
بح�ران س�وخت و ان�رژی در ق�اره س�بز 
همچن�ان در حال توس�عه اس�ت؛ از کمبود 
ب�رق و گاز گرفت�ه ت�ا اوض�اع اضط�راری 
بنزی�ن در انگلس�تان ک�ه هم�ه چی�ز را 
اس�ت.  داده  ق�رار  تحت الش�عاع خ�ود 
به گزارش »جوان«، بحران انرژی از دو ماه پیش 
در اروپ��ا آغاز ش��د و به مرور زم��ان، بخش های 
مهمی از این قاره را در برگرف��ت. قیمت گاز در 
س��طح اتحادیه اروپا به نزدیک هزار دالر به ازای 
هر هزار مترمکعب رسیده است که در بازار اروپا 

بی سابقه است. 
ورود گاز بیشتر روسیه به اتحادیه اروپا از طریق 
خط تازه س��اخت نورد اس��تریم 2 می توانست 
بخش��ی از بحران را حل کند، اما به نظر می رسد 
اختالف بر سر صدور مجوز بهره برداری از این خط 
لوله در میان کشورهای اروپایی تا حدودی جدی 
بوده و ممکن است روند صدور مجوز بهره برداری 

از آن ماه  ها طول بکشد. 
در این میان، وضعیت انگلس��تان در میان سایر 
کش��ورهای اروپایی از همه بدتر اس��ت؛ آمار ها 
می گویند قیمت عمده فروش��ی گاز در انگلیس 

420 درصد رشد کرده و مش��کل اینجاست که 
ش��رکت های فعال در ح��وزه انرژی این کش��ور 
برای این پدیده آماده نبوده اند. در ابتدای س��ال 
جاری 70 شرکت تأمین کننده انرژی در انگلیس 
وجود داش��ت که تا االن هفت ش��رکت به طور 
کامل تعطیل شده و تعداد دیگری نیز در معرض 

تعطیلی قرار گرفته اند. 
ش��رکت های انگلیس��ی ن��ه تنها با مش��کل در 
تأمین گاز مواجه هس��تند، بلک��ه برخی عوامل 
دیگر نیز اوضاع را تش��دید کرده است. انگلیس 
س��رمایه گذاری زیادی در تولید نیرو از باد کرده 
و قرار بود به صورت طبیعی 25 درصد انرژی در 
این کشور از محل انرژی بادی تأمین شود، اما طی 
ماه های گذشته شاهد کاهش قابل توجه وزیدن 
باد به خصوص در س��واحل این کشور در دریای 

شمال بوده ایم. 
  سهمیه بندی گاز

بحران نه تنها شرکت های انگلیس را تحت الشعاع 
قرار داده، بلکه به بر زندگی مردم این کش��ور نیز 
اثر گذاشته است. از س��ال 2017 سازمان آفجم 
در انگلیس برای قیمت گاز تحویلی به مشتریان 

یک سقف حداکثری تعیین کرد که این سقف با 
هدف دور نگاه داشتن مصرف کنندگان نهایی و 
خانوارهای انگلیسی از نوسانات قیمت انرژی در 

بازار جهانی تعیین شد. 
به طور معم��ول این س��قف حداکث��ر قیمت با 
محاسبه متوسط قیمت عمده فروشی گاز در یک 
بازه شش ماهه تعیین  می شد، اما نکته اینجاست 
که طی ماه های گذشته قیمت گاز به شدت برای 
شرکت های توزیع انرژی افزایش یافته، اما هنوز 
این افزایش برای مصرف کنندگان اعمال نش��ده 
است؛ چراکه قرار است دوباره قیمت گاز روز یکم 

اکتبر تعیین شود. 
اما ای��ن، تنه��ا مش��کل نیس��ت؛ بی بنزینی در 
انگلس��تان هم روزهای بدی را ب��رای مردم رقم 
زده اس��ت؛ رانندگان در سراسر انگلیس برای پر 
کردن باک خودرویشان در صف های طوالنی به 
انتظار می ایستند. یک توزیع کننده بزرگ اعالم 
کرد فروش خود را سهمیه بندی کرده و شماری 
از اپراتور ها گفتند مجبورند بعضی از جایگاه های 
س��وخت را ببندند ک��ه باعث هج��وم خودرو ها 

شده است. 

