از جدیدترین ابربدهکاران بانکی رونمایی شد
بانک مرکزی فهرست تسهیالت و تعهدات کالن جاری و غیرجاری شبکه بانکی
را به روز رسانی کرد .به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،
بانک مرکزی در اجرای تکلیف مقرر در جزء نخست از بند «د» ذیل تبصره ()16
قانون بودجه سال  1401کل کشور -مصوبه به شماره  114504/715مورخ 29
اسفندماه سال  1400مجلس شورای اسالمی -مبنی بر لزوم انتشار اطالعات و
جزییات مربوط به تس��هیالت و تعهدات کالن و همچنین تس��هیالت و تعهدات
اشخاص مرتبط ،پرداختی توسط هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران پس از تعیین مصادیق آن در شورای پول و اعتبار در پایان هر
فصل ،آمار تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی توسط بانکها و مؤسسات
اعتباری غیربانکی را منتشر کرد .بر همین اساس فهرست تسهیالت کالن جاری و تسهیالت کالن غیرجاری
هر بانک را می توان مش��اهده کرد .با عنایت به مصوبه جلس��ه مورخ  31خردادماه 1401ش��ورای پول و اعتبار در
این خصوص ،مجموع خالص تس��هیالت و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اش��خاص مرتبط که میزان آن
حداقل معادل  1،000میلیارد ریال اس��ت ،به عنوان مصادیق مش��مول حکم مقرر در جزء نخس��ت از بند «د» ذیل
تبصره ( )16قانون بودجه سال  1401کل کشور محسوب میشود .

هم افزایی میان روابط عمومی بانکها در جهت پیشبرد اهداف
همزمان با برگزاری جلس��ه کمیس��یون مشترک مدیران روابط عمومی بانکهای
دولتی و نیمه دولتی ،بر لزوم همافزایی میان روابط عمومی بانکها در جهت پیشبرد
اهداف نظام بانکی تاکید ش��د .به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک
توسعه تعاون ،کمیسیون روابط عمومی بانکهای دولتی و نیمه دولتی به صورت
ماهیانه تش��کیل می گردد و اعضای این کمیس��یون به بررس��ی مسائل مشترک
می پردازند .بانک توس��عه تعاون میزبانی این نوبت را بر عهده داش��ت و مدیران
روابط عمومی بانکهای سپه ،کشاورزی ،رفاه کارگران ،صادرات ،ملی ،صنعت
و معدن ،قرض الحس��نه مهر ایران ،تجارت ،ملت ،پس��ت بانک ،مس��کن و صندوق کار آفرینی امید در این جلس��ه
حضور یافتند .در این جلسه اعضای کمیسیون بر لزوم هماهنگی و هم افزایی بانکها برای پیشبرد اهداف شبکه
بانکی در حوزه اطالع رس��انی و آگاهی بخش��ی به مش��تریان و عموم مردم تاکید نمودند و از س��وی دیگر تداوم
آموزش ها و ارائه نکات کاربردی برای عموم به منظور ارائه خدمات موثر مورد بررسی قرار دادند .در ادامه مباحث
مربوط به نقش بانکها در حوزه مسئولیت اجتماعی و موضوعات فرهنگی مواردی بود که در دستور کار این جلسه
قرار گرفت .همزمان با پیش��رفت ها در حوزههای متنوع بانکی ،لزوم هماهنگی و هم افزایی بانکها برای اطالع
رسانی موثر و تبلیغات خدمات نوین و آموزش های همگانی بیشتر احساس می شود.
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افزایش چهار برابری پرداخت وام ازدواج در
بانکقرضالحسنهرسالت

پرداخت وام ازدواج در بانک قرض الحسنه رسالت از ابتدای سال
جاری تاکنون بیش از چهار برابر افزایش داشته است .به گزارش
تجارتبهنقلازروابطعمومی،مدیراعتباراتبانکقرضالحسنه
رسالت گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون از لحاظ تعداد بیش از
چهار برابر و از نظر مبلغ ،افزایش بیش از  20برابری در پرداخت وام
ازدواج به متقاضیان نسبت به مدت مشابه سال گذشته یعنی سه
ماههاولسالداشتهایم.عزیزالهایزدیکلتسهیالتپرداختیاین
بانک از ابتدای سال جاری تا  20خرداد ماه را حدود  167هزار فقره
پرونده تسهیالت با مبلغی بالغ بر  75.655میلیارد ریال برشمرد و
افزود :در مدت مشابه سال گذشته که 118هزار فقره با رقمی حدود
 34.948میلیارد ریال پرداخت شده بود ،شاهد افزایش  2.2برابری
پرداخت تسهیالت قرض الحسنه در این بانک هستیم.

