اقتصادی

»

5
آمادگی بانک سپه
برای انجام مطلوب
فرایندهایادغام

»

بانک و بیمه

قرضالحسنه مهر به بانکهای عامل
حمایت از توسعه اشتغال پیوست

نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی با اضافه ش��دن بانک
قرضالحسنه مهر ایران به فهرست بانکهای عامل قانون حمایت
از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار موافقت کردند.نمایندگان مجلس
شورای اس�لامی با اضافه شدن بانک قرض الحس��نه مهر ایران به
فهرس��ت بانکهای عامل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال
پایدار در مناطق روستایی و عش��ایری با استفاده از منابع صندوق
توس��عه ملی موافقت کردند.نماین��دگان در نشس��ت علنی روز
چهارشنبه مجلس شورای اس�لامی و در جریان بررسی جزئیات
بخش هزینهای الیحه بودجه سال  ۹۸کل کشور ،با بند الحاقی ()۲
تبصره()۱۸مادهواحدهاینالیحهموافقتکردند.دربندالحاقی()۲
تبصره ( )۱۸آمده اس��ت :بانک قرضالحسنه مهر ایران به فهرست
بانکهای عامل قانون حمایت از توس��عه و ایجاد اشتغال پایدار در
مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
اضافه میشود.گفتنی است ،بانک قرض الحسنه مهر ایران در طول
 ۱۱سال فعالیت خود بالغ بر  ۴میلیون و  ۳۰۰هزار فقره تسهیالت
قرضالحسنه پرداخت کرده که بیش از ۱میلیون و ۶۶هزار فقره آن
به اعتبار  ۱۱۵هزار میلیارد ریال در طول  ۱۱ماه سال  ۱۳۹۷اعطا
شده و  ۵۵درصد از این تسهیالت ،به حمایت از نیروی انسانی بنگاه
هایاقتصادیومراکزتولیدیوصنعتیتخصیصدادهشدهاست.

رشد 41درصدی تسهیالت
بانک توسعه صادرات ایالم

رئیس بانک توس��عه صادرات ش��عبه ایالم گفت :تسهیالت
اعطایی بانک توسعه صادرات ایالم نسبت به مدت مشابه دی ماه
س��ال  1396به میزان  41درصد رشد داشته است .رئیس شعبه
بانک توس��عه صادرات در اس��تان ایالم با اعالم این خبر از سفر
آقای دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل این بانک در روز دوشنبه
هفته جاری به این استان خبر داد و گفت :در این سفر قرار است
مدیرعامل و هیات همراه از ش��رکت پتروش��یمی ای�لام بازدید
داشته باشند.به گفته بهروز شهبازی ،میزان صادرات این شرکت
تا پایان سال گذشته  127میلیون دالر و در شش ماهه اول سال
جاری بیش از  60میلیون دالر بوده است.وی افزود 500 :میلیارد
ریال تسهیالت ریالی توسط این شعبه از آغاز افتتاح در سال 88
تاکنون پرداخت شده است.ش��هبازی اضافه کرد :در حال حاضر
ش��عبه فرایند جذب یکی از بزرگترین ش��رکتهای پتروشیمی
پلیمری غرب کش��ور را در دس��تور کار خود دارد ب��ه طوری که
بررسی درخواست تسهیالت سرمایه در گردش  1500میلیاردی
این شرکت در اس��فند ماه س��الجاری پس از بررسی و تصویب
هیات مدیره بانک به نتیجه خواهد رسید.

