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جدیدترین وضعیت بازارهای روغن ،لبنیات ،مرغ و تخممرغ

صدور 1/2میلیون پروانه ساختمانی در نیمه دوم ۱۴۰۰

یارانههای جدید حریف گرانیها میشود؟

طرح توزیــع عادالنه یارانهها با واقعی شــدن قیمت ۴
قلم کاالی اساسی و امکان برداشــت یارانه واریزی اجرایی
شــده است.با امکان برداشت یارانه واریز شده بابت ماه اول،
طرح توزیع عادالنه یارانهها اجرایی شــده و کاالهای مرغ،
تخم مرغ ،روغن و لبنیات مشــمول تغییر قیمت شدند که
طبق اعالم وزیر جهاد کشــاورزی مبالغ واریزی به حساب
مردم این تغییرات قیمت را پوشش خواهد داد و حتی برای
برخی دهکها هم بیش از تغییر نرخها واریز شده است .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،مسئوالن وزارت جهاد و
اتحادیههای تولیدی میگویند که کمبودی در عرضه هیچ
یک از اقالم وجود ندارد و تنها افزایش تقاضا ناشی از تغییر
قیمت ،منجر به ایجاد صفهای طوالنی خرید شــده که به
منظور تامین مرغ و روغن ،کشتارگاه و کارخانههای تولیدی
بدون تعطیلی مشغول فعالیت هســتند.امراللهی مدیرکل
بازرسی و نظارت بر کاالهای اساسی وزارت جهاد گفت :تنها
برای تخممرغ ،روغن ،مرغ و لبنیات افزایش قیمت داریم .در
صورتی که مردم شاهد گرانفروشیهای بی دلیل در سایر
کاالها بودند ،به سامانه  ۱۲۴گزارشات خود را ارسال کنند.
حمیدرضا کاشــانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران
میهن گفت :قیمت هر شــانه تخم مــرغ از  ۴۳هزار تومان
به  ۷۶هزار تومان رســیده که با این وجود یارانه پرداختی
جوابگوی این تغییر قیمت است.به گفته او ،با توجه به ازدیاد
عرضه در برابر تقاضا مشــکلی نداریم و تنها رفتار هیجانی
روزهای اخیر منجر به کمبود عرضه شــده است.کاشــانی
میگوید :روزانه  ۳هزار تن تخم مرغ در بازار عرضه میشود
که ازدیــاد عرضه در برابر تقاضا موجب شــده تا قیمت به
نرخ مصوب اعالمینرسد.بنابر اعالم اتحادیه مرغداران میهن
قیمت کنونی تخم مرغ نسبت به قبل از توزیع عادالنه یارانه
 ۸۰درصد افزایش داشــته است ،اما اطالع دقیقی از میزان
رقم تخصیصی یارانه به تخم مرغ نداریم.

رفع صف خرید با اصالح قیمت مرغ

مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت:

که در محاسبات دولت مابه التفاوت افزایش قیمت اقالم در
یارانه واریزی لحاظ شده اســت.او افزایش  ۲برابری قیمت
جهانی روغن نسبت به پارسال و اصالح نظام یارانه را از علل
تعیین کننده قیمت روغن در بازار اعالم کرد.طبق تصمیم
جدید دولت برای توزیــع عادالنه ارز ترجیحی و تخصیص
یارانه کاالهای اساسی به مصرف کننده قیمت چهار قلم از
کاالهای اساسی تغییر کرد و دیروز اعالم شد.

شما در کدام دهک قرار دارید؟

در راســتای توزیع عادالنه یارانهها ،قیمت هر کیلو مرغ ۵۹
هزار و  ۸۰۰تومان اعالم شــده است.به گفته او ،دولت پس
از ماهها بررســی اقدام به توزیع عادالنــه یارانه کرد که بی
شــک یارانه واریزی جوابگوی افزایش قیمت اقالم اســت.
یوسف خانی میگوید :صفهای طوالنی خرید مرغ تا ظهر
دیروز ناشــی از کشتار کم و تردید مرغداران به بارگیری به
جهت افزایش قیمت بود که با اعالم قیمت مصوب مشــکل
مرتفع میشود.رئیس اتحادیه پرنده و ماهی گفت :با توجه به
فراوانی تولید ،مشکلی در عرضه مرغ نداریم و تنها تقاضای
کاذب ســبب ســودجویی افراد در کشــتارگاه و واحدهای
صنفی میشود.اتحادیه فروشــندگان پرنده و ماهی ،تاخیر

