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اخبار
در  ۷ماه نخست امسال محقق شد؛

درآمد  ۱.۴میلیارد دالری ایران از
محل صادرات بنزین

ایران در هفتماه نخست سال  ۹۹به عنوان
صادرکننده فعال بنزین در منطقه حضور داشته
و در این مدت از محل صادرات بنزین ،درآمدی
حدود  ۱.۴میلیارد دالر بهدست آورده است.
ایران که تا دو سال پیش واردکننده بنزین
بود و حتی در سال  ،۹۷روزانه تا  ۴.۵میلیون
لیتر در روز بنزین به کشور وارد میکرد ،حاال
بهعنوان صادرکننده این فرآورده استراتژیک در
منطقه و جهان شناخته میشود .این در شرایطی
است که در سال  ،۸۵ایران روزانه بیش از ۲۷
میلیون لیتر بنزین وارد میکرد که موجب خروج
ارز از کشور و وابستگی شدید برای تأمین امنیت
انرژی کشور بود .همین وابستگی باعث شد تا
در تحریمهایی که از ابتدای دهه  ۹۰شمسی
آغاز شد ،تحریم بنزین در صدر آنها قرار گیرد و
ایران حتی در سالهایی مجبور شد با تغییر در
فرآیندهای برخی پتروشیمیها ،از ریفورمیت به
جای بنزین استفاده کند تا خالئی در تأمین این
سوخت بهوجود نیاید.
اما مهمترین اقدام تکمیل پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس بود که با اولویتبندی توسعه این
پاالیشگاه ،فازهای آن یک به یک به مدار تولید
آمدند و حاال پس از دو سال از بهرهبرداری فاز
سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و ارتقای کیفی
واحدهای پاالیشگاهی در تولید بنزین استاندارد
و تبدیل شدن ایران به صادرکننده بنزین ،ایران
نهتنها وارد کننده بنزین نیست ،بلکه در هفتماه
نخست سال جاری حدود  ۱.۴میلیارد دالر درآمد از
محل صادرات بنزین داشته است.
مختومهشدن پرونده واردات بنزین از مهرماه
سال  ،۹۷برگ جدیدی پیش روی صنعت پاالیش
کشور باز کرد تا بدین ترتیب واحدهای پاالیشی
عالوه بر تأمین نیاز داخلی ،بتوانند پاسخگوی
درخواستهای صادراتی بنزین از کشورهای
خارجی نیز باشند.با توجه به مصرف افسارگسیخته
بنزین در سالهای گذشته بیم آن میرفت که
میزان تولیدات پاالیشگاهها کفاف نیازهای داخلی
را ندهد و در نتیجه به افزایش واردات بنزین منجر
شود .این اتفاق میتوانست در شرایط تحریم،
صنعت نفت را که بهشدت در تنگنا قرار گرفته
دچار بحران عمیقتری کند.
اگر نگاهی به وضعیت کشور ونزوئال
انداخته شود میتوان وخامت اوضاع را در این
خصوص بهتر و عمیقتر درک کرد .فلج شدن
پاالیشگاههای کشور ونزوئال و در نتیجه کمبود
سوخت بحران سختی را پیش روی این کشور
قرار داده است ،اما ایران با برگ برنده خود
یعنی ستاره خلیج فارس توانست از عهده
این مسئولیت بهخوبی برآید و حتی با ارسال
محمولههای بنزین به ونزوئال قدرت و اقتدار
ایران را مقابل سایر کشورها گوشزد کند.
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وزیر صمت اعالم کرد:

تولید خودروی با کیفیت و قیمت مناسب با ورود خودروسازان جدید و ایجاد بازار رقابتی
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در جلسه هماندیشی
با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی از تکمیل
پروژه های نیمه تمام صنعتی و معدنی این استان که
منابع آنها پیشبینی شده است ،خبر داد.
علیرضا رزم حسینی در این نشست با بیان این
مطلب ،افزود :وزارت صنعت ،معدن و تجارت معین
استان آذربایجان شرقی بر اساس ابالغ معاون اول
رئیس جمهور می باشد و در مدت زمان کوتاه باقی
مانده از عمر دولت ،تمام تالش خود را برای توسعه
بخش صمت در این استان انجام خواهیم داد.
وی با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در
حوزه صنعت ،معدن و تجارت پیشینه تاریخی دارد،
تصریح کرد :آذربایجان شرقی حق بزرگی بر ملت و
کشور ایران دارد و فداکاری های زیادی را در طول
انقالب شکوهمند اسالمی و دوران دفاع مقدس در
دفاع از تمامیت ارضی و سربلندی کشور ایفا کرده
است.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت در ادامه سخنان
خود با اشاره به ظرفیت های استان آذربایجان شرقی
در حوزه صنایع بیان کرد :وزارت صنعت ،معدن و
تجارت آمادگی برای راه اندازی یک خودروسازی با
مشارکت سازمان توسعه ای ایدرو و بخش خصوصی
توانمند و دارای منابع مالی کافی در آذربایجان شرقی
را دارد.
رزم حسینی با اشاره به بازدیدی که از
تراکتورسازی داشته است ،تصریح کرد :حتی همین
تراکتورسازی نیز در قالب طرح توسعهای میتواند در
حوزه خودروسازی ورود کند ،از طرفی کنسرسیومی
از بخش خصوصی نیز با نظارت مسئوالن استانی می
توانند این موضوع را جلو ببرند.
وی همچنین ورود خودروسازان جدید با
مشارکت بخش خصوصی و شکستن انحصار در
تولید خودرو را زمینهساز تولید خودروهای رقابتی ،با
کیفیت و با قیمت مناسب در کشور دانست.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به افزایش
تولید در لوازم خانگی علیرغم خروج شرکتهای
خارجی پس از تحریها از کشور ،گفت :کارخانجات
لوازم خانگی سه شیفته کار میکنند و بخش لوازم
خانگی نیز یکی از محورهای توسعه در آذربایجان
شرقی می تواند باشد.
رزم حسینی ادامه داد :تولید لوازم خانگی
میتواند تحت یک برند در این استان به همت
مسئولین استانی و نمایندگان مجلس در دستور
کار قرار بگیرد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت نیز
همکاری های الزم را خواهد داشت.
وزیر صنعت همچنین در نشست مشترک با
رئیس ،معاونان اتاق تعاون و برخی مدیران عامل
اتحادیهها گفت :اتاق تعاون ایران با حق عضویت در
ستاد تنظیم بازار عضو میشود.
در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون
ایران ،با اشاره به ظرفیت های بخش تعاون اظهار
داشت :بخش تعاون سهم عمده ای از اقتصاد کشور
را دارد و در تمام حوزه ها نظیر صنعت ،کشاورزی،
خدمات ،بهداشت ،سالمت ،آموزش و حمل و نقل
حضور فعال دارد.

