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رتبه نخست توسط بانک آینده در اعطای 
تسهیالت به بنگاه های کوچک و متوسط 
بانک آینده در سال 96 به منظور مشارکت فعاالنه 
در افزایش تولید کاالهای داخلی و ایجاد اشتغال، کلیه 
شعب خود در سراسر کشور را مکلف نمود تا در جهت 
پرداخت تسهیالت مورد نیاز به تولیدکنندگان به ویژه 

ُخرد و متوسط، فعالیت گسترده ای داشته باشند.
براساس گزارشات مأخوذه از سامانه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بانک آینده در س��ال 1396، موفق شد؛ 
در اس��تان های البرز و گلس��تان، رتبه نخست پرداخت 
تس��هیالت مس��تقیم، از محل منابع داخل��ی خود، به 
واحدهای کوچک و متوسط را از آن خود نماید. تسهیالت 
پرداختی به واحدهای مذکور در اس��تان  البرز، به مبلغ 
بیش از 1.668 و در اس��تان گلس��تان، به مبلغ 1.555 
میلیارد ریال بالغ ش��ده و پرداخت تسهیالت در استان 

تهران نیز به میزان 5.687 میلیارد ریال بوده است.

 پرداخت 321 میلیارد تومان تسهیالت
در هفته اول شهریور 97

بانک مس��کن با انتش��ار گزارش��ی، تع��داد و ریز 
جزییات مربوط به مبالغ پرداخت ش��ده به مشتریان و 
سپرده گذاران این بانک در قالب انواع تسهیالت اعم از 
تس��هیالت خرید و ساخت مسکن و سایر تسهیالت،را 

اعالم کرد.
براس��اس این گزارش، در هفته اول ش��هریورماه 
سال جاری بیش از 321 میلیارد تومان انواع تسهیالت 
ش��امل انواع تس��هیالت مش��ارکت مدنی، تسهیالت 
خرید مس��کن و سایر تسهیالت از سوی بانک مسکن 
به متقاضیان پرداخت ش��ده است که نسبت به هفته 
قبل از بازه زمانی اعالم ش��ده - هفته آخر مردادماه - 

معادل 0.2 درصد رشد داشته است.

اخبار

وضعیت نامطلوب ایران در بیمه  زندگی
رئیس کل بیمه مرکزی با اش��اره به وضعی��ت نامطلوب بیمه های زندگی در 

ایران از سهم 1۴.۴ درصدی بیمه زندگی در کل بازار بیمه ای ایران خبر داد.
غالمرضا س��لیمانی با بیان اینکه صنعت بیمه در ایران مهجور ش��ده است، 
اظهار کرد: از س��ال 1269 بحث بیمه در ایران مطرح ش��ده و از همان زمان نیز 

بیمه عمر وجود داشته، اما ما از بیمه عمر باید به بیمه زندگی برسیم. وی گفت: 
میزان ضریب نفوذ بیمه زندگی نس��بت به ضریب نفوذ بیمه در ایران نس��بت پایینی 

است که باید آن را ارتقا دهیم.
به گفته وی در کشور هند، ضریب نفوذ بیمه 3.69 و ضریب نفوذ بیمه زندگی 2.76 
اس��ت. همچنی��ن ضریب نفوذ بیمه در ایتالیا، 8.3۴ و ضری��ب نفوذ بیمه زندگی در این 
کشور 6.2 است. در حال حاضرضریب نفوذ بیمه در ایران 2.23 بوده و ضریب نفوذ بیمه 

زندگی در کشورمان تنها 0.31 درصد است.  ایسنا

چتر
عدم نگرانی برای تامین بازار محرم 
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اعالم کرد که هیچ نگرانی برای تامین 
بازار ماه محرم نیست و هیات های مذهبی مانند دیگر مصرف کنندگان می توانند 
گوشت قرمز و گوشت مرغ مورد نیاز خود را به نرخ مصوب ابالغ شده، از ادارات 

این شرکت یا فروشگاه های زنجیره ای و مراکز منتخب تامین کنند.
حمید ورناصری اینگونه توضیح داد که هیچ مشکلی برای تامین بازار ماه محرم نداریم 

و طی هفته های گذشته با کاهش قیمت در بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ مواجه شده ایم.
وی با تایید این خبر که امسال یارانه و یارانه ویژه ای برای تامین گوشت و کاالهای اساسی 
مورد نیاز هیات های مذهبی در نظر گرفته نشده است، اظهار کرد: همه می توانند با مراجعه 
به واحدهای استانی شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد گوساله را به 
صورت عمده فروشی 27 هزار تومان و به صورت خرده فروشی کیلویی 29 هزار تومان تامین 

کنند. حتی قیمت برای مصرف کننده نهایی 29 هزار تومان خواهد بود.  ایسنا

وز بازار ر
صندوق زعفران تا ماه آینده فعال می شود

مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی از فعال شدن صندوق زعفران تا 
ماه آینده خبر داد.

حس��ین ش��یرزاد با اش��اره به اینکه صندوق زعفران با حمایت و مشارکت 
زعفرانکاران، اتحادیه ها و اس��تاندار خراسان رضوی تشکیل شده است افزود: ۴9 

درصد س��هام این صندوق س��هم دولت و 51 درصد نیز سرمایه بخش خصوصی 
است. در طرح مطالعاتی 5 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه صندوق در نظر 

گرفته شده که در گام اول صندوق با هزار میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز می کند. 
وی با اعالم اینکه زعفران کاران تا دو ماه آینده از فواید این صندوق بهره مند می شود، 
ادامه داد: صندوق زعفران در مدیریت زنجیره تولید، توزیع و صادرات به عنوان تامین کننده 
مالی نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. به گفته ش��یرزاد هیچ نگرانی از بابت تولید، عرضه و 

صادرات زعفران وجود ندارد و بازار مدیریت شده است.  صداوسیما

راه سبز

مفقودى
دفترچه خدمات كشــاورزى به مســاحت 3 هكتار باغ متعلق به اينجانب  هوشنگ كوهكن فرزند اسماعيل  
به شــماره ملى 3673283324 واقع در روســتاى اوخلى فرودگاه شهرســتان راميان مفقود گرديده و ازدرجه 

اعتبار ساقط مى باشد.گنبد

  اخطاريه دفترخانه 
ش.پ : 71- 97/06/19 نام و نام خانوادگى مخاطب : مجتبى دلفانيان شغل 
: آزاد آدرس : چالوسـ  خيابان ده گردىـ  چهارراه مرادىـ  كوى آذرپور فعالً مجهول 
المكان ـ آقاى مجتبى دلفانيان با كد ملى: 4830006323 همســر شما خانم زهره 
خورشيدى با ارائه دادنامه شماره 351 مورخ 97/3/31 صادره شعبه 16 دادگاه 
خانواده شهرســتان ســارى در اين دفترخانه حضور يافتــه و خواهان اجراى صيغه 
طالق و ثبت آن شــده اســت لذا به شما اخطار مى گردد ظرف مدت 7 روز از تاريخ 
ابــالغ مهلــت داريد تا به ايــن دفترخانه حضور يافته و ذيل اســناد طالق را امضاء 

