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صنایع پیشرفته آینده توسعه صنعتی هستند
مدیرعام��ل صن��دوق حمایت از صنایع پیش��رفته )صحا( گفت: 
حوزه صنایع پیش��رفته آینده توس��عه صنعتی کشور و دنیا بوده و 
نقش آن در انقاب چهارم صنعتی جدی است. به گزارش ایرنا، 
نادری منش اظهار داش��ت: تولید، پیش��ران اقتصاد جهانی  است 
و اقتصادها در کش��ورهای مختلف به دنبال تولید هس��تند. وی 
یادآور ش��د: در یک دوره زمانی برخی کش��ورهای صنعتی چون 
معتقد بودند که تولید ارزش افزوده کمتری نسبت به برندینگ، 
طراح��ی و توزی��ع دارد، آن را از چرخ��ه اقتصاد خود خارج کردند. 
نادری من��ش ب��ه پای��داری نیروی کار و اقتصاد و ایجاد توازن در 
کشورها به عنوان مزایای بسط تولید در مناطق مختلف کشور 
اش��اره و تصریح کرد: یکی از بحث های جدی در این صندوق 
عاوه بر تولید صنایع پیش��رفته، تولید همه جانبه و متوازن در 
مناطق مختلف کش��ور اس��ت تا بتوانیم براساس توانمندی ها و 
ظرفیت ها تولید را رونق ببخش��یم. وی تاکید کرد: بهترین راه 
استفاده از مزیت های منطقه ای، بهره گیری از متخصصان همان 
منطقه است. نادری منش با بیان اینکه صحا بازوی تامین مالی و 
سیاستگذاری با رویکرد تامین مالی صنایع پیشرفته است، گفت: 
تامین مالی فقط اعطای س��رمایه و تس��هیات نیس��ت، بلکه با 

هدایت اعتباری، هدایت سیاستی نیز صورت می پذیرد.

   درخواست تولید 10 هزار خودرو سایپا
 به صورت CKD و CBU در ونزوئال

 ش��هره حق��ی – روزنام��ه تجارت؛ وزیر حم��ل و نقل و رئیس 
بخش ونزوئایی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ونزوئا 
از مرکز تحقیقات و نو آوری گروه خودروس��ازی س��ایپا بازدید 
و در جلس��ه ای مش��ترک با مدیرعامل این گروه خودروس��از در 
خصوص انجام همکاری های مشترک و تولید خودرو در ونزوئا 

به تبادل نظر پرداخت. 
ب��ه گزارش س��ایپانیوز، محمدعلی تیم��وری، مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا در این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
گروه خودروسازی سایپا در حوزه تولید محصوالت جدید گفت: 
گروه خودروس��ازی س��ایپا در حوزه تولید محصوالت جدید و 
مدرن برنامه های خوبی در دست انجام دارد و اقدامات خوبی 
انج��ام داده و ب��ه زودی محص��والت جدیدی وارد بازار خواهد 
ک��رد. او اف��زود: صنعت خودروس��ازی یک��ی از صنایع مهم هر 
کش��وری اس��ت که در ایجاد توس��عه پایدار نقش مهمی دارد و 
بر سایر صنایع مهم کشور تاثیرگذار است و سایپا این آمادگی 
را دارد ک��ه در خص��وص همکاری با کش��ور ونزوئا به صورت 
مشترک محصوالت خود را تولید و روانه بازار آن کشور کند. در 
این نشست وزیر حمل و نقل ونزوئا، ضمن تقدیر از عملکرد 
گروه خودروس��ازی س��ایپا گفت: امروز در بازدیدی که از مرکز 
تحقیقات و نوآوری س��ایپا داش��تم چندین مدل خودرو جدید را 
مشاهده کردم که به زودی وارد خط تولید سایپا خواهند شد و 

