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جوایز شش سفیر فرهنگی بانک صادرات  
از میان ده ها اثر ارس��الی به دبیرخانه طرح  »باش��گاه 
سفیران فرهنگی بانک صادرات« شش اثر با رأی هیأت داوران 
برگزیده شد و برندگان نهایی جوایز خود را طی مراسمی در 

اداره کل روابط عمومی این بانک دریافت کردند.
بانک صادرات با هدف جلب مشارکت های مردمی در 
امور فرهنگی، طرح »باشگاه سفیران فرهنگی بانک صادرات 
ایران« را با در نظر گرفتن مشوق هایی، برگزار کرده که در 
این راستا از بهترین تالش های صورت گرفته، تقدیر شده 
است. مشارکت کنندگان در این طرح با تهیه فیلم از هر 
رویداد فرهنگی و ارس��ال آن از طریق پیام رسان های این 
بانک به عضویت »باشگاه سفیران فرهنگی بانک صادرات 
ایران« درآمده و با انعکاس موضوعات فرهنگی، اجتماعی و 
مناسبتی، پس از انتخاب برگزیده ها توسط هیأت داوران، 

از جوایز ارزنده آن برخوردار شده اند.

همایش سراسری مدیران بانک  پاسارگاد 
همای��ش سراس��ری بان��ک  پاس��ارگاد ب��ا حضور 
مس��ئولین، اعضای هیأت مدیره، مدی��ران و جمعی از 
بانکداران بانک  پاسارگاد در تاریخ 27 دی برگزار شد.

در این همایش که پ��س از برگزاری موفقیت آمیز 
مجمع عمومی س��الیانه و گشایش نماد بانک در بورس 
برگزار شد، عملکرد بانک   پاسارگاد در دوره های پیشین 
مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گرفت. همچنین برنامه ها و 
استراتژی بانک برای نیل به اهداف و آینده ای درخشان تر 
تشریح شد. مجید قاسمی مدیرعامل بانک گفت: بانک 
 پاسارگاد روزهای س��ختی را گذراند اما خدا را شاکریم 
که این مسیر را با قدرت، قاطعیت و سربلندی پشت سر 
گذاش��ت. وی ادامه داد: بانک  پاسارگاد از جایگاه بسیار 
ارزشمندی در دنیا نیز برخوردار است و به دلیل سابقه و 
عملکرد درخشان، مورد اعتماد و اقبال بانک های خارج 

از کشور برای برقراری مراودات بانکی است.

اخبار

اولویت تولیدکنندگان در معافیت های گمرکی
رئیس کل گمرک ایران از مبارزه با هرگونه قاچاق کاال از طریق مبادی رسمی 
خبر داد و گفت: معافیت های گمرکی به سمت تولیدکنندگانی هدایت می شود که 

امکان تولید محصوالت و مواد اولیه وارداتی را در داخل کشور ندارند.
 مه��دی میراش��رفی بیان کرد: گم��رک ایران ب��ه عن��وان تصمیم گیرنده و 

وضع کننده معافیت های گمرکی نیس��ت، ولی گمرک می تواند پیشنهاداتی را پس 
 از بررسی بازخورد های قوانین و معافیت ها از سازمان های ذی ربط دریافت و ارائه کند.

وی اظه��ار ک��رد: درپیش��نهادات گمرک ب��ه صورت مش��خص معافیت ها را به س��مت 
تولیدکنندگان هدایت می کنیم به نحوی که تالش می شود تا معافیت برای تولیدکنندگانی 

اعمال شود که امکان تولید محصوالت مورد نیاز را در داخل کشور ندارند.
وی تصریح کرد: ما امروز با قاچاق از طریق مبادی رس��می کش��ور مواجه نیس��تیم و 

گمرک ایران با هرگونه قاچاق مقابله و کشفیاتی را در این زمینه دارد.  گمرک ایران

خ توسعه  چر
اولتیماتوم وزیر صمت به خودروسازان 
 وزی��ر صنعت،  مع��دن و تجارت با فراخواندن مدیران عامل دو خودروس��ازی 

بزرگ کشور نسبت به عمل کردن آن ها به تعهدات فروش خود اولتیماتوم داد.
رض��ا رحمانی در جلس��ه ای که با حض��ور مدیران عامل س��ازمان حمایت، 
ایران خودرو و س��ایپا برگزار شد، بر ضرورت احقاق حقوق مردم در فروش خودرو 

تاکید کرد و افزود:  س��ازمان حمایت و خودروس��ازان براساس مصوبات قانونی باید 
به گون��ه ای عمل کنند که رضایت مردم در قضیه پیش فروش خودروها جلب ش��ود.

وی افزود: هیچگونه مماش��اتی از سازمان حمایت در برابر احقاق حقوق مردم مورد قبول 
نیست و باید به صورت روزمره دستورات صادر شده را پیگیری کند.