مدیرعامل بانک سپه طی اطالعیهای آمادگی کامل بانک س��په برای انجام مطلوب مأموریتهای محوله و
اجرای فرایندهای ادغام بانکهای مذکور در نخستین بانک ایرانی را اعالم کرد.پیرو صدور اطالعیه بانک مرکزی
در خصوص ادغام چهار بانک و یک مؤسس��ه اعتباری وابسته بهنیروهای مس��لح در بانک سپه ،مدیرعامل این
بانک طی اطالعیه آمادگی کامل بانک س��په برای انجام مطلوب مأموریتهای محوله و اجرای فرایندهای ادغام
بانکهای مذکور در نخس��تین بانک ایرانی را اعالم کرد .در این اطالعیه آمده است :بانک سپه با تکیهبر پشتوانه
اعتماد عمومی ،تجارب مدیریتی ،ظرفیت دانشی نیروی انسانی متعهد و مسئولیتپذیر خود و همچنین بهمدد
پشتیبانی ارکان نظام و همکاری مؤثر بانکهای ادغام ش��ونده برای انجام مطلوب فرایندهای عملیاتی ادغام در
قالب یک برنامه جامع و مدون ،از آمادگی الزم برخوردار است.

»

ارزیابان خسارت،
بازوی شرکت های
بیمه هستند

سهشنبه  14اسفند  / 1397شماره 4045
 5مارس  27 / 2019جمادیالثانی 1440
استفاده از ارزیابان خسارت موجب ایجاد وحدت رویه و نظم در صنعت بیمه و کاهش هزینه های ارزیابی
خسارت برای بیمه گران می شود.مسعود بادین ،نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه آسیا در نشستی
با شرکت های ارزیابی خس��ارت درمان طرف قرار داد بیمه آسیا ،ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت :به دلیل
نگاه و برخورد تخصصی شرکت های ارزیاب خسارت ،بهره گیری از این شرکت ها ،سرعت انجام کار را باال برده
و به لحاظ اقتصادی هم برای صنعت بیمه به صرفه تر خواهد بود.مدیر عامل بیمه آسیا ،امانت داری ،عدالت و
صداقت را سه رکن اساسی ارزیابی خسارت برشمرد و افزود :شرکت های ارزیابی خسارت باید با رعایت اصول
حرفه ای در کار ،موجب افزایش اعتماد بیمه گذاران به شرکت های بیمه شوند ،به طوری که زیان دیدگان در
زمان دریافت خسارت ،آرامش داشته باشند.

وام مسکن ارزان شد

کاهش اوراق تسهیالت مسکن به ۵۲هزار تومان

کاه��ش هزار ت��ا  ۵ه��زار تومانی ه��ر برگه
تسهیالت مس��کن در معامالت دیروز فرابورس
موجب شد قیمت تمام شده دریافت تسهیالت
مس��کن نیز به  ۸میلی��ون تومان کاه��ش یابد.
بهگ��زارش مه��ر ،قیمت ه��ر برگه ح��ق تقدم
تسهیالت مس��کن در معامالت دیروز فرابورس
به  ۵۱هزار تومان کاه��ش یافت که این کاهش
قیمت اوراق تسهیالت مسکن به کاهش قیمت
تمام شده وام مسکن منجر میشود.در معامالت
دی��روز فرابورس ،هر برگه تس��هیالت مس��کن
ص��ادره در ماههای آذر و بهم��ن  ۹۶با نمادهای
معامالتی «تس��ه  »۹۶۰۹و «تس��ه  »۹۶۱۱به
قیمتهای  ۵۱ه��زار و  ۸۰۰و  ۵۱ه��زار و ۹۰۰
تومان ب��ه ف��روش رس��یدند.همچنین  ۸نماد
معامالتی اوراق تسهیالت مسکن در بازه قیمتی
 ۵۲هزار تومان خرید و فروش شدند که تعدادی
از آنها به اوراق تسهیالت مسکن صادره در نیمه
دوم س��ال  ۹۶و تعدادی نیز ب��ه اوراق صادره در
نیمه نخس��ت امس��ال تعلق داشتند.س��ه نماد
معامالتی تسه ( ۹۷۰۸اوراق تسهیالت مسکن
ص��ادره در آبان امس��ال) ،تس��ه ( ۹۷۱۰اوراق
تس��هیالت مس��کن صادره در دی  )۹۷و تسه
( ۹۷۰۶اوراق تس��هیالت مس��کن ص��ادره در
ش��هریور س��ال جاری) در بازه قیمتی  ۵۳هزار
تومان معامله شدند.گرانترین اوراق تسهیالت
مس��کن در معامالت دیروز فرابورس به قیمت
 ۵۴هزار و  ۱۱۱تومان به نماد معامالتی ۹۷۱۱
(اوراق تسهیالت مس��کن صادره در مرداد )۹۷
تعلق داشت.
خ�روج حقوقیه�ا از ب�ازار اوراق
تسهیالت به سود حقیقیها
بر اساس اعالم فرابورس ،طی چند هفته اخیر
و با کاهش شدید قدرت وام مسکن ،حقوقیها و
انبوه سازان از بازار اوراق تسهیالت مسکن خارج
ش��ده اند به نحوی ک��ه در معام�لات روزهای
پایانی هفته گذش��ته و روزه��ای ابتدایی هفته
جاری ۱۰۰ ،درصد خریداران اوراق تسهیالت،
حقیقیها و خریداران واقعی مسکن از مشتریان
این اوراق بوده اند.