محصوالت مدرن و به روزی هستند.
او با بیان اینکه س��ایپا پرچم دار خودروس��ازی در ایران اس��ت و 
در راستای ارائه خدمات به مردم و توسعه فن آوری های جدید 
در ایران نقش موثری ایفا می کند گفت: سایپا رشد و پیشرفت 
چش��مگیری در حوزه تکنولوژی و فن آوری داش��ته که بس��یار 
ارزش��مند اس��ت و امیدوارم به زودی بتوانیم با همکاری گروه 
خودروسازی سایپا کارخانه سایپا در ونزوئا را مجددا احیا کنیم. 
رامون باسکز گفت: کارخانه ونیراتو که قبا به صورت مشترک 
در ونزوئا تاس��یس و فعال بود در حال حاضر وارد زیان ش��ده 
و عملک��ردی ن��دارد و ه��ر کمکی برای احیای این کارخانه نیاز 
اس��ت انجام خواهیم داد. او خاطر نش��ان کرد: بر اس��اس برنامه 
ریزی انجام شده تعداد ۱۰ هزار دستگاه خودرو مورد نیاز است 
که به زودی از سایپا خریداری خواهیم کرد و این خودروها به 
صورت CKD و CBU به ونزوئا خواهد آمد و در آنجا مونتاژ 

و وارد بازار این کشور خواهد شد.

اخبار کوتاه

صنعت و تجارت

ترانزیت خارجی ۳۱ درصد رشد کردمشکالت بسیاری بر سر راه صنایع کوچک قرار دارد
رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت و گاز خوزستان گفت: مشکات بسیاری 
بر سر راه صنایع کوچک قرار دارد که از مهم ترین آن ها حمایت نکردن دولت در 
زمینه صنایع فلزی و ساخت تجهیزات نفت و گاز است. علی کرانی در گفتگو با 
ایسنا با اشاره به فعالیت صنایع کوچک اظهار کرد: مشکات بسیاری بر سر راه 
صنای��ع کوچ��ک وج��ود دارد که از مهم ترین آن ها حمایت نکردن دولت در زمینه 
صنایع فلزی و س��اخت تجهیزات نفت و گاز اس��ت. وی افزود: یکی از عواملی 
که اجازه نمی دهد صنایع کوچک رشد کنند، این است که همکاران ما مطالبات 

بس��یاری از صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروش��یمی و فوالد دارند و گاهی اوقات وصول مطالبات ما یک س��ال طول 
می کش��د. از س��وی دیگر این صنایع یکس��ری بدهی هایی به دولت نیز دارند که ش��امل هزینه های مصرفی آب، 
برق، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده می ش��ود و دیرکرد پرداخت مطالبات و این بدهی ها مش��کات را دو چندان 
می کند. رییس انجمن سازندگان تجهیزات نفت و گاز ادامه داد: یکی از مشکات مهم این صنایع، ناکافی بودن 
مواد اولیه و بازار کاری کمرنگ بخصوص اس��ت که با حمایت دولت این مش��کات را می توان مهار کرد. کرانی 
تصریح کرد: در صورت همکاری با ش��رکت های نفت یا فوالد پول ما را نمی دهند و اجازه بازخواس��ت و پیگیری 

نیز نداریم، اگر هم زیاد بازخواست کنیم ما را در لیست سیاه قرار می دهند.

طبق اعام گمرک ایران،  در چهار ماه اول امسال ترانزیت خارجی از مسیر ایران 
به مرز پنج میلیون تن رسیده و رشد ۳۱ درصدی داشته است. به گزارش ایسنا، 
س��یدروح اله لطیف، س��خنگوی گمرک ایران درباره وضعیت ترانزیت خارجی 
طی چهار ماهه امس��ال توضیح داد: گمرک منطقه ویژه ش��هید رجایی در اس��تان 
هرمزگان، با پذیرش ورود یک میلیون و ۷۲۷ هزار تن کاالی عبوری خارجی و 
رش��د 44.5درصدی نس��بت به مدت مش��ابه در جایگاه نخست قرار گرفته است و 
گمرک پرویزخان در استان کرمانشاه با پذیرش ورود  5۸۲ هزار تنی کاالی خارجی 