آگهی مزایده مورد وثیقه
آگهــی مزایــده امــوال غیرمنقــول و منقــول .بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه 8500012
و  8500010لــه بانــک رفــاه شــعبه بــازار (شــهدا) ســمنان بــه نشــانی ســمنان ـ خیابــان امــام
نرســیده بــه میــدان امــام (ســمنان خیابــان شــهدا جنــب بــازار بــاال) علیــه شــرکت صنایــع
پــی وی ســی ایــران بــه آدرس مهدیشــهر ـ گل رودبــار برابــر اســناد رهنــی شــماره 85197
مــورخ  1382/7/5تنظیمــی دفترخانــه شــماره  4ســمنان و  87994مــورخ 1383/5/13
تنظیمــی دفترخانــه شــماره  4ســمنان ملــک ثبــت شــماره ( 2849/295دویســت و نــود
و پنــج فرعــی از دو هــزار و هشــتصد و چهــل و نــه اصلــی) واقــع در بخــش  3ســمنان
(مهدیشــهر) بــه مالکیــت شــرکت صنایــع پــی وی ســی ایــران کــه برابــر ســند رهنــی 85197
در قبــال موضــوع الزم االجــرا بــه مبلــغ  9.000.000.000ریــال بابــت اصــل طلــب و مبلــغ
 374.506.000ریــال بابــت خســارت تاخیــر تــا تاریــخ  1384/5/6و مبلــغ  5.500.000ریــال
خســارت روزانــه تــا یــوم الوصــول مــی باشــد و برابــر ســند رهنــی  87994در قبــال موضــوع
الزم االجــرا بــه مبلــغ  6.400.000.000ریــال اصــل طلــب و مبلــغ  864.355.555ریــال
بابــت خســارت تاخیــر تادیــه تــا مــورخ  1384/8/1و مبلــغ  3.911.111ریــال بابت خســارت
روزانــه تــا یــوم الوصــول مــی باشــد و بســتانکار طــی نامــه شــماره  60/99/1142725مــورخ
 1399/9/8اعــالم نمــود کــه ملــک فاقــد بیمــه مــی باشــد و هیچگونــه وجهــی از طــرف
بدهــکار پرداخــت نگردیــده و تقاضــای مزایــده ملــک مــورد رهــن را دارد کــه بــه شــرح
گــزارش دفتــر بازداشــتی مــی باشــد کــه مــازاد دوم بــه موجــب نامــه 99/061/20774
مــورخ 1386/10/25اداره امــور مالیاتــی مهدیشــهر بــدون مبلــغ و مــازاد ســوم بــه
شــماره کالســه  930069مــورخ  1393/2/8اجــرای احــکام مدنــی مهدیشــهر در قبــال
مبلــغ 39.681.213.889ریــال و بــه موجــب نامــه شــماره  1/1342092مــورخ 1398/5/20
امــور مالیاتــی مهدیشــهر در قبــال مبلــغ  57.716.688.867ریــال بازداشــت گردیــده اســت.
ســند مالکیــت ششــدانگ پــالک ( 2849/295دویســت و نــود و پنــج فرعــی از دو هــزار و
هشــتصد و چهــل و نــه اصلــی) بــه مســاحت  229100متــر مربــع بــا حــق العبــور از اراضــی
ملــی شــده واقــع در بخــش ســه مهدیشــهر انتقــال از دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه
نمایندگــی ســازمان جنگلهــا مراتــع و آبخیــزداری کشــور برابــر ســند قطعــی شــماره 33601
مــورخ  1378/12/19دفترخانــه  7مهدیشــهر بــا حــدود مشــخصات شــماالً :بطــول  139متــر
و دوم کــه شــرقی اســت بطــول  261/5متــر و ســوم بطــول  470متــر و شــرقاً بطولهــای
 397/60متــر و  97متــر پــی بــه پــی اراضــی ملــی شــده قطعــه ســوم و جنوبـاً :اول بطــول 50
متــر بــه رودخانــه دوم کــه غربیســت بطــول  55متــر و ســوم بطولهــای  100متــر و  50متــر
و چهــارم کــه شرقیســت بطولهــای  50متــر بــه قطعــه کســر شــده مــورد واگــذاری و پنجــم
بطولهــای  50متــر بــه رودخانــه طالــب آبــاد و ششــم بطولهــای  120/5متــر پــی بــه پــی قطعــه
دوم و غربـاً  :بطــول  945متــر تختــی گل رودبــار بــه نــام شــرکت پــی وی ســی ایــران ذیــل
ثبــت  8492صفحــه  286دفتــر  56بــه شــماره چاپــی  )1014( 927767بــه نــام شــرکت
صنایــع پــی وی ســی ایــران ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  190مهدیشــهر ثبــت و صــادر
و تســلیم گردیــده اســت و ملــک فــوق پــس از ارجــاع بــه کارشناســان رســمی دادگســتری
ارزیابــی کــه بــه شــرح ذیــل نیــز مــی باشــد .نظریــه هیــات کارشناســی ســاختمان :عطــف
بــه قــرار کارشناســی بــه شــماره ابالغیــه 139904929116001111 :مــورخ  1399/9/30در
خصــوص پرونــده اجرائــی کالســه  8500010و  8500012بــا موضــوع ارزیابــی پــالک
ثبتــی  295فرعــی از  2849اصلــی بخــش ســه ســمنان (مهدیشــهر) بــه مالکیــت ششــدانگ
عرصــه و اعیــان شــرکت صنایــع پــی وی ســی ایــران اینجانبــان بــا معرفــی و ابــراز موقعیــت
ملــک بــه اتفــاق نماینــده خواهــان (نماینــده بانــک رفــاه کارگــران) از محــل وقــوع نســبت
بــه بازدیــد از موقعیــت قرارگیــری و ســایر مــوارد موثــر در ارزیابــی واحدهــای صنعتــی،
بدینوســیله نتیجــه گــزارش بازدیــد و بررســی و نظریــه کارشناســی ارزش ششــدانگ پــالک
جهــت اســتحضار ارائــه مــی گــردد :آدرس ملــک :مهدیشــهر ،طالــب آبــاد ـ بلــوار کارگــر
(انتهــای جــاده گل رودبــار) بعــد از شــرکت ســنگر کار و روســتا ـ پــالک 2ـ بــه کــد پســتی:
 35616-44573مــی باشــد .وضعیــت ثبتــی :براســاس تصویــر ســند مالکیــت دفترچــه ایــی
بــه شــماره ســریال 1014/927767 :ســری ت شــامل ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن اســت
کــه بــه صــورت کارخانــه درآمــده بــه پــالک ثبتــی بــه شــماره  2849/295و بــه شــماره
ثبــت  8492دفتــر  54صفحــه  286بــه مســاحت  229100متــر مربــع بــا حــق عبــور از اراضــی
ملــی شــده قطعــه شــماره  3 :تفکیکــی انتقالــی از دولــت جمهــوری اســالمی بــه نمایندگــی
ســازمان جنگلهــا و مراتــع کشــور اســت کــه بــه موجــب ســند قطعــی شــماره  33601مــورخ
 1378/12/19دفترخانــه  7مهدیشــهر بــه نــام شــرکت پــی وی ســی ایــران ســهامی خــاص
صــادر شــده اســت .کارخانــه شــرکت صنایــع پــی وی ســی شــامل دو قطعــه تفکیکــی و
دارای دو جلــد ســند مالکیــت بــه شــماره پــالک هــای  294و  295فرعــی از  2849اصلــی
