بخش اقتصادي :مدير عامل بانک مسکن با بيان اينکه در پنج ماه ابتداي امسال پرداخت وام
مسکن ۴۳درصد رشد داشته است ،گفت :در مدت مذکور  ۸۳هزار ميليارد ريال وام پرداخت
شده که  ۹۰درصد آن وام مسکن بوده است.به گزارش خبرنگار ما ،رحيمي انارکي در جمع
خبرنگاران ،با اشاره به فعاليت هاي پنج ماه نخست سال جاري اظهار کرد ۱۱۱ :هزار ميليارد
رحيمي انارکي:
ريال تجهيز منابع داشتيم که بيش از  ۲۰هزار ميليارد ريال از محل افزايش سپرده و  ۹۰هزار
ميليارد ريال از محل وصول مطالبات بوده است.وي با بيان اينکه اين بانک طي يک سال و
 ۸۳هزار ميليارد ريال
نيم گذشته وارد بازي رقابت نرخ سود با ساير بانک ها نشده است ،افزود :طي  ۵ماه اخير ۸۳
وام مسکن پرداخت هزار ميليارد ريال وام پرداخت کرديم که  ۹۵درصد در حوزه مسکن بوده که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  ۴۳درصد رشد داشته است.وي ادامه داد ۲۰۶ :هزار قراردادمنعقد کرديم
شده است
که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳درصد رشد داشته است.انارکي با اشاره به صندوق
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اقتصادي

»

گفت و گو با يك مخترع:

رئيس شوراي رقابت:

قيمت خودرو افزايش نمييابد
رئيس شوراي رقابت از قابل قبول نبودن داليل خودرو سازان براي
افزايش قيمت خودرو خبرداد.به گزارش مهر به نقل از صداوسيما،
رضا شيوا افزود :خودرو سازان معتقد به افزايش قيمت مواد اوليه مانند
فوالد ،آلومينيوم،شيشه و مابقي مواد مصرفي اين صنعت هستند که
به علت واضح نبودن داليل عنوان شده افزايش قيمتي در خودرو وجود
نخواهد داشت.وي گفت :درباره تغيير قيمت خودرو پس از استعالم از
بانک مرکزي درخصوص صحت تغييرات مواد اوليه تصميم گيري خواهد
شد.رئيس شوراي رقابت با اشاره به جلسه برگزار شده با خودرو سازان
افزود :اين جلسه در رابطه با تقاضاي خودروسازان در خصوص افزايش
قيمت با مدير عامالن و برخي از اعضا اين شرکتها برگزار شده است.شيوا
با اشاره به ارائه توضيح داليل يکي از شرکتهاي خودرو ساز در خصوص
کاهش توليد امسال نسبت به سال گذشته ادامه داد :اين شرکتها اعالم
کردند حاشيه بازار ايجاد شده در خودرو به دليل حجم باالي تقاضاي
کاذب است.وي با اشاره به اعالم خودرو سازان درخصوص محدوديت
توزيع اينترنتي خودرو افزود :از نتايج حاصله اين جلسه برخي اعضا
موافق و برخي مخالف هستند.

مسئوالنپاسخگويتصميماتاشتباهخودباشند

»

بيژن زنگنه:

هيچ خودروي ملي در ايران نداريم

دانشجويي که با اختراعش
عمر گلها را افزايش داد
دانشجوي دکتراي باغباني گرايش گياهان زينتي دانشگاه علوم کشاورزي
و منابع طبيعي گرگان توانست محصولي اختراع کند که عمر گلهاي
چيده شده را افزايش دهد.به گزارش دانشجو ،مهرداد باباربيع ،دانشجوي
دکتراي باغباني گرايش گياهان زينتي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع
طبيعي گرگان به تازگي موفق به کسب جايزه جشنواره اختراعات و
ابتکارات منطقهاي رويش با اختراعي با عنوان «توليد کمپوست پلت
شده به وسيله الرو» شده است.کسب عنوان جوان برتر استان گلستان
در سال  ،۹۵دانشجوي نمونه در دو مقطع کارشناسي ارشد و دکتري،
بيش از  ۳۰مقاله ،ISI ، ISCعلمي پژوهشي و کنفرانسهاي بين المللي
و ملي ،کارآفريني در عرصه گياهان زينتي و  ۳طرح کارآفريني اجرا
شده ،پذيرفته شده در دو مقطع ارشد و دکتري از طريق استعدادهاي
درخشان ،عضو استعداد درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
کشور ۳ ،اختراع ثبت شده ،عنوان پايان نامه برتر در جشنواره مبتکرين
استان گلستان ،مقام برگزيده در جشنواره ايدههاي برتر در سال ،۹۵
داوري در مجالت و جشنوارهها ۵ ،طرح پژوهشي مصوب دانشگاهي از
جمله افتخارات وي است.