وزیر صنعت،  معدن و تجارت اضافه کرد: اطالع رس��انی از نحوه واگذاری و اطمینان 
بخش��یدن به مردم نسبت به احقاق حقش��ان موضوعی است که هم خودروسازان و هم 

سازمان حمایت باید به طور جدی در آن اهتمام کنند.  وزارت صمت 

اتول
الکترونیکی شدن کارآمدترین راه مبارزه بافساد و فرار مالیاتی

وزی��ر اقتص��اد با تاکید بر رفع کاس��تی ها و ایرادات احتمالی س��امانه جامع 
مالیات��ی کش��ور، گف��ت: کارآمدترین راه مبارزه با فس��اد به ویژه ف��رار مالیاتی 

الکترونیکی کردن فرایند های دریافت مالیات است.
 فرهاد دژپسند با اشاره به سرعت تحوالت در حوزه فناوری اطالعات تصریح 

کرد: تحوالت در بخش فناوری اطالعات خطی نیست بلکه نمایی است. سریع ترین 
و کارآمدترین راه برای مبارزه با فس��اد، به ویژه فرار مالیاتی و شفاف س��ازی در اقتصاد، 

الکترونیکی کردن جامع فرایند های مالیات ستانی است.
 وی با بیان اینکه اگر نتوانیم با سرعت تکنولوژی همراه شویم همواره عقب خواهیم 
ماند، پیاده سازی طرح جامع مالیاتی را به عنوان بستری برای سرعت، شفافیت و سالمت 
اخذ مالیات برش��مرد و گفت: این طرح به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر در کاهش 

فساد اداری و افزایش درآمد پاک، می تواند.  ایرنا

وده  ارزش افز

آگهى مفقودى
ســند كمپانى خودرو وانت پيكان 1600i مدل 92 به شــماره انتظامى 479 ق 13 ايران 49 به شماره موتور 
118P0028269 و به شــماره شاســى NAAA36AA6EG636019  به نام سيد غالم مير باقرى مفقود گرديده 

واز درجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

 كليه مدارك ( برگ سبز،سند)  خودرو وانت دوكابين مزدا مدل 88به  شماره انتظامى 155ن44ايران 34سمانه 
و به شــماره موتورFE540325و شماره شاسى NAGCPX2PC19E18542 به نام امين افشانى مفقود گرديده 

واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

جواز حمل سالح شكارى دو لول ساچمه زنى ته پر كوسه كاليبر 12 ساخت تركيه به شماره بدنه 61808674 
به نام مهدى مهرابى نارگ موسى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد ياسوج

بــرگ سبز( شناســنامه) خــودرو ســوارى پــژو 405 جــى ال ايكــس آى 1/8 مــدل 89به شــماره انتظامى 
954ص37ايران 49 به شماره موتور12489043083و به شماره شاسى  NAAM01CA0AR516401 به نام 

ذوالفقارگودرزى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد ياسوج

برگ سبز سوارى سمند تيپ LX-EF7-1700سفيد روغنى مدل 1390به شماره موتور 14790009527و 
شماره شاسى NAACJ1JC8BF286040و شماره پالك ايران 81  633د 17مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط 

است 

 حمل سالح شكارى ساچمه زنى تكلول ته پر چخماقى ،كاليبر 12ساخت تركيهبه شماره سالح 10647 متعلق به 
نام آقاى على اميدى به شماره ملى 5558803861مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است 

بــرگ ســبز اتوموبيل پرايد ســوارى تيپ جــى تى ايكس به شــماره موتور 00591439 و شــماره شاســى 
S1412282143998 و شماره vin : IRPC831V33A143998 و شماره انتظامى 87-272ص12 بنام اينجانب 

رقيه غفارى مفقود از درجه اعتبار ساقط است.(زنجان)

 TONDAR90A شناســنامه(برگ ســبز)و ســند كمپانى(فاكتور فروش) و كارت خودرو ســوارى رنو تيــپ
شاســى  شــماره  و   100016216RR051416 موتــور  بشــماره   1396 مــدل  سفيد-شــيرى  برنــگ 
NAALSRBYWHA532113 و شماره پالك ايران 84-437 د 61 به نام سعيد حسنى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو وانت نيسان تيپ 2400 مدل 1383 برنگ آبى روغنى بشماره موتور 262624 
و شماره شاسى D63141 و شماره پالك ايران 94-931 ق 13 به نام درويش پور سلطانى قاسملو مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

آقــاى يوســف ايمــرى فرزند مراد بــه شــماره ملــى 2030664510 مالك خودروى ســوارى سيســتم پژو 
تيــپ GLXI 405 بــه رنــگ نقره اى- متاليك مدل 1390 به شــماره موتور 12490011486 و شــماره شاســى  
NAAM11CA2BE076039 به شــماره پالك 69-264 ب 85 بعلت فقدان اســناد فروش (ســند برگ ســبز) 
تقاضاى رونوشــت المثنى ســند خودروى مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدى ادعايى درخصوص خود روى فوق 
دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه ايى سارى واقع در كيلومتر5 جاده سارى به نكا جنب شركت شماليت مراجعه 

