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»بیمه « چتر  امنیت ساز دست سازه ها
گ�روه بان�ك و بيمه: صنایع دس�تی با نظر ب�ه کم رقيب بودن در 
بازارهای جهانی می تواند با ارزآوری به رونق اقتصاد کشور کمك 
شایانی کند. امروزه صيانت از صنایع دستی به عنوان گنجينه های 
ارزشمند تاریخی و تداوم کاربردی آن نه تنها وظيفه ای همگانی 
و ملی اس�ت، بلکه پویایی، رونق و گس�ترش صنایع دس�تی در 
اقصی نقاط ایران زمين، ش�کوفایی اقتصاد و تجارت را به همراه 

دارد.
بیمه با پاس��داری از هنرمند و صنایع دس��تی و ایجاد حلقه امنیت 
می تواند در گسترش زمینه های شغلی برپایه صنایع دستی نقش 
بس��زایی ایفا کند؛ به طوری که هنرمند و هنرش زیر چتر بیمه با 
آس��ودگی به کار خود ادامه داده و چش��م انداز روش��نی در اقتصاد از 
ای��ن حرف��ه بیافرینند. ب��ه گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی 
بیمه تعاون به نقل از روزنامه صمت، عس��ل اش��تری، کارش��ناس 
امور بیمه درباره نقش بیمه در توسعه صنایع دستی به صمت گفت: 
امروزه رشد اقتصاد و پیشرفت اجتماعی بدون توجه به بخش های 
اصلی جامعه شامل نیروی کار و سرمایه امکان پذیر نیست. در این 
بین صنایع دستی دارای نقش قابل توجهی است، چراکه این هنر-

صنعت در بسیاری از موارد منبع درآمد خانوار محسوب می شود و 
حفظ فرهنگ و اصالت بومی را به دنبال دارد. وی با تاکید بر اینکه 
صنعت بیمه می تواند نقش حائزاهمیتی در کاهش ریسک صنعت 
گردشگری و صنایع دستی داشته باشد، بیان کرد: در صنعت بیمه 
تمهیدات کارآمدی برای حوزه گردشگری و صنایع دستی در نظر 
گرفته نشده و جای کار فراوان دارد. وی افزود: بیمه صنایع دستی با 
هدف کمک به جامعه صنعتگران رشته های مرتبط با صنایع دستی، 
تعریف و راه اندازی شده است. این بیمه نامه، برای نخستین بار در 
س��ال ۱۳88، به تعدادی از افرادی که دارای ش��رایط دریافت این 
نوع بیمه نامه بودند تعلق گرفت، اما متاسفانه پس از گذشت چند 
سال در سال ۱۳۹۳، صدور این نوع بیمه نامه متوقف شد و تا چند 
سال، امکان آن وجود نداشت. اشتری با بیان اینکه صدور بیمه نامه 
صنایع دستی، از سال ۱۳۹7 دوباره آغاز شد، گفت: در حال  حاضر 

این بیمه نامه برای افراد واجد ش��رایط صادر می ش��ود و بسیاری از 
صنعتگران حوزه صنایع دستی، تحت پوشش این بیمه قرار دارند. 
وی افزود: بیمه نامه صنایع دستی با همکاری و تالش صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی ایجاد شده است.

۴۰ � هزار صنعتگر زیر چتر بیمه
وی خاطرنشان کرد: افرادی که تحت پوشش بیمه صنایع دستی 
قرار می گیرند، می توانند از مزایای صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان 
و روس��تاییان که ش��امل بازنشس��تگی، از کارافتادگی و مستمری 
بازماندگان اس��ت، بهره مند ش��وند. در حال  حاضر کلیه هنرمندانی 

که در شهرها و روستاها فعالیت می کنند، می توانند در صورت دارا 
بودن شرایط الزم، اقدام به ثبت نام برای دریافت این نوع بیمه نامه 
کنند و تحت پوشش بیمه صنایع دستی قرار بگیرند. این کارشناس 
صنعت بیمه گفت: اکنون بیش از ۴۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه 
صنایع دس��تی قرار دارند و بیش از 2 هزار نفر نیز دارای ش��رایط 
ثبت نام برای دریافت بیمه نامه صنایع دستی هستند که می توانند 
با همکاری سازمان تامین اجتماعی، تحت پوشش این بیمه نامه و 
مشمول مزایای مربوط به مستمری و بازنشستگی قرار گیرند. وی 
بیان کرد: آن دس��ته از صنعتگرانی که در حوزه های صنایع دس��تی 
فعالیت می کنند، می توانند در صورت دارا بودن ش��رایط دریافت 
بیمه نامه صنایع دستی، تحت پوشش این بیمه قرار گیرند و در آینده 

از مزایای آن بهره مند شوند. وی افزود: مجلس شورای اسالمی، 
افراد خاصی را برای تحت پوشش بیمه صنایع دستی قرار گرفتن، 
در نظ��ر گرفت��ه و افراد برای دریافت بیمه نامه صنایع دس��تی باید 

دارای شرایطی باشند.

