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تورم فعلی در طول  100سال اخیر در اقتصاد ایران بیسابقه است

ن
با مشارکت ستاد خیرین بانک صادرات ایرا 

عصر سیاه تورمی

به گزارش اقتصاد ،۲۴مرکز آمار ایران مدعی پایین آمدن
نرخ تورم است؛ اساس این ادعا بر محاسباتی است که توسط
کارشناسان این مرجع متولی گردآوری آمارهای رسمی صورت
گرفته است؛ طبق برآورد آنها نرخ تورم نقطهای ساالنه در
دیماه  ۹۸عدد  ۳۸.۶درصد بوده است که در مقایسه با مقطع
زمانی سال گذشته  ۱.۵واحد کاهش را نشان میدهد.
مرسوم است که دولتها در نیمه دوم هر سال خود را
به آب و آتش میزنند تا نشان دهند نرخ تورم رشد چندانی
نداشته است؛ علت این تالش نزدیک شدن موعد اتفاقهای
مهم اقتصادی همچون تصویب قانون بودجه و تعیین میزان
افزایش دستمزدهاست؛ ادعایی که هرچند با واقعیتهای
زندگی روزمره جور نیست ،اما برای مردم و دیگرانی که تابع
تصمیمات دولت هستند راهی غیر از پذیرش آن وجود ندارد.
با این همه مواقعی هم هست که باور حرفهایی از این
جنس شدنی نسیت؛ مثل همین االن که هنوز معلوم نیست
تاثیر گران شدن قیمت بنزین بر زندگی روزمره تا کجا ادامه
مییابد؟ یا زمستان سال  ۹۶که جهش ناگهانی ارز و سکه
همه حساب و کتابها را برهم ریخت؛ در چنین موقعیتهایی
که مشاهدات عینی ِ روزمره و ادعاهای مراجع ِ رسمی ،حکم دو
روی یک سکه را دارند که دامنه تفاوتشان بسیار فاحش است،
سخت است که بتوان از شنیدن خبری نظیر پایین آمدن نرخ
تورم شاد شد و آن را به فال نیک گرفت.
از روز گذشته که مرکز آمار ایران گزارش جدید نرخ تورمش
را منتشر کرده است ،با این پرسش مواجهیم که کاهش ۱.۵
واحدی نرخ تورم دیماه  ۹۸چقدر مایه امیدواری است؟
خوب یا بد؛ بستگی به نگرش دارد
وحید شقاقیشهری ،اقتصاددانی که هماکنون ریاست
دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را نیز بر عهده دارد در
پاسخ به این پرسش میگوید :بر فرض صحت ادعایی که
مرکز آمار ایران در گزارش نرخ تورم دیماه خود مطرح کرده
است ،تعیین میزان دلگرمکننده بودن محتوای آن بستگی
به جایگاهی دارد که از آن نظاره گرد اقتصاد ایران هستیم؛
نمیتوان از جامعه توقع داشت که از این خبر به یک اندازه
خوشحالی شوند ،برای مردمی که در زندگی روزمره چند سال
اخیر خود با نوسانات اقتصادی شوکه شدهاند ،باور این ادعا
سخت است ،اما برای آنهایی که اجرای سیاست دولتی
کنترل بهای ارز را به خاطر دارند ،کاهش  ۱.۵واحدی نرخ تورم
در دیماه  ۹۸خبرِ بدی نیست؛ به احتمال قوی باید مشابه
چنین روندی را نیز در دو ماه باقیمانده از سال شاهد باشیم.
وی در توضیح مقصود خود میگوید :همین نرخ  ۳۸درصدی
تورم که به استناد گزارش مرکز آمار ایران باید آن را نتیجه
اجرای سیاستهای دولت بدانیم؛ برای اقتصادی مانند ایران

سالن ورزشی سرپلذهاب به نام
سردار شهید حاجقاسم سلیمانی
نامگذاری شد

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت :اقتصاد ایران دستکم در  ۶سال از دهه  ،۹۰نرخ تورمی بین  ۲۰تا  ۳۰درصد را تجربه کرده
است؛ اتفاقی که به لحاظ پیوستگی در یکصد سال گذشته بیسابقه است و در تاریخ وقایع اقتصاد ایران از آن به عنوان دوران
سیاه تورمی یاد خواهد شد.