نماييد در غير اينصورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. 
آدرس دفترخانه: سارى ـ بلوار طالقانى ـ خيابان امام حسين ـ نسترن2 ـ دفتر 

طالق 129 سارى 
( م. الف ـ 97/50/3607 )

مسعود خانلرى ـ دفتر طالق شماره 129 سارى

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 970381 اين داديارى آقاى جاويد نورمحمد متهم است به اتهام ورود غيرمجاز به كشوركه 
تحت تعقيب مى باشد ، با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مواد 174 قانون آيين 
دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى 
ظرف مهلت يك ماه از تاريخ انتشار در اين داديارى حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
 داديار شعبه دوم داديارى دادسراى عمومى و انقالب عباس آباد-سيد رضا محمدپور فكرى

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000643 مورخه 1397/3/20 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى رحمان شــهنوازى فرزند جمشيد بشماره شناســنامه 38 صادره از ميرجاوه در يك 
قطعه زمين مزروعى به مســاحت 3785 مترمربع قســمتى از پالك 1156 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى حســين 
آباد بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى فيض محمد شــهنوازى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواســت خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: سه شــنبه 97/06/20- تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 

97/07/04- م الف/376
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى ابالغ اجرائيه سند رهنى پرونده كالسه 9700340- اجراى ثبت سبزوار
بدينوســيله به آقاى حميد زمانى نام پدر عزيزاله،شــماره شناسنامه 3459، شماره ملى 0793588677 
متولد 1359/10/10به نشــانى ســبزوار خ رازى11 دانش8 و فاطمه جوادى نام پدر حجى اســماعيل، شماره 
شناسنامه167، شماره ملى 6429822400 متولد 1346/6/25 به نشانى سبزوار خ رازى11 دانش 8 ابالغ 
مى شــود كه بانك آينده شــعبه ســبزوار به استناد ســند رهنى شــماره 25294-90/4/11 دفترخانه اسناد 
رســمى 15 ســبزوار جهت وصول مبلغ دويست و هشــتاد ميليون ريال تا تاريخ تقاضا به انضمام خسارت تاخير 
متعلقــه و از تاريــخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صــادر نموده و پرونده 
اجرائى به كالسه 9700340 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/5/27 اداره پست شهرستان 
سبزوار، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه 
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاريخ انتشــار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 
مورد وثيقه مندرج در سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهد شد. تاريخ انتشار:سه شنبه 1397/6/20 
(م الف 97/100/167)

اميد خيرخواه–رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سبزوار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760306011002608-1397/05/30 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى بهاءالدين شــفيعى راد به شــماره شناسنامه 2 كدملى 6429927334 صادره 
بيارجمند فرزند محمدعلى در ششــدانگ يك باب ســاختمان به مســاحت 374,40مترمربع قســمتى از پالكهاى 
شماره 12128 و 8793 فرعى از شش اصلى واقع در اراضى كلوت بخش سه حوزه ثبت ملك سبزوار از محل 
مالكيت مالك رسمى مشاعى آقايان قدرت اله حسين زاده و موسى الرضا غالم دانائى محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.(م الف 97/100/157)
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

على آب باريكى– قائم مقام رئيس واحد ثبتى سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه خانم مهديه فخار ســبزوار داراى شناســنامه شــماره 0780640187 به شرح دادخواست 
به كالســه 2/97/416 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
رمضانعلى فخار سبزوار به شناسنامه 446 در تاريخ 1397/6/14در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-مهديه فخار سبزوار فرزند رمضانعلى ش ش0780640187 
متولــد 1374/11/26فرزند2-ســميه فخار ســبزوار فرزنــد رمضانعلى ش ش 326 متولــد 1364/1/30 
فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور 
حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

مزايده 
به موجب پرونده اجرائى كالســه 9700109 ، 1-ششــدانگ يك قطعه آپارتمان مســكونى نوع ملك طلق 
بــه پــالك ثبتى 56539 فرعى (پنجاه و شــش هزار و پانصد و ســى و نــه) از 1-اصلى مفروز و مجزا شــده از 
11240 فرعــى از اصلــى مذكور، قطعه 12 واقــع در بخش 10 ناحيه 01 حوزه ثبت ملك گنبدكاووس اســتان 
گلســتان به مســاحت 60/33 مترمربع (شصت متر و سى وسه دسيمتر مربع) واقع در سمت جنوب غربى طبقه 
ســوم كه (2/1) دو مترو ده دســيمتر مربع آن بالكن، است توضيحات ملك به حدود شماال: در شش قسمت كه 
قســمتهاى دوم و چهارم آن شرقى اســت، اول ديواريست مشترك بطول يك متر و شصت و هفت سانتيمتر به 
آپارتمان مسكونى قطعه 9 دوم ديواريست مشترك بطول شصت و سه سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 9 
ســوم ديواريســت مشترك بطول يك متر و شــصت سانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه 9 چهارم ديواريست 
بطول يك متر و ســى و چهار ســانتيمتر به نورگير پنجم ديوار و پنجره است به طول دو متر و پنجاه سانتيمتر به 
نورگير ششــم ديواريســت به طول سى و شش ســانتيمتر به راه پله مشاعى شــرقا: در نه قسمت، كه قسمت 
هاى ســوم و هفتم آن جنوبى اســت اول ديواريست به طول يك متر و شانزده سانتيمتر به راه پله مشاعى دوم 
درب وديوار اســت به طول يك متر و بيســت و دو ســانتيمتر به راه پله مشــاعى ســوم ديواريست مشترك به 
طول نود وهفت ســانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه 11 چهارم ديواريســت مشترك به طول دو متر و سى و 
دو ســانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 11 پنجم ديواريســت به طول بيست و پنج سانتيمتر به داكت ششم 
ديواريســت مشــترك به طول هفتاد و دو سانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه 11 هفتم ديواريست مشترك 
بطول يك متر و هفتاد ســانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه11 هشــتم ديواريســت مشترك به طول دو مترو 
پنجاه و هشــت ســانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 11 نهم ديواريست مشترك به طول يك متر و چهل و پنج 
ســانتيمتر بــه آپارتمان مســكونى قطعه 11 جنوبا: در دو قســمت اول ديوار و لبه بالكن بطــول يك متر و چهل 
ســانتيمتر به فضاى حياط مشــاعى دوم ديوار و پنجره اســت بطول دو متر و نود و ســه سانتيمتر به فضاى حياط 
مشــاعى، غربا:ديواريست بطول يازده متر و نود ونه ســانتيمتر به درز انقطاع، مشخصات منضمات ملك: انبارى 
قطعه 12 به مســاحت 1/16 به حدود اربعه شماال: دردو قسمت اول ديواريست مشترك بطول هشتاد و هفت 
ســانتيمتر بــه انبارى قطعه 2 دوم ديواريســت مشــترك بطول شــانزده ســانتيمتر بــه انبارى قطعه 3 شــرقا: 
ديواريســت مشــترك بطول يك متر و سيزده ســانتيمتر به انبارى قطعه 4 جنوبا: درب و ديوار است بطول يك 
متر و ســه ســانتيمتر به پيلوت مشــاعى غربا: در دو قسمت اول ديواريســت بطول يك متر و سه سانتيمتر به 
پيلوت مشــاعى دوم ديواريســت مشــترك بطول ده ســانتيمتر به انبارى قطعه 2، پاركينگ قطعه 7 به مساحت 
11/5 به حدود اربعه: شــماال: خط فرضى به محوطه مشــاعى اســت بطول پنج متر شــرقا: خط فرضى به محوطه 
مشــاعى اســت بطول دو متر و سى ســانتيمتر جنوبا: خط فرضى به محوطه مشاعى اســت بطول پنج متر غربا: خط 
فرضى به محوطه مشــاعى اســت بطول دو متر و سى سانتيمتر، مشــخصات مالكيت: مالكيت روزبه سليمانى راد 
فرزند احمد شــماره شناســنامه 5648 تاريخ تولــد 1367/03/23 صادره از گنبدكاووس داراى شــماره ملى 
2032187086 با جز ســهم 6 از كل ســهم 6 بعنوان مالك ششــدانگ عرصه و اعيان، موضوع ســند مالكيت 
اصلى بشماره چاپى 527447 سرى د سال 93 با شماره دفتر الكترونيكى 1394203120040138030 كه 
در صفحــه 223 دفتــر امــالك جلد 633 ذيــل شــماره 113369 ثبت گرديده اســت، محدوديــت: يك مورد 
بازداشــت دائم بموجب دستور شماره 960976 مورخ 1396/05/08 صادره از رياست محترم دادگسترى و 
قاضى شــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگســترى گنبد درتاريخ 1396/05/08 به نفع بازداشــت/ بازداشت 
مى باشــد، محدويت دفتر امالك: رهنى شــماره 160916 مورخ 1393/11/12 دفترخانه اسناد رسمى شماره 
16 شــهر گنبــدكاووس اســتان گلســتان كــه بنفــع شــركت بانــك رفــاه كارگــران ســهامى خاص بــه مبلغ-