وزیران دولت و شرکت های نفت می گویند ذخایر 
فراوان بنزین یا دیزل وج��ود دارد و هیچ دلیلی 
برای نگرانی نیست اما نبود راننده تانکر سوخت 
مانع حمل سوخت از پاالیشگاه ها به پمپ بنزین ها 

شده است. 
در حالی که فروشندگان نسبت به مختل شدن 
عرضه س��وخت در آس��تانه کریس��مس هشدار 
می دهند، دفتر بوریس جانس��ون، نخست وزیر 
انگلیس اعالم کرد به دنبال راه حل موقتی برای 
پرداختن به کمبود راننده خودروهای س��نگین 

است. 
س��خنگوی دفتر جانس��ون در بیانی��ه ای اعالم 
کرد: ما به دنب��ال تدابیر موقتی ب��رای اجتناب 
از مش��کالت هس��تیم اما هر گون��ه اقدامی که 
 معرف��ی کنی��م، از نظر زمان��ی بس��یار محدود 
خواهد بود. مانند بس��یاری از کشورهای جهان، 
انگلیس به دلیل ش��یوع ویروس کرونا با کمبود 
موقتی رانن��ده کامیون برای حمل س��وخت در 

کشور روبه روست. 
انجمن حم��ل و نقل ج��اده ای انگلی��س اعالم 
کرد انگلیس با کمبود ح��دود 100 هزار راننده 
روبه روس��ت که نتیجه خروج رانن��دگان از این 
صنع��ت، بریگزیت و کووید 1۹ اس��ت که تعلیم 
و رانندگی آزمایشی به مدت یک سال را متوقف 

کرده است. 
برایان مدرس��ون، رئیس انجمن فروش��ندگان 
بنزین گفت: انتظار دارد این مش��کل برای مدت 
طوالنی ادامه پیدا کند. این مسئله پس از اینکه 
ش��رکت بریتیش پترولیوم اعالم کرد ناچار شده 
است بعضی از جایگاه های سوخت خود را به دلیل 
کمبود راننده تعطیل کند، آشکار شد. شرکت های 
ش��ل و اِسوی اکس��ون موبیل هم مش��کالتی را 
برای رساندن س��وخت به پمپ  بنزین ها گزارش 

کرده اند. 
گزارش های متع��ددی نیز حاکی از این اس��ت 
ک��ه بوری��س جانس��ون قص��د دارد  نیروهای 
ارتش را ب��رای محافظ��ت از تانکره��ای حامل 
س��وخت و انتقال آن ب��ه جایگاه های س��وخت 
اعزام کن��د. در انگلس��تان، ماه هاس��ت که یک 
بحران ش��دید تدارکات ادامه دارد؛ این بحران، 
یک��ی از پیامده��ای مختلف برگزی��ت و عمدتاً 
ناش��ی از کمبود حمل کننده بار اس��ت: در این 
مورد، ماش��ین های حمل س��وخت کافی برای 
 رس��اندن س��وخت ب��ه هم��ه توزیع کنندگان 

وجود ندارد. 
انگلیس می گوید راه حل بلندمدت برای صنعت 
حمل و نقل، استخدام رانندگان انگلیسی بیشتر 

و پرداخت حقوق بهتر به آنهاست. 
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انگلستان در شوک بنزین و گاز
کمبود انرژی در انگلستان، سهمیه بندی را کلید زده و پای ارتش را در بحران انرژی باز کرده است!

 آمار شگفت انگیز
 سرمایه گذاری امریکا در روسیه !

طبق ششمین تحقیق مشترک ساالنه اتاق بازرگانی امریکا در روسیه 
و شرکت ارنست اند یانگ، ش�رکت های امریکایی فعال در روسیه 
96/05 میلیارد دالر در روسیه سرمایه گذاری مستقیم داشته اند. 
به گزارش راش��اتودی، این تحقیق با تمرکز بر چشم انداز سرمایه گذاری 
مستقیم و تجارت دوجانبه بین روسیه و امریکا بر اساس داده های 1۶0 
شرکت انجام شد. طبق یافته های این تحقیق شرکت های امریکایی تنها 
در سال 2020 بیش از 2/2 میلیارد دالر در روسیه سرمایه گذاری کرده اند 
و در نظر دارند 1/8 میلیارد دالر دیگر در سال 2021 سرمایه گذاری کنند. 
طبق این بررسی  ها بیش از نیمی از این سرمایه گذاری  ها در صنایع انرژی 
و منابع طبیعی روسیه جذب شده اند. 84 درصد از شرکت  ها گزارش دادند 