بخــش  3ســمنان (مهدیشــهر) مــی باشــد .در بخــش جنوبــی ســالن هــای تولیــد بخــش هایــی
بــا مســاحت تقریبــی  13200متــر مربــع بعنــوان انبــار رو بــاز در نظــر گرفتــه شــده اســت
کــه در زمــان بازدیــد فقــط بلــوکاژ تحتانــی و فونداســیونهای آنهــا وجــود داشــته و ســایر
اجــزا از قبیــل ســتونها و قــاب فلــزی و پوشــش ســقف جمــع آوری شــده اســت .در پــالک
ثبتــی مــورد نظــر ســاختمانهای ذیــل احــداث شــده انــد :پارکینــگ مســقف در شــمال
پــالک و در مجــاورت بلــوار گارگــر بــا امــکان دسترســی از بلــوار بــه مســاحت تقریبــی
 190متــر مربــع قــرار داشــته کــه اســکلت پارکینــگ فلــزی از ناودانــی و نبشــی و ســقف
آن از جنــس ورقــه  pvcبــوده و کــف آن تســطیح و شــن ریــزی شــده اســت .ســاختمان
نگهبانــی در یــک طبقــه بــا ســقف مســطح بــه مســاحت تقریبــی  107متــر مربــع از اســکلت
آجــری و ســقف تیرآهــن و طــاق ضربــی و نمــای آجــر ســفال ســوراخدار بندکشــی شــده
و پنجــره هــای  upvcبــا شیشــه تکجــداره احــداث شــده اســت ســاختمان شــامل  2اتــاق و
آبدارخانــه و ســرویس بهداشــتی و دربهــای مجــزای ورود و خــروج مــی باشــد کــه کــف
آن موزاییــک و دیوارهــا ســفید کاری و توســط دیوارپــوش  pvcروکــش شــده انــد بــام
ســاختمان عایقــکاری شــده و گرمایــش آن توســط بخــاری گازی و ســرمایش بــا کولــر
آبــی صــورت مــی گیــرد .ســاختمان تعاونــی مصــرف و تعمیــرگاه خــودرو از اســکلت فلزی
ســوله یــا ســقف ورق فلــزی موجــدار بــه همــراه عایــق پشــم شیشــه و تــوری مرغــی مــی
باشــد دیوارهــا از آجــر ســفال ســوراخدار بــا نمــای ســیمان تگرگــی ســفید و پنجــره هــای
آهنــی بــا شیشــه تــک جــداره اجــرا شــده و دارای مســاحت تقریبــی  215/67متــر مربــع مــی
باشــد بخشــی از ســاختمان بعنــوان فروشــگاه

وی با تاکید بر اینکه بخش تعاون منحصر به
تعاونی های مصرف و مسکن نیست ،ادامه داد :بالغ
بر  ۱۴.۵میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی ها
بوده و بیش از  ۴۰میلیون از جمعیت کشور از خدمات
تعاونی ها استفاده می کنند.
وی در بخش دیگری از این نشست به عضویت
اتاق تعاون در تمام شوراهای عالی و تخصصی کشور
اشاره کرد و گفت :بخش تعاون ظرفیت و توانمندی
های قابل توجهی دارد که کمتر از آن استفاده شده
است.
رئیس اتاق تعاون با اشاره به قیمت تمام شده
ایجاد شغل پایدار ابراز داشت :قیمت ایجاد اشتغال
در سایر بخش ها رقم قابل توجهی است ،اما در بخش
تعاون با حداقل قیمت می توان شغل پایدار ایجاد کرد.
عبداللهی تصریح کرد :اگر د ولت و بویژه وزارت صمت
از ظرفیت های بخش تعاون استفاده کند ،می تواند
برخی مشکالت اقتصاد کشور را حل کند.
وی افزود :ما آمادگی داریم که در برخی
کشورهای خارجی به عنوان عوامل وابسته بازرگانی
به دولت کمک کنیم.
رئیس اتاق تعاون در ادامه این نشست ابراز
داشت :به استناد قانون اجرای سیاست های اصل
 ۴۴قانون اساسی سند توسعه بخش تعاون در سال
 ۱۳۹۱به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است
که در این سند نقش ها و وظایف هر دستگاه اجرایی
مشخص شده است.
وی در ادامه به مواردی که در حوزه وزارت
صمت قابل طرح اذعان داشت :سیاست های ناظر
بر بازار و نظام توزیع کاال برای توسعه بخش تعاونی،
تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصالح نظام
توزیع کاال در فرایند طرح تحول اقتصادی ،کمک
به ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی ،اتحادیه
های تعاونی ها ،شبکه های مجازی و بویژه راه اندازی
فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور،
تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معامالت بین شبکه
های تعاونی تولید ،توزیع و مصرف ،گسترش تجارت
الکترونیک در بخش تعاونی ،تأکید بر تشکل های
تعاونی در حمایت از خوشه های صادراتی و تسهیل

و ســایر قســمتهای ســوله بعنــوان تعمیــرگاه در نظــر گرفتــه شــده اســت .ســالن انبــار مســقف
کارخانــه شــامل  18قــاب فلــزی ســوله دو طرفــه بــا فاصلــه قــاب  6متــر و بــه طــول کل 102/3
متــر و دهانــه تقریبــی  35/4متــر (بــا ســتون در وســط) احــداث شــده کــه کــف ســوله بتــن و
دیوارهــا از آجــر ســفال ســوراخدار بــا نمــای ســیمان تگرگــی ســفید و پنجــره هــای آهنــی
بــا شیشــه تــک جــداره اجــرا شــده و ســقف آن بــه ارتفــاع حداقــل  4/65متــر تــا ارتفــاع
حداکثــر دهانــه وســط  7/30متــر از جنــس ورق فلــزی موجــدار بــه همــراه عایــق پشــم شیشــه
و تــوری مرغــی در زیراســت مســاحت مفیــد ایــن ســوله (بــدون احتســاب تــراس ســوله هــا)
تقریب ـاً برابــر 3621/5متــر مربــع مــی باشــد .ســاختمان چــاه آب بــا دیــوار باربــر آجــری بــا
آجــر فشــاری بــدون نماســازی و ســقف از قوطــی بــا پوشــش ورق موجــدار فلــزی و فاقــد
عایقــکار بــوده و درب آن نــرده فلــزی و داخــل آن تابلــو بــرق و تجهیــزات چــاه نصــب شــده
اســت .اتاقــک گلخانــه در ضلــع شــرقی درب ورودی بــا دیــوار آجــر فشــاری و ســقف از
ورق موجــدار فلــزی رنگــی احــداث شــده اســت برخــی از مــوارد فــوق از مشــترکات دو
پــالک ثبتــی مــی باشــند کــه جهــت جلوگیــری از تکــرار در گــزارش هــای ارزیابــی دو
قطعــه در ارزیابــی حاضــر از پــالک ثبتــی  295فرعــی از  2849اصلــی بخــش  3ســمنان
(مهدیشــهر) لحــاظ نگردیــده اســت .کارخانــه شــرکت صنایــع  pvcشــامل دو قطعــه تفکیکــی
و دارای دو جلــد ســند مالکیــت بــه شــماره پــالک هــای  294و  295فرعــی از  2849اصلــی
بخــش  3ســمنان (مهدیشــهر) مــی باشــد اکثــر ســوله هــای اصلــی و تولیــد کارخانــه در
پــالک ثبتــی  294فرعــی از  2849اصلــی قراردارنــد بخشــی از پــالک ثبتــی  295فرعــی از
