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صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برنمیگردانند

انجامقرعهکشیجشنواره
قرضالحسنهپسانداز« ُامیدآینده»

قرعهکشی جشنواره قرضالحسنه پسانداز
تونهم
«اُمید آینده» ،در روز یکشنبه بیس 
اردیبهشتماه سال  1398با حضور اعضای هیئت
مدیره ،معاونان ،مدیران و جمعی از رؤسای
شعب بانک آینده انجام شد .در این جشنواره که
از پانزدهم اسفندماه سال  1397آغاز و تا پایان
یویکم فروردینماه سال  1398ادامه داشت؛
س
تعداد ( 1.303یکهزار و سیصدوسه) نفر واجد
شرایط برای حضور در قرعهکشی شناخته شدند.
جوایز این دوره از جشنواره قرضالحسنه پسانداز
«اُمید آینده» شامل( 1 :یک) دستگاه تبلت10 ،
(ده) جایزه ( 5پنج) میلیون ریالی و ( 100یکصد)
جایزه ( 1یک) میلیون ریالی بود .پس از انجام
قرعهکشی ،خانم هلیا عنایتخانی ،برنده 1
(یک) دستگاه تبلت جایزه ویژه این دوره شدند.
همچنین؛ ( 10ده) برنده جایزه ( 5پنج) میلیون
ریالی نیز؛ خانمها :نعیمه کاتب خیابانی ،اسماء
اخوان گالبی ،فاطمه جدلی ،پریا حیدری ،ریحانه
افشاری ،بیبی معصومه موسوی ،ترانه احمدپور
کیوانی و غزل قرشی و آقایان :علی مرادی و نیما
نوذری بودند .الزم بهذکر است؛ جشنواره «اُمید
آینده» در امتداد کارزار «نهال آینده» بر بستر
محصول دانشآموزی قرض-الحسنه پسانداز،
در اسفندماه سال گذشته با توزیع «سبزه آینده»
در بین دانشآموزان آغاز شد تا ضمن تهیه عکسی
از این سبزهها در کنار سفره هفتسین خود ،در
جشنواره نیز شرکت و افتتاح حساب کنند .شایان
ذکر است؛ بانک آینده در راستای آشنایی با مقوله
بانک و ایجاد توجه بیشتر در کودکان و نوجوانان
به امر قرضالحسنه پسانداز و دوراندیشی برای
داشتن «آیندهای روشن» برای دانشآموزانی که
اقدام به افتتاح حساب قرضالحسنه پسانداز
دانشآموزی کردند؛ هدیه ( 300.000سیصد هزار)
ریالی ،در نظر گرفته است .مشتریان محترم؛
میتوانند برای اطالع از اسامی سایر برندگان ،به
تارگاه بانک آینده ،به نشانیir.www.ba24 :
مراجعه کنند.

ردپای دالرهای گمشده در جیب صادرکنندگان کاغذی
با اعمال تحریمهای آمریکا علیه کشورمان کاهش ذخایر
ارزی قابل پیشبینی است .از سوی دیگر در جریان تحوالت
اخیر بخشی از نقدینگی به صورت افسارگسیخته وارد بازار ارز
شد و افزایش تقاضا میزان عرضه را کاهش داد .بنابراین یکی از
راهکارهای دولت برای ساماندهی به بازار ارز میتواند تزریق ارز
باشد که این راهکار به پشتوانه پرقدرت ارزی نیاز دارد.
به گزارش ایرنا ،یکی از تصمیمات اخیر مهرماه سال گذشته
دولت برای حفظ منابع ارزی ،برگشت ارز از چرخه صادرات به
کشور است .از این رو طبق مقررات اخیر بانک مرکزی ،تمام
صادرکنندگان مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز هستند .براساس
دستورالعملها ،صادرکنندگانی که درآمد صادراتی آنها در طول
یکسال تا یک میلیون یورو باشد معاف از فروش ارز در سامانه
نیما هستند اما اگر درآمد صادراتیشان تا سه میلیون یورو باشد،
مکلفند  50درصد آن را در سامانه مذکور به فروش برسانند.
اگر بیش از سه میلیون یورو تا  10میلیون یورو باشد ،باید 70
درصد ارز صادراتی را در این سامانه عرضه کنند و با درآمد باالی
 10میلیون یورو باید  90درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما
بفروشند.
با وجود این مقررات صریح و الزماالجرا ،وزارت اقتصاد چند
ارز حاصل از
روز پیش اعالم کرد که از مجموع  40میلیارد دالر ِ
صادرات 30 ،میلیارد دالر آن نه به صورت کاال و نه به هیچ صورت
دیگر به کشور برنگشته است.
در طرف مقابل ،محمدرضا مودودی ،رئیس سازمان توسعه
تجارت در واکنش به این اعالن وزارت اقتصاد گفته است که اگر
در کشور ما  30میلیارد دالر خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق
افتاده باشد ،چطور خطوط تولید همچنان فعالند .معتقدیم خروج
سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان
خیانت نمیکنند .این رقم ،از کانالی که مد نظر بانک مرکزی
بوده ،به کشور بازنگشته است اما این به معنی عدم بازگشت ارز
به کشور نیست بلکه قطع یقین این ارقام به کشور از کانالهای
دیگر برگشته است.
در این بین ،برخی فعاالن اقتصادی میگویند مگر دولت چه
مشوقهایی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد
ارز صادراتی را که در این شرایط نابسامان اقتصادی و بازارهای
بینالمللی به دست آوردهاند ،زیر قیمت بازار به فروش برسانند.
از سوی دیگر این محدودیتهای دولت باعث بهوجودآمدن
صادرکنندگان کاغذی شده است؛ سودجویانی که به دنبال خروج
سرمایه از کشور هستند.
شکلگرفتنصادرکنندگانییکبارمصرف
کیومرث فتحالله کرمانشاهی ،معاون اسبق سازمان توسعه
تجارت ایران و رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد
ایران درباره برنگشتن  30میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات به