که در آینده نزدیک پروژه های جدیدی در روسیه خواهند داشت. 
طبق این تحقی��ق 78 درصد از ش��رکت های امریکای��ی تأثیر منفی 
تحریم های ضد روسی امریکا بر فعالیت های آنها در روسیه را احساس 
می کنند. این رقم در سال گذشته 80 درصد بود. داده های اتاق بازرگانی 
امریکا در روسیه نشان می دهد آمارهای رسمی نمی توانند سطح واقعی 
روابط بین روس��یه و امریکا را بازگو کنند و داده های به دست آمده از 
تحقیق شرکت ارنست اند یانگ که به عنوان بخشی از این تحقیق ارائه 
شد، نشان می دهد که سرمایه گذاری دوجانبه بین دو کشور حداقل ۹ 

برابر بیشتر از داده های رسمی اتاق بازرگانی امریکاست. 
----------------------------------------------------
اقبال بانک های مرکزی جهان به ارز دیجیتال

ب�ه گفت�ه مؤسس�ه رتبه بن�دی »م�ودی«، ب�ا تغیی�ر رفت�ار 
مصرف کنن�دگان در سراس�ر جهان در ط�ول همه گی�ری کرونا، 
تعداد کش�ور هایی که بانک مرک�زی آنها در حال ایج�اد ارزهای 
دیجیتال هس�تند، ب�ه ط�ور چش�مگیری افزایش یافته اس�ت. 
به گزارش نش��نال نیوز، س��رویس سرمایه گذاران مؤسس��ه رتبه بندی 
»مودی « اعالم کرد که با تغییر رفتار مصرف کنندگان در سراسر جهان 
در طول همه گیری کرونا و روی آوردن آنها به پرداخت با رمزارزها، تعداد 
کشور هایی که بانک مرکزی آنها در حال ایجاد ارزهای دیجیتال هستند، به 
طور چشمگیری افزایش یافته است. با این حال، این آژانس رتبه بندی در 
گزارش روز سه  شنبه خود تأکید کرد که بانک های مرکزی باید بین ظرفیت 
بالقوه ارزهای دیجیتال برای حل مشکالت خاص و تأثیر مخرب آنها بر 

زیرساخت های موجود بازار مالی، به ویژه بانک ها، تعادل ایجاد کنند. 
فاروق خان و ملینا اسکوریدو، معاونان مؤسسه مودی گفتند: مزایای استفاده 
از ارزهای دیجیتال بانک های مرکزی در حوزه استحفاظی مختلف متفاوت 
است و ارزهای دیجیتال می تواند به منظور حل مشکالت خاص آن مناطق 
باشد. ارزهای دیجیتال می توانند جایگزینی برای پرداخت سیستم های امن 

و تحت حمایت دولت به جای خطوط پرداخت موجود ارائه دهند. 
معاونان مؤسسه مودی افزودند: در بازارهای نوظهور، افزایش مشارکت 
مالی که موجب کاهش  عدم رس��میت و همچنین کاهش هزینه های 
سیس��تم های پرداخت ناکارآمد موجود می ش��ود، دالیل قانع کننده 
دیگری برای توس��عه و راه اندازی ارزهای دیجیتال توس��ط بانک های 
مرکزی است. با محبوبیت روزافزون ارزهای رمزنگاری شده به عنوان 
یک دارایی در بین سرمایه گذاران خرد و نهادی، بانک های مرکزی در 
سراسر جهان به دنبال ایجاد ارزهای دیجیتال هستند. به گفته مؤسسه 
رتبه بندی فیچ Fitch، توس��عه س��ریع ارزهای دیجیتال می تواند به 
افزایش مشارکت و ثبات مالی کمک کند، اما آنها تهدیدی برای بانک  ها 

هستند و می توانند توانایی آنها در وام دهی را تضعیف کنند. 
----------------------------------------------------

روس ها تا کی نفت دارند؟
مؤسسه روس ژئو طی گزارشی برآورد خود را نسبت به مدت زمانی 
که روسیه می تواند به تولید نفت و گاز ادامه دهد، ارائه کرده است. 
به گزارش مؤسسه روس ژئو، مؤسس��ه ژئولوژیک روس ژئو پیش بینی 
کرده است که با سقف تولید کنونی، روسیه تا 70 سال آینده می تواند 