برای عبور از کش��ورمان و رش��د ۱4۱درصدی و گمرک باش��ماق در اس��تان کردس��تان با ورود 44۸ هزار تن کاالی 
ترانزیتی و کاهش ۳۰ درصدی نسبت به چهار ماه نخست سال قبل در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. براساس 
این گزارش، آنطور که س��خنگوی گمرک گفته اس��ت در س��ال ۱4۰۰ تراتزیت خارجی رش��د 6۸ درصدی داشته و 
این مس��یر رش��د در چهار ماهه امس��ال نیز با افزایش  ۳۱ درصدی نس��بت به مدت مش��ابه همراه بوده، سال ۱4۰۱ 
حدنصاب تراتزیت خارجی در تاریخ کش��ورمان جابجا ش��ود. باالترین میزان جابجایی کاالی ترانزیتی کش��ورمان 
مربوط به سال۱۳۹۳ بوده که ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کاالی خارجی از مسیر ایران  عبور کرده است  و سیاست 

اعامی و برنامه ریزی دولت سیزدهم نیز  رسیدن به تراتزیت ۲۰میلیون تنی در سال جاری است.

گروه صنعت و تجارت: »روز ش�نبه بازرس�ان با حضور در بازار 
قطعات یدکی، کاالهای تقلبی و جعلی را جمع آوری خواهند 
کرد.« این وعده ای است که محمد مهدی برادران معاون صنایع 
عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت در یك برنامه تلویزیونی 
اعالم کرده است. معاون وزیر صمت همچنين تاکيد کرده که 
بازار لوازم یدکی خودرو با حذف کاالهای تقلبی، جعلی و قاچاق 
در آینده نزدیك تبدیل به یکی از شفاف ترین بازارها خواهد 
ش�د. اواخر فروردین ماه س�ال جاری بود که سيد رضا فاطمی 
امين، وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکاری همه دس�تگاه 
ه�ای مرتب�ط با مبارزه با کاالی قاچ�اق برای برخورد با عرضه 
قطعات قاچاق خودرو در س�طح بازار و بازرس�ی فروش�گاه به 
فروش�گاه خبر داد. فاطمی امين این صحبت را در نشس�ت 
هماهنگی س�تاد مبارزه با قاچاق کاال و وزارت صنعت، معدن 
و تج�ارت در ح�وزه مقابل�ه با کاالهای قاچاق موجود در بازار و 

بخش قطعات خودرو مطرح کرد.
همان ابتدا که صحبت از اجرای طرح جمع آوری قطعات یدکی 
قاچاق و تقلبی از بازار مطرح شد؛ مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت تاکی��د کردند که باید درج قیمت تولیدکننده بر روی 
لوازم یدکی با جدیت ش��روع ش��ود. آنطور که مش��خص است، 
این فرآیند یک کار بین بخش��ی اس��ت که ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال، ناجا یا وزارت صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی توانند 
کاری از پیش ببرند. بررسی ها نشان می دهد که سال گذشته 
بر روی تکمیل زیرساخت ها مانند سامانه جامع تجارت متمرکز 
عمل ش��ده و کار تا جایی که باید پیش برود، انجام ش��ده اس��ت. 
همچنین در حال حاضر از لحاظ قوانین هم مش��کلی در کش��ور 
وجود ندارد. با این حساب تنها کاری که باید صورت گیرد، این 
است که طرح را به صورت ویژه با همکاری همه دستگاه های 
مربوطه به پیش برد. ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، قوه قضائیه 
و ناجا در این خصوص با وزارت صمت همکاری خواهند کرد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه معتقد است که اگر 
چند برخورد با فروش��ندگان متخلف انجام ش��ود، این حس را 
ایجاد می کند که قرار اس��ت حرکتی آغاز ش��ود و تولیدکنندگان 

هم باید در این طرح مشارکت فعال داشته باشند.

