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لطمه جبران ناپذیر موسسات پولی غیر مجاز به سیستم پولی
حجت االســام والمسلمین محمد حسین حســین زاده گفت :وقتی بانک مرکزی به
موسسات و بانکها اعالم می کند که چند درصد ذخیره قانونی در ...

اقتصاد
 2شعبان 1436

May 21, 2015

سال بیستم شماره 5476

قطع ارتباط موسسات غیرمجاز با بانکها
پس از این سخنان حجت االسالم والمسلمین حسین زاده با بیان اینکه دکتر احمدی
دقیقا پاسخ مرا دادند افزود :این سخنان بدین معناست که موسسه ...

فعالیت موسسات غیرمجاز ،اطالع رسانی شود
احمدی تصریح کرد :بانک مرکزی اسلحه و دستبند ندارد و باید با استفاده از رسانه ها،
نیروی انتظامی و امکانات دیگر جلوی فعالیت های این دست موسسات ...

پشت موسسات پولی عمده متخلف چه کسانی هستند؟

دبیر کل بانــک مرکزی گفت :موسســات پولی غیر مجاز
اطالعات کاری خــود را به بانک مرکزی ارائه نمی دهند و
فرمانبرداری الزم را ندارند ،بنابراین بانک مرکزی به تنهایی
و بدون کمک همه مراجع ،حــوزه ها و همه قوا نمی تواند
بازار آشفته پولی کشور را سامان دهد.
به گزارش ایســنا ،محمود احمدی در برنامه گفتگوی ویژه
خبری شبکه دو ســیما با عنوان (موسسات مالی و اعتباری
غیر مجاز با پشــتوانه های نامرئی) در پاسخ به سوالی مبنی
بر تعیین نرخ سود تســهیالت و سپردهها توسط موسسات
پولی غیر مجاز در کشــور افزود :این موضوع نشانه ضعف
بانک مرکزی نیست.
وی بــا انتقاد از عملکرد صدا وســیما در برنامه ماه رمضان
چند سال گذشته در پاسخ به این سوال مجری که بر اساس
گفته رئیس کل بانک مرکزی نرخ سود تسهیالت و سپرده
را موسســات مالی غیر مجاز تعیین می کنند ،گفت :شــاید
منظور رئیس بانک مرکزی بر این ادعا این باشــد که وقتی
پرمخاطب ترین برنامه اش در زمان افطار در اختیار یکی از
موسســات متخلف بود بعد از چهار مرتبه نامه نگاری تنها با
دستور قضایی این برنامه قطع شد.
احمدی افزود :اگر قرار باشــد رســانه ملی به عنوان حوزه
تبلیغات وارد میدان شــود باید از موسساتی تبلیغات شود که
مجاز باشند و اعتماد مردم را کسب کنند .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامه
برنامــه در این خصوص گفت :وقتــی باالترین مقام پولی
کشــور این مشکل را مطرح می کند بدون شک باید بدنبال
راهکار بگردیم چرا که اقتدار موسســات پولی غیر مجاز از
موسسات پولی مجاز بیشتر است.
لطمه جبران ناپذیر موسسات پولی غیر مجاز به
سیستم پولی
حجت االسالم والمسلمین محمد حسین حسین زاده گفت:
وقتی بانک مرکزی به موسسات و بانکها اعالم می کند که
چند درصد ذخیره قانونی در بانک مرکزی داشــته باشند در
اینجاست که موسسات پولی غیر مجاز این دستورات را اجرا
نمی کنند و به سیستم پولی لطمه می زنند.
وی در تشــریح میزان نقدینگی موسسات پولی غیرمجاز در
کشور گفت :بر اساس آمارها  20تا  25درصد نقدینگی کل
کشور در اختیار موسسات پولی غیر مجاز است.
نماینده مجلس شــورای اســامی در خصــوص فعالیت و
تبلیغات این موسســات در صدا و ســیما گفت :البته صدا و
سیما دستی در آتش دارد و اگر قرار باشد مجموعه مقصران
را لیســت کنیم ،سازمان صدا و ســیما در باالی این لیست
قرار دارد.
دبیر کل بانک مرکزی در ادامه برنامه در پاســخ به سوالی
مبنی بر شــکایت از موسسات پولی غیر مجاز گفت :از این
موسســات شکایت شده اســت و باید در نظر داشته باشیم
وقتی در حوزه بازار غیر متشکل یک نفر بدون مجوز فعالیت
می کند از نظر بانک مرکزی اهلیتش شناخته شده نیست و
مورد رصد قرار می گیرد.
وی افــزود :در حال حاضر از دو موسســه پولی غیر مجاز
شکایت شده است و بیش از هزار صفحه مکاتبات به مراجع
قضایی ارائه کرده ایم.

