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اخبار

موسسه اعتباری کوثر 2712
میلیارد ریال تسهیالت داد
موسسه اعتباری کوثر مبلغ تسهیالت ارائه
شده از سوی این موسسه در تیر ماه را ۲۷۱۲
میلیارد و  ۹۸۷میلیون ریال اعالم شده است.
طبق گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به تیر
 ۹۷موسسه اعتباری کوثر مبلغ تسهیالت ارائه
شده از سوی این موسسه در این ماه مبلغ
 ۲۷۱۲میلیارد و  ۹۸۷میلیون ریال اعالم شده
است.
این موسسه در طول تیر ماه مبلغ ۱۳۵۰
میلیارد ریال از تسهیالت درآمد کسب کرده و
این درآمد از ابتدای سال جاری تا پایان تیر ماه
مبلغ  ۷۳۹۶میلیارد ریال بوده است.

به واحد های صنعتی استان اردبیل

بانک صنعت و معدن  65میلیون
دالر تسهیالت ارزی پرداخت کرد
بانک صنعت و معدن مبلغ  65میلیون دالر
تسهیالت ارزی و  71میلیارد تومان تسهیالت
ریالی برای راه اندازی چند واحد صنعتی در
استان اردبیل پرداخت کرد.
حسین عسکری عضو هیأت مدیره و جمعی
از مدیران بانک صنعت و معدن ضمن سفر
به استان اردبیل از چند واحد صنعتی بازدید
کردند .وی در این سفر از شرکتهای آذر ساروج
سبالن ،سبالن خودرو مایوان ،انیکس سفال،
آرتاپان ،مجتمع صنعتی آرتاویل تایر ،رویای
هفت آسمان  ،فرآورده های نوشیدنی تسنیم
ل شرکتهای آرتاپان،
و گروه صنعتی آرتا شام 
آرتاپالست ،آرتا انرژی بازدید کره و ضمن
گفتوگو با مدیران و کارشناسان شرکت های
یاد شده از نزدیک با مشکالت آنها آشنا شد.

بانک آفیسر مسیر ارتقای
رضایتمندی مشتریان بانک ملی
بانک آفیسر خدمتی است که بر اساس آن
در هر مکان و هر زمان ،بانک در کنار مشتری
قرار می گیرد و درواقع رابطه مشتری و بانک را
تسهیل می کند.
بانک ملی ایران به منظور ارایه خدمات
مطلوب تر طی یک سال اخیر ،محصول
منحصر به فرد بانک آفیسر را در حوزه بازارداری
و ارتباط با مشتریان عملیاتی کرد تا مشتریان
خود را در باالترین سطح رضایت نگه دارد.
در حال حاضر نظام بانکی دنیا به سمت ارایه
خدمات بانکی بدون نیاز به حضور در شعب
پیش می رود و اکنون این شیوه خدمت رسانی
در بانک ملی ایران نیز عملیاتی شده است.

سمينار تخصصي بالکچين و ارزهاي
ديجيتال در موسسه اعتباري کوثر
برگزار شد
اولین سمینار تخصصی بالکچین و ارزهای
دیجیتال موسسه اعتباری کوثر با حضور نیما
امیر شکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،
معاونین ،مدیران و کارشناسان حوزه مرکزی به
صورت حضوری و پخش آنالین از طریق برنامه
لحظه نگار برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری
کوثر؛ امیر شکاری مدیر گروه بانکداری
الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک
مرکزی با بیان ضرورت های استفاده از
تکنولوژی ارزهای دیجیتال گفت :در دنیای
امروز فردی که خواندن و نوشتن می داند
باسواد محسوب نمی شود بلکه افرادی با
سواد هستند که بتوانند داشته های ذهنی
خود را بازآموزی مجدد کرده و در عرصه های
جدید قرار گیرند ،لذا حوزه ارزهای دیجیتال
یکی از اولویت های جدید است که می
بایست آموزشهای الزم در این خصوص به
عالقهمندان داده شود.

