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تسهیالت دو شعبه بانک توسعه صادرات 
به بخش تولید 
رئیس ش��عبه رشت بانک توس��عه صادرات گفت: 
دوش��عبه بانک توس��عه صادرات در گیالن با پرداخت 
بیش از 500 میلیارد ریال تس��هیالت ریالی در بخش 
سرمایه در گردش در یکسال اخیر گام های مثبتی در 

تقویت تولید صادرات محور برداشته است.
تورج محسن نیا افزود: این بانک در دو شعبه گیالن 
موفق به جذب بیش از 70 درصد صادرکنندگان استان 
شده است. وی درخصوص پروژه های تامین مالی شده 
توسط این شعبه از بدو تاسیس گفت: ارائه تسهیالت 
اندازی یک خط تله کابین در الهیجان با تامین مالی 
یک میلیون و 710 هزار یورویی و یک خط س��ورتمه 
و تله کابین در منطق��ه نمک آبرود با تامین مالی یک 
میلیون و 890 هزار یورو از جمله تسهیالت این بانک 

در حوزه رونق گردشگری و اشتغال زایی است.

 جوایز بانک ایران زمین 
در جشنواره بانکداری الکترونیک

جش��نواره الکترونیک بانک ای��ران زمین با هدف 
توس��عه بانک��داری الکترونی��ک، و با امکان مش��ارکت 
کلیه مش��تریان بالفعل و بالقوه این بانک به مدت س��ه 
ماه برگ��زار و در پایان و هنگام برگزاری جش��نواره به 

شرکت کنندگان هدایا و جوایزی اهدا می شود.
طرح جش��نواره بانکداری الکترونیک بانک ایران 
زمین با هدف توس��عه بانکداری الکترونیک و رضایت 
کاربران الکترونیکی به مدت سه ماه از 1 بهمن ماه 97 
تا 31 فروردین ماه 98 اجرایی شد. بسته های تشویقی 
که در این طرح در نظر گرفته شده است شامل: کارت 
هدیه، بس��ته های اینترنتی، کمک هزینه خرید تلفن 

همراه، و جایزه ویژه است.

اخبار

ارائه دو طرح برای تنظیم بازار به سران سه قوا
 مس��ئول بس��یج اصناف اعالم کرد که طرح توزیع کاالهای اساسی و ارزاق 
عمومی در اتاق اصناف و اتاق بازرگانی تصویب شده، به سران سه قوا آن را ارائه 

کرده ایم و برای اجرای آن در انتظار تصویب این طرح هستیم.
غالمرضا حسن پور اظهار کرد: طرح توزیع کاالهای اساسی و ارزاق عمومی را 

در این جلسه بررسی و تصویب کردیم که البته پیش از این در اتاق بازرگانی ایران 
هم تایید ش��ده بود و برای اجرا در انتظار تصویب آن هس��تیم. چراکه بعضا مشاهده 

می شود دولت بودجه و اعتبار الزم را برای تامین کاال اختصاص داده است و کاال تامین 
شده اما توزیع آن درست انجام نمی شود. 

وی افزود: بنابراین این طرح را به س��ران س��ه قوا ارائه کردیم و امیدواریم برای اجرا 
به تصویب برس��د و در این طرح یک سیس��تم الکترونیکی تعبیه کرده ایم تا هر کسی به 

حق خودش برسد و امکان سوءاستفاده وجود نداشته باشد.  مهر

وز بازار ر
بودجه  آب و برق به نحو احسن تامین شد

مع��اون وزیر نیرو گفت: اگرچه محدودیت های بس��یاری در حوزه آب و برق 
وجود دارد، اما رقم تعیین شده برای بودجه وزارت نیرو بیانگر آن است که دولت 
نگاه ویژه ای به بخش آب و برق کش��ور داش��ته و این مساله می تواند راهگشای 

بسیاری از مشکالت فعلی باشد.
 محسن بختیار با بیان اینکه بودجه آب و برق به نحو احسن تامین شده است، 

اظه��ار کرد: وزارت نیرو از الیحه بودجه 98 و مبلغی که برای این بخش در نظرگرفته 
شده، رضایت نسبی دارد و امیدواریم که بتوانیم چالش ها را پشت سر بگذاریم.

وی افزود: در الیحه بودجه س��ال 98 برای زیرمجموعه وزارت نیرو، حدود 10۶ هزار 
میلیارد ریال اعتبار پیش بینی ش��ده اس��ت، گفت: اعتبارات طرح های تملک دارایی های 
س��رمایه ای وزارت نیرو و دس��تگاه های اجرایی زیرمجموعه نس��بت به قانون بودجه سال 

1397 رشد 7 درصدی داشته و به حدود ۶09۶ میلیارد تومان رسیده است.  ایسنا

دکل
فاصله فاحش واگذاری ها با وضع مطلوب 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال های اخیر واگذاری برخی شرکت ها 
و بنگاه ها علی رغم لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با 
چالش هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی از آنها بحران های کارگری پدید آمد. 
فرهاد دژپس��ند با بررس��ی انتقادات وارده ب��ه عملک��رد واگذاری ها، انجام 

کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی های انجام شده را برای 
اس��تمرار مسیر واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و 

ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وزی��ر اقتصاد اف��زود: در ادامه اجرای خصوصی س��ازی ها، واگذاری ها با اجرای طرح 
س��هام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری آغاز شد 
ولی آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی داریم. به گفته وی 

دولتی بودن بسیاری از واحدها و بنگاه ها برازنده دولت نیست.  شادا

اصل 44

آگهى مفقودى
اينجانب اسد طالبى چيليز مالك خودرو وانت پيكان  به شماره شاسى NAAA36AA6EG701709و 
شماره موتور 118p0112369   به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد مذكور 
را نمــوده ام لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خــودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى 
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 
طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد 

پارس آباد مغان 

اصــل كارت ماشــين ،خــودرو پرايــد به شــماره انتظامى 91 757 س 59 و به شــماره شاســى 
S1412284749176 و شماره موتور 01368614 به نام نادر مردانى مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است � پارس آباد مغان

اصل سند مالكيت (برگ سبز)خودرو وانت پيكان به شماره انتظامى91 386 س 23 و به شماره 
شاســى NAAA36AA6EG701709  و شــماره موتور 118P0112369 به نام اســد طالبى چيلز 

مفقود شده و از درجه  اعتبار ساقط است� پارس آباد مغان

اينجانب فرحناز ناصرى فرد مالك خودروى ســمند ايكس 7 به شماره انتظانى  41/ 423 ب 26 
مدل 1382 شــماره بدنه   82217536  و شــماره موتور 32908217902   به علت فقدان اســناد 
سازمان فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند كمپانى مذكور را نموده است.لذا چنانچه 
هر شخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكان شــهر ساختمان ســمند مراجعه نمايد.بديهى است پس از انقضاى مهلت 

مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به عمل خواهد آمد.

برگ سبز سوارى ســايپا 131SE مدل 1395 به شماره شاسى NAS411100G3495229  و 
شــماره موتورM13/5658966  به شــماره انتظامى 364/99 هـ 56 به مالكيت آنيتا رازانى مفقود 

گرديده و از درج اعتبار ساقط مى باشد.

برگ سبز خودروى ســوارى پژو 206sd-tu5 مدل 1393 به شماره انتظامى 685ب61- ايران 
19 به شماره شاسى NAAP41FDIEJ682837 به شماره موتور 163B0104836  به مالكيت زهرا 

صادقى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 131SE مدل 1394 برنگ سفيد-روغنى 
بشــماره موتور 5457664 و شماره شاســى NAS411100F1167928 و شماره پالك ايران 94-

911 ق 28 به نام رامين كالنترى پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

پروانه فعاليت شــركت خدمات مســافرت هوايى هدايت پرواز بندر به شماره 5259 و به تاريخ 
صدور 94/7/22 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز ســوارى ام وى ام مدل1393 رنگ سفيدروغنى بشــماره پالك ايران42-535ن88 
شــماره موتورMVM477FJAE023354 شــماره شاســىNATFBAMD4E1019618 بنام مريم 

رامشينى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ سبزو سندكمپانى سوارى پرايد مدل 1385 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران 32-
538ج74 بشماره موتور 1556997 و شماره شاسى S1412285214003 بنام على رامشينى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

برگ سبزو سندكمپانى سوارى رنوL90 مدل 1387 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك ايران 42-
996ن71 بشماره موتور K4MA690D048468 و شماره شاسى NAPLSRALD81026637 بنام 

رمضانعلى صدوقى زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ سبز(شناســنامه مالكيت ) خودرو سوارى پيكان تيپ 1600i به رنگ سفيد – روغنى مدل 
1383 با شــماره موتور 11283036234 و شماره شاســى 83422341 و شماره پالك ايران 51 – 

694 ب 21 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.سنندج 

برگ ســبز (شناسنامه مالكيت) خودرو سوارى پژو 206 هاچ بك مدل 1396 به رنگ قرمز سير 
– متاليك با شــماره موتور 165A0131303  و شماره شاسى NAAP03EE1HJ499233 و شماره 

پالك ايران 51- 398 س 34 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.سنندج 

دفترچه ثبت ساعت درجه دوم به شماره 1038763 متعلق به آقاى اكبر ايزدى چم خرمى فرزند 
رحيم به شماره شناسنامه 108 صادره از شهركرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

سند و برگ سبز (شناسنامه ) خودرو سوارى پرايد جى ال ايكس آى مدل 89 به شماره انتظامى 
157 ل 18 ايران 83 و به شماره موتور 3628477 وشماه شاسى 1412289535358S به نام بهادر 

قاسمى نژاد مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

ســند كمپانى و برگ سبز (شناســنامه) خودرو سوارى پرايد مدل 85 به شماره انتظامى 547 ب 
41 ايران 49 و به شماره موتور 1587366 و شماره شاسى  1412285883013S به نام فيض اله 

بكراى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

برگ ســبز ســوارى تيپ 131SX رنگ نوك مدادى متاليك مدل 1390 پالك 72-661و33 ش 
موتور 4232978 شاسى S1412290000447 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.مالك متعهد 

مى گردد مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده  گيرد. سارى

پروانه بهره بردارى واحد توليدى شــاليكوبى به شماره جواز تأسيس 69/11/16-24/1235 
به نام حيمدرضا عباســى با ظرفيت ساليانه 800 تن برنج در يك شيفت واقع در محمودآباد-روستاى 

زردآب مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد./نوبت دوم سارى

برگ سبز(سند مالكيت)پژو405 مدل1385 پالك 72-712ل77 ش موتور 12485039530 
شاسى 13227640 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده  گيرد. سارى

كارت هوشــمند به شــماره2223320 راننده بين شــهرى به نام مالك امير جيوان شــماره ملى 
1463816987 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

 HFC4GA31DH0010159 مدل 96 رنگ سفيد روغنى ش موتور AT-S5 برگ سبز هاچ بك جك
شاســى NAKSH732XHB143573 پــالك72-776د77 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. 