نمايند. بديهى است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد

برگ ســبزو ســندكمپانى خودرو پرايد مدل1382 رنگ سفيد بشــماره پالك ايران32- 143 ج 97 بشماره 
موتور 00559689 و شماره شاسى S1412282114880 بنام فرامرز سليمانى چشام مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبز سوارى پرايد مدل 1386 بشماره پالك ايران32- 542 ج 54 بشماره موتور 2139623  وشماره 
شاســى S1412286396822  بنام حمزه رحيم زاده فرزند حسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

(سبزوار)

سند مالكيت(برگ سبز)وانت سايپا 151رنگ سفيد-روغنى مدل 1396 به شماره پالك ايران 82–983ق76 
و شماره موتورM13/5816944وشماره شاسى NAS451100H4963128بنام محسن نوروزى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است. سارى

كارت هوشــمند رانندگى به نام مهرگان مسطور عشق به شــماره حمل 113150809 مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مى باشد.سارى

اينجانــب نصراله پوربخشــيان مالك خــودرو پيكان  مدل81 رنگ ســفيد پــالك 72-626س21 ش موتور 
11128125148 شاسى 81425892 به علت فقدان سند كمپانى و برگ سبز خودرو تقاضاى صدور المثنى اسناد 
مذكور را نموده ام چنانچه هركس ادعايى درمورد خودروى مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران-كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند طبقه اول مراجعه نمايد.

بديهى است پس از  انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.سارى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر رأى شماره 139760324002001120 مورخه 1397/9/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى برازجان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
خانم هاجر دريس فرزند اســماعيل به شماره شناسنامه 2171 و كدملى 3520325853 صادره از دشتستان در 
ششــدانگ يك باب كارگاه بلوك زنى به مســاحت 1470/62 مترمربع پالك 2024 اصلى واقع در بخش ســه حوزه 
ثبت ملك برازجان شهر برازجان خريدارى شده از آقاى غالمحسين پاپرى و شركاء 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 سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ اولين انتشار 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 به مرجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 
شــد. صدور ســند مالكيت مانع مراجع متضرر به مراجع ذيصالح قانونى (دادگاه) نيست. - تاريخ انتشار نوبت اول 

97/10/15- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/30- م الف/1230
 رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك شماره 3519/93- بخش يك ثبتى شاهرود در دفتر 356 
صفحه 128 ذيل شماره ثبت 48367 به نام محترم مسعودى صادر و تسليم گرديده است. سپس وكيل مالك برابر 
وكالتنامه 8339 مورخ 94/4/1 دفتر 27 شــاهرود با ارائه دو برگ فرم استشــهاديه تقاضاى صدور سند مالكيت 
المثنى به علت جابجايى نموده اســت لذا برابر تبصره يك ماده 120 ايين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از 
روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى تا هركس نسبت به صدور سند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست 
وى مى باشد و يا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره 
ثبت اســناد و امالك شــاهرود اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض ، سند مالكيت المثنى 
وفق مقررات صادر خواهد شد شماره چاپى سند برگى 488614 الف 93 ميباشد و برابر سند رهنى شماره 40239 

مورخ 96/11/25 در رهن آرين موتور پويا ميباشد. تاريخ انتشار 97/10/30
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
شــماره آگهى: 139703922675000027- شــماره پرونــده: 139704022675000477- به موجب 
پرونده اجرائى كالســه فوق شــش دانگ يك باب خانه پالك 3 فرعى از 1180- اصلى ثبت و صادر و مع الواســطه 
به آقاى محســن خالقى مقدم منتقل شده است طبق سند رهنى شــماره 134384 دفترخانه 2 زابل در قبال مبلغ 
3/058/492/662 ريال در رهن بانك سينا قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 2/400/000/000 
ريال ارزيابى شده و پالك فوق داراى 138 مترمربع اعيانى و 216 متر عرصه در يك طبقه با قدمت حدودا 15 سال 
و داراى انشــعابات آب و برق كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باشــد پالك فوق از ســاعت 9 الى 12 
روز يكشنبه 97/11/17 در اداره ثبت زابل واقع در فردوسى از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ 
2/400/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت 
بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى  كه مورد مزايده داراى 
آنها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم 
شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق 
از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً  چنانچه روز 
مزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ 

انتشار 97/10/30- م الف/1670
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامهقانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760301206001226 مورخ 1397/05/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسميمستقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه بالمعارض 
متقاضى اقاى هادى محمودى فرزند على اوسط به شماره شناسنامه 2 صادره از قزوين نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت89/80 متر مربع در قســمتى از پالك3589فرعى از 142 اصلى واقع در 
تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى حسين قيدر محرز گرديده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشــته باشــد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از آن اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:15 / 1397/10                           تاريخ انتشار نوبت دوم1397/10/30