ارتقایشاخصهایبهرهوریشرکتهایدانشبنیاننفتیباحمایتبانکصادرات

وی با اش��اره به مقررات و قوانین باالدس��تی و تاکید رهبری بر
هموار ساختن مسیر رشد شرکت های دانش بنیان،اظهار داشت:
بانک توس��عه صادرات ایران س��ال گذشته با همکاری صندوق
فناوری نفت ،برنامه های خود را به صورت اخص برای شناسایی
پتانس��یل های صادراتی ش��رکت های دانش بنیان و فناور آغاز
و با انعقاد این تفاهم نامه روند جدی تری را در این راستا ادامه
خواهد داد .وی گفت :این بانک به عنوان یکی از س��هامداران
اصلی صندوق فناوری شریف ،به منظور ارائه خدمات متمرکز،
یکی از شعب خود در تهران را به ارائه خدمات به مشتریان معرفی

شده از سوی این صندوق و صندوق فناوری نفت اختصاص می
دهد .مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اعالم اینکه ۵۰
درصد از شرکت های دانش بنیان و فناور صنعت نفت ،مشتری

بانک توسعه صادرات ایران هستند ،افزود :بر اساس تفاهم نامه
انجام شده ،بانک توسعه صادرات ایران مطابق با ضوابط بانک
مرکزی ،مجموعه ای از خدمات و تسهیالت خود را به شرکت

ه��ای دان��ش بنیان و فناور صنعت نفت و ش��رکت های دارای
قرارداد با کشورهای هدف اعطا خواهد کرد .وی اظهار داشت:
پس از معرفی شرکتهای دانش بنیان دارای قرارداد صادراتی از
سوی وزارت نفت به بانک توسعه صادرات ایران ،فرایند بررسی
امکان استفاده از ظرفیت های تسهیالتی و اعتباری انجام و در
ادامه خدمات ذکر شده به شرکت ها ارائه می شود.
به گفته حسینی ،بانک توسعه صادرات ایران عالوه بر مشاوره
و آموزش ش��رکت های معرفی ش��ده ،تس��هیالت کوتاه مدت،
میان مدت و بلندمدت صادراتی ،ضمانتنامه ،گش��ایش یا ابالغ
اعتبارات اس��نادی ،حواله و نقل و انتقال وجوه برای ش��رکت
های فناور صنعت نفت اعطا می کند .مدیرعامل بانک توسعه
صادرات ایران خاطرنشان کرد :بر اساس این تفاهم نامه ،بانک
اقدام به اعطای خطوط اعتباری کوتاه و میان مدت با مشارکت
بانک های خارجی به منظور تسهیل واردات و صادرات کاال و
تجهیزات مورد نیاز ش��رکت های دانش بنیان و فناور فعال در
صنعت نفت خواهد کرد .حسینی اظهار امیدواری کرد که سال
 ،۱۴۰۱سالی پربار برای مشتریان دانش بنیان باشد ضمن اینکه
به عنوان یک بانک توسعه ای ،آمادگی خود را برای ارائه خدمات
به ش��رکت های فناور صنعت نفت اعالم می کنیم .یادآورمی
شود ،این تفاهم نامه با حضور مدیرعامل بانک توسعه صادرات
ایران و وحید رضا زیدی فر ،معاون امور مهندسی و پژوهش و
فناوری وزیر نفت در وزارت نفت به امضای طرفین رسید.

