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شفاف سازی بانک دی درباره شایعه اختالس:

اختالسی صورت نگرفته است
گروه بانك و بيمه: بانك دی با صدور اطالعيه ای به رفع ابهامات به 
وجود آمده درباره انتشار برخی اخبار منتشر شده در شبکه های 
خبری و فضای مجازی درباره ش�رکت های زیرمجموعه بانك 
پرداخت. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانك دی؛ 
به دنبال انتشار برخی اخبار غيردقيق در شبکه های خبری و 
فضای مجازی درباره شرکتهای زیرمجموعه بانك و همچنين 
پيرو ابالغيه ش�ماره ۹01113 به تاریخ 1401/04/04 س�ازمان 
بورس اوراق بهادار مبنی بر شفاف سازی موضوع مطرح شده، 
بانك دی با صدور اطالعيه ای به ابهامات مطرح ش�ده پاس�خ 
داد. در این اطالعيه آمده است:  در سنوات گذشته، برخالف 
دس�تورالعمل ها و مقررات بانك مرکزی ج.ا.ا، بالغ بر 55.000 
ميليارد ریال منابع سپرده گذاران از محل بدهکاران موقت و 
بصورت علی الحساب در اختيار تعداد محدودی از شرکت های 
گروه قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حسابرس مستقل 

و بازرس قانونی بانك نيز به آن اشاره شد.
در س��ال 1399 ب��ه اس��تناد تکالی��ف مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده این بان��ک، تمامی مطالب��ات موصوف در 
چارچوب عقود اس��امی به تس��هیات تبدیل ش��د و در س��ال 
14۰۰ نی��ز مطاب��ق دس��تورالعمل صادره بان��ک مرکزی ج.ا.ا 
 ب��ا عن��وان طبقه بندی تس��هیات و مطالب��ات، مانده طلب از

 ش��رکت ه��ای  فرع��ی به طبق��ه مطالبات مع��وق منتقل و به 
میزان 1۰.9۷3 میلیارد ریال ذخیره برای آن شناس��ایی ش��د که 
در یادداش��ت ش��ماره ۸-14 صورت های مالی تلفیقی بانک 
)حسابرس��ی نش��ده( منتهی به پایان اس��فند ماه 14۰۰ افشاء و 

انتشار عمومی شده است. 
همچنین خاطر نش��ان می ش��ود تاکنون حدود 2۰.۰۰۰ میلیارد 
ری��ال از ای��ن مطالب��ات تعیین تکلیف ش��ده و وص��ول مابقی 
مطالب��ات از ش��رکت ه��ای فرع��ی بانک به هم��راه مطالبات 

 غیرجاری س��ایر اش��خاص حقیقی و حقوقی، به صورت جدی
 در حال پیگیری است که نتایج آن در گزارشات میان دوره ای 

و ساالنه افشا خواهد شد.
 در پای��ان رواب��ط عموم��ی ای��ن بانک یادآور ش��د: ذکر عنوان 
اخت��اس ب��ه جهت حرکت خودج��وش بانک و مدیریت جدید 
آن در شناس��ایی تخلف��ات و شفاف س��ازی و رف��ع مش��کات 
 صحی��ح نب��وده و تخلف��ات انجام ش��ده در س��نوات گذش��ته

 نیز از سوی نهادهای نظارتی تحت بررسی و پیگیری می باشد. 
برنامه عملکردی بانک دی در چند ماه اخیر، نش��ان از همتی 
بزرگ برای تغییر وضعیت بانک و بهبود شرایط آن در مسیری 

روشن، قانونمند و شفاف است.
گفتنی اس��ت روز گذش��ته بانک دی با صدور اطاعیه ای در 
مورد ابهامات به وجود آمده درباره انتش��ار برخی اخبار منتش��ر 
ش��ده در ش��بکه های خبری و فضای مجازی درباره شرکتهای 