م الف/2593
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون ومــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر راى شماره 139760316014002414 مورخه 1397/9/22 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كاكاخاص احمدى فرزند اردشير بشماره شناسنامه 1 صادره از گهواره 
در ششدانگ ساختمان به مساحت 71/46 مترمربع در قسمتى از پالك 20 اصلى واقع در كرمانشاه بخش 3 حومه 
به آدرس شهرك مهديه خيابان شهدا روبروى مسجد پالك 1 خريدارى از زارع صاحب نسق يار محمد خنجرى ده گلى 
محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه 
اشــخاص نســبت به صدور سند 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 تسليم اعتراض 
دادخواســت خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/15- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 1397/10/30- م الف/12/9938
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهى مزايده نوبت اول
1- در خصوص پرونده كالســه 971434 موضوع محكوميت محكوميت احســان رود افشانى حسب دادنامه 
شــماره 9709972210100702 صــادره از ســوى شــعبه اول حقوقى بــه پرداخــت -/177/200/000 ريال 
بابــت اجرت المثــل و -/1/130/000 ريال هزينه دادرســى در حق محكوم له خانم صديقه رودافشــانى و مبلغ 
-8/850/000 ريال بابت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت 2- در خصوص پرونده كالسه 970398 موضوع 
محكوميت احســان رود افشــانى حســب دادنامه شــماره 9709972210100450 صادره از شــعبه اول حقوقى 
بــه پرداخــت589600000 ريال بابــت مهريه و مبلغ يك ميليون ريال هزينه دادرســى در حق محكوم له صديقه 
رودافشــانى و همچنين مبلغ چهارصد هزار ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق نظر به اينكه پالك ثبتى به 
شــماره 48 فرعى از 74 اصلى توســط محكوم له معرفى و توقيف گرديده اســت و توسط كارشناس منتخب محترم 
آقاى مهندس محمد كاظم احمدى پور به شــرح ذيل مورد كارشناســى و ارزيابى قرار گرفته اســت عطف به دستور 
ابالغى مبنى بر انجام كارشناســى در پرونده كالســه 970398 موضوع درخواســت خانم رودافشانى جهت ارزيابى 
عرصه اعيان يك قطعه زمين واقع در روســتاى رود افشان حوزه ثبتى شهرستان دماوند اينجانب پس از حضور در 
دادگاه و مطالعه مفاد پرونده سپس در معيت خواهان از محل ملك بازديد و پس از معاينه دقيق و تعيين مختصات 
محل و در پاسخ به قرار صادره كه فرموده اند تا مطالعه پرونده حاضر و در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در موضوع 
نســبت به انجام كارشناســى اقدام و نظر خود را اعالم دارد مراتب بشرح ذيل جهت استحضار ايفاد مى گردد الف) 
مدارك ثبتى ملك: به حكايت مندرجات تصوير سند ارائه شده ملك و محل آن چنين تعريف شده است ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت چهارصد و چهل و يك متر و سى متر مربع پالك ثبتى چهل و هشت فرعى 
مفروز از سنگ هفتاد و چهار اصلى واقع در قريه رود افشان حوزه ثبتى دماوند كه در اجراى ماده صد و سى و سه 
قانون برنامه چهارم توسعه به مالكيت مالك متن درآمده است و به شماره سند 751623 و شماره ثبت 109350 
دفتر 588 صفحه 235 در تاريخ بنام آقاى احسان رود افشانى صادر و تسليم شده است حدود اربعه ملك مذكور 
در صفحه چهارم ســند تعريف شــده اســت ب) مشــاهدات محلى و منطقه اى در موقعيت فعلى محل ملك واقع در 
روســتاى رود افشــان حوزه ثبتى دماوند بصورت محصور با انبار و ساختمان مسكونى يا ديورا اندور شده با سيمان 
و بخشــى هم تخريب شــده مالحظه گرديد ساختمان كامال قديمى و ســقف با تير چوبى و حلبى بوده دو باب انبارى با 
دستشويى و توالت و دو اطاق نشيمن همراه با آشپزخانه مشاهده گرديد بيش از 90 درصد ملك زير سطح پايين 
تر از ساختمان و محوطه سازى كه با موزائيك و سنگ الشه مفروش شده قرار  گرفته است و بخش كوچكى از ملك 
به صورت حياط با اختالف سطح پايينتر از ساختمان و پوشيده از گياهان هرز و مرتعى مى باشد. مختصات جغرافيايى 
ملك با دستگاه جى پى اس و در سيستم يو تى ام تعيين و به صورت y , 635939=x=3945165 مى باشد. نظريه 
كارشناسى: با توجه به مطالب فوق و مطالعه مدارك ثبتى و معاينه ميدانى محل و استقرار در بافت روستا و در نظر 
گرفتن عوامل موثر در قضيه و مجموعا در پاسخ قرار صادره آن مرجع محترم ارزش هر مترمربع ملك به پالك ثبتى 
چهل و هشت فرعى مفروز از سنگ هفتاد و چهار اصلى واقع در روستاى رود افشان حوزه ثبتى دماوند با توجه به 
وضعيت عمومى ساختمان با عمر زياد و سقف تير چوبى و به صورت متعارف روستايى در صورتى كه هيچگونه معارض 
قانونى و دولتى و شخصى نداشته باشد و در هر زمان انتقال قانونى آن در محاضر رسمى كشور امكان پذير (سهل 
البيع) باشــد ارزش ملك مذكور از قرار هر مترمربع 1800000 ريال (يكصد و هشــتاد هزار تومان) و جمعا براى 
3/434 مترمربع جمعاً مبلغ 794340000 ريال (هفتاد و نه ميليون و چهارصد و سى و چهار هزار تومان) به عنوان 
قيمت پايه مزايده اعالم و نظريه كارشناس به طرفين ابالغ گرديده كه مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه 
كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزايده مى 
بايست مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد 
و فيش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى تحويل نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب سپرده فوق 
واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در غير اينصورت و عدم واريز 
مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزايده 1397/11/24 ساعت 10 صبح 
تعيين گرديد طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر 5 روز قبل از شروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى 