اخبار

بسته ارزي چقدر مشكل بازار را حل كرد؟

برگزاری جشنواره ملی کارت آرزو
نخستین جشنواره ملی کارت آرزو ویژه
کاربران کانون جوانه های بانک ملی ایران با
جوایز ویژه نظیر دو جایزه  ۲۰۰میلیون ریالی با
عنوان «بیستابیست» برگزار می شود.
کانون جوانه ها با هدف افزایش توجه
کودکان به موضوع بانکداری الکترونیک ،این
جشنواره را برای بیش از یک میلیون و  200هزار
عضو خود طراحی کرده است.
در جشنواره «بیستابیست» 222 ،نفر از
کاربران کانون جوانه ها که در فاصله زمانی 20
مرداد تا  20مهر ماه حداقل پنج خرید با ملی
کارت آرزوی خود انجام دهند به قید قرعه برنده
جایزه خواهند شد.
جوایز جشنواره شامل مبلغ  200میلیون ریال
برای دو نفر ،واریز ماهانه  10میلیون ریال به
مدت یک سال برای  20نفر و پرداخت مبلغ یک
میلیون ریال برای  200نفر است.

بازاروسرمایه
تجلیل از خبرنگاران در بانک کشاورزی

سفته بازان عليه كاهش قيمت
سکه و ارز هنوز هم در صدر اخبار قرار دارند .از
شنبه قیمت سکه با سه میلیون و  ۷۹۰هزار تومان
بازارش را آغاز کرد و در روزهای یکشنبه و دوشنبه
به سه میلیون و  ۱۹۰هزار تومان کاهش یافت و تا
پایان روز سه شنبه به رقم سه میلیون و  ۱۰۰هزار
تومان رسید .اما  ۱۷مرداد ماه (چهارشنبه) هم زمان
با واگذار سکههای پیش فروش شده در حالی
که پیشبینی میشد دو میلیون و  ۶۰۰هزار سکه
مربوطه روانه بازار شود ،ما بازار متوجه مسالهای
شد که در نهایت روند قیمتها را افزایشی کرد.
بسته جدید ارزی به تنهایی از پس سفتهبازیها
بر نمیآید

به گزارش ایسنا ،یک کارشناس اقتصادی با
اشاره به بسته جدید ارزی اعالم شده از طرف
بانک مرکزی ،عنوان کرد که این بسته در عمل به
تنهایی برای کنترل سوداگریهای بازار ارز کفایت
نمی کند.
به گزارش ایسنا ،اعالم بسته جدید ارزی توسط
عبدالناصر همتی ،به عنوان اولین حرکت او در
سمت رئیس کلی بانک مرکزی ،تا اینجای کار
موفق بوده و توانسته است تا حدودی از شدت
جهش افزایش قیمتها در بازارهای ارز و به تبع آن
سکه و طال هم جلوگیری کند .برخی از کارشناسان
این حرکت مثمر ثمر همتی را ناشی از اقتصاددان
بودن او میدانند که باعث شده تا او قدرت در کنار
هم قرار دادن فاکتورهای مختلف را بهتر از سیف
داشته باشد .ولی اله سیفی که میگویند به دلیل
حسابداری خواندنش نگاه جزئی و تک بعدی به
مسائل داشته است .با این همه و به رغم اقتصاد
کالن بلد بودن رئیس جدید بانک مرکزی اما
مسائلی وجود دارد که به نظر میرسد برای دیدن
آنها باید نگاهها را کالنتر از کالن کرد .در این زمینه
با یکی از اقتصاددانان گفتوگویی داشتهایم.
وحید شقاقی شهری ،عضو هیات علمی دانشگاه
خوارزمی تهران ،با بیان اینکه بسته ارزی پیشنهاد
شده مشکالت بدیهی و آشکار سیاستگذاریهای
غلط سه ماه گذشته را برطرف کرده است ،اضافه
کرد :با این حال واقعیت این است که این بسته تنها
توانسته است خطاهای فاحش سیاستگذاریهای دو
سه ماهه گذشته را جبران کند ،اما در عمل به تنهایی
برای کنترل سوداگریهای بازار ارز کفایت نمیکند.

قیمت سکه بعد از بازگشایی بازار ارز ثانویه روند کاهشی به خود گرفته بود و تا سه میلیون تومان رسید اما یکباره در روز چهارشنبه  ۱۷مردادماه تغییر
مسیر داد و به دلیل نرخ سه میلیون و  ۸۰هزار تومان که بانک مرکزی برای سکه های پیش فروش اعالم کرد قیمتها باال رفت.