به تولید گاز و تا 30 سال آینده به تولید نفت ادامه دهد. 
این مؤسسه گزارش داده که طی 25 سال آینده میزان اکتشافات نفتی و 
گازی در این کشور به یک دهم میزان اکتشاف شده در 25 سال گذشته 
خواهد رسید و در بسیاری از میادین کشف شده در زمان شوروی از مدار 
خارج خواهد شد. این مؤسسه می گوید: در کنار نفت و گاز طی چند دهه 
آینده شاهد کاهش ذخایر دیگر منابع طبیعی و معدنی در این کشور از 
جمله الماس و روی خواهیم بود، به گونه ای که این ذخایر روسیه می تواند 
فقط برای 20 سال آینده کافی باشد و روسیه در حوزه سرب و طال برای 
10 سال ذخیره دارد. روس ژئو هشدار داده است که ذخایر کروم روسیه تا 
پنج سال آینده ته خواهد کشید. هفته گذشته هم سرپرست آژانس فدرال 
منابع معدنی روسیه هشدار داده بود که این کشور برای 20 تا 21 سال آینده 

می تواند از محل فروش نفت درآمد داشته باشد. 
این مقام روس گفته بود که اگر این کشور می خواهد جایگاه خود را به عنوان 
بزرگ ترین فروشنده طالی سیاه در جهان حفظ کند، باید روی فناوری  هایی 
برای استخراج ذخایر نفتی که دسترسی به آنها سخت تر است، سرمایه گذاری 
کند. نظیر این ذخایر را می توان در ش��رق س��یبری یافت. الکس��ی میلر، 
مدیرعامل شرکت گازپروم اما تصویری خوش بینانه تر را نسبت به ذخایر گاز 
این کشور عنوان کرده و گفته روسیه می تواند تا سال 2132 به تولید گاز ادامه 

دهد و البته وی نگفته که پس از آن سال چه اتفاقی خواهد افتاد. 

ظرفیت 2میلیارد دالری تهاتر با برزیل
رئیس هیئت مدی�ره اتاق مش�ترک بازرگان�ی ای�ران و برزیل با 
اش�اره ب�ه اینک�ه ام�کان افزای�ش ص�ادرات ای�ران ب�ه برزیل 
ت�ا 2 میلی�ارد دالر وج�ود دارد، گف�ت: در ت�اش هس�تیم 
حق�وق ورودی کاالی ایران�ی در گم�رک برزی�ل را ب�ه منظ�ور 
افزای�ش ق�درت رقاب�ت در ب�ازار ای�ن کش�ور کاه�ش دهی�م. 
به گزارش فارس،  س��ید فخرالدین عامریان با اش��اره به اینکه در حال 
حاضر برزیل ساالنه حدود 4 تا 5 میلیارد دالر صادرات به ایران دارد که 
با توجه به نیاز ایران، این واردات در حوزه کاالهای اساسی بوده است، 
اظهار داشت: در سوی مقابل میزان صادرات ایران به برزیل هم اکنون 
حدود 100 میلیون دالر است که اگر زیرس��اخت  ها اصالح شود، این 
ظرفیت وجود دارد که صادرات کاال از ایران به برزیل به یک تا 2 میلیارد 

دالر افزایش پیدا کند. 
وی با بیان اینکه تراز تجاری ایران و برزیل به نفع برزیلی  ها مثبت است، عنوان 
کرد: در تالش هستیم حقوق ورودی کاالی ایرانی در گمرک برزیل را کاهش 

دهیم تا کاالهای ایرانی قدرت رقابت در بازار این کشور را داشته باشند. 
رئیس هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل با تأکید بر اینکه 
باید یک توافق دو جانبه بین ایران و برزیل به منظور رسمی شدن تهاتر کاال 
بین دو کشور صورت گیرد، گفت: به زودی این اتفاق رقم خواهد خورد،  با 
توجه به مشکالت بانکی موجود در حوزه صادرات، نیازمند رسمی شدن 
تهاتر کاال بین ایران و برزیل هستیم و امیدواریم بتوانیم به ازای نفت و مواد 
پتروشیمی نهاده وارد کنیم تا بدون نیاز به پرداخت پول مشکل به وجود 

آمده بانکی که ناشی از شرایط تحریمی است، برطرف شود. 
عامریان با اش��اره به اینکه پنج س��ال از تاریخ تأس��یس  اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و برزیل می گذرد، گفت: قرار اس��ت هفته دوم آبان ماه 
سال جاری با هیئتی از نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و هیئت 
مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل سفری به سائوپائولو داشته 
باشیم و در این راستا جلسه ای با نمایندگان پارلمان برزیل و برخی از 

وزرای دولت این کشور برگزار کنیم. 