کم بیمه گی مشکل مهم سال های
گذشتهصنعتنفت

افزایش میزان کم بیمه گی در شرکت های دولتی ،اتفاقی عجیب
و درعین حال مهم که از مدیریت دولت در سال های قبل به جا
مانده است .به گزارش تجارت به نقل از چابک آنالین بررسیها
ازصورتهایمالیمنتش��رش��دهش��رکتهایدولتینشانداد
که تعداد زیادی از دارایی های این شرکت ها دچار کم بیمه گی
و یا فقدان پوش��ش بیمه ای مناس��ب هس��تند .هر چند که هیات
وزیران درآیین نامه اجرایی بند چ ماده  ۱۳قانون مدیریت بحران
کش��ور مصوب س��ال  ۱۳۹۸دستگاه های اجرایی را موظف کرد
تا با شناس��ایی اموال و ریس��ک آنها و تحلیل خطر تمامی اموال
بیمهپذیر را در برابر حوادث و سوانح ،به قیمت کارشناسی نزد یکی
ازمؤسساتبیمهوصندوقها،تحتپوششبیمهایمتناسبقرار
دهند .دراین بین،یکی از بخش های قابل توجه که سرمایه ملی
کشورمحسوبمیشود،بخشانرژیوصنعتنفتاست.باتوجه
به اطالعات منتشر شده در راستای شفافیت اقتصادی،مشخص
شدکه برخی از شرکت های دولتی از جمله در صنعت نفت و گاز
و انرژی در سال  99از پوشش بیمهای مناسب برخوردار نبوده اند.
دوره ای که س��کانداری صنعت نفت بر عهده بیژن نامدار زنگنه
بوده است .از بیژن نامدار زنگنه ،وزیر سابق نفت ،به عنوان یکی
از منتقدان جدی صنعت بیمه یاد می شود .او همواره نسبت به
عملکردصنعتبیمهدرحوزهانرژیانتقاداتجدی داشتومدعی
بود که مدیریت ریسک توسط شرکت های بیمه جدی گرفته نمی
شود و بیمهها بدون ارزیابی و بررسی مشکالت ،تأسیسات را بیمه
میکنند زیرا صنعت بیمه در ایران یک شوخی است!.

افزایش وام ضروری بازنشستگان کشوری از تیرماه
در نشست مشترک مدیرعامل و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری و بانک صادرات
ایران موافقت شد تا وام ضروری بازنشستگان تحت پوشش این صندوق از  ۱۲میلیون
تومان به ۱۵میلیون تومان افزایش یابد .به گزارش تجارت به نقل از صندوق بازنشستگی
کش��وری ،محمد اس��کندری مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کشوری در نشستی که

با حضور سید ضیاء ایمانی مدیرعامل بانک صادرات ایران و تعداد دیگری از معاونان
و مدیران این بانک برگزار ش��د ،بر افزایش س��طح همکاری و توس��عه خدمات بانک
صادرات به بازنشس��تگان و ش��رکت های زیرمجموعه صندوق به عنوان بانک عامل
صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد .وی با تاکید بر لزوم افزایش اعتبارات و سقف

پرداختی تسهیالت به بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری گفت:
افزایش اعتبارات پرداختی از سوی بانک صادرات به صندوق و بهبود سقف تسهیالت
به بازنشستگان عزیز تحت پوشش این صندوق ،حداقل مطالبه ای است که وجود دارد
و امیدواریم با همکاری و مساعدت بانک صادرات این مهم عملیاتی شود.

مفقودی  -سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه (برگ سبز ) و کارت سوخت خودرو
سواری سیستم سمند تیپ ال ایکس مدل  ۱۳۸۸به شماره پالک  ۱۲۴ن  ۸۱ایران
 ۳۴شماره موتور ۱۲۴۸۸۰۴۰۳۵۹شماره شاسی NAAC91CC49F195914
به نام مصیب صحابی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
-------------------------------------------آگهی موضوع ماده  ۳و ماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رای شماره 140160317007000378هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی
شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی جمالیان
فرزند فتح اله به شناس��نامه  1053صادره از بهبهان نس��بت به شش��دانگ یکباب
ساختمان بمساحت  300مترمربع در قسمتی از پالک  5640اصلی واقع در بخش
یک بهبهان خریداری ش��ده از مالک رس��می س��یروس تات فرزند بزرگ محرز
گردیده است .لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض
حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��ليم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م/الف8/54 :
تاریخ انتشار نوبت اول  1401/03/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/04/01 :
احمدی – سرپرست ثبت بهبهان
-------------------------------------------مفقودی  -کارت خودرو سواری سیستم پژو تیپ  ۴۰۵جی ال ایکس آی  8/1مدل
 ۱۳۸۸به شماره پالک  ۴۳۴ن  ۴۵ایران  ۳۴شماره موتور ۱۲۴۸۸۱۷۴۰۰۹شماره
شاس��ی  NAAM01CA1AK878844به نام کریم خرمیان مفقود گردیده و
فاقد اعتبار است.
-------------------------------------------آگهی مزایده مال غیرمنقول/سند ذمه ای
چاپ الکترونیکی  -پرونده اجرائی کالسه  140000854له خانم فاطمه آقازاده
و علیه آقای حس��ین غفاری با اس��تناد به اجرائیه صادره نس��بت به س��ند ازدواج