احمدی گفت :شــرایط پولی کشــور در بازار غیر متشــکل
در چهارحــوزه صرافی ها ،صندوق های قرض الحســنه،
تعاونی های اعتباری و لیزینگ ها تعریف می شود.
دبیــر کل بانــک مرکــزی در خصوص فعالیــت صندوق
های قرض الحســنه گفــت :نیروی انتظامی با اســتناد به
آئیــن نامه هایش به  5هزار صندوق قرض الحســنه مجوز
داده اســت و ما وقتی مطلع شــدیم که با ایــن تعداد واحد
قرض الحسنه مواجه بودیم .
وی در خصوص حوزه لیزینگ ها هم گفت :تنها  37لیزینگ
از مــا مجوز گرفتهاند ولی بیش از  300لیزینگ بدون مجوز
در حــال فعالیت وکالهبــرداری از مردم هســتند که این
موضوع را به نیروی انتظامی اطالع داده ایم.
فعالیت موسسات غیرمجاز اطالع رسانی شود
احمدی تصریح کرد :بانک مرکزی اسلحه و دستبند ندارد و
باید با استفاده از رسانه ها ،نیروی انتظامی و امکانات دیگر
جلوی فعالیت های این دست موسسات را بگیرد.
دبیر کل بانک مرکزی در ادامه گفت :در  20ســال گذشته
بیش از  1000تعاونی اعتباری از وزارت تعاون مجوز فعالیت
گرفتهاند و بانک مرکزی در جریان این موضوع نبوده است.
وی در خصوص نرخ ســود بانکی گفــت :در همین زمینه
رئیــس کل بانــک مرکزی جلســه ای با حضــور بیش از
 1000نفر برگزار کرد و در این خصوص توضیح داد.
احمدی گفت  :موسســات پولی غیر مجاز اطالعات کاری
خود را به بانک مرکزی ارائه نمی دهند و فرمانبرداری الزم
را ندارند ،لذا توقعی غیر از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی
مبنی بر تعیین نرخ ســود تسهیالت توسط این موسسات را
نباید داشت.
تاکید همکاری ناجا با بانک مرکزی
در ادامــه برنامه گفتگــوی ویژه خبــری ،بختیاری معاون
دادســتان کل کشور درباره نتایج شــکایت هایی که بانک
مرکزی از موسســات مالی اعتباری غیر مجاز کرده است،
گفت :باید ببینیم به کدام مرجع قضایی شــکایت کرده اند
تــا بتوانیم آخرین وضعیت پرونده را مشــخص کنیم اما بر
اســاس قانون ماده  96برنامه  5ساله پنجم ،بانک مرکزی
متولی مسائل پولی کشور است و در آنجا حتی تعاونی های
اعتبــاری که مجوز از وزارت تعاون ســابق و وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعــی فعلی می گیرند ،متولی آنها هم بانک
مرکزی اســت و بانک مرکــزی در این زمینه مســئولیت
مســتقیم دارد .البته در همان قانــون هم چند تبصره وجود
دارد که نهادهایــی مانند نیروی انتظامی باید در این باره با
بانک مرکزی همکاری کنند.
وی افــزود :البته مجوزهایــی که نیــروی انتظامی برای
موسســات مالی داده بود به گذشته مربوط می شود و تنها
برای صندوق های قرض الحسنه بودند اما از زمان تصویب
قانون پنج ســاله دوم و ماده  96نیروی انتظامی دیگر حق
دادن مجــوز نداشــته و این مجوزها فقط بــر عهده بانک
مرکزی است.
بختیــاری در توضیــح عملکــرد بانک مرکــزی و مبارزه
با قســمت مشــکل و پرقدرت اما فاقد مجوز موسســات
مالی-پولــی گفــت :همانطــور کــه وزیر اقتصــاد گفت
موسســات مالی و اعتباری که بعضا گردش مالیشان بالغ بر

