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خبر

سال گذشته مبلغ وام ضروری پرداخته شده سه میلیون تومان بود

ارز بازنگردد ،کارتهای بازرگانی
ابطال میشوند

وام ضروری؛ خان بعدی مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی
مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی یکی دو تا نیست ،هنوز
پرونده افزایش مستمریهای سال  ۹۹کامل بسته نشده که
نوبت پرداخت وام ضروری مستمری بگیران رسیده است و آنطور
که علی اکبر عیوضی ،عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته
شهرستان تهران خبر میدهد قرار است اعتباری  ۲هزار میلیارد
تومانی برای این کار اختصاص یابد.
به گزارش اقتصاد ،۲۴درصورت صحت این خبر اگر قرار باشد
اعتبار تخصیص یافته میان جمعیت سه میلیون و  ۵۰۰هزار نفری
مستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی تقسیم شود ،سهم وام
هر بازنشسته مبلغی کمتر از  ۶۰۰هزار تومان خواهد بود که در
مقایسه با هزینههای جاری زندگی مبلغی ناچیز تلقی میشود.
البته اکبر عیوضی درباره این استنباط میگوید :موافقیم که
بودجه تعیین شده برای وام ضروری سال  ۹۹بسیار ناچیز است؛
البته این وام ضروری است و برای همین قرار نیست به همه
مستمریبگیران تعلق بگیرد؛ طبق مقررات دریافتکنندگان وام
آن گروه از مستمریبگیران خواهند بود که تا به حال از امتیاز
دریافت وام ضروری استفاده نکرده باشند و هر مقرری بگیر تنها
یک بار مجاز است تا از این امتیاز خود استفاده کند.
وی در بخش دگری از صحبتهایش با اشاره به مشکل
ناچیز بودن مبلغ وام ادامه میدهد :برای همین مبلغ وام
بیشتر از رقم  ۶۰۰هزار تومانی است که از تقسیم کل اعتبار
میان جامعه سه میلیون و  ۵۰۰هزار نفری مستمربگیران به
دست آمده است ،ولی بازهم مشکل ناچیز بودن مبلغ وام به
قوت خود باقیست.
منظور از ناچیز بودن مبلغ وام ضروی سال  ۹۹چیست؟
این عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی
شهرستان تهران منظور خود را از ناچیز قلمداد کردن مبلغ وام
ضروی سال  ۹۹اینطور بیان میکند :دولت در بودجه سال ۹۹
سازمان تامین اجتماعی چهار هزار فقره وام ضروری  ۵میلیون
تومانی درنظر گرفته است ،اما طبق اعالن رسمی سازمان همین
حاال سه میلیون و  ۵۰۰هزار نفر مستمری بگیر سازمان هستند
و بر فرض اینکه در مراحل پاالیش متقاضیان افراد واجد شرایط
مشخص باشند بازهم عدد متقاضیان به مراتب بیشتر از اعتبار
تعیین شده است.
عیوضی در ادامه صحبتها با بیان اینکه در حال حاضر تشکل
متبوع او و سایر کانونهای بازنشستگی تنها به نام نویسی از
متقاضیان وام ضروری مشغولند و معلوم نیست که این وضعیت
تا کی ادامه داشته باشد ،در دنباله صحبتهای خود اضافه
میکند :با این وضعیت هیچ بعید نیست که متقاضیان واجد
شرایط از  ۴هزار نفر بیشتر شوند و در این صورت شاید متولیان
دولتی سازمان تامین اجتماعی تصمیم بگیرند که با کاستن از
مبلغ تعیین شده برای هر فقره وام ضروری اعتبار تعیین شده را

در بودجه سال  ۹۹سازمان تامین اجتماعی اعتباری  ۲هزار میلیارد تومانی برای پرداخت وام ضروری به بازنشستگان در نظر گرفته
شده است؛ از قرار معلوم قرار است تا  ۴هزار فقره وام  ۵میلیون تومانی برای امسال میان بازنشستگان مشمول توزیع شود که به
هیچ وجه با جمعیت سه میلیون و  ۵۰۰هزار نفری مستمریبگیران همخوانی و تناسبی ندارد.

