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1.788

مثقالطال

ورود
ی کرهای
لوازم خانگ 
به مناطق آزاد
ممنوع شد

قایتمت انواع
و پرسی

 23ربیعالثانی 1443

54.470.000

 29نوامبر۲۰۲۱

طال ۱۸عیار

سال سی و چهارم

شماره 9683

 12.575.000ربعسکه

دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد اعــام کــرد :پس از
دستور رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر ممنوعیت
واردات لوازم خانگی کرهای به کشور ،دبیرخانه شورای
عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در
ابالغیهای مناطق آزاد کشور را مشمول اجرای دستور
رهبری کرده است.

بکو
مدل BKK2134B
 ۸,۹۰۰,۰۰۰تومان

بایترون
مدل 103-BSI
 ۳,۵۸۰,۰۰۰تومان

 38.200.000نیمسکه

 65.400.000سکه

 124.380.000دالر (سنا)

به گفته فارس از طرفی برخی از ثبت سفارشها ،خرید
اقــام و لــوازم خانگی و ورود ایــن کاالها به انبار گمرک
مناطق آزاد کشور پیش از مصوبه و ابالغیه رهبر معظم
انقالب بــوده و زمــان ثبت بارنامه در کشور مبدأ برای
برخی تجار مربوط به پیش از ابالغیه رهبری است که
این موضوع براساس دستور محمد عباسی ،دادستان

دسینی
مدل L 8810-syp
 ۶٫۹۵۰٫۰۰۰تومان

268.226

عمومی و انقالب کیش نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
به تازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که
نشان میداد محموله لوازم خانگی کرهای وارد جزیره
کیش شده است .گمرک نیز ورود محموله لوازم خانگی
کــرهای به جزیره کیش را تأیید کرد که گویا شامل این
استثناست.

دومنا
مدل SP4400
 ۹٫۴۰۰٫۰۰۰تومان

رادکس
مدل RA6200
 ۸٫۴۰۰٫۰۰۰تومان

وزارت صمت وعده داده است تا انتهای سال سامانه جامع صادرات و واردات کشور را تکمیلکند

◾

◾هشت سال ترک فعل در اجرای قانون
در سال  ۱۳۹۲با تصویب قانون مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در مجلس و بر اساس ماده  ۶بند الف این
قانون ،تکلیفی بر عهده وزارت صنعت مبنی بر
ایجاد «سامانه یکپارچهسازی و نظارت بر فرایند
فســازی فرایند تجارت
ت ـجــارت» بــا هــدف شـفــا 
داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد بر عهده وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نهاده شد .این سامانه
در آییننامه با عنوان «سامانه جامع تجارت»
نامیده شد که بر اســاس اصلیترین بند قانونی
آییننامه،سامانهمذکوربایدبهنحویطراحیشود
که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این
سامانه در ارتباط باشد .در عینحال با راهاندازی
سامانهتجارتسیاستگذارانکشورنیزمیتوانند
نیازهای داخلی و مشکالت تجاری را در هر مرحله
بهموقع تشخیص دهند و برطرف کنند.
در ایــن مسیر سامانه جامع تجارت بایستی با
سامانههای موجود در کشور از جمله سامانههای
تجارت خارجی و داخلی ،نیما ،شناسه کاال ،گواهی
امـضــای الکترونیک ،سامانه انـبــارهــا ،سامانه
مجوزها ،سامانه شناسه رهگیری ،سامانه همتا،
سامانه ضوابط تجاری و ...مرتبط شود تا بتواند به

درگاهی برای ثبت سفارش ،گرفتن مجوزهای ورود
کاال ،تأمین ارز از نظام ارزی کشور ،اظهار منشأ ارز و
پرداختها تبدی لشده و تجارت را تسهیل و قاچاق
کاال را کاهش دهد.
این سامانه که از ابتدای سال  95افتتاح شد ،به
علت نبود هماهنگی با گمرک و بانک مرکزی،
اختالل گاه و بیگاه و طوالنیمدت ،شفاف نبودن
نحوه کــار آن ،وجــود مشکالت فنی و… با وجود
تسهیل فرایند تجارت خارجی با سیستمی کردن
بخشی از امور تاکنون نتوانسته به اهــداف اولیه
مورد نظر خود از جمله مبارزه با فساد اداری ،رانت
و امضاهای طالیی و قاچاق دست یابد.