آگهی حصر وراثت
زهرا زارع فرزند بابا جان به شــرح درخواستی که در این شورا ثبت
گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثــت نموده و اعالم
داشــته که مرحومه نوری زارع فرزند علی به شماره شناسنامه 547
صادره از حوزه کربال در تاریخ  84/7/6در اقامتگاه دائمی خود شهر
خرامه /سلطانآباد فوت نموده و وراث حینالفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضیه با مشخصات فوق الذکر فرزند متوفیه
 -2پری زارع به شماره شناسنامه  9صادره از خرامه فرزند متوفیه
 -3محترم زارع به شماره شناســنامه  1459صادره از کربال فرزند
متوفیه
ُ -4حســنی زارع به شماره شناســنامه  1370صادره از کربال فرزند
متوفیه
 -5شــهربانو زارع به شماره شناســنامه  39صادره از کربال فرزند
متوفیه
 -6احترام زارع به شــماره شناســنامه  1458صادره از کربال فرزند
متوفیه
 -7حسین زارع به شماره شناسنامه  2صادره از خرامه فرزند متوفیه
 -8محسن زارع به شــماره شناســنامه  91صادره از کربال فرزند
متوفیه
 -9محمدعلی زارع به شماره شناســنامه  14صادره از کربال فرزند
متوفیه
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت
آگهی مینماید تا چنانچه شــخص یا اشــخاصی اعتراضی دارند و یا
وصیتنامه از متوفیه نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی
به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات
اتخاذ تصمیم خواهد شد.
 /8/30/296م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک خرامه
مجید عبدشاهی
آگهی ابالغ اخطار
سیروس وطنخواه زوجه شما پروانه آبی با در دست داشتن حکم قطعی
از دادگاه شعبه  20شیراز به این دفتر مراجعه و تقاضای ثبت طالق نموده
اســت لذا بدینوسیله به شما اخطار میگردد ظرف مدت ده روز جهت
انجام تشــریفات قانونی به این دفتر مراجعــه و اال برابر مقررات انجام
میشود.
 /2953م الف
سردفتر طالق  4شیراز
حاج غالمعلی توکلیان فرد