شرایط دریافت بیمه نامه � 
اش��تری در تش��ریح ش��رایط دریافت بیمه نامه صنایع دستی گفت: 
هنرمندان، قالیبافان و ش��اغالن حوزه صنایع دستی، برای دریافت 
بیمه نامه صنایع دستی، محدودیت مکانی ندارند. کلیه افراد دارای 
شرایط الزم در شهرها و روستاها، می توانند اقدام به دریافت بیمه نامه 
صنایع دستی کنند؛ به شرط آنکه دارای شناسه تولید صنایع دستی 
باشند. وی در بیان شرایط احراز شناسه تولید صنایع دستی توضیح 
داد: تش��خیص مصادیق صنایع دس��تی و افرادی که در این حوزه 
فعال و در عین حال، فاقد بیمه تامین اجتماعی هس��تند، برعهده 
وزارتخانه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و صنعت، 
معدن و تجارت است. عالوه بر این داشتن گواهی فنی-حرفه ای 
مرتبط با نوع صنایع دستی، برای دریافت این بیمه نامه اجباری است. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه صنعت بیمه جایگاه و نقش حائز اهمیتی در 
پایین آوردن ریسک  صنعت گردشگری و صنایع دستی دارد، اظهار 
کرد: در صنعت بیمه ما تمهیدات کارآمدی برای حوزه گردشگری و 

صنایع دستی در نظر گرفته نشده و جای کار فراوان دارد.

کارآیی بیمه نامه »توقف کسب وکار« � 
این کارشناس صنعت بیمه درباره چگونگی حمایت صنعت بیمه از 
صنایع دستی در دوران کرونا گفت: در دوران کرونا تنها بیمه نامه ای 
که به کسب  وکارها کمک کرد، بیمه نامه »توقف کسب  وکار« بود. 
از جمله کس��ب وکارهای تحت پوش��ش این بیمه نامه کسب  وکار 
و مش��اغل مرتبط با صنایع دس��تی است. این بیمه نامه به گونه ای 
طراحی شده که صنعتگران به ازای هر روز تعطیلی مطابق طرح 

خریداری شده، خسارت دریافت می کنند.

اخبار کوتاه

بانك و بيمه

تاکید مدیرعامل بانک تجارت بر حمایت از صنایع کوچک و بزرگاستقبال گسترده زائران اربعین حسینی از خدمات پولی بانک شهر در مرزهای کشور 
  مدیرامور شعب استان های بانک شهر با اشاره به استقبال گسترده زائران حسینی 
از خدمات پولی این بانک در مرزهای کش��ور، گفت: همزمان با برگزاری مراس��م 
پیاده روی اربعین س��ید و س��االر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(؛ استفاده 

هموطنان از خودپردازهای بانک شهر در مرزهای کشور رکورد زد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ش��هر، داود طبس��ی با اش��اره 
به خدمات رس��انی بانک ش��هر به میلیون ها نفر از عاش��قان دلس��وخته حضرت 
اباعب��داهلل الحس��ین )ع( ،گف��ت: با پیش بینی عزیم��ت تعداد زیادی از هموطنان 

به ش��هرهای کربال و نجف اش��رف؛ با تش��کیل س��تاد اربعین و برپایی موکب، اس��تقرار خودپردازهای سیار و اعزام 
همکاران به مناطق مرزی مهران و شلمچه ، خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی از سوی بانک شهر بانک 
شهر به صورت گسترده انجام گرفت. طبسی با بیان اینکه خدارا شاکر هستیم که توانستیم با تالش شبانه روزی 
همکاران داوطلب بانک، رضایتمندی زائران حسینی را در ارائه انواع خدمات بانکی و غیربانکی به دست بیاوریم، 
تصریح کرد: خودپردازهای بانک شهر در مرزهای کشور با پرستاری 2۴ ساعته توانست، مشکل نقدینگی زائران 

را به خوبی مرتفع کند.