◾

◾سامانهای برای ختم آشفتگیها در نظام تأمین
و توزیع

قاچاق کاال به عنوان مهمترین چالش تولید در
ایران مطرح است و دولت تالش دارد با راهاندازی
این سامانه نقطه پایانی بر ورود رسمی و غیررسمی
آن از مبادی کشور بگذارد .بر اساس آمارها در بازار
مصرف ایران ۷۵میلیارد دالر پول ردوبدل میشود؛
 ۵۰میلیارد دالر از گمرک و ۲۵میلیارد دالر از مبادی
غیررسمی وارد میشود و به این جماعت واردات به
اسم کولبرها و خردهپاهای چمدانی را هم بیفزایید.
در سالهای اخیر ،قاچاقچیان کاال سه رقیب به نام
صمت ،جهاد کشاورزی و اتاق بازرگانی داشتند که

به نام تجارت و تأمین نیاز شهروندان به فکر رانت
افزونتر و گرفتن ارز فراوانتر بودند .همه شاهد
بودیم در حالیکه در کشور صفهای طوالنی برای
مرغ ایجاد شده بود ،تولیدکنندگان جوجه یکروزه
به دلیل کمبود خوراک مورد نیاز میلیونها قطعه
جوجه را زنــده بهگور کردند ،این اتفاق در حالی
روی میداد که هزاران تن نهاده دامی در انبارهای
گمرک در حال فاسد شدن بود ولی برای توزیع در
بازار ترخیص نمیشد یا اگر ترخیص میشد سر از
انبار محتکران درمیآورد که کاالی وارد شده با ارز
دولتی را با قیمت گران به دست مرغداران برسانند.
افکار عمومی خوب به خاطر دارد که در این میان
هیچکس مسئولیت آشفتگی در نظام تأمین و
توزیع کاال ب ه خصوص مواد اولیه تولید را به عهده
نمیگرفت و دستگاههای اجرایی مدام مشکالت را
به گردن هم میانداختند .آیا صاحبان امضاهای
طالیی اجازه میدهند با راهانــدازی کامل سامانه
تجارت در زنجیره صادرات و واردات و تولید و عرضه
کشور شفافسازی صــورت پذیرد؟ آیا صاحبان
نقدینگی مجال میدهند قانون وفــق مــراد اجرا
شود؟ و آیا تضاد منافع دولتیها و خصوصیها
فــرصــت خودنمایی بــه اب ــزاره ــای شکوفاکننده
اقتصادی میدهند؟ پاسخ ایــن پرسشها را در
امتناع دستگاهها در پیوستن به سامانه تجارت در
دولت قبل میتوان جستوجو کرد.

حقوق کارمندان
در سال آینده
 ۱۰درصد
افزایش مییابد

تمرکزگرایی و امضاهای طالیی
از موانع جدی رونق تولید

◾

گزيده

ژانومه
مدل 4950
 ۵,۵۹۰,۰۰۰تـومـان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
در گفتوگو با قدس آنالین عنوان کرد