شافعي:

چهارشنبه  14شهريور 1397
 24ذي الحجه  5-1439سپتامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9304

بخت آزما:

خبر

پس انداز مسکن يکم ،گفت :طي  ۵ماه اخير بالغ بر  ۱۰۳هزار فقره حساب جديد در اين صندوق
افتتاح شد.وي افزود ۱۶ :هزار و  ۵۵۴ميليارد ريال تسهيالت جهت خريد و ساخت  ۲۱هزار و
 ۴۴۰واحد از محل صندوق پرداختيم که  ۱۰درصد در حوزه بافت فرسوده بوده است.انارکي
تصريح کرد :در مجموع تعداد کل حساب هاي صندوق تا ششم شهريورماه سال جاري۴۹۶ ،
هزار فقره است که  ۵۲هزار فقره انصراف دادند و  ۸۵هزار فقره منجر به اخذ تسهيالت دريافت
کرده اند از اين رو حساب هاي باقي مانده  ۳۵۹هزار فقره است که آماده دريافت تسهيالت
هستند.وي در ادامه با اشاره به مسکن مهر گفت :امسال براي  ۲۴هزار واحد را تقسيط انجام
داديم .همچنين  ۳هزار و  ۵۰۰ميليارد ريال تسهيالت مشارکت مدني به  ۴۷۰۰واحد مسکوني
پرداخت کرديم.مديرعامل بانک عامل حوزه مسکن تاکيد کرد :به هرحال پروژه مسکن مهر به
هسته سخت رسيده و به کندي واحدهاي باقي مانده آن تقسيطي ميشود.

مدير مونتاژ خط توليد ايران خودرو گفت :روزي  ۲هزار
خودرو در اين شرکت توليد ميشود که به دليل نبود
قطعات الکترونيکي به انبار منتقل ميشود.بخت آزما درباره
کمبود خودروهاي ملي نيز گفت :هيچ خودروي ملي اي
در ايران نداريم که قطعات آن صد درصد داخلي باشد و
تمام خودروها قطعات خاصي دارد که بايد از خارج وارد
شود و اين قطعات اص ًال ارزش سرمايه گذاري و توليد در
کشور را ندارد ضمن اينکه فناوري پيچيده اي هم دارد

صادرات محصوالت پتروشيمي  ۷۶درصد افزايش يافت

مثل ايربگ تمام خودروها که فقط چند کشور در دنيا
قادر به توليد آن هستند.عليرضا بخت آزما در مصاحبه
اختصاصي با صدا و سيما ،گفت :خطي که  3شيفت در
حال فعاليت است و خودرو توليد مي کند اما به دليل
نبود قطعات جزئي الکترونيکي ،خودروها را به پارکينگ
هدايت مي کنيم.وي افزود :اين ماشين ها به ظاهر کامل
هستند اما در عين حال قابليت فروش ندارد.بخت آزما
گفت :متأسفانه مشکل واردات اين قطعات از گمرک حل
نشده و در ترخيص آنها دچار مشکالت جدي هستيم.
وي افزود :براي يک شرکت که  3شيفت کار مي کند و
بايد پول قطعه سازان را به موقع پرداخت کند کام ًال ضرر
است که خودروها را در اين پارکينگ ها انبار کند چون
فرآيند توليد خودرو يک فرآيند گردشي است.وي افزود:
تمام قطعاتي که روي يک خودرو نصب مي شود بايد تست
هاي  85گانه استاندارد را بگذراند  ،به همين خاطر ما بايد
از بهترين قطعات براي خودروها استفاده کنيم.

وزير نفت گفت :صادرات محصوالت پتروشيمي طي ۵
سال گذشته ۷۶درصد افزايش يافته است.به گزارش مهر،
بيژن زنگنه در مراسم افتتاح چند طرح پتروشيمي که با
حضور رئيس جمهور و برخي مقامات در عسلويه آغاز شد،
با بيان اينکه طي  ۵سال گذشته  ۱۲طرح بزرگ منهاي
 ۳طرحي که افتتاح مي شود کليد خورده است ،گفت:
ارزش توليدات اين  ۱۲طرح  ۴/۵ميليارد دالر است و
ميزان سرمايه گذاري در اين طرح ها  ۳/۷ميليارد دالر
است.وي ادامه داد :با توجه به افزايش خوراک رساني به
واحدهاي پتروشيمي ،شاهد افزايش  ۳۳درصدي وزني
محصوالت پتروشيمي بوده ايم و ميزان توليد آنها از
 ۴۴به  ۵۴ميليون تن افزايش يافت .اين در حالي است
که صادرات وزني محصوالت پتروشيمي طي  ۵سال
گذشته رشد  ۷۶درصدي را تجربه کرده است .از سويي
ديگر عرضه داخلي محصوالت پتروشيمي که صرف
بخش پايين دستي شده است ۱۳ ،درصد رشد کرده