 2849اصلــی بــه مســاحت تقریبــی  42000متــر مربــع تســطیح و محوطــه ســازی گردیــده و
بــه فضــای تولیــد کارخانــه واقــع در پــالک  294فرعــی ملحــق گردیــده و ســایر مســاحت
ایــن پــالک غیرمســطح بــوده و آمــاده ســازی در آن صــورت نگرفتــه اســت .بیــن ایــن دو
پــالک فرعــی دیوارکشــی و تفکیــک صــورت نگرفتــه و لــذا تعییــن دقیــق حــد فاصــل دو
پــالک منــوط بــه انجــام نقشــه بــرداری مــی باشــد .نظــر بــه وضعیــت موجــود و تصویــر
گــزارش کارشناســی کارشــناس امــور ثبتــی (آقــای منصــور شــهاب) حــد غربــی موقعیــت
محلــی کارخانــه بــا ســند مالکیــت پــالک  295فرعــی از  2849اصلــی مطابقــت نــدارد
همچنیــن مســاحت تقریبــی  83000متــر مربــع بیشــتر از ســند دیوارکشــی و تصــرف شــده
اســت (مســاحت منــدرج در نقشــه هوایــی تقریبــی اســت) در ایــن گــزارش کارشناســی
مســاحت منــدرج در ســند مالکیــت و دیوارکشــی و مســتحدثات واقــع شــده در حــدود ثبتــی
پــالک مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد .حــدود رســیدگی کارشناســی :رســیدگی اینجانــب
بــه عنــوان کارشــناس رســمی د ادگســتری محــدود بــه قــرار ارزیابــی صــادره از ســوی
مرجــع اســتعالم کننــده در پرونــده حاضــر مــی باشــد و مســئولیت ناشــی از هــر گونــه جعــل
و مخــدوش بــودن یــا نابرابــری مــدارک ابــرازی بــا نســخ اصلــی و انــکار و تردیــد بــه دالیــل
یــا اســنادابرازی و ارائــه شــده توســط خواهــان و خوانــده متوجــه ابــراز کننــده اســناد و
مــدارک مــی باشــد و چنانچــه پــس از تحریــر ایــن گــزارش ،مــدارک و مســتندات دیگــری
ارائــه گــردد کــه در نتیجــه گیــری حاصلــه موثــر واقــع شــود مســئولیتی متوجــه ایــن
کارشــناس نبــوده و رســیدگی بــه آنهــا خــارج از حــدود و صالحیــت و شــمول ایــن گــزارش
اســت .پروانــه تأســیس ،پایانــکار و صورتمجلــس تفکیکــی :مجموعــه دو پــالک ثبتــی
شــرکت صنایــع پــی وی ســی ایــران براســاس صورتمجلــس تفکیکــی شــماره  7385مــورخ
 1369/11/27تفکیــک شــده و دارای پایانــکار بــه شــماره  23377مــورخ  1378/12/8بــا
زیربنــای کل  25465/28متــر مربــع مــی باشــد دیوارکشــی و محوطــه ســاری :درب کارخانــه
و ورودی در ایــن پــالک ثبتــی قــرار داشــته در بخــش از ضلــع شــمالی پــالک بــه مقــدار
( )470+261/5متــر طــول کــه بــه پــالک  294فرعــی متصــل مــی گــردد دیوارکشــی
صــورت نگرفتــه اســت دیــوار ســایر اضــالع شــامل ســنگ الشــه و مــالت ماســه ـ ســیمان و
بندکشــی بــه ضخامــت  50ســانتیمتر و ارتفــاع  1الــی  1/5متــر بــه همــراه درپــوش بتنــی 7
ســانتی بــوده کــه در قســمت بــاال نــرده و فنــس کشــی بــه ارتفــاع  1/20متــر بــر روی
ســتونهایی از نبشــی  6و ســیم خــاردار نصــب شــده اســت در بخشــهای جنوبــی پــالک ثبتــی
و در مجــاورت رودخانــه قدیمــی نخالــه هــای ســاختمانی تخلیــه شــده و تســطیح و محوطــه
ســازی صــورت نگرفتــه اســت ســایر مســتحدثات :ســطحی در حــدود  4هکتــار از فضــای
تولیــد کارخانــه در ایــن پــالک قــرار گرفتــه کــه در آن محوطــه ســازی صــورت گرفتــه و
نگهبانــی و انبــار و ســوله هــای مســقف و انبارهــای روبــاز احــداث شــده انــد خیابانهــای
داخلــی کارخانــه بــه طــول تقریبــی  5200متــر جدولــکاری و کانیــوو اجــرا شــده و در
اطــراف ســوله هــای پیــاده روهایــی بــا مســاحت  1200متــر مربــع از بتــن غیــر مســلح اجــرا
شــده کــه در کنــار آنهــا و مجــاور خیابانهــا درخــت کاری شــده اســت زیرســازی و آســفالت
نهایــی خیابــان هــای داخلــی بــه مســاحت تقریبــی  14200متــر مربــع در قشــرهای توپــکا و
بینــدر اجــرا شــده اســت نظریــه کارشناســی :بــا توجــه بــه مراتــب مــورد بررســی در گــزارش
تقدیمــی و بــه اســتناد تصویــر اســناد و مــدارک ابــرازی بســتانکار و اســتماع اظهــارات و
تحقیقــات محلــی و بــا لحــاظ جهــات و عوامــل موثــر در ارزیابــی مفــروض بــه صحــت و
اصالــت اســناد و مــدارک ابــرازی و عــدم احتســاب بدهــی و دیــون مترتــب بــر ملــک و
بالمعــارض بــودن از هــر حیــث ،وقــف و ترهیــن ،وثیقــه و بازداشــت یــا توقیــف و امثالهــم،
ششــدانگ عرصــه و اعیــان و دیوارکشــی ،تســطیح و ابنیــه و مســتحدثات زیربنایــی بــدون
انشــعابات ،ارزش چــاه موصــوف ،درختــکاری و فضــای ســبز ،انشــعاب بــرق و ترانــس و
خطــوط انتقــال و تابلــو بــرق و  ...و ســایر جهــات موثــر در ارزیابــی پــالک ثبتــی بــا در نظــر
گرفتــن عــرف روز قیمــت پایــه مزایــده بــر پایــه مزایــده بــه مبلــغ  159.046.935.000ریــال
(یکصــد و پنجــاه و نــه میلیــارد و چهــل و شــش میلیــون و نهصــد و ســی و پنــج هــزار ریــال)
ارزیابــی مــی گــردد کــه تجزیــه آن مشــتمل اســت بــر :مســاحت (متــر مربــع) کاربــری بهــای
واحــد (ریــال) حاصــل (ریــال) عرصــه  229100صنعتــی 114.550.000.000 ، 500.000
دیوارکشــی ســنگی و حفــاظ  2.975.000.000 ،1.700.000 -1750پارکینــگ -190
 418.000.000 ،2.200.000نگهبانــی  588.500.000 ، 5.500.000 -107تعاونــی مصــرف
و تعمیــرگاه  1.186.185.000 ، 5.500.000 -215/67فونداســیون انبارهــای روبــاز -13200
 4.620.000.000 ، 350.000انبار مســقف (سوله) 27.161.250.000 ،7.500.000 -3621/5
جدولــکاری و پیــاده رو هــا  1.820.000.000 ،350.000 -5200زیرســازی و آســفالت
 5.680.000.000 ، 400.000 -14200اتاقــک چــاه آب  8.000.000 - - -ســاختمان
گلخانــه  40.000.000 - - -هیــات کارشناســی چــاه آب بــا عنایــت بــه ابالغیــه شــماره

دسترسی تعاونی ها و اتحادیه های بازرگانی تعاونی
ها به قراردادهای خارجی و صادرات کاال و خدمات از
مهمترین این موارد است.