رد ادعای بانک  ها درباره وام ودیعه مسکن 
معاون مسکن و س�اختمان وزارت راه و شهرس�ازی گفت: ادعای 
بانک ها در خصوص اتمام اعتبار تسهیات ودیعه مسکن مورد تأیید 
نیست و هنوز بخش زیادی از اعتبار منظور شده، باقی مانده است. 
محمود محمودزاده در گفت وگو ب��ا مهر درباره صورت های مالی بانک 
عامل بخش مسکن که اخیراً از طریق سامانه کدال منتشر شده است، 
گفت: پیشنهاد هایی در خصوص افزایش سرمایه این بانک در مجمع 

عمومی ساالنه آن هفته گذشته مطرح شد. 
وی افزود: بانک تخصصی بخش مسکن در حال آماده کردن خود برای طرح 
جدید ساخت یک میلیون واحد مسکونی است، چون طبیعتاً بیشترین بار 

اجرایی این برنامه، روی دوش بانک عامل بخش مسکن خواهد بود. 
معاون مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص منفی 
ش��دن صورت های مالی این بانک گفت: این موضوع دائمی است و هر 
س��ال در مجامع عمومی این اتفاقات می افتد؛ بیش��تر یک بهانه است 
برای گرفتن مجوز افزایش س��رمایه. وی درباره وام ودیعه مسکن نیز 
گفت: یکی از دالیل تمدید اعطای وام ودیعه مس��کن، در نظر گرفتن 
مستأجرانی است که در نیمه دوم سال قرارداد اجاره مسکن دارند، لذا 
تصویب شد که قراردادهای نیمه دوم سال هم مشمول این تسهیالت 

می شوند. 
محمودزاده یادآور ش��د: اگر این موضوع در ستاد ملی کرونا به تصویب 
برسید، آنهایی که نیمه دوم امسال قرارداد اجاره امضا کنند، می توانند در 
سامانه تسهیالت ودیعه مسکن به آدرس tem. mrud. ir ثبت نام کنند. 

در حال حاضر نیز این سامانه قطع نیست و امکان ثبت نام وجود دارد. 
وی در پاسخ به این سؤال که چرا بانک  ها اعالم می کنند که اعتبار آنها به 
اتمام رسیده است؟ گفت: این مسئله مورد تأیید ما نیست. یک برداشت 
اشتباه بانک  ها در خصوص سهمیه های وام ودیعه مسکن داشتند؛ ما 
هم با بانک مرکزی مکاتبه ای کردیم و بانک مرکزی هم اخیراً ابالغیه ای 
به نظام بانکی و 15 بانک و مؤسسه اعتباری مجری وام ودیعه مسکن 
داشت و اصالح این موضوع را از آنها درخواست کرده است که به زودی 
این مسئله مرتفع می شود چون عددی که به عنوان سقف وام ودیعه در 
نظر گرفته شده است )10 هزار میلیارد تومان( هنوز بخش زیادی از آن 

باقی مانده است و کمبودی نداریم. 
محمودزاده درباره تضامین درخواستی بانک  ها از متقاضیان وام ودیعه مسکن 
گفت: این مسئله جزو دستورالعمل های داخلی بانک هاست. با این حال از 
بانک مرکزی به صورت مکتوب درخواست کرده ایم که از بانک های عامل 

بخواهند تا حداقل ضمانت های الزم را برای متقاضیان در نظر بگیرند. 
----------------------------------------------------

ثبت نام 39 میلیون نفر در سجام
آخری�ن آم�ار نش�ان می ده�د ک�ه بی�ش از 166 ه�زار نف�ر در 
ش�هریور م�اه در س�امانه س�جام ثبت ن�ام کردن�د ت�ا تع�داد 
سجامی ش�ده ها در کش�ور ب�ه بی�ش از ۳9 میلیون نفر برس�د. 
به گزارش ایسنا، آمار تعداد نفرات ثبت نام شده در سجام و همچنین تعداد 
نفرات احراز هویت شده در این سامانه نشان می دهد که در فروردین ماه سال 
جاری 31۹ هزار و 4۹1 نفر در اردیبهشت ماه 138هزار و 88 نفر، در خرداد 
ماه 7۶ هزار و 214 نفر، در تیر ماه 8۹ هزار و 120 نفر، در مرداد ماه 77 هزار 
و 882 نفر و در ش��هریور ماه 1۶۶ هزار و 13۹ نفر در سامانه سجام ثبت نام 
کردند. بر این اساس هویت 353 هزار و 30 نفر در فروردین ماه، 172 هزار و 
251 نفر در اردیبهشت ماه، 101 هزار و 1۶5 نفر در خرداد ماه، 112 هزار و 
2۶3 نفر در تیر ماه، ۹۹ هزار و 471 نفر در مرداد ماه و 222 هزار و 248 نفر در 
شهریور ماه در سامانه سجام احراز شد. تعداد افرادی که در سامانه سجام در 
شهریور ماه ثبت نام کردند نسبت به اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد افزایش 
داشته است که دلیل آن می تواند خبری باشد که چندی پیش مبنی بر لزوم 
سجامی شدن از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی منتشر شد. هرچند 
زمانی که برای این الزام تعیین شده بود برداشته شد اما همچنان همه افرادی 