 12هزار میلیارد تومان اســت و بیــش از یکی دو میلیون
عضو یا سهامدار دارند اما این موسسات چگونه سالها فعالیت
می کنند در حالی که مجوزی هم ندارند.
در ایــن بخــش از برنامه مجری ارزیابی حجت االســام
والمسلمین حســین زاده را از عملکرد بانک مرکزی پرسید
که وی در پاســخ گفت :چند دقیقــه پیش در همین برنامه
گزارشی دادند که چند هزار موسسه غیر مجاز داریم که  5هزار
از اینها موسســات قرض الحسنه هســتند و این موسسات
قرض الحسنه مشکل اصلی اقتصاد ما نیستند بلکه بسیاری
از اینها اتفاقا کمک کننده به اقتصاد ما هستند .اگر تعدادی
موسســه یا صندوق قرض الحسنه متخلف داشته باشیم که
حتما هم داریم و بانک مرکزی هم باید با آنها برخورد کند،
اما شاکله اصلی آنها در جهت خدمت به اقتصاد هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی افزود:
در ســایت بانک مرکزی اسامی موسسات مجاز اعالم شده
اســت و هر تعداد موسسه مالی که در این لیست قرار ندارد،
غیر مجاز هستند.
وی گفــت :وقتــی مســئول مالــی و بانکی مــی گوید
 20درصــد نقدینگی از  700هــزار میلیارد تومان که حدود
 140هزار میلیارد تومان می شــود ،نقدینگی این موسسات
است پس معتقدم عملکرد بانک مرکزی کامال منفی است.
من بانک مرکزی را یک شخصیت حقوقی پیوسته می دانم
که به مسئوالن قبلی آن هم نقد دارم.
وی در ادامه از دکتر احمدی پرســید این  140هزار میلیارد
تومان نقدینگی که توســط چند موسسه مدیریت می شود
خزانه اینها کجاست و این پولها در کجا متمرکز می شود که
دکتر احمدی در پاسخ گفت :غیر از میزان پول نقدی که در
این موسسات نگهداری می کنند و بخش قابل توجهی که
متاسفانه در جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند ،بخشی از
آن در سیستم شبکه بانکی مجاز است .
قطع ارتباط موسسات غیرمجاز با بانکها
پس از این ســخنان حجت االسالم والمسلمین حسین زاده
با بیان اینکه دکتر احمدی دقیقا پاســخ مرا دادند افزود :این
سخنان بدین معناست که موسســه بانکی غیر مجاز برای
اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد باید به یک بانک مجاز
متصل شود که در این هنگام دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ

گفــت :یکی از تذکرات رئیس کل بانک مرکزی به مدیران
عامل بانکها این بود که ارتباط میان موسسات غیر مجاز با
بانکهای مجاز قطع شود.
وی افزود :یک ســری از سامانه هایی که در بانک مرکزی
در ســالهای اخیر راه اندازی شــده اند باعث شده است که
شــرایط برای ما شــفاف تر شــود .برای نمونه ما بوسیله
سامانه چکاوک می توانیم دریابیم که موسسه ی غیر مجاز
می تواند مشــتری جذب کند و برای او دســته چک بانک
معتبر صادر کند.
وی افزود :در یک لحظه با موسســه ای مواجه می شــویم
که برغم تذکرات متعدد دارای  600شــعبه ،دو میلیون نفر
سپرده گذار و  50هزار کارمند دارد اما وقتی می پرسند بانک
مرکزی چرا با این موسســات و پدیده ها برخورد نمی کند
باید توجه کنیم چون باید وارد بازاری شویم که ممکن است
تاثیرش ملی و در سطح کل کشور باشد.
دســت یاری بانک مرکزی به سوی همه مراجع،
حوزه ها و همه قوا
احمــدی افــزود :همکاری قــوه قضاییه در رســیدگی به
پرونده های متخلفان مالی خوب است و معاون دادستان کل
کشور هم بیشــتر اوقاتش را در بانک مرکزی می گذراند و
همکاری بسیار خوبی دارد.
وی با اشــاره به اینکه بانک مرکزی به  700صرافی مجوز
فعالیت داده اســت افزود :این بانک پاسخگوی اقدامات این
صرافی هاست و لحظه به لحظه بر عملکرد آنها نظارت می کند.
احمــدی گفت :مــردم نیازهــای ارزی خــود را از طریق
صرافی های مجاز تامین کنند تا مشــکلی برای آنها پیش
نیاید.
وجود  5هزار موسسه غیرمجاز پولی در کشور
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی هم در
ادامه با اشاره به اینکه حدود  5هزار موسسه غیرمجاز پولی
در کشــور وجود دارد ،گفت :از این تعداد شــش موسســه،
 20درصد بازار پولی کشــور را تسخیر کردند که الزم است
بانک مرکزی حداقل برای شــروع ،با این شــش موسسه
برخورد و به تخلفات آنان رسیدگی کند.
دبیر کل بانک مرکزی در ادامه در پاســخ به این پرسش که
پشت این موسسات عمده متخلف چه کسانی هستند؟ گفت:
پشــت اینها دو دسته هستند؛ نخســت عده ای که از روی
دلســوزی  ،رعایت حال کارمندان این موسســات و تبعات
اجتماعی خواستار آن هســتند که با این موسسات برخورد
نشــود اما دسته دوم ،افرادی هستند که از جاهایی که پول،
قدرت و امکانات در آنجا جمع می شود ،امتیازاتی می گیرند.
احمدی در پاسخ به اصرار مجری مبنی بر اینکه کلی گویی
نکنید و شــفاف بگویید پشــت موسسات عمده متخلف چه
کسانی هستند؟ گفت :بانک مرکزی پلیس آگاهی نیست تا
مشخص کند توصیه نماینده یا مسئولی به بانک مرکزی با
چه انگیزه و هدفی صورت می گیرد؟
وی افــزود :رئیــس کل و کارکنان بانــک مرکزی در این
دو ســال با همه تــوان و دائم نظارت کردنــد و این آمار و
اطالعاتی هم که ارائه می شــود ناشی از این نظارت خوب
است.
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اقتصاد امروز

