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بازگشت نفس تازه به بورس 
ش��اخص بورس اوراق بهادار ته��ران در معامالت 
بیست و سومین روز مرداد ماه با رشد ۲۴۰۴ واحدی 

به پله ۱۳۰ هزار و ۹۲۷ واحدی رسید.
در معام��الت دیروز تعداد یک هزار و ۴۸۶ س��هم 
اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۴ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۶۵ 
ریال در بیش از ۱۱۰ نوبت معامالتی داد و ستد شد.

براین اساس شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( بیش 
از ۷۰۵ واح��دی و ش��اخص ب��ازار دوم ۱۴۳۱ واحد، 
ش��اخص آزاد شناور ۲۵۲۲ واحد، ش��اخص بازار اول 
۱۹۰۹ واحد، شاخص کل )هم وزن( ۷۷ واحد، شاخص 

قیمت )هم وزن( ۵۴ واحد کاهش را تجربه کردند.
نماد ه��ای پربینن��ده معامالت دیروز پتروش��یمی 
پارس، فوالد مبارکه اصفه��ان، ملی صنایع مس ایران، 
س. نفت و گاز پتروش��یمی، پتروش��یمی شازند با روند 
صعودی و نماد ها سایپا و بانک ملت با روند نزولی به کار 

خود پایان داد.  میزان

 مرغ گران تر شد
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی از افزایش قیمت مرغ به 

۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان در مراکز خرده فروشی خبر داد.
مهدی یوس��ف خانی از افزایش قیمت مرغ به ۱۱ 
هزار و ۱۰۰ تومان در مراکز خرده فروش��ی خبر داد و 
اظهار داشت: همچنین قیمت مرغ گرم در عمده فروشی 
درب کش��تارگاه، ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان و توزیع درب 

واحدهای صنفی ۱۰ هزار و ۲۵۰ تومان است. 
ب��ه گفته وی، قیمت خرده فروش��ی مرغ ش��مال 
۱۰۷۰۰ تومان و عمده مرغ کش��تار ش��مال در میدان 
بهمن، ۹۷۰۰ تومان است. همکاران ما باید توجه کنند 
قیمت ه��ای اعالمی فوق نرخ اس��تعالمی ب��وده و آنها 
می توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 

۱۰ درصد سود اقدام به فروش کنند.  مهر

اخبار

صدور کد یکتا بیمه نامه های جدید 
رئیس کل بیمه مرکزی با اش��اره به اینکه کد یکتا س��ند محکم اصالت بیمه 
نامه هاس��ت، تاکید کرد: توس��عه فن آوری و تکمیل زیرس��اخت های آی تی در 

مجموعه صنعت بیمه یک ضرورت جدی است.
غالمرضا سلیمانی با اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های زیر ساخت سامانه سنهاب 

گفت: س��امانه نظارتی س��نهاب باید به س��مت آنالین ۱۰۰ درصدی حرکت کند تا 
مباحث نظارتی با دقت و جدیت بیشتری پیگیری شود. وی با ابراز خرسندی از عملکرد 

سامانه سنهاب، تاکید کرد: باید سرعت تحوالت حوزه فن آوری را باال ببریم؛ چراکه با توجه به 
شرایط فعلی جهان هرگونه کم کاری و درنگ می تواند ما را با مشکالت زیادی روبه رو کند.

وی اف��زود: تحقق اهداف و برنامه های مجموعه حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی در 
گرو توسعه فن آوری و تکمیل سامانه سنهاب است و به همین خاطر باید در این حوزه 

تالش بیشتری صورت بگیرد.  بیمه مرکزی

چتر
میزان صادرات پتروشیمی کاهش نمی یابد 
معاون وزی��ر نفت گفت: با توجه به روابط خوب ایران با کش��ورهای جهان، 
مش��کل و نگرانی بابت صادرات پتروش��یمی نداریم و میزان صادرات محصوالت 

پتروشیمی با وجود تحریم ها کاهش نخواهد یافت.
رضا نوروززاده افزود: پیش بینی می ش��ود که ارز صادراتی پتروشیمی ماهانه 

حدود یک میلیارد دالر باشد که بخشی از آن برای خرید تجهیزات و کاتالیست ها 
و س��ایر نیازمندی های پتروش��یمی ها اختصاص می یابد و بقیه برای تامین ارز مورد 