دولت عادت
دارد که تبلیغ
خود را بکند،
حتی اگر این
تبلیغبانگفتن
همهواقعیت
و ایجاد توقع
در میان مردم
همراه باشد
میان افراد بیشتری تقسیم کنند؛ این اتفاق همانقدر که تاویلی
از عدالت متصدیان است دلیلی بر بی کفایتی آنها نیز هست.
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی
شهرستان تهران در ادامه میگوید :مسئوالنی که این واقعیت را
میدانند اگر عادل و با کفایت باشند باید از همین حاال درصدد
افزایش اعتبارات وام ضروری سال  ۹۹باشند تا چنین اتفاقی رخ
ندهد؛ هرچند با اتفاقی که از ابتدای سال جاری تاکنون برای
افزایش مستمریها افتاده است داشتن چنین توقعی تقریبا
نابهجاست.
سال گذشته مبلغ وام ضروری پرداخته شده سه میلیون تومان
بود
وی با یادآوری اینکه سال گذشته مبلغ وام ضروری پرداخته

عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه مطرح کرد

ضرورت افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات
برای تحقق جهش صادرات

شده به هر بازنشسته تامین اجتماعی سه میلیون تومان بود،
ادامه میدهد :از پارسال تا حاال هزینههای زندگی چند برابر
شده و طبیعی است که وام ضروری نمیتواند از حداقل تعیین
شده سال  ۹۸کمتر باشد ،اما فرض کنیم که شمار متقاضیان
واجد شرایط چند برابر وامهای مصوب سال  ۹۹شد و در عین
حال دولت نیز نتوانست اعتبار مالی مضاعفی برای این امر
اختصاص دهد آنگاه دور انتظار نیست که مدیران مسئول
بخواهند برای تبلیغ عدالت خود اعتبارات وام ضروری را باز
هم کاهش دهند و فرض کنیم که این بار به عددی در حد و
اندازه دو میلیون تومان برسند.
وی اظهار میکند :خندهدار است این مبلغ و در بهترین
حالت تنها اندکی از حداقل مستمری به روز شده سال ۹۹

مفقودی

دفترچــه کارت ثبــت ســاعت خــودروی اتوبــوس مســافربری متعلــق بــه اقــای حســن بهــزادی فرزنــد محمــد
علــی بــه شــماره شناســنامه  1673بــه شــماره ملــی  2690864207صــادره از رودســر مفقــود و از درجــه اعتبــار
4529
ســاقط می باشــد

مفقودی

اینجانــب مهــدی حیرتــی مالــک خــودروی ســواری ســمند بــه شــماره شاســی  14523345و شــماره موتــور
 12484106934بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا چنانچه
هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایــران
خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه 1
مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 4531 .

