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کاهش ۵۰ درصدی تقاضای لوازم خانگی 
رئیس اتحادیه لوازم خانگی اظهار داشت: بازار لوازم خانگی راکد است، آنقدر 
قیمت ها باال اســت که خریداران قدرت خرید خود را از دســت دادند و خرید و 
فروشی انجام نمی شود. در یک تا دو ماه گذشته حدود 50 درصد کاهش تقاضای 
خرید لوازم خانگی داشتیم.اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی در گفت وگو 
با ایلنا در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی اظهار داشــت: بازار لوازم خانگی راکد 
است، آنقدر قیمت ها باال است که خریداران قدرت خرید خود را از دست دادند، 
از همین روی خرید و فروشــی انجام نمی شــود. در یک تا دو ماه گذشته حدود 
50 درصد کاهش تقاضای خرید لوازم خانگی داشتیم.وی با اشاره به افزایش آمار 
تعمیرات لوازم خانگی تصریح کرد: تمایل به خرید کاالهای دســت دوم نیز باال 
نرفته است اما تعمیرات دستگاه های خانگی در این مدت حداقل بین 30 تا 35 

درصد افزایش پیدا کرده است.

افزایش ۷۹ درصدی ارزش تخلفات صنفی
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اظهار کرد:  تعداد بازرسی ها نسبت 
به ۷ ماهه سال گذشته بالغ بر ۱۸ درصد افزایش، از نظر تعداد پرونده تخلفات ۶ 
درصد کاهش داشته اما از نظر ارزش ریالی تخلفات ۷۹ درصد افزایش پیدا کرده 
است.بهنام نیک منش، معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران در گفت وگو 
با ایلنا اظهار داشــت: دادستانی، ســازمان تعزیرات، و سازمان صمت گشت های 
مشــترک دارند و بازرســی های خود را به انبارها و مراکز نگهداری عمده کاالها 
معطوف کردند. بعضا هم تخلفاتی مثل عرضه گوشت فاسد شدنی، احتکار روغن 
یا تخلف در مورد آرد مشاهده شده است.وی اضافه کرد: در هفت ماه گذشته ۱ 
میلیون و ۷4۹ هزار و 33۷ بازرســی از صنوف در کشور انجام شده از این تعداد 
۸4 هزار و ۷۹3 مورد تخلف مشاهده شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال 
شده است. ارزش ریالی این تخلف نیز ۱50۷ میلیارد و 5۶3 میلیون و 4۱۱ هزار 

و ۶۱ ریال است. 

شکست رکورد استخراج ماهیانه معدن میدوک 
مدیرعامل شــرکت مس گفت: مجموع ماده معدنی و باطله استخراج شده از 
معدن میدوک در مهر امســال به رقم 3 میلیون و ۹3۷ هزار و ۱0۲ تن رســید 
که نسبت به رکورد قبل ۲.۲ درصد افزایش داشته است.به گزارش شرکت مس، 
اردشیر ســعدمحمدی اظهار داشت: در ســال جهش تولید با تالش و کوشش 
حداکثری پرســنل ســخت کوش صنعت مس رکورد اســتخراج ماهیانه معدن 
میــدوک با ۲.۲ درصد افزایش نســبت به رکورد قبلی در مهرماه ۹3 شکســته 
شد.مدیرعامل شرکت مس گفت: معدن میدوک در مهر ماه سال جاری موفق به 
ثبت رکورد جدیدی در استخراج ماهیانه شد؛ به طوری که مجموع ماده معدنی و 
باطله استخراج شده در مهرماه امسال به رقم 3 میلیون و ۹3۷ هزار و ۱0۲ تن 
رسید که نســبت به رکورد قبل با 3 میلیون و ۸5۲ هزار و ۶۸4 تن ۲.۲ درصد 
افزایش داشــته است.بر اساس این گزارش، امور پاالیشگاه خاتون آباد در مجتمع 
مس شــهربابک در اردیبهشت ماه سال جاری نیز موفق به ثبت رکورد تازه ای در 
تولید کاتد شد به طوری که این پاالیشگاه در اردیبهشت ماه موفق به رشد بیش 

از ۱۲ درصدی تولید کاتد شد.

آغاز ششمین مرحله فروش فوق العاده ایران خودرو 
گروه صنعتی ایران خودرو روزگذشــته ششــمین مرحله فــروش فوق العاده 
محصوالت خود را آغاز کرد که به مدت ســه روز ادامه خواهد داشت.به گزارش 
ایران خودرو، در این طرح ســه محصول پژو پــارس بنزینی، پژو ۲0۶ تیپ دو و 
سمند ال.ایکس با موعد تحویل حداکثر ۹0 روز عرضه شده است.متقاضیان این 
طرح تا حداکثر ســه روز پس از پایان مهلت ثبت نام از طریق قرعه کشی انتخاب 
و اعالم خواهند شــد.واجدان شــرایط می توانند در مهلت مقرر از طریق سایت 
فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشانی esale.ikco.ir نسبت به ثبت 
نام اقدام کنند.منتخبان نیز به مدت پنج روز مهلت خواهند داشــت تا نسبت به 
واریز وجه کامل خودرو اقدام کنند.به منظور توزیع خودرو میان مشتریان واقعی، 

محدودیت های طرح های گذشته همچنان اجرا می شود. 

اخبار کوتاه

رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران با اشــاره به 
توســعه صادرات غیرنفتی به ۱۷ کشور هدف و اولویت دار، 
خاطرنشــان کرد: مجموع صادرات غیرنفتی به این کشورها 
در نیمه نخست ســال بیش از ۱۲ میلیارد دالر بوده است. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، 
»حمید زادبوم« در نخســتین جلسه کمیته پایش تجارت 
خارجی کشــور، اظهار داشت: تســهیل فرآیند واردات در 
مقابل صادرات برای تســریع در بازگشــت ارز صادراتی به 
چرخه اقتصادی کشور اقدام مهمی بود که با پیگیری وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت و همکاری دســتگاه های مربوطه 
در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت تصویب شد.وی افزود: 
سیاست فراوانی ارز صادرات غیرنفتی منجر به واقعی  شدن 
نرخ ارز و تســهیل روند تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی 
خواهد شــد که با توجه به اهمیت حوزه تجارت خارجی به 
عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ملی، پایش مستمر وضعیت 
تجارت خارجی کشــور ضرورت دارد.زادبوم بر حضور موثر 
دستگاه های اجرایی در ســطوح تصمیم گیری در جلسات 
کمیته پایش تجارت خارجی کشور به منظور رصد مستمر 
وضعیت این حوزه تاکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت این 
بخش برای رونق بخشیدن به شاخص های مهم اقتصاد ملی، 
همگرایــی صادرات و واردات و توازن این دو حوزه به تامین 
به موقع نیازهای کشــور و رشد صادرات کمک خواهد کرد.
وی اظهار داشت: فراوانی و تامین به موقع کاالهای مورد نیاز 
کشــور در سطح واحدهای تولیدی و مصارف مردم نیازمند 
فراوانی ارز صادرات غیرنفتی است و کمک به توسعه صادرات 
باید در اولویت کشور و همه دستگاه های دست اندرکار باشد.

دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور افزود: روند 
رشد صادرات در تمامی کاالهای غیرنفتی آهنگ مثبتی دارد 
و با گشایش و تســهیل روش های بازگشت ارز صادرات به 
چرخه اقتصادی کشور، این روند مثبت استمرار خواهد یافت.

رشد ۶۵ درصدی صادرات به اوراسیا
زادبوم به رشد صادرات کاالهای غیرنفتی به اوراسیا طی 
دوره ۱0 ماهــه از آبان ماه ۹۸ لغایت پایان مردادماه ســال 
جاری اشاره کرد و گفت: صادرات به پنج کشور عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا در اقالم ترجیحی تا در این مدت نسبت 
به مدت مشابه گذشته رشــد ۶5 درصدی داشته است.وی 
تأکید کرد: باید ساختار موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران 
با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای اجرای سیاست تجاری برد- 
برد ایران با اتحادیه مذکور و توســعه مناســبات تجاری در 

راستای اهداف پیش بینی شده، پیگیری شود.رئیس سازمان 
توسعه تجارت، ارتقای ارزش افزوده صادرات در حوزۀ تولید به 
طور کالن و واحدهای تولیدی به صورت عملیاتی را نیازمند 
بسترسازی مناسب دانســت و گفت: تولید صادرات محور و 
رقابت پذیــر باید اولویت بخش تولید در حوزه های صنعتی، 
معدنی و کشاورزی باشد.وی افزود: طبق آمار تجمیعی رفع 
تعهدات ارزی از ۲۲ فرودین ماه سال ۹۷ تاکنون حدود ۹۲ 
درصد تعهدات ارزی صادرات توسط واحدهای تولیدی ایفا 
شده اســت.زادبوم ادامه داد: براساس مصوبات جلسه مورخ 

۲ تیرماه ۹۹ شــورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور و 
پیگیری های مکرر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
توسعه تجارت ایران، گمرک مکلف به ارائه به موقع و جامع 
آمار عملکرد تجارت خارجی کشور به سازمان توسعه تجارت 
ایران است. معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایــران عنوان کرد: نوســانات سیاســت های پولی و نقصان 
زیرســاخت های تجاری در گمرکات مرزی و ناوگان حمل 
و نقل کشــور از جمله مشکالت صادرات کاالهای غیرنفتی 
به کشورهای هدف به ویژه بازارهای همسایه است و تقویت 
و تجهیز لجســتیک و ناوگان حمل محصوالت کشاورزی و 
تامین تجهیزات و ملزومات بسته بندی باعث کاهش ضایعات 
و افزایش ارزش افزوده کاالها خواهد شد.وی افزود: فراوانی 
ارز صــادرات غیرنفتی منجر به تقویــت فرآیند تامین ارز 
واردات مواد اولیه و ترخیص کاالهای دپوشــده در گمرکات 

خواهد شد.
زادبوم با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی باید به عزم 
ملی به ویژه دستگاه های دولتی در سطح کالن تبدیل شود، 
خاطرنشان کرد: تحریم های ناجوانمردانه آمریکا فرصت های 
بســیاری برای کشــور به وجود آورده اســت و باید با رفع 
چالش های داخلی به تحقق ارزآوری از این فرصت ها کمک 
شود و نقش دستگاه های دولتی ذی ربط در این جهت حائز 
اهمیت است.اولین نشســت کمیته پایش تجارت خارجی 
کشور به ریاســت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور 
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، معاون 
بازرگانی داخلی وزارت صمــت و نمایندگان وزارتخانه های 
کشــور، جهاد کشــاورزی و امور اقتصادی و دارایی، بانک 
مرکزی و اتاق تعاون ایران با دستور بررسی وضعیت تجارت 
خارجی به ویژه صادرات غیرنفتی در محل ســازمان توسعه 

تجارت ایران برگزار شد.

در نیمه نخست امسال محقق شد

صادرات۱۲میلیارددالریبه۱۷کشوراولویتدار

سرپرست ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتــی ایران از برنامه ریزی برای راه ندازی مجدد دو 
هــزار واحد صنعتی راکد و غیرفعال تا پایان امســال 

خبر داد.
بــه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »اصغر 
مصاحب« افزود:  پیش از این مقرر بود که تا پایان سال 
۹۹ تعداد یک هــزار و 500 واحد صنعتی غیرفعال به 
چرخه تولید بازگردند که در راســتای اهداف »جهش 
تولید« و اســتفاده بهینــه از ظرفیت های موجود در 
بخــش صنعت، این تعــداد افزایــش یافت.این مقام 
مســوول اظهارداشــت: جلوگیری از غیرفعال شدن 
واحدهای صنعتی فعال، از دیگر برنامه های اصلی این 

سازمان است.
وی بیان داشــت: رصد واحدهای صنعتی غیرفعال 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی در سطح کالن 
و ســاختاری نشان می دهد علل عمده غیرفعال شدن 
آنها تامین نقدینگی، تامین مواد اولیه، تامین ماشین 
آالت و فقدان بازار اســت.وی، برخی اقدامات در قالب 

توانمندسازی واحدهای صنعتی را شامل خدمات ارائه 
شده در کلینیک های کسب و کار،  تقویت شبکه سازی 
در کســب و کارهای کوچک و متوسط و پیوند آنها با 
صنایع بزرگ در قالب برنامه  های توســعه خوشه های 
کســب و کار و نظــام مبادالت پیمــان کاری فرعی،  
ارتقــای دانش و مهارت شــاغالن واحدهای صنعتی، 
حمایــت از حضور و پذیــرش SMEها در فرابورس، 
حمایــت از تولید محتــوا برای بازاریابی در ســامانه 
فروش محصوالت و توســعه بــازار در قالب حضور در 

نمایشگاه های مختلف عنوان کرد.
سرپرست ســازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران خاطرنشان کرد: نتایج اجرای طرح های 
حمایتــی از صنایع کوچک و متوســط را می توان در 
کاهش 5.۲ درصدی روند غیرفعال شــدن واحدهای 
تولیدی در شــهرک ها و نواحی صنعتی طی یک سال 
گذشــته، کاهش ۱.۷ درصدی در ۶ ماه و افزایش 54 
درصدی نرخ رشــد واحدهای مجدد راه اندازی شده 

طی هفت ماهه امسال مشاهده کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران گفت: 
در صورتی که کاهش ارزش دالر در بازار ادامه دار باشد، 
قیمت خانه ســقوط می کند.مصطفی قلی خسروی به 
ایرنا گفت: مدت های زیادی اســت که ارزش ملک در 
کشــور به وضعیت قیمت دالر وابسته شده است و به 
همیــن دلیل اکنون قیمت ملک در کشــور با حباب 
بسیار زیادی همراه است. وی گفت: به محض افزایش 
قیمــت دالر قیمت آپارتمان نیــز افزایش می یابد اما 
کاهش قیمت دالر بالفاصلــه منجر به کاهش قیمت 
مســکن نمی شود، چرا که انتظار بازگشت قیمت دالر 
به مدار صعــودی منجر به مقاومت بــازار در کاهش 

قیمت ها خواهد شد.
وی ادامــه داد: با این حال رصد ما از وضعیت بازار 
مسکن حاکی از این است که در صورت تدوام کاهش 
قیمت دالر و ماندگاری دالر روی قیمت متعادل حتما 
با ســقوط قیمت ها در بازارمســکن همراه هستیم.به 
گفته قلی خسروی تدبیر دولت در کاهش قیمت دالر 
می تواند قیمت مســکن را تحت تاثیــر قرار داده و از 

ادامه رشد قیمت ها در بازار مسکن جلوگیری به عمل 
آورد.رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران ادامه 
داد: 35 درصد قیمت ملک به مصالح اســتفاده شده 
در آن مربوط می شــود و در صورتی که دولت بر روی 
قیمت مصالح ساختمانی نظارت داشته باشد می توانیم 

باز هم به کاهش قیمت مسکن برسیم.
وی با بیــان اینکه ۸0 درصد مصالح ســاختمانی 
تولید داخل اســت، ادامه داد: برای مثال قیمت ماسه 
چرا باید صد درصد گران شــود؟ چرا نظارت در بازار 
مصالح ضعیف اســت؟ بخشــی به دلیل جو روانی و 
بخشــی به دلیل کاهش نظارت ها است.قلی خسروی 
تاثیر سیاست خارجی بر قیمت مسکن را نسبی اعالم 
کرد و با اشــاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
گفــت: پیروزی دموکرات ها یــا جمهوریخواهان هیچ 
کــدام بر کاهش یا افزایش قیمت مســکن تاثیرگداز 
نیست، مسئله اصلی کنترل و ثبات قیمت دالر است 
که اکنون با سیاســت های جدید بانک مرکزی انتظار 

کاهش قیمت دالر افزایش یافته است.

سقوط قیمت مسکن با تداوم کاهش قیمت دالر۲ هزار واحد صنعتی غیرفعال تا پایان سال راه اندازی می شود

بورس

شاخص کل در بازار بورس روز یکشنبه ۲5 هزار 
۹۹۷ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به 
رقم یک میلیون و ۲۷۹ هزار واحد رسید. براساس 
معامالت روزگذشــته بیش از پنج میلیارد و 4۱۱ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4۹ 
هزار و 450 میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شــاخص کل )هم وزن( با ســه هزار و 3۷5 واحد 
کاهش به 3۷4 هزار و ۹4۷ واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با دو هزار و ۲۱۱ واحد افت به ۲45 هزار 
و 5۸۱ واحد رسیدند.شــاخص بازار اول ۱۹ هزار و 
5۱5 واحد و شــاخص بــازار دوم 50 هزار و ۶۱۱ 
واحد کاهش داشــتند.عالوه بر این در بین تمامی 
نمادها، نماد معدنــی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 
۶5۷ واحد، نفت بهران )شبهرن( با ۱۸4 واحد، بانک 

اقتصاد نوین )ونوین( با ۱5۲ واحد، نفت ســپاهان 
)شســپا( با ۱34 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 
۱۱۹ واحد، آهنگری تراکتورسازی ایران )خاهن( با 
۹۹ واحد، پتروشــیمی پارس )پارس( با ۶۱ واحد، 
نفت پارس )شنفت( با 5۲ واحد و کاشی و سرامیک 
حافظ )کحافظ( با 4۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را 
بر شاخص بورس داشتند. برپایه این گزارش، دیروز 
نماد ســایپا، فوالد مبارکه اصفهان، ایران ســرمایه 
گذاری ســیمان تامین، ملی صنایــع مس ایران، 
گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو، پاالیش 
نفت اصفهان و پــارس الکتریک در گروه نمادهای 
پربیننده قرار داشتند.شــاخص فرابورس نیز بیش 
از ۲۸۲ واحد کاهش داشــت و بــر روی کانال ۱5 
هــزار و ۹۸4 واحد ثابت ماند.همچنین در این بازار 

یک میلیارد و ۲4۷ هزار برگه ســهم به ارزش ۲۲ 
هزار و ۲۶ میلیارد ریال داد و ســتد شد.به گزارش 
ایرنا، بورس روز شــنبه بعد از مدت ها افت در مدار 
صعودی قرار گرفت و با ۱۷ هزار و 45۶ واحد رشد 
به عدد یک میلیون و 30۱ هزار واحد رســید.حال 
دیروز شاخص بورس برخالف معامالت دیروز که در 
مسیر افزایشی بود، معامالت خود را نزولی آغاز کرد 
و با ۲5 هزار ۹۹۷ واحد افت در کانال یک میلیون و 

۲۷۹ هزار واحد به معامالت خود پایان داد.

شاخص بورس دوباره قرمز شد

معاون فنی گمرک ایــران اعالم کرد که با توجه 
به شــرایط موجود، این سازمان براساس قوانین امور 
گمرکی نســبت به اعمال قانــون متروکه با رعایت 
مقررات مربوطه برای برنج های دپو شده اقدام خواهد 
کرد. بعد از حواشــی و بحث هایی کــه در رابطه با 
برنج های دپو شــده در گمرک کــه تا بیش از ۲30 
هزار تن برآورد می شــود مطرح شد و واردکنندگان 
خواهان ترخیــص کاالی خود از گمرک به دلیل رو 
به فساد رفتن و کمبود آن در بازار، شده بودند اخیرا 
رئیس انجمن واردکنندگان برنج از حل شدن مشکل 
ارزی و صــدور کد تخصیص ارز خبر داده و در یکی 
از مواضــع خود اعالم کرده بــود که فعال تمایلی به 
ترخیص ایــن کاال از گمرک ندارند چرا که به نوعی 
برای آن ها به صرفه نبــوده و قیمت برنج وارداتی با 
برنج داخلی برابری می کند.این در حالی بود که وی 
و برخی دیگــر از واردکنندگان و صاحبان برنج های 
دپو شــده در گمرک و بنادر از چندی پیش با انتقاد 
از رویه تخصیص و تأمین ارز نســبت به کمبود برنج 
در بازار و ترخیص فوری آن هشــدار داده بود.اما به 
دنبال مسائل مطرح شده پیگیری موضوع از گمرک 

ایــران با اعالم مهرداد جمــال ارونقی - معاون فنی 
گمــرک ایران- در رابطه با متروکه شــده برنج های 
رســوبی در گمرک همراه بود.به گزارش ایســنا،این 
مقام مسئول در گمرک ایران چند نکته را در رابطه 
با مســائل مطرح شده توضیح داد و گفت: صدور کد 
تخصیــص ارز به هیچ عنوان به معنای مجوزی برای 
ترخیص برنج های دپو شــده در گمرک نیست و ما 
هیــچ اختیاری برای ترخیص ایــن برنج ها با صدور 
کد تخصیــص نداریم و فقط باید کد رهگیری بانک 
)کد ساتا( صادر شود، بنابراین با صدور کد تخصیص 
مشکلی برای ترخیص برنج ها حل نخواهد شد.ارونقی 
یادآور شد:تا پیش از این با وجود مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی برای ترخیص درصدی کاالی اساسی از 
جمله برنج، با توجه به اینکه احراز و اعالم اینکه ثبت 
سفارشــی در صف تأمین ارز است یا خیر، به عهده 
بانک های عامل است، این بانک ها براساس بخشنامه 
بانــک مرکزی از صدور گواهــی مبنی بر قرارگیری 
کاال در صف تامین ارز امتناع کرده و امکان ترخیص 
درصــدی از محموله های کاالهــای وارداتی وجود 
نداشته اســت.وی در رابطه با تشخیص فاسد شدن 

برنج های مانده در گمرک نیــز گفت: ما در گمرک 
هیچ گاه اعالم نکرده ایم که برنج ها فاســد شده اند 
بلکــه تأکید کرده ایم که با توجه به شــرایط موجود 
در بنادر و کانتینرها این برنج ها رو به فاســد شدن 
هســتند. در عین حال که تشخیص فاسد و یا سالم 
ماندن برنج ها بر عهده دستگاه های مربوطه از جمله 
سازمان کشاورزی و سازمان ملی استاندارد است و تا 
زمانی که مجوز معتبر آن ها به ما اعالم نشود ترخیص 
صورت نخواهد گرفت. معــاون فنی گمرک ایران با 
اشاره به اینکه برنج ها از مدت ها قبل به گمرک اظهار 
شــده اند و ترخیص آن ها صورت نگرفته و در حال 
حاضر انجمن واردکننــدگان برنج عدم تمایل خود 
برای ترخیص را اعالم کرده است گفت: بر این اساس 
گمرک ایران طبــق قوانین امور گمرکی اقدام کرده 
و قانــون متروکه را با رعایــت مقررات مربوطه برای 
برنج های رســوبی در گمرک اعمال خواهد کرد.وی 
یادآور شد:در صورتی که گمرک برنج های دپو شده 
که حدود ۲30 هزار تن برآورد می شــود را متروکه 
اعالم کند آنگاه ایــن برنج ها برای تعیین تکلیف به 

سازمان اموال تملیکی سپرده می شود.

درحالــی زمزمه هــای عرضه ســومین صندوق 
ســرمایه گذاری دولت به گوش می رســد که هنوز 
پاالیشــی یکم به پرتفوی خریــداران این صندوق 
اضافه نشــده و ایــن موضوع با توجه بــه روزهای 
کاهشی شاخص بورس باعث شده خریداران بخشی 

از سرمایه خود را از دست بدهند.
در این راستا، نخست صندوق سرمایه  گذاری قابل 
معامله بانک و بیمه شامل باقی مانده سهام دولت در 
بانک های صادرات، ملت، تجارت و شرکت های بیمه 
البرز و اتکایی امین، دومین صندوق سرمایه  گذاری 
قابل معامله پاالیشی شامل باقی مانده سهام دولت در 
پاالیشگاه های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز در 

بازار سرمایه عرضه شدند.پیش از این اعالم شده بود 
ســومین صندوق سرمایه  گذاری قابل معامله شامل 
صنایع خودرویی و فلزی )باقی مانده سهام دولت در 
شرکت های ایران خودرو، سایپا، فوالد مبارکه و ملی 
صنایع مس( است که به نظر می رسد آنچه قرار است 
در قالب داراسوم عرضه شود، باقیمانده سهام دولت 

در بانک  های ملت، تجارت و صادرات ایران است.
این موضوع به تصویب هیات وزیران رســیده و 
سقف سرمایه  گذاری هر شخص حقیقی در صندوق 
یادشــده، 50 میلیــون ریال تعیین می شــود.این 
موضوع درحالی مطرح می شــود که با وجود اینکه 
یک ماه از پایان پذیره نویسی پاالیشی یکم گذشته، 

این صنــدوق هنوز بــه پرتفوی خریــداران اضافه 
نشده اســت. با ادامه دار شدن ریزش بازار سرمایه، 
خریداران پاالیشــی یکم حدود ۱0 درصد سرمایه 
خود را از دســت دادند درحالی که تصور بر این بود 
که پاالیشــی یکم نیز مانند دارایکم ســود مناسبی 
نصیب خریداران کند.در این راســتا، چندی پیش 
مدیر امور ناشــران شرکت ســپرده گذاری مرکزی 
درمورد اینکه چرا پاالیشــی یکم هنوز قابل معامله 
نشده به ایسنا توضیح داده بود که اطالعاتی که این 
شرکت از مدیر صندوق پاالیشی یکم اخذ کرده بود، 
تفکیک شــده نبوده و به همین دلیــل بازگردانده 

شدند.

معاون گمرک خبر داد

برنج های رسوبی در گمرک متروکه می شود

وعده دارا سوم در زمان بالتکلیفی پاالیشی یکم!

آگهی فقدان سند مالکیت

با  با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی  نظر به اینکه خانم عفت ایزد خواه کرمانی اصالتا 
و درخواست  تهران  دفترخانه 1588  ذیل شماره 99/6/12-5772  امضا شده  گواهی  استشهادیه  تسلیم 
ماده  اجرای  در  مراتب  است  نموده  را  مالکیت  سند  المثنی  سند  صدور  تقاضای   99/6/12-11935 وارده 
120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت : عفت 
ایزدخواه کرمانی – ششدانگ شماره پالک 3744/2344 علت گم شدن جابجایی خالصه وضعیت مالکیت: 
مفروز  تفکیکی   5 قطعه  پالک 3744/2344  مسکونی  آپارتمان  دستگاه  یک  کاداستری ششدانگ  سند 
انباری قطعه 13  3744/58 بخش 3 به مساحت 53/84 متر مربع واقع در شمال غربی طبقه 2 بانضمام 
و پارکینگ قطعه 11 نبام عفت ایزد خواه کرمانی ثبت و با شماره های چاپی 200743 صادر گردیده است 
سپس برابر اسناد رهنی شماره 10053 و10054-94/9/28 دفتر 912 تهران در رهن بانک ملت شعبه خردمند 
شمالی قرار گرفته است که موافقت بانک طی نامه شماره 6314/220-99/7/27 اعالم گردیده است لذا با 
توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.
15282 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 نظر به اینکه مژگان ابراهیمی اصالتا با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی باتسلیم استشهادیه 
گواهی امضا شده ذیل شماره 18130 و18129-99/6/5 دفترخانه 548 تهران و درخواست وارده 16258-
99/7/21 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت به شرح زیر آگهی میگردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: مژگان ابراهیمی – ششدانگ 
شماره پالک 3927/738 علت گم شدن جاماندن در وسیله نقلیه عمومی خالصه وضعیت مالکیت: سند 
از  مفروز  تفکیکی   7 قطعه   3927/738 پالک  آپارتمان  دستگاه  یک  اعیان  و  عرصه  ششدانگ  مالکیت 
3927/193 بخش 3 به مساحت 102/55 متر مربع واقع در شمال طبقه 1 بنام مژگان ابراهیمی ثبت و با 
شماره های چاپی 379334 صادر گردیده است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر 
معامله کرده که در قسمت  آگهی  مورد  به ملک  تا هرکس نسبت  اعالم  مراتب  المثنی  درخواست صدور 
چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار 
آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره 

ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15281 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش

اگهی اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی
 نظر به اینکه سازمان ملی زمین مسکن از مالکین ششدانگ پالک ثبتی1097فرعی از 18 اصلی و 745 
و728 فرعی از 19 اصلی و 1105 و 1599 فرعی از 20 اصلی واقع در بخش 11 تهران رودبار قصران تقاضای 
صدور سند مالکیت کاداستر) تک برگی( نموده با توجه به اینکه سند مالکیت اولیه فاقد مساحت طول ابعاد 
می باشد و صدور سند مالکیت پالک بصورت تک برگی با درج طول و ابعاد ومساحت ) کاداستری( صورت 
می گیرد لذا در صورت اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و ماده 12 قانون حد نگار جهت بازدید 
محل و تهیه نقشه از محدوده پالک مذکور دوشنبه مورخ 99/8/12 ساعت 10 صبح تعیین وقت شده است 
اطمینان  مالکین مشاعی پالک فوق می رساند جهت حصول  مالکین مجاور و سایر  به اطالع  بدینوسیله 
از عدم تضییع حقوق با در دست داشتن اصل سند مالکیت در روز موعد در محل وقوع ملک حضور بهم 
رسانند تا برابر مقررات اقدام الزم معمول گردد. ضمنا عدم حضور مانع از ادامه عملیات ثبتی نخواهد بود.

15279رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فشم – نجفی بانه 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 

 آقای اشکان مستقیمی وکالتا برابر وکالتنامه شماره های 22271 مورخ 1398/9/18 دفترخانه 806 تهران و 
59142 و59143 مورخ 1398/9/18 دفترخانه 564 تهران با تسلیم استشهادیه گواهی شده شماره 27631 مورخ 
1398/5/30 دفتر اسناد رسمی شماره 140 تهران طی درخواست وارده 19618-98 مورخ 1398/6/2 با اعالم اینکه 
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 176 متر مربع به پالک 35305 فرعی از 4476 اصلی ذیل امالک 
855 صفحه 199 ثبت 127680 به چاپی شماره 054281 صادر وتسلیم گردید سپس مع الواسطه برابر سند انتقال 
شماره 97522 مورخ 1370/9/27 دفترخانه 11 تهران به خانم مهین محمد زاده منتقل گردید و برابر دادنامه حصر 
وراثت به شماره 9809970330100700 صادره از شعبه 2301 مجتمع شماره 24 شورای حل اختالف تهران مالک فوت 
و وراث حین الفوت عبارتند از فریدون ، صدیقه، شهال فرزندان واسماعیل همسر شهرت همگی عمید زاده می باشد 
متعاقبا برابر گواهی حصر وراثت به شماره 789 مورخ 1389/4/26 شورای حل اختالف حوزه 234 مجتمع شماره 
، فریدون  از شهال، علی  الفوت ایشان عبارتند  نیز فوت نموده که وراث حین  24 تهران آقای اسماعیل عمیدزاده 
عمید زاده فرزندان و برابر گواهی حصر وراثت به شماره 98000994 مورخ 1395/10/18 قاضی شورای حل اختالف 
و زهرا و محمد علی  از سکینه شوشتری همسر  ایشان عبارتند  نیز فوت که وراث  آقای علی عمیدزاده  تهران   7
عمیدزاده فرزندان متوفی می باشند و برابر گواهی حصر وراثت به شماره 874 مورخ 1383/8/3 ریاست شعبه 34 
دادگاه عمومی حقوقی تهران خانم صدیقه عمیدزاده نیز فوت که وراث ایشان عبارتند از پیام، محمد علی پژمان 
خرمی فرزندان و اسماعیل عمیدزاده پدر متوفی می باشد در قید رهن نمی باشد به علت جابجایی مفقود گردیده 
و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت پالک مذکور را نموده است در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 
80/11/8( مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند بدیهی است در صورت انقضا 
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را ارائه نگردد طبق مقررات 

وتشریفات اداری ، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
15280 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی

 بدینوسیله به منیر بیاتین به نشانی شریعتی ظفر خ اطلسی خ 15 پالک 96ط4 ابالغ می شود بانک توسعه 
تعاون جهت وصول طلب خود به مبلغ 3/036/023/872 ریال تا تاریخ 97/2/9 طبق مقررات به موجب 
اسناد رهنی شماره 24093 و25854 تنظیمی دفترخانه شماره 493 تهران علیه شما اجراییه صادر نموده 
و پرونده اجرایی به کالسه 9703146 در این اداره تشکیل شده وطبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما به 
شرح متن سند فوق شناخته نشده وآدرس فعلی شما نیز برای این اجرا مشخص نمی باشد لذا طبق ماده 
18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی 
ننمائید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته 

و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
15278 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی تهران – فردوسی زاده نائینی 

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ستاک سبز تیدا 
درتاریخ 1399/08/11 به شماره ثبت 567768 به شناسه ملی 14009550123 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید محصوالت کشاورزی ارائه خدمات و تأمین نیاز تولید 
کنندگان کشاورزی تولید محصوالت دامی کشاورزی ارائه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره و برگزاری دوره های 
آموزشی درخصوص کشاورزی امور مربوط به محیط زیست و فعالیت های زیست محیطی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران 
، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله یوسف آباد ، خیابان ابن سینا ، خیابان 19/1 ، پالک 19 ، طبقه اول کدپستی 1433814711 
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الهام توسلی به 
شماره ملی 0015294897 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه آقای مهریار شاملو به شماره ملی 4560130515 دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم الهام توسلی به شماره ملی 0015294897 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهریار شاملو به شماره ملی 4560130515 و به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مهریار شاملو 
و الهام توسلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار مردم ساالری 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1036437(

 آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی به شماره بایگانی 9808491 ) خودرو(

سواری  خودروی  دستگاه  یک  ششدانگ  فوق  بایگانی  شماره  به  اجرایی  پرونده  موجب  به   
شاسی  شماره  متالیک   – ای  نقره  رنگ   1395 مدل  سواری  کاربری   TONDAR90A تیپ  رنو  سیستم 
 2 محور  تعداد  بنزین  سوخت  نوع   100016216RR024627 موتور  شماره   NAALSRBYWGA518510
به  متعلق   73 م   381-99 ایران  انتظامی  شماره  به   4 سیلندر  تعداد   4 چرخ  تعداد  نفر   5 جمعا  ظرفیت 
آقای امیررضا نادری ) مدیون( برابر نامه شماره 13/19/9938884 مورخ 1399/3/18 مرکز شماره گذاری 
پلیس راهور ناجا خودروی مذکور بازداشت و برابر نامه شماره 13/19/9960690 مورخ 1399/4/15 مرکز 
در  مذکور  990012533 خودروی  به شماره  پارکینگ  قبض  موجب  به  و  ناجا  راهور  پلیس  گذاری  شماره 
تاریخ 1399/5/6 در پارکینگ شیشه مینا توقیف گردیده است و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری 
وارده به شماره 15027418 مورخ 1399/6/15 توصیف خودرو عبارت است از اینکه خودروی فوق دارای 
زدگی ومالیده گی و تصادفی در قسمت عقب راست گلگیر و عقب چپ گلگیر عقب دارد که عینا مشهود 
ومعلوم است نیاز به صافکاری و نقاشی دارد دو حلقه الستیک چرخ های جلو سالم و در حد صفر هستند 
سپر جلو نیاز به تعمیر جزئی دارد در اثر تابش آفتاب به بدنه و سقف دورتادور رنگ رفتگی دارد و ارزش 
خودروی مورد نظر با توجه به وضعیت ظاهری و کیفیت فنی و سایر مشخصات و قیمت روز در بازار طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال 
( ارزیابی شده که برابر درخواست بستانکار وارده به شماره 15027418 مورخ 1399/6/5 خودروی مذکور 
دارای بیمه نامه تا تاریخ 1400/2/1 می باشد ودر روز چهارشنبه مورخ 99/9/5 از ساعت 9 الی 12 در محل 
پارکینگ شیشه مینا به نشانی تهران کیلومتر 6 جاده مخصوص کرج بلوار شیشه مینا بلوار ولیعصر از طریق 
مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 2/350/000/000 ریال ) دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون 
ریال ( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد مزایده حضوری است و شرکت در جلسه 
مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و 
پس از اخذ شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار و یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا خریدار 
و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 10 درصد به نام خود 
و تحت شناسه اعالمی را به همراه درخواست کتبی خود به واحد اجرا تسلیم نمایند ضمنا برنده مزایده 
مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل 
استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و 

مزایده تجدید می گردد این آگهی پس از تایید نهایی فرایند مزایده و ارسال آگهی در 
سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشار آگهی در روزنامه کثیر االنتشار محلی است تاریخ انتشار در سایت آگهی های سازمان ثبت99/8/17

15275 ریس اداره پنجم اجرای ثبت و اسناد – علی نژاد 
آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای آرموند یدگریان هفتوانی با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی با تسلیم 
حسب  و  تهران   29 دفتر   99/6/31 مورخ   79875 و   79876 شماره  به  شده  امضا  گواهی  استشهادیه 
درخواست وارده 139985601151012180 مورخ 99/7/6 تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده 
است مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به شرح زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک 
/ مالکین: آرموند یدگریان هفتوانی میزان مالکیت : ششدانگ رهن به موجب سند رهنی 97/10/5-112144 
دفترخانه 340 در رهن بانک صادرات ایران شعب شرق تهران می باشد شماره پالک فرعی:43828 اصلی 
48 مفروز 35421 واقع در بخش 11 تهران علت گم شدن جابجایی وسایل خالصه وضعیت مالکیت: سند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان ) طلق( به شماره قطعه 1 تفکیکی واقع در طبقه 1 به مساحت 
53/05 متر مربع به شماره فرعی 43828 فرعی از 48 مفروز از 35421 واقع در بخش 11 تهران ذیل ثبت 
دفتر الکترونیک 139720301151017938 و شماره چاپی 423366 سری ج سال 96 ثبت صادر و تسلیم 
گردیده است اینک با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب 
اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید 
تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 

معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15273 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک لویزان – علیزاده 

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت 

مورخ  و18367   18366 شماره  گواهی شده  استشهادیه  تسلیم  با  ئی  قلعه  درخسان  فرزان  آقای   
مورخ 1399/7/23  وارده 99-20285  درخواست  تهران طی  رسمی شماره 489  اسناد  دفتر   1399/7/9
با اعالم اینکه سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 47/90 متر مربع واقع 
در طبقه دوم قطعه دوم تفکیکی به انضمام پارکینگ شماره یک تفکیکی و انباری شماره یک تفکیکی به 
پالک 488 فرعی از 3931 اصلی مفروز و مجزی شده از 171 ذیل دفتر امالک الکترونیک به چاپی شماره 
724227 ه/98 صادر و تسلیم گردید و برابر سند شماره 135246 مورخ 1399/5/8 دفترخانه 329 تهران 
در رهن بانک کارآفرین قرار گرفت به علت جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
پالک مذکور را نموده است علیهذا در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت )اصالحی 80/11/8( مراتب در 
یک نوبت و در یکی از جراید آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجودسند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم ورسید دریافت نمایند بدیهی است در 
صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله را 

ارائه نگردد طبق مقررات وتشریفات اداری ، المثنی سند مالکیت صادر وتسلیم مالک خواهد شد.
15277 سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک پیروزی – محمدی واال 

آگهی فقدان سند مالکیت 

 نظر به اینکه آقای داریوش صالح جهرمی وکالتا به شرح وکالتنامه شماره 443-99/2/23 دفتر حفاظت واشنگتن 
برابر اصل دفترخانه شماره 1630 تهران با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد اگهی با تسلیم استشهادیه 
وارده 99/7/9-14983  ودرخواست  تهران   1630 دفترخانه  و99/7/6-5716   5715 ذیل شماره  امضا شده  گواهی 
نامه قانون ثبت به شرح  المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب در اجرای ماده 120 آیین  تقاضای صدور سند 
زیر آگهی می گردد نام و نام خانوادگی مالک و میزان مالکیت: ابوالقاسم صالح جهرمی – ششدانگ شماره پالک 
:3934/118 علت گم شدن اسباب کشی خالصه وضعیت مالکیت : سند کاداستری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 
مسکونی پالک 3934/118 قطعه 1 تفکیکی مفروز 3934/17 بخش 3 به مساحت 55/99 متر مربع واقع در طبقه اول 
بنام ابوالقاسم صالح جهرمی ثبت و با شماره های چاپی 381240 و دفتر امالک 1269 و صفحه 338 ثبت صادر گردیده 
است لذا با توجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر درخواست صدور المثنی مراتب اعالم تا هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله کرده که در قسمت چهارم این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 

ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
15276 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران – زاهدی منش 

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه آقای مسعود عسگری با وکالت آقای احمد عمرانی چوندزق برابر وکالت نامه های شماره 2007 مورخ 
85/8/29 دفترخانه 928 و8166 مورخ 85/6/2 دفترخانه 650 تهران با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
به شماره شناسنامه 13990215032100394 دفترخانه 1290 تهران مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 64/75 متر مربع به پالک 14598 فرعی از 2398 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 226 فرعی 
از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران که ذیل ثبت 169780 دفتر 1061 صفحه 81 بنام مسعود عسکری ثبت و 
سند مالکیت به شماره چاپی 925399 صادر وتسلیم گردید و سپس برابر سند قطعی شماره 8637 مورخ 83/11/14 
دفترخانه 459 تهران به آقای مسعود عسکری انتقال گردید و سپس برابر صورت مجلس تفکیکی شماره 24546 
مورخ 85/5/14 به 4 دستگاه آپارتمان و 2 واحد پارکینگ تفکیک و آپارتمان های اول الی سوم و 2 واحد پارکینگ 
به اشخاص غیر منتقل و آپارتمان قطعه 4 تفکیکی باقی مانده به علت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست صدور سند 
مالکیت المثنی پالک موصوف را نموده است لذا مراتب در اجرا به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در 
یک روزنامه کثیراالنتشار ) همین روزنامه ( آگهی می شود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
ویا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به 
انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از 
رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی 
شود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی 

تسلیم خواهد گردید.
15274 کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران – جشان 