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال  1397امالک واقع در شهرستان جم

برابــر مقــررات مــواد  11و  12و59ق وآ.ثبــت اســناد اســامی اشــخاصیکه امــاک آنهــا در ســه ماهــه چهارم ســال
 1397قبــول ثبــت گردیــده تکلیــف .پذیــرش ثبــت گردیده انــد .آگهــی میگردد
پــاک  36/3858آقــای علیرضــا رفیعــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در والیــت  -پــاک  36/4355آقــای
علــی کوشــک زاد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک  36/4429آقــای حمیــد زارعــی
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک  36/4430آقــای حمیــد زارعــی ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک  36/4452خانــم اشــرف حاجــی زاده ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در
والیــت  -پــاک  36/4453آقــای علــی آذر پیــک قســمتی از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت -
پــاک  36/4455آقــای یاســین آبیــن ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک  36/4456آقــای
محســن عباســی راد ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در والیــت  -پــاک  36/4457آقــای رضا عباســی ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک  36/4458آقــای عبــاس عباســی قســمتی از ششــدانگ یکبــاب
خانــه واقــع در والیــت  -پــاک  36/4462خانــم افســانه فــرج الــه زاده ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع
در والیــت  -پــاک  36/4463آقــای عمــران مصدقــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک
 36/4496آقایــان محمــد اکبــری ارزندریانــی و علیرضــا طاهــری فــر هرکــدام ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک  36/4499آقــای عبدالــه محمــدی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
واقــع در والیــت  -پــاک  36/4518آقــای عبدالخالــق افراختــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت
 پــاک  36/4519آقــای مجیــد جــوکار ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک 36/4522آقــای ســید علــی موســوی نســب ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت  -پــاک  37/2045آقــای
علــی کــرم باقــری ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در خواجــه احمــدی  -پــاک  37/2046آقــای میثــم عزیــزی
ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در خواجــه احمــدی  -پــاک  37/2049آقــای امیــن عبدالهــی ششــدانگ یکباب
ســاختمان واقــع در خواجــه احمــدی  -پــاک  37/2050آقــای عبــاس عباســی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع
در خواجــه احمــدی  -پــاک  37/2051آقــای مجیــد حیــدری ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در خواجــه
احمــدی  -پــاک  37/2057آقــای علیرضــا حســام الدینــی کازرونــی ششــدانگ یکبــاب مغــازه واقــع در خواجــه
احمــدی  -پــاک  37/2085آقــای محمــود برقــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در خواجــه احمــدی
 پــاک  37/2086آقــای محمــود برقــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در خواجــه احمــدی  -پــاک 37/2088آقــای عیســی ســالمی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در خواجــه احمــدی  -پــاک 37/2089
آقــای محمــود ســعادتی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در خواجــه احمــدی  -پــاک  37/2090آقــای علــی
محمــدی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در خواجــه احمــدی  -پــاک  38/218آقــای یونــس آمیــن ششــدانگ
یکبــاب خانــه واقــع در قلعــه کهنــه  -پــاک  38/219آقــای عبدالجلیــل اســدی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان
واقــع در قلعــه کهنــه  -پــاک  38/220خانــم زهــرا نامــور قســمتی از ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در قلعــه
کهنــه  -پــاک  38/221آقــای اکبــر نامــور ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در قلعــه کهنــه  -پــاک 39/122
آقــای علــی حیــدری ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در زایــر محمــد رضایــی  -پــاک  39/123آقــای علــی
فاریابــی قســمتی از ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در زایــر محمــد رضایــی  -پــاک  39/124آقــای مصطفــی
صالحــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در زایــر محمــد رضایــی  -پــاک  39/125خانــم ســعیده باقری قســمتی
از ششــدانگ یکبــاب مغــازه واقــع در زایــر محمــد رضایــی  -پــاک 40/81آقــای غضنفــر صفــاری ششــدانگ
یکبــاب خانــه واقــع در زیبــا مــکان  -پــاک  41/287آقــای محمــد تقــی رفیعــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع
در صیــدی  -پــاک  41/317آقــای محمــد علــی رفیعــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در صیــدی  -پــاک
 42/274آقــای حســن محمــدی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بابامبارکــی  -پــاک  43/311آقــای ابراهیــم
رجایــی پــور ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در هنگــدان  -پــاک  44/332خانــم ســمیه شــریفی ششــدانگ
یکبــاب کارگاه واقــع در قایــدی  -پــاک  49/247آقــای قاســم پیــکار ششــدانگ یکبــاب کارگاه واقــع در
باریــکان  -پــاک  55/334آقــای حســین هوشــمند ششــدانگ یکبــاب مغــازه واقــع در کــوری حیاتــی  -پــاک
 55/335آقــای عنایــت بازیافــت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در کــوری حیاتــی  -پــاک  58/53آقــای
حســین عزیــزی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در فرامــرزی  -پــاک  60/740آقــای یونــس مــوزه ششــدانگ
یکبــاب خانــه واقــع در علــی آبــاد  -پــاک  60/744آقــای آرمــان گلــزار پور ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقع
در علــی آبــاد  -پــاک  60/745آقــای مهــدی دشــتی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در علــی آبــاد  -پــاک
60 /746آقــای اصغــر قاســم پــور ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درعلــی آبــاد  -پــاک  61/339آقــای اســماعیل
رحمانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهــر حــاج نوشــاد  -پــاک  61/340خانــم خدیجــه رحمانــی
ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهــر حــاج نوشــاد  -پــاک  61/341آقــای محمــد رضــا ابراهیمــی ششــدانگ
یکبــاب خانــه واقــع در بهــر حــاج نوشــاد  -پــاک  61/342خانــم مرضیــه فکری ششــدانگ یکبــاب خانــه واقع
در بهــر حــاج نوشــاد  -پــاک  61/347آقــای علــی بنیــادی و خانــم فاطمــه جعفــر زادگان هرکــدام ســه دانــگ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت تعاونی مصرف کارکنان
دولت و فرهنگیان خوی

جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســاالنه نوبــت اول شــرکت تعاونــی کارکنــان دولــت و فرهنگیــان خــوی در ســاعت 6
بعــد از ظهــر روزشــنبه مــورخ  1398/04/01در محــل شــرکت واقــع در خیابــان شــریعتی تشــکیل مــی گــردد.از عمــوم
اعضــای محتــرم شــرکت دعــوت مــی شــود جهــت اتخــاذ تصمیــم راجــع بــه موضوعــات ذیــل در روز و ســاعت مقــرر در
محــل تعییــن شــده حضــور بهــم رســانند یــا بــا توجــه بــه مفاداساســنامه وکای خــود را کتبــا معرفــی نماینــد.الزم بــه
توضیــح اینکــه بــر اســاس مفــاد مــاده  19آئیــن نامــه نحــوه تشــکیل مجامــع عمومــی در صورتی کــه حضور عضــوی در
مجمــع میســر نباشــد مــی توانــد حــق رای خــود را بــه موجــب وکالــت نامــه بــه عضــو دیگــر یــا نماینده تــام االختیــار از
میــان اعضــا یــا غیــر اعضــا واگــذار نمایــد در اینصــورت هــر عضــو شــرکت مــی توانــد عــاوه بــر رای خــود حداکثــر ســه
رای بــا وکالــت و هــر شــخص غیــر عضــو تنهــا یــک رای بــا وکالــت داشــته باشــد .کلیــه وکالــت نامــه هــا بایســتی قبــل
از تشــکیل مجمــع توســط هیئــت مدیــره تعاونــی بررســی و تاییــد گردنــد .ضمنــا الزم اســت داوطلبــان ســمت بازرســی
حداکثــر لغایــت  98/03/10در خواســتی داوطلبــی خــود را بــه همــراه مــدرک -1:تصویــر تمــام صفحات شناســنامه -2
تصویــر کارت ملــی  -3تصویــر مــدرک تحصیلــی  -4تصویــر آخریــن حکــم کارگزینــی بــه دفتر شــرکت ارائــه فرمایید.
دســتور جلســه -1 :اســتماع گــزارش هیئــت مدیــره و بازرســان شــرکت -2طــرح و تصویــب صورتهــای مالــی
لغایــت ســال  -3 1397طــرح و تصویــب گــزارش تغییــرات ســرمایه لغایــت  -4 1397اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه
ســود و زیــان ســال مالــی لغایــت  -5 1397طــرح و تصویــب بودجــه ســال جــاری  -6 1398انتخــاب بازرســان
اصلــی و علــی البــدل بــرای یکســال مالــی  -7طــرح و تصویــب اصــاح آدرس پســتی شــرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دولت و فرهنگیان خوی

مفقودی

بازاروسرمایه

2726

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت پیــکان تیــپ  1600مــدل  1381بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره
انتظامــی  758ص  -13ایــران  56-و شــماره موتــور  11518105179بــه شــماره شاســی  81905213مفقــود و
2727
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

وضعیت حاکم بر تجارت خارجی و بازار ارز سبب ایجاد صادرکنندگانی شده که اگر رانتی به دست بیاورند و کاالیی را صادر کنند،
ارز حاصل از آن را برنمیگردانند .این در حالی است که صادرکنندگان ریشهدار بهطور قطع ارز را به چرخه برمیگردانند چرا که
خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.

سال گذشته
تعدادی از
صادرکنندگان
دست از کار
کشیدند و
مابقی هم با
کاهش صادرات
مواجه شدند
اما در ازای
آن یکسری
صادرکنندگان
کاغذی روی کار
آمد هاند
کشور ،گفت :خواسته ما به عنوان فعاالن اقتصادی این است
که دولت بهصورت شفاف و با جزئیات ،آمار حوزه تجارت بهویژه
در بخش صادرات را اعالم کند چرا که الزمه تجارت و صادرات
اصولی شفافیت است تا رانتی در تجارت وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد :تمام جزئیات درباره میزان صادرات وجود دارد
اما علت اکراه دولت برای انتشار آمار به صورت دقیق را نمیدانیم.
گمرک اظهارنامههای صادراتی را در اختیار دارد ،آمار و لیست
تخصیص هر نوع ارزی هم در نزد بانک مرکزی موجود است
بنابراین اگر  30میلیارد دالر صادراتی برنگشته دولت میتواند آمار
دقیق را منتشر کند در غیر این صورت ابهامات در این زمینه از بین

