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یک شهروند

آگهی موضوع ماده3وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: برابر رای شماره 
139960310006008991 مورخ 1399.05.21 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم مژگان 
به مساحت  احداثی  بنای  با  مهدیه فرزند محمود ششدانگ یک قطعه زمین 
225.80 مترمربع پالک 3617 فرعی از 2 اصلی واقع در ایزدشهر مازندران بخش 
10 ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص 
ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه 
اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید .معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
دوم  انتشار  تاریخ  اول 99.07.12  انتشار  تاریخ  شد.  خواهد  صادر  مالکیت  سند 

 99.07.27
صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان نور     
 م.الف/ 19905572

آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
اول  هیات   1399.06.16 مورخ   139960310006010199 شماره  رای  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
بنام آقای/خانم علی اکبر حسن پورفرزندحسین ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 304.11متر مربع به پالک 1305فرعی مفروز و مجزی 
شده 217 فرعی از از 14اصلی واقع در بلده مازندران بخش7ثبت نور محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در 
روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به 
آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  است در صورت 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار اول 99.07.12 تاریخ انتشار دوم 

99.07.27   م.الف/ 19905630
صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

شهرستان نور

آگهی اختصاصی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: برابر 
اول موضوع  مورخ 1399.06.16 هیات  رای شماره 139960310006010191 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/

خانم مظاهر حسنی فرزندعلی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 133.00متر مربع به پالک 1310فرعی مفروز و مجزی شده 878 فرعی 
از از 14اصلی واقع در بلده مازندران بخش7ثبت نور محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و 
محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 

انتشار اول 99.07.12 تاریخ انتشار دوم 99.07.27   م.الف/ 19905628

صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان نور

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی: برابر رای شماره 139960310006016211 مورخ 1398.10.30 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم وجیه اله 
رنجبر فرزند مطهر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 369.2 مترمربع پالک 48 
فرعی از 39 اصلی واقع در دینکوه مازندران بخش 6 ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد 
درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی 
تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار اول 99.07.12 تاریخ 

انتشار دوم 99.07.27  م.الف/ 19905651
 صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده3 
قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139960310004008434 – 30 - 05 - 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای ابوالفضل عبداله پوربا والیت 
قهری پدرش فرزند قاسم به شماره شناسنامه 0 صادره از بابل با کد ملی 2051584494 متقاضی کالسه 1095 
در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت841.00متر مربع قسمتی از پالک 704-1 اصلی 
واقع در بخش هشت حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره 
فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به 
دادگاه نمیباشد    م.الف/ 19905736تاریخ انتشار نوبت اول: 12 - 07 - 99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 - 07 - 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139860310004012152 – 20 - 11 - 98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای پارساحسین زاده فرزند مطلب 
به شماره شناسنامه 5 صادره از بابل با کد ملی 2063659672 متقاضی کالسه 874در ششدانگ اعیانی یک باب خانه بانضمام 
13 سیرو11 مثقال و9نخود عرصه که باقیمانده عرصه معادل 5دانگ و یک سیر و 8مثقال و 6 نخود وقف هال احمر و 23 
سیر و8 مثقال و 11نخود وقف عام و یک سیر و3 مثقال و 22 نخود ثلث باقی است به مساحت188.32متر مربع قسمتی 
از پالک 3894-4865 اصلی واقع در بخش دوغرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع 
به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در 
این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد تاریخ انتشار نوبت 

اول: 12 - 07 - 99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27 - 07 - 99
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل   م.الف/ 19905765

ساخت  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون   
از  را  جامعه  ضعیف  اقشار  برای  مسکن 
دغدغه های مهم و برنامه های وزارت راه 