مدیران عامل بانک تجارت و صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک با 
هدف حمایت از تولید و اشتغالزایی در کشور تفاهمنامه همکاری به امضا رساندند.  
به گزارش تجارت به نقل از اداره روابط  عمومی و ارتقای س��رمایه اجتماعی، در 
مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بانک تجارت و صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک که روز سه ش��نبه بیس��ت و نهم شهریورماه برگزار شد، دکتر هادی 
اخالق��ی فیض آثار به س��ابقه فعالی��ت بانک تجارت و حمایت های این مجموعه 
از صنایع و کسب وکارهای مختلف اشاره کرد و گفت: بانک تجارت از دهه های 

قبل، بانک تجار، کس��ب وکارها، صنایع و صنوف مختلف کش��ور ش��ناخته می ش��ود و رگ و ریش��ه این بانک به 
صورتی شکل گرفته که کارکنان آن به صورت تخصصی آماده خدمت رسانی بهینه به شرکت ها و صنایع بزرگ 
و کوچک هس��تند. مدیرعامل بانک تجارت با اش��اره به موضوع تفاهمنامه همکاری این بانک و صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک گفت: بدون ش��ک، این همکاری گامی مثبت در تقویت و رش��د کس��ب وکارهای 
کوچک به شمار می رود و بانک تجارت آماده است عالوه بر مفاد مندرج در تفاهمنامه در سایر فرآیندهای مالی 

و بانکی شرکت های کوچک هم از این کسب وکارها حمایت کند.

 میزبانی شبانه روزی بانک ملی
 ایران از زائران اربعین در استان های 

خوزستان،کرمانشاه و ایالم 
بانک ملی ایران در س��ه اس��تان مرزی خوزس��تان، کرمانشاه و 
ایالم که بیشترین میزان تردد زائران در ایام اربعین حسینی)ع( 

را شاهد است،اقدام به راه اندازی موکب کرد. 
ب��ه گ��زارش تج��ارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، 
استان های ایالم،خوزستان و کرمانشاه همه ساله از استان های 
پرتردد زائران ابا عبداهلل الحسین )علیه السالم( در ایام اربعین 
هس��تند. از این رو اداره امور ش��عب این اس��تان ها با بسیج همه 
امکانات، امسال نیز همچون سال های گذشته خدمات گسترده 

ای را به زائران و عاشقان آن حضرت ارائه کردند.
فعالیت باجه های بانکی ارائه دهنده خدمات ارزی و ریالی مستقر 
در نق��اط صف��ر م��رزی در ایام پر ازدحام اربعین نقش مهمی در 

رفع مشکالت زائران در این نقاط داشته است.
همچنین استقرار چندین دستگاه  خودپرداز سالنی و سیار در نقاط 
پر تردد پایانه های مرزی و بکارگیری دستگاه های کش لس 
جهت انجام امور غیر نقدی،مورد استقبال زائران قرار گرفت.

ادارت امور شعب خوزستان، ایالم و کرمانشاه با برپایی موکب 
های��ی ب��زرگ در پایانه های مرزی این دو اس��تان و با بس��یج 
کارکن��ان داوطل��ب به صورت ش��بانه روزی از زائران ایرانی و 

خارجی اباعبداهلل الحسین)ع( پذیرایی کردند.
در ای��ن موک��ب ه��ا عالوه بر امکان اس��تراحت زائران و طبخ و 
توزیع س��ه وعده غذای گرم، بس��ته های مس��افرتی نیز در بین 

زائران توزیع شده است

  سکان هدایت شعب بانک
قرض الحسنه مهر ایران در سیستان و 
بلوچستان به علیرضا مالزاده واگذار شد

مراس��م تکریم مدیر ش��عب بانک قرض الحس��نه مهر ایران در 
اس��تان سیس��تان و بلوچستان و تمش��یت امور مدیریت شعب 
استان، با حضور »عیسی امامی« رئیس هیأت مدیره، »احمدرضا 
کریمی« مدیر امور اس��تان ها و »حمیدرضا محبعلی« مش��اور 
مدیرعامل و رئیس اداره کل حوزه مدیریت بانک برگزار شد.

به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه 
مهر ایران، در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات دوره خدمت 
»مسعود مسعودی« طی حکم دکتر »سیدسعید شمسی نژاد« 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، تمشیت امور مدیریت 
شعب بانک استان سیستان و بلوچستان به »علیرضا مالزاده« 

واگذار شد.