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در بهــر حــاج نوشــاد  -پــاک  61/348آقــای حبیــب الــه قاســمی
ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهــر حــاج نوشــاد  -پــاک  61/349آقــای حیــدر حاتمــی ششــدانگ یکبــاب
خانــه واقــع در بهــر حــاج نوشــاد  -پــاک  62/1250خانــم فاطمــه انــدام ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع
در بهربــاغ  -پــاک  62/1251آقــای مهــدی رفیعــی پــور ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی واقــع در بهــر
بــاغ  -پــاک  62/1252آقــای عبدالهــادی مقاتلــی ششــدانگ یکباب خانــه واقــع در بهرباغ  -پــاک 62/1253
آقــای حســین مصلحــی پــور ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در بهربــاغ  -پــاک 62/1254آقــای عبــاس
بلیــاد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در بهربــاغ  -پــاک  62/1255آقــای حســن رفیعــی پــور ششــدانگ
یکبــاب خانــه واقــع در بهربــاغ  -پــاک  62/1256آقــای مهــدی ســعیدی قســمتی از ششــدانگ یکبــاب خانــه
واقــع در بهربــاغ  -پــاک  62/1257آقــای علــی ســعیدی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقع در بهربــاغ  -پاک
 62/1258آقــای اکبــر پیروانــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در بهربــاغ  -پــاک  62/1259آقــای حاتــم
عبــدی قســمتی از ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهربــاغ  -پــاک  62/1260آقای حســین نجفی ششــدانگ
یکبــاب خانــه واقــع در بهربــاغ  -پــاک  62/1262آقــای محمــد رضــا یوســفی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع
در بهربــاغ  -پــاک  62/1265آقــای ســید محمــد اصفهانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهربــاغ  -پــاک
 63/3012خانــم فریــده بداغــی بهلولــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهارســتان  -پــاک  63/3036خانــم
فاطمــه حســین زاده ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در بهارســتان  -پــاک  63/3044خانــم صغــری
بیــدکار ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهارســتان  -پــاک  63/3056خانــم ســیما بذرافشــان ششــدانگ
یکبــاب خانــه واقــع در بهارســتان  -پــاک 63/3060آقــای حســین نــوذری ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع
در بهارســتان  -پــاک  63/3061آقــای حســین نــوذری ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهارســتان  -پــاک
 63/3062آقــای حســین نــوذری ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهارســتان  -پــاک  63/3076خانــم ســیده
نرگــس حســینی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهارســتان  -پــاک  63/3077آقــای کامبیــز کامــران یــک
قعطــه زمیــن مزروعــی واقــع در بهارســتان  -پــاک  63/3095آقــای محمــد اکبــری ارزندریانــی ششــدانگ
یکبــاب ســاختمان واقــع در بهارســتان  -پــاک  70/781آقــای ســید یعقــوب بنــی فاطمــی ششــدانگ یکبــاب
ســاختمان واقــع در چاهــه  -پــاک  71/213خانــم نداحســین زاده برازجانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع
در بــاده خــوار  -پــاک  130/186آقــای عبــاس دمســاز ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درحاجــی آبــاد  -پــاک
 130/187آقــای ســید اســداله حســینی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درحاجــی آبــاد  -پــاک  130/188آقای
ســید یحیــی حســینی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع درحاجــی آبــاد
اشــخاصیکه نســبت بــه ماهیــت امــاک منــدرج درمتــن ایــن آگهــی اعتــراض دارنــد میتواننــد طبــق مــواد
16و17و 86قانــون و آئیــن نامــه ثبــت از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی نوبتــی بمــدت 90روز اعتــراض کتبــی خــود
یاگواهــی الزم مشــعر بــر طــرح دعــوی از دادگســتری را اخــذ و بــه اداره ثبــت جــم تســلیم و رســید دریافــت نماید.
و مطابــق مــاده  20ق .ث .معترضیــن نســبت بــه حقــوق ارتفاقــی وحــدود پاکهــای مشــمول قانــون مذکــور
ظــرف مهلــت 30روز از تاریــخ تحدیــد حــدود و تنظیــم صورتجلســه تحدیــدی اعتــراض خودرابــه اداره ثبــت جــم
تســلیم ورســیددریافت نماینــد .معترضیــن بــه تقاضــای ثبــت و تحدیــد حــدود مکلفنــد طبق تبصــره مــاده واحده
تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معتــرض ثبتــی مصــوب  73/2/25اقــدام درغیراینصــورت عملیــات ثبتــی بــا رعایــت
تشــریفات و مقــررات ادامــه خواهدیافــت .ایــن آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه  30روز منتشــر میگــردد.

آگهی اصالحی

پــاک  36/4298آقــای خلیــل عطــار ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در والیــت [اصاحــی اشــتباها
پــاک 36/6298درج گردیــده]  -پــاک  38/217آقــای حســین عباســیان ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع
در قلعــه کهنــه [اصاحــی اشــتباها پــاک  37/217درج گردیــده]  -پــاک  62/1242آقــای ســید محمــد اســد
یــاری ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بهربــاغ [ اصاحــی اشــتباها ســید عبــاس اســد یــاری درج گردیــده]
هرکــس نســبت بــه امــاک منــدرج در ایــن آگهــی اعتــراض دارد میتوانــد مطابــق مــواد 16و 17قانــون ثبــت
وهمچنیــن طبــق تبصــره  2مــاده واحــده قانــون تعییــن و تکلیــف پرونــده هــای معتــرض ثبتــی کــه فاقد ســابقه بوده
و یــا اعتــراض آنهــا در مرجــع قضایــی از بیــن رفتــه اســت مصوبــه  1373/3/25بــه مــدت  90روز از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی نوبتــی و نســبت بــه آگهــی اصاحــی بــه مــدت  30روز از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی اعتــراض
خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان جــم تســلیم و رســید اخــذ نمایــدو پــس از تاریــخ تســلیم
بایــد ظــرف مــدت یکمــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذی صــاح قضایــی محــل وقــوع ملک تقدیــم و گواهــی الزم
را اخــذ بــه اداره ثبــت تحویــل دهــد واال پــس از گــذ شــت موعــد مقــرر و نرســیدن اعتــراض حــق او ســاقط خواهــد
شــد و چنانچــه بیــن معتــرض و مســتدعی ثبــت دعــوی در دادگاه مطــرح اســت کســی کــه بــا مســتدعی ثبــت طرف
دعــوی اســت بایــد گواهــی الزم اخــذ و بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک جــم تســلیم نمایــد .م الــف32
تاریخ انتشار نوبت اول  1398/02/02:تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/03/01 :

سهراب عمله – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جم

1559

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای بختیــار مهــدوی دارای شناســنامه شــماره  10بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه  980230از ایــن دادگاه در خواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صدقعلــی مهــدوی بشناســنامه  2026در تاریــخ
 1391/08/04اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1عرفــان مهــدوی فرزنــد
صدقعلــی ش ش  2960927370ت ت  1387صــادره از میانــدواب نســبت پســر  -2احســان مهــدوی فرزنــد صدقعلــی ش
ش  2960710487ت ت  1382صــادره از میانــدواب نســبت پســر -3زیبــا ایــران پــور فرزنــد احمــد ش ش  77موالیــد ت
ت  1359صــادره از بــوکان نســبت همســر -4اعضــم اکبــری فســندوز فرزنــد محمــد ش ش  890ت ت  1331صــادره از
میانــدواب نســبت مــادر  -5بختیــار مهــدوی فرزنــد علــی ش ش  10ت ت  1326صــادره از میانــدواب اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از
متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صادر خواهد شــد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندواب

2731

آگهی ابالغ وقت دادرسی

پرونــده کاســه  133/98شــورای حــل اختــاف شــماره  20فرخشــهر خواهــان نرگــس شــگفت قهفرخــی
فرزنــد غیظــان فــرخ شــهر ولــی عصــر جنــب ســالن ازادی خوانــده محمــود حســین پــور فرزنــد مرتضــی
مجهــول المــکان خواســته مطالبــه چــک وقــت رســیدگی 98/4/11ســاعت  11خواهــان دادخواســتی بــه
خواســته مذکــور در مورخــه 98/2/28بــه طرفیــت خوانــده تقدیــم شــعبه شــورای حــل اختــاف شــماره 20
فرخشــهرنموده کــه بــه کاســه 133/98ثبــت گردیــده وبــا عنایــت بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده
مراتــب در اجــرای مــاده  73قانــون اییــن دادرســی مدنــی یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی
مــی گــردد تــا خوانــده ضمــن مراجعــه بــه دفتــر شــعبه واخــذ نســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم ان در تاریــخ
فــوق در جلســه دادرســی حاضــر شــود91/

دبرخانه شورای حل اختالف شماره  20فرخشهر

2417

نمیرود .کرمانشاهی تاکید کرد :در حالی گفته شده  30میلیارد
دالر ارز صادراتی برنگشته است که طبق آمار منتشرشده ،تمام
سهم بخش خصوصی در صادرات حدود  10میلیارد دالر است.
بنابراین  20میلیارد دالر از ارزی که برنگشته متعلق به صادرات
بخشهای دولتی بوده است .ضمن اینکه اکثر ارز مورد مصرف
بخش خصوصی ارز بازار آزاد است و دسترسی به ارز دولتی و ارز
نیمایی ندارند یا به سختی این ارز به بخش خصوصی در بخش
صادرات ارائه میشود.
وی با بیان اینکه متاسفانه سیستم تجارت کشور وارداتمحور
بوده است و کمتر به صادرات توجه شده است،ادامه داد :در

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه مهریه موضوع سند ازدواج شماره 19062
 1379/03/24دفتر ازدواج شماره  20قره ضیاءالدین پرونده اجرائی کالسه 9800009واجد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت و اسناد و امالک چایپاره

بدیــن وســیله بــه خانــم  -1جیــران حســینی بــه شــماره شناســنامه ( 4مــادر مرحــوم میــر عابدیــن حســینی ) و
-2میــر فتــاح حســینی بــه شــماره شناســنامه  (183پــدر مرحــوم میــر عابدیــن حســینی )  -3فرنــاز حســینی بــا
والیــت میــر فتــاح حســینی (دختــر مرحــوم میــر عابدیــن حســینی) همگــی وراث مرحــوم میــر عابدین حســینی
بــه اقامتــگاه متوفــی بــه نشــانی قــره ضیــا الدیــن – خیابــان شــهید صدوقــی ابــاغ مــی شــود کــه خانــم رقیــه
صــادق نــژاد قــره ضیــا الدیــن بــه عنــوان زوجــه متوفــی بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره 1379/03/24 -19062
تنظیمــی دفتــر ازدواج شــماره  20قــره ضیــا الدیــن جهــت وصــوف مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال ( کــه در هنــگام
وصــول بــه نــرخ روز محاســبه مــی شــود) علیــه شــما بــه عنــوان وراث مرحــوم میــر عابدیــن حســینی اجرائیــه
صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه  9800009در واحــد اجــرای اســناد رســمی اداره ثبــت چایپــاره
تشــکیل شــد و طبــق گــزارش مــورخ  1398/01/31مامــور پســت چایپــاره در اقامتــگاه متعهــد متوفــی بــه شــرح
متــن ســند ابــاغ واقــع اوراق اجرائــی بــه شــما مقــدور نشــده و نشــانی جدیــد نیــز اعــام نگردیــده اســت فلــذا
بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــواد  18و  19آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از
روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محــل آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه
روز ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام نماییــد  .در غیــر اینصــورت عملیــات
اجرایــی ادامــه خواهــد یافــت.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چایپاره

2733

گواهی حصر وراثت

خانــم صدیقــه زینعلــی حســین ابــاد وکیــل محمــد علــی علــی پوردافچاهــی بــه شــماره شناســنامه 2
اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه ورثــه در خواســتی بــه شــماره 946836ف20/
تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته کــه شــادروان فرهــاد عابــد التــی بــه شــماره شناســنامه
 3043در تاریــخ  97/7/12در اقامتــگاه دائمــی خــود در گذشــته اســت و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد
از -1:صدیقــه زینعلــی حســین ابــاد  -2اســماعیل متوفــی مــادر کــه پــس از وصــول داد خواســت و انجــام
تشــریفات قانونــی و ثبــت کاســه – و ماحظــه استشــهادیه کــه امضــاء شــهود بــه تاییــد دفتــر اســناد
رســمی شــماره – رســیده و ماحظــه گواهینامــه مالیــات بــر ارث بــه شــماره – ســرانجام در تاریــخ – وقــت
فــوق العــاده شــعبه یــک شــورای حــل اختــاف شهرســتان خمــام بــه تصــدی امضاکننــدگان زیــر تشــکیل
و پــس از ماحظــه پرونــده کار گواهــی مــی نمایــد کــه ورثــه در گذشــته منحصــر بــه اشــخاص یــاد شــده
در بــاال بــوده و وراث دیگــری نــدارد و دارائــی آن روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونــی کــه
بــر ترکــه تعلــق میگیــرد.