رضاطلبی عضوکمیسیوناقتصادیمجلس
ش ــورای اســامــی در گفتوگو بــا قــدس آنالین
با بیان اینکه اتکا به نفت در پیش از انقالب
و همچنین در چهار دهــه اخیر موجب شده
سازوکاری برای حضور مردم در عرصه اقتصاد
پیشبینی نشود ،اظهار کــرد :مجلس شورای
اسالمی در راستای تسهیل کسبوکار ،قانونی
را به تصویب رساند تا روند صدور مجوزها در
زمینه تولید تسهیل شود اما از آنجا که در زمان
دوره انتقال دولت قرار گرفت و از سویی دولت
دوازدهم که کار را رها کرده بود و دولت سیزدهم
نیز هنوز در ابتدای راه قــرار دارد و با توجه به
تالشی کــه در زمینه رونــق تولید و رفــع موانع
پیش روی آن برداشته است انتظار م ـیرود تا
پایان سال شاهد آثار مؤثر و نتیجهبخش آن در
کشور باشیم.
محمد صفایی بیان کــرد :در جلسه با مخبر،
معاون اول رئیسجمهور نیز بر ایــن موضوع
تأکید کردیم که دولت باید مسئله حضور مردم
در عرصه اقتصادی و کسبوکار را بهعنوان یکی
از اولویتهای اصلی خود قرار دهد و بستر آن
را با برداشتن موانع برطرف کند زیــرا در حال
حاضر موانع حضور مردم در زمینه تولید بسیار
زیــاد اســت .همچنین دولــت در زمینه کاهش
تمرکزگرایی اختیارات اصل  ۱۲۷قانون اساسی را
به استانداران واگذار نماید تا قدرت تصمیمگیری
استانداران افزایش پیدا کند.
نماینده گناباد و بجستان در مجلس شورای
اسالمی ادامه داد :یکی از موانع جدی دیگر در
زمینه رونق و جهش تولید مشکالت ساختاری
است از جمله اینکه به شدت تمرکزگرا هستیم
بهطــور مثال در زمینه پــرداخــت تسهیالت،
برای سرپرستی برخی از بانکهای استانها
سقف خاصی قرار داده شده از اینرو پرونده
متقاضیان دریافت تسهیالت بیشتر از این
سقف به تهران فرستاده میشود این مسئله
عــاوه بر اینکه رونــد پیگیری پرونده را بسیار
کند میکند از طــرفــی زمینه ایــجــاد امضای
طالیی را فراهم میکند؛ بنابراین اگرچه حضور
مــدیــران جــهــادی در دول ــت سیزدهم ممکن
است تا حــدودی وضعیت را برای رونق تولید
بهتر کند اما ساختارهای معیوب بهعنوان یک
مانع جدی اثربخشی آنها را کاهش خواهد
داد.

◾اختالل در سامانه یا برتری اقـتــدار کــارگــزار بر
سیستم

وزیر امور اقتصادی و دارایی که به دنبال حلوفصل معضل چندساله انتقال
کامل دادههای سامان ه گمرک و سامانه جامع تجارت است بهتازگی اعالم
ن مانده در این حوزه اجرایی شده است
کرده بخشی از مصوبات روی زمی 
و در ماههای بعد ،کاهش قاچاق به کمک تولیدکنندگان ایرانی خواهد آمد.

خبر
خوب

گفتوگو

شمارش معکوس برای تجارت شفاف

زهرا طوسی سامانه جامع
گتــریــن
تــج ــارت ی ـکــی از بــزر 
و مهمترین پــروژههــای دولت
الکترونیک است که میتواند
ب ـ هع ـنــوان داشـ ـب ــورد مــرکــزی،
کل اطالعات تجارت در حوزه
صــادرات ،واردات و توزیع کاال را بهصورت برخط
و لحظهای به برنامهریزان نشان دهد اما هشت
سال است با ادامه ترک فعلها و شانه خالی کردن
دستگاههای مختلف از زیر بار مسئولیت زمینگیر
شده است.
حاال این سامانه که میتواند رهگیری حلقههای
زن ـج ـیــره واردات و گـ ــردش ک ــاال در ک ـشــور را با
رصــد اطالعاتی دقیق بــر عهده بگیرد بــا تأکید
رئیسجمهور بایستی تا پایان سال جاری تکمیل
و راهاندازی شود.
وزیر صمت نیز به تازگی وعده داده است که سامانه
جامع تجارت تا پایان سال تکمیل میشود البته
فاطمی امین گفته است برای تکمیل این پروژه نیاز
به ۷۰اقدام تا پایان سال داریم! چیزی که مسئوالن
قبلی وزارت صمت نیز مطرح کرده بودند.