است.به گفته وزير نفت :گاز تحويلي به مجتمع هاي
پتروشيمي در سال  ۹۲معادل  ۳۸ميليون متر مکعب
بود که اين رقم در سال  ۹۶به  ۵۱ميليون متر مکعب
در سال ارتقاع يافت.اين مقام مسئول گاز اتان را به
عنوان مهمترين پايه توليدات پتروشيمي عنوان کرد
و اظهارداشت :در بخش توليد اتان با کمبود مواجه
هستيم در حالي که صنايع پالستيک کشور به اين
بخش نيازمند است.

چقازردي:

دو هزار ميليارد ريال امالک مازاد بانک سپه فروخته شد

بخش اقتصادي:مديرعامل بانک سپه با تاکيد بر ضرورت تعريف
نظام رتبه بندي در نظام بانکي گفت :بانک سپه حدود  ۲هزار
ميليارد ريال از امالک مازاد خود را از ابتداي شهريورماه سال
 ۱۳۹۶تا پايان مردادماه امسال واگذار کرد.وي به فروش  130رقبه
امالک مازاد بانک سپه در سال گذشته به ارزش بيش از يک هزار
و  605ميليارد ريال اشاره کرد و افزود :اين روند در سال  97نيز
ادامه دارد.به گزارش خبرنگار ما ،محمد کاظم چقازردي مديرعامل
بانک سپه در نشستي خبري در جمع خبرنگاران به تشريح وضعيت
اين بانک در يک سال گذشته پرداخت و اظهارداشت :نظام بانکي
کشور نقش غيرقابل انکار و اجتناب ناپذيري در رونق اقتصادي و
اشتغالزايي دارد.وي با بيان اينکه  80تا  90درصد تامين مالي در
کشور از سوي نظام بانکي انجام مي شود ،تصريح کرد :در حال
حاضر چارچوب مبنايي براي قضاوت کارآمدي بانکها در بين مردم
نداريم .مراجع ذيربط بايد نسبت به رتبه بندي بانکها اقدام کنند.
چقازردي با تاکيد بر اينکه مستندات رسمي نشان مي دهد که
بانک سپه در سال گذشته تمام قد در جهت رونق اقتصادي گام
برداشت ،گفت :يکي از مولفه هايي که مي توان بانکها را قياس کرد
ميزان رشد منابع مقيد در چارچوب مقررات بانک مرکزي است.اين
مقام مسئول در شبکه بانکي ادامه داد :در طول دوره سه ساله اخير
بيش از  100درصد منابع بانک سپه رشد داشته است؛ اگر رشد