و شهرسازی بیان کرد.
نبیان در نشست بررسی مشکالت  علی 
به  بااشاره  بابل  در  ملی  مسکن  پروژه 
برای  شهرسازی  و  راه  وزارت  دغدغه 
اقشار  و  نیازمندان  ویژه  مسکن  ساخت 
شهرهای  برخی  داشت:  اظهار  ضعیف 
مسکن  ساخت  برای  مازندران  استان 
که  هستند  زمین  کمبود  مشکل  دارای 
باید رفع شود.وی با اظهار اینکه نیازمند 
پایش اراضی استان مازندران برای جبران 
مسکن  ملی  اقدام  طرح  زمین  کمبود 
باید  شهرسازی  و  راه  داد:  ادامه  هستیم، 
اراضی پایش  به  نسبت  زودتر   هرچه 

ماندن  ناتمام  به  اشاره  با  کند.وی  اقدام   

طرح مسکن مهر در مازندران، یادآور شد: 
ملی  سازمان  و  شهرسازی  و  راه  وزارت 
پروژه های  تکمیل  برای  زمین و مسکن 

مسکن مهر مازندران آمادگی دارد.

جمله  از  را  مالی  منابع  تأمین  نبیان 
حمایت ها برای تکمیل طرح مسکن مهر 
رازجویان  کرد.مهدی  اعالم  مازندران  در 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 

مازندران نیز با بیان اینکمه سرمایه گذاری 
در حاشیه بابلرود منجر به توسعه شهرستان 
بابل می شود، افزود: باید برای توسعه سرانه 
برنامه  بابل  محروم  مناطق  در  تفریحی 
برای  اینکه  عنوان  با  کرد.وی  ریزی 
زمین  مشکل  با  بابل  در  مسکن  ساخت 
مواجه هستیم خواستار برنامه ریزی برای 
حل این دغدغه شد.رازجویان به ساخت 
دو هزار مسکن ویژه محرومان در استان 
شهرسازی  و  راه  وزیر  کرد.معاون  اشاره 
مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  رئیس  و 
ادامه داد: جهت حل مشکل زمین برای 
اجرای طرح اقدام ملی مسکن در بعضی 
از شهرستان های استان مازندران، نیاز به 
پایش جدی زمین های استان است که از 
اداره کل راه و شهرسازی انتظار می رود هر 

چه زودتر این کار را انجام دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 ساخت مسکن ویژه محرومان جزو برنامه های
 وزارت راه است

عضو کمیسیون عمران مجلس از تعلل 7 ماهه دولت در 
تدوین آیین نامه اخذ مالیات از خانه های لوکس انتقاد کرد.

مجتبی یوسفی با انتقاد از تعلل 7 ماهه دولت در تدوین آیین 
نامه اخذ مالیات از خانه های لوکس، اظهار کرد: نمایندگان 
مجلس در الیحه بودجه سال 99، دولت و سازمان امور 
مالیاتی را مکلف به اخذ مالیات از خانه های لوکس باالی 
با  10 میلیارد تومان به تناسب قیمت ملک کرده، حال 
افزایش 150 تا 200 درصدی قیمت مسکن در چند ماه 
اخیر، بسیاری از مساکن مشمول این قانون خواهند شد.وی 
افزود: یکی از راه کارهای موجود برای مقابله با سفته بازی 

و نگاه سرمایه ای در بازار مسکن، اخذ مالیات است که در 
این رابطه، در چند ماه اخیر اقداماتی مانند طرح مالیات بر 
خانه های لوکس و طرح مالیات بر خانه های خالی تدوین 
و تصویب شد.وی گفت: اخذ مالیات از خانه های لوکس 
و خانه های خالی یک ضرورت است، این رویکرد در تمام 
کشورها مورد توجه قرار گرفت و دولت ها برای مقابله با 
دالل بازی و سوداگری، چنین قوانینی را اجرایی کرده اند.