ش��ماره  1391/10/26 -2968دفترخانه ازدواج ش��ماره  40ش��هر اردبیل جهت
وصول مهریه تشکیل و مقدار شش سهم مشاع از  160سهم به استثنای بهای
ربعی��ه عرص��ه و اعی��ان ی��ک قطعه مغ��ازه نوع ملک طلق به پ�لاک ثبتی صفر
فرعی از ش��ش هزار و یکصد و پنجاه اصلی واقع در بخش دو اردبیل حوزه ثبت
ملک منطقه یک اردبیل به مس��احت  28/35مترمربع با ش��ماره مس��تند مالکیت
 1398/11/19 -1398007000885865ثبت گردیده است .به حدود :شماال":
به دیوار بطول( )8/40هشت متر و چهل سانتیمتر به شش هزار و یکصد و چهل و
نه اصلی شرقا" :دیوار بدیوار بطول ( )3/40سه متر و چهل سانتیمتر به شش هزار
یکصد و پنجاه و یک اصلی جنوبا" :دیواریست ( )8/25هشت متر و بیست و پنج
سانتیمتر به شماره یک فرعی از شش هزار و یکصد و پنجاه اصلی غربا"( :دهنه
مغازه اس��ت) بطول ( )3/50س��ه متر و پنجاه س��انتیمتر به پیاده رو خیابان پالک
فوق به صورت قدیم ساخت با دیوار های پیرامونی آجری و سقف طاق ضربی و
با رویه نازک کاری کاشیکاری تا زیر سقف و کف موزائیکی و با رویه نهایی پشت
بام از جنس ایزوگام با دهانه  3/20متر احداث گردیده است در ضمن پیشانی این
مغازه به طول تقریبی  1متر به سمت خیابان کنسول به گذر دارد .که طبق نظر
کارشناس رسمی ارزش مقدار  6سهم از  160سهم عرصه و اعیان مغازه تجاری
باستثنای بهای ربعیه عرصه و اعیان به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و شصت و
دو میلیون و پانصد هزار ریال (1/462/500/000ریال) ارزیابی گردیده اس��ت.
پالک فوق از س��اعت  9الی  12بتاریخ پنجم تیر ماه س��ال یکهزار و چهار صد و
یک روز یکشنبه ( )1401/4/5در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزگراه
شهداء ما بین میدان قدس و ججین از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از
مبلغ  1/462/500/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می
شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب  ،برق ،گاز اعم از حق
انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم
قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت
وجود مازاد  ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا"وصول می گردد :در ضمن طالبین
می توانند تا روز مزایده جهت بازدید محلی به اداره اجرای اس��ناد رس��می اردبیل
مراجعه نمایند .شرکت در مزایده منوط به پرداخت و واریز ده درصد از مبلغ پایه
کارشناس��ی به شماره حساب سپرده ثبت 140100004075013207880183