زیرمجموعه بانکتوضیحاتی ارائه کرد.
بانک دی در این اطاعیه آورده اس��ت: در س��نوات گذش��ته، 
برخاف دس��تورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی، بالغ بر ۵۵ 
هزار میلیارد ریال منابع سپرده گذاران از محل بدهکاران موقت 
و بصورت علی الحس��اب در اختیار تعداد محدودی از ش��رکت 
های گروه قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حس��ابرس 

مستقل و بازرس قانونی بانک نیز به آن اشاره شد. 
در س��ال 1399 ب��ه اس��تناد تکالی��ف مجم��ع عموم��ی عادی 
بط��ور ف��وق الع��اده این بان��ک، تمامی مطالب��ات موصوف در 
چارچوب عقود اس��امی به تس��هیات تبدیل ش��د و در س��ال 
 14۰۰ نی��ز مطاب��ق دس��تورالعمل ص��ادره بان��ک مرک��زی با 
مطالب��ات،  و  تس��هیات  بن��دی  طبق��ه   عن��وان 
مانده طلب از شرکتهای فرعی به طبقه مطالبات معوق منتقل 
و ب��ه می��زان 1۰ ه��زار و 9۷3 میلی��ارد ری��ال ذخی��ره برای آن 
 شناس��ایی ش��د که در یادداش��ت ش��ماره ۸-14 صورت های 
مالی تلفیقی بانک )حسابرس��ی نش��ده( منتهی به پایان اس��فند 

ماه 14۰۰ افشاء و انتشار عمومی شده است.
همچنین خاطر نش��ان می ش��ود تاکنون حدود 2۰ هزار میلیارد 
ریال از این مطالبات تعیین تکلیف شده و وصول مابقی مطالبات 
از ش��رکتهای فرعی بانک به همراه مطالبات غیرجاری س��ایر 
اش��خاص حقیقی و حقوقی، به صورت جدی در حال پیگیری 
اس��ت که نتایج آن در گزارش��های میان دوره ای و س��االنه افشا 

خواهد شد.
در پایان این اطاعیه آمده است: ذکر عنوان اختاس به جهت 
حرک��ت خودج��وش بان��ک و مدیریت جدید آن در شناس��ایی 
تخلفات و شفاف سازی و رفع مشکات صحیح نبوده و تخلفات 
انجام شده در سنوات گذشته نیز از سوی نهادهای نظارتی تحت 

بررسی و پیگیری است.

اخبار کوتاه

بانك و بيمه

اعطای بیش از ۴1۴ میلیارد وام قرض الحسنه فرزندآوری بانک سیناتسهیالت بانک توسعه تعاون به طرح های اجتماعی تعلق می گیرد
سرپرس��ت بانک توس��عه تعاون از تخصیص منابع بانک به طرح های دارای آثار 
مثبت اجتماعی از جمله طرح های مربوط به اشتغال پایدار روستایی خبر داد. به 
گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در راستای تشکیل 
میدانی کمیس��یون اجتماعی مجلس، شهرس��تان بوکان آذربایجان غربی میزبان 

پنجمین جلسه این کمیسیون بود.
 سرپرس��ت بانک توس��عه تعاون با دعوت ریاس��ت کمیس��یون اجتماعی مجلس 
با حضور در شهرس��تان بوکان ، با تاکید بر نقش اجتماعی بانک توس��عه تعاون 

در کش��ور ، حمایت از تعاونی ها و تعاونگران را اولویت این بانک عنوان کرد. ش��یخ حس��ینی در این جلس��ه اظهار 
داش��ت: ب��ا توج��ه ب��ه دغدغه دولت برای اتمام پروژه ه��ای نیمه تمام و اختصاص بودجه برای طرح هایی که امید 
را به جامعه برگرداند ، پرداخت تس��هیات به پروژه ش��رکت ژینگه که با 4۰ درصد پیش��رفت فیزیکی س��ال هاست 
معطل مانده را از برنامه های این بانک در شهرستان بوکان برشمرد. وی مزایای اجتماعی حاصل از تکمیل این 
طرح در جامعه و تزریق امید و در مرحله بعدی خارج ش��دن ش��غل هایی که باعث آالیندگی در ش��هر می ش��وند را 

از ثمره های اجرای طرح بیان کرد. 