محمدحسن واحدی معاون استاندار خراسان رضوی در نشست ‘کارگروه شورای عالی
راهبردی کمیته مبدا تا مبدا’ در مشهد گفت  :ساالنه در خراسان رضوی
پنج هزار میلیارد ریال سوغاتی توسط زائرین و مسافرین خریداری می شود.
وی گفت 70 :درصد سوغاتیهای خریداری شده محصوالت کشور چین هستند ،لذا اقتصاد
زیارت ،رفتار و امنیت زیارت باید تقویت شود.
پشت موسســات پولی عمده متخلف چه کسانی
هستند؟
حجت االسالم والمسلمین حسین زاده بحرینی در ادامه در
پاسخ به این پرسش که پشت موسسات پولی عمده متخلف
چه کســانی هستند؟ گفت :نمی توانم بپذیرم که پشت این
برندهای پولی خیلی قدرتمند در کشــور ،افراد صاحب نفوذ
نباشــند اما هیچ کس را در این باره نمی شناسم و اطالعی
ندارم چه کسانی هستند.
وی افزود :شناسایی این افراد کار دستگاه قضایی است.
در ادامه مرتضی بختیاری معاون دادســتان کل کشــور در
ارتبــاط تلفنی با این برنامه با تایید ســخنان حســین زاده
بحرینی گفت :بانک مرکزی متولی شــکایت از موسسات
متخلف است و اگر شــکایتی شود دستگاه قضایی حتما به
آن رسیدگی می کند و گزارش آن را نیز به مردم می دهد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بانک مرکزی از این موسسات
متخلف به دســتگاه قضایی شکایت نکرده است تاکید کرد:
بانک مرکزی باید از همه ظرفیت هایش اســتفاده کند و در
هر کجا خودش نتوانست ،باید موسسات غیرقانونی را اعالم
و نسبت به آنها اطالع رسانی کند تا مردم در این موسسات،
پول نگذارند.
سازمان صدا و سیما به عنوان رسانه ملی ،صرفأ
تابع قانون است

در ادامه داوود نعمتی مدیرکل روابط عمومی ســازمان صدا
و ســیما هم در ارتباط تلفنی با این برنامه درباره ســخنان
احمدی دبیرکل بانک مرکزی مبنی بر اینکه “صدا و سیما
چند ســال پیش برای یکی از موسســات فاقد مجوز تبلیغ
کرده است” گفت :سازمان صدا و سیما به عنوان رسانه ملی
صرفا تابع قانون است و در هر زمان دستگاه قضایی کشور،
غیرقانونی بودن موسسه ای را اعالم کند حتما پخش آگهی
تبلیغاتی آن موسسه را بالفاصله متوقف می کند.
وی افزود :زمانی که هیچ برخوردی از سوی بانک مرکزی
صــورت نگرفته و هیچ حکم قضایی هــم برای غیرقانونی
بودن موسســه ،اعالم نشده است نمی توان از صدا و سیما
انتظار داشت آگهی تبلیغاتی آن موسسه را پخش نکند.
نعمتی با اشــاره به اینکه تالش شــده تــوپ را به زمین
ســازمان صدا و ســیما بیندازند گفت :اگر غیرقانونی بودن
موسســه ای از ســوی بانک مرکزی اعالم شــود مطمئنا
رســانه ،این موضوع را اطالع رسانی می کند و اگر در حال
پخش آگهی تبلیغاتی آن باشد آن را متوقف می کند.
احمــدی دبیرکل بانک مرکزی هــم در ادامه گفت :بانک
مرکزی موسسات دارای مجوز را اعالم میکند و قرار نیست
که موسسات بدون مجوز را هم اعالم کند.
وی در پایان سخنان خود از مردم خواست در موسساتی که
مجوز ندارند سپردهگذاری نکنند.