اولویت های موضوع برخورد با قاچاق � 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند که پس از 

جلس��ات متعدد با س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به این نتیجه 
رس��یده اند که باید به اصاح تفکرات در این زمینه پرداخته و 
ایجاد تحول کرد، زیرا در حوزه اندیش��ه مش��کل و چالش های 
زی��ادی وج��ود دارد ت��ا تفکرات تجمیع نش��وند اصاح صورت 
نمی گیرد. از هفته ها قبل اعام شده بود که هم اکنون در همه 
محص��والت ک��د رهگیری وج��ود دارد و البته به تولیدکنندگان 
لوازم یدکی خودرو تذکر داده  شده است که تا یک هفته دیگر 
همه قطعات باید دارای کد شناس��ه کاال ش��وند و این فرصت 
دیگر تمدید نخواهد شد. به نظر می رسد که در بحث مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز تقسیم کار صورت گرفته و اکنون زمان جدیت 
کار است و در این شرایط توجه به پیوست اجتماعی، فرهنگی و 
همکاری با رسانه ها مهم است. مسئوالن وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت اع��ام ک��رده اند که اولویت های موضوع قاچاق را از 
قطعات خودرو تا پتروشیمی پیگیری کرده و در بیشتر بخش ها 
برندهای مختلف قاچاق بی کیفیت هستند. بررسی گزارش ها 

اما نش��ان می دهد که در س��ال ۱۳۹5 نیم میلیارد دالر قاچاق 
اسباب بازی و ۲ و نیم میلیارد دالر قاچاق پوشاک صورت گرفته 
است، همچنین در سال ۱۳۹۹ نیز ۲ میلیارد و ۷۲ میلیون دالر 

قاچاق لوازم یدکی خودرو داشتیم.

ضرورت کاهش کاالی قاچاق در بازار � 
کارشناسان اقتصادی می گویند در صورت کاهش کاالی قاچاق 
و فعالیت مستمر، مردم از اراده ما مطمئن می شوند، زیرا کیفیت 
و ضمانت کاال را می بینند و به سمت کاالی بی کیفیت قاچاق 
نمی روند و تولید و صنعت در کشور جان دوباره می گیرد. با این 
حال نباید در سیس��تم رس��می کاالی غیررسمی فروخته شود، 
بنابراین شبکه سازی و تبلیغ کاالی باکیفیت وظیفه ما است و 
باید حامی تولید ملی باشیم؛ اما در استان های مرزی کار سخت تر 
است و باید فهرست های ویژه طراحی کرده و برنامه اشتغال زایی 
داشته باشیم. حقیقت این است که در مسیر مبارزه با قاچاق کاال 

پشتوانه قانونی کار مهیا شده و اقداماتی برای شفاف سازی در 
دس��تور کار قرارگرفته اس��ت و ما تنها بر مقابله باعرضه تأکید 
نکردیم، بلکه همه حوزه ها را موردتوجه قراردادیم. با این نگاه 
می توان گفت ک ه ریش��ه کن ش��دن قاچاق کاال را مطالبه ای 
مردمی است و اصاح نظام بازار در حل مشکات گامی مؤثر 
است و در زمینه مبارزه با قاچاق کاال نیز از ستادهای مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز استان ها حمایت می شود.

جمع آوری لوازم یدکی قاچاق از شنبه � 
در همی��ن ارتب��اط مع��اون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه بازار قطعات یدکی در حال تبدیل ش��دن 
به ش��فاف ترین بازار اس��ت، گفت: روز ش��نبه بازرسان با حضور 
در ب��ازار قطع��ات یدک��ی، کاالهای تقلبی و جعلی را جمع آوری 
خواهن��د ک��رد. به گزارش مه��ر، محمد مهدی برادران در مورد 
جلسه وزارت صمت با اصناف درخصوص شناسنامه دار کردن 
کاالها برای مقابله با قاچاق، اظهار کرد: در ابتدا فرض بود که 
یک کار مقطعی اس��ت همراهی زیاد نبود اما هرچه گذش��ت 
موضوع جدی تر گرفته شد و اصناف اذعان کردند که در حال 
تکمیل کار هستند. همچنین در اصناف طرح های دقیق و علمی 
به عنوان طرح مکمل با این طرح ارائه شده است. معاون صنایع 
عمومی وزیر صمت افزود: قاچاق محصول کار یک قاچاقچی 
نیس��ت بلکه محصول ناکارآمدی نظام بازار، تولید، بازرگانی، 
تعرفه ای و کیفیت است. همزمان در حال اصاح همه فرآیندها 