نیاز کشور عرضه می شود. 
وی درباره نرخ خوراک پتروش��یمی ها گفت: قیمت فعلی نرخ خوراک پتروشیمی ها 
۳۸۰۰ تومان اس��ت ام��ا نرخ ارزی که پتروش��یمی ها به بازار عرضه می کنند براس��اس 
وضعیت بازار ثانویه اس��ت؛ اینکه با این ارز چه اقدامی شود، براساس سیاست های بانک 

مرکزی است. پارسال ۱۲ میلیارد دالر صادرات پتروشیمی داشتیم.  ایرنا

ول پتر
تدوین سیاست های جامع ارزهای رمزنگار 
معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست های جامعی برای ارزهای رمزنگار 
از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعالم خواهد شد، 

گفت: نمی خواهیم مقررات گذاری خام داشته باشیم.
ناص��ر حکیمی گفت: بان��ک مرکزی در حال حاضر از ه��ر مجموعه ای که در 

زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می کند، استقبال کرده تا بتواند از نقطه نظرها و 
بررسی های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه ای می تواند در این زمینه شروع به 

کار کرده و ابعاد و فرصت های آن را استخراج کند و این مورد استقبال بانک مرکزی است.
معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داش��ته باش��د که 
شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه الزم 
اس��ت ابعاد آن استخراج ش��ده و مقررات گذاری الزم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه 

قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.  مهر

پشت باجه 

مفقودى
برگ سبز ، سند كمپانى و كارت موتور ، موتورسيكلت پالس 135 سى سى مدل 90 
رنگ مشــكى ش موتور 80218 شاســى 9048207 پالك ايران579-68139 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى فقدان سند مالكيت
خانم پوران حبيب خانى باســتناد 2 برگ استشــهاد محلى كه بامضاء شــهود و بگواهى 
دفترخانه شماره 26 سمنان رسيده مدعى ميباشند كه سند مالكيت ششدانگ پالك 6060 
فرعى از 3575 اصلى واقع در بخش يك سمنان مورد ثبت 94307 جلد 653 صفحه 381 
بعلت جابجايى مفقود و مالك درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب 
باســتناد ماده 120 آيينامه قانون ثبت آگهى ميشــود تا چنانچه كســى مدعى انجام معامله 
نســبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالكيت مذكور نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين 
آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت باين اداره تسليم و 
رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگى قرار گيرد واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن 
واخواهى و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى 
طبق مقررات اقدام خواهد شد. ضمنا شماره سند چاپى قبلى 344822 مى باشد كه فاقد 

اعتبار گرديده است. م الف/683
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان- روانبخش قنبرى

آگهى ابالغ اخطار اجرايى به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله به آقاى نوروز على زاده فرزندگل محمد ابالغ مى گردد كه به موجب رأى 
شماره 453/84 صادره از پرونده كالسه 7/96/18 شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان 
سبزوار محكوم شده ايد به الزام به تنظيم سند رسمى خودرو انضمام هزينه و تاخير و تاديه 
و ديگر هزينه هاو خسارات دادرسى در حق آقاى كاظم انصارى يكتا فرزند عباسعلى كه پس 
از ابالغ اين اخطار اجرايى ظرف ده روز مى بايســتى مفــاد آن را به موقع اجرا بگذاريد. در 
غير اين صورت برابر قانون از ســوى اجراى احكام مدنى شــوراى حل اختالف اقدام قانونى 