نرخ ۳۸
درصدی تورم
که به استناد
گزارش مرکز
آمار ایران
باید آن را
نتیجهاجرای
سیاستهای
دولت بدانیم؛
برای اقتصادی
مانند ایران نرخ
باالیی است
نرخ باالیی است و به طور قطع بودنش در کنار موانع باعث
ایجاد گرفتاریهایی برای جامعه خواهد بود ،اما این امکان نیز
وجود داشت که در نتیجه کنترلنشدن قیمت ارز ،نرخ تورم تا
 ۶۰درصد هم افزایش یابد.
وضعیت امروز؛ بیسابقه در یک قرن
شقاقیشهری در ارزیابی خود از نرخ تورمی که اقتصاد امروز

آگهــی تغییــرات شــرکت نیلگــون ســتاره اطلــس بــا مســئولیت محــدود بــه شناســه ملــی
 14005093247بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ 1398/05/01تغییــرات
ذیــل اتخــاذ شــد  :مرکــز اصلــی شــرکت از اســتان کهگیلویــه و بویراحمد،دهدشــت،خیابان مذکــور
پارســی،جنب اداره ثبت اســناد امالک،کدپســتی 7571853396به اســتان فارس،شهرســتان شــیراز،بخش
مرکــزی ،شــهر شــیراز،محله ابیوردی،کوچــه 17/4شــهید چمران،بلــوار شــهید چمران،پــالک ،353طبقــه
همکف،کدپســتی 7194717487انتقــال یافــت و مــاده مربــوط دراساســنامه بــه شــرح فــوق اصــالح
گردیدوپرونــده ذیــل شــماره  51247درواحدثبتــی مربوطــه ثبــت شــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز ()749322

498

آگهــی تغییــرات شــرکت انبــوه تجــارت تابــان شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبــت  252و شناســه ملــی  14008086465بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1398/05/30تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد -1 :
اعضــا هیــات مدیــره عبارتنــد از  :آقــای عیســی اســتوار بــه شــماره ملــی3549954050
و آقــای اصغــر زارعــی بــه شــماره ملــی 3549898118بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات
مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد -2 .روزنامــه ابتــکار جهــت درج آگهــی
هــای شــرکت تعییــن شــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
499
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان ()749323
آگهــی تغییــرات شــرکت انبــوه تجــارت تابــان شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه
شــماره ثبــت  252و شناســه ملــی  14008086465بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/05/30تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :محــل شــرکت
از آدرس قبلــی در شــیراز بــه آدرس جدیــد :اســتان بوشــهر  ،شهرســتان بوشــهر  ،بخــش
مرکــزی  ،شــهر بوشــهر ،محلــه دهدشــتی  ،کوچــه  7لیــان شــرقی  ،خیابــان لیــان شــرقی
 ،پــالک  ، 83ســاختمان فرهــادی  ،طبقــه اول  ،واحــد  9کــد پســتی 7513736516
تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
501
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان ()749325

آگهــی تغییــرات شــرکت انبــوه تجــارت تابــان شــرکت
بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  252و شناســه ملــی
 14008086465بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ
 1398/05/30تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  -1 :ســمت اعضــا
هیــات مدیــره بــه قــرار ذیــل تعییــن گردیــد  :آقــای عیســی
اســتوار بــه شــماره ملــی  3549954050بــه ســمت مدیــر عامل
و نائــب رئیــس هیــات مدیــره و آقــای اصغــر زارعــی بــه شــماره
ملــی 3549898118بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره بــرای
مــدت نامحــدود انتخــاب شــدند -2 .حــق امضــای کلیــه اســناد
بهادار-رســمی  -قراردادها-تعهــد آور چکهــا و ســفته هــا و نامــه
هــای عــادی و اداری بــه امضــاء مدیــر عامــل بــه تنهایــی همــراه
بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرقان ()749324