هستیم و خود اتحادیه ها پیش قدم شدند. 
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
ب��ازار قطع��ات یدکی خودرو گفت: قطعات یدکی خودرو یکی از 
رهاتری��ن بازاره��ای م��ا بود که برای مقابله با قاچاق ابتدا از این 
ب��ازار کار را ش��روع کردیم. ه��م اکنون این بازار در حال تبدیل 
شدن به شفاف ترین بازار است. اتحادیه ها می خواستند برادران 
ادامه داد: با واحدی که اصرار به تخلف و تقلب داش��ته باش��ند و 
کاالهای گران و غیرایمن بفروشد و با حقه بازی کاالی دست 
دوم را به عنوان کاالی نو به مصرف کننده عرضه کند، برخورد 
می ش��ود. مع��اون صنایع عمومی وزی��ر صمت اضافه کرد: روز 
شنبه ۱5 مرداد ماه، اتحادیه با پلیس اماکن و بازرسان صمت و 
اتاق اصناف به بازار مراجعه می کنند و کاالهای تقلبی و جعلی 

را از سطح بازار جمع خواهند کرد.

جمع آوری قطعات یدکی قاچاق از روز شنبه آغاز می شود

فازجدیدبرخوردباکاالهایتقلبیوجعلی

گ��روه صنع��ت و تج��ارت:  معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با بیان اینکه لوازم خانگی گران نمی شود، گفت: 
قیمت ها باید به گونه ای باشد که کاالها قابلیت صادرات 
پیدا کنند؛ در صورت گرانی نه تنها بازار داخل بلکه بازار 
خ��ارج هم از دس��ت م��ی رود. محمد مهدی برادران در 
گفتگو با مهر در مورد تغییر قیمت لوازم خانگی، با بیان 
اینک��ه در ح��ال حاضر بازار لوازم خانگی رقابتی اس��ت، 
اظهار کرد: بر خاف اینکه گاهی اوقات قیمت مواد اولیه 
افزایش می یابد اما تولیدکنندگان کمترین افزایش قیمت 
را نسبت به سایر صنایع اعمال کرده اند. بازار رقابتی است 
و فعاالن این حوزه در همین بازار در حال کار هستند و 
مش��کل خاصی هم وجود ندارد. معاون صنایع عمومی 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت همچنین افزود: تولید و 
عرضه اجناس با کمترین مشکل در حال انجام است و 
حت��ی اخی��راً برخی از تولیدکنندگان بزرگ برای فروش 
کاالهای خود تخفیفاتی نیز در نظر گرفته اند؛ به عنوان 

نمونه یکی از تولیدکنندگان بزرگ یخچال های س��اید 
خ��ود را ب��ا تخفی��ف و در حجم انبوه به بازار عرضه کرده 
است. تولیدکنندگان دیگر هم طرح های خاص برای ارائه 
کاال با تخفیف دارند تا س��هم بازار را بگیرند. این مقام 
مسئول در وزارت صمت در مورد اینکه آیا ستاد تنظیم 
ب��ازار مصوب��ه ای برای افزایش قیمت لوازم خانگی دارد 
یا خیر، گفت: ستاد تنظیم بازار به دنبال افزایش قیمت 
لوازم خانگی نیست و مصوبه ای در این زمینه نداشته ایم. 
ب��رادران تصری��ح کرد: حتی در برخی موارد که ما اجازه 
افزای��ش قیمت دادیم، ب��ه دلیل رقابتی بودن بازار خود 
تولیدکنندگان تمایلی به افزایش قیمت نداشتند زیرا تا 
یک حدی می توان قیمت را باال برد و مردم نمی توانند 
هزینه کنند. معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در ادامه افزود: از سویی دیگر قیمت ها باید به 
گونه ای باش��د که بتوان بازار هدف صادراتی تعریف و 

کاالها را به کشورهای دیگر نیز صادر کرد.  