بانک س��ینا در راس��تای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، 
تع��داد ی��ک ه��زار و ۸۰ فقره وام فرزندآوری به مبلغ 414 میلیارد ریال به واجدین 
ش��رایط پرداخت کرده اس��ت. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک 
سینا، این بانک طبق بخش نامه بانک مرکزی، همگام با سیاست های دولت در 
اجرای بند الف تبصره 1۶ قانون بودجه سال 14۰1 کل کشور و اجرای ماده 1۰ 
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نس��بت به پرداخت وام قرض الحس��نه 
فرزندآوری اقدام کرده اس��ت. بر اس��اس قانون به خانواده هایی که از س��ال 14۰۰ 

به بعد صاحب فرزند شده اند، تسهیات فرزندآوری به ازای فرزند اول 2۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند دوم4۰۰ 
میلیون ریال، به ازای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم 
به بعد یک میلیارد ریال پرداخت می ش��ود. تس��هیات فرزندآوری بدون الزام به س��پرده گذاری و با ش��ش ماه دوره 
تنفس برای شروع اقساط و با کارمزد ساالنه حداکثر 4 درصد پرداخت می شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال پس 
از تولد می توانند درخواس��ت وام را ثبت کنند. دوره بازپرداخت وام قرض الحس��نه فرزندآوری متناس��ب با مبلغ وام 

تخصیص یافته از سه تا هفت سال است.

 پرداخت ۵۵۳۰ میلیارد تسهیالت
 به مددجویان نهادهای حمایتی

بانک توسعه تعاون تا 2۸ خرداد بخش مهمی از تسهیات اشتغال 
پایدار روستایی و عشایری را به معرفی شدگان نهادهای حمایتی 
اختصاص داده است. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی 
بانک توسعه تعاون، این بانک در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی 
و عشایری در حدود 3۰ هزار و ۶۷ میلیارد ریال تسهیات پرداخت 
کرده است که از این میزان حدود ۵۵3۰ میلیارد ریال به معرفی 
شدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است. از ناحیه این میزان 
تسهیات پرداختی 13 هزار و 3۷ طرح توسط مددجویان در سراسر 
کشور راه اندازی شده است. بررسی عملکرد شعب بانک توسعه 
تعاون در سراسر کشور نشان می دهد، استان خراسان رضوی با 
۸۰۵ طرح، فارس با ۷9۸، آذربایجان شرقی با ۷4۶، کرمانشاه با 
۶۷1 و کرمان با ۵9۰ طرح در رتبه های اول تا پنجم تعداد طرح های 
مشمول پرداخت تسهیات قرار دارند. میزان تسهیات پرداختی 
بانک توسعه تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی نیز تا بیست 
و هشتم خرداد سال جاری به بیش از ۵۵3۰ میلیارد ریال رسیده 
است. استان فارس با 3۸1 میلیارد ریال، خراسان رضوی با 3۶۶ 
میلیارد، آذربایجان شرقی با 3۰۵ میلیارد، کرمانشاه با 2۷۶ میلیارد 
و خوزستان با 2۶۰ میلیارد ریال در رتبه های اول تا پنجم میزان 

پرداخت تسهیات قرار دارند.