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فرزانه عسکری فرزند کرامت اله به شماره ملی
 4220029941در مقطع کارشناسی رشته پرستاری به شماره دانشجویی  880541571و
شماره سریال  2701054فارغ التحصیل از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی یاسوج
مفقود وفاقد اعتبار میباشد.
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860320002001365هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رامین مرادی فرد فرزند جهان
بخش بشماره شناسنامه  4260193181صادره از دوگنبدان در یک باب خانه به مساحت
200مترمربع پالک  15948فرعی از 22اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  25فرعی از
22اصلی قطعه یک واقع در باغ فردوس – فردوس 8فرعی  3خریداری از مالک رسمی آقای
سید رحیم قادری سواره محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز 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 و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/10/21 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/11/07 :
حسینقائدگیوی
رئیس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

 10680033457به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/10/18تغییرات ذیل

اتخاذ شد  :در نتیجه محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد  ،شهرستان گچساران ،

بخش مرکزی  ،شهر دوگنبدان ،محله سه راهی  ،بلوار شهید احمد رضا تاجگردون  ،خیابان سه

راهی [3شهید فوالدی وندا]  ،پالک  ، 504طبقه همکف  ،واحد  1کد پستی  7581794959تعیین

گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان

تاسیس شرکت سهامی خاص عمران فاطر زاگرس درتاریخ  1398/05/03به

شماره ثبت  9606به شناسه ملی  14008495105ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع
فعالیت :امور پیمانکاری در زمینه آب و راه  ،ساختمان و ابنیه  ،تأسیسات و

تجهیزات  ،نفت و گاز(بجز اکتشاف و بهره برداری)  ،برق ،کشاورزی  ،راه و ترابری،
صنعت و معدن .درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت

فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان کهگیلویه وبویراحمد

 ،شهرستان بویراحمد  ،بخش مرکزی  ،شهر یاسوج ،راهنمایی  ،بلوار شهید رجایی
 ،خیابان باهنر [4شهید آیت اله صدوقی]  ،پالک  ، 5طبقه همکف کدپستی

 7591953897سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  1000000ریال
نقدی منقسم به  100سهم  10000ریالی تعداد  100سهم آن با نام عادی مبلغ 350000

ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره  163331مورخ  1398/04/19نزد
بانک صادرات شعبه جمهوری اسالمی با کد  3462پرداخت گردیده است والباقی

در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سیده پروین افتخاری
یوسف آباد به شماره ملی 4230728281و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت

 2سال آقای میثم افتخاری یوسف آباد به شماره ملی 4231914575و به سمت
نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای سید محمد یعقوبیان به شماره

ملی 4231950326و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت

مدیره به مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه

نامه های عادی و اداری باامضاءسید محمد یعقوبیان همراه با مهر شرکت معتبر
می باشد اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه بازرسان خانم مهسا پناهی به

اگهی تغییرات شرکت کیان عمارت آذرخش سهامی خاص به شماره ثبت  9656و شناسه
ملی  14008550016به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/07/15تغییرات ذیل اتخاذ شد -1 :مرضیه غالمی فرد به شماره ملی 2470948479
و فرهاد شیبانی تکمه داش به شماره ملی  1717262759و یعقوب علیزاده به شماره ملی
 4230320787به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2
فرهاد شیبانی تکمه داش به شماره ملی  1717262759به سمت مدیر عامل و عضو هیات
مدیره و مرضیه غالمی فرد به شماره ملی  2470948479به سمت رئیس هیات مدیره و
یعقوب علیزاده به شماره ملی  4230320787به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت
دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء مرضیه غالمی فرد ( رئیس هیئت مدیره) و
مهر شرکت معتبر است  -3 .فاطمه کریمی به شماره ملی  4220220259به سمت بازرس
اصلی و صمد سمیعی به شماره ملی  4220043675به سمت بازرس علی البدل برای مدت
یکسال مالی انتخاب شدند  -4روزنامه کثیراالنتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت
انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()743303

500

اگهی تغییرات شرکت پارس سرویس پیمان سهامی خاص به شماره ثبت  2560و شناسه ملی

کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان ()743309

ایران حول محور آن قرار دارد ،میگوید :در یکصد سال گذشته
افزایش ناگهانی تورم برای اقتصاد ایران مسبوق به سابقه
بوده است؛ بار اول در فاصله سالهای  ۱۳۲۱تا  ۱۳۲۳بود در
کشاکش جنگ دوم جهانی ایران به دست متفقین اشغال شد
و در نتیجه نرخ تورم تا  ۱۱۰درصد هم رسید ،اما بعدا کاهش
یافت؛ نوبت دوم در سالهای  ۱۳۷۳تا  ۱۳۷۴اتفاق افتاد ،این