/3/600/000/000 ريــال بــه مدت 24 ماه ثبت شــده، بموجــب صورت مجلس حاصل از تفكيك به شــماره 
139420412004000189 تاريخ 1394/11/18 ثبت تقاضاى تفكيك صورت پذيرفته است 2-يك قطعه 
آپارتمان مســكونى، نوع ملك طلق به پالك ثبتى 56537 فرعى (پنجاه و شــش هزارو پانصد و ســى وهفت ) از 
1-اصلى مفروز مجزا شــده از 11240 فرعى از مذكور، قطعه 10 واقع در بخش 10 ناحيه 01 حوزه ثبت ملك 
گنبدكاووس اســتان گلســتان به مســاحت (62/44) شــصت و دو متر و چهل و چهار دســيمتر مربع، واقع در 
ســمت شمال شرقى طبقه ســوم كه (2/49) دو متر و چهل و نه دسيمتر مربع آن بالكن است، توضيحات: ملك 
به حدود: شــماال:در ســه قســمت اول ديوار و پنجره اســت به طول ســه متر و چهار ســانتيمتر به فضاى حياط 
مشاعى دوم ديوار و لبه بالكن بطول يك متر و پنجاه سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى سوم ديوار و پنجره است 
بطول دو مترو شــصت و پنج سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى شرقا: درپنج قسمت كه قسمت چهارم آن شمالى، 
قســمت دوم آن جنوبــى اســت، اول ديواريســت بطــول هشــت مترو هفتاد ســانتيمتر بــه درز انقطــاع دوم 
ديواريســت بطول شــصت و شش ســانتيمتر به داكت ســوم ديواريست بطول سى ســانتيمتر به داكت چهارم 
ديواريســت بطول شــصت و پنج ســانتيمتر به داكت پنجم ديواريســت بطول يك متر و پنجاه و دو سانتيمتر به 
درز انقطاع جنوبا: ديواريست بطول سه مترو هشتاد و يك سانتيمتر به راه پله مشاعى، غربا: در هشت قسمت 
كه قســمتهاى دوم و ســوم و چهارم و ششم آن جنوبى اســت، اول درب و ديواراست به طول يك متر و هشتاد 
وهفت ســانتيمتر به راه پله مشــاعى دوم ديواريســت بطول هفتاد و پنج ســانتيمتر به راه پله مشــاعى ســوم 
ديواريســت بطول ســى و هشــت ســانتيمتر به راه پله مشــاعى چهارم ديواريست مشــترك بطول هفتاد و دو 
ســانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه 9 پنجم ديواريســت مشــترك بطول ســه متر و سى و نه ســانتيمتر به 
آپارتمان مســكونى قطعه9 ششــم ديواريست مشــترك بطول يك متر و پنجاه ســانتيمتر به آپارتمان مسكونى 
قطعــه 9 هفتــم ديواريســت مشــترك بطول ســه متر و نه ســانتيمتر بــه آپارتمان مســكونى قطعه 9 هشــتم 
ديواريســت مشترك بطول يك متر و پنجاه و هفت ســانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 9 مشخصات منضمات 
ملك: انبارى قطعه 4 به مســاحت 1/46 به حدود اربعه: شــماال:  ديواريســت مشترك بطول يك متر و بيست و 
نه ســانتيمتر به انبارى قطعه 3 شــرقا: ديواريست بطول يك مترو سيزده سانتيمتر به درز انقطاع جنوبا: درب و 
ديوار اســت بطول يك متر و بيست و نه ســانتيمتر به پيلوت مشاعى غربا: ديواريست مشترك بطول يك متر و 
ســيزده ســانتيمتر به انبارى قطعه 12، مشــخصات مالكيت: مالكيت روزبه ســليمانى راد فرزند احمد شــماره 
شناســنامه 5648 تاريخ تولد1367/03/23 صادره ازگنبدكاووس داراى شــماره ملى 2032187086 با جز 
ســهم 6 از كل ســهم 6 بعنوان مالك ششــدانگ عرصه و اعيان، متن ســهم: ششدانگ يك دســتگاه آپارتمان 
مســكونى عرصه و اعيان موضوع ســند مالكيت اصلى بشماره چاپى 527445 ســرى د سال 93 با شماره دفتر 
الكترونيكــى 1394203120040138000 كه در صفحه 217 دفتر امالك جلد 633 ذيل شــماره 113367 
ثبــت گرديــده اســت، محدوديــت: يــك مــورد بازداشــت دائــم بموجــب دســتور شــماره 960976 مــورخ 
1396/05/08 صادره از رياســت محترم دادگســترى و قاضى شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى گنبد 
درتاريخ 1396/05/08 به نفع بازداشــت/ بازداشت مى باشد، محدويت دفتر امالك: رهنى شماره 160916 
مورخ 1393/11/12 دفترخانه اســناد رســمى شماره 16 شهر گنبدكاووس استان گلستان كه بنفع بانك رفاه 
كارگران ســهامى خاص بــه مبلغ -/3/600/000/000 ريال به مدت 24 ماه ثبت شــده بموجب صورتمجلس 
حاصل از تفكيك به شــماره 139420412004000189 تاريخ 1394/11/18 ثبت تقاضاى تفكيك صورت 
پذيرفته اســت.3-يك قطعه آپارتمان مســكونى نوع ملك طلق به پالك ثبتى 56530 ( پنجاه و شــش هزار و 
پانصد و ســى) فرعى از 1-اصلى مفروز و مجزا شــده از 11240 فرعى از اصلى مذكور قطعه 3 واقع در بخش 
10 ناحيــه 01 حــوزه ثبــت ملــك گنبــدكاووس اســتان گلســتان به مســاحت (60/04) شــصت متــرو چهل 
دســيمترمربع واقع در ســمت جنوب شــرقى طبقه اول كه (2/56) دو متر و پنجاه و شــش دســيمتر مربع آن 
بالكن اســت توضيحات ملك به حدود: شــماال: ديواريســت بطول ســه متر و هشتاد و دو ســانتيمتر به راه پله 
مشــاعى شــرقا: در پنج قســمت، كه قسمت چهارم آن شمالى، قســمت دوم آن جنوبى اســت، اول ديواريست 
بطول يك متر و پنجاه و دو ســانتيمتر به درز انقطاع دوم ديواريســت بطول شــصت و پنج ســانتيمتر به داكت 
ســوم ديواريست بطول سى ســانتيمتر به داكت چهارم ديواريست بطول شصت و پنج سانتيمتر به داكت پنجم 
ديواريســت بطول هشــت متر و بيست و پنج ســانتيمتر به درز انقطاع جنوبا: در سه قسمت اول ديوار و پنجره 
اســت بطول دو متر و چهل و شــش ســانتيمتر بــه فضاى حياط مشــاعى دوم ديوار ولبه بالكــن بطول يك متر و 
شــصت ســانتيمتر به فضاى حياط مشــاعى ســوم ديوار و پنجره اســت بطول سه متر و ســى و پنج سانتيمتر به 
فضاى حياط مشــاعى، غربا: در دوازده  قســمت، كه قســمتهاى ســوم و پنجم و نهم و دهم و يازده آن شــمالى، 
قســمت هفتم آن جنوبى اســت، اول ديواريســت مشــترك بطول يك متر و چهل و پنج ســانتيمتر به آپارتمان 
مســكونى قطعه 4 دوم ديواريست مشــترك بطول دو مترو پنجاه و هشت سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 
4 ســوم ديواريست مشــترك بطول يك متر و هفتاد سانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه4 چهارم ديواريست 
مشترك بطول هفتاد و دو سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 4 پنجم ديواريست بطول پنجاه و سه سانتيمتر 
به داكت ششــم ديواريست بطول بيست وپنج سانيتمتر به داكت هفتم ديواريست بطول پنجاه و دو سانتيمتر 
به داكت هشــتم ديواريســت مشــترك بطول دو متر و سى و دو ســانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه 4 نهم 
ديواريســت مشــترك بطول نود و هفت سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 4 دهم ديواريست بطول شصت و 
ســه سانتيمتر به راه پله مشــاعى يازدهم ديواريست بطول چهل و شش سانتيمتر به راه پله مشاعى دوازدهم 