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه
9303138

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت  73/54مترمربع كه مقدار  1/67مترمربع آن بالكن است قطعه 11
تفكيكي واقع در جنوب شرق طبقه سوم به شماره پالك  7797فرعي از  365اصلي مفروز و مجزي شده از
پالك  541فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  10تهران به انضمام شش دانگ يك واحد پاركينگ شماره 11
به مساحت  11مترمربع واقع در طبقه زيرزمين شمال پله و يك باب انباري شماره  11به مساحت  1/50مترمربع
واقع در شرق طبقه زيرزمين محدود به حدود :حدود آپارتمان :شماال در سه قسمت كه دوم غربي است قسمت
اول ديوار اشتراكي با آپارتمان جنوبغربي درب و ديوار به راهپله مشاعي قسمت دوم و سوم ديواري است به
راهپله مذكور شرقا ديوار به درز انقطاع كه ماوراي آن ديوار قطعه  18افرازي جنوبا لبه بالكن ديوار و پنجره به
فضاي حياط مشاعي غربا ديوار اشتراكي است با آپارتمان فوقالذكر كف و سقف مشترك است ،حدود پاركينگ:
شماال و شرقا و جنوبا و غربا خط مستقيم و مفروض به محوطه مشاعي كف روي عرصه و سقف مشترك است.
حدود انباري :شماال ديوار مشترك با انباري شماره  10شرقا ديوار به قطعه مجاور جنوبا ديوار مشترك با انباري
شماره  12غربا درب و ديوار به محوطه مشاعي كف روي عرصه و سقف مشترك است كه ذيل ثبت 85018
صفحه  219دفتر امالك جلد  401ثبت و معالواسطه به نام خانم نسيم بافكار منتقل گرديده است و به موجب
اسناد رهني  91/3/10-11556و  92/4/25-13824دفتر  859تهران در رهن بانك مسكن قرار گرفته كه به
علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره  9303138شده است و برابر نظريه مورخ 95/9/25
و  97/4/7كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از :ملك فوق واقع است در
تهران ،بلوار فردوس غرب ،خيابان بهار شمالي ،خيابان منوچهري شرقي ،كوچه عزتي ،كوچه گلها ،بنبست
بنفشه  ،2پالك  ،5واحد  ،11آپارتمان مورد ارزيابي در طبقه سوم يك بلوك ساختمان  6طبقه شامل يك طبقه
زيرزمين و همكف و چهار طبقه مسكوني روي آن واقع شده است براساس پايانكار شماره  52102411مورخ
 87/3/1زيربناي كل ساختمان  1665/8مترمربع و در زميني به مساحت  461/25مترمربع احداث گرديده است
نماي ساختمان سنگ پالك از نوع گرانيت روشن و تيره پنجرهها فلزي است .طبقات زيرزمين و همكف داراي
كاربري پاركينگ و انباري است كف راهرو و ورودي به واحدها از نوع سنگ گرانيت تيره و روشن ديوارهاي
راهروها و راهپله سنگ مرمريت آباده با ازاره و سنگ انتهايي گرانيتي سنگ پلهها گرانيت بام پوشش ايزوگام
و كولرهاي آبي در آن نصب گرديدهاند ديوارهاي حياط و رمپ و ورودي و پاركينگ و راهپلهها همگي سنگ
پالك نصب گرديده است رمپ پاركينگ سنگ تراورتن نصب شده است ساختمان داراي  16واحد مسكوني است
كه يك دستگاه آسانسور ساخت ايران در آن نصب است داراي موتورخانه مركزي در سمت جنوب زيرزمين
ميباشد ،اسكلت ساختمان بتني و حدود  9سال از قدمت آن ميگذرد ،درب ورودي چوبي به رنگ سيلر كيلر
تيرهرنگ ،داراي يك اتاق خواب در سمت جنوبغربي ،سالن پذيرايي ،يك چشمه سرويس بهداشتي ايراني،
حمام و سرويس فرنگي و آشپزخانه  openميباشد ،كف سرويسها سراميك  20در  20ايراني و كف ساير
فضاها سنگفرش شده است .ديوار سرويسها و آشپزخانه كاشي در دو رنگ تيره و روشن كار شده است،
سقفها كال گچكاري و رنگآميزي گرديده است ،ديوار پذيرايي؛ راهرو ورودي و اتاق خواب قرنيز پاخور
سنگي و ارتفاع باقيمانده گچكاري و رنگآميزي ابزار گچي گلويي و كاذب دكوراتيو در سقف اجرا شده است
آپارتمان داراي برق اختصاصي و گاز و آب اشتراكي است ،سرمايش ساختمان با كولر آبي و گرمايش آن با
موتورخانه مركزي و رادياتور آلومينيومي است و به مبلغ  3/200/000/000ريال (سه ميليارد و دويست ميليون
ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بستانكار وحقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز شنبه مورخ
 97/6/31از ساعت  9الي  12ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران چهارراه جهان كودك
پالك  34ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش
ميرسد و مزايده از مبلغ  3/200/000/000ريال (سه ميليارد و دويست ميليون ريال) شروع و به باالترين قيمت
كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي
است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت
و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك
تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز
اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي ،عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي
اين اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي
دارايي و شهرداري و ...خواهد بود.
تاريخ انتشار97/6/14 :
د ت97/6/14 :
مالف15196 :

رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي

منابع در يک بانک بيش از رشد نقدينگي باشد به اين معناست که
بانک سهم بازار خود را افزايش داده است.وي با بيان اينکه تا پايان
امسال منابع بانک از  100هزار ميليارد تومان عبور خواهد کرد،
گفت :با رشد منابع توانستيم تمامي منابعي که از بانک مرکزي در
سنوات قبل گرفته بوديم ،پرداخت کنيم .خط اعتباري  60هزار
ميلياردي از بانک مرکزي گرفته بوديم که االن آن را صفر کرديم.
رئيس هيئت مديره بانک سپه درباره ميزان سرمايه بانک ،گفت:
سرمايه پايه اين بانک با افزايش  10/7برابري از  11هزار و 181
ميليارد ريال در آذر ماه سال  1394به  119هزار و  532ميليارد
ريال در سال جاري رسيد .وي افزود :سپرده هاي موثر بانک سپه
در همين مدت  99درصد رشد داشت.چقازردي ادامه داد :با توجه
به برنامهريزي صورت گرفته از هر سه درگاه پيشبينيشده برگزاري
مزايده سراسري توسط بانک ،برگزاري مزايده سراسري از طريق
شرکت فام و برگزاري مزايده استاني اموال مازاد بانک سپه در سال
جاري نيز بهسرعت و در چارچوب قانون واگذار خواهد شد.مديرعامل
بانک سپه اظهار داشت :اين بانک بهطور متوسط هرماه از يکي از
درگاههاي بيانشده يک مزايده سراسري براي واگذاري اموال مازاد
خود برگزار خواهد کرد.چقازردي از واگذاري  40درصد سهام شرکت
سرمايه گذاري اميد متعلق به بانک سپه خبر داد و افزود :با تصويب
هيئت مديره بانک سپه پس از تعيين قيمت کارشناسي در مرحله

اول  40درصد از سهام شرکت سرمايه گذاري اميد به عنوان يکي
از  10شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار متعلق به بانک سپه طبق
ضوابط و مقررات ناظر واگذار مي شود .مديرعامل بانک سپه اظهار
داشت :اين بانک به طور متوسط هر ماه از يکي از درگاه هاي بيان
شده يک مزايده سراسري براي واگذاري اموال مازاد خود برگزار
خواهد کرد.وي در ادامه تاکيد کرد :بانک بايد وظيفه اصلي خود
که بانکداري است را انجام دهد و از محل ارائه خدمات ،تعطيلي
شعب ناکارآمد و  ...سود خود را افزايش دهد که طي دو سال
گذشته حدود  90شعبه با وجود مقاومت ها تعطيل شده است که
اين اقدام با رعايت منافع و شئونات نيروي انساني اين شعب انجام
شده است.وي با بيان اينکه بانک سپه حدود  2هزار ميليارد ريال
از امالک مازاد خود را از ابتداي شهريورماه سال  1396تا پايان
مردادماه امسال واگذار کرد ،افزود 130 :رقبه امالک مازاد بانک
سپه در سال گذشته به ارزش بيش از يک هزار و  605ميليارد
ريال فروخته شد که در سال  97نيز اين روند ادامه خواهد داشت.
مديرعامل بانک سپه گفت :با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري
در بحث اقتصاد مقاومتي و رئيس جمهور در حمايت از توليدات
داخلي و اجراي قانون رفع موانع توليد اظهار داشت :بانک سپه تمام
تالش خود را براي واگذاري صحيح و در چارچوب قانون امالک
مازاد خود به کار گرفته است.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهني)

آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كالسه
9303138

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت  73/62مترمربع كه مقدار  6/30مترمربع آن پيشرفتگي در فضاي
خيابان قطعه  13تفكيكي واقع در شمال شرق طبقه چهارم به شماره پالك  12168فرعي از  118اصلي مفروز و
مجزي شده از پالك  1000فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  11تهران به انضمام شش دانگ يك باب انباري
به مساحت  1/76مترمربع قطعه  4تفكيكي واقع در جنوب زيرزمين فوقاني و يك سهم از  17سهم ششدانگ
انباري  7به مساحت  9/35مترمربع واقع در شمال زيرزمين تحتاني محدود به حدود :حدود آپارتمان :شماال
ديوار و پنجره پيشرفته است به فضاي خيابان دوازده متري ،شرقا ديوار به فضاي خيابان و درز انقطاع مشاعي
كه ماوراء آن قطعه  127سابق قرار دارد ،جنوبا اول ديوار و پنجره به فضاي نورگير مشاعي دوم و سوم ديوار و
درب به راهپله ،غربا ديوار مشترك با آپارتمان مجاور احداثي كف و سقف مشترك است .حدود انباري شماره
 :4شماال ديوار و غربا در و ديوار به محوطه شرقا ديوار مشترك با انباري  5جنوبا ديوار به فضاي حياط مشاعي.
حدود انباري شماره  :7شماال ديوار به محوطه مشاعي شرقا در و ديوار و جنوبا ديوار به محوطه غربا ديوار به
تاسيسات كه ذيل ثبت  46189صفحه  582دفتر امالك جلد  132ثبت و معالواسطه به نام خانم زهره فرجي
منتقل گرديده است و به موجب اسناد رهني  13824مورخ  92/4/25و  11556مورخ  91/3/10دفتر  859تهران
در رهن بانك مسكن قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره 9303138
شده است و برابر نظريه مورخ  95/9/25كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارتست
از :ملك فوق واقع است در تهران ،خيابان شهيد ستاري ،خيابان مخبري ،خيابان ايرانزمين شمالي ،كوچه
اعاليي يكم ،پالك  ،32واحد  ،13مشخصات كلي ملك :يك بلوك ساختمان  8طبقه شامل دو طبقه زيرزمين
 +همكف و پنج طبقه مسكوني روي آن با  17واحد مسكوني براساس پايان كار شماره  52128124مورخ
 89/10/18ساختمان فوق با مساحت  2316مترمربع زيربنا و در زميني به مساحت  540/40مترمربع احداث
گرديده است ورودي اصلي نفررو و پاركينگ از سمت كوچه اعاليي يكم؛ نماي ساختمان در باالي طبقه همكف
سنگ تيشهاي طولي و دور پنجرهها قاب سنگي؛ پنجرهها فلزي و نماي طبقه همكف سنگ گرانيت سبزرنگ
پيرانشهر درب ورودي ساختمان تمام چوب و درب پاركينگ فلزي است سنگ كف البي ورودي سنگ گرانيت
خرمدره با ابعاد  40×40و ديوارها سنگ پالك گرانيت خرمدره تا زير سقف؛ سقف گچكاري و رنگآميزي؛
گلوييها و بخشي از سقف ابزار گچي با رنگآميزي متفاوت نور مخفي اجرا شده است كف؛ پيشاني و ديوارهاي
پله سنگچيني و ديوارهاي راهپله تا ارتفاع  1/60سنگ پالك از نوع چيني نصب شده است و نردهها فلزي
رنگآميزي شده سقف راهپله گچكاري و رنگآميزي است بام پوشش ايزوگام است و كولرها در بام نصب شدهاند
ساختمان داراي موتورخانه مركزي و آسانسور  4نفره ساخت داخل است اسكلت ساختمان بتني و  17سال
از عمر ساختمان ميگذرد داراي سالن پذيرايي ،آشپزخانه  ،OPENدو اتاق خواب و يك سرويس بهداشتي
ايراني و فرنگي و دوش حمام كه در يكجا واقع شدهاند ،اتاقهاي خواب هر دو داراي كمد ديواري ،يكي از
خوابها و آشپزخانه از سمت جنوب و حياط خلوت مياني نور ميگيرند و خواب دوم و سالن پذيرايي از سمت
شمال نور دارند ،پنجرهها فلزي و درب ورودي آپارتمان چوبي با حفاظ آكاردئوني فلزي است ،درهاي داخلي
چوبي با رنگآميزي كف اتاقهاي خواب موكت كف آشپزخانه راهرو و سالن پذيرايي از سراميك ايراني  40در
 40ديوارها و سقفها گچكاري و رنگآميزي است ديوار آشپزخانه كاشي و سقفآن گچكاري و رنگآميزي
ح  MDFو كف كابينت  MDFطرح سنگ گرانيت و داراي هود شومينهاي ميباشد در سالن
است .كابينت طر 
پذيرايي ابزار گلويي اجرا گرديده است .سيستم گرمايش موتورخانه مركزي و رادياتور آلومينيومي و سرمايش
آن كولر آبي و داراي انشعاب برق اختصاصي و آب و گاز اشتراكي ميباشد و به مبلغ  3/000/000/000ريال (سه
ميليارد ريال) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بستانكار وحقوق دولتي كالسه فوقالذكر در روز شنبه
مورخ  97/6/31از ساعت  9الي  12ظهر در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران چهارراه جهان
كودك پالك  34ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي استان تهران سالن مزايده از طريق مزايده حضوري
به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ  3/000/000/000ريال (سه ميليارد ريال) شروع و به باالترين قيمت كه
خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد .شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كال نقدي
است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت
و مكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران ميتوانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك
تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهيهاي مربوط به آب ،برق ،گاز
اعم از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي ،عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي
اين اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي
دارايي و شهرداري و ...خواهد بود.
تاريخ انتشار97/6/14 :
د ت97/6/14 :
مالف15196 :

خبر »

رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -نقيبي

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت :اگر ما به عنوان شهروند ايراني نتوانيم
به وظايف خود عمل کنيم حتما با ما برخورد ميشود اما چرا هيچ يک
ازمسئوالن پاسخگوي عواقب تصميم گيري هايش نيستند.به گزارش مهر به
نقل از صداوسيما؛غالمحسين شافعي در صبحانه کاري اتاق بازرگاني ايران
با آوايي وزير دادگستري افزود :آيا تصميم اشتباه به کشور لطمات شديد
وارد مي کند يا خير؟ ما تاکنون به ياد نداريم در اين باره توجه عادالنه اي
به مسائل شده باشدضمن اينکه گرفتار مديريت يک طرفه در کشور
هستيم.وي اضافه کرد :اگر ما به عنوان فعاالن اقتصادي براي مدتي پول
برق کارخانه را پرداخت نکنيم برق کارخانه قطع ميشود اما اگر مديري
تصميم گرفت بدون اطالع قبلي برق کارخانه را قطع کند و در نتيجه آن
لطمات جدي به کوره ها و فرآيند توليد کارخانه وارد شود آيا از آن طرف
کسي پاسخگوي اين خسارت و تصميم اشتباه هست؟رئيس اتاق بازرگاني
ايران درباره ممنوع الخروجي فعاالن اقتصادي نيز گفت :فعاالن اقتصادي
اگر در ارتباط با بانک ها وامي دريافت کردند وثيقه کافي نيز در اختيار
بانک ها گذاشتند اما در اين شرايط که ويژه است و گفت و گو ميتواند
بسياري از مسائل را حل کند بسياري از فعاالن اقتصادي نمي توانند با
طرف هاي تجاري خارجي خود به علت ممنوع الخروجي گفت و گو
کنند.شافعي افزود:آيا ممنوع الخروجي حقوق شهروندي است و با حکم
قاضي انجام مي شود؟ يا اينکه هر کسي و هر بانکي ميتواند فعاالن
اقتصادي را ممنوع الخروج کند؟رئيس اتاق ايران همچنين اضافه کرد:
اگر به حجم عظيم پروندههاي دادگستري و قوه قضائيه که در حال بررسي
است نگاه کنيم درصد بااليي از اين پرونده ها ريشه اقتصادي دارد بنابراين
اگر مسائل اقتصادي به صورت ريشهاي حل شود بسياري از مسائل قضائي
حل و فصل ميشود از اين بابت در شرايط موجود بايد ارتباط تنگاتنگي
ميان فعاالن اقتصادي قوه قضائيه و دادگستري ايجاد شود.

با ارزش  50درصد صادرات ساالنه صنايع نساجي؛

فردا؛آغاز به کار دهمين نمايشگاه بين المللي
کف پوش،موکت و فرش ماشيني
دهمين نمايشگاه بين المللي کف پوش ،موکت ،فرش ماشيني و صنايع
وابسته فردا تا  18شهريورماه با حضور مقامات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت ،مقامات اتاق بازرگاني ايران ،برخي از نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي و همچنين مشارکت صدها شرکت توليد کننده داخلي و خارجي
در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران گشايش مي يابد.به گزارش
روابط عمومي و اطالع رساني دهمين نمايشگاه بين المللي کف پوش،
موکت ،فرش ماشيني و صنايع وابسته؛در اين نمايشگاه بيش از 120شرکت
داخلي و خارجي از ايران و کشورهاي ترکيه ،چين و تايوان نوين ترين
توليدات خود را در معرض عالقه مندان قرار مي دهند.در اين نمايشگاه
فرش هاي ضدلک ،ضد ميکروب و فرش هايي با عرض بلند که در
کارخانه هاي ايراني توليد شده براي اولين بار به نمايش عموم گذاشته
مي شود ،همچنين معرفي فرش آنتي باکتريال صد در صد اکريليک از
ديگر برنامه هاي ويژه اين نمايشگاه است.صنعت فرش ماشيني حدود
 50درصد از ارزش صادرات ساليانه صنايع نساجي را به خود اختصاص
داده و عالوه براشتغالزايي مناسبي که در کشور ايجاد کرده ،ساالنه حدود
 350ميليون دالر ارزآوري به همراه دارد.ظرفيت نصب شده صنعت فرش
ماشيني در کشور بالغ بر  120ميليون متر مربع است و توليد ساالنه آن
به  80ميليون مترمربع ميرسد که حدود  50ميليون متر مربع آن در
داخل کشور مصرف ميشود .به عبارت ديگر ،مصرف سرانه فرش ماشيني
در کشور حدود  2/3متر مربع است و مازاد آن نيز به بازارهاي جهاني
صادر ميشود که در صورت تأمين نقدينگي مورد نياز و تسهيل تجارت
خارجي ،امکان توليد ساالنه تا مرز  100ميليون متر مربع و صادرات 50
ميليون متر مربع دور از ذهن نيست.

پيشتازي بانک ملي ايران
در خروج از بنگاهداري
افزايش سرعت گردش پول ،افزايش دارايي نقدي ،افزايش قدرت تسهيالت دهي،
خروج از مديريت بخش هاي نامرتبط و تمرکز بر فعاليت بانکداري،
تنها بخشي از نتايج فروش اموال مازاد و خروج از بنگاهداري است و
از اين روست که بانک ملي ايران تنها در پنج ماه نخست امسال بيش
از دو هزار و  303ميليارد ريال از سهام شرکت هاي زير مجموعه و
بيش از  891ميليارد ريال از اموال تمليکي خود را واگذار کرده است.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران ،در سال هاي اخير با توجه
به تأکيدات مقام معظم رهبري ،رئيس جمهور و بانک مرکزي مبني
بر کاهش بنگاهداري بانک ها ،فروش شرکت ها و امالک مازاد ملکي
و تمليکي مورد توجه ويژه بانک ملي ايران قرار گرفته ،به طوري که
اين فرآيند همواره روندي صعودي طي کرده است.در پنج ماه ابتداي
امسال  157مورد از اموال تمليکي بانک از طريق مزايده ،مذاکره و اقاله
تعيين تکليف شده است که ارزش ريالي آن به 891ميليارد و 343
ميليون ريال مي رسد.

مهلت تعويض دسته چکهاي قديم
دو ماه تمديد شد
با توجه به ابالغ بانک مرکزي ج.ا.ايران ،مهلت تعويض دسته چک قديم ،با
دسته چک صيادي براي مشتريان بانک،تا ششم آبانماه سالجاري تمديد
شد.پيشتر ،زمان واگذاري چکهاي غيرصيادي (طرح قديم) تا روز ۳۰
مردادماه سال  ،۱۳۹۷اعالم شده بود که بر اساس تصميم جديد و اعالم بانک
مرکزي ج.ا.ايران ،اين مهلت تا ششم آبانماه سال جاري ،تمديد شده است.
در همين راستا؛ بانک آينده ،با قدرداني از مشترياني که نسبت به تعويض
دستهچکهاي خود و دريافت دسته چک جديد صيادي اقدام نموده ،اعالم
کرد :بـه منظور همراهي با مشتريان بانکها و مردم عزيز ،اجراي نهايي طرح
صياد به تاريخ  ۶آبانماه  ،۱۳۹۷موکول گرديد.ضروري است؛ آن دسته از
مشتريان محترمي که هنوز چک صيادي دريافت نکردهاند؛ طي اين مدت
نسبت به دريافت دستهچکهاي جديد ،اقدام کنند.

با حضور مديرعامل  ،اعضاي هيئت مديره
و عامل بانک سينا صورت گرفت:

رونمايي از خدمات جديد بانک سينا
در حوزه بانکداري الکترونيک
در مراسمي با حضور مديرعامل ،اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل،
مديران و کارکنان بانک سينا ،خدمات جديد اين بانک در حوزه
بانکداري الکترونيک به بهره برداري رسيد.مديرعامل بانک سينا در آيين
بهره برداري از اين خدمات با اشاره به تحوالت سريع حوزه فناوري
اطالعات گفت :با تحوالت صورت گرفته در اين حوزه ،شاهد تغيير
انتظارات و توقعات به ويژه نسل جديد هستيم به نحوي که در حوزه
بانکداري انتظار اين است بدون هيچ گونه مراجعه به شعب بانک ها
تمام خدمات مورد نياز خود را در کمترين زمان ممکن انجام دهند.
مهندس پيشرو تصريح کرد :بسياري از الزاماتي که بانک مرکزي به
ويژه در بحث بانکداري شرکتي و مبارزه با پولشويي مطرح کرده با
ابزارهاي سنتي قابل کنترل و انجام نيست .اين تحوالت نشان مي دهد
ما در صنعت بانکداري به معماري چابک و سريع احتياج داريم تا
پاسخگوي نيازها باشيم و براي باقي ماندن در عرصه رقابت هم
بايد زيرساختهاي جديدتري را پياده سازي کنيم.وي افزود :قطعا
آنچه در حوزه فناوري اطالعات پياده سازي و اجرا مي شود ،نه تنها
هزينه نيست بلکه يک ضرورت و نياز روز است .بانک سينا نيز با اين
رويکرد ،برنامه هاي زيرساختي مناسبي دارد تا بتواند با تحوالت
جامعه به عنوان بانکي پيشگام ،ايفاي نقش کند.