یوسفی ادامه داد: دولت می تواند با درآمدهای حاصل از 
اخذ مالیات از خانه های لوکس در راستای سرمایه گذاری 
در حوزه تولید انبوه مسکن اقدام کند، البته به نظر من بازار 

مسکن به یک سیاست و استراتژی بلند مدت نیاز دارد تا 
با تغییر دولت ها، بازار دچار مشکل یا کمبود نشود.عضو 
کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: دولت باید هر چه 
سریع تر آیین نامه اخذ مالیات از خانه های لوکس را تدوین 
و اجرایی کند، چراکه در قانون بودجه سالیانه و طرح جهش 
تولید و تأمین مسکن بر ضرورت اجرای این مسئله تأکید 
قانون، مجلس  اجرای  عدم  در صورت  است، حال  شده 
از ابزارهای نظارتی همچون تحقیق و تفحص، سئوال و 
استیضاح از وزرای مربوطه و ورود دیوان محاسبات استفاده 

خواهد کرد.

بسته های  از  کار  وزارت  اشتغال  معاون 
جدید توسعه اشتغال با هدف صیانت از 
جدید  اشتغال های  ایجاد  و  کار  نیروی 
صیانت  و  اشتغالزایی  گفت:  و  داد  خبر 
دستور  در  ویژه  به صورت  کار  نیروی  از 
کار قرار دارد. با شیوع ویروس کرونا در 
کشور برخی از واحدهای تولیدی تعطیل 
شده و درآمد بعضی از افراد کاهش یافته 
و یا از بین رفته است. یکی از اقدامات 
و  کسب وکار  از  حمایت  به منظور  دولت 
نیروی کار و حمایت از اقشار کم درآمد. 
راهکارهای مختلفی را از جمله پرداخت 
و  بانکی  تسهیالت  ارائه  بیکاری.  بیمه 

کمک های معیشتی در نظر گرفته است.

حدود  کرونا  شرایط  در  آمار  مطابق 
گرفتند  قرار  تأثیر  تحت  شغل  6میلیون 
از کرونا  نفر شاغل  که حدود 6 میلیون 
آسیب دیدند که حدود 2میلیون و 800 
هزار نفر آنها کد بیمه و کارگاه نداشتند. 
البته یک میلیون و 500 نفر از این افراد 
برای  نهادها  سوی  از  رسمی  به صورت 
کار  وزارت  به  کرونا  تسهیالت  دریافت 
سال  اسفند ماه  ابتدای  شدند.از  معرفی 
در  کرونا  ویروس  شیوع  شاهد  گذشته  
کشور بودیم که این باعث شد مشاغل با 
مشکالت متعددی روبه رو شوند و برخی 
مشاغل تا مرز بیکاری و تعطیلی کامل 
پیش رفتند و مردم در بعضی حرفه ها و 

مشاغل به طور کامل بیکار شدند و درآمد 
منصوری،   دادند.عیسی  دست  از  را  خود 
نخستین  در  کار  وزارت  اشتغال  معاون 
جلسه پیگیری ویژه توسعه اشتغال استان 
کرمانشاه با اشاره به برخی سیاست های 
کرد:  بیان  استان ها،  در  اشتغال  توسعه 
دارای  که  استانها  اجرایی  برنامه های  از 
راستای   در  و  باشد  توسعه ای  الگوی 
اشتغال ارائه شود، حمایت می کنیم.معاون 
توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی گفت: بسته های جدید 
و  کار  تعاون،  وزارت  در  اشتغال  توسعه 
رفاه اجتماعی با هدف صیانت از نیروی 
ادامه   جدید  اشتغال های  ایجاد  و  کار 

نیروی  از  صیانت  و  اشتغالزایی  می یابد. 
کار به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

وزارت  برنامه های  به  اشاره  با  منصوری 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله طرح 
دانشگاهی،  دانشآموختگان  کارورزی 
طرح معافیتهای بیمـه کارفرمایی، طرح 
مهارت آموزی در محیط کار واقعی، طرح 
مـالی  تأمین  برنامـه  و  دستمزد  یارانه 
به عنوان  وزارت  برنامه های  گفت:  خرد، 
و  کار  بازار  فعال  سیاست های  مصادیق 
توسعه اشتغال و مشاغل خرد هستند که 
هم اکنون در سطح استانها در حال اجرا 
هستند و معتقدیم هزینه ایجاد اشتغال با 

این رویکرد پایین است.