بار اقتصاد ایران به ترتیب تورمی  ۳۰و  ۴۹.۴درصدی را تجربه
کرد؛ سومین دفعه در مقطع زمانی  ۱۳۹۱تا  ۱۳۹۲بود که در
کارنامه اقتصاد ایران نرخ تورمی  ۳۰و  ۳۵ثبت شد و در نهایت
با اجرای برجام فروکش کرد ،نوبت چهارم در تابستان  ۹۷بود
که نرخ تورم  ۲۷درصد شد؛ اما آخرینبار مقطع زمانی فعلی
است که در نتیجه انباشت درازمدت مشکالت اقتصادی ،نرخ
تورم را به  ۳۸درصد رسانده است.
این استاد دانشگاه در ادامه از مقایسه این مقاطع زمانی
اینطور نتیجه میگیرد :اقتصاد ایران دستکم در  ۶سال
از دهه  ،۹۰نرخ تورمی بین  ۲۰تا  ۳۰درصد را تجربه کرده
است؛ اتفاقی که به لحاظ پیوستگی در یکصد سال گذشته
بی سابقه است و در تاریخ وقایع اقتصاد ایران از آن به عنوان
دوران سیاه تورمی یاد خواهد شد.
شقاقیشهری در بخش دیگری از صحبتهایش منظور
خود از متمایز کردن این برهه زمانی  ۶ساله را اینطور توضیح
میدهد :مدتهاست که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی
روبهرو بوده است؛ تحریمهای نفتی ،بیمهای و بانکی.
وی در ادامه میافزاید :دوشادوش یکدیگر از یکسو نرخ
تورم را افزایش دادهاند و از سوی دیگر مانع رشد اقتصادی
شدهاند؛ برای نرخ رشد اقتصادی در سه سال  ۹۵ ،۹۱و ۹۸
عددهای متفاوت  ۶.۸ ،+۱۲.۵و  -۹ثبت شده است؛ برآیند این
نوسان میانگین نرخ رشد  -۰.۴۵درصد است؛ این نرخ در کنار
میانگین تورم  ۲۳درصدی باعث میشود تا وضعیت اقتصادی
ناامیدکننده باشد.
این استاد دانشگاه در توضیح این شرایط ناامیدکننده
میگوید :رشد اقتصادی منفی در کنار افزایش تورم شرایطی
را موجب میشود که در آن خانوارها به اجبار در مسیر
افزایش هزینههای زندگی قرار میگیرند ،اما در مقابل برای
صاحبان مشاغل امکان چانهزنی برای افزایش درآمد بیش
از هر زمان دیگری محدود میشود و در نهایت وضعیت
برای مدیران بنگاههای تولیدی و خدماتی به شدت دشوار
میشود.
شقاقیشهری در دنباله تحلیل خود از شرایط کنونی
اقتصادی کشور میگوید :اگرچه دولت با کنترل بازار ارز
جلوی وخامت بیشتر اوضاع را گرفته است ،اما این شرایط
در نوع خود بیسابقه است؛ این روزها به دلیل منفی شدن
رشد اقتصاد ،همه پولی که در حال تزریق شدن به بازار است،
جذب نمیشود در نتیجه رکود و رشد نقدینگی همزمان اتفاق
افتاده است؛ اتفاقی که حتی در سالهای جنگ هم بیسابقه
بود ،آن زمان هم نرخ تورم و رشد نقدینگی کنترل شده بودند؛
ی مانده است و
هنوز تا پایان این قرن خورشیدی دو سال باق 
احتماال نرخ تورم باز هم باال باقی بماند.

