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اخبار
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

اینترنت در صورت رشد ترافیک ارزان
خواهد شد

وزیر ارتباطات گفت :اینترنت نه تنها گران
نشده و نخواهد شد ،بلکه در صورت رشد ترافیک
در سال آینده ارزانتر هم خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی از مدتی قبل
جلسات هفتگی پرسش و پاسخ با کاربران
اینستاگرامی را آغاز کرد .وزیر ارتباطات طبق
روال هفته های گذشته ،شخصا و از طریق
صفحه اینستاگرام خود به سواالت کاربران فضای
مجازی پاسخ داد.
شبکه شاد رایگان است

وزیر ارتباطات پس از تاکید بر اینکه
اینترنت گران نخواهد شد ،درباره اینترنت شبکه
دانشآموزی شاد ،خاطرنشان کرد :شاد رایگان
است و ماهانه هزینه گزافی از سوی دولت
بابت یارانه ترافیک شاد به حساب شرکتهای
اینترنتی منظور میشود.
وی افزود :سرورهای شاد در بخی ساعت
کم میآورند و همین مسئله باعث میشود برخی
دبیران و دانشآموزان نتوانند از آن استفاده
کنند ،به همین دلیل با پیگیری مشترکی که
با وزیر آموزش و پرورش داشتیم قرار شد همراه
اول که این نرمافزار را برای آموزش مجازی
توسعه داده ،مشکالت را رفع کند.
عزم کارخانههای داخلی برای تولید تبلت

جهرمی در پاسخ به این سوال که وزارت
ارتباطات برای گرانی قیمت گوشی تلفن همراه
و لپتاپ چه برنامهای دارد ،افزود :راهکار اصلی
بیشک باالن رفتن ارزش پول ملی است که با
تحریمهای ظالمانه کاهش جدی یافته است .در
این شرایط ما تولید گوشی ارزان قیمت متناسب
داخلی با پیگیری کردیم .البته االن تمام ظرفیت
کارخانههای داخلی به تولید تبلت اختصاص پیدا
کرده تا نیاز دانشآموزان را برطرف کنیم.

مبلغ عیدی امسال کارگران اعالم شد

پرداخت عیدی ساالنه ،براساس پایه مزد
تعیین میشود که حداقل دو برابر پایه مزد
ماهانه خواهد بود.
براساس قانون ،میزان عیدی پرداختی به
کارگران شامل یک حداقل و یک حداکثر است
که براساس پایه دستمزد کارگری مشخص
میشود .براساس این فرمول ،حداقل عیدی
امسال کارگران بیمه شده تامین اجتماعی۳ ،
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان خواهد بود؛ حداکثر
عیدی نیز  ۹۰ضربدر حداقل دستمزد روزانه
است که  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار تومان میشود.
بنابراین امسال تمام کارگران بین  ۳میلیون
و  ۸۰۰هزار تومان تا  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان عیدی خواهند گرفت .هر نوع پرداختی
کمتر از این ،غیرقانونی است و کارگران حق
شکایت دارند.
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معاون رئیسجمهور:

هر نظر اصالحی را درباره ساختار بودجه می پذیریم

معاون رئیسجمهور درباره کسری بودجه
گفت :آنچه درباره کسری بودجه نگران کننده
است؛ استقراض از بانک مرکزی است و در بودجه
ارائه شده هیچ پولی از بانک مرکزی استقراض
نمیکنیم.
محمدباقر نوبخت با موضوع جزئیات الیحه
بودجه  ۱۴۰۰گفت :ساختار بودجه دو سال است
که تغییر کرده است .بعد از مجلس یازدهم کل
برنامه اصالح ساختار را تقدیم مجلس کردیم اگر
در جایی مجلس احساس میکند که جای کار دارد
ما هم کمک خواهیم کرد.
وی افزود :مجلس فرصت دارد درباره بودجه
ارائه شده اصالحاتی انجام دهد ،اما هر چی نیاز بود
ما در بودجه در نظر گرفتیم.
نوبخت گفت :بودجه  ۸۴۱میلیاردی با ۱۷
جلد پیوست و کتاب به مجلس ارائه شده که کام ً
ال
با سال گذشته متفاوت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود :همه
اعداد ارقام بودجه شفاف است و این در اختیار
رسانهها قرار خواهد گرفت .روز شنبه نیز خبرنگاران
میتوانند در محل سازمان برنامه هر سوال یا نقد و
پیشنهادی مطرح است بیان کنند.
نوبخت گفت :روز شنبه با رعایت پروتکلها
نشست خبرنگاری داریم و همه میتوانند درباره
بودجه سوال و جواب شفاف دریافت کنند.
معاون رئیسجمهور افزود :بودجه در قانون،
یک ساله و هدف رسیدن به برنامه با برآورد کردن
منابع مالی است .کل بودجه  ۸۴۱میلیارد تومان

است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود۲۳ :
درصد بودجه ما به نفت وابسته است .در بخش
منابع عمومی دولت ،آنچه مهم است درآمدهای
نفتی و درآمدهای مالیاتی است .در الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۰درآمدهای نفتی که با عنوان منابع
حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی از آن یاد شده
به  ۱۹۹.۲هزار میلیارد تومان رسیده است.
در سالهای گذشته بیش از  ۵۰درصد بودجه
به نفت متکی بود که امسال این به  ۲۳درصد

رسیده است ۱۵۰ .هزار میلیارد تومان هم اوراق در
نظر گرفته شده است.
معاون رئیسجمهور افزود ۴۱۹ :کیلومتر راه
آهن خط دوم فقط افتتاح در نظر گرفته شده
است .بزرگترین تونل همین امسال به بهره برداری
میرسد ۸۰ .هزار واحد مسکونی محرومین امسال
تحویل داده میشود .خطوط شهری حدود ۱۰۳
کیلومتر ۱۱ ،طرح آبرسانی شهری داریم که همه
آنها در بودجه لحاظ شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه ۱۶

هزار میلیارد برای رفع فقر در نظر گرفته شده است
افزود :افزایش یارانه معیشتی در بودجه در نظر
گرفته شده است .همه کارکنان دولت حقوقشان
 ۲۵درصد اضافه میشود .افزایش ضریب حقوق
گروههای مختلف حقوق بگیر در دستگاههای
اجرایی و همچنین نیروهای مسلح به میزان ۲۵
درصد است؛ بنابراین میزان افزایش حقوق سال
آینده  ۲۵درصد خواهد بود .برای کادر درمان
بودجههایی در نظر گرفته شده است .حتی سربازان
حقوقی که میگرفتند در این بودجه دو برابر شده
است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت :یارانه ۴۵
هزار تومانی در سال  ۱۴۰۰نیز پرداخت میشود.
دالر  ۴۲۰۰تومانی برای تأمین کاالهای اساسی در
نظر گرفته شده ،اما چنانچه شرایط طوری باشد که
این ارز حذف شود ،یارانهها  ۲تا  ۳برابر میشود.
نوبخت گفت :دولت پیشنهاد دهنده بودجه است
و مهر نهایی را مجلس بر بودجه میزند و نمایندگان
هر جا که الزم باشد میتوانند تغییر دهند.
معاون رئیسجمهور درباره کسری بودجه
هم افزود :آنچه درباره کسری بودجه نگران کننده
است؛ استقراض از بانک مرکزی است و در بودجه
ارائه شده هیچ پولی از بانک مرکزی استقراض
نمیکنیم.
وی درباره برخی حواشی درباره بودجه و ارائه
آن گفت :نباید حواشیها ما را گرفتار خود کند و ما
مجبور باشیم در رسانه جواب آن را بدهیم که این
خوشایند نیست.