صورت خواهد پذيرفت.
دبير شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقايولى اهللا اكبرى داراى شناســنامه شــماره 293 به شــرح دادخواســت به كالســه 
475/97 از ايــن شــورا درخواســت گواهى حصروراثــت نموده و چنين توضيــح داده كه 
شــادروان صغرى خالدى شناســنامه 3703 در تاريخ 97/3/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگــى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه 1- معصومه اكبرى به ش ش 
4661088964 فرزند متوفى 2- ولى اهللا اكبرى به ش ش 293 فرزند عزت اهللا همسر 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر 
كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد واال گواهى  صادر خواهد شد.
رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم- حوزه قضايى لردگان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)
ش پ:9104010359000281 سند مالكيت شش دانگ پالك ثبتى 29 فرعى از 
1575-1576 اصلى بخش يك حوزه ثبتى آمل ذيل ثبت 13384 و 13383 و13382 
صفحــات 283 و 280و 277 ج 84 به شــماره ســريال هــاى 566160  و 566159 و 
566158 به ترتيب به نام قدرت اله روى نســبت به يك دانگ و عليرضا بورچى نسبت 
به يك دانگ و روح اله رودى نســبت به چهاردانگ مشــاع از شــش دانگ ســابقه ثبت 
داشــته ، مســاحت و حدود و مشخصات آن به شــرح ذيل مى باشد:شش دانگ يك باب 
خانه به مســاحت92 مترمربع شــماال به طول 10متر به ديوار پالك هاى 1575و1576 
اصلى شــرقا اول به طول يك متر و هشتادسانتى متر پى است دوم به طول هفت متر و 
چهل ســانتى متر ديوار است هردو قسمت به باقيمانده پالك اصلى مرقوم غربا به طول 
هفت متر و ســى و پنج ســانتى متر دهنه مغازه اســت و يك متر وهشــتادوپنج ساهنتى 
متــر درب و ديوار اســت هر دو قســمت به پيــاده رو خيابان 45مترى به شــرح صورت 
مجلس مورخ 97/5/1 كارشــناس رســمى دادگســترى پالك فوق واقع در خيابان طالب 
آملى-روبه روى اداره بهزيســتى كدپســتى 66463-46158 مساحت كل عرصه برابر 
92 متــر مربع به شــماره ملك 29 فرعــى از 1575 و 1576 اصلــى از بخش يك حوزه 
ثبتــى آمل-طبقه همكف شــامل : يك باب مغــازه به مســاحت حدود71مترمربع (بالكن 
درداخل مغازه به مســاحت حدود41 مترمربع بر خيابان 45مترى به عنوان سوپرماركت 
و زيرزمين درداخل مغازه به مســاحت حدود71 متــر و طبقه اول 91مترمربع به عنوان 
آرايشــگاه زنانه كه در زمان بازديد در تصرف مديون و تحت اجاره شخص ثالث ، داراى 
سيستم گرمايشى گاز و ديواره داخلى سالن با پوشش ام دى اف و كف از نوع سراميك 
و آشــپزخانه به صورت كابينت و داراى دوباب اتاق مستقل مى باشد كه يكى از اتاق ها 
با اجراى ســقف كاذب به صورت لوكس به عنوان اتاق مدير درنظر گرفته شــده اســت.

كــف مغازه همكف به صورت ســراميك و پوشــش ديواره داخلى از نــوع كاغذ ديوارى و 
ســقف داخلى از نوع گچ و كف زيرزمين ســراميك وديواره كاشــى و ســقف گچ و همين 
طور در زيرزمين يك ســرويس بهداشتى هم موجود است و اسكلت اعيانى از نوع فلزى 
بــوده و پــالك موصوف در زمان بازديد داراى انشــعاب روشــن : آب و بــرق و گاز بوده 
است.درخصوص اجاره و بيمه مداركى ارائه نگرديده و همين طور در خصوص واگذارى 
سرقفلى مداركى مشاهده نشد.لذا ارزش شش دانگ پالك 29 فرعى از 1575و1576 
اصلى از بخش يك(سرقفلى و مالكيت عرصه و اعيان)به ميزان بيست و هشت ميليارد 
و پانصــد ميليــون ريال 28,500,000,000 ملكى قدرت اله رودى و شــركا به طلبكارى 
بانك سپه بابت پرونده 2864 و مازاد اول سهم قدرت رودى بابت پرونده 9601512 
و 9601511 بانــك ملى و 9600401 بانك ســپه و 97000167 و 97000169و ... 
بانك ســپه و مازاد ســهم بورچى به طلبكارى 9601153 بانك ملت از ساعت 9 الى 12 
روز شنبه مورخ هفده شهريور هزاروسيصدونودوهفت (1397/6/17) در محل اجراى 
ثبت اســناد آمل از طريق مزايده به فروش مى رســد.مزايده از مبلغ فوق شــروع و به 
باالترين قيمت پيشــنهادى نقدا فروخته مى شود.الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى 
مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشــعاب يا حق اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد 
مزايده داراى آن ها باشــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ 
مزايده اعم از اين كه رقم قطعى آن معلوم شــده يا نشــده باشد به عهده برنده مزايده 
است و نيز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا دريافت مى گردد.ضمنا 
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 
و مكان مقرر برگزار خواهد شــد. تاريخ انتشار آگهى مزايده: چهارشنبه 97/5/24.م/

الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى آمل- سيد اسماعيل بنى هاشمى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
آقاى اميرحســين فالح ف ابراهيم دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت 
سميه شاليكار خاركشى ف عبداهللا تقديم كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 970050 
شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شوراى حل اختالف سارى نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در روز 
ســه شنبه 97/7/3 ساعت 9:30 در شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 12  شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :12/96/745 محكــوم لــه: پيمان رجبى ف موســى محكوم عليه:حبيب اهللا 
ملــك زاده كرچنكــى –مجهول المكان به موجب رأى شــماره 884-96/12/26 شــعبه 
12 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت 
51,400,000 ريــال اصل خواســته و 727,500 ريال هزينه دادرســى و هزينه نشــر 
آگهى وفق تعرفه در حق خواهان و نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق تعرفه پرداخت 
گردد.به اســتناد ماده 29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف 
اســت:پس از ابالغ ايــن برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبــى بــراى پرداخت محكوم به يا انجــام تعهد و مفاد رأى بدهــد در غير اين صورت 
پرونــده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شــوراى حــل اختالف محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى

اجراييه
ش پ :13/96/292 محكــوم له: ســيد محمود رضايى ســنگدهى بــا وكالت كريم 
يوسفى زاده محكوم عليه :مرتضى حبيبى مهر-مجهول المكان به موجب رأى شماره 68-
97/2/9 شــعبه 13 شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت 60,000,000 ريــال وجه چــك  ش 95/9/23-228/8978856 
اصل خواســته و 820,000 ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير از زمان سررســيد 
تا اجراى حكم ونيم عشــر دولتى و هزينه اجرايى.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل 
اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى 

شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 13شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
شــركت تعاونى اعتبارى ثامن االئمه دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به طرفيت 
ســيد محمد حســينى ف حســن تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 7/97/184 
شوراى سارى ثبت شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م 
مراتب در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و آگهى مى شود كه خوانده با مراجعه 
به دفتر شــوراى حل اختالف ســارى نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در 
روز شــنبه 97/6/31 ساعت 9:30 در شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى حضور به هم 

رسانند واال اين شورا رسيدگى و اقدام قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 7 شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
زهرا اصغرى ش ش 206 به شــرح دادخواســت به كالسه 970559 از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيــح داده كه شــادروان محمدتقى 
اصغــرى ش ش 174 در تاريخ 91/12/11 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- دختر متوفى2-محبوبه ش 
ش 22871   3-ليــال ش ش 279   4-رقيــه ش ش 21257    5-فاطمه ش ش 335   
6-مهــدى ش ش 891 همگــى اصغــرى ف محمدتقى-فرزندان متوفــى، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
عيســى امانــى بادلى ش ش 4184  به شــرح دادخواســت به كالســه 578 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان قاســم 
امانــى بادلــى ش ش 2080637576 در تاريــخ 96/12/16 در اقامتــگاه دائمى خود 
بــدرود زندگــى گفته ، ورثه حين الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پدر 
متوفى2-مريــم قــرارى بادله ف كوچكعلــى ش ش 4200 مادر متوفــى ، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
سيده فاطمه موسوى نرگسى ش ش 221 به شرح دادخواست به كالسه 970537 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
امــراهللا صفــرى ش ش 7 در تاريخ 96/7/18  در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى 
گفتــه ، ورثه حيــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- همســر متوفى2-
اميرحســين ش ش 2081918420   3-ســكينه ش ش 5300069183   4-نرجس 
ش ش 5760039611 همگــى صفرى ف امراهللا –فرزنــدان متوفى5-عبداله صفرى 
ف علــى ش ش 47 پــدر متوفى6-رقيــه جــوزاك ف يداله ش ش 194 مــادر متوفى، 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك 

ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ســعيد كريمى ش ش 6168 به شرح دادخواست به كالسه 970551 از اين شورا 
درخواســت گواهــى حصروراثت نموده و چنيــن توضيح داده كه شــادروان مليحه خانم 
پهنابى ســليمان محلــه ش ش 132 در تاريخ 96/5/1 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-
على محمد ش ش يك    3-حســينعلى ش ش 21   4-حميد ش ش 513   5-انيســه 
ش ش 461   6-مهين ش ش 538   7-راضيه ش ش 7 همگى كريمى ف غالمحســين 
–فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى 
مــى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ 

نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
نوروزعلى جاللى اوجامحله ش ش 172 به شــرح دادخواســت به كالسه 970550 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان 
حميــده تندپا اوجامحلــه ش ش 3 در تاريخ 94/8/16 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-پسر متوفى2-
احمــد جاللى اوجامحله ف نوروزعلى ش ش 102 همســر متوفى3-تقى جاللى اوجامحله 
ف نوروزعلى ش ش 159 پسر متوفى4-صغرى جاللى اوجامحله ف نوروزعلى ش ش 7 
دخترمتوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
شــيرين باباپــور ملــه ش ش 4711435387 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 
970555 از اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان اســداهللا باباپور مله ش ش 7 در تاريــخ 97/4/29 در اقامتگاه دائمى خود 
بــدرود زندگى گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
موســى كالنترى ش ش 303 به شرح دادخواست به كالسه 970558 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمداسماعيل 
كالنترى در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-عيســى ش ش 284   3-معصومه ش ش 413   
4-انسيه ش ش 789   5-منصوره ش ش 20   6-محبوبه ش ش 54 همگى كالنترى 
ف محمداسماعيل-فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور 
را يــك نوبــت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو 
مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
نازنين زهرا قربانى به قيموميت نرجس طالبى اسبوئى ش ش 2081699354 به 
شرح دادخواست به كالسه 970548 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شــادروان صمد قربانى اســبوئى ش ش يك ت ت 60/1/4 در 
تاريــخ 95/5/29 در اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ، ورثــه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به:1-متقاضى- دختر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ليال امينى آهى دشــتى ش ش 978 به شــرح دادخواســت به كالسه 970549 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان روح 
اله امينى آهى دشــتى ش ش 385 در تاريخ 97/1/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى-دختر متوفى2-
نرگس يونســى ف محمدعلى ش ش 241 صارده ســارى –همسرمتوفى3-مجيد ش ش 
7 صــادره ســارى4-مهدى ش ش 133 صــادره قائم شــهر5-ايمان ش ش 28 صادره 
سارى6-عيســى ش  ش1008 صادره سارى 7-شــهرام ش ش 2 صادره سارى همگى 
امينــى آهى دشــتى ف روح الــه –فرزندان متوفــى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه 
اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ليال ســراوانى ش ش 3954 به شرح دادخواست به كالسه 970562 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان طيبه افســرى 
ش ش 272 در تاريــخ 97/5/6 در اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگــى گفته ، ورثه 
حيــن الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به:1-متقاضى- دختــر متوفى2-مهدى ش ش 
89   3-محمــد ش ش 36   4-علــى اكبر ش ش 308 همگى ســراوانى ف غالمحســين 
–فرزندان متوفى5-غالمحســين ســراوانى ش ش 133 همســر متوفى، اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى 
دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
عباس ولى پور پنبه زاركتى ش ش 8 به شرح دادخواست به كالسه 970567 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رمضانعلى 
ولــى پور پنبه زاركتــى ش ش 466 در تاريخ 94/12/22 در اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-
ســكينه رضائى اومالــى ف محمدعلى ش ش 133 همســر متوفى3-معصومه ش ش 47    
4-نرجــس ش ش 12   5-فرزيــن ش ش 2080272004 همگى ولى پور پنبه زاركتى 
ف رمضانعلى –فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را 
يــك نوبــت آگهى مى نمايــد تاهركس اعتراضى دارد يــا وصيت نامــه اى از متوفى نزداو 
مى باشــد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد 

شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
عسگرى عباسى سنگريزه ش ش 2875 به شرح دادخواست به كالسه 970566  از 
اين شورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان موسى 
عباســى ســنگريزه ش ش 95 در تاريخ 97/4/6 در اقامتگاه دائمــى خود بدرود زندگى 
گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- پســر متوفى2-فاطمه 
مهــدى زاده پايين ســنگريزه ف آقاجان ش ش 98 همســر متوفى2-نــادر ش ش 198   
4-محمد ش ش 165   5-يعقوب ش ش 7026   6-عيسى ش ش 5   7-صغرى ش ش 
5   8-گوهر ش ش 5 همگى عباسى ف موسى –فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
كلثوم فرهادى ش ش 629 به شــرح دادخواســت به كالسه 970557 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على محمد فرهادى 
ميانــى ش  144 در تاريخ 46/8/16 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه 
حيــن الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به:1-متقاضى-دختر متوفى2-ســكينه فرهادى 
ميانائــى ش ش 146   3-خســرو  فرهــادى ش ش 702   4-عبدالكريم فرهادى ش ش 
427   5-اســمعيل فرهــادى ميانائــى ش ش 18 همگى ف على محمــد صادره دودانگه-
فرزندان متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى 
مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
فاطمه خليلى ش ش 9247 به شــرح دادخواست به كالســه 970571 از اين شورا 
درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان جان اله خليلى ش 
ش 343 در تاريــخ 97/4/19 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگــى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى- دختــر متوفى2-بى بى جهان صادقى ف 
قاســم ش ش 797 همســرمتوفى 3-كميــل ش ش 2093476991   4-هاجر ش ش 
2080263102   5-ســحر ش ش 2080438433 همگى خليلى ف جان اله –فرزندان 
متوفى6-پرويــن خليلــى كرســبى ف يونــس ش ش 272 مــادر متوفــى، اينك بــا انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد 
يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
ذكريا تقى زاده ولشكالئى ش ش 13 به شرح دادخواست به كالسه970572 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفر تقى 
زاده ولشــكالئى ش ش 501 در تاريــخ 97/3/17 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ، ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-متقاضى-پســر متوفى2-بنين 
كاظمى بالوئى ف عبدالعلى ش ش 245 همســر متعوفى3-عســكرى ش ش 93   4-نجمه 
ش ش 28   5-فاطمــه ش ش 20   6-زهــرا ش ش 2080699008  همگــى تقى زاده 
ولشــكالئى ف صفر –فرزنــدان متوفى7-آمنه بهارى اردشــيرى ف عزيز ش ش 54 مادر 
متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد 
تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشــد ازتاريخ نشــر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

آگهى حصر وراثت  
آذردخت اكبرى محمدى ش ش 609 به شرح دادخواست به كالسه 970583 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ميرمحسن 
مندوب هاشــمى ش ش 591 در تاريخ 97/4/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ، ورثه حيــن الفوت آن مرحــوم منحصر اســت به:1-متقاضى- همســر متوفى2-
سيدمحمدعلى ش ش 3336   3-سيد معين ش ش 0010632816   4-سيد رضا ش 
ش 222 همگى مندوب هاشــمى ف ميرمحسن –فرزندان متوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت 
نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ 

گواهى صادر خواهد شد.م/الف
شعبه اول شوراى حل اختالف سارى

متن آگهى
خواهان آقاى حســين ميرزايــى به طرفيت صبا گلچين ماندگار به خواســته مطالبه وجه 
تقديم شــوراى حل اختالف شهرســتان دماوند واقع در شــهر دماوند ، ميدان 17 شــهريور 
ســاختمان قديم دادگســترى نموده و به كالسه 335/2/97 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن تاريخ 1397/07/02 و ســاعت 17/00 عصر تعيين شــده است به علت مجهول المكان 
بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميشود 
تا خوانده پس از نشــر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد. م الف/5388/1
دبير شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

به دنبال دس��تور وزیر اقتصاد  برای پرداخت ۹۰۰۰ میلیارد ارزش افـزوده
توم��ان مالیات از س��وی بانک ها،  ش��بکه بانکی با 
عدم پذیرش این موضوع در حال مکاتبه با معاون 

اول رئیس جمهور برای حل و فصل آن است.
اخیرا مسعود کرباسیان، سازمان امور مالیاتی 
را موظف به دریافت ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات 
از ش��بکه بانکی کرده است، این رقم البته از سوی 
مدی��ران بانک��ی چندان پذیرفته ش��ده نیس��ت و 
معتقدند با توجه به ش��رایط درآمدی و ترازنامه ای 

