاالییمتناسب
بامیزانعرضهدر بازار ومطلوبیتآنمیتواند
تورمبخشیداشتهباشدوا گردالردرمدارنزولی
قرار دارد به دلیل آن است که جذابیت پولی
برایخریدارازبینرفتهاست.مردمی کهبرروی
ی کردند ،ا کنون
ارز یا بورس سرمای ه گذاری م 
بهسمتارزهایدیجیتالسوقپیدا کردهاند
و باعث شده نرخ ارز کاهش پیدا کند.
زاوه با اشاره به کاهش تولید شرکتهای
خودروسازدربهمنماهوتأثیرآنبرقیمتهادر
بازار بیان کرد:تأثیر کاهشتولیددر درازمدت
ی گیرد .تولید ایرانخودرو
مورد ارزیابی قرار م 
و سایپا در سال  99نسبت به سال  98افزایش
داشتوافزایشقیمتزیاددر نیمهاولسال
 99ناشی از کاهش عرضه در سال  98بود.
ا گر آمار کاهش تولید خودرو صحت داشته
باشد ،اثر آن در افزایش قیمت خودرو در سال
 1400خود را نشان میدهد و بازار را دچار رکود
ی کند.این کارشناسخودرودرپایاندرباره
م 
ت گذاریخودرودر
امکانتغییردر شیوهقیم 
سال آینده بیان کرد :دولت جدیدی که در
سال1400روی کار بیایدخودرااز چالشهایی
کهدولتفعلیبرایخودایجاد کرده،رهاخواهد
کرد،چرا کههمیناتفاقدرسال92همرخداد.
مسیرآزادسازیقیمتخودروروشصحیحی
است،اماشایددولتآیندههمبهعلتوجود
مشکالت کالن اقتصادی مجددا به مسیر
اشتباه سرکوب قیمتها بازگردد.

جمعیت10/9میلیون نفر آبرسانی بوده است که اینها در قالب
 ۱۰۲۳مجتمع آبرسانی و  ۱۷۱۴تک روستا بوده که تا کنون به
۱۳هزار و۱۶۳روستاباجمعیت8/7میلیوننفرآبرسانیانجامشده
است که عملکرد ما نشان میدهد از هدف گذاری اولیه بیش از
 ۱۰میلیون نفر به بیش از 9/3میلیون نفر در قالب  ۱۳۵۷روستا
آبرسانی شده است.مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور اضافه کرد :هدف گذاری ما روستاهای باالی ۲۰خانوار بوده
که با سازمان برنامه توافق شده است بخش زیادی از این روستاها
که قبال آب و شبکه داشتند ،اما به دلیل خشکسالی متمادی
و کاهش کیفیت آب و یا فرسوده بود ن تأسیسات از آب پایدار
محروم شدند در اولویت آبرسانی پایدار قرار بگیرند.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررایشماره139960301078001910مورخ99/11/15هیئتموضوع
قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
مستقردر واحدثبتیحوزهثبتملکیافتآبادتهرانتصرفاتمالکانه
بالمعارض متقاضی آقای زهیر صمدی فرد هریس فرزند علی به شماره
شناسنامه 6660صادرهاز هریسدر ششدانگیکقطعهزمینبابنای
احداثیدر آنبهمساحت92/63مترمربعدر قسمتیاز قطعه7از پال ک
3903فرعیاز 2اصلیمفروزومجزیشدهاز پال ک535فرعیاز 2اصلی
واقع در بخش  12تهران خریداری از مالک رسمی آقایان حسین ایزد و
بهروز صمیمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آ گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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.
بهروز جشان
رئیس ثبت اسناد و امال ک
تاریخ انتشار نوبت اول -99/12/4تاریخ انتشار نوبت دوم 99/12/19
م الف -17589د ت 99/12/4

آ گهی دعوت از سهامداران
شركت ریحان كیمیا (سهامی خاص)
به شناسه ملی 10103304364
و شماره ثبت 4249015
از كلیه سهامداران شركت جهت حضور در جلسه مجمع
عمومیعادیبهطورفوقالعادهساعت9روزیکشنبهمورخ
 99/1/15واقع در محل شركت دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی  ،ترازنامه
سالیانه شركت در سال  1398و تصویب آن
 -2انتخاب بازرسان
تاریخ انتشار 99/12/19
خ ش 99/12/19
هیات مدیره