 ابالغ »دستورالعمل جامع ارائه خدمات 
به شرکت های دانش بنیان« 

»دس��تورالعمل جامع ارائه خدمات به ش��رکت های دانش بنیان« 
توسط بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور اباغ شد. به گزارش 
تج��ارت ب��ه نقل از روابط عموم��ی بانک ملی ایران،این بانک در 
راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری درباره حمایت از شرکت 
های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اصلی برای پیش��رفت و 
توسعه اقتصادی کشور، اقدام به تدوین »دستور العمل ارائه خدمات 
به شرکت های دانش بنیان« با هدف تسریع و تسهیل در فرایند 
ارائه خدمات مالی و اعتباری به این شرکت ها کرده است. در این 
ش��یوه نامه س��از و کارهای مراجعه ش��رکت های دانش بنیان به 
شعب بانک ملی ایران با معرفی نامه های صادره توسط معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی 
یا مراجعه مس��تقیم این ش��رکت ها به ش��عب و فرایند و نحوه ارائه 
خدمت به آنها، تشریح شده است. بر اساس دستور العمل اباغی 
به شعب سراسر کشور، به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور 
مرتبط با شرکت های دانش بنیان، یک بسته اعتباری با شرایط و 

حدود و اختیارات ویژه نیز در نظر گرفته شد. 

مفقودی - برگ سبزوکارت  خودرو سواری RUNNA  تیپ +TU۵ مدل 14۰1به شماره 
پاک  9۶1س۵1   ایران ۶۸ به ش��ماره شاس��ی NAAU۵14E۵NT34231۵  ش��ماره 
موتور 1۸۸B۰۰۰۵۶۵3  متعلق به ش��هرام محمد حس��ینی به کد ملی 3۷۷۰۰2۷۰۷۸ 

مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد . شهرستان شهریار
---------------------------------------

مفقودی - س��ند رس��می مالکیت وس��یله نقلیه )برگ س��بز  ( خودرو سواری سیستم  پژو 
4۰۵ تیپ CNG 4۰۵GLX XU۷   مدل 13۸9 به شماره پاک 3۷4 ط ۷۵  ایران 24 
شماره موتور 124۸91۰۷۸49  شماره شاسی NAAM11CAXAK۶2۷۷۶۸    به نام 

عبداالمیر فرحانی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
---------------------------------------

مفقودی -  فاکتور بلوک سیلندر خودرو پژو پارس به شماره  موتور 124۸41۶۶14۰و   
ش��ماره پاک ۷۷۶د ۶3  ایران 99مفقود و از درجه اعتبار س��اقط می باش��د. شهرس��تان 

شهریار 
--------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
 اداره ثبت اس��ناد و اماک حوزه ثبت ملک خمام هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد 
س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 14۰1۶۰31۸۰1۵۰۰۰2۵۸ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مستقر در واحد 
ثبت��ي ح��وزه ثبت ملک خمام تصرف��ات مالکانه بامعارض متقاضی آقای محمدجعفر 
زائی فرزند صفر به شماره شناسنامه 11۸3 صادره از ری در ششدانگ یک باب خانه و 
محوطه به مساحت 9۰ . 2۷4 متر مربع پاک 2312 فرعی از 22 اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده از پاک ۸4 فرعی از 22 اصلي واقع در خمام بخش ۵ گیان خریداری از مالک 
رسمی آقای علی رضائی نژاد محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت 
در ص��ورت انقض��اي م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف ۶9۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۷. ۰4. 14۰1تاریخ انتشار نوبت دوم: 21. ۰4. 14۰1

محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اسناد و اماک خمام
------------------------------------------

آاگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

برابر رای شماره 14۰1۶۰31۷۰۰۷۰۰۰4۰1 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی خانم فخری محسنی بهبهانی فرزند نعمت اله 
به شناسنامه 1۷ صادره از بهبهان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ۸4/3۷ 
مترمربع در قسمتی از پاک 3۶/14 اصلی واقع در بخش یک بهبهان  خریداری شده 
از مالک رسمی محمد امین – فاطمه – راضیه – بتول- سعیده – شهرتین باقرپور و 
انتقال به موجب سند رسمی 1۷4۷3-94/۰9/1۸ دفترخانه 2۰۵ بهبهان ) به خانم فخری 
محسنی بهبهانی ( محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به 
منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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��لیم 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/الف: ۸/۶۷

تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰3/22   تاریخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/۰4/۰۷ 
احمدی – سرپرست ثبت بهبهان

----------------------------------
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی 14۰1۰۰۰۰۸ 

بدین وسیله به اطاع عموم میرساند:ششدانگ پاک ثبتی 1343/۷942  )هفت هزار 
و نهصد و چهل و دو فرعی از یکهزار و سیصد و چهل و سه اصلی واقع در بخش 3 اهواز 
به مس��احت 14۰ مترمربع دفتر الکترونیک 13992۰31۷1۸۰۰۰231۷ موضوع س��ند 
رهنی  32۸4۵-14۰۰/۷/4 دفترخانه اس��ناد رس��می 1۸۰ اهواز متعلق به احمد علی | 
رحیمی فرزند امیرقلی شماره شناسنامه 1 تاریخ تولد  13۵۰/۰1/۰1 صادره از ازنا دارای 
شماره ملی 4۸49۶33۶92 موردوثیقه به نشانی:اهواز - کمپلو خیابان شهید میمندی 
)محمدی( بین شیخ بها و کیان پاک 14۶ طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ملک 
یک باب خانه مسکونی ویایی دو طبقه با اسکلت آجری سقف طاق تیرچه بلوک نوساز 
هر کدوم از واحدها دارای سه اتاق خواب هال پذیرایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی 
ب��ا نم��ای داخل��ی ان��دود گچ و رنگ آمیزی و نمای بیرونی س��نگ و بهره مند از خدمات 
انشعابات آب و برق و گاز و قدمت بنا نوساز میباشد که دراثر عدم پرداخت بدهی به مبلغ 
3۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای مروت نیک خومنجر به صدور پرونده اجرائی مکانیزه 
14۰1۰۰۰۰۸ بوده اس��ت پس از اباغ اجرائیه و قطعیت ارزیابی به بس��تانکاری آقای 
مروت نیک خوفرزند اس��معلی شناس��نامه 2۷34 ش��ماره ملی ۵۰۷91۰۵933 از طریق 
مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ پایه 21/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیس��ت ویک 
میلیارد ریال(-)طبق کارشناسی رسمی دادگستری( بابت مطالبات بانک روز چهارشنبه 
مورخ 14۰1/۰4/22 از ساعت 9 الی 12 در محل اجرای ثبت اهواز - کوی نبوت جنب 
مجتمع قضایی ش��ماره یک ش��هید باهنر -اداره اجرای ثبت ،برگزار میگردد مزایده از 
مبلغ اعامی فوق ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدأ فروخته می ش��ود. الزم 
به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب ویاحق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است ونیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازادبه برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشروحق مزایده 
نقدأ وصول میگردد. حدود و مشخصات ملک مورد وثیقه :طبق وضعیت ثبتی به شماره 

 14۰۰/1/9 – 14۰ 1۸۵۶1۷1۸۰۰۰۰۰4۰
حدود و مشخصات ملک: شماال: پی است بطول ) ۷/۰۰ ( هفت متربه بخیابان به عرض 
ده متر شرقا: پی به دیوار بطول )2۰/۰۰( بیست متربه شماره چهار هزار و چهارصد ویک 
فرعی از یک هزار و سیصد و چهل و سه اصلی جنوبا: پی به دیوار بطول )۷/۰۰( هفت 
متربه شماره چهار هزار و چهارصد و سی و پنج فرعی از یک هزار و سیصد و چهل و سه 
اصلی غربا:پی به پی بطول )2۰/۰۰( بیست متربه شماره باقیمانده چهار هزار و چهارصد 

فرعی از یک هزار و سیصد و چهل و سه اصلی 
ضمنا ش��رکت در جلس��ه مزایده منوط به پرداخت 1۰ درصد مبلغ پایه کارشناس��ی به 
حساب سپرده ثبت وحضور خریداریا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است .لذا خریداریا 
خریداران می بایست تا قبل از شروع مزایده اصل فیش واریزی پرداختی 1۰ درصد را 
به اداره اجرا تسلیم و مابقی مبلغ نیز ظرف مدت ۵ روز پس از مزایده به حساب سپرده 