 تعلل ۷ ماهه دولت در تدوین آیین نامه اخذ مالیات
 از خانه های لوکس

 وعده دولت برای ارائه بسته های جدید اشتغالزایی و 
حفظ اشتغال موجود

کاهش هزینه ها با برقی کردن ناوگان 
حمل و نقل عمومی

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با اجرای طرح برقی کردن ناوگان 
عمومی، ساالنه 5.2 میلیون تومان کاهش هزینه و صرفه جویی خواهیم 
داشت.مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور، با اشاره 
به آخرین جزئیات برقی شدن ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: در 
حال حاضر این موضوع زیر نظر شهرداری تهران است.او ادامه داد: به 
طور کلی دغدغه اصلی امروز کالنشهر ها کاهش سوخت و هوای پاک 
است که با اجرای کامل طرح برقی کردن ناوگان حمل و نقل عمومی 
مصرف انرژی سوخت هم کاهش پیدا می کند.سخنگوی صنعت برق 
کشور تصریح کرد: وزارت نیرو و توانیر آمادگی کامل دارد که برای 
تامین برق شارژ این خودرو ها ایستگاه های شارژ را در سطح کشور به 
ویژه در کالنشهر ها راه اندازی کند.رجبی مشهدی بیان کرد: در حال 
حاضر دو ایستگاه شارژ در کشور یکی در تهران )برج میالد( و دیگری 
در شهر مشهد احداث شده است و اگر تبدیل خودرو های برقی افزایش 
پیدا کند، این جایگاه های شارژ هم افزایش پیدا می کنند.او گفت: وزارت 
نیرو تامین کننده زیرساخت ایستگاه های شارژ خودرو و موتورسیکلت های 
برقی است، در این رابطه سال گذشته تفاهمنامه ای با مپنا به امضا رسید 
که در نقاطی که اعالم می شود، ظرف مدت 15 روز نسبت به ایجاد 

زیرساخت برای اتصال به شبکه برق سراسری اقدام کنیم.

 نحوه پرداخت
 سود سهام عدالت

روند پرداخت سود سهام عدالت به مشموالن این سهام بعد از آزادسازی آن تغییر 
کرده و افرادی که روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
کرده اند، به دو طریق مختلف سود را دریافت خواهند کرد.استارت سهام عدالت در 

سال 1385 زده شد و فرایند ثبت نام آن تا سال 1388 طول کشید. بر این اساس 
تا کنون به مشمولین طی سه دوره سود پرداخت شده است. در این راستا به ازای 
یک میلیون تومان سهم برای هر فرد در سال1395 مبلغ 150 هزار تومان، در سال 
1396 مبلغ  175 هزار تومان و در سال 1397 مبلغ 205 هزار تومان سود پرداخت 
شد. به طور کلی مجموع سودی که تاکنون برای تمامی صاحبان سهام عدالت 
پرداخت شده بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است.طبق قانون، سود سال 1398 هم 
باید در سال جاری پرداخت شود و شرکتها تا هشت ماه بعد از برگزاری مجامع 
فرصت دارند سود را پرداخت کنند.این مباحث درحالی مطرح می شود که امسال 

به دلیل اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت، نحوه پرداخت سود تغییر کرده است. 
درواقع  سود سهام عدالت به حساب شخصی مشموالنی که روش مستقیم را برای 
مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند، واریز می شود و سود افرادی که روش غیر 
مستقیم را انتخاب کرده اند به حساب شرکت های سرمایه گذاری استانی واریز 
خواهد شد.هرچند هنوز مبلغ سود مشخص نیست اما افرادی که روش مستقیم را 
انتخاب کرده اند باید به این نکته توجه داشته باشند که میزان سود دریافتی آن 
ها یکسان نخواهد بود، زیرا ممکن از برخی مشموالن تا 30 درصد سهام خود را 
فروخته باشند و بنابراین هر فرد بر اساس پرتفویی که دارد سود دریافت خواهد کرد.