سخنگوی ستاد بودجه خبر داد؛

سخنگوی ستاد بودجه از
ارائه پیشنهادحذف ارز ترجیحی
۴۲۰۰تومانی در الیحه بودجه
۱۴۰۰خبر داد و گفت :ارز ترجیحی از
سال آینده با نرخ ۱۱هزار تومان برای
واردات کاالهای اساسی مبنای عمل
قرار میگیرد.
مژگان خانلو گفت :ارز ترجیحی
 ۴۲۰۰تومانی در الیحه بودجه سال
آینده کل کشور حذف شده و نرخ
ارز ترجیحی برای واردات کاالهای
اساسی بر مبنای نرخ معامالت سامانه
 ETSحدود  ۱۱هزارتومان است.
وی تاکید کرد :برای اینکه این
افزایش نرخ ارز برای واردات کاالهای
اساسی ،بر معیشت مردم تأثیر منفی
نگذارد ،دولت تالش دارد دولت

آگهی مزایده مورد وثیقه
آگهــی مزایــده امــوال غیرمنقــول و منقــول .بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 8500012
و  8500010لــه بانــک رفــاه شــعبه بــازار (شــهدا) ســمنان بــه نشــانی ســمنان ـ خیابــان امــام
نرســیده بــه میــدان امــام (ســمنان خیابــان شــهدا جنــب بــازار بــاال) علیــه شــرکت صنایــع پــی
وی ســی ایــران بــه آدرس مهدیشــهر ـ گل رودبــار بــه برابــر ســند رهبــی شــماره 85197
مــورخ  1382/5/7تنظیــم دفترخانــه شــماره  4ســمنان و  87994مــورخ  1383/5/13تنظیمــی
دفترخانــه شــماره  4ســمنان ملــک ثبــت شــماره ( 2849/295دویســت و نــود و پنــج فرعــی
از دو هــزار و هشــتصد و چهــل و نــه اصلــی) واقــع در بخــش  3مهدیشــهر بــه مالکیــت
شــرکت صنایــع پــی وی ســی ایــران کــه برابــر ســند رهنــی  85197در قبــال موضــوع الزم
االجــرا بــه مبلــغ  9.000.000.000ریــال بابــت اصــل طلــب و مبلــغ  374.506.000ریــال
بابــت خســارت تاخیــر تــا تاریــخ  1384/5/6و مبلــغ  5.500.000ریــال خســارت روزانــه تــا
تاریــخ صــدور اجرائیــه مــی باشــد و برابــر ســند رهنــی  87994در قبــال موضــوع الزم
االجــرا بــه مبلــغ  6.400.000.000ریــال اصــل طلــب و مبلــغ  864.355.555ریــال بابــت
خســارت تاخیــر تادیــه تــا مــورخ  1384/8/1و مبلــغ  3.911.111ریــال بابــت خســارت
روزانــه و بســتانکار طــی نامــه شــماره  60/99/1142725مــورخ  1399/9/8اعــالم نمــود کــه
ملــک فاقــد بیمــه مــی باشــد و هیچگونــه وجهــی از طــرف بدهــکار پرداخــت نگردیــده و
تقاضــای مزایــده ملــک مــورد رهــن را دارد کــه بــه شــرح گــزارش دفتــر بازداشــتی مــی
باشــد کــه مــازاد دوم بــه موجــب نامــه  99/061/20774مــورخ 1386/10/25اداره امــور
مالیاتــی مهدیشــهر بــدون مبلــغ و مــازاد ســوم بــه شــماره کالســه  930069مــورخ 1393/2/8
اجــرای احــکام مدنــی مهدیشــهر در قبــال مبلــغ 39.681.213.889ریــال و بــه موجــب نامــه
شــماره  1/1342092مــورخ  1398/5/20امــور مالیاتــی مهدیشــهر در قبــال مبلــغ
 57.71.688.867ریــال بازداشــت گردیــده اســت .ســند مالکیــت ششــدانگ پــالک
( 2849/295دویســت و نــود و پنــج فرعــی از دو هــزار و هشــتصد و چهــل و نــه اصلــی) بــه
مســاحت  229100متــر مربــع بــا حــق العبــور از اراضــی ملــی شــده واقــع در بخــش ســه
مهدیشــهر انتقــال از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه نمایندگــی ســازمان جنگلهــا
مراتــع و آبخیــزداری کشــور برابــر ســند قطعــی شــماره  33601مــورخ 1378/12/19
دفترخانــه  7مهدیشــهر بــا حــدود مشــخصات شــماالً :بطــول  139متــر و دوم کــه شــرقی
اســت بطــول  261/5متــر و ســوم بطــول  470متــر و شــرقاً بطولهــای  397/60متــر و  97متــر
پــی بــه پــی اراضــی ملــی شــده قطعــه ســوم و جنوبـاً :اول بطــول  50متــر بــه رودخانــه دوم
کــه غربیســت بطــول  55متــر و ســوم بطولهــای  100متــر و  50متــر و چهــارم کــه شرقیســت
بطولهــای  50متــر بــه قطعــه کســر شــده مــورد واگــذاری و پنجــم بطولهــای  50متــر بــه
رودخانــه طالــب آبــاد و ششــم بطولهــای  120/5متــر پــی بــه پــی قطعــه دوم و غربـاً  :بطــول
 945متــر تختــی گل رودبــار بــه نــام شــرکت پــی وی ســی ایــران ذیــل ثبــت  8492صفحــه
 286دفتــر  56بــه شــماره چاپــی  )1014( 927767بــه نــام شــرکت صنایــع پــی وی ســی
ایــران ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  190مهدیشــهر ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده
اســت و ملــک فــوق پــس از ارجــاع بــه کارشناســان رســمی دادگســتری ارزیابــی کــه بــه
شــرح ذیــل نیــز مــی باشــد .نظریــه هیــات کارشناســی ســاختمان :عطــف بــه قــرار
کارشناســی بــه شــماره ابالغیــه 139905229116000039 :مــورخ  1397/6/1در خصــوص
پرونــده اجرائــی کالســه  8500010و  8500012بــا موضــوع ارزیابــی پــالک ثبتــی 295