آگه��ی مفق��ودی - اینجان��ب هیمن صفائی   مالک خودرو س��واری پژو 2۰۶به 
ش��ماره ش��هربانی ۵۱- ۴۴۵ س۵۴ و با شماره بدنه 8۱۶۹۰۶8۹و شماره موتور

FX۳N۱۴۳8۰۵۳به علت فقدان اسناد فروش)برگ کمپانی( تقاضای رونوشت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو 
واقع در پیکانش��هر س��اختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
سنندج

----------------------------------------------
مفقودی  - کلیه مدارک از جمله سند کمپانی ، سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه ) 
برگ سبز ( ، کارت سوخت و کارت خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس آی مدل 
۱۳8۳ به شماره پالک 2۹۶ و ۳۵ ایران 88 شماره موتور ۰۰۹822۰۵ شماره شاسی 

S۱۴۱228۳۳۶۳۵۴7 به نام مهری سروند مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
----------------------------------------------

مفقودی - فاکتور خرید س��یلندر به ش��ماره 22۵۶8۱۱۴۱۶۴ خودرو س��واری 
سیستم پژو تیپ ۴۰۵ جی ال ایکس آی ۱/8مدل ۱۳8۱ به شماره پالک 88۱ 
ط ۳2 ایران 2۴ ش��ماره موتور 22۵۶8۱۱۴۱۶۴ ش��ماره شاسی ۰۰8۱۰۱2۱۶۳ 

به نام هاشم صالحی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است
----------------------------------

گواهینامه موقت پایان تحصیلی اینجانب س��ارا ارزانی بیرگانی فرزند رجبعلی 
به شماره شناسنامه 7۱ صادره از آغاجاری در مقطع کارشناسی رشته پرستاری 
صادره از واحد دانش��گاهی آزاد اس��المی واحد بهبهان باش��ماره 2۱۵۰۰۳۱۳۰ 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان به نشانی خوزستان- بهبهان بلوار امیرکبیر 

خیابان بیانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان ارسال نمایند.
---------------------------------------------

گواهینامه موقت پایان تحصیلی اینجانب یعقوب مراد پور فرزند امامقلی  به 
شماره شناسنامه 2۱ صادره از حوزه روستایی کهگیلویه  در مقطع کارشناسی 
ناپیوس��ته  رش��ته علمی کاربردی حس��ابداری  صادره از واحد دانشگاهی آزاد 
اس��المی واحد دهدش��ت  باشماره س��ریال  ۱۹۵۱2۱۹ مفقود گردیده و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دهدش��ت به نش��انی انتهای ۱8۰ دستگاه - دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

دهدشت - کدپستی 7۵7۱7۶۳۱۱۱ ارسال نماید
----------------------------------------------

مفقودی - سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه )برگ سبز ( خودرو سواری سیستم 
2۰۶ تیپ 2۰۶SDTU۵مدل ۱۳۹2 به شماره پالک ۱2۳ ج ۳۹ ایران ۳۴ شماره 
موتور ۱۶۰B۰۰۳۰۴8۱ شماره شاسی NAAP۴۱FD۱DJ۶۳2۰2۰ به نام سید 

محمود فاطمی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است
----------------------------------------------

مفقودی - برگ سبز موتور سیکلت سیستم نیکتاز تیپ 2۰۰CDI به رنگ سفید 

  ۰۱۹7NEF۴۴۴۶۵۵   :2۰۰ وشماره موتورE۹۴۰282۹***NEF به شماره  تنه
مدل ۱۳۹۴ وش��ماره پالک ایران ۵8۱- 77۵۱۳ متعلق اس��ت به آقای حس��ین 

شیخی به شماره ملی ۰۰۶۶۹2۱۰2۳ مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
----------------------------------------------

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک همدان ناحیه یک 
هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 

فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳2۶۰۰۱۰۰۰۶2۵ 
مور۱۴۰۱/۰۶/۱۳هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری شیری فرزند علی حسن بشماره 
شناسنامه ۹۶7 صادره از بهار در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت۱۱/۳۶مترمربع 
قسمتی از پالک ۴ اصلی جهت الحاق به پالک ثبتی۴/8۶۱ واقع در حومه بخش سه 
همدان ، به نشانی منوچهری ،۱2 متری عقیل ، کوجه دلشاد، خریداری مع الواسطه 
از مالک رسمی غالمعلی نوروزیان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )۱۳77۳2۹(
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ضا شیرخانی خرم رئیس ثبت اسناد و امالک
----------------------------------------------

