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سیاست

دوشنبه  8دی ماه 1399
شمــاره 4095

دو راهکار فروش  ۵۰۰۰میلیارد تومان سهام عدالت

افزایش حقوقها در بودجه  ۱۴۰۰پشتوانه مالی ندارد

نماینده مردم بابل در مجلس شــورای اسالمی گفت :افزایش حقوقها در الیحه بودجه سال آینده بی رویه است و پشتوانه مالی
ندارد.به گزارش مهر ،مهدی سعادتی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی،گفت :الیحه بودجه ۱۴۰۰
با نگاه به خارج از کشور و امید به برقراری ارتباط با بیگانگان بسته شده است.وی افزود :متأسفانه شوق دیدار و مذاکره با جوبایدن
و رویای لغو تحریم ها تأثیرات خود را در تدوین الیحه بودجه گذاشته است و این مسئله مورد اعتراض نمایندگان مجلس شورای
اسالمی است.نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد :همچنین تبصره  ۱۴الیحه بودجه سال آینده ،حیاط خلوت
وزارت نفت در فروش فرآورده های نفتی است و عدم اطالع دیوان محاسبات و بانک مرکزی در این باره مبلغی حدود  ۱۲۰هزار
میلیارد تومان تا  ۲۰۰هزار میلیارد تومان را شامل می شود.

اخبار

زمان ثبت نام مرحله دوم مسکن ملی

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه بــه احتمال فراوان
مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملی مســکن در ماه جاری انجام
می شود گفت :همین هفته تعداد واحدهای جدید و زمان ثبت نام
مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن اعالم می شود.
محمود محمودزاده در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد :دوشنبه یا
سه شــنبه هفته جاری ظرفیت طرح اقدام ملی مسکن برای نام
نویسی مرحله دوم مشخص خواهد شد و احتماال این هفته زمان
ثبت نام مرحله دوم را به اطالع متقاضیان می رسانیم.
وی با اشــاره به مهلت ســه باره به متقاضیــان نوبت اول برای
تکمیل موجودی گفت :همه تالش ما این است که اوال با حداکثر
ظرفیت پــروژه اقدام ملی را جلو ببریــم و دوما متقاضیان واجد
شــرایط از این طرح جا نمانند .به همین لحاظ فرصت واریز وجه
را ســه مرتبه برای کسانی که به هر دلیل مثل نداشتن نقدینگی
کافی توانایی تامین آورده حدود  ۴۰میلیون تومان در مهلت های
اول و دوم نداشتند تمدید کردیم.معاون مسکن و ساختمان وزیر
راه و شهرســازی تصریح کرد :با این وجــود نمی توانیم طرح را
معطل بگذاریم و باید پروژه ها در مناطق مختلف کشــور از نظر
تعداد مشــارکت کنندگان تعیین تکلیف شوند.محمودزاده درباره
زمان ثبت نــام مرحله دوم طرح اقدام ملی مســکن گفت :باید
اطالعات را بر اســاس ظرفیتهای خالی جمع بندی کنیم .ظرف
چند روز آینده تقاضاهایی که از مناطق مختلف ارســال شــده با
اولویت شــهرهایی که قبال ثبت نام نشــده و شهرهایی که هم
اکنون دارای ظرفیت هســتند جمع بندی و اعالم می کنیم.وی
اظهار کرد :تالشمان این است که در دی ماه ثبت نام دور جدید
طرح اقدام ملی مســکن انجام شود.شهریوماه  ۱۳۹۸طرح اقدام
ملی مســکن با حضور رییس جمهور کلنگ زنی شــد .برای این
پــروژه  ۴۰۰هزار واحد تعریف شــد که در دور اول نام نویســی
 ۱.۶میلیون نفر از طریق سایت  tem.mrud.irو پیامک ثبت
نام کردند که  ۴۶۰هزار نفر واجد شــرایط شــناخته شدند .اولین
واحدهــا به تعداد  ۱۱هــزار و  ۵۶۰واحــد در روز یکم آبان ماه
 ۱۳۹۹به دســتور رئیس جمهور افتتاح شــد .این پروژه از طریق
آورده متقاضیان و  ۱۰۰میلیون تومان وام بانکی با نرخ ســود ۱۸
درصد ســاخته میشود .آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰
میلیون تومان اســت .میانگین قیمت این واحدها در کل کشــور
طبق آخرین برآورد از هزینه های تابســتان  ۱۳۹۹به متری ۲.۷
میلیون تومان می رسد .ثبت نام مرحله اول به پایان رسیده است.