رئیس اتاق تعاون در ادامه این نشست به
گستردگی شبکه توزیع کاال و وجود ۶هزار فروشگاه
در تمام کشور در بخش تعاون اشاره کرد و گفت:
بخش تعاون بزرگترین شبکه توزیع در خاورمیانه را
داراست که متاسفانه از این ظرفیت به نحو مطلوب
استفاده نمی شود .وی ادامه داد :با توجه به اینکه یکی
از مشکالت اقتصاد در نظام توزیع کاالست ،با بهره
گیری از این ظرفیت ،بخش تعاون می تواند بازوی
توانمندی برای دولت باشد.
رزم حسینی وزیر صنعت در این نشست با توجه
به گستردگی شبکه توزیع کاال در بخش تعاون ،تصریح
کرد :می توان برای ساماندهی توزیع کاالی اساسی از
این ظرفیت بخش تعاون به نحو مطلوب استفاده کرد
و این کمک بزرگی به وزارت صمت برای توزیع شفاف
و هدفمندکاالهای اساسی محسوب می شود.
وزیر صمت اظهار داشت :در اولین نشست ستاد
تنظیم بازار برنامه عملیاتی توزیع کاال توسط بخش
تعاون مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در ادامه این نشست ،عظیمی دبیر کل اتاق
تعاون با دامنه ارتباط بخش تعاون با وزارت صمت
اشاره کرد و گفت :ما  ۱۲.۵درصد ارتباط کاری اتاق
تعاون به عنوان نماینده بخش تعاون با حوزه وزارت
صمت داریم وی در ادامه پیشنهاد دادکه یکی
معاونین وزارتخانه به طور تخصصی مسئول هماهنگی
ارتباط اتاق با وزارتخانه باشد که مورد موافقت وزیر
قرار گرفت.
دبیر کل اتاق تعاون ایران در ادامه به موضوعات
تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق مرزی کشور ،توسعه
فعالیت حمل و نقل بار (کاال) توسط تعاونی ها اعم از
جاده ای ،راه آهن و دریایی ،تعاونی سازی نگهداری
و ذخیره سازی کاال در کشور و توسعه ظرفیت انبار
و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و
استانداردها ،متناسب سازی حمایت از تعاونی ها
و اتحادیه ها با میزان پای بندی به اصول و ارزش
های تعاونی و هدف های اعضا در جهت کاهش قیمت

تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات و
ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تأمین سرمایه
در گردش اتحادیه های بازرگانی تعـاونی ها به منظور
پیشگیری از توسـل تعاونی ها به روش های نادرست
تأمین منابع اشاره کرد.
محمد ضیغمی معاون اقتصادی و امور بین الملل
اتاق تعاون در این نشست عضویت اتاق تعاون در
کارگروه تنظیم بازار را پیشنهاد داد که با موافقت وزیر
صمت این عضویت با حق رای تصویب شد.
وی در بخش دیگری درخواست واگذاری
مسئولیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان را
مطرح کرد و گفت :با توجه به اینکه در خصوص
رفع مشکالت مرزنشینان کشور اتاق تعاون ایران طی
جلسات مختلف با آن وزارت محترم ،جهت واگذاری
مسئولیت سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان کشور
به این اتاق اعالم آمادگی کرده است؛ پیشنهاد می
شود با هدف واگذاری امور تصدی گری بخش تعاون
به فعالین این حوزه ،استفاده هرچه مؤثرتر از ظرفیت
های اجرایی بخش ،سامان دادن به فرآیند صدور و
تمدید کارت الکترونیکی تعاونی های مرزنشینان
همچنین ایجاد زیرساخت الزم برای نظارت مؤثرتر
بر فعالیت های تجاری مرزنشینان ،مدیریت سامانه
مذکور به اتاق تعاون ایران واگذار شود.
ضیغمی در ادامه تمدید کارت های الکترونیک
اعضاء مرزنشین به مدت  ۲سال به علت عدم استفاده
در سال های گذشته را نیز پیشنهاد داد که مقرر شد
مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین تمدید مهلت استفاده از پروانه های
صادراتی سال های  ۹۷و  ۹۸تا عادی شدن شرایط
و امکان رقابت با سایر بخش ها نیز از دیگر مباحث
معاون اقتصادی و امور بین الملل اتاق تعاون بود.
علی مطیع جهانی معاون برنامه ریزی ،پشتیبانی
و تحقیقات اتاق تعاون توضیحاتی مبسوطی در
خصوص وضعیت کارت های بازرگانی صادرشده
توسط اتاق تعاون ارائه داد و گفت :مرجع صدور
کارت بازرگانی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هستند
و تاکنون حدود ۹هزار کارت بازرگانی توسط اتاق
تعاون صادر شده است که حتی یک مورد تخلف در
خصوص کارتهای بازرگانی که توسط اتاق تعاون صادر
شده ،نداشته ایم .وی در ادامه به ظرفیتهای اتاق
در برگزاری نمایشگاهها و پیمان مدیریت بخشی از
وظایف شرکت نمایشگاهها اشاره کرد.
صادقی مدیرعامل اتحادیه پسته رفسنجان نیز
در این نشست با اشاره به توانمندی های تعاونی
های پسته ،مشکل مربوط به تکمیل خط راه آهن
جهت تسریع در حمل محصوالت صادراتی و موضوع
ساماندهی تبلیغات با مشارکت تشکل های اقتصادی
را مطرح کرد.
همچنین ارسالن قاسمی رئیس کمیسیون
کشاورزی اتاق تعاون در این نشست ،گزارشی از
مسائل و مشکالت حوزه صادرات علی الخصوص
صادرات محصوالت کشاورزی و صنایع غذایی ارائه
کرد و رفع مشکالت پیش آمده برای صادرکنندگان
در سال  ۱۳۹۷با توجه به تغییر مداوم بخشنامه ها
درخواست کرد.