در شرایط
فعلی که
تولیدکنندگان
اوضاع خوبی
ندارند،نباید
فشارمضاعفی
را متوجه آنها
کرد
نظام مالیاتی باید اصالح شود
این اقتصاددان با بیان اینکه تنها با اصالح نظام
مالیاتی و تعریف پایههای مالیاتی جدید میتوان
اثرات منفی بسته ارزی پیشنهادی را جبران کرد،
گفت :از طریق مالیات بر عایدی سرمایه ،مالیات
بر ثروت و مالیات بر درآمد میتوان سوداگریهای
بازار ارز را کنترل کرد .در کنار اینها هم اصالح نظام
یارانهای باید انجام شود .شقاقی شهری در ادامه
با بیان اینکه طبیعتا اصالح نرخ ارز تبعات تورمی
دارد ،اظهار کرد :این تبعات تورمی مستقیما متوجه
طبقات و دهکهای پایین جامعه خواهد شد .به
همین خاطر هم دولت باید از طریق اصالح نظام
مالیاتی منابع کافی را برای افزایش درآمد دهکهای
پایین جامعه کسب کند.
یارانه ها باال نرود بازار قفل می شود
وی با بیان اینکه دولت باید یارانه طبقات ضعیف
را تا  ۱۵۰و  ۲۰۰هزار تومان افزایش دهد ،اضافه کرد
که در غیر این صورت قدرت خرید مردم کاهش
پیدا کرده و از طرف دیگر هزینههای تولید هم باال

ايران پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا مي شود
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد ایران با کنار زدن سه کشور اسپانیا،
عربستان و کانادا پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال  ۲۰۲۱شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی ،صندوق بین المللی پول در پایگاه
دادههای آماری خود پیش بینی کرده است ایران در سال  ۲۰۲۱با سه پله
صعود در جایگاه پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی این نهاد بین المللی تولید
ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال  ۲۰۱۷بالغ بر
 ۱۶۴۴میلیارد دالر بوده و ایران از این نظر در رتبه  ۱۸جهان قرار گرفته است.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است ایران در سال های ۲۰۱۹ ،۲۰۱۸
و  ۲۰۲۰نیز همچنان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باقی بماند اما در سال  ۲۰۲۱با پشت سر گذاشتن
سه کشور اسپانیا ،عربستان و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند .پیش بینی شده است تولید
ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال  ۲۰۲۱به  ۲۰۹۵میلیارد دالر برسد که
بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسپانیا ،عربستان و کانادا خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی اسپانیا بر اساس شاخص قدرت خرید در سال  ۲۰۱۷بالغ بر  ۱۷۷۳.۹میلیارد
دالر بوده که پیش بینی شده است این رقم در سال  ۲۰۲۱به  ۲۰۹۴میلیارد دالر برسد.

قيمت نفت كاهش يافت
در پایان معامالت روز چهارشنبه ،پس از اینکه دادههای واردات چین نشان
داد که رشد تقاضای نفت کاهش یافته است ،قیمتهای نفت ۳درصد
سقوط کرد.
به گزارش مهر به نقل از رویترز ،در پایان معامالت روز چهارشنبه،
پس از اینکه دادههای واردات چین نشان داد که رشد تقاضا نفت
کاهش یافته است ،قیمتهای نفت بیش از  ۳درصد سقوط کرد.
دادههای چین فشار زیادی به بازارهای سهام وارد کرد و علیرغم تداوم
رشد سهام تکنولوژی ،شاخصهای مهم سهام افت کردند.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت با سقوط سنگین  ۲.۳۷دالری یا
 ۳.۱۷درصدی ،در  ۷۲.۲۸دالر بسته شد.
هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا هم با یک سقوط  ۳.۲۲درصدی ۲.۲۳ ،دالر
از قیمت خود را از دست داد تا در  ۶۶.۹۴دالر بسته شود .پایینترین رکورد این شاخص در جلسه
معامالتی دیروز  ۶۶.۳۲دالر بود که کمترین قیمت از  ۲۲جون تاکنون است.
چین دیروز در اقدامی تالفیجویانه ،تعرفهای  ۲۵درصدی را بر  ۱۶میلیارد دالر از واردات آمریکا
وضع کرد که شامل محصوالت سوخت و فوالد ،خودروسازی و تجهیزات پزشکی میشد.
باال گرفتن جنگ تجاری بازارهای مالی جهان را به لرزه درآورده است .سرمایهگذاران میترسند
که کند شدن بالقوه رشد اقتصادی در دو اقتصاد بزرگ جهان ،تقاضای نفت و کاالهای دیگر را
کاهش دهد.