در حالی که بیش از یک ماه اســت که فروش ســهام عدالت متوقف شده است شورای عالی بورس در آخرین تصمیمات خود روشهایی را
برای فروش  ۵۰۰۰میلیارد تومان سفارش فروش سهام عدالت مصوب کرده است.به گزارش ایسنا ،فروش سهام عدالت که به دلیل افزایش
حجم فروش باعث برهم خوردن تعادل بورس شــده بود حدود یک ماه پیش متوقف شد و مشموالنی که روش مستقیم را برای سهام خود
نمیتوانستند اقدام به فروش سهام خود کنند دراین راستا شورای عالی بورس روشهایی را برای این موضوع مصوب کردهاند.براین اساس
صندوقهای با درآمد ثابت که در حال حاضر میتواند تا  ۲۰درصد سبد سهام خودشان را به سهام اختصاص دهند باید تا  ۵۰درصد پرتفوی
سهام صندوق را سهام عدالت بخرد.از سوی دیگر صندوقهای با درآمد ثابت درخواست دادهاند تا یک صندوق سهامی تاسیس شود و منابع
آن را نهادهای مالی بازار سرمایه مانند تامین سرمایهها ،شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگها تامین کنند و سهم را بخرند.

الیحه بودجه  ۱۴۰۰نیاز به اصالحات اساسی دارد

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :الیحه
بودجه  ۱۴۰۰نیاز به اصالحات اساسی دارد،
چرا که کســری تراز عملیاتی آن نسبت به
سال قبل  ۱۱۷درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار مهر ،محمدباقر قالیباف
امــروز در نطــق پیش از دســتور مجلس
با بیان اینکه فرارســیدن ایــام فاطمیه را
تسلیت عرض میکنم ،گفت :ملت ایران در
عزاداریهای گذشته ارادت قلبی خود را به
خاندان عصمت و طهارت نشــان دادهاند و
در این روزها نیز همانطور که مراجع عظام
تقلید تأکید کردهاند ،الزم است اقامه عزای
حضــرت فاطمه زهرا (س) با شــکوه و با
رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام شود.
وی بیــان کــرد :همانگونه کــه در طول
ســالهای دفاع مقدس ،رمز بســیاری از
پیروزیهای ملت ما «یا فاطمه زهرا (س)»
بود ،امروز هم دســت به دعا بر میداریم و
از ایشان عبور از سختیهای ناشی از همه
گیری بیماری کرونا و باز شــدن گرههای
معیشتی را میخواهیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
عالوه بر این ایام ،عزاداری امسال فرصت
خوبی برای بزرگداشــت مقام مرد میدان،
عاشــق واقعی خاندان اهــل بیت و خادم
مخلص حضرت فاطمه زهرا (س) شــهید
حاج قاسم سلیمانی است که با باور واقعی و
قلبی به گره گشا بودن عنایات این خاندان،
عمر خود را وقف دفاع از مقام انســانیت و
تأمین امنیت و رفاه و آسایش مردم کرد.
قالیباف درباره همــه گیری بیماری کرونا،
تأکید کــرد :اولویــت و تأکیــد اصلی ما
روی ســامت مردم و رفع هرچه سریعتر
مشــکالت و محدودیتهــا اســت و هر
مسیری که ما را ســریعتر و مطمئنتر به
هدف رفع دغدغههــای مردم در خصوص
کرونا برساند ،باید در دستور کار قرار گیرد.