 139905229116000038مــورخ  99/06/01در خصــوص پرونــده اجرائــی کالســه
 8500012و  8500010لــه بانــک رفــاه کارگــران ســمنان علیــه شــرکت صنایــع  pvcایــران در
خصــوص ارزیابــی یــک حلقــه چــاه متعلقــه بــا تجهیــزات و منصوبــات وابســته آن بــه اتفــاق
نماینــده محتــرم بانــک رفــاه کارگــران ســمنان از چــاه موصــوف واقــع در مهدیشــهر ـ طالــب
آبــاد انتهــای بلــوار کارگــر (حــدود  6کیلومتــری غــرب طالــب آبــاد) شــرکت صنایــع pvc
ایــران بازدیــد و پــس از انجــام معاینــه محلــی و همچنیــن مراجعــه بــه اداره آب شهرســتان
مهدیشــهر و بررســی ســوابق ،اســناد و مــدارک موجــود در پرونــده کالســه چــاه و ضمــن
مذاکــره بــا مســئول فنــی اســبق شــرکت مذکــور جنــاب آقــای ناظریــه مراتــب بــه شــرح ذیــل
بــه اســتحضار مــی رســاند :چــاه مــورد ســخن بــه کالســه پرونــده حفاظتــی 1013-2605
موضــوع پروانــه موقــت بهــره بــرداری بــه شــماره  5823/1301/432مــورخ  1361/12/14و
مجــوز ادامــه بهــره بــرداری بــه شــماره  127/1301/432مــورخ  1383/5/21و تمدیدیــه
شــماره  93/921/411مــورخ  1393/3/22بــا مشــخصات نقطــه ای ( y =3951870و
 )Xutm=710101دارای آبدهــی مجــاز بــه میــزان  18لیتــر در ثانیــه بــا مصــارف صنعتــی عمــق
 240متــر ،لولــه جــدار بــا قطــر  12از جنــس  upvcبــه ضخامــت  15میلــی متــر لولــه آبــده بــا
قطــر  4اینــچ برقــی و دارای کنتــور هوشــمند آب و بــرق الکتروموتــور  75اســب بخــار 6
طبقــه  4اینــچ (بنابــر اظهــار مســئول فنــی شــرکت ـ زیــرا بدلیــل قرارگیــری داخــل چــاه قابــل
رویــت نمــی باشــد) دارای خــط انتقــال بــه طــول حــدودی  700متــر توســط لولــه فلــزی بــه
قطــر  4اینــچ کــه متصــل بــه مخــزن هوائــی بــا ارتفــاع  18متــر و ظرفیــت  10متــر مکعــب و
اســتخر ذخیــره بتنــی و دارای کابــل  3*25حــدود  320متــر ( )150*2بنابــر اظهــار مســئول
فنــی شــرکت و همچنیــن اســکلت یــک دســتگاه تابلــو بــرق کــه تجهیــزات آن بطــور کامــل
بــه ســرقت رفتــه اســت مــی باشــد چــاه مــورد ســخن بــه دلیــل قرارگیــری در محــور
ســینکلینال و تقاطــع ســه گســله موســوم بــه گل رودبــار ،دیکتــاش و انــزاب ،خــط القعــر
شــیب هــای توپوگرافــی منطقــه و همجــواری بــا رودخانــه هــای طالــب آبــاد و گلرودبــار و
همچنیــن واقــع شــدن در مجــاورت ســد خاکــی گل رودبــار و مســیل فرعــی کــه از حاشــیه
چــاه میگــذرد دارای پتانســیل بســیار خــوب نســبت بــه ســایر چاههــای منطقــه مــی باشــد
بطوریکــه براســاس ســوابق موجــود در پرونــده حفاظتــی چــاه در ســال  96دبــی لحظــه ای آن
حــدود  25لیتــر در ثانیــه گــزارش و بــر آن اســاس کنتــور منصوبــه کالیبــره گردیــده اســت
همچنیــن دارای کیفیــت مناســبی بــوده بطوریکــه قابلیــت هدایــت الکتریکــی ( )ECآن
حــدود  2000میکروموهــس بــر ســانتی متــر در ســوابق پرونــده چــاه ثبــت گردیــده اســت بــا
توجــه بــه اینکــه بــه دلیــل فقــدان تجهیــزات تابلــو بــرق امــکان روشــن کــردن چــاه میســور
نگردیــد لیکــن بــا عنایــت بــه قوانیــن و مقــررات جاریــه وزارت نیــرو بــه جهــت اخــذ پروانــه
بهــره بــرداری جدیــد الزم اســت چــاه مذکــور تجهیــز و مــورد آزمایــش پمپــاژ قــرار گیــرد
و طبــق ضوابــط و مقــررات مربوطــه میــزان آبدهــی بهینــه چــاه مشــخص گــردد در خصــوص
میــزان بــرآورد ارزش آب در منطقــه بــا توجــه بــه نــوع مصــرف و موقعیــت مکانــی چــاه،
کمیــت و کیفیــت آب اســتحصالی عــدم ابــالغ تخصیــص آب در ســنوات اخیــر ،عــدم
تناســب معقــول بیــن عرضــه و تقاضــا و ازدیــاد روز افــزون نــرخ تقاضــا بخصــوص در بخــش
صنعــت و افزایــش نــرخ آب بهــاء کــه رونــدی بــه شــدت صعــودی داشــته همچنیــن ارزش
ذاتــی و اقتصــادی آب ،دارا بــودن انشــعاب بــرق ســه فــاز و تجهیــزات وابســته ،وجــود راه
دسترســی ،ارزش وجــودی مجــوز صــادره بــه جهــت حفــظ ســرمایه موجــود کــه فــی الواقــع
بــدون تأمیــن آب از منبــع یــاد شــده بهــره بــرداری از کارخانــه دچــار صدمــات و خســارات
زیــاد خواهــد شــد چــرا کــه امــکان تامیــن آب بــه ایــن میــزان از چاههــای منطقــه چــه بــه
لحــاظ قانونــی و چــه بــه لحــاظ عــدم وجــود ایــن میــزان پتانســیل آب مــازاد بــا تنگناهــای
شــدیدی روبــرو بــوده و در صــورت تامیــن آب از فواصــل طوالنــی هزینــه هــای جــاری
کارخانــه بــه شــدت افزایــش یافتــه و بــه نظــر مــی رســد فاقــد توجیهــات فنــی و اقتصــادی
الزم باشــد از طرفــی موقعیــت جغرافیایــی ،کیفیــت و کمیــت بســیار مناســب آب ایــن بخــش
از منطقــه کــه همانگونــه کــه بیشــتر توضیــح داده شــد و بــا عنایــت بــه حفــر چاههــای متعــدد
قبلــی توســط ایــن شــرکت و مشــخصات آبدهــی ســایر چاههــای منطقــه نشــان دهنــده ایــن
مطلــب مــی باشــند کــه شــرایط آبدهــی ایــن چــاه بســیار خــاص و منحصــر بــه فــرد و متاثــر از
تغذیــه مناســب آبخــوان صرفـاً در ایــن نقطــه از منطقــه مــی باشــد و بــه طــور قطــع مــی تــوان
گفــت امــکان اســتحصال آب بــا ایــن شــرایط کمــی و کیفــی بــا حفــر چاهــی دیگــر در ایــن
منطقــه بســیار بعیــد بــه نظــر مــی رســد علــی ایحــال بــا عنایــت بــه جمیــع مــوارد فــوق االشــعار
و ملحــوظ نظــر قــرار دادن ســایر عوامــل موثــر در ارزیابــی نظیــر عمــر مفیــد تجهیــزات،
فرســودگی و اســتهالک ،عــرف روز و محــل و در صــورت تمدیــد مهلــت اعتبــار پروانــه
بهــره بــرداری چــاه توســط شــرکت آب منطقــه ای و پرداخــت دیــون احتمالــی و حقــوق
دولتــی مترتبــه از جملــه حــق النظــاره متعلقــه ،ارزش اقتصــادی و قیمــت پایــه کارشناســی
شــش دانــگ اعیانــی چــاه در زمــان ارزیابــی بــدون احتســاب بدهــی و دیــون مترتــب بــر چــاه
بــه مبلــغ ســی و شــش میلیــارد ریــال ( 36.000.000.000ریــال) بــرآورد و اعــالم مــی گــردد
کــه بــا احتســاب تجهیــزات وابســته بــه چــاه شــامل :لولــه  upvcبــه قطــر  12اینــچ و ضخامــت
 15میلــی متــر ســاخت ایــران بــه طــول  220متــر (نصــب در ســال  )82لولــه آبــده  4اینــچ بــه
طــول  150متــر (داخــل چــاه) بــه انضمــام حــدود  700متــر (خــط انتقــال تــا مخــزن)،
الکتروموتــور  75اســب بخــار  6طبقــه  4اینــچ ،کنتــور هوشــمند آب و بــرق ،کابــل 3*25
حــدود  320متــر ســلول تابلــو بــرق ســتاره مثلــث فاقــد تجهیــزات و مخــزن هوایــی بــا
احتســاب فرســودگی طــی مــدت بهــره بــرداری و لحــاظ ضریــب اســتهالک بــه ارزش کلــی
 3.319.000.000ریــال (ســه میلیــارد و ســیصد و نــوزده میلیــون ریــال) بنابرایــن مجمــوع
ارزش گــذاری چــاه و منصوبــات متعلقــه بــا شــرایط اشــاره شــده در بــاال بــه میــزان ســی و نــه
میلیــارد و ســیصد و نــوزده میلیــون ریــال (39.319.000.000ریــال) بــرآورد و اعــالم مــی
گــردد شــایان ذکــر اســت همانگونــه کــه فوقـاً معــروض گردیــد ارزش گــذاری چــاه بــدون
احتســاب بدهــی و دیــون مترتــب بــر چــاه صــورت گرفتــه و بقــاء و اســتمرار بهــره بــرداری
مجــاز از چــاه مرقــوم بــه میــزان  18لیتــر در ثانیــه بــا امعــان نظــر بــه قوانیــن جاریــه باالخــص
مــواد  21 ،27و  28قانــون توزیــع عادالنــه آب مصــوب ســال  61منــوط و مقــوم بــه بقــاء
کارخانــه ،تخصیــص آب و نوعــه مصــرف آن و همچنیــن تمدیــد مهلــت پروانــه بهــره
بــرداری چــاه توســط شــرکت آب منطقــه ای ســمنان مــی باشــد .گــزارش هیــات کارشناســی
اشجار در اجرای قرار کارشناسی پرونده کالسه  8500012و  8500010موضوع در

بانك
پيادهسازي نقشه راه تحول ديجيتال
بانک توسعه تعاون موجب ارتقاء سطح
عمليات بانکي ميشود

عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون بر
اهميت پيادهسازي نقشه راه تحول ديجيتال در
ارتقاء سطح عمليات بانک تأکيد نمود.