های ثبت واریز نمایند . م الف:۵/1۸1۰
 تاریخ انتشار:14۰1/4/۷ 

معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز -  فریبا آریایی نیا
-----------------------------------

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
یک ممیز پنج دهم دانگ )یک و نیم دانگ(مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پاک ثبتی 
ششصد و یک اصلی و فرعی یک و دو از پانصد و هشتاد و یک اصلی و پانصد و هشتاد و 
یک اصلی ) ۵۸1، ۵۸1/1 ، ۵۸1/2 ، ۶۰1 ( واقع در بخش یک بهبهان به آدرس بهبهان 
حدفاصل میدان شهید جوانمردی به سمت بانک ملی - روبروی مسجد جامع - جنب 
پاساژ اصفی با کاربری مسکونی - تجاری که ساختمان از ساختمان های با مصالح بنایی 

بوده و عمر مفید بنای ساختمان پایان یافته و ساختمان در وضعیت تخلیه قرار دارد ) طبق 
گزارش کارشناس ( به مساحت سیصد و نود و یک متر و شصت دسیمتر مربع     ) 391/۶ 
متر مربع ( مورد ثبت به شماره 3۰۷ در صفحه 43۰ دفتر 14۰ دفاتر بخش یک بهبهان 
حوزه ثبت ملک بهبهان محدود است به حدود : شماال : اول بطول 1۰/32 متر دیوار به 
دیوار پاک ۵۶9 دوم که شرقی است بطول ۶/2۰ متر دیوار به دیوار پاک ۵۷۰ سوم 
بطول  1۵/3۵ متر دیوار به دیوار پاک مذکور چهارم که شرقی بطول 1/۸۵ متر دیوار 
به دیوار پاک مذکور پنجم بطول ۵ متر دیوار به دیوار پاک مزبور ش��رقا : اول پخی 
است بطول 9۰ سانتیمتر دیوار به دیوار پاک ۵۷4 دوم بطول 3/۵۵ متر بدیوار پاک 
مزبور سوم که جنوبی است بطول ۷2/۸ متر دیوار به دیوار پاک ۵۸۰/1 چهارم بطول 
1۷/14 متر دیوار به دیوار پاک  ۵۸۰/۷ جنوبا : اول بطول 9/۵۵ متر درب و دیواریست 
به پیاده رو خیابان عدالت دوم که غربی است در سه قسمت اول بطول 9/4۶ دیوار به 
دیوار پاک ۵۸3 دوم که شمالی است بطول ده سانتیمتر سوم بطول ۸/۷۵ متر همگی 
دیوار به دیوار پاک مزبور سوم بطول دو متر دیوار به دیوار پاک مزبور چهارم که غربی 
است بطول 3۵ سانتیمتر دیوار به دیوار پاک مرقوم پنجم بطول 4/۷1 متر دیوار به دیوار 
پاک ۵۸4 شش��م که ش��رقی اس��ت بطول 2/۶۷ متر همگی دیوار به دیوار پاک ۵۸4 
غربة : أول بطول 2/۵ متر درب دیواریست بکوچه بن بست دوم که شمالی است بطول 
9۵ سانتیمتر سوم بطول 9/34 متر همگی دیوار به دیوار پاک ۶۰2 ملکی آقای حجت 
اله بهروز بدهکار پرونده اجرایی به ش��ماره بایگانی 14۰۰۰۰3۸۰ اجرای ثبت بهبهان 
که برابر سند ازدواج شماره .13۵۶ دفترخانه ازدواج شماره 1۶ شیراز بابت طلب ) مهریه 
( خانم لیلی منوچهری بابت بدهی آقای حجت اله بهروز بازداشت و ارزیابی پاک فوق 
الذکر موازی یک ممیز پنج دهم دانگ ) یک و نیم دانگ ( مش��اع از شش��دانگ عرصه 
و اعیان پاک ثبتی شش��صد و یک اصلی و فرعی یک و دو از پانصد و هش��تاد و یک 
اصلی و پانصد و هش��تاد و یک اصلی ) ۵۸1، ۵۸1/1 ، ۵۸1/2 ، ۶۰1 (  واقع در بخش 
یک بهبهان به مبلغ یکصد و سی و سه میلیارد و دویست و چهل و هفت میلیون ریال 
)133/24۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( قطعیت یافته در روز س��ه ش��نبه مورخ 14۰1/۰4/21 از 
ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اسناد و اماک بهیهان - واحد اجراء از 
طریق مزایده ) بصورت نقدی ( بفروش خواهد رسید طالبین می توانند در روز و ساعت 
مقرر در جلسه حاضر و در مزایده شرکت نمایند ، مورد مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع 