بانک تجارت به رانندگان ترانزیت ارز دولتی میدهد
بانک تجارت طی هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از تاریخ  14مردادماه به عنوان
اولین بانک کشور به رانندگان ترانزیت ،ارز دولتی پرداخت میکند.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت ،از آنجا که رانندگان ترانزیت مشمول ارز مسافرتی
نبوده و برای تامین هزینههای جاری خود از جمله پرداخت عوارض عبور از کشورهای مختلف و
عوارض آزادراهی و دیگر هزینههای جاری در ترددهای خارجی دچار مشکالتی هستند ،بر اساس
هماهنگیهای صورت گرفته بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارت راه و شهرسازی کشور،
بانک تجارت به عنوان اولین بانک عاملیت پرداخت ارز به این رانندگان را بر عهده گرفته است.
براین اساس سه واحد ارزی قدس ،کریمخان و نجاتاللهی بانک تجارت در تهران و همچنین
واحدهای ارزی تبریز ،ارومیه و مشهد جهت این امر و برای تامین هزینههای جاری به رانندگان
ترانزیتی ارز دولتی پرداخت میکنند

خواهد رفت و در نهایت بازار قفل میشود.
شقاقی همچنین با بیان اینکه ما در اقتصاد یک
نوع بازتوزیع ثروت باید انجام دهیم ،تاکید کرد
که اگر بر سرمایه و سوداگریهای بازار ارز مالیات
بسته شود آن وقت میتوان منابع حاصل از آن را
برای طبقات ضعیفتر مورد استفاده قرار داد.
او با بیان اینکه حاال زمان مالیات بستن بر
تولید نیست ،ادامه داد :در شرایط فعلی که
تولیدکنندگان اوضاع خوبی ندارند ،نباید فشار
مضاعفی را متوجه آنها کرد بلکه در این شرایط
ثروتمندان را باید مشمول پایههای جدید مالیاتی
قرار دهیم تا هم جلوی سوداگریهای ارز گرفته
شود و هم منابع کافی برای حمایت از اقشار
ضعیف تر فراهم شود.
اقتصاد ایران کشش دالر  ۸تومانی را ندارد
شقاقی شهری با اشاره به اصطالح قفل شدن
بازار توضیح داد :واقعیت این است که اقتصاد ایران
قدرت کشش دالر  ۸۰۰۰تومانی را ندارد .زمانی که
دالر در اقتصاد ما باالی  ۸۰۰۰تومان نرخگذاری شده

و از طرفی میانگین حقوقها دو میلیون تومان است،
در چنین شرایطی قدرت خرید کاهش پیدا میکند
که باعث میشود خرید کاالها پایین آمده و در نتیجه
بازار دچار رکود شود و بسیاری از تولیدکنندگان
قدرت خرید تجهیزات و یا پرداخت هزینه استهالک
تولید را نخواهند داشت .به گزارش ایسنا ،همزمان با
اعالم بسته جدید ارزی توسط بانک مرکزی قیمتها
در بازارهای مالی و سرمایهای همچون بازار ارز و
سکه آرایش کاهشی به خود گرفت به طوریکه رئیس
اتحادیه فروشندگان طال از روند کاهشی قیمتها در
بازار ارز خبر داده و گفته بود که طال سیر معمول
خود را طی میکند و تقریبا با قیمتهای جهانی برابر
است .با این حال اما این کاهش قیمت در بازارهای
آزاد طال و سکه نمیتواند باعث کاهش قیمت در
سایر بازارها شود چرا که اساسا عالوه بر اینکه
قیمتها معموال چسبندگی خود را حفظ میکنند،
دالر یارانهای هم دیگر به همه واردکنندگان تعلق
نمیگیرد و همین هم احتماال باعث خواهد شد تا
قیمتها اساسا کاهش پیدا نکنند.