آگهی
آگهی ابالغ دادنامه

شماره کالسه93/617 :
شماره دادنامه93/640 :
تاریخ رسیدگی93/12/25 :
خواهان :غالمرضا جوکار ســاکن فســا فاز  2خیابان شهید باهنر جنب
مسجد ابا عبداله الحسین (ع)
خوانده :حمیدرضا بیژنی کوچی مجهولالمکان
خواسته :مطالبه
مرجع رسیدگی کننده :شورای حل اختالف حوزه دوم شهرستان فسا
به تاریخ  93/12/26در وقت فوقالعاده جلســه شــورای حل اختالف
شعبه  2با حضور امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه فوق از
دفتر شورا واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده
ختم رسیدگی اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان غالمرضا جوکار ساکن فسا فاز  2خیابان
شهید باهنر جنب مسجد ابا عبداله الحسین (ع) به طرفیت حمیدرضا
بیژنــی کوچی مجهولالمکان به خواســته مطالبه وجــه چک به میزان
 40000000ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و ضرر و زیان و خسارات
تاخیر و تادیه و هزینه دادرســی با توجه به مجموع محتویات پرونده و
مالحظه گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و
با توجه به عدم حضور خوانده در جلســه رسیدگی مورخ 93/12/25
علیرغــم ابــالغ قانونی در آگهی ابــالغ وقت دادرســی در روزنامه
کثیراالنتشــار نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده حکایت
از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه وی دارد مســتنداً
به ماده  11قانون شــورای حل اختالف و مــواد  519 ،198از قانون آیین
دادرســی مدنی حکم بــر محکومیت خوانده بــه پرداخت مبلغ چهل
میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  150000ریال بابت هزینه
دادرسی و پرداخت خســارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک تا
زمان اجرای حکم براساس شاخص اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان
صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی اســت و ظرف مدت  20روز
پــس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و  20روز پس از آن قابل
تجدیدنظر در محاکم عمومی و حقوقی شهرستان فسا میباشد.
 /2928م الف
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فسا
سعید مددی
دبیر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان فسا
جاویدی

آگهی حصر وراثت
نرگس زارعی فرزند حسین به شرح درخواستی که به کالسه  92/4ح این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داشته که جهانگیر عمادی فرزند علی جان به شــماره شناسنامه  72صادره از خرامه در تاریخ  92/12/27در اقامتگاه دائمی خود شهر خرامه فوت
نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از:
 -1متقاضی با مشخصات فوق الذکر به شماره شناسنامه  849صادره از خرامه همسر متوفی
 -2فاطمه عمادی به شماره شناسنامه  5480114761صادره از خرامه فرزند متوفی
 -3مهدی عمادی به شماره شناسنامه  5480084021صادره از خرامه فرزند متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را برای یک نوبت آگهی مینماید تا چنانچه شخص یا اشخاصی اعتراضی دارند و یا وصیتنامه از
متوفی نزد آنها است ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به شورا تقدیم نمایند بدیهی است پس از انقضاء مهلت وفق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد
شد.
 /8/30/301م الف
قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهر خرامه
محمدعلی یعقوبی