مفقودی

ســند وکالــت شــماره  441بــه تاریــخ  89/7/18بنــام شــهرام آســوده نــادی مربــوط بــه موتــور ســیکلت  125مدل
4532
 1388بشــماره انتظامــی  13744ایــران  442مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز ســواری هــاچ بــک مــدل  1396بشــماره موتــور  FA173B0022397شــماره شاســی
 NAAE4CFZ2HX036294شــماره انتظامــی شــماره پــاک  353 – 67ج  33متعلــق بــه خانــم فرحنــاز
4515
فتوحــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه میگوید :برای تحقق هدف رونق تولید
و به دنبال آن جهش صادراتی ،افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران
ضروری است.
سیدحسین سلیمی درباره افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران اظهار
کرد :در حال حاضر نه تنها بانک توسعه صادرات بلکه سرمایه دیگر بانکهای
کشور نیز نسبت به حجم عملیاتی که انجام میدهند کافی نیست.
وی دلیل این موضوع را متاثر از افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته عنوان
کرد و افزود :افزایش نرخ ارز حتی در سامانه نیما نسبت به سال  ۹۷باعث شده
تا نیاز بنگاهها به نقدینگی افزایش سه تا چهار برابری یابد و همزمان بانکها
نیز باید کفایت سرمایه خود را اعمال کنند تا توانایی پرداخت تسهیالت به این
حجم از تقاضا را داشته باشند.
این کارشناس مسائل بانکی با بیان اینکه هر بانک میتواند تا  ۱۵برابر
سپردههای خود ،تسهیالت پرداخت کند ،اظهار کرد :در حال حاضر رقم
سپردههای بانکی باال نیست ،ولی تقاضا برای دریافت تسهیالت باالست و تنها
راه باقی مانده برای پاسخ به این حجم از نیاز ،افزایش سرمایه است و بانک
توسعه صادرات نیز به عنوان بانک تخصصی حوزه صادرات باید سرمایه خود را
افزایش دهد تا بتواند پاسخگوی نیازهای تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.
عضو هیئت رئیسه کمیته ایرانی اتاقهای بازرگانی  ICCگفت :طی دو سال
گذشته بحث اصلی در کشور موضوع رونق تولید و جهش تولید بوده و این دو
موضوع درنهایت باید به جهش در حوزه صادرات منجر شود .در حال حاضر
باید تمام تمرکز ما بر افزایش صادرات و تولیدات صادرات محور باشد تا بتوانیم
ارز مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی ،محدودیتهای تحریمی و کاهش تقاضای
جهانی نفت درپی شیوع ویروس کرونا باعث شده تا قیمت این کاالی
استراتژیک از یک سو کاهش یابد و از سوی دیگر امکان صادرات و دسترسی به
منابع آن نیز برای ایران کم شود .بنابراین دیگر نمیتوان بر درآمدهای حاصل
از فروش نفت تکیه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان تصریح کرد :نقش بانک
توسعه صادرات به عنوان بانک تخصصی در حوزه صادرات کامال مشخص
است و دستکم باید سرمایه آن چند برابر شود تا از پس نیازهای تسهیالتی
صادرکنندگانبرآید.
سلیمی با اشاره به چشم انداز صادراتی  ۱۷۵میلیارد دالری در سال ۱۴۰۴
گفت :با توجه به شرایط موجود امکان صادرات  ۱۷۵میلیارد دالری تا سال ۱۴۰۴
وجود ندارد ،اما اگر قصد داریم نیازهای کشور را از طریق صادرات غیر نفتی
تامین کنیم ،باید دستکم  ۱۰۰میلیارد دالر صادرات در سال داشته باشیم و
برای آن برنامهریزی کنیم.

آگهی حصروراثت

خانــم صغــری اشــجعی فــرد ســروندانی بــه شــماره شناســنامه  2580132678فرزنــد ابراهیــم از این شــورا درخواســت
گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ابراهیــم اشــجعی فــرد ســروندانی فرزنــد عبــاس در
تاریــخ  1396/10/16در شهرســتان ســنگر – روســتای ســروندان فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیر
تعرفــه شــده انــد  -1 :اصغــر اشــجعی فــرد ســروندانی ش ش  39نــام پــدر ابراهیــم فرزنــد متوفــی  -2عباس اشــجعی
فــرد ســروندانی ش ش  12نــام پــدر ابراهیــم فرزنــد متوفــی  -3اکبــر اشــجعی فــرد ســروندانی ش ش  3596نــام
پــدر ابراهیــم فرزنــد متوفــی  -4اســمعیل اشــجعی فــرد ســروندانی ش ش  3486نــام پــدر ابراهیــم فرزنــد متوفــی
 -5جعفــر اشــجعی فــرد ســروندانی ش ش  118نــام پــدر ابراهیــم فرزنــد متوفــی  -6زهــرا اشــجعی فــرد ســروندانی
ش ش  25نــام پــدر ابراهیــم فرزنــد متوفــی  -7صغــری اشــجعی فــرد ســروندانی ش ش 2580132678نــام پــدر
ابراهیــم فرزنــد متوفــی  -8ســرور مــرادی ســروندانی شــماره شناســنامه  1172نــام پــدر باقــر همســر متوفی بــه غیر از
وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه
شــماره  9900115مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و
یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه ســوم شــورای حــل
اختــاف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر
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آگهی حصروراثت

خانــم زینــب خســروی کنسســتانی بــه شــماره شناســنامه  3086بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپی
شناســنامه ورثــه درخواســتی شــماره 9900112تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه
شــادروان علــی پــور تقــوی طالمــی بشــماره شناســنامه  4426در تاریــخ  1399/2/19در اقامتــگاه دائمــی خــود در
درگذشــته و ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از  -1 :ســتایش پــور تقــوی طالمی شــماره شناســنامه 6530146857
نــام پــدر علــی فرزنــد متوفــی  -2ســبحان پــور تقــوی طالمــی شــماره شناســنامه  6530170308نــام پــدر علــی
فرزنــد متوفــی -3زینــب خســروی کنسســتانی شــماره شناســنامه  3086نــام پــدر صفــر همســر متوفــی بــه غیــر از
وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از ماحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونی و ثبــت آن به
شــماره مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیت
نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف
رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر

4526

سازمان ثبت اسنادوامالك كشوردفترازدواج 49وطالق 17خورموج

ســردفترخذرغامیان-اخطاریه دفترخانه-اقــاي داریــوش حیــدري فرزندکرامــت ســاکن مجهــول المــکان
مورداخطاریــه ثبــت طــاق خانــم فاطمــه محمــدي شایســته اســت ظــرف مــدت 7روزپــس ازرویــت بــه محــل
دفترخانــه واقــع درخورمــوج –میــدان امــام جنــب بانــک ملــي شــعبه بلوارنرســیده بــه درمانــگاه شــهیدالیاس
احمــدي مراجعــه فرمائیددرصــورت عــدم حضورشــمادرموعدمقرروفق مقــررات قانونــي اقــدا م مــي گــردد-
خدرغامیــان بااحتــرام ســردفترازدواج 49وطــاق 17خورموج-خورموج-میــدان امــام جنــب بانــک ملــي شــعبه
بلوار-تلفــن4539077 -35320067:
تلفن همراه-09173723512:م الف159

مفقودی

ســند کارخانــه و شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت تویوتا تیــپ اســتاوت  2000به شــماره انتظامــی 683س26
ایــران  95بــه شــماره موتــور  5R2148617و شــماره شاســی  RK110602287برنــگ آبــی روغنــی بنــام
4536
کچکــول نقیبــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودروی ســواری پرایــد  131SEبــه شــماره انتظامــی 678ن 13ایــران 85
بــه شــماره موتــور m13/6328978و شــماره شاســی  NAS411100K3543751برنــگ ســفید بنــام زبیــده
4537
باهورزهــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

پــاک اطاعــات بدنــه خــودروی وانــت تویوتــا مــدل  1982بــه شــماره انتظامــی 696ص 12ایــران  94بــه شــماره
موتــور  2608250و شــماره شاســی  40118281برنــگ آبــی معمولــی بنــام میربیــگ رشــیدی مفقــود و از درجــه
4538
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

بیشتر است و الزم به گفتن نیست که در وضعیت کنونی
دردی را از زندگی بازنشستگان دوا نخواهد کرد.
این مقام صنفی کارگران بازنشسته در ادامه میافزاید :فشار
اقتصادی آنقدر زیاد است که همین حاال هر کانون کارگران
بازنشسته روزانه چندصد نفر مراجعه کننده وام ضروری دارد؛
همصنفانمان حق دارند تا شانس خود را برای استفاده از این
تسهیالت آزموده و آن را از کانونهای بازنشستگی مطالبه
کنند ،اما مدیران دولتی سازمان تامین اجتماعی حاضر نیستند
تا تمام حقیقت را بازنشستگان بگویند و همین الپوشانی است
که برای همه مشکلساز شده است.
حقیقت پنهان شده مربوط به وام ضروری سال ۹۹
عضو هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان
تهران در توضیح حقیقت پنهان شده مربوط به وام ضروری
سال  ۹۹میگوید :دولت عادت دارد که تبلیغ خود را بکند،
حتی اگر این تبلیغ با نگفتن همه واقعیت و ایجاد توقع در
میان مردم همراه باشد؛ اول آنکه مدیران دولتی سازمان
تامین اجتماعی هرگز عادت ندارند که بگویند مشموالن وام
ضروری چه کسانی نیستند ،همین الپوشانی کافی است که
در کانونهای بازنشستگی میان مراجعهکننده و متصدی
بحثهای فرسایشی بی مورد شکل بگیرد؛ مراجعهکنندهای
که از تلویزیون و روزنامه شنیده که قرار است به همه وام
ضروری داده شود حق خود میداند که آن را از کانون مربوطه
بخواهد و اگر خدای ناکرده مشمول وام شناخته نشد بازهم
این کانونهای بازنشستگی هستند که باید به جای مدیران
دولتی سازمان پاسخگو باشند؛ این اتفاقی بود که در زمان
مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی هم افتاد و بعد از
تذکر کانون شهرستان تهران مرحوم نوربخش از بابت این
اشتباه عذرخواهی کرد.
عیوضی در ادامه میافزاید :همین حاال که در روزهای اوج
گیری مجدد شیوع کرونا هستیم؛ به دلیل اطالع رسانی غیر
شفاف مدیران سازمان تامین اجتماعی با مراجعه چشمگیر
بازنشستگان روبرو هستیم؛ از آنجایی که بیشتر همصنفان
من در زمره حداقل بگیران هستند حق میدهم که در این
شرایط دشوار اقتصادی برای یک وام ضروری نهایتا دو میلیون
تومانی جان خود را به خطر بیندازند؛ مدیران دولتی که این
همه به تبلیغ و بزرگنمایی دستاوردهای خود عالقه دارند و
مدام از  ۱۱برابر شدن تسهیالت رفاهی بازنشستگی خبر
میدهند آیا میدانند که با این کار نادرست خود چه کمکی به
شیوع این بیماری مرگبار میکنند؟ مگر نه آنکه از نظر پزشکی،
بازنشستگانی که عموما به دلیل شرایط جسمی و سنی با هزار
و یک مشکل مواجهند بیش از سایر گروههای اجتماعی در
معرض ابتال به کرونا قرار دارند؟