آن ها امکان پرداخت این رقم وجود ندارد.
آنط��ور که جمش��یدی دبیر کان��ون بانک های 
خصوصی توضیح داده اس��ت، اکنون سال هاست که 
بانک ه��ا با توجه ب��ه انجماد بخش زی��ادی از منابع 
خ��ود که به ح��دود ۵۰ درصد می رس��د و در قالب 
معوقات بانکی و یا طلب از دولت قفل ش��ده اس��ت، 
 درآمد چندان باالیی نداش��ته و روال به گونه ای بوده 
که ساالنه حتی به سمت زیان دهی پیشرفته است، 
بنابراین در شرایطی که بانک ها از نظر درآمدی و سود 
اوضاع مناسبی ندارند، چگونه می توان انتظار این رقم 
باالی مالیات را از آن ها داشت. آیا مشخص است که 
بر مبنای کدام درآمد و س��ود تخمین زده شده قرار 
است ۹۰۰۰ میلیارد تومان مالیات از آن ها اخذ شود.

وی در ادام��ه توضیحاتش به بخش های اصلی 
درآمد بانک ها اش��اره داشت و گفت: درآمد شبکه 
بانکی از سه بخش کارمزد، مابه التفاوت سود سپرده 

و تسهیالت و همچنین شرکت داری تامین می شود، 
ام��ا تمام��ی این بخش ه��ا اکنون خود با مش��کل 

مواجه اند و درآمدی را نصیب بانک ها نمی کنند.
جمشیدی افزود: با اینکه شبکه بانکی در چند 
سال گذشته به سمت توسعه خدمات الکترونیکی 
نوین حرکت کرده و پیش��رفت خوبی داشته است، 
ام��ا ن��رخ کارمزدها در این بخش به س��ال ۱۳۸۹ 

برمی گردد. بنابراین چ��را انتظار داریم که بانک ها 
در این بخش باید درآمد داش��ته باشند، در حالی 
که حتی هزینه های آن ها نیز جبران نمی شود. این 
در حالی اس��ت ک��ه اکنون در دنی��ا کارمزد نقش 
مهم��ی در درآمد بانک ها داش��ته، ول��ی در ایران 

توجهی به آن نمی شود.
دبیر کانون بانک های خصوصی یادآور ش��د: ما 

سال های گذشته از بانک مرکزی خواسته بودیم تا 
در نرخ کارمزدها بازنگ��ری کند، حتی طی نامه ای 
که به تایید ش��ورای هماهنگی بانک ها و ش��خص 
آقای همتی که درآن زمان رئیس شورای هماهنگی 
بانک ها بود، رس��ید، درخواست خود را مطرح کرده 
بودیم، ولی تاکنون اجرایی نش��ده است. امیدواریم 
آقای همتی که خود اکنون رئیس کل بانک مرکزی 

است به درخواست گذشته خود پاسخ مثبت دهد.
وی افزود: متاسفانه اکنون با وجود اختالف سه 
درصدی که بین سود سپرده و تسهیالت وجود دارد، 
این درآمد س��ود پاسخگوی هزینه بانک ها نیست و 
در بس��یاری موارد منفی اس��ت. بنابراین وقتی سود 
تسهیالت نمی تواند حتی به سود سپرده پاسخ دهد، 
درآمدی هم از این محل برای بانک ها باقی نمی ماند.

جمش��یدی به درآمد ناش��ی از ش��رکت داری 
بانک ها اشاره کرد و گفت: سود بنگاه داری بانک ها با 
این که بسیار این روزها پر سر و صدا شده است،  اما 
واقعا وجود خارجی خاصی ندارد؛ چراکه شرکت های 
بانک ها توس��ط س��هامداران آنها اداره نمی شود که 
درآمد چندانی برای آنها باقی بگذارد. از سوی دیگر 
دستور فروش بنگاه ها به بانک ها وجود دارد، در حالی 
که در بازار ساختمان و مسکن روال به گونه ای است 
که امکان واگذاری کامل آنها وجود ندارد چراکه در 
اوض��اع فعلی اقتصادی خریداری ب��رای این امالک 
نیس��ت آنهم با وجود اینکه شبکه بانکی بارها برای 
واگذاری امالک مازاد خود آگهی منتشر کرده است.
وی عنوان ک��رد که با توجه به اینکه ش��بکه 
بانکی درآمدی در این حد ندارد که بخواهد ۹۰۰۰ 
میلی��ارد تومان مالیات پرداخ��ت کند، بانک ها در 
مذاکرات و جلس��اتی که با یکدیگر داشته اند قرار 
ش��د تا طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری 
مکاتباتی داش��ته و از ایشان بخواهند تا موضوع را 