اطالع رســانی اعالم قیمت از استانداری و همچنین تاخیر
توزیع مرغ در عمده فروشــیها را در کنار هجوم مردم برای
خرید از علل تشکیل صفهای طوالنی خرید مرغ اعالم کرد.
سیدمحمد رضا بنی طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی گفت:
یارانه واریزی کمک معیشتی برای بحث اصالح نظام یارانه
اســت و بخش دیگر آن باید از جیب مرد م پرداخت شود.به
گفته او ،محصوالت لبنی به سبب فساد پذیری همچون برنج
و روغن قابل احتکار نیســت و هم اکنون تمامیبرندها کاال
در فروشگاه موجود است.امیرهوشنگ بیرشک دبیر انجمن
صنایع روغن نباتی گفت ۴۰ :تا  ۴۵درصد روغن تولیدی در
بخش صنف و صنعت و مابقی توسط خانوار مصرف میشود

هموطنان میتوانند برای اســتعالم وضعیت دهکبندی
خود با شماره تلفن گویای  ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹تماس بگیرند.
در جریان اصالح نظــام یارانهای و آغاز روند پرداخت یارانه
جدید بر اســاس دهکبندی انجامشــده ،مردم با ابهاماتی
نبودن خود بر اساس دهکهای
در مورد مشــمول بودن یا
ِ
درآمدی مواجه شدهاند.ســازمان هدفمندی یارانهها اعالم
کرده اســت هموطنان میتوانند برای اطالع از دهکبندی
خود از دو کانال اقدام کنند؛ راه نخســت ،شــماره گویای
 ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹اســت که بعد از تماس ،بــا وارد کردند
کد ملی سرپرســت خانــوار و همچنیــن وارد کردن یک
شــماره تلفن همراه که به نام سرپرســت است ،دهکی که
در آن قرار دارند اعالم میشــود.راه دیگر مراجعه به سامانه
 hemayat.mcls.gov.irاست که وضعیت دهکبندی را
مشــخص و اعالم میکند.دولت در ساعت  ۲۴روز نوزدهم
اردیبهشت در جریان اصالح نظام یارانه و نرخ ارز ترجیحی،
نسبت به پرداخت یارانهای با مبلغ جدید اقدام کرد که طی
آن با حذف دهک دهم (پردرآمد) ،برای دهک اول تا ســوم
مبلــغ  ۴۰۰هزار تومان به ازای هر نفر و برای دهم چهار تا
ِ
است.پرداخت
نهم  ۳۰۰هزار تومان برای هر نفر واریز کرده
انجامشــده برای  ۹دهک ،حدود  ۷۲میلیون نفر را پوشش
داده که نسبت به جمعیت یارانهبگیر که حدود  ۷۸میلیون
نفر بودند ،حدود شــش میلیون نفر کمتر شده است.طبق
قانون بودجه  ،۱۴۰۱دولت مکلف به حذف سه دهک باالی
درآمدی از دریافت یارانه نقدی است.

وزیر صمت مصوبه دولت برای آزادسازی واردات خودرو را تشریح کرد
وزیر صنعت ،معــدن و تجارت ضمن اعــام این خبر
که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شــد،
تاکید کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشــت و
همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان
داخلــی ،بخش عمدهای از تقاضا بازار پاســخ داده خواهد
شد .هماهنگیهای الزم انجام شده تا این واردات در اسرع
وقت انجام شــود ،اما دولت ،واردکننــده نخواهد بود بلکه
شرایط را تسهیل خواهیم کرد».به گزارش ایسنا ،سیدرضا
فاطمیامیــن در گفت وگو با یک برنامــه تلویزیونی  ،در
تشریح تصویب کلیات طرح واردات خودرو در هیأت دولت،
ضمن اشاره به اینکه «از سال  ۱۳۹۷به سبب بههمریختگی
تراز ارزی کشــور ،واردات خودرو ممنوع شد» ،اظهار کرد:
این مصوبه تا اردیبهشــت  ۱۴۰۱مهلت داشت و بهنوعی
تمدید شــده بود .همزمان با پایان یافتــن این مصوبه در
دولت ،موضوع ازســرگیری واردات خودرو مطرح شد که
کلیات آن تصویب شده است.وزیر صنعت ،معدن و تجارت
ادامه داد :خوشبختانه در حال حاضر چند رویداد همزمان
با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به
اتمام رســیده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از