رئیس شورای حل اختالف رشت شعبه یک شهری خمام
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اخطاریه دفتر خانه

مخاطــب  :امیــن عالــی حســینی شــغل  :آزاد اقامتــگاه و آدرس :مجهــول المــکان جنــاب آقــای امیــن عالــی
حســینی بدیــن وســیله بــه اطــاع شــما مــی رســاند کــه همســرتان بــه مراجعــه به ایــن دفتــر خانــه و ارائــه حکم
از شــعبه یکــم دادگاه عمومــی حقوقــی بنــدر انزلــی تقاضــای ثبــت طــاق را بــذل کلیــه مهریــه نمــوده اســت
لــذا از تاریــخ ایــن اخطاریــه بــه مــدت ده روز بــه شــما مهلــت داده مــی وشــد تــا بــا مراجعــه بــه ایــن دفتــر خانــه
(بنــدر انزلــی – غازیــان مجتمــع تجــاری دیامونــد ) نســبت بــه ثبــت طــاق اقــدام فرمائیــد در غیــر اینصــورت
وفــق مقــررات عمــل خواهــد شــد.

2720

دفتر طالق شماره  7بندر انزلی

اخطاریه دفترخانه

آقــای محمدعلــی پرنلوفرزندمحمدرضــا بــه نشــانی مجهــول المــکان همســر شــما خانــم زهــرا امینــی فرزنــد
ســلمان ســاکن قیــدار -خیابــان تختــی بهارســتان  5بــن بســت اول پــاک  141طبــق دادنامــه شــماره
 9709982422201569بــه تاریــخ  98/02/17بــرای اجــرای طاقــش مراجعــه نمــوده؛ لــذا بــا رویــت آن بــه
مــدت  7روز بــه همــراه مــدارک وهمســرتان در دفترخانــه حضــور بهــم رســانید .در صــورت عــدم حضــور شــما
طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد .ســردفتر ازدواج  56خدابنــده واقــع در قیــدار خیابــان کمربنــدی نبــش کوچــه
بــاب الــه خلجــی پــاک 1

2753

ابراهیم خلیلی

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــر اینکــه آقــای داود خاقــی برابــر ســند تفویــض وکالــت بشــماره  98 /2/25-30638دفتــر خانــه 37
اردبیــل و همچنیــن ســند وکالتنامــه  1389/12/25-11362دفتــر خانــه  61اردبیــل وبرابــر درخواســت وارده
بــه شــماره 98/1/18-649اعــام داشــته کــه ســند ششــدانگ آپارتمــان مســکونی ق  2واحــد  2ط  1بشــماره
2فرعــی ازق  2384ت بشــماره  1493فرعــی از  230الــی  245و ...از-33اصلــی واقــع در بخــش 3اردبیــل کــه
در راســتای اســتاندارد ســازی پاکهــا بــه ق  2تفکیکــی بشــماره  15230فرعــی در ط 1مفــروز از  11493فرعــی
از  33اصلــی تغییــر یافتــه اســت کــه در صفحــه 331دفتــر 406بنــام وی ثبــت شــده بعلــت نامعلومــی مفقــود
وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده اســت و تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب
طبــق بخشــنامه شــماره  98/2/30 -139880003144000116بــه دفاتــر اســناد رســمی ابــاغ ســپس در
اجــرای تبصــره یــک مــاده 120اصاحــی قانــون ثبــت موضــوع یکبــار در روز نامــه آگهــی گردیــده کــه هرکــس
ادعــای بــه وجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه نــزد خودداشــته باشــند ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار
ایــن آگهــی دالیــل قانونــی ویــا اصــل ســند مالکیــت را بااخــذ رســید تســلیم ایــن اداره نماینــد بدیهــی اســت پس
از انقضــای مــدت مقــرره طــی تشــریفات قانونــی ســند مالکیــت المثنــی بنــام نامبــرده صادر وتســلیم خواهد شــد
واســناد اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد .مــورد ثبــت برابــر ســند  1389/12/25-11361دفتــر خانــه
 61اردبیــل در رعــن بانــک مســکن شــریعتی اردبیــل قــراردارد .تاریــخ انتشــار1398/3/1 :

رحمان حسنی قابل  -رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه دواردبیل

آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد رهنی)