گ��روه صنع��ت و تجارت: مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با اش��اره به اینکه پرداخت ۱5 هزار میلیارد 
تومان تسهیات در قالب تامین مالی زنجیره ای تولید از 
بهمن پارسال در بخش صنعت انجام شده است، گفت: 
براس��اس مصوبه دولت امس��ال باید ۲۰ درصد از کل 

تسهیات در قالب سرمایه در گردش پرداخت شود.
 به گزارش فارس، مهدی نیازی اظهار داشت: از سال 
گذشته و پس از اباغ چند مصوبه از سوی دولت وزارت 
صمت با توجه به نیاز شدید بنگاه ها به تامین مالی در 

این حوزه ورود کرد.
 وی اف��زود: در همی��ن راس��تا ب��ا ۱۲ بانک تفاهم نامه 
هم��کاری امض��ا ش��د و امس��ال هم ب��ا 5 بانک دیگر 
تفاهم نامه تامین مالی زنجیره ای تولید امضا می شود. 
براس��اس این تفاهم نامه و مقررات مرتبط با آن تامین 
مالی مبتنی بر فاکتور الکترونیک که زیرس��اخت های 
آن در س��امانه جامع تجارت فراهم ش��ده است، انجام 

می ش��ود. معاون هماهنگی و امور کس��ب و کار وزیر 
صم��ت، تصری��ح ک��رد: هم اکن��ون زمینه های الزم 
ب��رای ورود بانک ه��ا به این حوزه فراهم ش��ده اس��ت 
و مصوب��ه س��تاد اقتصادی دولت ب��رای همه بانک ها 

الزم االجراست.
ای��ن ۱۲ بان��ک که تفاهم نام��ه تامین مالی زنجیره ای 
تولید را امضا کرده اند باید در قالب س��امانه ها فعالیت 
کنن��د و بای��د تغییراتی در برخی س��امانه های مرتبط با 
بانک مرکزی انجام ش��ود و باتوجه به مصوبه س��تاد 
هماهنگ��ی اقتص��ادی دولت باید تا س��ه ماه آینده این 
اصاح��ات انجام ش��ود. وی گفت: ب��ه بانک مرکزی 
پیش��نهاد کردی��م برای بانک هایی ک��ه در قالب نظام 
تامین مالی زنجیره ای فعالیت می کنند، مش��وق هایی 
درنظر گرفته شود تا انگیزه ای برای همکاری بانک ها 
باش��د. تغییراتی ساختار وزارتخانه برای پیشبرد تامین 

مالی زنجیره انجام شده است. 

پرداخت 20 درصد  تسهيالت بانکی در قالب تامين مالی زنجيره ایافزایش قيمت لوازم خانگی به صالح نيست

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه برابر وکالتنامه ش��ماره 54۰۸۹ مورخه ۱4۰۱/4/۸ برابر درخواس��ت وارده 
شماره ۱۰۰۱۱۲۷5 مورخه ۱4۰۱/4/۱5 مدعی شده که ششدانگ یک واحد آپارتمان 
مسکونی به شماره ۲۹۹5۳ فرعی از ۱6۹۰6 فرعی از ۳۳ اصلی قطعه 6 طبقه ۳ واقع 
در بخش سه اردبیل ذیل دفتر الکترونیکی ۱۳۹۸۲۰۳۰۳۰۱۰۰۰۰45۹ به شماره چاپی 
5۸4۳6۲ سری ج ۹۷ بنام آقای پیمان کاظمی کلخوران ثبت و سند مالکیت صادر شده 
است ، بعلت نامعلوم مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده و تقاضای سند مالکیت 
المثنی را نموده اس��ت . لذا مراتب طبق بخش��نامه ۱4۰۱۸۰۰۰۳۱۸4۰۰۰۱۳۲ مورخ 
۱4۰۱/5/۹ دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه اباغ سپس در اجرای تبصره یک ماده ۱۲۰ 
اصاحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود 
سند مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند. ظرف مدت ۱۰ روز )ده روز( پس از 
تاریخ انتشار آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره 
نمایند. بدیهی اس��ت پس از انقضای مدت مقرره طی تش��ریفات قانونی س��ند مالکیت 