نقش کاهش تقاضای خرید مس�کن
در کاهش قیمت اوراق تسهیالت
کارشناس��ان اقتص��اد مس��کن معتقدن��د
کاهش شدید قیمت اوراق تسهیالت مسکن در
معامالت دیروز فرابورس در فاصله قیمتی هزار
تا  ۵هزار تومان در نمادهای معامالتی مختلف،
در پی کاهش معامالت مسکن به دلیل کاهش
قدرت خرید مس��کن خانوارها و افزایش مجدد
قیمت مسکن در  ۱۰روز پایانی بهمن ماه به وقوع
پیوست که سبب ش��د بار دیگر جهش قیمتی
مسکن رخ دهد.برخی کارشناس��ان اقتصادی،
جهش قیمتی بهمن م��اه در پی آرام��ش بازار
مس��کن در ماههای آذر و دی را به دلیل افزایش
قیمت خودرو و همچنین افزایش مالیم قیمت
دالر در دهه پایانی ماه گذشته عنوان کردند.
کاهش اوراق تسهیالت بانک ملی به
۲۰هزار تومان
در معام�لات دی��روز فراب��ورس ،اوراق
تسهیالت مسکن بانک ملی نیز با کاهش بیش

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین 7نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم

نظر به اینکه طول و ابع��اد و مس��احت رای ش��ماره 97/6/18 -139760317001002075برابر رای
اصالحی ش��ماره  97/10/16 -139760317001004834هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تغییر و اصالح گردید و
لذا بدینوس��یله تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مریم مرمضی فرزند نصار بشماره شناسنامه 321
صادره از اهواز به شماره ملی  1754774806دریک باب ساختمان به مساحت  526/20متر مربع در قسمتی
از پالک  2775/46بخش  9اهواز خریداری ش��ده ازمالک رس��می آقای عبدالصاحب هواشم امینه که قبال به
متقاضی انتقال یافته محرز گردیده بود ،به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوب��ت به فاصله پانزده روز آگهی
می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از
تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا" صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/28:
تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/14:
 5/2941م.الف

اکبر افشین ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

----------------------------------------------------------------------------

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم
نظر به اینکه ط��ول و ابع��اد و مس��احت رای ش��ماره  96/8/4 -139660317001002467برابر رای
اصالحی ش��ماره  97/10/29 -139760317001006971هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تغییر و اصالح گردید و لذا
بدینوسیله تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان آقای فرج شرفی فرزند عبدالساده بشماره شناسنامه 4644
صادره از شرفه به ش��ماره ملی  1988636361دریک باب ساختمان به مساحت  184متر مربع در قسمتی از
پالک  895/58بخش  7اهواز خریداری شده از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی (مالک
رسمی) که قبال به متقاضی انتقال یافته محرز گردیده بود ،به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله
پانزده روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا" صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/28:
تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/14:
 5/3030م.الف