مرحله اول چاپ :عصر مردم 94/2/27

آگهی مزایده

مرحله دوم :عصر مردم 94/2/31

شــهرداری ارســنجان در نظر دارد به اســتناد مجوزهــای شــماره  ،93/9/16 391-شــماره 93/12/23 760-
شــماره  92/1/1 429-شورای اسالمی شهر ارسنجان نسبت به فروش سه قطعه زمین مالکی خود به شرح ذیل اقدام
نماید ،لذا از متقاضیان درخواست میشود طبق شرایط اعالم شده تقاضای کتبی خود را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ
 94/3/6به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند:
ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﻴﻦ

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ

ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده

ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻣﻴﻦ

ردﻳﻒ

)ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(

)ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ -رﻳﺎل(

)رﻳﺎل(

1

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  5ﺗﺤﺖ ﭘﻼك  10/1340واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه

199/85

1/200/000

5/000/000

2

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  1ﺗﺤﺖﻫﺎي  10/1320 ،10320 ،10/1319ﻣﻜﺮر10/1343 ،

64/77

2/300/000

12/000/000

و  10/2720واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه )ﻣﺰاﻳﺪه ﺳﻮم(
3

ﻗﻄﻌﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎره  16ﺗﺤـﺖ ﭘـﻼك ﻫـﺎي  10/1322 ،10/1321 ،10/1319و

290/79

1/000/000

15/000/000

 10/1326واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن  20ﻣﺘﺮي ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه )آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳـﺪه
ﺗﺠﺪﻳﺪي ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺸﻢ(

شرایط شرکت در مزایده
 - 1واریز مبلغ اعالم شده به عنوان سپرده به حساب  0105928376009بانک ملی شعبه ارسنجان و ارائه فیش واریزی
یا تسلیم چک بانکی و یا اسناد خزانه در وجه شهرداری که در موقع ثبت نام در پاکت شماره «ب» به همراه تقاضا که
میبایست در پاکت شماره «الف» ارائه گردد ،به شهرداری تحویل داده شود.
 - 2شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مجاز و مختار میباشد.
 - 3در صورتی که نفرات اول ،دوم و ســوم برنده مزایده نسبت به انجام معامله با شهرداری اقدام ننمایند سپرده
آنان به نفع شهرداری ضبط میگردد.
 - 4برنده مزایده میبایست مبلغ کل زمین را پس از یک هفته به حساب شهرداری واریز نماید.
 - 5کلیه هزینههای نقل و انتقال به عهده برنده مزایده است.
 - 6به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و یا خارج از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - 7کمیسیون عالی معامالت روز پنجشنبه مورخ  94/3/7رأس ساعت  10صبح در محل شهرداری تشکیل میگردد و
حضور پیشنهاددهندگان در جلسه آزاد میباشد.
 - 8متقاضیان میبایست جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از زمینهای مربوطه به شهرداری مراجعه نمایند.
 - 9هزینه درج دو نوبت آگهی روزنامه به عهده خریدار میباشد.
مجید ابراهیمی
شهردار شهر ایمن ارسنجان
آگهی فقدان سند مالکیت بخش  3شیراز
محبوبه عســکری با تسلیم دو برگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شــماره  234تنظیم گردیده است مدعی است که تعداد یک جلد سند
مالکیت مربوط به پالک  8/15369واقع در بخش  3شــیراز که ذیل ثبت  144664صفحه  206دفتر  813امالک به نام محبوبه عســکری ثبت و سند
مالکیت به شماره چاپی  493763ب  93صادر ضمن ًا سابقهای از رهن مشاهده نگردید به علت سهلانگاری مفقود گردیده است و نامبرده تقاضای
صدور سند المثنی نموده مراتب طبق ماده  120اصالحی آیین نامه قانون ثبت آگهی میشود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معاملهای کرده
و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت
یا خالصه معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثنی
را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
/3044م الف
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه شیراز
سیروس لطفی ابیوردی