المثنی صادر و تسلیم خواهد شد و اسناد اولیه از درج اعتبار ساقط خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و اماک منطقه دو اردبیل- حسنی قابل

-------------------------------------------------
آگهی اباغیه نظریه هیات کارشناسی 

چاپ الکترونیکی - آگهی اباغیه نظریه هیات کارشناس��ی موضوع پرونده کاس��ه 
۱4۰۰۰۱۱۰4 - بدی��ن وس��یله ب��ه خان��م لطیفه عظیمی اولیائ��ی فرزند غفار کدملی 
۱465۰546۱۸ به نشانی: اردبیل / علی آباد / خیابان کاشانی / کوچه عارف / پاک 
۱۰ بدهکار پرونده اجرایی کاس��ه فوق له ش��رکت پخش سراس��ری باراکا از طریق 
نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار الکترونیکی اباغ می گردد . طبق گزارش مورخ 

۱4۰۱/۱/۳۰ توس��ط هیات کارشناس��ان رس��می دادگستری ، ششدانگ پاک ثبتی 
فرع��ی ۱6۱4۰ از پ��اک اصل��ی 4۹۰۷ در بخ��ش ۱ ناحیه ۰ واقع در منطقه ۱ اردبیل 
مورد وثیقه سند رهنی شماره ۹۷۹۰4 و ۹5۲64 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 
6۰ ش��هر تهران توس��ط کارشناس��ان رسمی دادگستری به مبلغ ۱۱/۸۹6/۸۰۰/۰۰۰ 
ریال ارزیابی گردیده و نظریه هیات کارشناسی قطعی می باشد. مراتب جهت اطاع 

اعام می گردد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل- کشفی مقدم

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

آقای عزت س��لیمی مدعی هس��تند که س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب خانه تحت 
پ��اک ۷۳۳فرع��ی از 5۲4 اصل��ی واق��ع در بخ��ش ۲4 مریوان به ن��ام مالک صادر و 
تس��لیم گردیده اس��ت و به علت جابجایی از بین رفته و تقاضای المثنی س��ند مالکیت 
گردی��ده اس��ت ل��ذا بنا به دس��تور تبصره ۱ ماده ۱۲۰ اصاح��ی آیین نامه قانون ثبت 
مصوب ۸۰/۱۱/۸مراتب جهت اطاع عموم در یک نوبت آگهی می ش��ود تا چنانچه 
ش��خص یا اش��خاص نس��بت به شش��دانگ پاک مرقوم مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت یا سند معامله نزد خود می باشند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ انتشار این 
آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم 
نمایند و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نش��ود س��ند مالکیت المثنی به نام مالک صادر و تس��ایم خواهد ش��د و در صورت ارائه 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت جلس��ه ای مبتنی بر وجود آن نزد معترض در دو 
نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضید المثنی تس��لیم و اصل سند به ارائه دهنده 

مسترد خواهد شد. م الف:  ۳۱ 

رئیس ثبت اسناد و اماک مریوان – نگاری      
      -------------------------------------------