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/03/24 - 139960318019001242هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید ســعید میرســتاری فرزنــد میــر احمد بــه شــماره شناســنامه  157صادره
از تالــش درششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر تجــاری و مســکونی بــه مســاحت  295/78مترمربــع پالک
فرعــی  1833از  19اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  1234واقــع در قریــه خطبــه ســرا بخــش  28گیــالن
خریــداری از مالــک رســمی آقــای قــدرت الــه اســالمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  773 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/18 :تاریــخ انتشــار
نوبــت دوم  :مــورخ 99/05/01

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

4528

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/03/20 - 139960318019001178هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا قوامــی جولنــدان فرزنــد عبــاس بــه شــماره شناســنامه  3547صــادره از
تالــش در ششــدانگ یکبــاب خانــه و انبــاری و محوطــه بــه مســاحت  4600مترمربــع پــالک فرعــی  10219از
 8اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  509واقــع در قریــه خریــداری از مالــک رســمی آقــای علیرضــا وردی
پــور ریــک محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی می
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی توانند از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد بدیهی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 785 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/18 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/05/01

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

4527

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/03/27 - 139960318019001328هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تالــش تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی حدیثه اشــیک آغاســی فرزنــد کریم بــه شــماره شناســنامه  2620003091صــادره از
تالــش در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  2130/24مترمربــع پــالک فرعــی  1834از  19اصلــی
مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  882واقــع در قریــه خطبــه ســرا بخــش  28گیــالن خریــداری از مالــک رســمی
آقــای کریــم اشــیک آغاســی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم
نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت
صــادر خواهــد شــد  771 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/04/18 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/05/01

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش – فردین نورزاده

4520

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  99/03/26 – 139960318020000768هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای خســرو شــادمهر فرزنــد میرزاگل بــه شــماره شناســنامه  670صادره از رودســر
و کدملــی  2690489279بــه صــورت شــش دانــگ قســمتی از یــک ســاختمان بــه مســاحت  42/20مترمربــع
پــالک  3421فرعــی در قســمتی از قطعــه  51تفکیکــی جهــت الحــاق بــه پــالک  1483فرعــی از ســنگ 311
اصلــی واقــع در قریــه شــیخ زاهــد محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک
بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه
فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی
تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند
مالکیــت صــادر خواهــد شــد  144 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :چهــار شــنبه  99/04/18تاریــخ انتشــار نوبــت دوم
 :چهــار شــنبه 99/05/02

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

مفقودی

4521

اینجانــب زهــرا جمــال پــور مالــک خــودرو وانــت پیــکان تیــپ  160OHVبشــماره شاســی  31653307و شــماره
موتــور  11486056259بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده ام لــذا
چنانچــه هرکســی ادعایــی در مــورد مذکــور را نمــوده ام ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت
ایــران خــودرو واقــع در کیلومتــر  14جــاده مخصــوص تهــران کــرج شــهرک پیکانشــهر ســاختمان ســمند طبقــه
 1مراجعــه نمایــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد 4530 .