که دارای کد بورسی هستند باید در سامانه سجام احراز هویت شوند. 
بر اساس این گزارش، س��امانه سجام »س��امانه جامع ثبت اطالعات 
مشتریان « به نشانی WWW. SEJAM. IR، برای الکترونیک کردن 
و خودکار کردن فرآیند جمع آوری و مدیریت اطالعات مشتریان است 
و عملیاتی شدن این سامانه باعث افزایش دقت، سرعت و بهره وری در 
زمینه جم��ع آوری اطالعات و ارائه خدمات عموم��ی و مهم تر از همه، 

یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده است. 

وحیدحاجیپور
گزارشیک

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
 وساختمان هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف 
برابر راى شمار480005516  140060312  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه  ــمى مس ــاختمان هاى فاقد سند رس ثبتى اراضى وس
ــى 2249446148 صادره ازكردكوى  ــنامه 12 وكد مل بالمعارض خانم ندا مسگربشناس
فرزند مسلم متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000377 درششدانگ  يك 3 
قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است - بمساحت 220 مترمربع ازپالك  3 اصلى واقع 
ــق راى صادره جكايت ازتصرفات  دراراضى اوزينه بخش 3 حوزه ثبت  ناحيه 2 گرگان طب
متقاضى دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز 
اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين اگهى بمدت  دوماه اعتراض خود رابا ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس 
ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به 

مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/6

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دوگرگان
ازطرف محمد امين صافى

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
 هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف 
ــف  تكلي ــن  تعيي ــون  قان ــوع  موض ــأت  هي ــماره140060312480005511  ش راى  ــر  ب برا
ــات  ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــد س ــاى فاق ــاختمان ه ــى وس ــى اراض ــت ثبت وضعي
ــى  ــد مل ــنامه 880ك ــنامه 2110094486 بشناس ــزى بشناس ــد باق ــاى امي ــارض  آق ــه بالمع  مالكان

2110094486
صادره ازگرگان فرزند  على اصغرمتقاضى كالسه پرونده

  1400114412480000090
 در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 138  متر مربع ازپالك 3 
اصلى واقع در اراضى اوزينه بخش 3 حوزه  ناحيه 2 گرگان طبق راى صادره حكايت از  تصرفات 
متقاضى دارد  .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين 
ــبت به راى صادره فوق الذكر  اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار  رو اشخاصى كه نس
اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/20 - تاريخ انتشار نوبت1400/7/6 

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان

ازطرف محمدامين صافى

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
 وساختمان هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف 
برابر راى شمار480005516  140060312  هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقردرواحد ثبتى تصرفات مالكانه  ــمى مس ــاختمان هاى فاقد سند رس ثبتى اراضى وس
ــى 2249446148 صادره ازكردكوى  ــنامه 12 وكد مل بالمعارض خانم ندا مسگربشناس
فرزند مسلم متقاضى كالسه پرونده 1400114412480000377 درششدانگ  يك 3 
قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است - بمساحت 220 مترمربع ازپالك  3 اصلى واقع 
ــق راى صادره جكايت ازتصرفات  دراراضى اوزينه بخش 3 حوزه ثبت  ناحيه 2 گرگان طب
متقاضى دارد.لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز 
اين رو اشخاصى كه نسبت به راى صادره فوق الذكر اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشار اولين اگهى بمدت  دوماه اعتراض خود رابا ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس 
ازاخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به 

مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند. 
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/20 - تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/7/6

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسناد وامالك منطقه دوگرگان
ازطرف محمد امين صافى

اگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان 
 هاى فاقد سندرسمى برابرماده 3وماده 13

آيين نامه قانون تعيين تكليف 
ــف  تكلي ــن  تعيي ــون  قان ــوع  موض ــأت  هي ــماره140060312480005511  ش راى  ــر  ب برا
ــات  ــى تصرف ــتقردرواحد ثبت ــمى مس ــند رس ــد س ــاى فاق ــاختمان ه ــى وس ــى اراض ــت ثبت وضعي
ــى  ــد مل ــنامه 880ك ــنامه 2110094486 بشناس ــزى بشناس ــد باق ــاى امي ــارض  آق ــه بالمع  مالكان

2110094486
صادره ازگرگان فرزند  على اصغرمتقاضى كالسه پرونده

  1400114412480000090
 در ششدانگ يك قطعه زمين كه دران احداث بنا شده است بمساحت 138  متر مربع ازپالك 3 
اصلى واقع در اراضى اوزينه بخش 3 حوزه  ناحيه 2 گرگان طبق راى صادره حكايت از  تصرفات 
متقاضى دارد  .لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله پانزده روزاگهى ميشوداز اين 
ــبت به راى صادره فوق الذكر  اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار  رو اشخاصى كه نس
اولين اگهى بمدت دوماه اعتراض خود را با ذكرشماره پرونده به اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرچع ثبتى،دادخواست خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم نمايد وگواهى تقديم دادخواست را به اين اداره ارايه نمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول1400/6/20 - تاريخ انتشار نوبت1400/7/6 

حجت اهللا تجرى
رييس اداره ثبت اسنادامالك منطقه دو گرگان

ازطرف محمدامين صافى
 1/8 آى  ايكس  ال  تيپ 405 جى  پژو  برگ سبز خودرو 
مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك شماره پالك ( ايران44  
679 و 26) به شماره موتور 12487148261شماره شاسى 
NAAM01CA39E382115 متعلق به بهنام دستگير 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
البرز

بنچاق خودرو  و  انتقاالت  و  نقل  كمپانى، سند  برگ سبز,برگ 
مشكى  1383رنگ  مدل   207i_AT تيپ  هاچبك  پژو 
متاليك شماره پالك (ايران68  248 س 83) به شماره موتور 
 NAAR13FE1JJ674228 177 شماره شاسىB0017986
اعتبار  درجه  از  و  مفقود شده  احسان حسينى  به سيد  متعلق 

ساقط مى باشد.
البرز

و  بنچاق  انتقاالت،  و  نقل  سند  كمپانى،  سبز,برگ  برگ 
اى  نقره  رنگ   1383 مدل  پارس  پژو  خودرو  وكالتنامه 
ايران18 351 س 47) به شماره   ) متاليك شماره پالك 
 8280020022 شاسى  شماره   12682001608 موتور 
متعلق به بهمن يوسفى مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

البرزمى باشد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان رضوى 
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى 
وساختمان هاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139460306003010406 هيات 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سند رسمى 
مستقر درحوزه ثبت ملك مشهد منطقه پنج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم صفرا بخشى بهلولى احمدى فرزند محمدرضا در سه دانگ مشاع ازششدانگ 
يك باب خانه به مساحت 69 مترمربع قسمتى ازپالك 41 فرعى از66 اصلى بخش 9 
واقع در نبش ميدان بارنوغان و امام حسين (ع) خيابان تامين اجتماعى قائم 25 بعد 
از چهارراه دوم پالك 57 خريدارى از مالك رسمى آقاى ابراهيم رضائى گرو ومومن 
على سياح محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 
 انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول:1400/6/23    تاريخ انتشار نوبت دوم:1400/7/7  
بشيرپاشائى- رئيس ثبت اسناد وامالك منطقه پنج مشهد- م الف 896

آگهى مناقصه نوبت دوم
موسسه عمران صنعت وابسته به قرارگاه سازندگى خاتم 
االنبيا(ص)در نظر دارد عمليات خريد و حمل مصالح 
بچينگ 20000 تن ماسه و 20000 تن شن را از طريق 
 برگزارى مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

مدت اجراى كار 60 روز مى باشد.
 200،000،000 مناقصه  در  شركت  تضمين  مبلغ 
شرايط  واجد  پيمانكاران  كليه  از  لذا  باشد.  مى  ريال 
ميشود  دارند دعوت  را  مناقصه  در  تمايل شركت  كه 
دريافت  جهت  روز   3 مدت  به  آگهى  چاپ  تاريخ  از 
رزومه  و  مدارك  داشتن  دست  در  با  مناقصه  اسناد 
كارى مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بيرانشهر ، جنب روستاى خليل بيگى ، تونل پونه 
قراردادهاى  واحد  به  كارگاه موسسه عمران صنعت   ،
كارگاه  تماس  شماره  نمايند.  مراجعه  كارگاه 
 02122780387 مركزى  دفتر   06633135903 

هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد.
موسسه عمران صنعت

موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

فاقد  هاى  ساختمان  و  اراضى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  1و3  مواد  دستور  به  نظر 
يك  ماده  موضوع  هيأت  در  كه  متقاضيانى  امالك   1390/9/20 مصوب  رسمى  سند 
قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى آمل مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض 
 آنان محرز و رأى الزم صادرگرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ليتكوه آمل-دهستان  ثبت  نه  بخش  در  واقع  متقاضيان   امالك 

70-اصلى(قريه كاسمده و اسكومحله) : 1884 فرعى آقاى سهيل فالح در شش دانگ 
شده  خريدارى  مترمربع   209/25 مساحت  به  احداثى  ساختمان  با  زمين  قطعه  يك 
تكليف  تعيين  قانون   3 ماده  موجب  به  لذا  رنجبر،  خديجه  و  فالح  على  از  بالواسطه 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه 
اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى /كثيراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها ،  رأى هيأت الصاق تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم 
شده اعتراض داشته باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. 
به  تقديم دادخواست  به  مبادرت  اعتراض  تسليم  تاريخ  از  ماه  بايد ظرف يك  معترض 
دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد 
كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه 
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض، گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور  عمومى محل 
سندمالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست .بديهى است برابر ماده 13 آيين 
نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحد ثبتى 
آگهى  اولين  در  را  تحديد حدود،مراتب  اظهارنامه حاوى  تنظيم  از  هيأت پس  رأى  با 
نوبتى و تحديد حدود به صورت هم زمان به اطالع مى رساند و سپس نسبت به امالك 
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود،واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت 

اختصاصى منتشر مى نمايد 
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/06/23 نوبت دوم 1400/07/06 .م/الف

 فيض اله ذبيحى-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك آمل
شناسه آگهى:1186575

تجدید فراخوان مشاوران 
شرکت شهرک های صنعتی خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره )ارزیابی کیفیت( جهت 
انجام خدمات مشاوره امور مالی شرکت شهرک های صنعتی درسال 1400 و1401 با مشخصات زیر را ازطریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید،کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت وتحویل اسناد فراخوان تا تهیه 
فهرست مشاوران دارای صاحیت،ارسال درخواست پیشنهاد)rfp( ،ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.والزم 
است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در فراخوان محقق سازد. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/7/6 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان:ساعت14 مورخ 1400/7/12 ،مهلت زمان ارسال پاسخ فراخوان ساعت 14 مورخ 1400/7/20 است. اطاعات تماس شرک 

های صنعتی خراسان رضوی  جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان:مشهد- بلوار خیام –بعد از خیام ۳5
تلفن :۳7642005 نمایر:051۳764200۳   

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 1456 
رشته وپایانه تشخیص صاحیت مشاوران:گواهینامه صاحیت معتبر در تخصص مدیریت مالی از سازمان اداری و استخدامی کشور با موسسات و شرکت 

های عضو جامعه حسابداران رسمی ایران 
شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضویمدت انجام خدمات:12 ماه 

شناسه آگهی 11۹8۶۹2

آگهی مناقصه
موسسه عمران صنعت در نظر دارد عملیات خاکریزی جاده 
روستایی بصری و باند رفت و برگشت کیلومتر ۸5 ای ۸7 را از 
طریق برگزاری مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

حجم عملیات خاکریزی ۳6،000 هزار مترمکعب می باشد.
 مدت اجرای کار ۳0 روز می باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳00،000،000 ریال می باشد.
لذا از کلی�ه پیمانکاران واجد ش�رایط که تمایل ش�رکت در 
مناقصه را دارند دعوت میشود از تاریخ چاپ آگهی به مدت 2 
روز جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن مدارک و 
رزومه کاری مرتبط به آدرس استان لرستان ، جاده خرم آباد 
به بیرانشهر ، جنب روستای خلیل بیگی ، تونل پونه ، کارگاه 
موسس�ه عمران صنعت به واحد قراردادهای کارگاه مراجعه 

نمایند.
 شماره تماس کارگاه 066۳۳1۳590۳ 

دفتر مرکزی 021227۸0۳۸7 
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

نوبت دوم

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 

88498458