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه  9600194ششــدانگ یــک بابخانــه مشــتمل بــر محوطــه بــا کاربــری
مســکونی بشــماره پــاک بیســت و ســه فرعــی از دو هــزار و ســیصد و هفتــاد و چهــار اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در آســتارا –فلکــه گاز اول بلــوار خرمشــهر جنــب پــارک روبــروی
دفتــر مرکــزی بیمــه آســیا بخــش  31گیــان کــه ســند مالکیــت آن ذیــل ثبــت  145-7348دفتــر 37
بنــام یاشــار مجتهــدی اردبیلــی ثبــت و صــادر شــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره 94/10/27- 17033
دفتــر خانــه  252آســتارا در قبــال مبلــغ  3/900/000/000ریــال در رهــن بانــک  /ســرمایه قــرار گرفتــه
کــه حــدود و مشــخصات آن بشــرح ذیــل مــی باشد.شــماال پــی مشــترک بطــول  13/20متــر بشــماره 22
فرعــی از  2734اصلــی شــرقا پــی مشــترک بطــول  20متــر بشــماره  17فرعــی از  2374اصلــی جنوبــا پــی
مشــترک بطــول  13/20متــر بشــماره  24از  2374اصلــی غربــا پــی اســت بطــول  20متــر بــه کوچــه مجــزی
شــده و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ نــه میلیــارد ریــال (9/000/000/000ریــال ) ارزیابــی شــده
و پــاک فــوق دارای یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی واقــع در ضلــع غربــی ملــک (برســاز) در دو مرحلــه
پایــان ســفق کاری بصــورت  5طبقــه روی پیلــوت مشــاعی مــی باشــد نــوع ســازه :بتنــی – ســقف تیرچــه
بلــوک – مصالــح کــف :اجــرا نشــده فاقــد سیســتم گرمایشــی و سرمایشــی –و درب و پنجــره نــدارد ونــازک
کاری دیــوار فقــط الیــه آســتر ســیمانکاری شــده ســقف و آشــپزخانه اجــرا نشــده و نمــا در ضلــع غربــی
ســنگ (فقــط طبقــه اول  1/4طبقــه دوم و امــه متوقــف شــده) نمــای شــرقی در حــال اجــرای ســیمانکاری
آســتر مــی باشــد .طبقــه همکــف بــه مســاحت  180مترمربــع ( بــا احتســاب راه پلــه ) بعنــوان فضــای
پارکینــگ احــداث گردیــده کــه در مرحلــه ســقف کاری مــی باشــد .طبقــه اول تــا پنجــم :مســاحت طبقــات
اول تــا پنجــم بصــورت تیــپ مطابــق وضعیــت اجــرا و هــر طبقــه حــدود  202متــر مربــع بــا احتســاب راه
پلــه و مســاحت کل حــدود  1010متــر مربــع و پیشــرفت عملیــات اجرایــی در زمــان ارزیابــی در مرحلــه
پایــان ســقف کاری (فقــط اســکلت و اجــرای دیوارهــای داخلــی و بیرونــی و بــا پیشــرفت فیزیکــی حــدود
 50درصــد ضمنــا فقــط خرپــای فلــزی ســربندی شــیروانی (بــدون پوشــش ) ســقف اخــر نیــز اجــرا شــده
اســت و دارای انشــعابات آب مشــاع و بــرق و گاز مشــاع (یــک انشــعاب دارد) کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا
در تصــرف مدیــون مــی باشــد .پــاک فــوق از ســاعت  9الــی  12روز چهــار شــنبه مــورخ  98/03/29در اداره
ثبــت اســناد و امــاک آســتارا واقــع در اســتارا – خیابــان جمهــوری جنــب دادگســتری از طریــق مزایــده
بــه فــروش مــی رســد مزایــده از مبلــغ نــه میلیــارد ریــال شــروع و بــه باالتریــن مبلــغ قیمــت پیشــنهادی
نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز اعــم از حــق
انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف
مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان
ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد ضمنــا پنــج مــورد بازداشــت دائــم  -1بــه موجــب دســتور
شــماره  95/07/18- 9510111820400817صــادره از شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی آســتارا در تاریــخ
 95/07/18بــه مبلــغ  3/719/000/000بازداشــت مــی باشــد.
 -2برابــر دســتور شــماره  95/12/09-951011182041676شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آســتارا
بــه مبلــغ  660/000/000ریــال بازداشــت مــی باشــد -3 .بــه موجــب دســتور شــماره 9610111820500217
 96/02/11اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری اســتارا در قبــال  500/000/000ریــال بازداشــت مــی باشــد. -4بــه موجــب دســتور شــماره  96/02/12- 9610111820400190اجــرای احــکام مدنــی آســتارا بــه مبلــغ
 871/000/000ریــال بازداشــت مــی باشــد -5 .برابــر دســتور شــماره  96/02/13-9610115251500425صــادره
از قاضــی اجــرای احــکام مدنــی شــوراهای حــل اختــاف بــه مبلــغ  200/000/000ریــال بازداشــت مــی باشــد.