سارى

ســند كمپانى(برگ سبز) ســوارى – كار هيونداى TUCSON TL IX35 رنگ سفيد روغنى مدل 
2017 پالك 72-125ب93 ش موتور G4NAGU298979 شاسى KMHJ3813DHU362062به 

نام قاطمه قاسمى هاره مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى مجيد احمدى به شماره شناسنامه 9 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست به 
شــماره كالسه 1973/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشــعار داشته كه شادروان حسين احمدى به شماره 
شناســنامه 2352 در تاريخ 1396/8/2 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- مجيد احمدى فرزند 
حســين ش ش 9 متولد 1344 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى 2- ليال احمدى فرزند حسين ش ش 3675 
متولــد 1347 صــادره از تهران دختر متوفى 3- منيژه احمدى فرزند حســين ش ش يك متولد 1343 صادره از 
كيالن دماوند دختر متوفى 4- شهين احمدى فرزند حسين ش ش 366 متولد 1349 صادره از تجريش شميرانات 
دختر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به شورا تقديم دارد 

در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5768 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

آگهى فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك 1362/189 واقع در قريه قلعه حيدر گناوه بخش شش بوشهر 
آقاى ســيد محسن موســوى مالك ششدانگ پالك 1362/189 با تسليم استشهاد محلى گواهى شده دفتر 
73 گناوه مدعى است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك 1362/189 واقع در قريه مال قايد گناوه بخش 
شــش بوشــهر كه در دفتر امالك جلد 194 صفحه 160 ذيل ثبت 24514 به نام آقاى سيد محسن موسوى صادر 
و تسليم گرديده است سپس به موجب نامه شماره 9405000487 مورخه 94/6/1 تعزيرات حكومتى گناوه در 
قبال مبلغ يك ميليارد ريال و نامه شماره 9405000487 مورخه 94/5/5 اداره تعزيرات حكومتى گناوه در قبال 
مبلغ يك ميليارد و ششــصد و پنجاه ميليون ريال و نامه شــماره 930750 مورخه 94/2/28 دادرس شعبه اول 
دادگاه عمومى حقوقى گناوه در قبال مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون ريال و نامه شماره 1397039000522790 
مورخه 97/8/13 اجراى احكام شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى گناوه بازداشت گرديده است بعلت جابجايى مفقود 
گرديده و در خواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت اعالم ميگردد كه هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشد تا ده روز پس از انتشار اين اگهى به اداره ثبت اسناد و امالك گناوه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و ياسند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت 
اعتراض اصل ســند ارائه نشود المثنى ســند طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد. تاريخ انتشار 

97/11/3 م الف/770
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه

آگهى فقدان سند مالكيت 
سند مالكيت مشاعى يك سهم از پنج سهم ششدانگ خانه بمساحت كل 114/66 مترمربع بشماره 1432 
فرعى از 2 اصلى واقع در دماوند ذيل ثبت و صفحه 349 دفتر جلد 65 داراى سند مالكيت چاپى بشماره 937326 
بنام خانم زينب شيرمحمدى صادر و تسليم گرديده است. سپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء 
شــهود در ذيل آن بشــماره 8655-8654-1397/10/20 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است كه 
ســند مالكيت آن بعلت نامعلوم مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند مالكيت المثنى ملك فوق را نموده 
است. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه 
كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد. از تاريخ انتشار اين آگهى 
ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله باين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايند تا با تنظيم صورت مجلس سند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى شود در غير اين صورت 

پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد. م الف/5749
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم ميثم حيات داوديان فرزند مهدى داراى شناســنامه 3666 به شــرح كالســه 904/2/97 ح از 
اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مهدى حيات داوديان فرزند حميد به 
شناســنامه 1838 در تاريخ 97/6/23 در اقامتگاه (موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر است 
به: 1- ميثم حيات داوديان ش ش 3666 پسر متوفى 2- ميعاد حيات داوديان ش ش 120 پسر متوفى 3- محمد 
حيات داوديان ش ش 1810561094 پسر متوفى 4- منيره نگارش ش ش 924 همسر متوفى 5- مريم ديرى 
خارم ش ش 381 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم 

نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003887-97/10/29  هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرسمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سيده مريم 
حسينى فرزند ابوالفضل در : 1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر اعيان احداثى به مساحت 84/64 مترمربع 
به شــماره پالك فرعى 1899 مجزى از 1276 واقع در على اباد ســنگ اصلى 10 بخش 20 گيالن. به ادرس واقع 
در رودبار- على آباد  محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 03 /97/11 

تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/18 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003821-97/10/26  هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مســتقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات بانك انصار 
در : 1- ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 185 مترمربع كه از مســاحت فوق مقدار مساحت 
21/83 مترمربــع در حريم كمى 20 مترى رودخانه ســفيدرود قرار دارد به شــماره پــالك فرعى 1873 مجزى از 
750 باقيمانده واقع در ويايه ســنگ اصلى 3 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در رودبار- خليل اباد – جنب بانك 
تجارت  محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين 
آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 03 /97/11 تاريخ انتشار 

نوبت دوم:97/11/18 
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آگهى اعالم تصميم واحد ثبتى
نظر به اينكه آقاى مهدى زجاجى برابر وكالتنامه شماره – وكالتا از طرف آقاى / خانم – و اصالتا از طرف خود 
برابر درخواســت وارده به شــماره 1420-96/2/14 مبنى بر افراز پالك 309 فرعى از 71 اصلى بخش گيالوند 
دماوند واقع در روستاى – را بعلت معلوم نبودن اقامتگاه ساير شركاء از طريق صدور آگهى نموده لذا بدينوسيله 
باستناد ماده 6 آئين نامه قانون افراز و فروش امالك مشاع و همچنين به اشخاصى كه در پالك مزبور ذينفع هستند 
اعالم ميدارد كه افراز سهمى خواهان طى نامه شماره 97/7030ص97/7031ص-97/6/22 شهردارى دماوند 
امكان پذير نبوده كه بدينوسيله آگهى مى گردد كه كليه افراد ذينفع مى توانند طبق ماده 2 قانون افراز و فروش 

امالك مشاع به مراجع قضايى مراجعه نمايند. م الف/5766
رئيس ثبت اسناد دماوند

مفقودى
سند كمپانى و سند مالكيت (برگ سبز) خودروى وانت سيستم نيسان تيپ 2400 
   D09247 به رنگ آبى-معمولى مدل 1382 به شماره موتور 210322 وشماره شاسى
به شــماره پالك 69-826 ن65 متعلق به يحيى حســين زاده فرزند  براتعلى به شماره 
شناسنامه 149 وشماره ملى 5209645691 مفقود گرديده وازدرجه اعتبارساقط مى 

باشد.

ســند كمپانى خــودروى كاميون بــارى چوبى سيســتم كاويان تيــپ كا 106  مدل 
1385 بــه رنــگ ســفيد -روغنى به شــماره موتــور 69324754 و شــماره شاســى 
LGAK1061C5G110513  به شماره پالك 59-394 ع 55 متعلق به بهمن قول لر 
عطا  فرزند امانگلدى به شــماره ملى  2030688029 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

ســند كمپانى خودروى وانت سيســتم نيســان تيــپ 2400 به رنــگ آبى-روغنى 
مدل 1382 به شــماره موتور 204330 وشــماره شاســى D04602   به شماره پالك 
69-422 ص 31 متعلق به على اكبر قاســمى جوين فرزند  حسن به شماره شناسنامه 
32748 وشماره ملى 0790324679 مفقود گرديده وازدرجه اعتبارساقط مى باشد.

آگهى تغييرات شــركت شميم گستر پديده درســا (با مسئوليت محدود) به 
شماره ثبت 2211 و شناسه ملى 14005327311 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1397/10/1 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : نشانى شركت از قزوين- البرز جاى سابق به نشانى 
جديد اســتان قزوين ، شهرســتان البرز ، بخش مركزى ، شــهر الوند، گمرك ، 
خيابان ميردامادشرقى ، خيابان زكرياى رازى ، پالك 0 ، ساختمان . ، طبقه همكف 
كد پستى : 3431975769 انتقال يافت. بنا به مراتب فوق ماده 3 اساسنامه 

اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قزوين مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى قزوين-البرز (355340)

آگهــى موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760301206002222  مورخ 08/10/ 1397هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبت ملك بهارستان تصرف مالكانه 
بالمعارض متقاضى اقاى مسعود فتح اله پور  فرزند حسين  به شماره شناسنامه 5129 صادره از هشترود  نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مساحت107/69متر مربع در قسمتى از پالك 129 فرعى 
از 149 اصلى واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى آقاى غالمعلى غالمى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از آن اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:18 / 1397/10                           تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/11/03

م الف/2605
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

دادنامه
پرونده كالسه: 9/484/97 دادنامه:648-97/7/17 خواهان:ميثم سيفى با وكالت تقى صادقى آبندانسرى 
خوانده:يوسف فضلى ابوخيلى –مجهول المكان ((رأى شورا)): درخصوص دعوى ميثم سيفى با وكالت تقى صادقى 
آبندانسرى به طرفيت يوسف فضلى ابوخيلى به خواسته مطالبه طلب به  مبلغ 60,000,000 ريال با استناد به كپى  
دو فقره چك به شماره 242981-89/6/28 به مبلغ 50,000,000 ريال و 343,000 مورخ 89/10/25 به مبلغ 
10,000,000 ريال به عهده بانك كشاورزى مركزى بابلسر به انضمام كليه خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
با بررســى اوراق و محتويات پرونده از جمله متن و شــرح دادخواســت به كپى مصدق چك و گواهى عدم پرداخت 
آن و مالحظه صورتجلسه اعضاى شورا نظر به اين كه وجود اصل چك در يد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده 
به ميزان وجه مندرج در حق خواهان مى نمايد با توجه به اين كه خوانده در جلســه حاضر نشــد و اليحه و ايراد به 
اصالت سند و دفاعيه در جهت پرداخت وجه چك و برائت ذمه خود ارائه نداده بنابراين شوراى دعوى خواهان را 
ثابت دانسته به استناد به ماده 310 ق تجارت تبصره الحاقى به ماده 2 ق صدورچك ماده 198-515-519 ق آ 
د م و ماده 9 ق شوراى حل اختالف حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 60,000,000 ريال اصل خواسته و مبلغ 
1,050,000 ريال بابت هزينه دادرسى حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و خسارت و تاخير تاديه برمبناى نرخ تورم از 
تاريخ هاى 89/6/28 و 89/10/25 تا زمان وصول كه توسط واحد اجراى احكام محاسبه مى گردد در حق خواهان 
صادر مى نمايد. رأى صادره غيابى است ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف 

بيست روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى قائم شهر مى باشد.م/الف
شعبه نهم شوراى حل اختالف قائم شهر-سكينه عموزاده آرايى

اجراييه
ش پ :12/96/722 محكوم له:مجتبى صفرى ف سبزعلى محكوم عليه:عباس جوالنژاد ف جمشيد-مجهول 
المكان به موجب رأى شــماره 45-97/2/18 شــعبه 12 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت 118,216,768 ريال اصل خواسته و 1,652,709 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديــه از تاريــخ اقامه دعوا 96/10/12 تا اجراى كامل حكم در حق خواهان،نيم عشــر دولتى هزينه اجرايى طبق 
تعرفه پرداخت گردد.به اســتناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است: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
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف سارى-يزدان پناه

آگهى مزايده
دايره اجراى احكام مدنى بابل در نظر دارد در پرونده اجرايى به كالســه 966260 له حســن ميرمحمدتبار 
عليه احمدرضا نعمت زاده جهت وصول محكوم به و هزينه هاى اجراى يك واحد تجارى يك طبقه در سه دهنه به 
مســاحت حدود 70 مترمربع كه موقوفه تجارى فاقد انشــعابات شهرى مى باشد متعلق به محكوم عليه را از طريق 
مزايده در تاريخ 97/11/28 روز يكشنبه ساعت 11 صبح  در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى بابل به 
فروش برســاند. مزايده از قيمت پايه به مبلغ 6,000,000,000 ريال آغاز و به باالترين بهاى پيشــنهادى واگذار 
خواهد شــد. برنده مزايده بايد پيشــنهاد ده درصد بها را فى المجلس و مابقــى را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت 
نمايد. در صورت انصراف مبلغ پرداختى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد و كليه هزينه 
هاى انتقال نيز با خريدارمى باشــد.متقاضيان مى توانند تا پنج روز قبل از مزايده با هماهنگى اجرا از مال مورد 

مزايده بازديد نمايند.م/الف
مدير اجراى احكام مدنى حل اختالف بابل-حبيب پور

آگهى ابالغ وقت دادرسى 
كالســه پرونده :4/1049/97 وقت رســيدگى:97/12/6 ســاعت 9 خواهان:شــركت ســايه سمن 
خوانده:رحيم رستم پور خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه چهارم حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور شورا و به تجويز ماده 73قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 
جهت رســيدگى حضور به هم رســاند. چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و 

مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
شعبه چهارم شوراى حل اختالف بابل

ثبت طالق
آقاى عبدالعظيم يعقوبى پور فرزند محمدابراهيم آدرس ســرواليت روســتاى قزل قلعه، منزل زينب 
طالبى كه به اظهار زوجه مجهول المكان مى باشد، همسر شما خانم خديجه وفاپيشه با در دست داشتن حكم 
طالق به شماره كالسه 970020-97/8/22 از دادگاه خوشاب متقاضى ثبت و اجراى طالق شده است. لذا 
شايســته اســت ظرف مدت 7 روز پس از رؤيت اين اخطاريه حاضر در غيراينصــورت وفق مقررات قانونى 

عمل و ثبت خواهد شد.
سردفتر ازدواج 34 و طالق يك داورزن – سبزوار – محمدحسن رجائيان

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 101 به استناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
به موجب ســند ازدواج به شماره 5020 مورخ 1382/2/28 آقاى محمود نديمى آزاد نام پدر:قاسم 
تاريخ تولد:1357/2/18 شــماره ملى: 4322893198 شماره شناسنامه:620 به نشانى: قزوين-فاز دو 
جانبازان مجتمع 120 واحدى گلشن ايثار به خانم سحر شيردست به اضافه حقوق اجرايى به صندوق دولت 
بدهكار مى باشند كه براثرعدم پرداخت بدهى منجر به صدوراجراييه به كالسه 9701955 گرديده كه به 
شــرح گزارش مامور پســت مورخ 1397/11/2 ابالغ اجراييه به مديون فوق در آدرس فوق الذكر مقدور 
نگرديده و آدرس شناسايى نشده است لذا بستانكار طى وارده به شماره 1014846 مورخ  1397/11/2 
درخواســت ابــالغ اجراييه را از طريــق درج درجرايد را نموده اند با رعايت مــاده 18 آيين نامه اجراى مفاد 
اسناد رسمى الزم االجرا مراتب در يك نوبت به عنوان ابالغ اجراييه چاپ و منتشر خواهد شد و ظرف مدت 
ده روز پس از انتشــارعمليات اجرايى جريان خواهد يافت و جزء آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشــر نخواهد 

شد. 1077/ م الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى قزوين

اجرائيه بكالسه پرونده: 97/ح205/2
مشــخصات محكوم له: جواد محمدى  بنشــانى چهاردانگه شــهرك مطهرى انتهالى جان زمينى ك مهدى 
عونى پ5 واحد 3 مشخصات محكوم عليه: پناه مهران مجهول المكان محكوم به: بموجب دادنامه شماره 304 
مورخ 97/6/31 شــوراى حل اختالف چهاردانگه شــعبه دوم حقوقى كه وفق دادنامه شــماره شعبه دادگاه 
تجديدنظراســتان قطعيت حاصل كرده اســت محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ 90/000/000 
ريال اصل خواســته ومبلغ 1/320/000 ريال خسارت دادرسى وخسارت تاخيرتاديه از تاريخ 96/11/2 
لغايت اجراى دادنامه ونيم عشردولتى درحق صندوق دولت.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه 
:1- پس ازابالغ اجرائيه ظرف ده روزمفاد آنرابموقع اجرا گذارد.2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 
3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم واستيفا محكوم به ازآن ميسر باشد ودر صورتى كه خودراقادربه اجراى 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف ده روزصورت جمع دارايى خودرابه قســمت اجرا تســليم كند.اگرمالى ندارد 
صريحا"اعالم نمايد هر گاه ظرف ســه ســال بعدازانقضاء مهلت مذكورمعلوم شــودكه قادربه اجراى حكم و 
پرداخت محكوم به بوده ايدليكن براى درپرداخت اموال خود رامعرفى نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايى 
خودبدهيدبنحوى كه اجراى تمام يا قســمتى ازمفاد اجرائيه متعسرباشدبه مجازات حبس از61 روزتا 6ماه 
محكوم خواهيد شد.4- عالوه برموارد باال كه قسمتى ازماده 34اجراى احكام مدنى ميباشد به قانون اجراى 
احكام مدنى وقانون آيين دادرســى مدنى مصــوب 79/1/21وهمچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت 
هاى مالى مصوب10آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اســت توجه نموده وبه آن عمل نمايد.م 

الف 2283 
  مديردفترشعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم 
خواهان آقاى پرويز رضايى به وكالت ازعليرضا هاشمى وثوق به طرفيت خوانده آقاى : 1- على كيانفرد 
2- امين رضايى دادخواســتى مبنى بر مطالبه وجه چكها به مبلغ 200/000/000 ريال  تحت كالســه 97/
ح554/1 تقديم شعبه دوم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه به نشانى آيت اله سعيدى روبروى ايران 
خودروديزل خيابان سديد خيابان صاحب الزمان نموده است كه وقت رسيدگى به تاريخ 97/12/8 ساعت 
15:30 تعيين گرديده است لذا به تجويزماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب از طريق نشرآگهى به 
خوانده ابالغ مى گردد تاخوانده بامراجعه به دفترشعبه يكم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه ضمن اعالم 
بنشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت بدوى وضمائم را دريافت و نسبت به حضوردرجلسه رسيدگى 

ودفاع ازخوداقدام نمايند. م الف 2291
 رئيس شعبه يكم حقوقى شوراى حل اختالف چهاردانگه

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر آراى شماره 139760318004003850-97/10/27  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات 
حجت مهدى پور كلورزى فرزند ساالر در : 1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 372/28 مترمربع 
به شماره پالك فرعى 2027 مجزى از 408 واقع در كلورز سنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن به ادرس واقع 
در رستم اباد – كلورز جالليه  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ 
انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 03 

/97/11 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/18 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى  برابر راى شماره 139760318004003836-97/10/26  هيات اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات 
زهرا شــكر الهى كلوسفروشى فرزند يداله در : 1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 141/14 
مترمربع به شــماره پالك فرعى 1051 مجزى از 402 واقع در پشــته ســنگ اصلى 21 بخش 20 گيالن به 
ادرس واقع در رستم اباد – پشته كوچه شاليزار 1  محرز گرديده   است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشــته باشــند ميتوانند از تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى 
تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 03 /97/11 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/18 
       569

 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

دیرزمانی است که اقتصاد ایران سبد خــانوار گروه معیشت 
به دو بخش تقس��یم شده است بخشی که متولیان 
از آن سخن می گویند و بخشی که مردم درگیرش 
هس��تند. اگرچه وجه اشتراک این دو دیدگاه بخش 
اقتصادی بودن آن اس��ت اما در مقابل تمایزات این 
دو بخ��ش از اعداد و ارقام گرفته تا س��ایر موارد به 
حدی اس��ت که از وجود ی��ک بحران های بزرگ و 

عظیم در بازارهای اقتصادی کشور خبر می دهد.
بحران��ی که تا پی��ش از این نیز کارشناس��ان 
نس��بت به بروز آن هش��دارهای الزم را داده اند و 
مردم نیز به ش��کل جدی ت��ری روزانه آن را لمس 
می کنن��د اما متاس��فانه نوع ن��گاه متولیان به این 
هش��دارها و شرایط به ش��کلی نبوده که بتوان به 

بروز رخداد خاصی در این امیدوار بود. 

آیینه آمار
بررسی نرخ گروه های کاالیی در دی ماه نشان 
می دهد که در ماه گذشته 11 گروه کاالیی با رشد 
قیمتی مواجه شده اند و در میان این تعداد کاال تنها 
دخانیات با افت قیمتی روبه رو بوده است. براساس 
گزارشات منتشر شده از سوی مرکز آمار در دی ماه 
س��ال جاری نرخ کاالها و خدم��ات مورد نیاز مردم 
با افزایش محسوس��ی مواجه بوده است؛ به گونه ای 
که در گروه خوراکی ها و آش��امیدنی ها شاهد رشد 
3 درصدی نس��بت به آذرماه امس��ال و رشد 5۶.1 

درصدی نسبت به دی ماه سال قبل هستیم.
طبق اطالعات موجود؛ در این گروه، رشد نرخ 
کاالها نس��بت به آذرماه به ترتیب برای خوراکی ها 
3.1 درصد، نان و غالت یک درصد، گوشت قرمز و 
سفید و فرآورده های آنها 9.8 درصد، گوشت قرمز 
و گوش��ت ماکیان 10.8 درص��د، ماهی ها و صدف 
داران 3.۲ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ 0.8 درصد، 
روغن ه��ا و چربی ها 0.۶ درصد، میوه و خش��کبار 
0.9 درص��د، س��بزیجات 0.7 درصد، ش��کر، مربا، 

عسل، شکالت و شیرینی 1.3 درصد و چای، قهوه، 
کاکائو، نوشابه و آب میوه یک درصد بوده است.

همچنین ن��رخ کاالهای این گروه نس��بت به 
دی ماه س��ال گذشته با رشد چش��م گیری مواجه 
بوده است به گونه ای که به ترتیب برای خوراکی ها 
55.9 درص��د، نان و غالت ۲8.7 درصد، گوش��ت 
قرم��ز و س��فید و فرآورده های آنه��ا 7۶.5 درصد، 
گوش��ت قرم��ز و گوش��ت ماکی��ان 75.۶ درصد، 
ماهی ها و صدف داران 8۲.5 درصد، ش��یر، پنیر و 
تخم مرغ ۴8.8 درص��د، روغن ها و چربی ها ۴8.۲ 
درصد، میوه و خش��کبار 7۶.۶ درصد، س��بزیجات 
51.7 درصد، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی 
37.7 درص��د و چای، قهوه، کاکائو، نوش��ابه و آب 

میوه ۶0.7 درصد رشد را شاهد بودیم. 
از سویی دیگر قیمت در بخش پوشاک و کفش 
نیز با رشد ۲.۴ درصدی نسبت به آذرماه سال جاری 
و رشد ۴7.3 درصدی نسبت به دی ماه سال گذشته 
مواج��ه بوده اس��ت.همچنین بخ��ش دخانیات نیز 

اگرچه نس��بت به آذرماه 3 درصد کاهش 
قیمت داشته است اما با رشد 137.9 
درصدی نسبت به دی ماه سال گذشته 
مواجه بوده است. گروه مسکن، آب، 
برق، گاز و س��ایر س��وخت ها به طور 
کلی رشد 1.1 درصدی نسبت به ماه 
قبل و رش��د ۲۲.8 درصدی نسبت به 
دی ماه س��ال گذشته داشته است؛ در 
این گروه، بخش مس��کن 1.1 درصد 
نسبت به آذرماه و ۲۴.۲ درصد نسبت 
به دی ماه سال گذشته با رشد قیمت 

مواجه شده است.

قیم��ت مبلم��ان و لوازم خانگی نیز نس��بت به 
آذرماه س��ال جاری و دی ماه سال گذشته به ترتیب 
با رش��د 3.1 درصدی و 7۲.1 درصدی رو به رو بوده 
است. بخش مربوط به بهداشت و درمان و حمل ونقل 
نی��ز به ترتیب ۲.۲ و 1.9 درصد نس��بت به تیرماه و 
۲3.۲ و 39.۲ درصد نسبت به مردادماه سال گذشته 
رشد داشته است. همچنین گروه تفریح و فرهنگ با 
رشد 1.7 درصد نسبت به آذرماه و ۶7 درصد نسبت 

به دی ماه سال گذشته مواجه بوده است.

باتالق بحران
بررس��ی عالم و نش��انه های موجود در اقتصاد 
ایران از چالش ها و مش��کالت فراوان در این حوزه 
حکایت دارد؛ چالش هایی که کارشناسان اقتصادی 
آن را به یک ش��کل و متولیان امر به ش��کل دیگر 
تحلیل می کنند و در این بین تنها مردم هس��تند 
که کمرش��ان در برابر این ش��کاف دیدگاه درحال 
خم شدن است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی 
تا پیش از ورود به س��ال 97 همواره نسبت به این 
موضوع هش��دار می دادند که نوس��ان ناشی از 
ن��رخ ارز و دالر در آین��ده نه چندان 
دور بازاره��ای اقتصادی را یک به 
یک در می نوردد و اگر 
به  فکری  متولی��ان 
ل  ح��ا

آن نکنن��د جمع کردن تاثی��رات این بحران اتفاق 
راحتی نبوده و شاید اصال شدنی نباشد. 