اکبر افشین ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

----------------------------------------------------------------------------

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نوبت دوم

براب��ر رای ش��ماره  97/9/19-139760317001003292صادره از هیات اول موض��وع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قس��متی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق
گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره  96/7/4-601/96/17784اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان
خوزستان و نامه شماره  97/5/29-97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت
متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی و سایر
مالکین مشاعی (مالک رسمی) به متقاضی آقای خلف عبیدی فرزند محمد بشماره شناسنامه  174صادره از
رامهرمز به شماره ملی  1910508039ششدانگ در یک باب ساختمان به مساحت  99متر مربع در قسمتی
از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی
بنیاد مستضعفان انقالب اس�لامی و سایر مالکین مشاعی (مالک رس��می) بنام وی محرز گردیده است .لذا به

از  ۳هزار تومانی نس��بت به روز گذش��ته به بازه
 ۲۰هزار تومان وارد ش��د به گون��های که اوراق
تسهیالت مس��کن بانک ملی صادره در شهریور
امس��ال با نماد «تملی  ۲۰ »۷۰۶ه��زار و ۹۰۰
تومان و اوراق تسهیالت مسکن صادره در مرداد
سال جاری با نماد «تملی  ۲۲ »۷۰۵هزار تومان
خرید و فروش شدند.
کاهش هزینه تمام شده وام مسکن
کاهش قیم��ت اوراق تس��هیالت مس��کن
میتواند به کاهش قیمت تمام شده وام مسکن
منجر ش��ود .به گونهای که با احتس��اب نرخ هر
برگه تس��هیالت مس��کن با میانگی��ن  ۵۲هزار
تومان ،از آنجایی که برای دریافت وام مس��کن
 ۱۴۰میلی��ون تومانی خرید مس��کن زوجین،
نیاز به خرید  ۲۴۰برگه اوراق تسهیالت است که
متقاضی دریافت این تسهیالت ،باید  ۱۲میلیون
و  ۴۸۰هزار توم��ان پرداخت کند.ضمن اینکه با
توجه به اینکه برای دریافت وام خرید مسکن ۹۰
میلیون تومانی (متقاضی ف��ردی) نیاز به خرید

 ۱۶۰برگه تسهیالت مسکن است و با احتساب
هر برگه  ۵۲هزار توم��ان ،متقاضی دریافت این
تسهیالت باید مبلغ  ۸میلیون و  ۳۲۰هزار تومان
بابت خرید اوراق تسهیالت ،هزینه کند.
کاهش قدرت وام مسکن به ۱۵درصد
گفتنی اس��ت میانگین قیمت هر متر مربع
واحد مس��کونی در آمار اعالم ش��ده از س��وی
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و
شهرسازی در معامالت بهمن ماه تهران ،اندکی
بیش از  ۱۰میلیون تومان ذکر ش��ده اس��ت که
درنتیجه برای خرید واحد مسکونی  ۶۰متری،
 ۶۰۰میلیون توم��ان باید هزینه ش��ود.با توجه
به اینکه تس��هیالت خرید مس��کن زوجین در
ته��ران از مح��ل اوراق تس��هیالت مس��کن،
۱۴۰میلیون اس��ت ،ای��ن وام تنه��ا  ۲۳درصد
قیمت مس��کن را پوش��ش میدهد .وام مسکن
فردی نیز که در تهران  ۹۰میلیون تومان است،
تنها  ۱۵درص��د هزینه یک واحد مس��کونی را
پوشش میدهد.

منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشه باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/14 :
 5/3037م.الف
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم

برابر رای ش��ماره  97/6/21-139760317001002185صادره از هیات س��وم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قس��متی از پالک  895/58باقیملنده بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق
گزارش کارشناس رسمی و نامه شماره  96/7/4-601/96/17784اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک استان
خوزستان و نامه شماره  97/5/29-97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت
متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی و سایر
مالکین مشاعی (مالک رسمی) به متقاضی خانم حمیده مهدیه فرزند غالم بش��ماره شناسنامه  612صادره
از اهواز به ش��ماره ملی  1752218752ششدانگ در یک باب ساختمان به مس��احت  104/18متر مربع در
قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک
رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی (مالک رسمی) بنام وی محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشه باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را
به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/14 :
 5/3035م.الف

اکبر افشین ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

----------------------------------------------------------------------------

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم

براب��ر رای ش��ماره  97/9/25-139760317001003396صادره از هی��أت اول موضوع قانون تعییتن
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضیان در قس��متی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق
گزارش کارش��ناس رس��می و نامه ش��ماره  96/7/4-601/96/17784اداره کل محترم ثبت اسناد و امالک
استان خوزستان و نامه شماره  97/5/29 -97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و
سایر مالکین مشاعی (مالک رسمی) به متقاضی آقای جاسم س�لامی زاده فرزند فالح بشماره شناسناسنامه
 73صادره از شوش به شماره ملی  5269697904در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  160/74متر
مربع در قسمتی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک
از مالک رسمی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی (مالک رسمی) بنام وی محرز گردیده
اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ضمنا" صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول97/11/28:
تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/14:
 5/3033م.الف
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گزارش »
صادرات پوشاک ۱۸درصد افزایش یافت

مدیر کل دفت��ر صنایع نس��اجی و پوش��اک از افزای��ش بیش از
۱۸درصدی صادرات و کاهش  ۳۸درص��دی واردات محصوالت حوزه
نساجی ،پوشاک ،چرم و کفش در ده ماهه سال  ۹۷خبر داد .به گزارش
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،افس��انه محرابی در خصوص عملکرد
۱۰ماهه سال  ۹۷دفتر صنایع نساجی و پوش��اک گفت :آمار صادرات
۱۰ماهه سال  ۹۷در محصوالت حوزه نساجی ،پوشاک ،چرم و کفش
 ۲۶۰ه��زار ت��ن ب��ه ارزش  ۹۵۵میلی��ون دالر و واردات در این حوزه
۳۳۹هزار تن به ارزش  ۹۴۷میلیون دالر بوده که در مقایس��ه با مدت
مشابه سال گذش��ته به لحاظ وزنی و ارزش��ی در صادرات این حوزه به
ترتیب  ۱۸.۷درصد و  ۶.۵درصد رشد و در واردات به ترتیب ۳۸.۴درصد
و ۳۶درصد کاهش داش��ته یافته اس��ت.وی با بیان اینک��ه برای رفع
ممنوعیت صادرات کیسه پلی پروپیلن و حفظ پتانسیل ارزآوری بیش
از ۱۴۰میلیون دالری این بخش پیگیریهای بسیاری انجام شده است،
افزود :رفع مشکالت بانکی و گمرکی واحدهای تولیدی و نهایی کردن
درصد مجاز کسر وزن ناشی از رطوبت بازیافتی الیاف با همکاری گمرک
ایران ،سازمان ملی اس��تاندارد ایران و بانک مرکزی در  ۱۰ماه گذشته
انجامشدهاست.مدیرکلدفترصنایعنساجیوپوشاک،تشکیلکمیته
پایش قیمت الیاف و نخ و پایش قیمت کاالهای تأثیرگذار همچون نخ،
پنبه ،و سایر الیاف مربوطه بر قیمت تمام شده کاالی نهایی ،بررسی و
برآورد میزان سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنایع نساجی به
تفکیک منابع ارزی و ریالی به همراه الزامات و ارائه برنامه تدوین شده به
سازمان برنامه و بودجه ،پیگیری برنامه جامع مبارزه با قاچاق کاالهای
نساجی ،پوشاک و کفش با رویکرد ساماندهی واردات ،کاهش قاچاق و
حمایت از تولید داخلی ،اصالح نرخ پایه صادراتی را از دیگر اقدامات این
دفتر در  ۱۰ماه سال  ۹۷عنوان کرد.محرابی تصریح کرد :دستورالعمل
ماده  ۷آیین نامه اجرایی ماده  ۱۳قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای
کاالهای مشمول گروه کاالیی منسوجات و پوشاک به منظور مدیریت
کاالهای موجود در س��طح عرضه تهیه ،تدوین و ابالغ شد .همچنین
ابالغ موافقتنامه ردیف متفرقه  ۵۳۰۰۰۰-۳۹بودجه سال  ۹۷جهت
بازسازی و نوسازی صنعت چرم سبک و تدوین دستورالعمل مربوطه و
قرارداد عاملیت بانک پیگیری شد.وی در خصوص وضعیت بازار پوشاک
شب عید گفت :با توجه به توانمندیهای تولید داخل در رابطه با بازار
شب عید به ویژه در حوزه پوش��اک و سایر محصوالت نهایی این حوزه
که مورد نیاز آحاد جامعه است و با توجه به افزایش تولید داخلی ،تاکنون
مشکلی در این خصوص گزارش نشده و امیدوارم با همکاری تشکلها و
انجمنهای مربوطه تأمین پوشاک و کاالهای نساجی مورد نیاز جامعه
بهنحومطلوبیمدیریتشود.
دبیراقتصادی:مهردادعسگری
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
نوبت دوم