آگهی مزایده مال غیر منقول
 به اطاع عموم می رس��اند : به موجب پرونده اجرایی مهریه کاس��ه ۱4۰۰۰۳۳6۰ 
مقدار ش��ش دانگ پاک ثبتی ۱۹64۷ فرعی از 6 اصلی ) نوزده هزار و شش��صد و 
چهل و هفت فرعی از ش��ش اصلی (، مفروز و مجزا ش��ده از ۹6۱۰ فرعی از اصلی 
مذک��ور ، قطع��ة ۳ واق��ع در بخ��ش ۰۸ ناحی��ه ۰۲ حوزه ثبت مل��ک اداره یک اهواز به 
آدرس اهواز ، کیانش��هر منازل ارتش خیابان مریم ۸ )کدپس��تی 6۱54۸44۲56( با 
مالکیت آقای محس��ن کاویانی باغبادرانی فرزند بهمن ش��ماره شناس��نامه ۳۲۱ تاریخ 
تولد ۱۳5۹/۰۱/۲۳ صادره از اصفهان دارای شماره ملی ۱۲۸4۹4۳54۲ بعنوان مالک 
ش��ش دانگ عرصه و اعیان با ش��ماره مس��تند مالکیت ۲۲۲5۰ تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲4۹ شهر اهواز استان خوزستان، موضوع سند مالکیت 
اصلی بش��ماره چاپی ۳۳۰۳4۹ س��ری ج س��ال ۹۷ با ش��ماره دفتر الکترونیکی ۱5۹5 
۱۳۹۸۲۰۳۱۷۰۰۱۰۰ ثبت گردیده اس��ت. وفق گزارش بازدید کارش��ناس ارزیاب از 
محل:ملک شش��دانگ یک قطعه واحد تجاری با کاربری تجاری-مس��کونی س��نتی 
ساز به مساحت ۱۹.55 مترمربع واقع در همکف ، ساختمان دو تجاری - مسکونی با 
نمای سنگ ، و پوشش کف و دیوار سرامیک ، درب ورودی فلزی کرکره ای و نمای 
مغازه شیشه سکوریت ، امکان دسترسی به حیاط مشاعی و راه پله و سایر مشاعات را 
ندارد. حقوق ارتفاقی برابر قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن می باش��د و 

دارای تمام امکانات و خدمات رفاهی شهری بوده و سهل البیع می باشد.
 حدود و مش��خصات : ش��ماال: دیوار مش��ترک به طول 5 متر به واحد تجاری قطعه ۲ 
ش��رقا:  دیوار مش��ترک به طول ۳/۹۱ متر به آپارتمان مس��کونی قطعه 6 جنوبا: دیوار 

مشترک به طول 5 متر به واحد تجاری قطعه 4  غربا:  درب است به طول ۳/۹۱ متر 
ب��ه تقاط��ع فض��ای س��بز ، که به علت عدم پرداخت بده��ی بابت طلب مهریه به خانم 
ش��یوا حس��نی منجر به صدور اجرائیه ش��ده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
ششدانگ پاک ثبتی ۱۹64۷ فرعی از 6 اصلی به مبلغ 5/۸65/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنج 
میلیارد و هش��تصدو ش��صت و پنج میلیون ریال ارزیابی ش��ده اس��ت و پاک موصوف 
از س��اعت ۹ الی ۱۲ روز ۱4۰۱/۰5/۳۰ یکش��نبه س��ی مرداد یکهزار و چهارصد و یک 
در اهواز کوی نبوت بلوار دعبل خزاعی جنب مجتمع قضایی ش��هید باهنر طبقه دوم 
سازمان ثبت اسناد و اماک ناحیه دو اهواز، اداره اجرای اسناد رسمی اهواز از طریق 
مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ پایه 5/۸65/۰۰۰/۰۰۰ ریال )پنج میلیارد 
و هش��تصد و ش��صت و پنج میلیون ریال( ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا 
فروخته می شود الزم بذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از 
حق انشعاب ویاحق 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 شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است . درخواست کنندگان 
جهت شرکت در مزایده می بایست ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب سپرده 

ثبت واریز نمایند. م الف :5/۱۱۲۹
تاریخ انتشار آگهی: ۱4۰۱/5/۱۳رییس اداره اجرای اسناد رسمی اهوازمهدی بهمئی     

-----------------------------------------
 NKR55 مفقودی - برگ س��بز و کارت ماش��ین سیس��تم ایسوزو نوع یخچالدار تیپ
مدل ۱۳۸۸ به ش��ماره پاک ۹5۹ ع ۳۲ ایران ۲4 و ش��ماره موتور ۷4۸۰۱۰ ش��ماره 
شاس��ی NAGNKR55E۰۸۸۱۲46۱ به نام س��میر مکصوصی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.       