طراحی پنج روش برای واردات خودرو

ســوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته
است و فشاری بر منابع ارزی کشور بهگونهای که برای نرخ
ارز مشکلساز شود ،وارد نیســت.فاطمیامین خاطرنشان
کرد :در مصوب ه آمادهشــده که در مرحله نهایی است ،چند
نکته مهم وجود دارد .اولین نکته این اســت که تمرکز ما
بر واردات خودروهای اقتصادی است .در سالهای پیش از
 ،۱۳۹۷عمدتا خودروهای لوکس ،گرانقیمت و تجمالتی
وارد میشد که بخش خاصی از آن بهره میبردند اما تمرکز
ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای
اســتفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور
برطرف شود.
وزیر صمت با بیان اینکه «خودروهای تولیدی کشــور
که در محــدوده خودروهای اقتصادی هســتند ،عمدتا از
کیفیــت مطلوبی برخوردار نیســتند و بایــد تولید آنها
متوقف شــود؛ چراکه عالوه بر اینکه بر مبنای پلتفرمهای
قدیمیهســتند و کیفیتی مناسبی ندارند ،مردم نیز از این
وضعیت ناراضی هستند» ،افزود :بنابراین ،اینکه تمرکز ما
بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی اســت و در اولویت
قرار گرفته است ،هم به این جهت مهم است که عامه مردم

هر چند بازار سرمایه در روزهای نخست هفته گذشته روندی
نزولی داشت ،اما در نهایت هفته را با صعودی چشمگیر به پایان
برد و شاخص کل بورس از مرز بک میلیون و  ۵۶۰هزار واحد نیز
گذر کرد.به گزارش ایسنا ،بررسی وضعیت بازار سهام در هفته ای
که گذشت نشان میدهد که ارزش کل معامالت با رشدی ۹۶.۹۷
درصــدی از  ۱۷۸هزار و  ۳۹۴میلیارد ریال در هفته قبل به رقم

یعنی اقشــار متوسط بهرهمند شــوند و هم به این خاطر
که مشــکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.وی در
پاسخ به اینکه «چه تعداد خودرو وارد خواهد شد؟» اظهار
کرد :تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناســب با تنظیم
بازار خواهد بود .پنج روش برای واردات طراحی شــده که
بهزودی اطالعرســانی خواهد شد.دولت واردکننده خودرو
نخواهد بود ،بلکه این واردکنندگان هســتند که مسئولیت
را برعهده خواهند داشــت .محدودیتی برای واردات وجود
ندارد و متناســب با نیاز و تقاضا بازار ،واردات انجام خواهد
شــد.مقام عالی وزارت صمت در ادامــه گفت :اینکه مردم
هــر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت باال و پایین
شــدن قیمتها در بازار صحبت میکنند ،به سبب شکاف
عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاســت .سال گذشته
کمتر  ۹۰۰هزار دســتگاه خودرو در کشــور تولید شد که
این میزان نســبت به تقاضا عدد بسیار پایین بود و سبب
شد شاهد شکلگیری بازار سیاه خودرو باشیم .خبر خوب
این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی
آن از ســال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است ،عرضه
خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل

توجهی خواهد داشــت .این افزایش عرضه آغاز شده و از
ابتدای امســال تا هجدهم ماه جاری ،میــزان عرضه ۱۸
درصد افزایش داشــته است؛ ضمن اینکه خودروهای کف
 ۵۰درصــد کاهش یافته و تعهــدات معوق نیز از  ۶۰هزار
دســتگاه به  ۱۰هزار دستگاه رســیده است .فاطمیامین
ادامــه داد :واردات خودرو بهویــژه خودروهای اقتصادی و
ارزان قیمت از یک سو میتواند بخش عمدهای از تقاضا را
پوشش دهد و از سوی دیگر ،افزایش عرضه ،تناسب میان
عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد .امید است این دو جریان
بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها را پوشــش دهد.وزیر
صنعت ،معدن و تجارت در رابطه با زمان واردات خودرو و
اینکه چه افرادی صالحیت واردات خواهند داشــت ،اعالم
کرد :مصوبه ،هفته آینده نهایی خواهد شد .هماهنگیها با
دستگاههای مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع
واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماهها طول بکشد.
حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشــده و هفته
آینده بصورت رســمیمصوب خواهد شد ،مسیرها کنترل
شــده ،موانع احتمالی بر ســر واردات ،ارزیابی شده است.
شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر الزم اتخاذ میشود.

معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی از صدور یک میلیون
و  ۲۰۰هزار فقره پروانه ســاخت در نیمه دوم ســال گذشته و شکست رکورد
این شــاخص خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر ،محمود محمودزاده در بیست و
چهارمین اجالس هیئت عمومیسازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید
بر افزایش حجم پروانههای صادره در نیمه دوم ســال  ۱۴۰۰گفت :این موضوع
از رشد بی سابقه ساخت و ساز خبر میدهد .به گونهای که در بازه زمانی نیمه
دوم سال گذشــته یک میلیون و  ۲۰۰هزار فقره پروانه ساخت و ساز شهری و
روســتایی صادر شده است در حالی که در سالهای قبل از آن در بازه یک ساله
تنها  ۴۵۰هزار فقره مجموع شــهری و روستایی صادر میشد.معاون مسکن و
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی ادامه داد :در سالهای قبل از  ،۱۴۰۰حجم
متراژ زیربنای پروانههای ساختمانی صادر شده مجموعاً به  ۵۵میلیون مترمربع
میرسید .در حالی که در سال گذشته برای بیش از  ۱۵۵میلیون مترمربع واحد
مسکونی در سراسر کشــور پروانه از سوی شهرداریها صادر شد.محمودزاده با
تأکیــد بر اینکه افزایش صدور پروانههای ســاختمانی بــازار کار خوبی را برای
مهندســان ناظر و اعضای سازمان نظام مهندسی اســتانها فراهم کرد ،گفت:
امیدواریم این شــبکه عظیم مهندسان بتوانند در جهت ارتقا کیفیت ساخت و
ساز در کشور مؤثر باشند.

تولید کنسرویجات با  ۱۰درصد ظرفیت

دبیر ســندیکای صنایع کنسرو گفت :تولید کنســرو در حال حاضر متوقف
نشــده اســت اما روند تولید آن کاهش پیدا کــرده و برندهای مطرح در تولید
کنسرویجات با  10درصد از ظرفیت و توان خود اقدام به تولید میکنند چراکه
روغن آنها تامین نیســت.محمد میر رضوی در گفتوگــو با ایلنا ،با بیان اینکه
نرخ هر کیلو روغن در صنف و صنعت  6برابر ارتقا پیدا کرده اســت ،افزود :در
پیش فاکتور انجمن روغن ،نرخ روغن کیلویی  63هزار تومان تعیین شده است؛
واحدهایی که توانمند هستند میتوانند روغن مورد نیاز خط تولید خود را تامین
و برای خرید هزار تن روغــن حدود  70میلیارد تومان برای انجمن روغن پول
واریز کنند .این در حالیست که واحدهای تولیدکننده خرد توانایی پرداخت این
مبلغ را ندارند از اینرو در نهایت از چرخه تولید حذف خواهند شد.وی ادامه داد:
دولت سهمیه روغن کارخانجات کنسروی را تخصیص داده اما هنوز کارخانجات
تولیدی سهمیه خود را تحویل نگرفتهایم.

رایزنی برای توسعه روابط بازرگانی و صنعتی
ایران و قطر

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با مدیرکل همکاریهای
توگو کرد.به گزارش سازمان
بینالمللی وزارت صنایع و بازرگانی قطر دیدار و گف 
توســعه تجارت ایران ،در دیدار علیرضا پیمانپاک با شیخ احمد آهن از اعضای
هیات همراه امیر قطر به تهران ،تفاهمات ســفر وزیر صمت به دوحه در جریان
دیــدار رئیس جمهور اســامیایران از دوحه پیگیــری و همچنین محورهای
همکاریهــای بازرگانی و صنعتی بین ج .ا .ایران و قطر در جریان هشــتمین
اجالس کمیســیون اقتصادی دو کشــور که قرار است اواسط خرداد ماه ۱۴۰۱
در دوحه برگزار گردد ،مورد بحث و بررســی قرار گرفت.همچنین در این دیدار
هماهنگیهای الزم در خصوص برگزاری نشســت مشترک تجاری ایران و قطر
همزمان با کمیســیون مذکور در دوحه با حضــور هیاتهای تجاری از بخش
خصوصی دو کشور به عمل آمد.

سکه  ۱۴میلیون و  ۴۵۰هزار تومان شد
قیمت ســکه طرح جدید روز پنجشــنبه  22اردیبهشت با  ۷۸۰هزار تومان
افزایش نســبت به روز قبلی به  ۱۴میلیون و  ۴۵۰هزار تومان رسید.به گزارش
ایرنا ،ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت  ۱۳میلیون
و  ۷۵۰تومان معامله شــد.همچنین روز پنجشــنبه نیمسکه بهار آزادی هفت
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان ،ربع ســکه چهار میلیون و  ۸۰۰هزار تومان و سکه
یــک گرمی ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان قیمت خورد.عالوه بر این ،در بازار طال
نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۳۸۷هزار تومان رسید و قیمت
هر مثقال طال  ۶میلیون و  ۱۰هزار تومان شد.اُنس جهانی طال نیز با قیمت هزار
و  ۸۵۲دالر و یک سنت معامله شد.

رشد بورس در هفتهای که گذشت؛ از فرش به عرش بورس
 ۳۵۱هزار و  ۳۸۱میلیارد ریال رسید.حجم کل معامالت این بازار
نیز با رشــدی  ۱۱۶.۹۲درصدی از  ۲۷هزار و  ۱۶۱میلیون سهم
تا  ۵۸هزار و  ۹۱۹میلیون ســهم افزایش یافت.ارزش معامالت

در بازار اول ســهام در هفته قبلی رشــدی  ۱۰۰.۳۱درصدی را
تجربه کــرد و از  ۵۹هزار و  ۱۵۸میلیارد ریــال به  ۱۱۸هزار و
 ۴۹۷میلیارد ریال رســید .ارزش معامالت در بازار دوم سهام نیز

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهاي

5

 ۸۹.۸۸درصد افزایش یافــت و از  ۶۸هزار و  ۱۵۳میلیارد ریال
تا  ۱۲۹هــزار و  ۴۰۶میلیارد ریال افزایش یافت.ارزش معامالت
بازار بدهــی  ۳۸۲.۷۰درصد صعود کرد و از  ۳۴۶۸میلیارد ریال

تا  ۱۶هزار و  ۷۴۲میلیــارد ریال افزایش یافت .همچنین ارزش
معامالت در بازار مشتقه توانست  ۵۷.۸۷درصد افزایش یابد و از
 ۲۸۸میلیارد ریال به  ۹۵۵میلیارد ریال برســد .صعود چشمگیر
شاخصها شاخص کل بورس در هفته گذشته با  ۳۴.۷۳۲درصد
افزایش از یک میلیــون و  ۵۲۹هزار واحد در هفته قبل به یک
میلیون و  ۵۶۴هزار واحد در هفته جاری رسید.

آگهی قانون تعيين تکایف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تنکابن
نظر به مواد  ۱.و  ۱۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب مرحله 64

 -1شــرکت آب فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحلهای ،به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید.
ردیف

موضوع

شماره مناقصه

مبلغ تضمین (ریال)

شماره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

1

خرید شیر و اتصاالت آبرسانی

401 - 1 – 82

489.000.000

۲۰۰۱۰۰۱۴۳۴۰۰۰۰50

 -2کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:

 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/2/21میباشد.

 1390/9/20أمالك متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی تنکابن مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد .مرحله64

امالک متقاضیان واقع در قریه تشکون پالک  51اصلی بخش3

 466فرعی شعیب عبدالهپور به کد ملی 2219852806نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مساحت  168.15مترمربع خریداری معالواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه زمین کین پالک  53اصلی بخش 3

 84فرعی شوکت طالبی نصرآباد به کد ملی  1637975971نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 1064مترمربع خریداری معالواسطه از مالک

رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه کشکلستان پالک  55اصلی بخش 3

 493مفروزی از  320فرعی ترانه شهسا به کد ملی  0034875832نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 190مترمربع خریداری معالواسطه از

مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه توساکله پالک  58اصلی بخش 3

عنوان

ساعت

روز

تاریخ

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

13:00

شنبه

1401/2/24

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

13:00

سه شنبه

1401/3/3

زمان بازگشائی پاکتها

8:00

چهارشنبه

1401/3/4

 -3اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
 -1-3آدرس :اصفهان ،خیابان شیخ کلینی ،خیابان جابر ابن حیان ،دبیرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،تلفن ،031-36680030-8 :اتاق ()292
 -4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
 -1-4مرکز تماس1456:
 -2-4دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها ،در سایت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفایل /تامین کننده /مناقصهگر موجود است.

 245مفروزی از  110فرعی مریم عبدالهپور به کد ملی  2219852547نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مغازه به مساحت 45.68مترمربع خریداری معالواسطه از

مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه لتاک پالک  83اصلی بخش3

 368فرعی علیاکبر گلیج به کد ملی  2219414981نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  719مترمربع خریداری معالواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در مرتع پلهم جزء پالک  90اصلی بخش 3

17فرعی ابوالحسن گلیج به کد ملی  2219398404نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت  387.03متر مربع خریداری معالواسطه از مالک رسمی

18فرعی داود مهرزاده به کد ملی  0490407471نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت  360متر مربع خریداری مع الواسطه از مالک رسمی
امالک متقاضیان واقع در قریه یاندشت پالک  252اصلی بخش3

 35فرعی علی عاشقی به کد ملی  1490023471و محمد محسنی فروغ به کد ملی  0072064471سهم هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری

به مساحت  390.54متر مربع خریداری معالواسطه از مالک رسمی

امالک متقاضیان واقع در قریه خوبارزگاه پالک  20/1اصلی بخش4

4483فرعی کامران پورقاسم به کد ملی 2219158004و جالل پور قاسم به کد ملی  2219526879سهم هر کدام بترتیب سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل

بر ساختمان به مساحت 253.47متر مربع خریداری معالواسطه از مالک رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آییننامه قانون تعیین

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آییننامه قانون تعیین

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره  11854تاریخ 1400/11/12هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای زهرا سلیمانی قره تپه
فرزند شعبان در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  184/93مترمربع
قسمتی از پالک 59اصلی به شماره کالسه 1400/44واقع در اراضی قره تپه
بخش  18ثبت بهشهر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله 14آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند .میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند بدیهی است در صورت انقضا مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1309938

برابر رای شماره  12644و12641تاریخ 1400/11/30هیات قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمیمستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
محمود رضا افسری فرزند علیجان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به
مساحت  25000/83مترمربع قسمتی از پالک  1اصلی به شماره کالسه
1400/842واقع در اراضی حسینآباد بخش  18ثبت بهشهر محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 14آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند .میتواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به
این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضا
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1305866

تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر -محمد مهدی قلیان

تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :

تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بهشهر -محمد مهدی قلیان

19فرعی فرزانه عابدین مقانکی به کد ملی  0070826099نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت  365.50متر مربع خریداری معالواسطه از مالک

رسمی

امالک متقاضیان واقع در قريه آلکله پالک  111اصلی بخش3

 1104فرعی مرتضی مهرابی کوشــکی به کد ملی  1142052494نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 300متر مربع خریداری معالواسطه از

مالک رسمی

 1105مفروزی از  910فرعی فاطمه مژده کار به کد ملی  0037097032نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری به مساحت 277متر مربع خریداری مع الواسطه

از مالک رسمی

لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آئیننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریق روزنامه

محلی /كثيراالنتشــار در شــهر منتشر و در روستا عالوه بر انتشار آگهی 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 تاريخ 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 تاريخ تسليم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهي تقدیم درخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موكول 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  ۱۳آئین نامه مذکور در مورد قسمتی ازامالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی

با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت

و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحديد حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید .م الف 1314552
تاریخ انتشار نوبت اول1401/2/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/2/7 :
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سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