همزمان با هفدهم مرداد و روز خبرنگار ،با
حضور روح اله خدارحمی رئیس هیئت مدیره
و مدیرعامل بانک کشاورزی ،آیین تجلیل از
خبرنگاران در این بانک بر گزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی،
در این مراسم که جمعی ازمدیران این بانک و
حدود  200خبرنگار از خبرگزاری ها،صدا سیما،
روزنامه های کثیراالنتشار،نشریات تخصصی
بخش کشاورزی و پایگاه های خبری حضور
داشتند،از اهالی رسانه قدردانی شد.

دیدار سفیر چین و هیات همراه با
رئیس هیات عامل ایدرو
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و
نوسازی صنایع ایران با سفیر چین و هیات
همراه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایدرو نیوز ،منصور معظمی در
این دیدار و گفتوگو ضمن اشاره به پیشینه
همکاری های دو جانبه ایران و چین گفت :باید
راهکارهای جدیدی برای ادامه و بسط و تسهیل
مراودات اقتصادی با توجه به شرایط تحریمی
جدید پس از خروج آمریکا از برجام خصوصا
در زمینه همکاری در پروژه های نفت و گاز و
ریلی در کشور ایجاد شود.

فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس
عملکرد بانک تجارت را ستود
عملکرد بانک تجارت در حوزه اقتصاد
مقاومتی مورد تقدیر اعضای فراکسیون اقتصاد
مقاومتی مجلس شورای اسالمی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت،
شهباز حسن پور نایب رئیس فراکسیون اقتصاد
مقاومتی و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
و احمد انارکی محمدی رئیس هیات تحقیق و
تفحص و عضو فراکسیون اقتصاد مقاومتی با
ارسال لوح تقدیر جداگانه ،حمایت قاطعانه
بانک تجارت از اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی
به کسب و کار بنگاه های کوچک و متوسط را
مورد تقدیر قرار داده و آن را الگویی عملیاتی برای
سازمانها و نهادهای کشور در راستای اشتغالزایی
 ،رونق تولید و صادرات بر شمرده اند.