امير هوشنگ عصار زاده عضو هيات مديره
بانک توسعه تعاون در جلسه بررسي نقشه
راه تحول ديجيتال بانک اظهار داشت :تحول
ديجيتال به عنوان يک اصل مهم در بانک توسعه
تعاون دنبال ميشود و بسياري از مأموريتها و
رسالت اجتماعي بانک در آن به تصوير در آمده
است.
عصار زاده با اشاره به اينکه انتظار مديران
ارشد بانک از اين سند ،اثرگذاري بهينه در
عملکرد بانک است افزود :همواره از اينکه سند
راهبردي تحول ديجيتال در سطح مطالعاتي
بماند بر حذر بودهايم و توقع داريم پيادهسازي
نقشه راه تحول ديجيتال تأثيرات عمدهاي بر
نقش توسعهاي بانک و ارتقاء کمي و کيفي
سطح عمليات بانک در فرآيندهاي کالن و خرد
داشته باشد .وي در ادامه به نقش بانک توسعه
تعاون در تحقق برنامههاي اجتماعي و اقتصادي
دولت اشاره نمود و افزود :کمک به شکلگيري
و توانمندسازي تشکلهاي تعاوني و بکارگيري
آنها در بهينهسازي فرآيند واگذاري بنگاههاي
دولتي و کمک به افزايش ملموس سهم بخش
تعاون در اقتصاد ملي ازجمله مأموريتهايي
است که ارکان سياست گزار کشور براي اين
بانک متصور شدهاند و اين وظايف کليدي و اثر
آن در دامنه مأموريت بانک بسيار حائز اهميت
است.
عصار زاده همچنين به نقش مهم تيم
نظارتي و راهبري حاضر در وزارت امور اقتصادي
و دارايي اشاره نمود و افزود :اساتيد خبره و
صاحبنظر معاونت بانک و بيمه اين وزارتخانه در
تکميل و ارتقاء کارآمدي اين سند نقش مهمي
را ايفا ميکنند و کارگروه حاضر در بانک توسعه
تعاون نهايت استفاده را از تجربيات اين عزيزان
در نظر داشته است.
عضو هيات مديره بانک توسعه تعاون در
تبيين نحوه تدوين سند خاطرنشان کرد :فعاليت
جهت ارائه نقشه راه بانکداري ديجيتال مشتمل
بر سه اليه تدوين استراتژي ،طراحي مدل
کسبوکار و طراحي مدل عملياتي ميشود.
ايرج شيخزاده معاون برنامهريزي و فناوري
اطالعات بانک توسعه تعاون در اين جلسه
گفت :اين بانک بهصورت توسعهاي ،تعاون گران
فعال در انواع رستههاي اقتصادي را به عنوان
جامعه هدف مدنظر داشته است و توانمندسازي
تعاونيها به عنوان نمود مهمي از مردمي سازي
اقتصاد در زمره تکاليف بانک مطرح بوده و
حرکت بانک نيز در همين مسير ترسيمشده و
به اجرا درآمده است.

خصــوص پرونــده اجرائــی لــه بانــک رفــاه کارگــران ســمنان بــر علیــه شــرکت پــی وی ســی
بخواســته ارزیابــی فضــای ســبز پــالک ثبتــی  295فرعــی از اصلــی  2849واقــع در بخــش 3
منطقــه گل رودبــار (جنــوب بلــوار) ضمــن بازدیــدی کــه باتفــاق و در معیــت نماینــده محتــرم
بانــک رفــاه از محــل مــورد نظــر بعمــل آمــد نتیجــه پــس از معاینــه دقیــق محــل و تحقیــق و
بررســی همــه جانبــه بــه شــرح زیــر باســتحضار مــی رســاند پــالک ثبتــی فــوق الذکــر بــر طبــق
نقشــه تقدیمــی در حــدود  229100متــر مربــع مســاحت داشــته و در قســمت شــرق پــالک 294
فرعــی قــرار گرفتــه اســت در قســمتی از پــالک مــورد نظــر در حاشــیه خیابانهــای احداثــی و
میــدان درختــان غیرمثمــر اعــم از کاج ـ ســرو خمــره ای و ســرو شــیراز ـ چنــار ـ اقاقیــا ـ ارغــوان
(اغلــب کاج و ســرو و چنــار) و تعــدادی درختچــه هــای زمینــی شمشــاد و همچنیــن قســمتی از
جنــوب پــالک درختــان انــار خشــک و نیمــه خشــک در  7ردیــف و در هــر ردیف چهــل اصله
مالحظــه گردیــد درختــان غیرمثمــر اغلــب مســن بــوده و از نظــر ظاهــری از وضعیــت کام ـ ً
ال
مطلوبــی بدلیــل عــدم رســیدگی و آبیــاری بــه موقــع برخــوردار نمــی باشــد .ارزیابــی فضــای
ســبز :در پــالک مــورد نظــر حــدود  523اصلــه درخــت کاج و ســرو و چنــار و ون و حــدود
 100اصلــه درختچــه هــای شمشــاد زینتــی و حــدود  280اصلــه درخــت انــار خشــک و نیمــه
خشــک مالحظــه کــه ذیـ ً
ال نســبت بــه ارزیابــی هــر یــک از آن اقــدام و باســتحضار مــی رســاند
 -1ســرو و کاج و چنــار و ارغــوان ـ اقاقیــا ـ ون جمع ـاً  523اصلــه (اغلــب مســن) بــا عنایــت
بــه کلیــه عوامــل موثــر در ارزش اقتصــادی آنهــا بخصــوص وضعیــت ـ ســن ـ نــوع و دیگــر
فاکتورهــای ذیمدخــل بطــور میانگیــن هــر اصلــه  3.500.000ریــال و کال = 1.830.500.000
 -2 ، 523*3.500.000انــار بــه تعــداد  280اصلــه هــر اصلــه بــا توجــه بــه وضعیــت و خشــک
و نیمــه خشــک بــودن آنهــا بمیــزان مبلــغ  400.000ریــال ،280*400.000=112.000.000
 -3شمشــاد بتعــداد  100اصلــه اغلــب نیمــه خشــک کــه ارزش اقتصــادی هــر اصلــه بطــور
میانگیــن بــه میــزان مبلــغ  350.000ریــال  100*350.000=35.000.000بنابرایــن ارزش کل
فضــای ســبز پــالک مــورد نظــر بــه میــزان مبلــغ 112.000+35.000.000=1.977.500.000
( 1.830.500.000+.000یــک میلیــارد و نهصــد و هفتــاد و هفــت میلیــون و پانصــد هــزار)
ریــال ارزیابــی و اعــالم مــی گــردد .گــزارش هیــات کارشناســان بــرق عطــف بــه ابالغیــه
شــماره  139905229116000036مــورخ  1399/6/1پرونــده کالســه  8500012و 8500010
در خصــوص درخواســت ارزیابــی تاسیســات بــرق و مکانیکــی شــرکت پــی وی ســی