درب و ديوار اســت بطول يك مترو هشتاد و دو ســانتيمتر به راه پله مشاعى، مشخصات منضمات ملك: انبارى 
قطعه 6 به مســاحت 2/01 به حدود اربعه: شــماال: درب و ديوار اســت بطول يك متر و بيست و چهارسانتيمتر 
به پيلوت مشــاعى شــرقا: ديواريست مشــترك بطول يك مترو شصت و دو ســانتيمتر به انبارى قطعه 5 جنوبا: 
ديواريســت بطول يك متر و بيست و چهارســانتيمتر به راه پله مشاعى غربا: ديواريست مشترك بطول يك متر 
و شــصت و ســه سانتيمتر به انبارى قطعه 7، پاركينگ قطعه 9 به مساحت 12 به حدود اربعه: شماال: خط فرضى 
به محوطه مشــاعى اســت بطول دو متر به پاركينگ قطعه 10 شــرقا: خط فرضى است بطول شش متر به پيلوت 
مشــاعى جنوبا: خط فرضى به محوطه مشــاعى اســت بطول دو متر به پاركينگ قطعه 8 غربا: خط فرضى اســت به 
طول شش متر به پيلوت مشاعى، مشخصات مالكيت: مالكيت روزبه سليمانى راد فرزند احمد شماره شناسنامه 
5648 تاريخ تولد 1367/03/23 صادره ازگنبدكاووس داراى شــماره ملى 2032187086 با جز ســهم 6 از 
كل ســهم 6 بعنوان مالك ششدانگ عرصه و اعيان، متن سهم: ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى عرصه 
و اعيان، موضوع ســند مالكيت اصلى بشــماره چاپى 527438 ســرى د ســال93 با شــماره دفتر الكترونيكى 
1394203120040137890 كه در صفحه 196 دفتر امالك جلد 633 ذيل شــماره 113360 ثبت گرديده 
اســت محدوديت: يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شــماره 960976 مورخ 1396/05/08 صادره از 
رياســت محترم دادگســترى و قاضى شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگســترى گنبد درتاريخ 1396/05/09 
به نفع بازداشــت/ بازداشــت مى باشد، محدويت دفتر امالك: رهنى شــماره 160916 مورخ 1393/11/12 
دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 شهر گنبدكاووس استان گلستان كه بنفع شركت بانك رفاه كارگران سهامى 
خــاص به مبلغ-/3/600/000/000 ريال به مدت 24 ماه ثبت شــده بموجــب صورتمجلس حاصل از تفكيك 
بــه شــماره 139420412004000189 تاريــخ 1394/11/18 ثبــت تقاضــاى تفكيــك صــورت پذيرفته 
اســت.4-يك قطع آپارتمان مســكونى نوع ملك طلق به پالك 56538 ( پنجاه و شــش هزار و پانصد و ســى و 
هشــت ) فرعى از 1-اصلى مفروز و مجزا شــده از 11240 فرعى از اصلى مذكور، قطعه 11 واقع در بخش 10 
ناحيه 01 حوزه ثبت ملك گنبدكاووس اســتان گلســتان به مساحت (60/11) شصت متر و يازده دسيمترمربع 
واقع در ســمت جنوب شــرقى طبقه ســوم كه (2/56) دو متر و پنجاه و شــش دســيمتر مربع آن بالكن است. 
توضيحات ملك به حدود شــماال: ديواريســت بطول ســه متر و هشتاد و دو ســانتيمتر به راه پله مشاعى شرقا: 
درپنج قسمت كه قسمت چهارم آن شمالى، قست دوم آن جنوبى است/ اول ديواريست بطول يك متر و پنجاه 
ودو ســانتيمتر به درز انقطاع دوم ديواريســت بطول پنجاه ســانتيمتر به داكت ســوم ديواريســت بطول ســى 
ســانتيمتر به داكت چهارم ديواريســت بطول پنجاه ســانتيمتر به داكت پنجم ديواريســت بطول هشــت متر و 
بيســت و پنج ســانتيمتر به درز انقطاع جنوبا: در ســه قسمت: اول ديوار و پنجره اســت بطول دو متر و چهل و 
شــش ســانتيمتر به فضاى حياط مشــاعى دوم ديوار و لبه بالكن بطول يك متر و شصت سانتيمتر به فضاى حياط 
مشــاعى سوم ديوار و پنجره است بطول سه متر و ســى و پنج سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى غربا: در دوازده 
قســمت، كه قســمتهاى ســوم و پنجم و نهم و دهم و يازدهم آن شــمالى، قســمت هفتم آن جنوبى است/ اول 
ديواريســت مشــترك بطول يك متر و چهل و پنج ســانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه 12 دوم ديواريســت 
مشترك بطول دو مترو پنجاه و هشت سانتيمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 12 سوم ديواريست مشترك بطول 
يــك متــرو هفتاد ســانتيمتر بــه آپارتمان مســكونى قطعه 12 چهارم ديواريســت مشــترك بطــول هفتاد و دو 
ســانتيمتر بــه آپارتمــان مســكونى قطعه 12 پنجم ديواريســت بطول چهل و ســه ســانتيمتر به داكت ششــم 
ديواريست بطول بيست و پنج سانتيمتر به داكت هفتم ديواريست بطول چهل و دو سانتيمتر به داكت هشتم 
ديواريســت مشترك بطول دو متر و سى ودو سانيتمتر به آپارتمان مسكونى قطعه 12 نهم ديواريست مشترك 
بطول نود وهفت ســانتيمتر به آپارتمان مســكونى قطعه 12 دهم ديواريســت بطول شــصت و سه سانتيمتر به 
راه پله مشــاعى يازدهم ديواريســت بطول چهل و شــش ســانتيمتر به راه پله مشــاعى دوازدهم درب و ديوار 
اســت بطول يك متر و هشــتاد و دو سانتيمتر به راه پله مشــاعى، مشخصات منضمات ملك: انبارى قطعه 11 به 
مســاحت 1/08 به حدود اربعه: شماال: ديواريست بطول چهل سانتيمتر به پيلوت مشاعى شرقا: درسه قسمت 
كه قســمت دوم آن شــمالى اســت/ اول ديواريســت مشــترك بطول هفتاد ســانتيمتر به انبارى قطعه 1 دوم 
ديواريســت مشــترك بطــول پنجاه ســانتيمتر بــه انبار قطعه 1 ســوم درب و ديوار اســت بطول هشــتاد و دو 
ســانتيمتر به پيلوت مشاعى جنوبا: ديواريست بطول نود و هفت سانتيمتر به انبارى قطعه 10 غربا: ديواريست 
بطول يك متر و پنجاه و دو ســانتيمتر به پيلوت مشــاعى، پاركينگ قطعه 1 به مســاحت 11/5 به حدود اربعه: 
شــماال: خط فرضى به محوطه مشــاعى است بطول پنج متر شرقا: خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول دو متر 
و ســى ســانتيمتر جنوبا: خط فرضى به محوطه مشــاعى اســت بطول پنج متر غربا: خط فرضى به محوطه مشــاعى 
اســت بطول دو مترو ســى ســانتيمتر مشــخصات مالكيــت: مالكيــت روزبه ســليمانى راد فرزند احمد شــماره 
شناســنامه 5648 تاريخ تولد 1367/03/23 صادره ازگنبدكاووس داراى شــماره ملى 2032187086 با جز 
ســهم 6 از كل ســهم 6 بعنوان مالك ششــدانگ عرصه و اعيان متن ســهم: ششــدانگ يك دســتگاه آپارتمان 
مســكونى عرصه و اعيان موضوع ســند مالكيت اصلى به شــماره چاپى 527446 ســرى د ســال93 با شــماره 
دفترالكترونيكــى 1394203120040138010 كــه درصفحــه 220 دفتــر امــالك جلــد 633 ذيل شــماره 
113368 ثبــت گرديده اســت محدوديت:يك مورد بازداشــت دائم بموجب دســتور شــماره 960976 مورخ 
1396/05/08 صادره از رياســت محترم دادگســترى و قاضى شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى گنبد 
درتاريخ 1396/05/09 به نفع بازداشــت/ بازداشت مى باشد، محدويت دفتر امالك: رهنى شماره 160916 
مورخ 1393/11/12 دفترخانه اســناد رســمى شماره 16 شــهرگنبدكاووس استان گلســتان كه بنفع شركت 
بانك رفاه كارگران سهامى خاص به مبلغ-/3/600/000/000 ريال به مدت 24 ماه ثبت شده است، بموجب 
صورتمجلــس حاصل از تفكيك به شــماره 139420412004000189 تاريــخ 1394/11/18 ثبت تقاضاى 
تفكيك صورت پذيرفته اســت ثبت و طبق ســند رهنى شــماره 160916 مورخ 1393/11/12 و 160917 
مــورخ 1393/11/12 دفترخانــه 16 گنبــد در قبال مبلــغ-/3/600/000/000 ريال در رهــن بانك رفاه 
كارگــران شــعبه خاتــم االنبياء گنبــد قــرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى ملــك مورد نظر بــه آدرس: 
گنبدكاووس-خيابان مدرس-خيابان قائم شــمالى، فرعى اول دســت چپ بازديد و گزارش آن به شــرح ذيل: 
پالكهاى ثبتى مذكور، ششــدانگ عرصه و اعيان 4 واحد آپارتمان مســكونى از يك مجتمع مســكونى 4 طبقه ( 3 
طبقــه روى پاركينگ) 12 واحدى با ســاختار اســكلت بتنى، ســقف تيرچه بلــوك، فاقد آسانســور، نماى جنوبى 
تركيبى از سراميك و سنگ، نماى شمالى اندود سيمان سفيد، كف پاركينگ موزائيك فرش، پوشش ديوارهاى 
جانبــى پاركينــگ اندود ســيمان ســفيد، درب ورودى پاركينگ كركــره اى ريموت دار بوده و مشــخصات ملك 
عبارتســت از : 1-ملــك اول: موضــوع ســند مالكيت ثبتى 56530 فرعــى از 1-اصلى مفروز و مجزا شــده از 
11240 بــه انضمــام پاركينگ مســقف شــماره 9 بمســاحت 12 مترمربع و انبــارى شــماره 6 در طبقه همكف 
 mdf بمســاحت 2/01 مترمربع شــامل :يك اتاق خواب، هال و پذيرايى، آشپزخانه، سرويس بهداشتى، كابينت
كف سراميك فرش، پوشش داخلى ديوارهاى جانبى گچ سفيد، پنجره ها از جنس آلومينيوم، سيستم گرمايشى 
پكيج، داراى آيفون تصويرى، انشعابات آب مشترك، برق و گاز مستقل بوده و در تصرف آقاى مجيد غفارى مى 
باشــد. بنابراين ارزش ششــدانگ عرصــه و اعيان پالك ثبتى مرقوم بــا تمام امتيازات منصوبــه مقطوعا بمبلغ 
-/720/480/000 ريــال (معــادل هفتاد و دو ميليون و چهل و هشــت هزارتومان) برآورد مى گردد 2-ملك 
دوم: موضــوع ســند مالكيــت ثبتى 56537 فرعى از 1-اصلــى مفروز و مجزا از 11240، ششــدانگ عرصه و 
اعيان  يكدســتگاه آپاراتمان مســكونى واقع در طبقه ســوم واحد 10 ( واحد شمال شــرقى) به مساحت حدود 
62/44 مترمربع به انظمام انبارى شــماره 4 بمســاحت 1/46 مترمربع شــامل يك اتاق خواب، هال و پذيرايى، 
آشــپزخانه، سرويس بهداشــتى، كابينت mdf  كف سراميك فرش، پوشــش داخلى ديوارهاى جانبى گچ سفيد، 
پنجره ها از جنس آلومينيوم، سيســتم گرمايشــى گاز، داراى آيفون تصويرى، انشعابات آب مشترك، برق و گاز 
مستقل بوده و در تصرف آقاى مصطفى سديدى مى باشد. بنابراين ارزش ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 
مرقــوم بــا تمام امتيــازات منصوبه مقطوعــا بمبلــغ-/624/400/000 ريــال (معادل شــصت و دو ميليون و 
چهارصــد و چهــل هزار تومان) برآورد مى گردد 3-ملك ســوم: موضوع ســند مالكيت ثبتــى 56538 فرعى از 
1-اصلى مفروز و مجزا از 11240، ششــدانگ عرصه و اعيان آپارتمان مســكونى واقع در طبقه سوم واحد 11 
( واحد جنوب شــرقى) به مســاحت حدود 60/11 مترمربع به انضمام پاركينگ غير مسقف شماره 1 به مساحت 
11/50 مترمربــع و انبــارى شــماره 11 بمســاحت 1/08 مترمربع شــامل يك اتــاق خواب، هــال و پذيرايى، 
آشــپزخانه، سرويس بهداشــتى، كابينت mdf كف سراميك فرش، پوشــش داخلى ديوارهاى جانبى گچ سفيد، 
پنجــره هــا از جنــس آلومينيوم، داراى آيفون تصويرى، انشــعاب آب مشــترك، برق و گاز مســتقل مى باشــد. 
بنابرايــن ارزش ششــدانگ عرصــه و اعيــان پــالك ثبتــى مرقوم بــا تمــام امتيــازات منصوبه مقطوعــا بمبلغ 
-/601/100/000 ريال ( معادل شــصت ميليون و صد و ده هــزار تومان) برآورد مى گردد. 4-ملك چهارم: 
موضوع ســند مالكيــت ثبتى 56539 فرعى از 1-اصلــى مفروز و مجزا از 11240، ششــدانگ عرصه و اعيان 
آپارتمان مســكونى واقع در طبقه ســوم واحد 12 ( واحد جنوب غربى ) به مســاحت حدود 60/33 مترمربع به 
انضمــام پاركينگ غير مســقف شــماره 7 به مســاحت 11/50 مترمربع و انبارى شــماره 12 بمســاحت 1/16 
مترمربع شــامل: يك اتاق خواب، هال و پذيرايى، آشــپزخانه، ســرويس بهداشــتى، كابينت mdf كف سراميك 