اگهی تغییرات شرکت میعاد سازه دنا سهامی خاص به شماره ثبت  9203و شناسه
ملی  14007885381به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1398/03/04تغییرات ذیل اتخاذ شد  :علی نوروزی به شماره ملی  4260200585و علی
اصغر دویران به شماره ملی  6149947009و سعید امیر نژاد به شماره ملی 2659952086
به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()743295

شماره ملی  4231942323به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای

صدیقه عبدی زاده به شماره ملی  4269871301به سمت بازرس علی البدل به
مدت یک سال مالی روزنامه کثیر االنتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت

تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()743299

اگهی تغییرات شرکت میعاد سازه دنا سهامی خاص به شماره
ثبت  9203و شناسه ملی  14007885381به استناد صورتجلسه
هیئت مدیره مورخ  1398/03/04تغییرات ذیل اتخاذ شد  :سعید
امیر نژاد به شماره ملی  2659952086به سمت مدیر عامل و
عضو هیات مدیره و علی نوروزی به شماره ملی 4260200585
به سمت رئیس هیات مدیره و علی اصغر دویران به شماره ملی
 6149947009به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال
انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد
آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء
علی نوروزی ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
()743297

سالن ورزشی چندمنظوره سرپلذهاب
با مشارکت ستاد خیرین مدرسهساز بانک
صادرات ایران به نام سردار شهید حاجقاسم
سلیمانی نامگذاری شد.
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران،
سالن ورزشی چندمنظوره بازسازیشده با
مشارکت بانک صادرات ایران در شهر زلزلهزده
سرپلذهاب با هماهنگی مسئوالن محلی به
نام سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی نامگذاری
شد.
این مجموعه ورزشی که با حمایت سه
میلیارد ریالی ستاد خیرین مدرسهساز بانک
صادرات ایران به بهرهبرداری رسید ،اهمیت
ویژهای در ارتقای روحیه ورزشی و بازتولید
نشاط هموطنان آسیبدیده از زلزله دارد.
همزمان ،مدرسه آزادگان شماره  ٢بانک
صادرات ایران نیز در جوار همین مجموعه،
با مشارکت دو میلیارد و  ٥٠٠میلیون ریالی
ستاد خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران به
بهرهبرداری رسید.
ستاد خیرین مدرسهساز بانک صادرات ایران
در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی
خود و در راستای حمایت از مردم زلزلهزده
استان کرمانشاه ،مشارکت در ساخت و تحویل
 ٢٦٠پروژه مسکونی و فرهنگی در مناطق
زلزلهزده استان کرمانشاه را برعهده داشته
است.
بازسازی ،تعمیر و آمادهسازی  ٢٨پروژه
آموزشی ،فرهنگی و بهداشتی مناطق
آسیبدیده از سیل فروردینماه سال  ٩٨نیز
در مناطق مختلف استان لرستان با مبلغی
بیش از  ٢٠میلیارد ریال به همت ستاد خیرین
مدرسهساز بانک صادرات ایران در مهرماه سال
 ،٩٨به بهرهبرداری رسید.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول(اسناد رهنی)
بانک پارسیان شعبه یاسوج به موجب پرونده اجرائی کالسه  9600439وبه استناد سند
رهنی شماره 1389/8/24-77635تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 87یاسوج جهت
وصول طلب خود به مبلغ  1084623941ریال(یک میلیارد و هشتاد و چهار میلیون و ششصد
و بیست و سه هزار و نهصد و چهل و یک ریال) تا تاریخ صدور اجراییه و خسارت تاخیر کتعلقه
تا روز وصول طلب علیه عادل یونسی منش فرزند نعمت اله (بدهکار)و کیهان عسکریان مقدم
فرزند نصیب اله (راهن) اقدام به صدور اجرائیه نموده که پس از تشکیل پرونده به کالسه فوق
در این اداره و ادامه عملیات اجرائی برابر مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی وبه علت
عدم پرداخت بدهی از طرف بدهکار وبه درخواست بستانکار(وارده به شماره -980006188
)98/10/3مورد وثیقه که عبارتست از شش دانگ پالک ثبتی (303.3551سه هزار و پانصد
و پنجاه و یک فرعی از سیصد و سه اصلی) به مساحت 100.35متر مربع واقع در بخش 26