توســط هیئــت کارشناســی منتخــب ،ضمــن مطالعــه پرونــده و گــزارش کارشــناس بــدوی،
در تاریــخ  1399/6/20در معیــت نماینــده بانــک رفــاه بــه محــل شــرکت واقــع در پــالک
ثبتــی بــه شــماره  2849/295بخــش ســه مهــدی شــهر مراجعــه و از تجهیــزات و تاسیســات
بازدیــد و پــس از بررســی هــای الزم بــا توجــه بــه مشــخصات فنــی ،شــرایط موجــود و ســایر
جهــات نتیجــه ارزیابــی در دو بنــد و بــه مبلــغ کل دو میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون
ریــال ( 2.250.000.000ریــال) بــه عنــوان ارزش روز بــه شــرح ذیــل اعــالم مــی گــردد الزم
بــه ذکــر اســت  -1 :ارزش هــای منــدرج در ایــن گــزارش مطابــق بــا تبصــره ذیــل مــاده 19
قانــون کارشناســان رســمی دادگســتری حداکثــر از تاریــخ گــزارش بــه مــدت شــش مــاه معتبــر
مــی باشــد تجهیــزات و تاسیســات ذکــر نشــده در مقایســه بــا گــزارش کارشــناس بــدوی در
محــل رویــت نشــده اســت  -1ترانســفورماتور توزیــع روغنــی  V400/20 KVبــا ظرفیــت KVA
 315ســال ســاخت  1389همــراه بــا دو عــدد پایــه بتنــی بــرق ،فیــوز و بــرق گیــر در ورودی
 KV 20ســکوی ترانــس و متعلقــات ،کابــل فشــار ضعیــف در خروجــی ،شــبکه هوایــی 20 KV
اجــرا شــده در محوطــه کارخانــه جهــت تغذیــه ترانــس  315 KVAبــه مقــدار  8فاصلــه بــا پایــه
هــای بتنــی ،ســیم آلومینیومــی و مقــره هــای چینــی 5 ،فاصلــه تیــر ســیمانی بــدون ســیم و پایــه
هــای فلــزی  9متــری روشــنایی محوطــه اطــراف ســوله بــا تابلــو توزیــع شــامل فیــوز فشــنگی و
مینیاتــوری جمع ـاً بــه ارزش  1.800.000.000ریــال  -2تجهیــزات بــرق رســانی بــه چــاه آب
شــامل  5فاصلــه شــبکه هوایــی  20 KVبــا ســیم آلومینیــوم و مقــره هــای چینــی ،ترانســفورماتور
توزیــع روغنــی  20 KV/V400بــا ظرفیــت تقریبــی  100 KVAبــا پــالک مخــدوش ،فیــوز و بــرق
گیــر در ورودی  20 KVدو عــدد پایــه بتنــی بــرق بــا ســکوی ترانــس و متعلقــات همــراه بــا
تابلوهــای بــرق خروجــی ترانــس و تابلــو تغذیــه پمــپ چــاه ،همگــی فاقــد کابــل و تجهیــزات و
لــوازم برقــی ،تابلــوی انــدازه گیــری بــا کنتــور ســه فــاز دیجیتــال هوشــمند ،فاقــد کابــل ،هــادی
هــای مســی و لــوازم برقــی جمع ـاً بــه ارزش  450.000.000ریــال و جمــع کل بندهــای یــک
و دو :دو میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال (2.250.000.000ریــال) فلــذا بــا توجــه
بــه گزارشــات کارشناســان مزایــده از مبلــغ پایــه ارزیابــی ( 202.593.435.000دویســت و دو
میلیــارد و پانصــد و نــود و ســه میلیــون و چهارصــد و ســی و پنــج هــزار ریــال) شــروع و بــه
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد .ضمن ـاً در روز مزایــده نیــم عشــر اجرایــی
و حــق مزایــده و ســایر هزینــه هــای مربوطــه طبــق مــاده  40آئیــن اجــراء مفــاد رســمی الزم
االجــرا نقــدا ً وصــول و همچنیــن بدهــی هــای مالیاتــی وحــق انشــعاب آب و بــرق و کلیــه
بدهــی هــای ملــک فــوق بــه دولــت کــه مشــخص نبــوده و بــر عهــده برنــده مزایــده اســت.
و برابــر مــاده  136اصالحــی آئیــن نامــه اجــراء شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده
درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او
در جلســه مزایــده اســت .برنــده مزایــده مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف
مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتــی کــه
ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور
قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد در ایــن صــورت عملیــات
فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیدمــی گــردد مزایــده در روز سه¬شــنبه مــورخ
 1399/10/30در محــل اجــرای ثبــت مهدیشــهر بــه نشــانی مهدیشــهر ـ خیابــان صاحــب الزمــان
ـ خیابــان ملــت اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان مهدیشــهر شــعبه اجــرا برگــزار مــی
گــردد فــروش نقــدی بــوده و خریــداران مــی تواننــد در وقــت مقــرر در محــل حضــور یافتــه و
در جلســه شــرکت نماینــد در صورتــی کــه ملــک باالتــر از مبلــغ منــدرج در آگهــی فروختــه
شــود از خریــدار براســاس مبلــغ پیشــنهادی نســبت بــه وصــول حــق مزایــده (مــازاد مبلــغ پایــه
ارزیابــی) و ســایر هزینــه هــای مربوطــه قانونــی و حقوقــی دولتــی نقــدا ً اقــدام مــی گــردد و در
صــورت عــدم شــرکت خریــداران ملــک بــه بســتانکار واگــذار و هزینــه هــای قانونــی اخــذ و
وصــول خواهــد شــد ضمنـاً شــرکت در جلســه بــرای عمــوم آزاد اســت و چنانچــه روز تعییــن
شــده یــا تعطیــل رســمی مصــادف مــی گــردد روز بعــد از تعطیــل جلســه مزایــده در همــان
ســاعت و مــکان تشــکیل خواهــد شــد تاریــخ انتشــار1399/10/14:
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر -حسین فزونی تلوکی