و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشند فروخته خواهد شد 
بدهی های احتمالی آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و 
همچنین بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر بدهی ها تا روز مزایده اعم از اینکه 

رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
این آگهی طی یک نوبت به تاریخ14۰1/۰4/۰۷ در روزنامه منتشر و در محل بر گزاری 
مزایده و ملک مورد مزایده الصاق خواهد شد . ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گ��ردد مزای��ده روز اداری بع��د از تعطیل��ی در همان س��اعت و مکان مقرر بر گزار خواهد 

شد.م الف ۸/۸۰
سرپرست ثبت بهبهان  - احمدی 

---------------------------------------
آگهی مزایده مال غیرمنقول/اسناد ذمه

چاپ الکترونیکی - به موجب پرونده اجرائی کاسه 14۰1۰۰213 خانم ژیا مخطوط 
علیه وراث مرحوم منصور الزمی زارع با استناد به اجرائیه صادره نسبت به سند ازدواج 
شماره 4۸۷2-13۶4/12/1 دفترخانه ازدواج شماره 1۸4 و طاق شماره ۶2 شهر اردبیل 
جهت وصول مهریه اجراییه صادرنموده و به درخواست بستانکار مقدار دو یازدهم مشاع 
از شش��دانگ پاک ثبتی شش��هزار و هش��تصد و ش��صت ونه اصلی واقع در بخش یک 
اردبیل به آدرس اردبیل خیابان دانش جنب بانک رفاه پاک 4۷ سهم االرث مدیون از 
مالکیت الف( لطف اله الزمی زارع مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 
با شماره مستند مالکیت ۶1۵23 تاریخ 2۵3۵/1۰/۸ موضوع سند مالکیت سند مالکیت 
اصلی بش��ماره چاپی 944411 که در صفحه 23۶ دفتر اماک جلد 133 ذیل ش��ماره 
24۵۷2 ثبت گردیده است . برابر گواهی حصر وراثت بشماره 9۸۰99۷۰4941۰3۵2۰ 
- 139۸/۸/29 شعبه 11 شورای حل اختاف اردبیل و ب( مالکیت گلین خانم آرایش 