فارس حوزه ثبتی یاسوج ثبت شده ذیل شماره  39065صفحه  226دفتر جلد  213بنام راهن
ثبت و سند صادر گردیده به آدرس یاسوج -بلوار عدل-فرعی  9با کاربری مسکونی با حدود
اربعه :شماال:اول بطول3.10متر دیواریست به فضای باقیمانده 303اصلی دوک که شرقی است
بطول 1.3متر سوم بطول 3.30متر و چهارم که غربی است بطول 1.30متر هر سه قسمت
دیواریست به نورگیر مشاعی پنجم بطول  3.20دیواریست به باقیمانده  303اصلی شرقا:اول
بطول 1.80متر دیواریست به فضای عرصه مشاعی دوم بطول 7متر دیواریست به فضای پالک
 303.3206جنوبا :اول بطول 3.25متر دیواریست اشتراکی به پالک  303.3550دوم که غربی
است بطول 1متر سوم بطول 5.10متر چهارم که شرقی است بطول 1متر هرسه قسمت دیوار
و پنجره است به نورگیر مشاعی پنجم بطول  38سانتی متر ششم که شرقی است بطول
3.44متر هر دو قسمت دیواریست اشتراکی به پالک  303.3550هفتم بطول  2.46متر درب
و دیواریست هشتم که شرقی است 2.08متر دیواریست هردو قسمت به راه پله مشاعی
نهم بطول 2.39متر دیوار و پنجره است به فضای پشت بام طبقه زیرزمین غربا:اول بطول
1.40متر دیواریست به فضای باقیمانده  303اصلی دوم بطول  1.30متر دیواریست به فضای
پالک  303.2732سوم که شمالی است بطول 1متر چهارم بطول 2.10متر و پنجم که جنوبی
است بطول 1متر هرسه قسمت دیوار و پنجره است به نورگیر مشاعی ششم بطول 4.60متر
دیواریست دیواریست به فضای پالک  303.2732هفتم بطول 5.30متر به دیواریست به
فضای پالک .303.1152کف روی سقف پالک  303.3549قرار گرفته و سقف با کف پالک
های  303.3552و  303.3553مشترک است.ملک فوق طبق نظریه مورخه 1398/4/9
هیات کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 1950000000ریال (یک میلیارد و نهصد و پنجاه
میلیون ریال)ارزیابی شده و برابر گزارش کارشناسی،اعیانی ملک یک واحد آپارتمانی از یک
ساختمان چهار طبقه بوده با زیربنای 100.35متر مربع واقع در طبقه اول با قدرالسهم از عرصه
مشاعی وسایر مشترکات .آپارتمان در محدوده اختصاصی دارای یک اتاق خواب و هال و
آشپزخانه و سرویس های بهداشتی می باشد.سرویس ها دارای تجهیزات و آشپزخانه دارای
بدنه کاشی و کف سرامیک و دیوارهای داخلی تا یک متر سرامیک و باالی آن و سقف سفید
کاری و دارای ابزار گچی بوده و کف ساختمان موزاییک است .آشپزخانه دارای کابینت فلزی
بوده و درب و پنجره های بیرونی ساختمان از نوع معمولی فلزی و شیشه معمولی و گرمایش
ساختمان کولرآبی و آبگرمکن مخزنی و بخاری گازی می باشد.ساختمان با اسکلت فلزی فاقد
آسانسور و فاقد سیستم اعالم حریق و آیفن تصویری می باشد.آپارتمان دارای اشتراکات
آب و برق و گاز مجزا می باشد .کف حیاط مشاعی دارای کف سازی موزاییکی و در بحیاط
معمولی دارای نمای آجرنما می باشد.ملک نزد آقای نستهن درخشنده با مبلغ 110000000ریال
رهن و اجاره ماهیانه مبلغ 3800000ریال تا تاریخ  99/4/30اجاره می باشد.پالک فوق االشاره
از ساعت  9الی  12روز چهارشنبه مورخ  98/11/30در اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج واقع
در خیابان هجرت  3از طریق مزایده به فروش میرسد.مزایده از مبلغ  1950000000ریال(یک
میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال)شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
می شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و
یا حق اشتراک و مصرف درصورتیکه مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخمزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده
باشد به عهده برنده مزایده است ونیز درصورت وجود مازاد،وجوه پرداختی بابت هزینه های
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می
گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیر مترقبه گردد،مزایده روز اداری
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.ضمنا برابر نامه شاره وارده
 98/10/3-980006188اعالمی از طرف بستانکار ملک مورد وثیقه تا تاریخ  1399/9/17نزد
شرکت بیمه پارسیان بیمه می باشد.
تاریخانتشار98/11/7:
رییس اداره اجرای اسناد رسمی یاسوج-حشمت اله زمانی زاده