آگهی مزایده

بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه  9400123و  9400124ششــدانگ اعیانــی و مســتحدثات واقــع در پالک
اصلــی مــازاد ســند یــک مرتــع چنــگل جــار کــه شــامل ســوله ســالن اصلــی و فضایهــای جانبــی و انبــار بــا
اســکلت فلــزی و پوشــش ســقف ایرانیــت به مســاحت حــدود ششــصد مترمربع ســاختمان انبــار علوفــه دارای
اســکلت فلــزی و پوشــش ســقف ایرانیــت بــه مســاحت حــدود  130مترمربــع ســاختمان ســالن شیردوشــی با
اســکلت فلــزی و پوشــش ســقف ایرانیــت بــه مســاحت هشــتاد مترمربــع و ســاختمان ســرایداری و انبــار بــا
اســکلت فلــزی پوشــش ســقف ایرانیــت درب و پنجــره آهنــی و نمــای ســیمان و رنــگ بــه مســاحت پنجــاه
مترمربــع آالچیــق بتنــی بــه مســاحت حــدود چهــارده مترمربــع فضــای نگهــداری روبــاز بــه مســاحت حــدود
ششــصد مترمربــع و تاسیســات بــا قدمــت حــدود هفــت ســال ســاخت  ،منبــع هوایــی ذخیــره آب بــه حجــم
پنــج هــزار لیتــر و سیســتم انتقــال آب از رودخانــه مــی باشــد محوطــه در دو ضلــع بــا دیــوار بلوکــی محصــور
شــده و بــا اســتفاده از جــدول مســی هــای دسترســی مجــزا گردیــده اســت ملــک دارای موافقــت اصولــی
واحــد پــرورش گاو شــیری صنعتــی چهــل راس دام مولــد هشــتاد راس کل گلــه بشــماره س 10561/005 /
مورخــه  1380/6/6از ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران پروانــه تاســیس بشــماره ص 3758/005/مــورخ
 86/2/2از ســازمان مذکــور و پروانــه ســاخت بشــماره  3068مــورخ  86/6/20از ســازمان همیــاری شــهرداری
هــا و دهیــاری هــا مــی باشــد .ملــک برابــر قــراداد اجــاره بشــماره  20144مــورخ  87/2/15بــه مــدت  7ســال
از ســوی وزارت جهــاد کشــاورزی بــه آقــای ســید مصطفــی موســوی واگــذار گردیــد .در حــال حاضــر هیــچ
گونــه فعالیتــی در ایــن ملــک مشــاهده نشــد و واحــد دامــداری بنظــر کارشــناس ارزیــاب تعطیــل گــزارش
گردیــده اســت طبــق ســند رهنــی شــماره  17023مــورخ  88/2/9دفترخانــه  103نــور در قبــال مبلــغ ســه
میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه و پنــج میلیــون و نهصــد و یــک هــزار و پانصــد ریــال در رهــن بانــک  /کشــاورزی
قــرار گرفتــه و همچنیــن برابــر ســند  20400مــورخ  90/11/26تنظیمــی دفتــر  103نــور یــک میلیــارد و
دویســت و هفتــاد و چهــار میلیــون و نــود و هشــت هــزار و پانصــد ریــال در رهــن بانــک کشــاورزی قــرار
گرفــت و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ چهــار میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی
شــده دارای انشــعابات امتیــاز بــرق بــه شــماره بدنــه کنتــور  8538138521کــه برابــر گــزارش کارشــناس در
تصــرف بهــره بــردار مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت  9الــی  12روز شــنبه مــورخ  1397/6/10در اداره ثبــت
اســناد و امــالک شهرســتان نــور واحــد اجــرا واقــع در نــور خ امــام جنــب هتــل کیانــا از طریــق مزایــده بــه
فــروش مــی رســد .مزایــده از مبلــغ چهــار میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن
قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب ،برق،
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصرفــی در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آن هــا باشــد
و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــع قطعــی آن
معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداخــت
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده
نقــدا وصــول مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلی
در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد .م/الــف97/160/3065 :
تاریخ انتشار 97/5/20 :روز شنبه

5727

اداره ثبت اسناد و امالک نور

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

برابــر آراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت  ،لــذا
مشــخصات متقاضیــان وامــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل به منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصله 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک
محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه
مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .ردیــف  -1آقــای محمــد قاســمی بریــس فرزنــد شــاه قاســم شــماره شناســنامه
 1242صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی  1462614426در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کاربــری حریــم راه
و گاز بــه مســاحت  73/82مترمربــع پــالک  265فرعــی از  -2339اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از یــک فرعــی
از  2339اصلــی در آســتارا بخــش  31گیــالن خریــداری از مالــک رســمی محســن خــدادادی .ردیــف  -2آقــای
ســیروس دنیاگیــر فرزنــد علــی شــماره شناســنامه  33صــادره از چوبــر بــه شــماره ملــی  2631119878در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی کاربــری انبــار نگهــداری مــواد غذایی و ســردخانه بــه مســاحت 9808/81
مترمربــع پــالک  3116فرعــی از  -2اصلــی واقــع در قریــه لوندویــل بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی صفــر شــاهد ردیــف  -3آقــای حامــد عدالــت فرزنــد فریــدون شــماره شناســنامه  2610033923صــادره
از آســتارا بــه شــماره ملــی  2610033923در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان کاربــری
بــا کســر معبــر مســکونی بــه مســاحت  274/23مترمربــع پــالک  3117فرعــی از  -2اصلــی مفــروز و مجــزی
شــده از  345فرعــی از  2واقــع در قریــه لوندویــل بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی غــالم شــیبانی
ردیــف  -4آقــای حســن دارانیــا فرزنــد پرویــز شــماره شناســنامه  2610050461صــادره از آســتارا بــه شــماره
ملــی  260050461در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت
 450/97مترمربــع پــالک  5242فرعــی از  -7اصلــی واقــع در قریــه عبــاس آبــاد بخــش  32گیــالن خریــداری از
مالــک رســمی داود عیــن الهــی ردیــف  -5آقــای عبدالمجیــد بیگنــاه فرزنــد عبدالرحیــم شــماره شناســنامه 448
صــادره از مرکــزی بــه شــماره ملــی  1466024550در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه
مســکونی کاربــری مســکونی بــه مســاحت  548/67مترمربــع پــالک  182فرعــی از  -19اصلــی واقــع در قریــه
صیادلــر بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی فــرج صدقــی مقــدم ردیــف  -6خانــم رفیقــه امــدادی
فرزنــد پرویــز شــماره شناســنامه  105صــادره از آســتارا بــه شــماره ملــی  2619354994در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبابخانــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  492/44مترمربــع پــالک  212فرعــی از
 -23اصلــی واقــع در قریــه ســیج بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی پرویــز امــدادی ردیــف  -7آقــای
حاجــی ســیفی دابانلــو فرزنــد ســام شــماره شناســنامه  679صــادره از اردبیــل بــه شــماره ملــی 6039291753
در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان کاربــری مســکونی و بــاغ و مرتــع بــه مســاحت 4000
مترمربــع پــالک  357فرعــی از  -28اصلــی واقــع در قریــه حیــران علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی عبدالــه شــادمان ردیــف  -8آقــای حاجــی ســیفی دابانلــو فرزنــد ســام شــماره شناســنامه  679صــادره از
اردبیــل بــه شــماره ملــی  6039291753در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه کاربــری
مســکونی  -باغــات بــه مســاحت  2159/23مترمربــع پــالک  357فرعــی از  -28اصلــی واقــع در قریــه حیــران
علیــا بخــش  32گیــالن خریــداری از مالــک رســمی عبدالــه شــادمان .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانع
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشارنوبت دوم 97/6/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول 97/5/20 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا -عباس نوروزی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  97/4/19 – 139760318018001602هیــأت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی
خانــم ماریــا هنرآمیــز فهیــم فرزنــد محمدرضــا بشــماره شناســنامه  53در ششــدانگ بــر یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه
مســاحت  603/31مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  45فرعــی از ســنگ  24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش 12
گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره پــالک  439فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای عبدالحســین
بــدر قاضیانــی از ســند شــماره  9475ســال  47محــرز 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 تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ
رســید  ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/5/20 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/6/4 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ـ سید روشن آقازاده
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آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي /خانم هاشم نظري
سیاسر فرزند رضا

خواهــان خانــم ثریــا فرجــي دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده آقــاي هاشــم نظــري سیاســر بــه خواســته ســرقت
مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه  9609980844700146شــعبه  104دادگاه
کیفــري دو شهرســتان ایــالم ثبــت و وقــت رســیدگي مــورخ  1397/06/31ســاعت  08:00تعییــن کــه حســب
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده  73قانــون آئیــن دادرســي مدنــي بــه علــت مجهولالمکان بــودن خوانــده و در
خواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــي از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــي ميگــردد تــا خوانــده ظــرف یــک
مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــي بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــاني کامــل خــود ،نســخه ثانــي
دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگي در دادگاه حاضــر گــردد.

منشي دادگاه كیفري شعبه  104دادگاه كیفري دو شهرستان ايالم -مصطفي ملکي
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اگهی

بدینوســیله در اجــراي مــاده  115قانــون آئیــن دادرســي کیفــري بــه متهمــان مجهولالمــکان خــداداد
اســماعیلپور فرزنــد شــنبه کــد ملــي  4519617375کــه بــه اتهــام ایجــاد مزاحمــت تلفنــي و توهیــن تحــت
تعقیــب ميباشــد یــک نوبــت در یکــي از جرایــد کثیراالنتشــار یــا محلــي آگهــي ميشــود کــه ظــرف مهلــت
یکمــاه پــس از انتشــاردر وقــت اداري در ایــن شــعبه جهــت دفــاع از اتهــام انتســابي در پرونــده کالســه 970101
شــعبه اول بازپرســي دادســراي عمومــي و انقــالب ایــالم حضــور یابنــد بدیهــي اســت در صــورت عــدم حضــور بــه
صــورت غیابــي اظهارنظــر خواهــد شــد.

بازپرس شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب ايالم -حامد سهرابیان
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