برابر رای شماره صادره از هیأت س��وم موضوع قانون تعییتن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرف��ات مالکان��ه و بالمع��ارض متقاضیان در
قس��متی از پالک  895/58باقیمانده بخش  7اهواز خریداری ش��ده طبق گزارش کارش��ناس رسمی و نامه
ش��ماره  96/7/4-601/96/17784اداره کل محترم ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خوزس��تان و نامه شماره
 97/5/29-97/170/179987روابط عمومی شرکت نفت که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی و س��ایر مالکین مشاعی (مالک
رسمی) به متقاضی آقای جلیل موسوی فرزند سبیح بشماره شناسنامه  17661صادره از اهواز به شماره ملی
 1751215989در ششدانگ یک باب ساختکان به مساحت  186/99متر مربع در قسمتی از پالک 895/58
باقیمانده بخش  7اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی بنیاد مستضعفان
انقالب اسالمی و سایر مالکین مشاعی (مالک رس��می) بنام وی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم
نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .ضمنا" صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/29 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 97/12/14 :
 5/3038م.الف
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آگهی تغییرات شرکت دزستان

سهامی خاص به شماره ثبت  41373و شناسه ملی 10860575777
به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ  22/08/1397تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :سمت

اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید  :مصطفی صنیعی به شماره ملی 1930027575

مدیرعامل-منصور صنیعی به ش��ماره ملی 1757330372نائب رئیس هیئ��ت مدیره و مهدی

صنیعی به شماره ملی  2002717869رئیس هیئت مدیره .حق امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و
تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید
با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان بارئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

شناسه آگهی 401354 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اهواز

----------------------------------------------------------------------------

آگهی تغییرات شرکت دزستان

سهامی خاص به شماره ثبت  41373و شناسه ملی 10860575777
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  22/08/1397تصمیمات
ذیل اتخاذ ش��د  :اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :مصطفی
صنیعی به شماره ملی - 1930027575منصور صنیعی به شماره ملی  1757330372و مهدی
صنیعی به شماره ملی  . 2002717869روزنامه روزان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
عبداله رحمانی به شماره ملی  1840879475به عنوان بازرس علی البدل  ،محمدرضا نبی ئی به
شماره ملی  0070710805به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شناسه آگهی 401355 :
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری اهواز