رئیس ثبت و امالک آستارا عباس نوروزی

حال حاضر واردکنندگان دسترسی به ارز نیمایی دارند اما
صادرکنندگان با ارز آزاد کاالهای موردنیاز را تهیه میکنند حال
اینکه صادرکننده درآمد خود را باید در سامانه نیما به فروش
بگذارد .معتقدم این ظلمی است که به صادرات شده و رانتی
است که همواره برای واردکنندگان وجود داشته است.
سوال ما این است که دولت چه یارانه و امکاناتی در اختیار
صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد که ارز خود را در سامانه
نیما عرضه کند.
کرمانشاهی افزود :شفافیت زمانی به وجود میآید که آمارها
درست و همراه با جزییات باشد تا اگر رانتی باشد اعالم شود.
از سوی دیگر در این شرایط خود به خود افرادی که ارز دریافت
کردهاند و به کشور بازنگرداندهاند ،مشخص میشوند.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ایجاد
صادرکنندگان کاغذی و یکبارمصرف در کشور تاکید کرد:
با توجه به محدودیتهای دولت و به جهت اجباری که برای
برگشت ارز ایجاد شده ،سال گذشته تعدادی از صادرکنندگان
دست از کار کشیدند و مابقی هم با کاهش صادرات مواجه
شدند اما در ازای آن یکسری صادرکنندگان کاغذی روی کار
آمدهاند .صادرکنندگان یکبارمصرف اگر رانتی به دست بیاورند
و کاالیی را صادر میکنند ،ارز حاصل از آن را برنمیگردانند .این
در حالی است که صادرکنندگان ریشهدار بهطور قطع ارز را به
چرخه برمیگردانند چراکه خودشان برای واردات مواد اولیه به
این ارز نیاز دارند.
فراریان ارزی چه چیزی را از دست میدهند؟
برخی از فعاالن اقتصادی میگویند ارز مصرفی برای صادرات را
از بازار آزاد تهیه میکنند و به ارز نیمایی دسترسی ندارند ،بنابراین
فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما منطقی نیست .با
این حال ،طبق مقررات بانک مرکزی صادرکنندگانی که ارز خود
را در سامانه نیما عرضه کنند میتوانند به ازای آن ارز نیمایی
برای واردات مواد اولیه دریافت کنند .بنابراین صادرکنندگان برای
واردات مواد اولیه با ارز نیمایی راهی جز عرضه ارز حاصل از
صادرات خود در سامانه نیما ندارند .در غیر این صورت ارز نیمایی
برای واردات مواد اولیه خود را از دست میدهند .طبق قوانین و
ضوابط بازگردانده نشدن ارز حاصل از صادرات در قالب کاال یا
پول مصداق فرار سرمایه محسوب میشود و قرار بر این است که
در سال جاری معافیتهای مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان
را برنمیگردانند لغو شود .البته بارها تجربه این را داشتهایم که
مقررات دستوری و محدودکننده نتوانسته اهداف دولت را محقق
کند و شاید دولت برای افزایش همکاری بخش خصوصی بهویژه
در این شرایط سخت اقتصادی کشور ،بهتر است که ادبیات
اقتصادی خود را تغییر دهد و از اهرم مشوق برای جلب مشارکت
بخش خصوصی استفاده کند.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظــر بــر اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه پــاک  8337فرعــی از 417اصلــی واقــع درشــهر
نمیــن بخــش  3اردبیــل بمســاحت 208/20متــر مربــع کــه برابــر آراء شــماره 139760303008002679
مــورخ  97/10/24صــادره از هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و ســاختمانهای فاقــد
ســند رســمی مســتقر در ثبــت نمیــن بنــام آقــای احــد هدایتــی ســلوط فرزنــد قــدرت تاییــد مالکیــت شــده
تاکنــون بعمــل نیامــده لــذا تحدیــد حــدود ششــدانگ پــاک مزبــوردر روز چهارشــنبه مــورخ 98/3/22راس
ســاعت 9صبــح در محــل وقــوع ملــک بعمــل خواهــد آمــد بدینوســیله بــه مالکیــن ومجاوریــن اخطــار مــی گــردد
در موعــد مقــرر درایــن اداره حاضــر شــده تــا طبــق مقــررات نســبت بــه تحدیــد حدودملــک ایشــان اقدام گــردد .
اعتــراض برحــدود و حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده  20قانــون ثبــت از تاریــخ تعییــن حــدود بمــدت ســی
روز پذیرفتــه خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار:روز چهارشــنبه مــورخ 98/3/1
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بدینوســیله بــه اقایــان و خانمهــا :علــی عطائــی اینــی علیــا فرزنــد همتعلــی ،علــی عطائــی فرزنــد چوپانعلــی
 ،محمــد علــی زارع قــره بابــا ،منوچهــر عزیزیاجیرلــو ،جــواد عزیزیاجیرلــو  ،نرگــس اصانــی گرمــی  ،ناهیــد اصانی
گرمــی  ،صفــوره عزیــزی اجیرلو،صدیقــه عزیــزی اجیرلــو ،کبــری عزیــزی اجیرلو،علــی عزیــزی اجیرلو،رحمــت
اصانــی گرمــی ،معصومــه اصانــی گرمــی ،و فردیــن عزیــزی اجیرلــو جهــت اطــاع ابــاغ میشــود در
خصــوص پرونــده اجرایــی کاســه فــوق لــه بانــک کشــاورزی شــعبه گرمــی علیــه شــرکت تعاونــی 600
مرغداریگوشــتی ایثارگــران گرمــی و شــما برابــر گــزارش هیئــت کارشناســان رســمی دادگســتری وارده بشــماره
هــای  97/7/1-139705003142000617و98/2/28-139805003142000320ارزیابــی وثایــق ســند رهنــی
شــماره  1376/12/17-10020تنظیمــی دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره  10پــارس آبــاد مغــان بشــرح ذیل
میباشــد -1.برابــر گــزارش هیئــت کارشناســی وارده بشــماره  97/7/1-139705003142000617محل اجرای
طــرح بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بشــماره پــاک  12فرعــی از  123اصلــی واقــع در قریــه
هاچــا کنــد گرمــی بخــش  20اردبیــل متعلــق بــه شــرکت تعاونــی مرغــداری گوشــتی  600ایثارگــران گرمــی
(وام گیرنــده و راهــن ) شــامل عرصــه و اعیــان و تاسیســات مجموعــا بمبلــغ  12/241/550/000ریــال معادل یک
میلیــاردو دویســت و بیســت و چهــار میلیــون و یکصــد و پنجــاه و پنــج هــزار تومان -2ششــدانگ یکبــاب خانه
بنــام قطعــه  10از پــاک  783فرعــی از  120اصلــی واقــع در گرمــی بخــش  20اردبیــل متعلــق بــه خانــم
ســیاره شــیرینی (راهن)بمبلــغ  1/100/000/000ریــال معــادل یکصــدو ده میلیــون تومــان بر آورد  -3ششــدانگ
یــک بــاب خانــه بنــام قطعــه  4از پــاک  761فرعــی از  120اصلــی واقــع در گرمــی بخــش  20اردبیــل
متعلــق بــه آقــای التفــات عزیــزی (راهن)بمبلــغ  1/100/000/000ریــال معــادل یکصــد و ده میلیــون تومــان
 -4ششــدانگ یکبــاب خانــه بشــماره پــاک  2766فرعــی مجــزی شــده از  754فرعــی از  120اصلــی واقــع
در گرمــی بخــش  20اردبیــل متعلــق بــه علــی عطــادی انــی علیــا (راهــن) بمبلــغ  2/000/000/000ریــال
معــادل دویســت میلیــون تومــان بــرآورد -5ششــدانگ کارخانــه (کارگاه ) بلــوک زنــی بنــام قطعــه باقیمانــده از
پــاک 499فرعــی از  120اصلــی واقــع در گرمــی بخــش  120اردبیــل متعلــق بــه وراث مرحــوم حســن اصانــی
(راهــن) بمبلــغ  3/200/000/000ریــال معــادل ســیصد و بیســت میلیــون تومــان -6ششــدانگ یکبــاب خانــه
بنــام قطعــه 1از پــاک  761فرعــی از  120اصلــی واقــع در گرمــی بخــش  20اردبیــل متعلــق بــه خانــم
میخــک خــاک نژاد(راهن)بمبلــغ  1/200/000/000ریــال معــادل یکصــد و بیســت میلیــون تومــان بــراورد و
تعییــن گردیــده اســت مراتــب فــوق صرفــا جهــت اطــاع ابــاغ مــی گــردد  .م الــف 773
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