میگوید
تجارت
توسعه
سازمان
صادرکنندگانی که هنوز تعهد ارزی خود را ایفا
نکردهاند ،تنها حدود دو هفته زمان دارند.
به گزارش ایسنا ،پس از آنکه بانک مرکزی
اعالم کرد ،پایان تیر ماه سال جاری ،مهلت رفع
تعهد ارزی صادرکنندگانی است که کاالی خود
را در سال  ۱۳۹۸صادرکردهاند ،گمانهزنیهایی
درباره امکان تمدید این زمان مطرح شد .حتی
در یکی از جلسات اخیر شورای گفتوگو ،اعضا
با تمدید این زمان موافقت اولیه کردند اما با
گذشت زمان به نظر میرسد بانک مرکزی با
این موضوع موافق نبوده و اطالعیه جدید
سازمان توسعه تجارت نشان میدهد که تنها
حدود دو هفته تا پایان زمان باقی مانده است.
بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ،با توجه
به مسئولیت وزارت صمت در پایش اطالعات
تجاری ،کارتهای بازرگانی صادرکنندگانی که
تا  ۳۱تیر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام
نکنند ،باطل خواهد شد.
عباس آرگون ،عضو اتاق بازرگانی تهران درباره
سختگیریهای اخیر دولت برای بازگشت ارز
به کشور میگوید :این طبیعی است که با توجه
به شرایط تحریمی و فشاری که بر منابع ارزی
کشور وارد شده ،دولت بخواهد ارز صادرات
به کشور باز گردد و تمام کسانی که امکان
بازگشت ارز را داشتهاند اما نسبت به آوردن آن
به کشور اقدام نکردهاند در این شرایط دشوار به
مردم خیانت کردهاند.
به گفته وی ،با وجود لزوم سختگیری در این
حوزه ،باید میان صادرکنندگان شناسنامهدار
و افرادی که عملکرد روشنی داشتهاند اما در
ماههای گذشته به دالیل مختلف از جمله
شیوع کرونا یا تحریمها نتوانستهاند ارز خود را
بازگردانند و کسانی که از عمد ارز نیاوردهاند
تفکیک قائل شد.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  99/03/26 – 139960318020000799هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای پرویــز شــادمهر فرزنــد میــرزاگل بــه شــماره شناســنامه  18صــادره از رودســر و
کدملــی  2691398961بــه صــورت شــش دانــگ قســمتی از ســاختمان بــه مســاحت  17/35مترمربع پــالک 3420
فرعــی در قســمتی از قطعــه  51تفکیکــی جهــت الحــاق بــه پــالک  1505فرعــی از ســنگ  311اصلــی واقــع در
قریــه شــیخ زاهــد محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی ســازمان امــوال و امــالک بنیاد مســتضعفان
انقــالب اســالمی محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 145 .
تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :چهــار شــنبه  99/04/18تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :چهــار شــنبه 99/05/02

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کالچای – حسین میرشکار

4522

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1399/04/01 – 139960318008000912هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض علــی جهانگــرد تــوت کلــه فرزنــد محمد بــه شــماره شناســنامه  615صادره از رودســر
در ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1463/14مترمربــع بــه شــماره پــالک  162فرعــی قســمتی از
 41فرعــی از  122اصلــی واقــع در قریــه تــوت کلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محمــد جهانگــرد
تــوت کلــه محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
 137تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :روز چهــار شــنبه  99/04/18تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :روز چهــار شــنبه 99/05/01