دادگسترى دماوند مراجعه نمايند.  م الف/919
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

(شركت سهامى عام)

آگهى مزايده
بانك كارآفرين در نظر دارد امالك مازاد مشروحه ذيل را 
در شهرستان سمنان بصورت (شش دانگ) با شرايط پرداخت 
نقد/ قرارداد اجاره به شــرط تمليك از طريق مزايده عمومى 

بفروش برساند.
شرايط و نحوه شركت در مزايده:

1- مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج 
در آگهى مى باشــد كه مى بايست توسط متقاضى به حساب مورد اشاره در برگ 
شــرايط مزايده (قابل پرداخت در تمامى شــعب بانك كارآفريــن) واريز و اصل 

رسيد آن را با قيد رديف و مشخصات ملك انتخابى تحويل نمايند.
2- متقاضيانى كه جهت دريافت اســناد مزايده بصــورت حضورى به بانك 
مراجعــه مى كنند مى بايســت فيش واريزى بمبلغ 200/000 ريال به شــماره 

حساب 9-651-01 بنام امور مالى بانك واريز نمايند.
3- بانك در رد يا قبول يك يا تمامى پيشنهادات مختار است.

4- كليه امالك مربطه با وضع موجود و شرايط روز ملك بفروش مى رسند و 
بانك تعهدى از بابت هرگونه طرح احتمالى امالك (مطروحه از جانب شهردارى) و 

اخذ پايانكار جديد نخواهد داشت و خريدار شخصا مسئول مى باشد. 
5- در مواردى كه ســهم الشــركه بصورت مشــاعى واگذار مى گردد، بانك 
هيچگونه مســئوليتى در قبال افراز سهم مشــاعى و اخذ سند تفكيكى ندارد و 

خريدار شخصا مسئول مى باشد.
6- در خصوص امالك عدم تخليه (داراى متصرف) بانك هيچگونه مسئوليتى 
در خصوص تخليه ندارد و مسئوليت كامل رفع تصرف و تخليه متصرف به عهده 

خريدار مى باشد.
شــرايط پرداخت بهاى مورد معامله: 1- نقــد: 50 درصد بهاى مورد معامله 
ظرف مدت 10 روز از تاريخ اعالم نتايج بازگشايى پاكات و مابقى ثمن معامله پس 
از اخذ استعالمات مربوطه از مراجع ذيربط و همزمان با انتقال قطعى مورد معامله 

و تحويل ملك به خريدار در دفتر اسناد رسمى دريافت مى گردد.
2- قرارداد اجاره به شرط تمليك:

گروفه الف) قرارداد اجاره به شــرط تمليك بصــورت 50 درصد بهاى مورد 
معاملــه همزمان با انعقاد قرارداد ، 50 درصد بصورت اقســاط 24 ماهه با نرخ 
18 درصــد ، گروه ب) قرارداد اجاره به شــرط تمليك بصــورت 40 درصد بهاى 
مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد ، 60 درصد بصورت اقســاط 36 ماهه با 
نرخ 20 درصد ، گروه ج) قرارداد اجاره به شرط تمليك بصورت 30 درصد بهاى 
مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد ، 70 درصد بصورت اقســاط 48 ماهه با 