فرش، پوشش داخلى ديوارهاى جانبى گچ سفيد، پنجره ها از جنس آلومينيوم، سيستم گرمايشى پكيج، داراى 
آيفون تصويرى، انشــعابات آب مشــترك، برق و گاز مستقل بوده و در تصرف آقاى ابوالفضل حاج على زاده مى 
باشــد. بنابراين ارزش ششــدانگ عرصــه و اعيان پالك ثبتى مرقوم بــا تمام امتيازات منصوبــه مقطوعا بمبلغ 
-/663/630/000 ريال ( معادل شــصت وشــش ميليون و ســيصد و شصت و ســه هزار تومان) برآورد مى 
گردد.نظــر كارشناســى: بنابر اين با توجه بــه توضيحات فوق ارزش پالك هاى ثبتى تعرفه شــده، بدون در نظر 
گرفتــن تعهدات ديونى و بدهى هاى احتمالى به اشــخاص حقيقى و حقوقى و در صــورت امكان انتقال به غير ( 
ارزش مجموع رديف هاى 1 و 2و3و4) به مبلغ-/2/609/610/000 ريال (معادل دويســت و شصت ميليون 
و نه صدو شــصت و يك هزار تومان) ارزيابى شــده و پالك هاى فوق در 4 طبقه داراى انشــعابات آب و برق و 
گاز كــه برابــر گــزارش مامور اجرا در تصــرف افراد فوق الذكر مى باشــد، پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 روز 
دوشــنبه مــورخ 1397/07/02 در اداره ثبت اســناد و امالك گنبد شــعبه اجرا واقع در خيابــان امام خمينى 
جنوبــى جنــب هالل احمر ازطريــق مزايده به فروش مى رســد. مزايده ازمبلغ هــاى-/720/480/000 ريال 
و-/624/400/000 ريــال و-/601/100/000 ريــال و-/663/630/000 ريــال شــروع و بــه باالترين 
قيمــت پيشــنهادى نقــدا فروخته مى شــود. ضمنا پــالك هاى فــوق  فاقد بيمه نامــه معتبر مى باشــد، الزم به 
ذكراســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق،گاز اعم ازحق انشــعاب ويا حق اشــتراك و مصرف درصورتى 
كــه مورد مزايده داراى آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى وعوارض شــهردارى وغيره تــا تاريخ مزايده اعم از 
اينكه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيزدرصورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختــى بابــت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شــد و نيم عشــر و حق مزايده 
نقــدا وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رســمى گردد، مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان 