بررسی و حل و فصل کنند.  ایسنا

دستور وزیر برای پرداخت مالیات ۹۰۰۰ میلیاردی

بانک ها دست به دامن جهانگیری شدند

غالمحسین شافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامه های جداگانه 
به معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور، ضمن تشریح تبعات 
بند ۵ تصویب نامه هیات وزیران مبنی اخذ مابه التفاوت قیمت ارز از 
کاالهای ثبت سفارش شده با ارز دولتی، درخواست کرد کاالهای مواد 
واحدهای  با  معتبر  قرارداد  دارای  تجاری  واحدهای  و  تولیدی  اولیه 

تولیدی از این مصوبه مستثنا شوند.
بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به 
آن، پیشنهادهایی را برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نمود 

که در جلسه مورخ 97/۵/۱۴ هیئت وزیران به تصویب رسید.
براساس بند ۵ این تصویب نامه، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کاالهایی که تا زمان ابالغ این 
نیما )گروه های  یا در سامانه  و  بانکی  به صورت  آنها  ارز  تصویب نامه، 
کاالیی اول و دوم( تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته )به جز 
کاالهای موضوع بند )۱( این تصویب نامه(، ضمن اخذ مابه التفاوت "نرخ 
ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص" و با رعایت 

سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.  مهر

نمای نزدیک

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد
 فرصت دوباره برای مشمولین جا مانده 

مشاور رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی  گفت: مش��مولینی که اقدام به ارائه ش��ماره اصــــل 44
ش��با در فرصت نهایی نکنند، براساس مصوبه شورای عالی اصل 
۴۴، س��ود سهام این مشمولین در یک حساب نزد بانک به امانت 

خواهد ماند تا در آینده تعیین، تکلیف شود.

سیدجعفر س��بحانی درخصوص سرانجام ۷ میلیون مشمول 
س��هام عدالتی که هنوز ش��ماره ش��با ارائه نکرده اند، بیان کرد: 
س��ازمان خصوصی س��ازی به زودی یک فرصت مجدد برای ارائه 
شماره شبا به مشمولینی که شماره حساب ارائه نکرده اند خواهد 

داد تا در لیست دریافت کنندگان سود قرار گیرند.
وی افزود: اگر با وجود این فرصت باز هم عده ای از مشمولین 
اقدام به ارائه ش��ماره شبا نکردند براس��اس مصوبه شورای عالی 
اصل ۴۴، س��ود سهام این مشمولین در یک حساب نزد بانک به 

امانت خواهد ماند تا در آینده تعیین، تکلیف شوند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی بیان کرد: ثبت نام 
از خانوار های مش��مول متوفی مجددا به زودی آغاز خواهد ش��د 
و مش��کالت مرب��وط به ثبت نام و نا آگاهی های دفاتر پیش��خوان 
منتخب اعالم شده، برطرف و با آمادگی کامل اقدام به ثبت نام از 

وراث مشمولین متوفی خواهند کرد.
س��بحانی تاکید کرد: در ماه جاری مجدد زمان ثبت نام وراث 
متوفی��ان در دفاتر پیش��خوان منتخب اعالم خواهد ش��د. وی در 

پاس��خ به اینکه تکلیف مش��مولینی که ثبت نام سهام عدالت جا 
مانده اند، گفت: فعال هیچ تصمیمی از سوی شورای عالی اصل ۴۴ 

برای ثبت نام مجدد از مشمولین و جا مانده گرفته نشده است.
وی در توضیح ساماندهی واریز سود سال ۹۶ سهام عدالت اظهار 
کرد: س��ال مالی تعداد از شرکت های موجود در سبد سهام عدالت 
مربوط به خردادماه و مجامع مهر برگزار خواهد شد، به همین خاطر 
برای پرداخت س��ود باید تا این زمان صبر کنیم، ولی مطمئنا سود 

سال ۹۶ نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود.  میزان