درهم امارات (سنا)

73.036

دینارعراق (سنا)

183

همانطور که رسانهها بارها اطالعرسانی کردهاند،
سامانه جامع تجارت پیشاز این با قطع و اختالل
گــاهو بـیگــاه و طــوالنـیمــدت در بعضی مقاطع،
بارها منجر به دپوی کاالهای اساسی در گمرکات
کشور شده است .برای مثال در اردیبهشتماه
امسال که سامانه جامع تجارت بیش از  ۱۰روز با
اختالل مواجه شده بود ،ترخیص کاال از گمرکات
سراسر کشور متوقف شد .عدم هماهنگی سامانه
با بانک مرکزی بــرای تأمین ارز نیز یکی از دالیل
اصلی رسوب کاالها در گمرک عنوان میشود و این
مسئله ،هزینههای باالی انبارداری را نیز در پی دارد.
تاکنون بخشهای مختلف تا توانستند از زیر
کــار شانه خالی کردند و در ایــن میان گمرک که
بیش از سایر دستگاهها استخوان را الی زخم نگه
داشته بود ،با پیگیری دستگاه قضایی هم مواجه
شد .با شــروع به کار دولــت سیزدهم در راستای
توانمندسازی اقتصاد برای تقابل مؤثر با تحریم،
بحث کند کــردن رونــد واردات قاچاق و تسهیل
تجارت بیشتر از قبل مــورد تأکید قــرار گرفته به
طــوریکه رئیسجمهور با تعیین ضرباالجلی
چندماهه تأکید کرد این سامانه بایستی تا پایان
سال راهاندازی شود.
احسان خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی که
بهدنبالحلوفصلمعضلچندسالهانتقالکامل
داد ههــای سامان ه گمرک و سامانه جامع تجارت
است بهتازگی اعالم کرده بخشی از مصوبات روی
زمین مانده در این حوزه اجرایی شده است و در
ماههایبعد،کاهشقاچاقبهکمکتولیدکنندگان
ایرانی خواهد آمد.

◾

◾نمونهای از سامانههای اجرا شده
آ ن طور که فاطمی امین اخیرا ًگفته است سامانه
همتا از زیرمجموعهها و نمونههای این سامانه در
حوزه موبایل است.
تا پیش از راهانــدازی این سامانه (همتا)  ۹۰درصد
موبایل کشور قاچاق بوده است که با راهاندازی همتا
تا  ۱۴هزار میلیارد تومان درآمد ساالنه گمرکی برای
دولت ایجاد شد .همچنین با استفاده از سامانه
جامع تجارت کــارتهــای بازرگانی جعلی حذف
میشود ،دخالت انسانی کاهش خواهد یافت و
این سامانه نویدبخش اقتصادی پویا در اوایل سال
آینده خواهد بود.

شرکتساختمانیبتنوماشینقدسرضوی(وابستهبهآستانقدسرضوی)

آگهی مزایده

طریقمزایدهبهفروشبرساند .متقاضیانجهتکسباطالعاتبیشترودریافتاسنادمناقصهتاتاریخ1400/09/15
1408307ف

باشمارهتلفن 0513101داخلی 1451تماسحاصلفرمایند.
شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

,1408299ف

ساخت آسفالت در کارخانه آسفالت شهرداری قزوین در مدت زمان ( 3سه) ماه ،بصورت نقد؛
به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

( ،)www.setadiran.irاز طریق برگزاری مناقصه عمومی با شرکت های دارای صالحیت اقدام نماید .متقاضیان

با توجه به قرار گرفتن در فصل سرما و بارندگی به لحاظ شرایط مناسب امکان حمل ،جاده و همچنین مسافت حمل تا

کارخانه آسفالت واقع در کیلومتر 20جاده قزوین به بوئین زهرا ،توسط کمیته فنی شهرداری مورد ارزیابی قرار گرفته
و در صورت تایید توسط اعضای این کمیته ،پاکت ج گشایش خواهد شد.

دریافت اسناد مناقصه ،پرداخت تضمین شرکت در مناقصه ،انصراف از شرکت در مناقصه ،ارسال پیشنهاد قیمت،

بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده  ،پذیرش برنده بودن ،پرداخت تعرفه سامانه و  ...در بستر سامانه می باشد.