با شناسه  961013275108575001831111111111نزد بانک ملی ایران و
حضور خریدار یا نماینده قانونی او (واریز ده درصد برای همه ش��رکت کنندگان
الزامی می باش��د ).در جلس��ه مزایده می باش��د .برنده مزایده مکلف اس��ت ما به
التف��اوت مبل��غ ف��روش را ظرف مدت پن��ج روز از تاریخ مزایده پس از مراجعه به
حسابداری اداره اجرا به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ،و در صورتیکه ظرف
مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب س��پرده ثبت واریز نکند  ،مبلغ مزبور قابل
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .و عملیات فروش از درجه اعتبار
ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل -کشفی مقدم
----------------------------------------آگهی ابالغ اجرائیه ماده ( )18آئین نامه اجرا
چاپ الکترونیکی  -بدینوس��یله به س��رکار خانم فرنکیس افروغ نام پدر ابراهیم
تاریخ تولد  1322/4/10شماره ملی  4849523129شماره شناسنامه  8به وراثت
اسداله فریدونی چشمه سلطانی ابالغ می شود :خانم ستاره مصدق هیر نام پدر
س��لیمان بش��ماره ملی  1464204446همس��ر مرحوم اسداله چشمه سلطانی با
سند ازدواج شماره سند  28190تاریخ سند  ،1398/8/28دفترخانه صادر کننده:
دفترخانه ازدواج شماره  43شهر اردبیل برای وصول  114سکه تمام بهار آزادی
طرح جدید علیه وراث متوفی اسداله فریدونی چشمه سلطانی مبادرت به صدور
اجرائی��ه نم��وده و پرونده اجرائی کالس��ه  1401000279در اجرای ثبت اردبیل
تشکیل و در جریان اقدام می باشد  ،چون در آدرس تعیین شده در اجرائیه و متن
سند شناخته نشده اید و بستانکار نیز نمیتواند آدرس دقیق شما را اعالم نماید و
برای اجرای ثبت اردبیل هم آدرس ش��ما معلوم نمی باش��د .با اس��تناد به تقاضای
بس��تانکار و ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم اجرا  ،مفاد اجرائیه
ف��وق الذک��ر ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می
ش��ود  .لذا چنانچه ظرف مدت  20روز از تاریخ انتش��ار این آگهی که روز رس��می
ابالغ اجرائیه محسوب می گردد ،اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید  ،عملیات
اجرائ��ی براب��ر مق��ررات علیه ش��ما تعقیب  ،و به ج��ز این آگهی و آگهی مزایده در
صورت بازداشت اموال  ،آگهی دیگری صادر نخواهد شد .از این پس کلیه ابالغ
ها از طریق ابالغ الکترونیک انجام خواهد شد .مقتضی است جهت ثبت نام در
سامانه ثنای قوه قضاییه و دریافت حساب کاربری اقدام نمایید در غیر اینصورت
مسئولیت عدم دریافت هرگونه ابالغ و اخطاریه به عهده شما خواهد بود.

آگهی مزایده عمومی
( نوبت اول سال ) 1401

هزاوه

ش��رکت تعاونی روس��تایی انقالب ش��هریار در نظر دارد واحد های تجاری مش��روحه ذیل را واقع در ش��هریار اندیش��ه فاز یک بلوار دنیا مالی پاساژ دامون را از طریق
مزایده عمومی به صورت یکجا به فروش برساند  .متقاضیان می توانند حداکثر تا یک هفته پس از انتشار این آگهی به آدرس شهریار – کرشته – خیابان شهید
مصطفی خمینی ( ره )  -جنب کوچه نور پالک  – 103واحد عمرانی تعاونی انقالب مراجعه  ،اسناد و مدارک شرکت در مزایده را دریافت نمایند .
طبقه
زیرزمین ( 13واحد)
همکف(8واحد)
اول( 15واحد)

قیمت هر متر مربع (ریال)
950/000/000
1/650/000/000
1/150/000/000

متراژ ( مترمربع)
184/85
( نیم طبقه )111/35+48/68
194/90
جمع کل

ارزش کل (ریال)
175/607/500/000
223/888/500/000
224/135/000/000
623/631/000/000

کلیه مشخصات  ،حدود اربعه و اسناد و مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام جهت شرکت در مزایده در اختیار متقاضیان محترم قرار خواهد گرفت .شرکت تعاونی روستایی انقالب کرشته شهریار