ساعت و مكان مقرر برگزارخواهد شد. تاريخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1397/06/20 م–الف:8383
                          رضا سارانى – رئيس اداره ثبت اسناد وامالك گنبدكاووس

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سبزوار

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 

فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139760306011002190-1397/05/11 هيات دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سبزوار تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى موســى الرضا بينقى به شــماره شناســنامه 4 كدملــى 0793855330 صادره 
ســبزوار فرزند احمد در ششدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 92,60مترمربع قسمتى از پالك شماره 150 
فرعــى از 5- اصلــى واقع در اراضى قلعه نو بخش ســه حوزه ثبت ملك ســبزوار از محل مالكيت مالك رســمى 
مشاعى آقاى ضياء الحق الداغى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد.(م الف 

(97/100/118
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/06/20- تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/07/04 

على آب باريكى– قائم مقام رئيس واحد ثبتى سبزوار

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوســيله به آقاى جعفر مقيســه فرزند على اكبر فعال مجهول المكان ابالغ مى شــود كه شركت سيمان 
الر ســبزوار دادخواســتى به خواسته مطاالبه وجه به طرفيت شــما به شعبه 8 شوراى حل اختالف سبزوار ارائه 
و به كالســه 8/97/375 ثبت و براى مورخ 97/7/25 ســاعت 17 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به 
اســتناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشــار درج مى گردد شــما مى توانيد قبل از 
رســيدگى به دبيرخانه شــوراى حل اختالف شعبه 8 شهرستان سبزوار مســتقر در مجتمع شماره يك به نشانى 
چهارراه دادگسترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 

مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد. 
مسئول دبيرخانه شعبه 8 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى مزايده نوبت دوم
در پرونده اجرايى 970112 له جواد شــيرمحمدى عليه فريبــرز ناظرى داير بر مطالبه موضوع نيابت اعطايى 
اجراى احكام مدنى قائم شــهر كه منتهى به توقيف مال توســط شــخص ثالث و ارزيابى توســط كارشــناس منتخب 
اين اجرا گرديد با مشــخصات ذيل از طريق مزايده به باالترين قيمت پيشــنهاى به فروش مى رســد.مال موضوع 
مزايده:پانصدوپنجاه ســهم مشــاع از بيست و يك هزاروسى و پنج سهم شش دانگ عرصه و اعيان قطعه زمينى به 
مســاحت 100000 مترمربع قطعه دوم تفكيكى به شــماره پالك 9 فرعى از 118 اصلى بخش 3  حوزه ثبت تنكابن 
كه به نام مالك مژده نظرى پور كيايى ســابقه ثبت داشته و در آدرس آلكله روستاى بابوالت جنب مرغدارى مشايخ 
مى باشد.حدود اربعه:شماال به طول 250 متر محدود است به قطعه تفكيكى شرقا در دوقسمت اول به طول 275 
متر محدود اســت به قطعه يك تفكيكى دوم به طول 125 متر به باقيمانده قريه رودپشــت غربا به طول 400متر 
به جاده محلى . سطح ملك پوشيده از علف هاى هرز و ... مى باشد.ملك در مجاورت مرغدارى مشايخ قرار گرفته و 
هيچ  گونه امتيازاتى در سطح آن مشاهده نمى گردد.در مواقع بارندگى و سيالبى شدن رودخانه دسترسى به ملك 
با مشــكل مواجه مى گردد.ارزش ريالى سهم مشاعى ملك توسط كارشــناس به مبلغ 385,000,000 ريال ارزيابى 
گرديده اســت. اين مبلغ در زمان مزايده به عنوان مبلغ پايه محاســبه وكسانى كه باالترين مبلغ را در زمان مزايده 
پيشنهاد نمايند برنده مزايده شناخته شده و مى بايست ده درصد قيمت پيشنهادى را نقدا و مابقى را ظرف مهلت 
يــك ماه از تاريــخ مزايده تاديه نمايند.در صورت عدم تاديه مبلغ باقيمانــده در مهلت قانونى مزايده ابطال و مبلغ 
واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.زمان مزايده:دو شنبه 97/7/30 ساعت 12 ظهر محل مزايده:اجراى 

احكام دادگاه بخش نشتا .م/الف
مديراجراى احكام مدنى دادگاه بخش نشتا –مالزاده

آگهى فقدان سند مالكيت 
خانــم نازگل شــفاع به اســتناد دو برگ استشــهاد محلى كــه به امضاء شــهود و بگواهى دفترخانه شــماره 7 
گرمســار رســيده مدعى مى باشــد كه ســند مالكيت ششــدانگ پالك 25/434 واقع در بخش گرمسار مورد ثبت 
52093جلد333 صفحه369 بعلت جابجايى مفقود و مالك درخواســت صدور ســند مالكيت المثنى را نموده است 
لذا مراتب به استناد ماده 120  آئين نامه قانون ثبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به 
ملك مرقوم يا وجود اســناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشــد از تاريخ انتشار اين آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را به ضميمه اصل ســند مالكيت به اين اداره تســليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد و اال 
پس از انقضاى مدت مذكور و نرســيدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل اســناد ارائه نشــود نسبت به صدور 
سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد . شماره چاپى سند 447437 ضمنا تمام مورد ثبت برابر سند 
شماره 95665 مورخ 1390/2/12 دفتر 7 گرمسار در اجاره شركت تعاونى توليدى گياهان گلخانه اى آشيانه سبز 

قرار گرفته است . م الف: 640
 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

   حصروراثت
خانم صغرى ايلدر آبادى داراى شناسنامه شماره 364 به شرح دادخواست به كالسه 4/970464 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان براتعلى ايلدرآبادى به شناسنامه 
5739782511 درتاريــخ 97/05/03 دراقامتــگاه دائمــى خود بــدرود زندگى گفته و ورثــه حين الفوت آن 
مرحوم منحصراســت به: اســامى پســران 1-محمد 2-قربان هر دو نام خانوادگى ايلدر آبادى. اسامى دختران 
1-صغــرى 2-زهرا هر دو نام خانوادگى ايلدر آبادى هســتند. ياد آورى ميشــود كــه مرحوم داراى 4 نفر ورثه 
دارند و وراث ديگرى ندارند و پيرو مذهب اهل تشيع مى باشند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
 شعبه چهارم شوراى حل اختالف گنبدكاووس

          

کاالی  دالر  ه��زار   10 ه��ر  كــش قاچاق موج��ب از بین  رفتن خـط 
یک ش��غل می ش��ود و جلوگی��ری از آن می تواند 
260 هزار ش��غل ایج��اد کند این رق��م 1.6 برابر 

اشتغال ایجاد شده با بودجه وزارت کار است.
پوش��اک، بیش��ترین حجم قاچاق ورودی به 
کش��ور را تش��کیل می دهد و ارزش آن 2 میلیارد 
و 600 میلیون دالر است. برای ملموس شدن این 
عدد می توان آن را با هزینه مورد نیاز برای ساخت 

مدارس کشور و طرح های عمرانی مقایسه کرد.
س��یدهادی به��ادری عضو کمیس��یون عمران 
مجلس با انتقاد از کمبود ۴0 میلیون مترمربع فضای 
آموزشی در کشور، عنوان می کند که »برای ساخت 
مدارس به ۴0 هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است«؛ 
بنابراین با جلوگیری از قاچاق پوشاک می توان حدود 

نیمی از هزینه ساخت مدارس کشور را تأمین کرد.
همچنین مهراهلل رخش��انی مهر معاون عمرانی 
وزی��ر آموزش و پرورش هم با انتقاد از این موضوع 
که پروژه های مس��کن مهر کشور، به صورت جدی 
نیاز به ساخت 25 هزار کالس درس دارند، عنوان 
می کند ک��ه »اعتبار س��اخت این تع��داد کالس، 
3هزار میلیارد تومان اس��ت«؛ با این حس��اب اگر 

میزان قاچاق پوش��اک به صفر رسانده شود، تقریباً 
7 برابر این هزینه تأمین خواهد شد و به  کمک آن 

می توان حدود 175 هزار کالس درس ساخت.
براس��اس این گزارش و بنابر اعالم نظر برخی 
مس��ئوالن، 76 هزار طرح ملی و استانی نیمه تمام 
در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به 500 
هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است و تکمیل آنها 
13 س��ال زمان می برد، حال اگر بت��وان از قاچاق 
پوش��اک به کشور جلوگیری کرد، بخشی از هزینه 

این پروژه های نیمه تمام تأمین خواهد شد.
همچنین هر م��اه 3800 میلیارد تومان یارانه 
نق��دی به خانواره��ا پرداخت می ش��ود که میزان 
قاچ��اق پوش��اک، 5.5 برابر آن اس��ت. همچنین 
میزان درآمد مالیاتی کش��ور در س��ال 96 برابر با 
115 ه��زار میلیارد تومان بوده ک��ه هزینه قاچاق 

پوشاک، حدوداً یک پنجم این میزان است.
آمارها نشان می دهد که هزینه ایجاد هر شغل 
صنعت��ی، 100 تا 300 میلیون تومان اس��ت، حال 
اگر میانگین این دو یعنی 200 میلیون تومان را در 
نظر بگیریم و آن را بودجه پیش��نهادی وزارت کار 
در سال 97، یعنی 32،560،570،100،000 تومان 
مقایسه کنیم، می توان نتیجه گرفت که این میزان 