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000907مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای فیروز آقا باستانی فرزند آقا عبداله به شماره شناسنامه
 1139صادره ازایجرود به کد ملی 4282142154به میزان 18ســهم مشاع از
153سهمششدانگیکقطعهزمینمزروعیدیمیبهمساحت464780/33متر
مربع ازپالک 5فرعی از 232اصلی بخش4زنجان .واقع درقریه مهدیلو خریداری
از مالک رسمی آقای عبداله باستانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده
آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000908مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای علی کرمی فرزند خدانگهداربه شــماره شناسنامه814
صادره اززنجان به کد ملی  4284175671به میزان  9سهم مشاع از  153سهم
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مســاحت 464780/33متر مربع
ازپــاک 5فرعی از 232اصلی بخش4زنجــان .واقع درقریه مهدیلو خریداری از
مالک رســمی آقای عبداله باســتانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده
آگهیاختصاصیموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3و ماده ۱۳آئین نامه قانون
تعیینتکلیف
برابررایشماره139960312001014484هیئتموضوعقانونتعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحد
ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض كالســه1399114412001000929و
تقاضای محمودســعیدی بشناســنامه 480کدملی 2121942165صادره
گرگان فرزند پرویز واقع در اراضی اوزینه درششــدانگ یک قطعه زمین که
درآن احداث بناشده است مساحت41/73مترمربع از پالک-3اصلی بخش
،دارد.
 ۳ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصلهپانزدهروزآگهیمیشود
ازاینرواشخاصیکهنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضداشته
باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با
ذکر شــماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه
از تاريخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ،دادخواست خود را به مرجع ذیصالح
قضائیتقدیمنماید.مالف5878
تاریخ انتشار نوبت اول99/10/06:
تاریخانتشارنوبتدوم99/10/22:
علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان

وی افزود :مردم عزیز ما مطمئن باشند که
مجلس در این موضوع با اســتفاده از توان
کارشناســی متخصصان برای تأمین مالی
تولید واکســن داخلی و یــا خرید و یا وارد
کردن واکســن با دولت همکاری الزم را
خواهد کرد.
رئیــس مجلس شــورای اســامی درباره
الیحه بودجه ســال آینده نیز ،خاطرنشان
کرد :مهمترین موضوع این روزها مســئله
بررســی الیحه بودجه سال آینده است که
بودجه مهمترین ســند ســاالنه حکمرانی
کشــور اســت که هم جهت گیری های
کالن و اساســی اقتصادی در آن نمود پیدا
میکند و هــم در زندگی جاری مردم تأثیر
ملموس میگذارد.
قالیبــاف گفت :ما معتقدیــم الیحه بودجه
ســال  ۱۴۰۰نیاز به اصالحات اساسی دارد
چرا که کسری تراز عملیاتی الیحه بودجه
نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ ،درصد رشد
داشته اســت و هزینهها  ۴۷درصد افزایش
پیدا کرده در حالــی که درآمدها حدود ۱۰
درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد :کشــور مــا فرصتهایی
چون ســه هزار میلیــارد نقدینگی ،اموال،

امالک و داراییهای دولتی ،معادن و منابع
طبیعی بیشــمار ،سرمایه انســانی و علم و
دانش تخصصی بسیار زیادی دارد و چنین
کشــوری میتواند حتی در همین بودجه،
کسری تراز عملیاتی را کاهش دهد.
رئیس مجلس شــورای اســامی با تاکید
بر اینکه وابســتگی بودجه به نفت باید به
حداقل و بلکه به صفر برســد ،گفت :منابع
نفتی نباید صرف هزینههای جاری کشــور
شود .پیشــرانهایی که تولید و اشتغال را
رونق میدهنــد ،باید از ایــن منبع تامین
شــوند و دولت منابع پایداری را باید ایجاد
کند که به معیشــت و کسب و کار مردم و
تولید کشور لطمه نزند و شکاف طبقاتی را
کاهش و عدالت اجتماعی را گسترش دهد.
قالیبــاف متذکر شــد :همانطــور که مقام
معظــم رهبری در جلســه اخیر شــورای
عالی هماهنگــی اقتصــادی فرمودند که
این راهکارهــا وجود دارد و کارشناســان
این راهکارها را پیشــنهاد دادهاند .امیدوارم
نخبــگان و صاحــب نظــران در این ایام،
مجلس و دولت را با نظرات کارشناسی خود
همراهی کنند.
وی تصریــح کــرد :این ســند ،مهمترین

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000905مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارضمتقاضیاقایزینالعابدینباستانیفرزندعبدالهبهشمارهشناسنامه
 4270810394صــادره از ایجــرود به میزان  18ســهم مشــاع از 153ســهم
ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مســاحت 464780/33متر مربع
ازپــاک 5فرعی از 232اصلی بخش4زنجــان .واقع درقریه مهدیلو خریداری از
مالک رســمی آقای عبداله باســتانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله15روزآگهیمیشوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