مالک س��ه دانگ مش��اع از ش��ش دانگ عرصه و اعیان با ش��ماره مستند مالکیت 2۷2۶ 
تاریخ 13۷۵/۵/31 موضوع س��ند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 94441۰ که در صفحه 
233 دفتر اماک جلد 133 ذیل ش��ماره 24۵۷1 ثبت گردیده اس��ت . با حدود اربعه و 
مساحت ، شماال": دیواریست به خانه ۶93۵ اصلی . شرقا": اول دیواریست بدیوار خانه 
۶۸۷۰ اصلی دوم بدیوار اشتراکی با خانه مرقوم. جنوبا": اول بکوچه ، درب ورود در این 
جزء است دوم در دو قسمت بدیوار خانه ۶۸۶۸ اصلی . غربا": دیواریست به خانه ۶۸۶۷ 
اصلی )برابر گزارش بشماره وارده 1۰۰۰2۶4-1399/3/11 نماینده محترم ثبت اردبیل 
بعلت لزوم اصاح حدین غربی و شرقی قید متراژ با تکلیف مانده است. توقیف و طبق 
نظر کارشناس رسمی مقدار دو یازدهم مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پاک فوق به 
مبلغ بیست و دو میلیارد ریال 22/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است.ملک مزبور 
یکباب ساختمان مسکونی و به مساحت 39۸ مترمربع و با اعیانی با ساخت باالی سی 
سال شامل زیر زمین با حدود 9۰ متر مربع ، طبقه همکف و اول هر دو مسکونی 1۷۶ 
متر مربع و طبقه اول باخر پشته می باشد. اعیانی نیاز به رسیدگی و تعمیر جهت سکونت 
دارد س��ازه س��اختمان ش��امل دیوارهای باربر و س��قف تیر آهن و طاق ضربی می باشد. 
ملک دارای امتیاز آب، برق، گاز می باشد. ملک به صورت پشت قواره بوده و دسترسی 
به قسمت اصلی از خیابان به قسمت اصلی از طریق یک راهرو اختصاصی منضم ملک 
به عرض 3 متر در طول 1۵ متر صورت می گیرد که جز مس��احت ملک محس��وب می 
ش��ود در ش��مال ملک یک حیاط خلوت وجود دارد. مزایده پاک مزبور از س��اعت 9 الی 
12 مورخه هش��تم تیرماه س��ال یکهزار و چهارصد و یک روز چهارش��نبه 14۰1/4/۸ در 
اداره اجرای اس��ناد رس��می اردبیل واقع در بزرگراه ش��هداء ما بین میدان قدس و ججین 
برگزار می گردد. مزایده از مبلغ بیس��ت و دو میلیارد ریال ش��روع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود. و طبق ماده 13۶ اصاح آئین نامه اجرا شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی توسط کلیه شرکت کنندگان )حتی 
بستانکار( بدون استثناء و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. 
برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید. در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ واریزی اولیه قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد ش��د. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم 
از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د 
و نیز بدهی های مزایده است و نیز در صورتی وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده 
نقدا"وصول می گردد، در ضمن طالبین می توانند تا روز مزایده جهت بازدید محلی به 

اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل مراجعه نمایند.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل- کشفی مقدم

---------------------------------------
آگهی فقدان سند مالکیت

احترام��ا" نظ��ر ب��ه اینک��ه آقای محمد علیزاده یزن آباد برابر درخواس��ت وارده ش��ماره 
1۰۰۸311- 31 /14۰1/3 اعام داشته که سند ششدانگ پاک بشماره 42 باقیمانده 
فرعی 22۸۷ اصلی واقع در بخش دو منطقه یک اردبیل بشرح صفحه  19۶ دفتر 3۰۵ 
ذیل ثبت ۷۰۶99 بنام آقای محمد علیزاده یزن آباد ثبت و صادر گردیده و بعلت نامعلوم 
مفقود و پس از جس��تجوی کامل پیدا نش��ده و تقاضای س��ند المثنی را نموده اس��ت. لذا 
مراتب طبق بخشنامه شماره 14۰1۸۰۰۰3144۰۰۰۰۸۰ - 14۰1/4/4به دفاتر اسناد 
رسمی سراسر کشور اباغ، سپس در اجرای تبصره یک ماده 12۰ اصاحی قانون ثبت 
موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود اسناد مالکیت یا سند 
معامله بنام خود داشته باشد. ظرف مدت 1۰ روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل 
قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نماید. بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام نامبرده فوق صادر 
و تس��لیم خواهد ش��د و س��ند اولیه از درجه اعتبار س��اقط خواهد شد. در راستای استاندارد 

سازی پاک 42 فرعی 22۸۷ اصلی منظور شده است.
رییس ثبت اسناد و اماک منطقه یک اردبیل- احمدیان