 آگهی عدم تسلیم سند مالکیت مورث
نظر بر اینکه خانم شروین نقی زاده از وارث مرحوم حمید نقی زاده اردبیلی با ارائه 
حصر وراثت و سایر مدارک الزم و برابر درخواست وارده شماره ۱۰۱۴877مورخه 
۱۴۰۱/۶/7 تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به سهم االرث خویش از پالک 2 
فرعی ۴۵7۹ اصلی قطعه یک واقع در بخش یک اردبیل را نموده و اعالم داشته 
سند اولیه مرحوم حمید نقی زاده اردبیلی ثبت و صادر شده است و در دست خانم 
شهزاد نقی زاده اردبیلی می باشدکه در جریان طی اخطاریه شماره ۱۰۱۴877 
مورخه ۱۴۰۱/۶/۱2به نامبرده ابالغ ولی در مهلت قانونی س��ند اولیه را تس��لیم 
ننموده حال در اجرای تبصره ۳ ماده ۱2۰ اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در 
روزنامه آگهی تا هر کس هر گونه ادعای به وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد 
خود داشته باشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی اصل اسناد مالکیت 
را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند . بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره 
اداره ثبت نسبت به صدور اسناد مالکیت بنام وارث طبق مقررات قانونی اقدام و 

اسناد اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک اردبیل- احمدیان

آگهی مزایده مال غیرمنقول
چاپ الکترونیکی - به موجب پرونده اجرائی کالسه ۱۴۰۰۰۱۴۵8 خانم سولماز صاحب جمعی علیه آقای وحید رسول زاده فرد 
بااس��تناد به اجرائیه صادره نس��بت به س��ند ازدواج ش��ماره ۱۱۹۹8-۱۳72/۵/۳۰ دفترخانه ازدواج شماره 27 اردبیل جهت وصول 
مهریه اجراییه تعداد ۱۱۰ عدد سکه طالی بهار آزادی صادر نموده و به درخواست بستانکار مقدار سیزده سهم مشاع از شصت 
سهم عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۴۵۵۳ تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۳8 شهر اردبیل ، موضوع 
سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ۵۳۱۱۶۱ سری د سال ۹۴ با شماره دفتر الکترونیکی ۱۳۹۶2۰۳۰۳۰۰۱۰۰۳۱۹۵ پالک ثبتی 
س��ه هزار و س��یصد و چهل و نه اصلی واقع در بخش دو اردبیل به آدرس: اردبیل / میدان انقالب / خیابان انقالب / نرس��یده به 
مسجد خیرال . با حدود اربعه و مساحت شماال": در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول )8/۰۰( هشت متر به سه هزار و سیصد و 
چهل و سه اصلی دوم به دیوار بطول )7/۴۵( هفت متر و چهل و پنج سانتیمتر به سه هزارو سیصدو چهل و سه اصلی شرقا": در 
سه قسمت که قسمت دوم آن جنوبی است ، اول دیواریست بطول )۹/۶۰( نه متر و شصت سانتیمتر به سه هزارو سیصد و چهل 
و چهار اصلی دوم دیوار به دیوار بطول  )۳/۰۰( س��ه متر به س��ه هزار و س��یصد و چهل و هش��ت اصلی س��وم )اول دیوار بدیوار دوم 
دیواریست اشتراکی( بطول )2۴/۳۵( بیست و چهار متر و سی و پنج سانتیمتر به سه هزار و سیصد و چهل و هشت اصلی جنوبا": 
درب و دیوار بطول )2۱/2۰( بیست و یک متر و بیست سانتیمتر به پیاده رو خیابان غربا": )اول دیوارست مشترک دوم دیوارست( 
بطول )۴۳/8۰( چهل و سه متر و هشتاد سانتیمتر به سه هزار و سیصد و پنجاه اصلی توقیف و طبق نظر کارشناس رسمی مقدار 
فوق به مبلغ شصت میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار ریال )۶۰/۶۶۶/۶۶7/۰۰۰ریال( 
ارزیابی گردیده است . ملک مزبور یکباب خانه مخروبه خالی از سکنه با دیوارهای خشتی و محدوده ملک با حصار آجر و خشتی 
و به مساحت 7۰۰/۱ متر مربع می باشد مزایده مقدار مرقوم از پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱2 مورخه نهم مهر ماه سال یکهزار 
و چهار صد و یک روز شنبه در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهداء ما بین میدان قدس و ججین برگزار می 
گردد. مزایده از مبلغ شصت میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شود.و طبق ماده ۱۳۶ اصالح 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 شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و 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 شده یا نشده باشد 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 اسناد رسمی اردبیل مراجعه نمایند.
ریيس اداره اجرای اسناد رسمی اردبيل- کشفی مقدم