موضوع تبادل نظــر و گفتگو میان جامعه
نخبگانی کشــور ،دولت و مجلس اســت.
جامعــه هم باید آگاه باشــد که این ســند
چه تاثیــری در زندگی آنــان میگذارد و
چرا همه کارشناسان اذعان دارند که ریشه
همه مشکالت اقتصادی کشور ،در کسری
بودجه و شــیوه تامین و جبران این کسری
بودجه اســت .مردم باید بدانند که شــیوه
نادرست جبران کســری بودجه چگونه در
زندگی آنان موثر خواهد بود و ســفره آنان
را کوچکتــر خواهد کــرد و به تورم دامن
میزند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:
باید از سند بودجه کشــور این راهکارها با
توافق مجلس و دولت لحاظ شود تا از تورم
بیشتر ،بیکاری بیشتر ،شکاف طبقاتی بیشتر
و فشــار مضاعف بر معیشت مردم به ویژه
اقشار کم درآمد جلوگیری کرد.
قالیباف گفت :مــا نیاز به همت و جدیت و
شــجاعت در تصمیم گیری و اجرا داریم و
آشفتگیهای سند مالی بودجه را باید تا حد
امــکان برطرف کنیم و انضبــاط در نظام
بودجه ریزی را باید اولویت خود بدانیم.
وی اظهــار داشــت :همــکاران بنده در
کمیســیون تلفیق تــاش خواهند کرد تا
الیحــه بودجه ســال آینــده را در منابع،
مصــارف و بخش انضباط مالــی به دقت
بررسی و رسیدگی کنند.
رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان
اینکه اصالح اقتصاد کشور در گرو اصالح،
تنظیم و تصویب هوشمندانه الیحه بودجه
کل کشــور است ،گفت :ان شــاءاهلل و به
لطــف خداوند متعال و با رهنمودهای رهبر
معظم انقالب و تالش مجدانه همکاران در
مجلس شورای اسالمی و همراهی دولت،
بتوانیم بهترین تصمیــم را به نفع مردم و
کشور بگیریم.

آگهیموضوعماده 3قانون وماده13آئین نامهقانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابــر رای شــماره  139960327003000906مورخه99/8/26هیات
اول /دوم موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم عادله باستانی فرزند عبداله به شماره شناسنامه1536
صادره از مرکزی به کد ملی 4285146117به میزان 9سهم مشاع از 153سهم
ششــدانگیکقطعهزمینمزروعیدیمیبهمساحت464780/33مترمربعاز
پالک 5فرعیاز 232اصلیبخش4زنجان.واقعدرقریهمهدیلوخریداریازمالک
رســمی آقای عبداله باستانی به صورت وراثتی محرزگردیده است .لذا به منظور
اطــاععمــوممراتبدردونوبــتبهفاصله 15روزآگهیمیشــوددرصورتیکه
اشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانند
ازتاریخانتشــاراولینآگهیبهمدتدوماهاعتراضخودرابهاینادارهتســلیمو
پس ازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواست خودرا
بهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضایمدتمذکوروعدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/10/8:
علیرضامحمدی-رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانخدابنده

آگهیمزایدهاموالغیرمنقولپروندهاجراییبهشمارهکالسهبایگانی۹۶۰۰۰۶۳
ششدانگ عرصه و اعیان زمین (نوع ملک:طلق) به شماره هفتصد و نود دو فرعی از سه اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز و مجزا شده از ششصد و چهل و هشت فرعی از اصلی مذکور بخش
شــشحوزهثبتیملکآققالاســتانگلســتانبهســیصدوشصتمترمربعواقعدرمحورگرگانبهآققال،نرسیدهبهآققال،شهرکصنعتیآققال،ابتدایفازسه،ابتدایخیابانسازندگی
کدپســتی ۴۹۳۱۱۶۹۶۵۶موضوع ســند مالکیت اصلی به شماره چاپی 58255512سری الف ســال ۹۴با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۵۲۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۱۲۱در صفحه ۲۰۲دفتر
امالک جلد ۳۱ذیل شــماره 3961به نام شــرکت عصر آمار و فناوری اطالعات ( پارس فایبرنت) شــماره ثبت ۸۷۰۷تاریخ 1367/01/28و شــماره ملی ۱۰۷۰۰۱۲۷۹۳۲به عنوان مالک
شش دانگ عرصه و اعیان صادر گردیده است .حدود و مشخصات :شماال :دیواریست بطول بیست و هشت متر به قطعه دو تفکیکی شرقا ،دیوار به دیوار به طول دوازده متر و هشتاد و پنج
سانتیمتربهقطعهدوتفکیکیجنوبا:دیواربهدیواراستبهطولبیستوهشتمتربهقطعهپنجتفکیکیغربادربودیواراستبهطولدوازدهمتروهشتادوششسانتیمتربهبلوارصنعت.
نامبرده ملک خود را با تمام متعلقات و ملحقات شرعیه و عرفیه در آن که دارای بیمه معتبر میباشد ،برای اخذ تسهیالت شرکت عصر آمار و فناوری اطالعات ( پارس فایبرنت) به موجب
سند رهنی شماره  ۴۱۴۴۱مورخ 1395/05/24تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره  ۱۰۷گرگان در رهن بانک سپه شعبه شهداء گرگان قرار داده که به علت عدم پرداخت بدهی منتهی به
صدور اجراییه با موضوع الزم االجرا به مبلغ چهار میلیارد رال 7شده و در این اداره پرونده کالسه  9600063تشکیل گردیده وبا توجه به درخواست بستانکار در اجرای ماده  ۳۴اصالحی
قانون ثبت ملک مورد وثیقه توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ  ۵.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰راال ( پنج میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون رالد) ارزیابی و قطعی شده است .برابر گزارش
هیات کارشناسی منتخب ملک مرهونه یک دستگاه سوله با اسکلت فلزی و به مساحت حدود ۲۵۵متر مربع و با ارتفاع حدود 50/7متر در خط الراس و ساختمان اداری به مساحت حدود۴۰
متر مربع که دارای یک اتاق و آشپزخانه اپن و سرویس بهداشتی می باشد که دیوار های سوله از آجرنما ،کف سوله از بتن ،سقف آخر از نوع شیروانی با عایق پشم شیشه و تور مرغی و پوشش
ورق فلزی و نمای ساختمان اداری از آجرنما  ،کف ساختمان اداری از سرامیک  ،دیوارها و سف گچکاری ،در و پنجره ها از نوع فلزی ،سقف آخر از نوع کف بام ،محوطه از بتن و دارای انشعاب برق
و انشعاب گاز می باشد و جمعا به مبلغ پنج میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون رال 0ارزیابی و قطعی شده است .پرداخت بدهی های مربوط به برق ،آب ،گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک
و مصرف در صورتی که مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده بر عهده برنده مزایده می
باشد.لذادرروزچهارشنبهمورخه 1399/10/24ازساعت 9صبحالی ۱۲ظهردرادارهثبتاسنادوامالکآققالواقعدرشهرستانآققالخیابانشهیدباهنرجنوبیخیابانخوشگلدی۱۸
از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ ۵.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰رالخ ( پنج میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون رالب ارزیابی شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته
خواهد شد .فروش کال نقدی است و حق االجرا و حق المزایده برابر مقررات وصول خواهد شد.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی
یک مرحله ای  /دو نوبته۱۳۹۹۰۳۶

شماره مجوز1399 / 5439 :
نوبت اول 1399/۱۰/07 :
نوبت دوم 1399/۱۰/08 :