پاکات «الف» و «ب» و «ج» می بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه (پاکت»الف») مندرج در

,1408298ف

مهدیصباغی -شهردارقزوین

/1408302ح

اسناد به دبیرخانه مرکزی واقع در شهرداری قزوین تحویل گردد.

هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .تلفن تماس33239283:

, 1408305ح

برگزاری مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل

آگهیمفقودی

می توانند پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

با عنایت به اینکه حمل مصالح توسط پیمانکار دیگری صورت خواهد گرفت ،شرایط محل بارگیری از معدن فروشنده

, 1408306ح

شهرداری قزوین در نظر دارد خرید مصالح سنگی به میزان  30/000تن (سی هزار تن) را جهت

اینجانب مجتبی نیک نژاد مالک خودروی سواری
پژو تیپ پارس رنگ س���فید روغنی سال 1387
به شماره شهربانی  38ق  579ایران  36و شماره
بدنه  50348805و شماره موتور 12486238661
به علت فقدان اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت
المثنی اس���ناد مذکور را نموده اس���ت لذا چنانچه
ه���ر کس ادعای���ی در مورد خ���ودروی مذکور دارد
ظ���رف م���دت  10روز ب���ه دفت���ر حقوق���ی س���ازمان
فروش ش���رکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر
ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس
از انقض���ای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام
خواهد شد.

/1408308ف

آگهی مناقصه عمومی (یک نوبت –یک مرحله ای)

به اطالع کلیه اعضای محترم تعاونی فوق می رس��اند مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول راس س��اعت 15
روز یکش��نبه مورخ  1400/09/28در محل مش��هد بلوار بعثت � بین خیابان رضا و طالقانی سازمان موقوفات ملک برگزار
خواهد شد .
الف � اعضایی که ش��خص ًا قادر به ش��رکت در جلسه مجمع نمی باشند می توانند نماینده تام االختیاری را برای حضور در
مجمع و اعمال رای تعیین نمایند  .اعضای متقاضی اعطای نمایندگی و وکالت می توانند به همراه نماینده خود و ارائه اصل
وکالتنامه معتبر و کارت شناسایی از تاریخ  1400/09/20از ساعت  14الی  17در دفتر تعاونی حاضر شوند تا پس از احراز
هویت و بررسی و تایید مدارک و وکالتنامه  ،برگ ورود به مجمع را دریافت نمایند یادآور می گردد که ارائه نمایندگی
در روز برگزاری مجمع به هیچ عنوان انجام نشده و اعضای محترم فقط در فاصله زمانی مندرج در این بند ( الف ) جهت
ارائه نمایندگی اقدام فرمایند .
ب � تعداد آرای وکالتی هر عضو تعاونی حداکثر  3رای و تعداد آرای وکالتی هر غیر عضو تنها یک رای می باشد و حضور
توام عضو و نماینده دارای منع قانونی می باشد .
ج � برای ش��رکت در جلس��ه ارائه کارت معتبر شناس��ایی و کارت ملی یا شناسنامه اصل برگه سهم و برگ ورود صادره و
رعایت پوشش اسالمی الزامی است  .لطف ًا از آوردن همراه خودداری فرمایند .
د � کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسی ظرف یک هفته از تاریخ درج آگهی فرصت دارند تا مدارک خود را به دفتر تعاونی
ارسال نمایند .
دستور کار جلسه �1 :ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1397و1398و 1399
 �3ارائه گزارش بازرسی
 �2ارائه گزارش حسابرسی سال  1397و  1398و 1399
 �4بررسی و تصویب صورت های مالی سال  1397و  1398و 1399
 �5بررسی و تصویب بودجه سال 1400
 �6طرح موضوع خرید اراضی در محدوده شهر مشهد یا گلبهار یا چناران
 �7تصویب آئین نامه مالی شرکت
 �8بررسی پیشنهاد حقوق و مزایا هیئت مدیره
�9بررسی آیین نامه معامالت هیئت مدیره  ،مدیر عامل  ،بازرس
 �10بررسی و تصویب حق الزحمه بازرس
-11بررسی پیشنهاد عضویت دربورس و فعالیت بورسی
_12انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره
_13انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
_14طرح و تصویب تغییرات بعمل آمده در اعضا و سرمایه در سال مالی  1397و  1398و 1399
_15اتخاذ تصمیم نسبت به دریافت وام و اعتبار از بانکها
هیئت مدیره