 تغییر سقف برداشت انتقالی 
در برخی بانکها

برخی شعب بانکی از تغییر سقف وجه برداشت انتقالی خبر می دهند 
و می گویند از 15 مهرماه وجه انتقالی از 5 میلیون تومان در باجه های 
درجه یک و دو به 15 میلیون تومان افزایش یافته است. گزارش های 
میدانی از برخی شعب بانکی حکایت از افزایش سقف برداشت انتقالی 
دارد که بر این اساس، هیأت مدیره برخی بانک ها، با افزایش سقف 
برداشت انتقالی در باجه های خدمات بانکی از مبلغ 50 میلیون ریال 
به سقف های جدید خبر داده اند.یکی از متصدیان نظام بانکی گفت: 
بر اساس بخشنامه ای که در 15 مهرماه به شعب ابالغ شده، سقف 
برداشت انتقالی در باجه های درجه یک و دو از 5 میلیون تومان به 15 
میلیون تومان افزایش یافته است.به گفته وی، همچنین در باجه های 
درجه سه و چهار نیز این سقف انتقالی از 5 میلیون تومان به ده میلیون 
تومان تغییر کرده است.در عین حال خبرها حکایت از آن دارد که سقف 

برداشت نقدی بدون تائید شعب ناظر، کماکان 5 میلیون تومان است.

رئيس سازمان امور مالياتی:
بودجه استان ها بر اساس میزان وصول 

مالیات تخصیص می یابد
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: از این پس بودجه استان ها بر اساس 
میزان وصول مالیات تخصیص می یابد.امیدعلی پارسا، اظهار داشت: 
نظام درآمد هزینه یا نظام وصول مالیات و بودجه به نحوی چیده شده 
که انگیزه ای برای استان ها در زمینه وصول مالیات ایجاد نمی کند.وی 
با بیان اینکه تاکنون تفاوت چندانی بین استان های قوی و ضعیف در 
زمینه وصول مالیات نداشته است، افزود: انگیزه ای برای وصول مالیات 
حداکثری یا قانونی در استان ها نیست.پارسا عنوان کرد: امسال با پنج 
ماه پیگیری منظم، به تفاهمنامه ای رسیدیم که اکنون ابالغ شده و از 
نیمه آبان ماه اجرا می شود.رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: با این 
تفاهمنامه، استان هایی که 95 درصد سهمیه تعیین شده مالیات خود را 
وصول کرده اند، 100 درصد بودجه استان خود را دریافت می کنند و 
استان هایی که کمتر از 95 درصد وصول کرده اند، به ازای هر یک درصد 
کمتر، سه درصد از بودجه آنها کسر می شود.وی ادامه داد: استان هایی که 
بیش از 95 درصد وصول مالیات داشته باشند نیز به ازای هر یک درصد 
بیشتر از 95 درصد، چهار درصد تشویقی دریافت می کنند.پارسا افزود: 
استان هایی که 100 درصد وصولی داشته باشند، 20 درصد اضافه تر از 
بودجه تشویقی دریافت می کنند و استان هایی که بیشتر از 100 درصد 
وصول داشته باشند، بخش قابل توجهی از وصول اضافه از حد تعیین 
شده به پروژه های عمرانی استان اختصاص می یابد.وی با اشاره به اینکه 
عملکرد یزد در زمینه وصول مالیات قابل قبول است، عنوان کرد: اگر این 
تفاهمنامه اجرایی شود، همه استان ها به سمت وصول حداکثری مالیات 
می روند.رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: کل مالیاتی که در طول 
یک ماه در کشور وصول می شود، به اندازه نصف حقوق کارکنان دولت 
نیست.پارسا یادآور شد: کسری بودجه کشور تاکنون از طریق نفت تأمین 
می شد اما اکنون دیگر بودجه نفتی نداریم و دولت با فروش اوراق به 
بانک ها یعنی با قرض از بانک ها با سود 26 درصدی، توانسته حقوق ها را 
پرداخت کند و مقدار جزئی نیز کار عمرانی انجام دهد.وی عنوان کرد: در 
دنیا 25 درصد کل سود اقتصادی که ایجاد می شود، در اختیار دولت قرار 
می گیرد و دولتها می توانند خدمات بدهند اما در کشور ما این میزان هفت 
تا هشت درصد است که با این پول محدود نمی توان رفاه چشمگیر برای 
مردم ایجاد کرد.رئیس سازمان مالیاتی بیان کرد: نظام مالیاتی کشور باید 
به گونه ای تعریف شود که حداقل 80 درصد بودجه کشور از مالیات 