فرعــی از  2849اصلــی بخــش ســه ســمنان (مهدیشــهر) بــه مالکیــت ششــدانگ عرصــه و
اعیــان شــرکت صنایــع پــی وی ســی ایــران اینجانبــان بــا معرفــی و ابــراز موقعیــت ملــک بــه
اتفــاق نماینــده خواهــان (نماینــده بانــک رفــاه کارگــران) از محــل وقــوع نســبت بــه بازدیــد
از موقعیــت قرارگیــری و ســایر مــوارد موثــر در ارزیابــی واحدهــای صنعتــی ،بدینوســیله
نتیجــه گــزارش بازدیــد و بررســی و نظریــه کارشناســی ارزش ششــدانگ پــالک جهــت
اســتحضار ارائــه مــی گــردد :آدرس ملــک :مهدیشــهر ،طالــب آبــاد ـ بلــوار کارگــر (انتهــای
جــاده گل رودبــار) بعــد از شــرکت ســنگر کار و روســتا ـ پــالک 2ـ بــه کــد پســتی:
 35616-44573مــی باشــد .وضعیــت ثبتــی :براســاس تصویــر ســند مالکیــت دفترچــه ایــی
بــه شــماره ســریال 1014/927767 :ســری ت شــامل ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن اســت
کــه بــه صــورت کارخانــه درآمــده بــه پــالک ثبتــی بــه شــماره  2849/295و بــه شــماره
ثبــت  8492دفتــر  54صفحــه  286بــه مســاحت  229100متــر مربــع بــا حــق عبــور از اراضــی
ملــی شــده قطعــه شــماره  3 :تفکیکــی انتقالــی از دولــت جمهــوری اســالمی بــه نمایندگــی
ســازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور اســت کــه بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  33601مــورخ
 1378/12/19دفترخانــه  7مهدیشــهر بــه نــام شــرکت پــی وی ســی ایــران ســهامی خــاص
صــادر شــده اســت .کارخانــه شــرکت صنایــع پــی وی ســی شــامل دو قطعــه تفکیکــی و
دارای دو جلــد ســند مالکیــت بــه شــماره پــالک هــای  294و  295فرعــی از  2849اصلــی
بخــش  3ســمنان (مهدیشــهر) مــی باشــد .در بخــش جنوبــی ســالن هــای تولیــد بخــش هایــی
بــا مســاحت تقریبــی  13200متــر مربــع بعنــوان انبــار رو بــاز در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه
در زمــان بازدیــد فقــط بلــوکاژ تحتانــی و فونداســیونهای آنهــا وجــود داشــته و ســایر اجــزا
از قبیــل ســتونها و قــاب فلــزی و پوشــش ســقف جمــع آوری شــده اســت .در پــالک ثبتــی
مــورد نظــر ســاختمانهای ذیــل احــداث شــده انــد :پارکینــگ مســقف در شــمال پــالک و
در مجــاورت بلــوار گارگــر بــا امــکان دسترســی از بلــوار بــه مســاحت تقریبــی  190متــر
مربــع قــرار داشــته کــه اســکلت پارکینــگ فلــزی از ناودانــی و نبشــی و ســقف آن از جنــس
ورقــه  pvcبــوده و کــف آن تســطیح و شــن ریــزی شــده اســت .ســاختمان نگهبانــی در یــک
طبقــه بــا ســقف مســطح بــه مســاحت تقریبــی  107متــر مربــع از اســکلت آجــری و ســقف
تیرآهــن و طــاق ضربــی و نمــای آجــر ســفال ســوراخدار بندکشــی شــده و پنجــره هــای
 upvcبــا شیشــه تکجــداره احــداث شــده اســت ســاختمان شــامل  2اتــاق و آبدارخانــه و
ســرویس بهداشــتی و دربهــای مجــزای ورود و خــروج مــی باشــد کــه کــف آن موزاییــک
و دیوارهــا ســفید کاری و توســط دیوارپــوش  pvcروکــش شــده انــد بــام ســاختمان
عایقــکاری شــده و گرمایــش آن توســط بخــاری گازی و ســرمایش بــا کولــر آبــی صــورت
مــی گیــرد .ســاختمان تعاونــی مصــرف و تعمیــرگاه خــودرو از اســکلت فلــزی ســوله یــا
ســقف ورق فلــزی موجــدار بــه همــراه عایــق پشــم شیشــه و تــوری مرغــی مــی باشــد
دیوارهــا از آجــر ســفال ســوراخدار بــا نمــای ســیمان تگرگــی ســفید و پنجــره هــای آهنــی
بــا شیشــه تــک جــداره اجــرا شــده و دارای مســاحت تقریبــی  215/67متــر مربــع مــی باشــد
بخشــی از ســاختمان بعنــوان فروشــگاه و ســایر قســمتهای ســوله بعنــوان تعمیــرگاه در نظــر
گرفتــه شــده اســت .ســالن انبــار مســقف کارخانــه شــامل  18قــاب فلــزی ســوله دو طرفــه بــا

ارز  ۱۱هزار تومانی جایگزین ۴۲۰۰تومانی!

مابهالتفاوت ریالی ارز  ۴۲۰۰تومانی
تا  ۱۱هزار تومانی را به گونهای برای
مردم جبران کند.
وی گفت :همانگونه که در جز ۴
بند ب تبصره یک الیحه بودجه آمده
است ،در صورت تغییر نرخ ترجیحی
ارز مورد استفاده در این قانون به نرخ
سامانه معامالت الکترونیکی ETS
(نرخ سامانه معامالت بین بانکی که
مابین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی
است) ،به دولت اجازه داده میشود
منابع وصولی را به ردیف درآمدی
شماره  ۱۶۰۱۳۶جدول شماره این
قانون واریز نماید .منابع واریزی از
محل ردیف شماره ۵۳۰۰۰۰-۷۱
جدول شماره این قانون صرف تأمین
معیشت و سالمت مردم کند.