آگهیمفقودی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی تولیدی  ،توزیعی
کارکنان موقوفات ملک(نوبت اول) شماره ثبت  66043شناسه ملی 14007907200
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اقتصاد

آگهی مزایده(نوبت اول)

این شرکت در نظر دارد تعداد محدودی از آپارتمان های در دست ساخت خود واقع در منطقه فرامرز عباسی را از

مدرک موقت فارغالتحصیلی ناهید فکری کاریزکی
فرزند ابوالفضل صادره از تربت حیدریه به ش���ماره
شناسنامه  667در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته
آم���وزش ابتدایی با ش���ماره م���درک 83132516700
ص���ادره از واحد دانش���گاهی ترب���ت حیدریه مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک را به دانش���گاه
آزاد اس���امی ترب���ت حیدری���ه ب���ه نش���انی :اس���تان
خراسان رضوی  ،شهرستان تربت حیدریه  ،شهرک
ولی عصر (عج)– ص پ 140
س���ازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی تربت حیدریه
اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

علی نیکزاد ،نایب
رئیس مجلس گفت:
دولت دوازدهم به
صورت غیرقانونی
 ۳۷هزار میلیارد
تومان بودجه یکی
از وزارتخانهها را
افزایش داده که این
مسئله زمینهساز
نارضایتی برخی
کارکنان دیگر شده
و انتظار میرود
حقوق کارکنان در
سال آینده  ۱۰درصد
افزایش یابد.

ش��هرداری ترب��ت حیدری��ه در نظر دارد نس��بت به
فروش سه قطعه زمین واقع در خیابان مهر بین مهر
 15و  17و خیابان رضا ش��هر -رضا شهر  6/6از طریق
برگزاری مزایده عمومی به متقاضیان واجد الشرایط
واگذار نماید  .لذا از کلیه متقاضیان جهت شرکت در
این مزایده دعوت بعمل می آید جهت کسب اطالعات
بیش��تر و دریافت اس��ناد به اداره امالک شهرداری
واح��د مس��تغالت مراجع��ه فرماین��د .ی��ا با ش��ماره
 52222082تماس حاصل فرمایید .
خری��د اس��ناد :از تاری��خ  1400/09/10لغای��ت
1400/09/22
تس��لیم پیش��نهادات :تا مورخ  1400/09/25ساعت
 13:15به دبیر خانه حراست شهرداری می باشد .
بازگش��ائی پاک��ت ه��ا  1400/09/27 :در کمیس��یون
معامالت شهرداری تربت حیدریه.
•*هزینه دونوبت نش��ر اگه��ی روزنامه بعهده برنده
مزایده می باشد .
•*اطالعات بیش��تر و ش��رایط مزایده در اس��ناد قید
گردیده است .
ابوالقاسمعظیمی
سرپرست شهرداری تربت حیدریه
آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابر رای شماره  1400۶0۳۲۶00۹000۵۹۲مورخه  1400/8/1هیئت
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای حسین بشیری فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه
 ۶۷1۹صادره از فامنین دریک باب خانه به مساحت  1۹0/۶۲مترمربع
قسمتی از پالک  104اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی فامنین
خریداری از مالک رسمی آقای ابوالفضل خلیلی محرزگردیده است .لذا به
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  1۵روز آگهی می شود
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند می توانند ازتاریخ 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
ستت مالکیت صادر خواهد شد( .م الف  )۲10آ140۷۶۷۲
تاریخ انتشارنوبت اول1400/8/۲۳ :
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/۹/8 :
رضا بیات  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین