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

4519

آگهی تحدید حدود اختصاصی

تحدیــد حــدود اختصاصــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه و انبــاری و ســه پهنــه اســتخر ماهــی و بــاغ کیــوی
بــه مســاحت  8096/94متــر مربــع بــه شــماره فرعــی  531مجــزی شــده از  96از ســنگ اصلــی  11واقــع در قریــه
میانکــوه بخــش  28گیــالن تصرفــات مالکانــه اقــای کاظــم فیــض الهــی دیــزگاه فرزنــد بهرامعلــی انتقالــی ملــک از
مالــک رســمی آقــای بهــرام فیــض الهــی دیــزگاه محــرز گردیــده اســت لــذا بــه اســتناد مــاده  13آئیــن نامــه قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی بــه نام
اقــای کاظــم فیــض الهــی دیــزگاه منتشــر و بــه اطــالع کلیــه مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی مــی رســاند کــه
تحدیــد حــدود پــالک موصــوف از مــورخ  1399/05/20راس ســاعت  9صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد
آمــد .چنانچــه هــر یــک از مجاوریــن ملــک مرقــوم بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی ملک مرقــوم واخواهی داشــته باشــند
مــی تواننــد از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی ظــرف مــدت ســی روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت
اســناد و امــالک تالــش تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و برابــر مــاده  86آئیــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت معتــرض
بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره دادخواســت بــه دادگاه محــل تقدیــم دارد در غیــر
اینصــورت پــس از گذشــت مــدت مزبــور و ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت بــه وســیله متقاضــی یــا نماینــده
قانونــی او ایــن اداره بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را ادامــه خواهــد داد781 .تاریــخ انتشــار 1399/04/18 :

رئیس ثبت اسناد و امالک تالش  -فردین نور زاده
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آگهی مزایده اموال غیر منقول ( نوبت دوم )

بدینوســیله اعــالم میگــردد کــه درخصــوص پرونــده کالســه اجرایــی  980304در خصــوص محکومیــت مهــران
کاظمــی در حــق محکــوم لــه بانــک مهــر اقتصــاد بــا وکالــت خانــم حســن زاده ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
محصــور عرصــه و اعیانــات مشــتمل بــر محوطــه بــه شــماره فرعــی  682اصلــی  20بــه مســاحت  3349/2متــر
مربــع توقیــف  ،توســط کارشــناس دادگســتری ارزیابــی و از طریــق مزایــده بفــروش مــی رســد زمین مــورد مزایده
بــا حــدود اربعــه شــماال بــه مزرعــه عبدالعظیــم نیــک نــام و شــرقا مزرعــه هاشــم نیــک نــام و جنوبــا بــه نهــر اب
و مــاورای ان کوچــه غربــا بــه خیابــان اصلــی تالــش بــه آســتارا مــی بالشــد ارزش کل عرصــه و اعیــان بــه میــزان
 23/071/400/000ریــال بــراورد گردیــد مزایــده در روز شــنبه  99/05/04راس ســاعت  9الــی  10صبــح در اجرای
احــکام مدنــی حویــق برگــزار میگــردد الزم بــه ذکــر اســت کــه مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالترین
قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد ده درصــد مبلــغ مزایــده از خریــدار فــی المجلس اخــذ و مابقی بایســتی
حداکثــر مــدت یکمــاه پرداخــت گــردد در صــورت عــدم پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه مبلــغ واریــزی بــه نفــع
دولــت ضبــط خواهــد شــد متقاضیــان در صــورت تمایــل مــی تواننــد  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتر شــعبه
اجــرای احــکام حویــق مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد آنــان ا زملــک مــورد مزایــده داده شــود .

یگانی – مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش حویق
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آگهی حصروراثت

خانــم طاهــره حکمــی قاضیانــی بــه شــماره شناســنامه  1251فرزند قاســم از این شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان قاســم حکمــی قاضیانــی فرزنــد صفــر علــی در تاریــخ  1398/11/12در
شهرســتان ســنگر فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه شــده انــد  -1 :حســین حکمــی
قاضیانــی ش ش  1252نــام پــدر قاســم فرزنــد متوفــی  -2بهمــن حکمــی قاضیانــی ش ش  8نــام پــدر قاســم فرزنــد
متوفــی  -3صفــر علــی حکمــی قاضیانــی ش ش  1446نــام پــدر قاســم فرزنــد متوفــی  -4طاهــره حکمــی قاضیانــی
ش ش  1251نــام پــدر قاســم فرزنــد متوفــی -5فاطمــه حکمــی قاضیانــی ش ش  17نــام پــدر قاســم فرزنــد متوفــی
بــه غیــر از وراث نامبــرده بــاال ورثــه دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و
ثبــت آن بــه شــماره  9900113مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص
اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه ســوم
شــورای حــل اختــالف رشــت تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابر درخواســت خواهد شــد .

رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم شهری سنگر
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