خانلو افزود :نرخ سامانه معامالت
الکترونیکی ( )ETSمتغیر و حدودا ً
بین نرخ  ۴,۲۰۰تومان و نرخ نیما و
در حال حاضر حدود  ۱۱هزار تومان
است.
سخنگوی ستاد بودجه در پاسخ
به این سوال که چه میزان ارز برای
واردات کاالی اساسی و دارو پیش
بینی شده است ،گفت :فع ً
ال تا زمانی
که مجوزهای قانونی الزم گرفته نشود
پیش بینی دقیقی وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد :مابهالتفاوت
ارز  ۴۲۰۰و نرخ  ETSصرف معیشت
مردم و سالمت میشود .پس از آنکه
اجازه آن در قانون بودجه دیده شد
جزئیات آن مشخص میشود .قسمت
مربوط به سالمت آن احتماالً از طریق

فاصلــه قــاب  6متــر و بــه طــول کل  102/3متــر و دهانــه تقریبــی  35/4متــر (بــا ســتون در
وســط) احــداث شــده کــه کــف ســوله بتــن و دیوارهــا از آجــر ســفال ســوراخدار بــا نمــای
ســیمان تگرگــی ســفید و پنجــره هــای آهنــی بــا شیشــه تــک جــداره اجــرا شــده و ســقف
آن بــه ارتفــاع حداقــل  4/65متــر تــا ارتفــاع حداکثــر دهانــه وســط  7/30متــر از جنــس ورق
فلــزی موجــدار بــه همــراه عایــق پشــم شیشــه و تــوری مرغــی در زیراســت مســاحت مفیــد
ایــن ســوله (بــدون احتســاب تــراس ســوله هــا) تقریبـاً برابــر 3621/5متــر مربــع مــی باشــد.
ســاختمان چــاه آب بــا دیــوار بابــر آجــری بــا آجــر فشــاری بــدون نماســازی و ســقف از
قوطــی بــا پوشــش ورق موجــدار فلــزی و فاقــد عایقــکار بــوده و درب آن نــرده فلــزی و
داخــل آن تابلــو بــرق و تجهیــزات چــاه نصــب شــده اســت .اتاقــک گلخانــه در ضلــع
شــرقی درب ورودی بــا دیــوار آجــر فشــاری و ســقف از ورق موجــدار فلــزی رنگــی
احــداث شــده اســت برخــی از مــوارد فــوق از مشــترکات دو پــالک ثبتــی مــی باشــند کــه
جهــت جلوگیــری از تکــرار در گــزارش هــای ارزیابــی دو قطعــه در ارزیابــی حاضــر از
پــالک ثبتــی  295فرعــی از  2849اصلــی بخــش  3ســمنان (مهدیشــهر) لحــاظ نگردیــده
اســت .کارخانــه شــرکت صنایــع  pvcشــامل دو قطعــه تفکیکــی و دارای دو جلــد ســند
مالکیــت بــه شــماره پــالک هــای  294و  295فرعــی از  2849اصلــی بخــش  3ســمنان
(مهدیشــهر) مــی باشــد اکثــر ســوله هــای اصلــی و تولیــد کارخانــه در پــالک ثبتــی 294
فرعــی از  2849اصلــی قراردارنــد بخشــی از پــالک ثبتــی  295فرعــی از  2849اصلــی بــه
مســاحت تقریبــی  42000متــر مربــع تســطیح و محوطــه ســازی گردیــده و بــه فضــای تولیــد
کارخانــه واقــع در پــالک  294فرعــی ملحــق گردیــده و ســایر مســاحت ایــن پــالک
غیرمســطح بــوده و آمــاده ســازی در آن صــورت نگرفتــه اســت .بیــن ایــن دو پــالک فرعــی
دیوارکشــی و تفکیــک صــورت نگرفتــه و لــذا تعییــن دقیــق حــد فاصــل دو پــالک منــوط
بــه انجــام نقشــه بــرداری مــی باشــد .نظــر بــه وضعیــت موجــود و تصویــر گــزارش
کارشناســی کارشــناس امــور ثبتــی (آقــای منصــور شــهاب) حــد غربــی موقعیــت محلــی
کارخانــه بــا ســند مالکیــت پــالک  295فرعــی از  2849اصلــی مطابقــت نــدارد همچنیــن
مســاحت تقریبــی  83000متــر مربــع بیشــتر از ســند دیوارکشــی و تصــرف شــده اســت
(مســاحت منــدرج در نقشــه هوایــی تقریبــی اســت) در ایــن گــزارش کارشناســی مســاحت
منــدرج در ســند مالکیــت و دیوارکشــی و مســتحدثات واقــع شــده در حــدود ثبتــی پــالک
مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد .حــدود رســیدگی کارشناســی :رســیدگی اینجانــب بــه
عنــوان کارشــناس رســمی د ادگســتری محــدود بــه قــرار ارزیابــی صــادره از ســوی مرجــع
اســتعالم کننــده در پرونــده حاضــر مــی باشــد و مســئولیت ناشــی از هــر گونــه جعــل و
مخــدوش بــودن یــا نابرابــری مــدارک ابــرازی بــا نســخ اصلــی و انــکار و تردیــد بــه دالیــل
یــا اســنادابرازی و ارائــه شــده توســط خواهــان و خوانــده متوجــه ابــراز کننــده اســناد و
مــدارک مــی باشــد و چنانچــه پــس از تحریــر ایــن گــزارش ،مــدارک و مســتندات دیگــری
ارائــه گــردد کــه در نتیجــه گیــری حاصلــه موثــر واقــع شــود مســئولیتی متوجــه ایــن
کارشــناس نبــوده و رســیدگی بــه آنهــا خــارج از حــدود و صالحیــت و شــمول ایــن
گــزارش اســت .پروانــه تأســیس ،پایانــکار و صورتمجلــس تفکیکــی :مجموعــه دو پــالک
ثبتــی شــرکت صنایــع پــی وی ســی ایــران براســاس صورتمجلــس تفکیکــی شــماره 7385
مــورخ  1369/11/27تفکیــک شــده و دارای پایانــکار بــه شــماره  23377مــورخ
 1378/12/8بــا زیربنــای کل  25465/28متــر مربــع مــی باشــد دیوارکشــی و محوطــه
ســاری :درب کارخانــه و ورودی در ایــن پــالک ثبتــی قــرار داشــته در بخــش از ضلــع
شــمالی پــالک بــه مقــدار ( )470+261/5متــر طــول کــه بــه پــالک  294فرعــی متصــل مــی
گــردد دیوارکشــی صــورت نگرفتــه اســت دیــوار ســایر اضــالع شــامل ســنگ الشــه و
مــالت ماســه ـ ســیمان و بندکشــی بــه ضخامــت  50ســانتیمتر و ارتفــاع  1الــی  1/5متــر بــه
همــراه درپــوش بتنــی  7ســانتی بــوده کــه در قســمت بــاال نــرده و فنــس کشــی بــه ارتفــاع
 1/20متــر بــر روی ســتونهایی از نبشــی  6و ســیم خــاردار نصــب شــده اســت در بخشــهای
جنوبــی پــالک ثبتــی و در مجــاورت رودخانــه قدیمــی نخالــه هــای ســاختمانی تخلیــه شــده
و تســطیح و محوطــه ســازی صــورت نگرفتــه اســت ســایر مســتحدثات :ســطحی در جــدود
 4هکتــار از فضــای تولیــد کارخانــه در ایــن پــالک قــرار گرفتــه کــه در آن محوطــه ســازی
صــورت گرفتــه و نگهبانــی و انبــار و ســوله هــای مســقف و انبارهــای روبــاز احــداث شــده
انــد خیابانهــای داخلــی کارخانــه بــه طــول تقریبــی  5200متــر جدولــکاری و کانیــوو اجــرا
شــده و در اطــراف ســوله هــای پیــاده روهایــی بــا مســاحت  1200متــر مربــع از بتــن غیــر
مســلح اجــرا شــده کــه در کنــار آنهــا و مجــاور خیابانهــا درخــت کاری شــده اســت
زیرســازی و آســفالت نهایــی خیابــان هــای داخلــی بــه مســاحت تقریبــی  14200متــر مربــع
در قشــرهای توپــکا و بینــدر اجــرا شــده اســت نظریــه کارشناســی :بــا توجــه بــه مراتــب
مــورد بررســی در گــزارش تقدیمــی و بــه اســتناد تصویــر اســناد و مــدارک ابــرازی
بســتانکار و اســتماع اظهــارات و تحقیقــات محلــی و بــا لحــاظ جهــات و عوامــل موثــر در
ارزیابــی مفــروض بــه صحــت و اصالــت اســناد و مــدارک ابــرازی و عــدم احتســاب بدهــی
و دیــون مترتــب بــر ملــک و بالمعــارض بــودن از هــر حیــث ،وقــف و ترهیــن ،وثیقــه و
بازداشــت یــا توقیــف و امثالهــم ،ششــدانگ عرصــه و اعیــان و دیوارکشــی ،تســطیح و ابنیــه
و مســتحدثات زیربنایــی بــدون انشــعابات ،ارزش چــاه موصــوف ،درختــکاری و فضــای
ســبز ،انشــعاب بــرق و ترانــس و خطــوط انتقــال و تابلــو بــرق و  ...و ســایر جهــات موثــر در
ارزیابــی پــالک ثبتــی بــا در نظــر گرفتــن عــرف روز قیمــت پایــه مزایــده بــر پایــه مزایــده
بــه مبلــغ  158.832.935.000ریــال (یکصــد و پنجــاه و هشــت میلیــارد و هشــتصد و ســی و
دو میلیــون و نهصــد و ســی و پنــج هــزار ریــال) ارزیابــی مــی گــردد کــه تجزیــه آن مشــتمل
اســت بــر :مســاحت (متــر مربــع) کاربــری بهــای واحــد (ریــال) حاصــل (ریــال) عرصــه
 229100صنعتــی  114.550.000.000 ، 500.000دیوارکشــی ســنگی و حفــاظ -1750
 2.975.000.000 ،1.700.000پارکینــگ  418.000.000 ،2.200.000 -190نگهبانــی
 374.500.000 ، 5.500.000 -107تعاونــی مصــرف و تعمیــرگاه ، 5.500.000-215/67
 1.186.185.000فونداســیون انبارهــای روبــاز  4.620.000.000 ، 350.000 -13200انبــار
مســقف  27.161.250.000 ،7.500.000 -3621/5جدولــکاری و پیــاده رو هــا -5200
 1.820.000.000 ،3.500.000زیرسازی و آسفالت 5.680.000.000 ، 400.000-14200
اتاقــک چــاه آب  8.000.000 - - -ســاختمان گلخانــه  40.000.000 - - -هیــات
کارشناســی چــاه آب بــا عنایــت بــه ابالغیــه شــماره  139905229116000038مــورخ
 99/06/01در خصــوص پرونــده اجرائــی کالســه  8500012و  8500010لــه بانــک رفــاه
کارگــران ســمنان علیــه شــرکت صنایــع  pvcایــران در خصــوص ارزیابــی یــک حلقــه چــاه

بیمهها اقدام میشود و قسمت مربوط
به تأمین معیشت مردم نیز یا به
صورت مستقیم به مردم و یا به تولید
کنندگان پرداخت میشود.

خانلو خاطرنشان کرد :این
مابهالتفاوت برای مردم جبران خواهد
شد بنابراین مردم نباید نگران افزایش
قیمت کاال باشند.

متعلقــه بــا تجهیــزات و منصوبــات وابســته آن بــه اتفــاق نماینــده محتــرم بانــک رفــاه
کارگــران ســمنان از چــاه موصــوف واقــع در مهدیشــهر ـ طالــب آبــاد انتهــای بلــوار کارگــر
(حــدود  6کیلومتــری غــرب طالــب آبــاد) شــرکت صنایــع  pvcایــران بازدیــد و پــس از
انجــام معاینــه محلــی و همچنیــن مراجعــه بــه اداره آب شهرســتان مهدیشــهر و بررســی
ســوابق ،اســناد و مــدارک موجــود در پرونــده کالســه چــاه و ضمــن مذاکــره بــا مســئول فنی
اســبق شــرکت مذکــور جنــاب آقــای ناظریــه مراتــب بــه شــرح ذیــل بــه اســتحضار مــی
رســاند :چــاه مــورد ســخن بــه کالســه پرونــده حفاظتــی  1013-2605موضــوع پروانــه
موقــت بهــره بــرداری بــه شــماره  5823/1301/432مــورخ  1361/12/14و مجــوز ادامــه
بهــره بــرداری بــه شــماره  127/1301/432مــورخ  1383/5/21و تمدیدیــه شــماره
 93/921/411مــورخ  1393/3/22با مشــخصات نقطــه ای ( y =3951870و )Xutm=710101
دارای آبدهــی مجــاز بــه میــزان  18لیتــر در ثانیــه بــا مصــارف صنعتــی عمــق  240متــر ،لولــه
جــدار بــا قطــر  12از جنــس  upvcبــه ضخامــت  15میلــی متــر لولــه آبــده بــا قطــر  4اینــچ
برقــی و دارای کنتــور هوشــمند آب و بــرق الکتروموتــور  75اســب بخــار  6طبقــه  4اینــچ
(بنابــر اظهــار مســئول فنــی شــرکت ـ زیــرا بدلیــل قرارگیــری داخــل چــاه قابــل رویــت نمــی
باشــد) دارای خــط انتقــال بــه طــول حــدودی  700متــر توســط لولــه فلــزی بــه قطــر  4اینــچ
کــه متصــل بــه مخــزن هوائــی بــا ارتفــاع  18متــر و ظرفیــت  10متــر مکعــب و اســتخر
ذخیــره بتنــی و دارای کابــل  3*25حــدود  320متــر ( )150*2بنابــر اظهــار مســئول فنــی
شــرکت و همچنیــن اســکلت یــک دســتگاه تابلــو بــرق کــه تجهیــزات آن بطــور کامــل بــه
ســرقت رفتــه اســت مــی باشــد چــاه مــورد ســخن بــه دلیــل قرارگیــری در محــور ســینکلینال
و تقاطــع ســه گســله موســوم بــه گل رودبــار ،دیکتــاش و انــزاب ،خــط القعــر شــیب هــای
توپوگرافــی منطقــه و همجــواری بــا رودخانــه هــای طالــب آبــاد و گلرودبــار و همچنیــن
واقــع شــدن در مجــاورت ســد خاکــی گل رودبــار و مســیل فرعــی کــه از حاشــیه چــاه
میگــذرد دارای پتانســیل بســیار خــوب نســبت بــه ســایر چاههــای منطقــه مــی باشــد
بطوریکــه براســاس ســوابق موجــود در پرونــده حفاظتــی چــاه در ســال  96دبــی لحظــه ای
آن حــدود  25لیتــر در گــزارش و بــر آن اســاس کنتــور منصوبــه کالیبــره گردیــده اســت
همچنیــن دارای کیفیــت مناســبی بــوده بطوریکــه قابلیــت هدایــت الکتریکــی ( )ECآن
حــدود  2000میکروموهــس بــر ســانتی متــر در ســوابق پرونــده چــاه ثبــت گردیــده اســت
بــا توجــه بــه اینکــه بــه دلیــل فقــدان تجهیــزات تابلــو بــرق امــکان روشــن کــردن چــاه
میســور نگردیــد لیکــن بــا عنایــت بــه قوانیــن و مقــررات جاریــه وزارت نیــرو بــه جهــت اخذ
پروانــه بهــره بــرداری جدیــد الزم اســت چــاه مذکــور تجهیــز و مــورد آزمایــش پمپــاژ قــرار
گیــرد و طبــق ضوابــط و مقــررات مربوطــه میــزان آبدهــی بهینــه چــاه مشــخص گــردد در
خصــوص میــزان بــرآورد ارزش آب در منطقــه بــا توجــه بــه نــوع مصــرف و موقعیــت
مکانــی چــاه ،کمیــت و کیفیــت آب اســتحصالی عــدم ابــالغ تخصیــص آب در ســنوات
اخیــر ،عــدم تناســب معقــول بیــن عرضــه و تقاضــا و ازدیــاد روز افــزون نــرخ تقاضــا
بخصــوص در بخــش صنعــت و افزایــش نــرخ آب بهــاء کــه رونــدی بــه شــدت صعــودی
داشــته همچنیــن ارزش ذاتــی و اقتصــادی آب ،دارا بــودن انشــعاب بــرق ســه فــاز و
تجهیــزات وابســته ،وجــود راه دسترســی ،ارزش وجــودی مجــوز صــادره بــه جهــت حفــظ
ســرمایه موجــود کــه فــی الواقــع بــدون تأمیــن آب از منبــع یــاد شــده بهــره بــرداری از
کارخانــه دچــار صدمــات و خســارات زیــاد خواهــد شــد چــرا کــه امــکان تامیــن آب بــه
ایــن میــزان از چاههــای منطقــه چــه بــه لحــاظ قانونــی و چــه بــه لحــاظ عــدم وجــود ایــن
میــزان پتانســیل آب مــازاد بــا تنگناهــای شــدیدی روبــرو بــوده و در صــورت تامیــن آب از
فواصــل طوالنــی هزینــه هــای جــاری کارخانــه بــه شــدت افزایــش یافتــه و بــه نظــر مــی
رســد فاقــد توجیهــات فنــی و اقتصــادی الزم باشــد از طرفــی موقعیــت جغرافیایــی ،کیفیــت
و کمیــت بســیار مناســب آب ایــن بخــش از منطقــه کــه همانگونــه کــه بیشــتر توضیــح داده
شــد و بــا عنایــت بــه حفــر چاههــای متعــدد قبلــی توســط ایــن شــرکت و مشــخصات
آبدهــی ســایر چاههــای منطقــه نشــان دهنــده ایــن مطلــب مــی باشــند کــه شــرایط آبدهــی
ایــن چــاه بســیار خــاص و منحصــر بــه فــرد و متاثــر از تغذیــه مناســب آبخــوان صرفـاً در ایــن
نقطــه از منطقــه مــی باشــد و بــه طــور قطــع مــی تــوان گفــت امــکان اســتحصال آب بــا ایــن
شــرایط کمــی و کیفــی بــا حفــر چاهــی دیگــر در ایــن منطقــه بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد
علــی ایحــال بــا عنایــت بــه جمیــع مــوارد فــوق االشــعار و ملحــوظ نظــر قــرار دادن ســایر
عوامــل موثــر در ارزیابــی نظیــر عمــر مفیــد تجهیــزات ،فرســودگی و اســتهالک ،عــرف
روز و محــل و در صــورت تمدیــد مهلــت اعتبــار پروانــه بهــره بــرداری چــاه توســط
شــرکت آب منطقــه ای و پرداخــت دیــون احتمالــی و حقــوق دولتــی مترتبــه از جملــه حــق
النظــاره متعلقــه ،ارزش اقتصــادی و قیمــت پایــه کارشناســی شــش دانــگ اعیانــی چــاه در
زمــان ارزیابــی بــدون احتســاب بدهــی و دیــون مترتــب بــر چــاه بــه مبلــغ ســی و شــش
میلیــارد ریــال ( 36.000.000.000ریــال) بــرآورد و اعــالم مــی گــردد کــه بــا احتســاب
تجهیــزات وابســته بــه چــاه شــامل :لولــه  upvcبــه قطــر  12اینــچ و ضخامــت  15میلــی متــر
ســاخت ایــران بــه طــول  220متــر (نصــب در ســال  )82لولــه آبــده  4اینــچ بــه طــول 150
متــر (داخــل چــاه) بــه انضمــام حــدود  700متــر (خــط انتقــال تــا مخــزن) ،الکتروموتــور 75
اســب بخــار  6طبقــه  4اینــچ ،کنتــور هوشــمند آب و بــرق ،کابــل  3*25حــدود  320متــر
ســلول تابلــو بــرق ســتاره مثلــث فاقــد تجهیــزات و مخــزن هوایــی بــا احتســاب فرســودگی
طــی مــدت بهــره بــرداری و لحــاظ ضریــب اســتهالک بــه ارزش کلــی 3.319.000.000
ریــال (ســه میلیــارد و ســیصد و نــوزده میلیــون ریــال) بنابرایــن مجمــوع ارزش گــذاری چــاه
و منصوبــات متعلقــه بــا شــرایط اشــاره شــده در بــاال بــه میــزان ســی و نــه میلیــارد و ســیصد
و نــوزده میلیــون ریــال (39.319.000.000ریــال) بــرآورد و اعــالم مــی گــردد شــایان ذکــر
اســت همانگونــه کــه فوقـاً معــروض گردیــد ارزش گــذاری چــاه بــدون احتســاب بدهــی و
دیــون مترتــب بــر چــاه صــورت گرفتــه و بقــاء و اســتمرار بهــره بــرداری مجــاز از چــاه
مرقــوم بــه میــزان  18لیتــر در ثانیــه بــا امعــان نظــر بــه قوانیــن جاریــه باالخــص مــواد 21 ،27
و  28قانــون توزیــع عادالنــه آب مصــوب ســال  61منــوط و مقــوم بــه بقــاء کارخانــه،
تخصیــص آب و نوعــه مصــرف آن و همچنیــن تمدیــد مهلــت پروانــه بهــره بــرداری چــاه
توســط شــرکت آب منطقــه ای ســمنان مــی باشــد .گــزارش هیــات کارشناســی اشــجار در
اجــرای قــرار کارشناســی پرونــده کالســه  8500012و  8500010موضــوع در خصــوص
پرونــده اجرائــی لــه بانــک رفــاه کارگــران ســمنان بــر علیــه شــرکت پــی وی ســی بخواســته
ارزیابــی فضــای ســبز پــالک ثبتــی  295فرعــی از اصلــی  2849واقــع در بخــش  3منطقــه
گل رودبار (جنوب بلوار) ضمن بازدیدی که باتفاق و در معیت نماینده محترم

بانك
اینجا معلولیت ،محرومیت نیست

بانک ملی ایران افتخار دارد با تسهیل
خدمات دهی به مشتریان دارای معلولیت در
شعب خود ،این باور را محقق سازد که معلولیت
در این بانک محرومیت نیست.
به گزارش امتیاز ،سوم دسامبر مصادف
با  13آذرماه به عنوان روز جهانی افراد دارای
معلولیت از سوی مجمع عمومی سازمان ملل
متحد نامگذاری شده است و بانک ملی ایران
در راستای اهداف مشتری مداری و حمایت از
جامعه دارای معلولیت کشور ،همواره به دنبال
تسهیل خدمات دهی به این بخش از مشتریان
گرانقدر است.
نگاهی اجمالی به ساختمان های ادارای
نشان می دهد که اغلب این ساختمان ها
پاسخگوی نیازها و محدودیت های افراد دارای
معلولیت نبوده و وجود مشکالت کالبدی،
استفاده مفید از فضاهای شهری و ساختمان
های عمومی را برای این دسته از افراد غیرممکن
می سازد .بدین ترتیب سازگار کردن محیط و
ساختمان های شعب بانک ملی ایران با شرایط
این افراد که در عین حال به معنی رعایت
شرایط دیگر گروه های جامعه اعم از سالمندان
و بیماران نیز هست ،ضروری به نظر می رسد.
در همین راستا این بانک ضمن توسعه
بانکداری دیجیتال و نوین خود برای کاهش لزوم
مراجعه به شعبه ،با قرار دادن مشتری مداری
در راس امور خود و همچنین تبلور این باور
در تمامی ارکان بانک ،تالش کرده تا گامی در
زمینه بهبود شرایط زندگی و کاهش مشکالت
این دسته از مشتریان بردارد .از این رو اداره کل
مهندسی و امالک بانک نیز سعی داشته تا در
تمامی برنامه های بازسازی و نوسازی شعب و
ساختمان های خود تاکنون مسئله سهولت و
امکان دسترسی افراد دارای معلولیت جسمی
و حرکتی را حتی االمکان در طرح ها لحاظ
کند .با توجه به اینکه امکان بهره برداری برابر از
امکانات ،از حقوق انکارناپذیر تمامی افراد جامعه
است و بانک ملی ایران بر این باور است موانع
فیزیکی و اجتماعی نباید افراد دارای معلولیت
را در استفاده از تسهیالت و خدمات شهری
و رفاهی محروم سازد بنابراین تجهیز شعب و
مناسب سازی ساختمان ها را در دستور کار خود
قرار داده است.
تسهیل ورود و خروج به شعبه از طریق
ایجاد رمپ ،سطوح شیب دار ،آسانسور و
باالبرهای مناسب جهت حمل ویلچر ،رفع موانع
حرکتی ساختمان ها ،تغییر ارگونومی گیشه
های مخصوص بانک برای استفاده مشتریان
دارای معلولیت ،نصب راهنمای حرکتی در کف
برخی شعب برای روشندالن ،نصب کلیدهای
آسانسور با خط بریل در برخی واحدها ،ساخت
سرویس بهداشتی و پارکینگ مخصوص معلوالن
و ...از جمله این اقدامات است.

بانــک رفــاه از محــل مــورد نظــر بعمــل آمــد نتیجــه پــس از معاینــه دقیــق محــل و تحقیــق
و بررســی همــه جانبــه بــه شــرح زیــر باســتحضار مــی رســاند پــالک ثبتــی فــوق الذکــر
بــر طبــق نقشــه تقدیمــی در حــدود  245547/46متــر مربــع مســاحت داشــته و در قســمت
شــرق پــالک  294فرعــی قــرار گرفتــه اســت در قســمتی از پــالک مــورد نظــر در حاشــیه
خیابانهــای احداثــی و میــدان درختــان غیرمثمــر اعــم از کاج ـ ســرو خمــراه ای و ســرو
شــیراز ـ چنــار ـ اقاقیــا ـ ارغــوان (اغلــب کاج و ســرو و چنــار) و تعــدادی درختچــه هــای
زمینــی شمشــاد و همچنیــن قســمتی از جنــوب پــالک درختــان انــار خشــک و نیمــه خشــک
در  7ردیــف و در هــر ردیــف چهــل اصلــه مالحظــه گردیــد درختــان غیرمثمــر اغلــب مســن
بــوده و از نظــر ظاهــری از وضعیــت کام ـ ً
ال مطلوبــی بدلیــل عــدم رســیدگی و آبیــاری بــه
موقــع برخــوردار نمــی باشــد .ارزیابــی فضــای ســبز :در پــالک مــورد نظــر حــدود 523
اصلــه درخــت کاج و ســرو و چنــار و ون و حــدود  100اصلــه درختچــه هــای شمشــاد
زینتــی و حــدود  280اصلــه درخــت انــار خشــک و نیمــه خشــک مالحظــه کــه ذیـ ً
ال نســبت
بــه ارزیابــی هــر یــک از آن اقــدام و باســتحضار مــی رســاند  -1ســرو و کاج و چنــار و
ارغــوان ـ اقاقیــا ـ ون جمعـاً  523اصلــه (اغلــب مســن) بــا عنایــت بــه کلیــه عوامــل موثــر در
ارزش اقتصــادی آنهــا بخصــوص وضعیــت ـ ســن ـ نــوع و دیگــر فاکتورهــای ذیمدخــل
بطــور میانگیــن هــر اصلــه  3.500.000ریــال و کال 523*3.500.000 = 1.830.500.000
 -2 ،انــار بــه تعــداد  280اصلــه هــر اصلــه بــا توجــه بــه وضعیــت و خشــک و نیمــه خشــک
بــودن آنهــا بمیــزان مبلــغ  400.000ریــال  -3 ،28*400.000=112.000.000شمشــاد
بتعــداد  100اصلــه اغلــب نیمــه خشــک کــه ارزش اقتصــادی هــر اصلــه بطــور میانگیــن
بــه میــزان مبلــغ  350.000ریــال  100*350.000=35.000.000بنابرایــن ارزش کل فضــای
ســبز پــالک مــورد نظــر بــه میــزان مبلــغ +112.000.000+35.000.000=1.977.500.000
( 1.830.500.000یــک میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و هفــت میلیــون و پانصــد هــزار) ریــال
ارزیابــی و اعــالم مــی گــردد .گــزارش هیــات کارشناســان بــرق عطــف بــه ابالغیــه شــماره
 139905229116000036مــورخ  1399/6/1پرونــده کالســه  8500012و  8500010در
خصــوص درخواســت ارزیابــی تاسیســات بــرق و مکانیکــی شــرکت پــی وی ســی توســط
هیئــت کارشناســی منتخــب ،ضمــن مطالعــه پرونــده و گــزارش کارشــناس بــدوی ،در
تاریــخ  1399/6/20در معیــت نماینــده بانــک رفــاه بــه محــل شــرکت واقــع در پــالک
ثبتــی بــه شــماره  2849/295بخــش ســه مهــدی شــهر مراجعــه و از تجهیــزات و تاسیســات
بازدیــد و پــس از بررســی هــای الزم بــا توجــه بــه مشــخصات فنــی ،شــرایط موجــود و ســایر
جهــات نتیجــه ارزیابــی در دو بنــد و بــه مبلــغ کل دو میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون
ریــال ( 2.250.000.000ریــال) بــه عنــوان ارزش روز بــه شــرح ذیــل اعــالم مــی گــردد الزم
بــه ذکــر اســت  -1 :ارزش هــای منــدرج در ایــن گــزارش مطابــق بــا تبصــره ذیــل مــاده 19
قانــون کارشناســان رســمی دادگســتری حداکثــر از تاریــخ گــزارش بــه مــدت شــش مــاه
معتبــر مــی باشــد تجهیــزات و تاسیســات ذکــر نشــده در مقایســه بــا گــزارش کارشــناس
بــدوی در محــل رویــت نشــده اســت  -1ترانســفورماتور توزیــع روغنــی  4007/20 KVبــا
ظرفیــت  315 KVAســال ســاخت  1389همــراه بــا دو عــدد پایــه بتنــی بــرق ،فیــوز و بــرق
گیــر در ورودی  KV 20ســکوی ترانــس و متعلقــات ،کابــل فشــار ضعیــف در خروجــی،
شــبکه هوایــی  20 KVاجــرا شــده در محوطــه کارخانــه جهــت تغذیــه ترانــس 315 KVA
بــه مقــدار  8فاصلــه بــا پایــه هــای بتنــی ،ســیم آلومینیومــی و مقــره هــای چینــی 5 ،فاصلــه
تیــر ســیمانی بــدون ســیم و پایــه هــای فلــزی  9متــری روشــنایی محوطــه اطــراف ســوله بــا
تابلــو توزیــع شــامل فیــوز فشــنگی و مینیاتــوری جمع ـاً بــه ارزش  1.800.000.000ریــال
 -2تجهیــزات بــرق رســانی بــه چــاه آب شــامل  5فاصلــه شــبکه هوایــی  20 KVبــا ســیم
آلومینیــوم و مقــره هــای چینــی ،ترانســفورماتور توزیــع روغنــی  20 KV/V400بــا ظرفیــت
تقریبــی  100 KVAبــا پــالک مخــدوش ،فیــوز و بــرق گیــر در ورودی  20 KVدو عــدد پایــه
بتنــی بــرق بــا ســکوی ترانــس و متعلقــات همــراه بــا تابلوهــای بــرق خروجــی ترانــس و
تابلــو تغذیــه پمــپ چــاه ،همگــی فاقــد کابــل و تجهیــزات و لــوازم برقــی ،تابلــوی انــدازه
گیــری بــا کنتــور ســه فــاز دیجیتــال هوشــمند ،فاقــد کابــل ،هــادی هــای مســی و لــوازم
برقــی جمع ـاً بــه ارزش  450.000.000ریــال و جمــع کل بندهــی یــک و دو :دو میلیــارد
دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال ( 2.250.000.000ریــال) فلــذا بــا توجــه بــه گزارشــات
کارشناســان مزایــده از مبلــغ پایــه ارزیابــی ( 202.379.435.000دویســت و دو میلیــارد و
ســیصد و هفتــاد و نــه میلیــون و چهارصــد و ســی و پنــج هــزار ریــال) شــروع و بــه باالتریــن
قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد .ضمن ـاً در روز مزایــده نیــم عشــر اجرایــی و حــق
مزایــده و ســایر هزینــه هــای مربوطــه طبــق مــاده  40آئیــن اجــراء مفــاد رســمی الزم االجــرا
نقــدا ً وصــول و همچنیــن بدهــی هــای مالیاتــی وحــق انشــعاب آب و بــرق و کلیــه بدهــی
هــای ملــک فــوق بــه دولــت کــه مشــخص نبــوده و بــر عهــده برنــده مزایــده اســت .و برابــر
مــاده  136اصالحــی آئیــن نامــه اجــراء شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد
از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در
جلســه مزایــده اســت .برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف
مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی
کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ
مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت
عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیدمــی گــردد مزایــده در روز یــک
شــنبه مــورخ  1399/9/30در محــل اجــرای ثبــت مهدیشــهر بــه نشــانی مهدیشــهر ـ خیابــان
صاحــب الزمــان ـ خیابــان ملــت اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان مهدیشــهر شــعبه
اجــرا برگــزار مــی گــردد فــروش نقــدی بــوده و خریــداران مــی تواننــد در وقــت مقــرر در
محــل حضــور یافتــه و در جلســه شــرکت نماینــد در صورتــی کــه ملــک باالتــر از مبلــغ
منــدرج در آگهــی فروختــه شــود از خریــدار براســاس مبلــغ پیشــنهادی نســبت بــه وصــول
حــق مزایــده (مــازاد مبلــغ پایــه ارزیابــی) و ســایر هزینــه هــای مربوطــه قانونــی و حقوقــی
دولتــی نقــدا ً اقــدام مــی گــردد و در صــورت عــدم شــرکت خریــداران ملــک بــه بســتانکار
واگــذار و هزینــه هــای قانونــی اخــذ و وصــول خواهــد شــد ضمنـاً شــرکت در جلســه بــرای
عمــوم آزاد اســت و چنانچــه روز تعییــن شــده یــا تعطیــل رســمی مصــادف مــی گــردد
روز بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده در همــان ســاعت و مــکان تشــکیل خواهــد شــد تاریــخ
انتشــار1399/9/15:
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