بودجه قادر اس��ت ح��دود 160هزار ش��غل ایجاد 
کند، این در حالی اس��ت که بناب��ر اعالم آمارهای 
بین المللی، هر 10 هزار دالر کاالی قاچاق، موجب 
از بین رفتن یک ش��غل می ش��ود؛ با این حس��اب، 
قاچاق 2.6 میلیارد دالری کش��ور، میزان اش��تغال 
فراوانی را از بین برده به گونه ای که جلوگیری از آن 
می تواند 260 هزار شغل ایجاد کند یعنی 1.6 برابر 

اشتغال ایجادشده با بودجه وزارت کار.
از سوی دیگر هم پایین ترین هزینه برای ایجاد 
شغل در کل صنایع، متعلق به صنعت پوشاک است 
و براساس آمار بانک مرکزی، ایجاد هر فرصت شغلی 
در این صنعت، حدود 2۴ میلیون تومان سرمایه نیاز 
دارد که این میزان، حدود 25 درصد متوسط هزینه 
ایجاد اشتغال یک نفر در کل صنعت کشور است؛ با 
این حال ایجاد هر شغل در پتروشیمی، حدود 1.5 

میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.
آن طوری که آمارهای سازمان تجارت جهانی 

نش��ان می دهد، حجم گردش تجاری منسوجات و 
پوشاک در جهان، ساالنه بالغ بر 1500 میلیارد دالر 
تخمین زده می شود و سهم ارزآوری این محصوالت 
از کل تجارت کشورهای صاحب نامی همچون چین، 
ترکی��ه، هند، اندون��زی، ویتنام ح��دوداً 20 درصد 
است. برخی دیگر از کشورها نیز اصوالً از ارز حاصل 
از ص��ادرات محصوالت این صنعت زندگی می کنند 
و س��هم ارزآوری این رش��ته از فعالیت بیش از 50 
درصد و بعضاً تا 80 درصد از کل صادرات را ش��امل 
می شود، از این قبیل کشورها می توان به بنگالدش، 

سریالنکا، پاکستان و کامبوج اشاره کرد.
بان��ک جهان��ی،  همچنی��ن براس��اس آم��ار 
کشورهای پاکس��تان، بنگالدش و ترکیه به ترتیب 
دارای 193، 163 و 80 میلیون جمعیت هس��تند 
اما به ترتیب 59، 88 و 18 درصد از ارزآوری ش��ان 
به وس��یله پوشاک اس��ت اما کش��ور ایران اگرچه 
80میلیون جمعیت دارد اما س��هم ارزآوری اش از 

صنعت پوشاک، تنها 1.7درصد است .
بنابر اع��الم محمدمهدی رئی��س زاده دبیرکل 
انجمن صنایع نس��اجی ایران، ضریب نفوذ واردات 
پوش��اک به ایران، یک ونیم برابر متوس��ط جهانی 
اس��ت، در حالی که میزان قاچاق پوش��اک کشور 
ب��ه دو میلی��ارد و 600 میلیون دالر می رس��د که 
حدود 20 هزار واحد صنفی دوزندگی در کشورمان 
فعالیت داش��ته و این واحدها ب��رای 300 هزار نفر 
ش��غل ایجاد کرده اس��ت اما مجبورند در ش��رایط 

نابرابر با برندهای خارجی رقابت کنند.
با تمام شرایط گفته شده اما این صنعت به دلیل 
حمایت نامناسب، عدم برنامه ریزی و نظارت جدی 
مغفول مان��ده و بازار بکر آن، دودس��تی تقدیم به 
عرصه جوالن پوشاک های خارجی قاچاق شده است، 
با این حال انتظار می رود تا مسئوالن دستگاه های 
مربوطه، مبارزه جدی تری با این معضل انجام دهند 
چراکه امس��ال از س��وی مقام معظم رهبری، سال 
حمایت از کاالی ایرانی نامگذاری شده و حمایت از 
آن نه تنها می تواند نقش��ی عظیم در برطرف کردن 
معضل بیکاری در کشور داشته باشد بلکه می تواند 
مانع خروج ارز حاصل از واردات پوش��اک قاچاق به 

کشور شود.  تسنیم

حذف یک شغل با 10 هزاردالر قاچاق

قاچاقهنوزهمشغلمیسوزاند

گـروه معیشـت  نای��ب رئیس هیات  حافظ مدیره ب��ورس تهران اعالم ک��رد: تعامل خیابان 
بازار س��رمایه و بازار پول در یکس��ال گذشته به شدت آسیب 

دیده و انتظار داریم در فضای تازه این رابطه متحول شود.
محمودرضا خواجه نصیری در نشس��ت خبری اعالم کرد: 
اهداف توس��عه ای بازار س��رمایه در بخش ابزارهای مالی و به 
طور مش��خص در زمینه صندوق های س��رمایه گذاری نیاز به 

همکاری های سازنده تری از سوی بانک مرکزی وجود دارد.
وی گفت: توس��عه صندوق های متنوع همانند صندوق های 
قابل معامله، صندوق جس��ورانه صندوق های زمین و ساختمان، 

بازار مش��تقه، بازار فروش اس��تقراضی می تواند از جمله اهداف 
بنی��ادی ب��رای گس��ترش ابزاره��ای مالی در بورس باش��د. 
خواجه نصیری درباره راهکارهای عملیاتی رونق بخشی بیشتر 
بورس افزود: اجرای معامالت الگوریتمی و معامالت پُربسامد 

از راهکارهای نوین افزایش رونق در بورس هس��تند که 
باید در بازار سهام به صورت جدی تری دنبال شود.

وی درخصوص تامین مال��ی صورت گرفته در 

بخش اوراق مشارکت در سال گذشته گفت: در سال 96 به میزان 
1600 میلیارد تومان اوراق صکوک، 700 میلیارد تومان اوراق 
مش��ارکت برای شهرداری تهران، 500 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت برای شهرداری اصفهان در سال 96 و 5 اوراق سلف 

موازی از ابتدای سال تا به امروز منتشر شده است.
مدیرعام��ل تامی��ن س��رمایه تم��دن به نقش 
بازرگردانی در بورس برای تقویت رونق بازار سهام 

اشاره کرد و گفت : باید بازرگردانی در بورس به صورت انسجام 
یافته تری انجام شود چراکه این اتفاق می تواند شفافیت داد و 

ستدها را در بورس بیشتر کند.
وی در ادام��ه اظه��ار داش��ت: دارایی های تح��ت مدیریت 
تامین س��رمایه تمدن بیش از 30 هزار میلیارد تومان اس��ت و 
در مجم��وع 18 درص��د از کل معام��الت بازار س��هام را انجام 
می دهی��م. خواجه نصیری اف��زود: 1۴0 هزار میلی��ارد تومان در 
صندوق بازرگردانی فعال هستیم و 2 هزار و 625 میلیارد تومان 
پرتفوی فعال سهام را مدیریت می کنیم و 90 هزار میلیارد تومان 

بازرگردانی در بورس را تامین سرمایه تمدن انجام می دهد.

نایب رئیس هیات مدیره بورس تهران:

تعامل بانک مركزی و بازار سرمایه باید متحول شود