موضــوع  :تعویــض پوشــش و تعمیرات خط « ۲۲هفت تپه به طول  ۷کیلومتر و خط لولــه « ۲۰صنایع فوالدبه طول  ۲۳۰۰متربه
شماره ۲۰۹۹۰۹۱۸۷۱۰۰۰۰۳۱
مدت قرارداد ۳۶۵ :روز شمسی
زمان توزیع اســناد مناقصه  :توزيع اســناد مناقصه و کاربرگ اســتعالم ارزیابی کیفی بین مناقصه گران از تاریخ انتشــار آگهی
نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار به مدت  ۵روز کاری خواهد بود .
شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه :
 -١ارائه گواهینامه پایه  ۳تأسیسات و تجهیزات یا رتبه  ۴نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه
 ۲ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعینوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :مبلغ  10 . 300 . 000 .000ریال ضمانت نامه بانکی مطابق با آیین نامه تضمین
معامالت دولتی به شــماره /۱۲۳۴۰۲ت ۵۰۶۵۹ه تاریخ ( 1394 / 09 /22واریز وجه نقد به حســاب ســیبا بانک ملی به شــماره
حساب  ۴۱۰۱۰۹۰۵۷۱۲۱۴۷۳۴نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گاز ایران  -منطقه یک انجام گیرد).
مــدت اعتبــار پیشــنهادها  :پیشــنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت  ۳مــاه از آخرین تاریخ
بازگشت پاکات معتبر بوده و در صورت درخواست مناقصه گذار تا  ۳ماه دیگر قابل تمدید باشد.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به آدرسWWW . setadiran . ir
انجام خواهد شد.
روابط عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز

خبر

بودجه ۱۴۰۰واقعبینانهاست

رئیسجمهور گفت :دولت نه تنها مصر است که روزانه  ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت صادر
کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده کند.
به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،در یکصد و نودویکمین نشست
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ،درخصوص هماهنگی دستگاه های اجرایی برای تنظیم بازار
محصوالت کشــاورزی و موضوعات مرتبط با بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۰در مجلس شورای
اســامی ،تبادل نظر شد.رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار
کم برخوردار و در عین حال تولید کنندگان و کارآفرینان به ویژه آن دسته ای که امور توسعه ای
کشور را به عهده دارند ،تاکید کرد :مردم از مسئوالن کشور توقع و انتظار دارند که مشکالت را
بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.حجت االسالم حسن روحانی ،تصویب الیحه
بودجه را عالمت و نشانه ای پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضالت و ایجاد گشایش
ها برای مردم و فعاالن اقتصادی دانست و گفت :الیحه بودجه  ۱۴۰۰حاصل مطالعات و بررسی
های دقیق در مســیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم
اســت و از این نظر بودجه سال آینده ،در عین انسجام و هدفمندی ،واقع بینانه و دقیق هست.
روحانی خاطرنشــان کرد :سر فصل ها و مختصات و متغیر های اصلی مطرح شده در الیحه
بودجه ،حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم ها و جنگ اقتصادی
تحمیلی دشــمن و با هدف خنثی ســازی و بی اثر کردن آنها و در نهایت برداشتن فشارهای
اقتصادی و بهبود معیشــت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.رئیس جمهور تصریح کرد:
دولت نه تنها مصر اســت که روزانه  ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشــکه نفت صادر کند بلکه انتظار
دارد وزارت نفت شــرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین
المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اســامی ایران برای بدست آوردن بازار است،
استفاده کنیم.وزیران جهادکشاورزی و صنعت،معدن و تجارت (صمت) در این جلسه گزارشی از
هماهنگی ها درخصوص تنظیم بازار ارایه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات الزم درباره
تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کاالهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ
شد و تامین و ساماندهی کاالها در بازار شب عید مورد تاکید قرار گرفت.روحانی با اشاره به تاکید
مقام معظم رهبری برای توجه بیشــتر به معیشت مردم در شرایط همهگیری ویروس کرونا و
تحریمهای ظالمانه گفت :اخیرا گامهای جدیتری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه
تأمین مایحتاج مردم و کاالهای اساســی با هماهنگی وزارتخانههای صمت و جهادکشاورزی
برداشته شده است.رئیسجمهور سیاســت خوداتکایی ،نظام عادالنه توزیع و عرضه کاالهای
اساســی همگام با نظارت بر قیمتها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیازهای معیشتی
مردم و افزایش تابآوری اقشار آسیبپذیر برشمرد و افزود :در کنار تولید ،چرخه توزیع کاالهای
اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی پیش
برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشــور جلوگیری شود.در این جلسه وزیر نیرو
گزارشی از پیگیری های کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارایه نمود و رئیس جمهور با
تاکید بر ضرورت توسعه روابط دوستانه دو کشور در حوزه های مختلف ،پیگیری جدی اجرای
توافق های تجاری و بانکی دو طرف را الزمه پیشرفت در اجرای پروژه های مشترک برشمرد.
حوزهثبتملکگرگان
آگهیاختصاصیموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمان
های فاقد سند رسمی برابر ماده ۳و ماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف
برابر رأی شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۳۵۱۱هیئت موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوســاختمانهایفاقدســندرسمیمستقردرواحد
ثبتیتصرفاتمالكانهبالمعارضکالسه۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۵۳۶تقاضای
محمدمهدی کریمی ثانی بشماره شناسنامه604کدملی2121432310صادره
گرگانفرزندعلیواقعدراراضیخارجازمزرعهموقوفهباباصادقیاندرششدانگ
یکقطعهزمینکهدراناحداثبناشــدهاســتبمســاحت245/67مترمربعاز
پالک۳۸۶۶فرعیاز-۱۰۷اصلیبخش۳گرگانطبقرایصادرهحکایتازانتقال
از مالک رسمی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روزآگهیمیشــودازاینرواشــخاصیکهنسبتبهصدورسندمالكيتمتقاضی
اعتراضداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهیبمدتدوماهاعتراض
خودراباذکرشــمارهپروندهبهاینادارهتســلیموپسازاخذرســیدظرفمدت
یکماهازتاریختسليماعتراضبهمرجعثبتی،دادخواستخودرابهمرجعذیصالح
قضائیتقدیمنماید.مالف5728
تاریخانتشارنوبتاول99/09/22:
تاریخانتشارنوبتدوم99/10/08:
علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان
متنآگهیمزایده
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرای گرگان به نشانی باال مراجعه نمایند
و خریداران می توانند در وقت مقرر در محل مزایده حاضر و در جلسه مزایده
شــرکت نمایند و برابر ماده  ۱۳۶اصالحی آیین نامه اجرا شــرکت در مزایده
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت و
حضورخریداربانمایندهقانونیاودرجلسهمزایدهاست.برندهمزایدهمکلف
اســتمــابهالتفاوتهمبلغفــروشراظرفمدتپنــجروزازتاریخمزایدهبه
حســاب صندوق ثبــت تودیع نماید و در صورتی که ظــرف مهلت مقرر ،مانده
فروش را به حســاب ســپرده ثبت واریز نکند ،مبلغ  ۱۰درصد واریزی قابل
اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این صورت ،عملیات
فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید می گردد .فروش مال به نسیه
در صورتی جایز اســت که متعهد له به فروش به نســیه را قبول و مدیون نیز
مازاد را نقدا دریافت و با نسبت به مازاد نسیه را قبول کند و در هر دو صورت
خود مسئول وصول خواهد بود و نیم عشر اجرایی و حق مزایده نقدا دریافت
میشود.م الف5862
تاریخ انتشار آگهی 98/10/08:
محمدفندرسکیرئیساداره ثبتاسنادوامالکآققال

حوزهثبتملکگرگان
آگهی اختصاصی موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمان های فاقد سند رســمی برابر ماده 3و ماده ۱۳آئین نامه قانون
تعیینتکلیف
برابــر رای شــماره  139960312001012903هیئــت موضــوع
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان هــای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالســه
 1399114412001000212تقاضای محمد هادی طهماسبی یساولی
بشــماره شناســنامه 2110334894کدملــی2110334894صادره
گرگان فرزند یعقوبعلی واقع در اراضی والش آباد در ششدانگ یک قطعه
زمینکهدرآناحداثبناشــدهاســتبمســاحت ۳۰۰۰مترمربعازپالک
-۱۱۲اصلیبخش ۳ثبتگرگانطبقرایصادرهحکایتازانتقالازمالک
رسمی دارد .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده
روزآگهیمیشــودازاینرواشــخاصیکهنســبتبهصدورسندمالكيت
متقاضیاعتراضداشــتهباشــندمیتوانندازتاریخانتشــاراولینآگهی
بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شــماره پرونده به این اداره تســلیم و
پسازاخذرسیدظرفمدتیکماهازتاريختسليماعتراضبهمرجعثبتی،
دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید .م الف5726
تاریخ انتشار نوبت اول99/09/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم99/10/08:
علی برقی رئیس اداره ثبت اسناد وامالک گرگان