نرخ 22 درصد.
در شــرايط مساوى بودن قيمت پيشــنهادى، تقاضاى نقدى براى كليه امالك 

در اولويت مى باشد.
متقاضيان جهت كســب اطالعات بيشــتر از وضعيت مورد واگذارى ، بازديد 
و دريافت فرم شــركت در مزايده مى توانند از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت يك 
هفته به شعبه سمنان واقع در خيابان قدس ميدان مشاهير جنب سازمان پاركها 
و فضاى ســبز سابق با شــماره تلفن هاى 5-33344172-023 مراجعه و يا از 
طريق سايت اينترنتى بانك به نشانى WWW.Karafarinbank.ir جهت دريافت 

فرم شركت در مزايده اقدام فرمايند.
متقاضيان مى بايستى پيشنهادات خود را به آدرس: تهران ، صندوق پستى 
4659-15875 و يا حضورا به نشانى ساختمان مركزى بانك كارآفرين تا تاريخ 

اعالمى تحويل و رسيد دريافت نمايند.

آگهى تغييرات شركت راهيان نسيم دوست شركت سهامى خاص به 
شماره ثبت 19773 و شناسه ملى 10380352939 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/9 تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : 1 - اقاى محمدحســين 
خالصى بشــماره ملــى 5239240493 اقاى رضا خالصى بشــماره ملى 
0937921289 اقاى على اكبر خالصى بشماره ملى 0937892191 به 
سمت اعضا هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند . -2خانم 
شهربانو نوروزى بشماره ملى 0652325688 به سمت بازرس اصلى 
و آقاى احمد جمالى بشماره ملى 0902085700 به سمت بازرس على 
البدل شركت براى مدت يكسال مالى تعيين گرديند. -3روزنامه كثير 

االنتشار سياست روز جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (352444)

آگهــى افزايــش ســرمايه شــركت نويــد زعفــران خراســان رضوى 
شــركت ســهامى خــاص بــه شــماره ثبــت 23942 و شناســه ملى 

 10380393790
به استناد صورتجلســه هيئت مديره مورخ 1397/5/23 و بنا به 
تفويض اختيار از مجمع عمومى فوق العاده مورخ 97/5/23 در خصوص 
افزايش سرمايه شركت و با عنايت به اظهارنامه تنظيمى و همچنين سند 
حســابدارى صادره مبنى بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات مذكور به 
حساب سرمايه هيئت مديره شركت افزايش مزبور را عملى دانسته در 
نتيجه مبلغ 4999000000 ريال از حساب بدهى شركت كسر گرديده 
و به حســاب سرمايه منظور گرديده اســت در نتيجه ماده 5 اساسنامه 
به شــرح ذيل اصالح مى گردد : ماده 5 اصالحى : ســرمايه شركت مبلغ 
5000000000 ريال منقسم به 100 سهم 50000000 ريالى با نام 

مى باشد كه تماماً پرداخت گرديده است. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (352505)

آگهى تغييرات شــركت نوآوران شايان شــاهوار شرق با مسئوليت محدود به 
شماره ثبت 4737 و شناسه ملى 14007919599 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فوق العــاده مــورخ 1397/8/25 
تصميمــات ذيــل اتخاذ شــد : محل شــركت از (آدرس قبلى ) اســتان ســمنان 
شهرســتان شــاهرود بخش مركزى شــهر شــاهرود شــهدا خ شــهيد مفتح كد 
پستى:3613667759 به (آدرس جديد): استان سمنان ، شهرستان شاهرود ، 
بخش مركزى ، شهر شاهرود، 28مترى ، خيابان 28مترى امام ، خيابان نگارستان 
، پالك 32 ، طبقه همكف كد پستى:3616788915 انتقال يافت در نتيجه ماده 

3 اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى شاهرود (352864)

آگهى تغييرات شــركت خاور گســتر شــرق شركت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 21268 و شناسه ملى 10380367636 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/1 تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : 1 - آقــاى عباس رجبيون 
به شــماره ملى 0937897272 به عنــوان بازرس اصلى و آقاى مهيار 
محمديانى به شماره ملى 0010779231 به عنوان بازرس على البدل 

براى يك سال مالى انتخاب گرديدند.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (352535)
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مدیرعامل شرکت بهینه سازی  ل و مصرف س��وخت گف��ت: ۵۰ پت�����ر
درصد از یارانه انرژی، به سه دهک ثروتمند جامعه 
پرداخت می شود؛ در حالیکه هزینه های انرژی آنها، 