تأمین شود در حالی که این رقم اکنون 35 درصد است.
هزینه طرح برق امید از محل 

سرمایه گذاری غیرضرور تامین می شود
معاون برق وزیر نیرو گفت: قصد داریم هزینه ناشی از صفر کردن 
هزینه های  کاهش  محل  از  را  امید  طرح  در  مشترکین  قبوض 
افزایش تولید برق، تامین کنیم. غیرضروری سرمایه گذاری برای 

همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق درباره محل تامین 
هزینه های طرح برق امید، گفت: حدود 8 میلیون مشترکی که شامل 
ندارند.  این طرح می شوند کم مصرف هستند و مصرف چندانی 
طبق بررسی های انجام شده قصد داریم هزینه های صفر کردن 
این قبوض مشترکین را از محل کاهش هزینه های غیرضروری 
سرمایه گذاری برای افزایش تولید برق، تامین کنیم.وی ادامه داد: 
اگر سرمایه گذاری غیرضروری برای افزایش تولید برق به منظور 
پوشش افزایش مصرف غیرضروری نداشته باشیم، می توانیم هزینه 
های این طرح را تامین کنیم.این مقام مسوول ادامه داد: فرصت 6 
ماهه ای را به مشترکین پرمصرف داده ایم تا با مدیریت مصرف خود 
در الگوی استاندارد مصرف قرار بگیرند و در غیر این صورت تعرفه 
البته تمرکز ما بر  قبض پرمصرف ها 10 درصد افزایش می یابد. 
کاهش هزینه سرمایه گذاری های غیرضروری است.طرح برق امید 
با هدف تشویق مشترکین به مدیریت مصرف برق خود و قرار گرفتن 
در دامنه مصرف استاندارد که منجر به صفر شدن قبض برق حدود 
8 میلیون مشترک در کشور می شود، از ابتدای آبان ماه سال جاری 
کلید می خورد. البته به گفته وزیر نیرو اثرات این طرح با گذر زمان 

بیشتر مشخص می شود.

از  صحبتی  نام  ثبت  زمان  در  فراگیر  استخدامی  آزمون  داوطلبان  براي 
بومی گزینی نبوده است، اما پس از ثبت نام اعالم کردند که بومی گزینی است 
و شرایطش بعدا اعالم می شود و اوال اینکه تا 2-3 هفته مانده به آزمون هنوز 
شرایطش اعالم نشده است و ثانیا درخواست تعویق آزمون را داریم چون با 
تغییر عنوان شغلی خیلی از داوطلبان باید دروس جدیدي را مطالعه کنند و نیاز 

به زمان بیشتري دارند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه شهرستان ساری منطقه سه برابر رای شماره 139960310457005700 
مورخ 07-07-1399 که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری 
تصرفات مالکانه آقای یارعلی قاسمی دادوکالیی فرزند نادعلی بشماره ملی 
2091294411 بشماره پرونده 577-1399 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت 584،80 )پانصد و هشتاد و چهار متر و هشتاد (متر مربع 
قسمتی از پالک شماره 140 اصلی واقع در بخش 3 ثبت ساری خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی 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 پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را مرجع 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: 27-07-1399 تاریخ انتشار 

نوبت دوم: 1399-08-11 
علیرضا سیاهرودکالیی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک 
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