آنچ��ه از ش��واهد امر ب��ر می آی��د متولیان در 
رویارویی با تاثیرات این نوسان و تبعات ناشی ازآن 
تنها به این بحث اکتفا کرده که با متخلفین به شدت 
برخورد می ش��ود و تولیدکنندگان و فروش��ندگان 
کاال به خصوصی کاالهای اساس��ی اجازه هیچگونه 

افزایش قیمت خودسرانه ای را ندارند. 
با وجود تمام این نگاهی اما باز هم شاهد رشد 
قیمت های روز به روز و حتی س��اعتی قیمت ها در 
بخش های مختلف اقتصاد از ارزو دالر و طال گرفته 
تا کاالهای اساسی مانند لبنیات، گوشت، مرغ و... 
بوده ایم و ماحصل آن این شده که امروز مرکز آمار 
از رشد بیش از 80 درصدی کلیه کاالهای اساسی 
خبر می دهد و مدعی اس��ت که رشد متوسط این 

کاالهای بیش از 50 درصد بوده است. 

جلسات بی نتیجه
نکت��ه جالب در مقابل ای��ن افزایش قیمت ها آن 
بود که هیات دولت در خردادماه سال جاری نسبت به 
برگزاری جلسه ای فوق العاده در این خصوص اقدام کرد 
و پس از آن جلس��ه رئیس دفتر رئیس جمهور اعالم 
کرد؛ موضوع گرانی به جد در دولت مطرح شده است؛ 
ش��اهد بودیم حتی بخش هایی که ارز ۴۲00 تومانی 
می گیرند محاسبات دقیق برای قیمت گذاری ندارند. 
بنابراین رئیس جمهور خواس��تند همه دس��تگاه های 
ذیربط به موضوع گرانی ورود کنند. از س��وی 
دیگر  اجناس��ی که در انب��ار مانده به 
س��رعت در اختیار مردم ق��رار گیرد.

خودروس��ازها خودروه��ا را با قیمت 

مصوب در اختیار م��ردم قرار دهند. به گفته محمود 
واعظ��ی؛ گران��ی از موضوعات جدی اس��ت که آقای 
روحانی، وزرا و مسئوالن ذیربط را مسئول کردند. هفته 
آینده دوشنبه ایشان جلسه ای را برای تصمیم گیری 
برگزار خواهند کرد. ضمن اینکه قرار ش��د بحث های 

الزم صورت گیرد و تصمیم هایی اتخاذ شود.
از تاریخ ۲3 خردادماه سال گذشته که این خبر 
روی خروج��ی خبرگزاری ها ق��رار گرفت تا همین 
امروز که مرکز آمار اعداد و ارقام وصف ناش��دنی را 
منتش��ر کرده قریب به 7 م��اه می گذرد اما نه تنها 
متولیان اقدام عاجل��ی دراین زمینه نکرده اند بلکه 
حت��ی نتوانس��ته اند آن طور که باید ب��ا متخلفین 
برخ��ورد و سیاس��ت های دس��توری خ��ود را اجرا 
کنن��د تا ثبات و آرامش در ب��ازار این کاالها برقرار 
ش��ود و در کنار آن نیز دیگر هیچ تولیدکننده و یا 
بنگاه داری به خود اجازه ندهد که گرانی های سر به 

خودی بازار این محصوالت را متشنج تر کند.
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتص��ادی در ارزیابی 
تش��دید اقتصاد بیش از هر عامل دیگری به این نکته 
اشاره دارند سیاس��ت های کاغذی و ذکرات پی درپی 
دولت ب��ه متخلفی��ن نمی تواند راه��کار کنترل این 
بازارهای اقتصادی باشد که شیرازه آن از دست متولیان 
و تصمیم سازان در رفته است بلکه متولیان گر به این 
باور رسیده اند که نمی توانند نسبت به ایجاد تعدال در 
سمت عرضه و تقاضا بازار ثبات و آرامش را در آن حاکم 
کنند باید در کنار دس��تورات ابالغی به گونه ای قاطع 
نسبت به اجرای احکام اقدام کنند که اگر هم قرار است 
این سیاست دستوری پا برجا بماند هیچ متخلفی به 

خود اجازه تخلف و دور زدن قانون را ندهد. 
متاسفانه آنچه از شواهد امر بر می آید سودجویان 
این بازار دست دولت را خوانده اند و به خوبی می دانند 
ای��ن ابالغیه ها و دس��تورات تا به مرحله اجرا برس��د 
راه حل های گوناگون��ی دارد که می تواند موجبات دور 
زدن قانون و کس��ب سود بیشتر دالالن را فراهم کند 
چراکه اینجا وابستگی ها قوی تر از قانون عمل می کنند.

بررسی سیاست روز از روند گرانی کاالها در یکسال اخیر؛
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