تنها ۳ درصد از مجموع هزینه خانوارشان است.
محسن دالویز در نشست خبری با بیان اینکه 
ایران با پرداخت یارانه ان��رژی ۴۵ میلیارد دالری 
در س��ال، جایگاه چین را در این زمینه پش��ت سر 
گذاشته است، گفت: با توجه به ارقام موجود، وضع 
یاران��ه دهی انرژی در ایران به هیچ عنوان مطلوب 
نیست؛ این در حالی است که مقوله مصرف بهینه 
انرژی )ذخیره انرژی( برای همه ما مهم و تاثیرگذار 
اس��ت؛ در حالی که ۳ میلیارد دالر یارانه ای است 
که دولت ساالنه به مردم پرداخت می کند، بنابراین 
باید گفت بودجه کش��ور توان ندارد که بتواند ۴۵ 
میلیارد دالر نیز یارانه انرژی بپردازد.وی افزود: ۱۵ 
درص��د یاران��ه انرژی در کل دنی��ا متعلق به ایران 
اس��ت و ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را نیز، به 

یارانه انرژی تخصیص می دهیم.
این مقام مسئول با اش��اره به اینکه اصالح روند 
یارانه دادن به انرژی باید در راس��تای برقراری عدالت 
اجتماعی باش��د، تصریح کرد: باید دید در کش��وری 
همانن��د نروژ که بنزین در آن گران تر اس��ت، عدالت 
اجتماعی بیشتری برقرار شده یا در کشورهایی همانند 

ونزوئال و ایران که قیمت انرژی در آن پایین است.

قیمت، ابزار مدیریت مصرف سوخت
ب��ه گفته دالویز ۵۰ درص��د از یارانه انرژی به 
سه دهک ثروتمند جامعه که هزینه های انرژی آنها 
تنها ۳ درصد از هزینه های خانوارشان را تخصیص 
می دهد، پرداخت می شود؛ بنابراین قیمت همواره 
ابزاری برای مدیریت مصرف بوده اس��ت؛ البته در 
کنار این ابزار قیمتی، بای��د آموزش های فرهنگی 

الزم را بر همین راستا داشته باشیم.
وی با اش��اره به ترازنامه انرژی س��ال ۹۵ کشور 
اظهار داشت: براساس این ترازنامه، معادل ۳۹۶ میلیون 
بشکه نفت خام در سال در بخش خانگی مصرف انرژی 
داریم و معادل ۳۳۱ میلیون بش��که نفت خام نیز در 
س��ال، در حوزه صنعت و معادل ۳۱۹ میلیون بشکه 

نفت خام در بخش حمل ونقل مصرف می شود.
دالویز ادامه داد: این تعداد از بش��که های نفت 
دود می شود و از سوی دیگر، سرانه مالکیت خودرو 
نیز در ایران به ازای هر هزار نفر 2۰۰ خودرو است 
که رقم باالیی نس��بت به سرانه مالکیت خودرو در 
آمریکا ب��ا ۸۰۰ خودرو از هزارخودرو و در ایتالیا با 
۶۰۰ خودرو از هزار خودرو نیست؛ ضمن اینکه 7.۸ 
لیتر میزان مصرف س��وخت در ه��ر ۱۰۰ کیلومتر 
برای خودروهای ایرانی است در حالی که این رقم 

برای قاره اروپا، ۵.۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است.
وی ادامه داد: بخشی از اصالح مصرف سوخت 
در بخ��ش حمل ونق��ل در دس��ت وزارت نفت بوده 
و بخش��ی دیگر در دس��ت س��ایر نهاده��ا از جمله 
خودروسازان است که انتظار می رود با سرمایه گذاری 
در بخش بهینه کردن مصرف سوخت خودروها، به 

بهینه سازی مصرف انرژی کمک کنند. 

تلفات انرژی کشور؛ ۴۰ درصد
این مقام مسئول میزان تلفات انرژی در کشور 
را ۴۰ درصد اعالم کرد و گفت: این حجم از تلفات 
معادل ۴۴۵ میلیون بشکه نفت خام است؛ البته در 
صورتی که اعتماد بین دولت و مردم باشد، می توان 
در راس��تای کاهش مصرف سوخت و مصرف بهینه 
ان��رژی گام های موثری برداش��ت، ام��ا باید توجه 
داش��ت آنچه به نگرانی این حوزه افزوده بی تفاوتی 

مردم به مصرف باالی انرژی است؛ اگرچه این گزاره 
هم درست است که ایران ذخایر نفت و گاز غنی ای 
دارد، اما این منابع باید به صورت بهینه مصرف و با 

ایجاد ارزش افزوده استفاده شود. 
دالویز گفت: هر بخاری سنتی، ۱۱.۵ مترمکعب 
در روز انرژی مصرف می کند و با توجه به وجود حدود 
2۰ میلی��ون بخاری در ایران، اگر این عدد را در ۱۱۰ 
روز زمستان ضرب کنیم، معادل تولید گاز از سه فاز 
پارس جنوبی می شود؛ این در حالی است که می توانیم 
با س��رمایه س��ه میلیارد دالر، ۱۴ میلیون بخاری را 
نوسازی کنیم و به اندازه یک فاز شش میلیارد دالری 

پارس جنوبی، ذخیره انرژی داشته باشیم.

فرهنگ سازی، گام نخست
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 
در ادامه از برگزاری جشنواره بهسو خبر داد و گفت: 

این جشنواره در ۳۱ استان با موضوع مصرف سوخت 
و در مقطع تحصیلی متوس��طه برگزار خواهد شد و 
از بخش های مختلفی مانند نقاشی، داستان نویسی، 
عکاس��ی، کاریکاتور، ش��عر و... تشکیل ش��ده؛ این 
در حالی اس��ت ک��ه طبق برآوردها، ش��ش میلیون 
دانش آم��وز در مقطع متوس��طه تحصیل می کنند 
که با احتس��اب خانواده های آن ها، این جشنواره ۱۵ 
میلیون نفر را درگیر خواهد کرد. قرار اس��ت بعد از 
برگزاری جشنواره، ارزیابی صورت بگیرد که مشخص 

شود آیا تغییر رفتاری صورت گرفته یا خیر.
ای��ن مق��ام مس��ئول در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره س��ناریو پیش��نهادی مورد نظر این شرکت 
ب��رای کاهش یارانه س��وخت توضیح داد: دولت به 
بهان��ه برق��راری عدالت اجتماعی ب��ه بنزین یارانه 
می ده��د، در حالی که بس��یاری ازافراد در جامعه 
که از دهک های پایین نیز هستند، خودرو ندارند؛ 
از س��وی دیگر، توزیع یارانه در ایران، موفق نبوده 
و م��ا را ب��ا چالش های زیادی مواجه کرده اس��ت. 
تجربه مالیات بر س��وخت موفق بوده، اما آنچه که 
برای اجرای این موضوع ما را نگران می کند، ضمن 
واکنش ه��ای اجتماعی به تغیی��ر نرخ بنزین، عدم 
رعایت عدالت اجتماعی اس��ت. وی تاکید کرد که 
دولت و مجلس ش��ورای اس��المی برنامه ای برای 

افزایش قیمت بنزین ندارد.  مهر

مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اعالم کرد

 ۵۰ درصد یارانه انرژی
در جیب ۳ دهک ثروتمند

معاون اداری و مالی تأمین اجتماعی خبر داد
یز بسته حمایتی دولت   وار

به حساب همه بیمه شدگان 
مع��اون اداری و مال��ی س��ازمان تأمی��ن  ن�ه ا ر اجتماعی با بیان این که واریز بسته حمایتی ی����ا
دولت به حساب بیمه ش��دگان پس از تأیید سازمان هدفمندی 

انجام می شود.
رحی��م اردالن درخصوص بیمه ش��دگان مش��مول س��بد 

حمایتی دولت افزود: تمامی بیمه ش��دگانی که حقوق کمتر از 
سه میلیون تومان دریافت می کنند مشمول این بسته هستند 

و تعداد آنها ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر است.
وی درخصوص شناس��ایی و تأیید بیمه ش��دگان مشمول 
بسته حمایتی دولت گفت: دیتا توسط سازمان تأمین اجتماعی 
شناس��ایی ش��د و در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ق��رار گرفت و کنترل ش��د و در نهایت پس از تأیید س��ازمان 

هدفمندی یارانه ها به حساب سرپرست خانوار واریز می شود.
اردالن افزود: در لیس��ت بیمه شدگان واجد شرایط کمک 

دولت، بیمه ش��دگان اجباری، اختیاری، حرف و مش��اغل آزاد 
و مقرری بگی��ران بیم��ه بیکاری وج��ود دارد. از ام��روز واریز 
اعتبار بس��ته حمایتی افراد تحت پوشش بیمه سازمان تأمین 
اجتماعی آغاز می ش��ود و اگر سیس��تم بانکی دچار اش��کالی 
نشود، تا شامگاه 2۹ دیماه تمامی واریزها انجام خواهد شد؛ در 
غیراین صورت این مرحله از طرح بسته حمایتی تا پایان امروز 

)یکشنبه ۳۰ دی ماه جاری( به اتمام می رسد.
مع��اون اداری و مال��ی س��ازمان تأمی��ن اجتماعی گفت: 
لیست بیمه ش��دگانی که برای سازمان هدفمندسازی یارانه ها 

ارس��ال شده است افرادی هس��تند که از فروردین لغایت مهر 
س��ال جاری ش��اغل بودند و در این مدت به س��ازمان تأمین 
اجتماعی لیست حق بیمه پرداخت کرده اند. وی اظهار داشت: 
بسته حمایت بیمه ش��دگان نقدی است و به حساب سرپرست 
خانوار واریز می شود. البته مبلغ آن ثابت نیست و به بُعد خانوار 
بستگی دارد. خانوارهای یک نفره یکصد هزار تومان، خانوارهای 
دونفره ۱۵۰ هزار تومان، خانوارهای س��ه نفره 2۰۰ هزار تومان، 
خانوارهای چهارنفره 2۵۰ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره به باال 

۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.  تسنیم