بانک و بیمه

اخبارکوتاه

در پی انعقاد تفاهمنامه با وزارت نفت؛

گروه بانک و بیمه :بانک توسعه صادرات ایران و وزارت نفت با
هدفحمایتازشرکتهایدانشبنیانوفناورداخلیصنعت
نفتوافزایشتوانرقابتیودرنهایتارتقایشاخصهایبهره
وری در اقتصاد ،تفاهم نامه همکاری منعقد کردند .به گزارش
تجارت به نقل از روابط عمومی بانک توس�عه صادرات ایران،
دکترسیدعلیحسینیمدیرعاملبانکتوسعهصادراتایران
درمراسمانعقاداینتفاهمنامهکهباحضوروحیدرضازیدیفر
معاون امور مهندس�ی و پژوهش و فناوری وزارت نفت برگزار
ش�د ،افزود :موضوع حمایت از دانش بنیان ها طی چند س�ال
اخیر در دستور کار بانک توسعه صادرات ایران بوده و در سال
 ۱۴۰۱براساسنامگذاریوفرمایشاتمقاممعظمرهبریمبنی
برحمایتازاینحوزه،مسیروراهبردهایاینسیاستروشن
شده است.
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-------------------------------------------آگهی مزایده مال منقول  /خودرو
چاپ الکترونیکی  -به موجب پرونه اجرائی کالسه  140100207خودروی سواری
پیکان مدل  1382رنگ سفید روغنی دارای شماره موتور  11282045887و شماره
شاسی  82566155و به شماره انتظامی  753ن  91 – 34از نظر فنی اتاق اتومبیل
مستهلک بوده و دارای پوسیدگی می باشد .حک شماره موتور و پالکت مشخصات
فابریک بوده و شماره شاسی (حک زیر صندلی عقب) مخدوش به نظر می رسد فلذا
در صورت فروش  ،انتقال مالکیت و تعویض پالک منوط به سیر مراحل قانونی از
طریق مرکز تعویض پالک می باشد .طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ دویست
و پنجاه میلیون ریال (250/000/000ریال) ارزیابی و قیمت قطعی گردیده است.
خودروی مزبور پس از درخواست بستانکار خانم زهرا میرزائی به موجب صورتجلسه
بازداشت محلی در پارکینگ ایثار توقیف گردیده است .خودروی فوق از ساعت 9
الی  12مورخه هفت تیر ماه سال یکهزار و چهار صد و یک روز سه شنبه 1401/4/7
در محل توقیف خودرو واقع در پارکینگ ایثار از طریق مزایده به فروش می رسد.
متقاضیان جهت رویت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات
اداری به پارکینگ ایثار اردبیل مراجعه نمایند ،مزایده از مبلغ  250/000/000ریال
برای خودروی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد  ،وجوه پرداختی
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهدشد .نیم عشر و
حق مزایده نقدا"وصول خواهد شد .شرکت در مزایده برای تمام شرکت کنندگان
بالاس��تثناء(کهش��املبس��تانکارهممیش��ود)منوطبهپرداختدهدرصدازمبلغ
پایه کارشناسی به شماره حساب سپرده ثبت 140100004075013207880183
با شناسه واریز  961013275108575001831111111111نزد بانک ملی ایران
واریز و مستلزم حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد .برنده
مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را پس از مراجعه به حسابداری اداره
اجرای اس��ناد رس��می ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت
تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب س��پرده
ثبت واریز نکند  ،مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد.
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل -کشفی مقدم

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
اجرای دیوار ساحلی روستای هزاوه

دهی��اری ه��زاوه در نظ��ر دارد تجدید مناقصه عموم��ی اجرای دیوار
ساحلیروستایهزاوهبهشماره۲۰۰1۰۹۴6680۰۰۰۰3
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگ��زاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه
گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت(
س��تاد) به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد ش��د و الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در س��ایت
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.

نوب

تد
وم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/03/26
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت1401/04/02 :
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات1401/04/13 :
زمان بازگشایی پاکت ها  1401/04/14:ساعت  10صبح
اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر
در خص��وص اس��ناد مناقص��ه و ارائ��ه پاکت ه��ای الف:آدرس:دهیاری
هزاوه(.)09187576741
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت
در سامانه :مرکز تماس88969737:و85193768

دهیاری هزاوه

تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/26
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/04/02:

