
7 شنبه  13 بهمن 1397  شماره 4953  معیـشت

 تقویت بازرگانی ایران ایر
ICT از طریق روش های نوین

مدیرعامل هما گفت: در توسعه بحث بازرگانی این 
شرکت از روش های نوین ICT استفاده می کنیم.

فرزانه ش��رفبافی اظهار داش��ت: در توس��عه بخش 
بازرگانی شرکت  هواپیمایی از روش های نوین ICT برای 
تقویت بازرگانی استفاده می کنیم. همچنین این شرکت  
هواپیمای اپلیکیشن موبایلی جدیدی را راه اندازی کرده 
 EBOOKING.IRANIR است ضمن آنکه وب سایت

برای این حوزه در حال گسترش است. 
وی تاکید کرد: فعاٌل قرار نیست هیچ تغییر و تحول 
مدیریتی در شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 

اعمال شود.  وزارت راه و شهرسازی

 سرمایه گذاری منابع بیمه عمر 
از سایر رشته ها تفکیک می شود

معاون نظ��ارت بیمه مرکزی اعالم ک��رد: به زودی 
س��رمایه گذاری منابع حاصل از بیمه عم��ر و زندگی از 
دیگر رشته های بیمه ای تفکیک می شود تا بتوان بر ایفای 

شرکت های بیمه به تعهدات خود نظارت بهتری داشت.
مفی��د امینی درب��اره آخرین وضعی��ت بازنگری در 
آیین نامه سرمایه گذاری صنعت بیمه )آیین نامه 60( اظهار 
داشت: اصالح این آیین نامه در شورای عالی بیمه آغاز شده 
اما هنوز به جمع بندی و تصویب نهایی نرسیده است. یکی 
از محورهای پیش نویس جدید آیین نامه سرمایه گذاری، 
تفکی��ک حس��اب های مربوط ب��ه بیمه ه��ای زندگی و 
غیرزندگی است و در صورت تصویب نهایی، شرکت های 
بیمه ملزم می شوند، سرمایه گذاری منابع بیمه زندگی را از 
دیگر رشته های بیمه جدا کنند و وی ابزار امیدواری کرد 
ک��ه با این تفکیک، بیمه مرک��زی نظارت جامع تری بر 

عملکرد شرکتها داشته باشد.  ایرنا

اخبار

جلوگیری از فرار مالیاتی با راه اندازی دولت الکترونیک 
رئیس مجلس شورای اس��المی با بیان اینکه بودجه بسیار فربه ای در بخش 
جاری کش��ور داریم که حتماً باید تبدیل به بودجه کوچک و چابک شود، گفت: 
در حال حاضر مش��کالت کش��ور چندوجهی هستند که باید برای حل آنها همه 

مسئوالن با اتحاد و همدلی عمل کنند.
علی الریجانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر از جذب نیروی جدید دولتی جلوگیری 

کرده ایم و دولت در حال کاهش تعداد کارمندان است هر چند که در دوره ای در این زمینه 
بسیار بد عمل شد، افزود: شیب کاهش تعداد کارمندان و نیروهای دولتی آهسته است.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه زمانی می توانی��م از فرار مالیات��ی جلوگیری کنی��م که دولت 
الکترونی��ک را راه اندازی کنیم، افزود: در حال حاضر زیرس��اخت های دولت الکترونیک 
راه اندازی ش��ده و هر بخشی در آن سرمایه گذاری کرده است، دولت الکترونیک باید در 

سال آینده شکل بگیرد.  خانه ملت

وده  ارزش افز
افزایش قیمت بنزین در سال آینده منتفی است

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس گفت: با توجه به تورم و عدم توانایی 
اقش��ار جامعه، دولت هیچ تصمیمی درخص��وص افزایش قیمت بنزین نگرفته و 

نرخ آن در سال آینده نیز تغییری نخواهد کرد.
اس��داهلل قره خانی در پاس��خ به این سوال که آیا موضوع سهمیه بندی بنزین و 

افزایش نرخ آن در بودجه ی 98 پیش بینی شده است؟ گفت: در مجموع روند الیحه 
بودجه بدین ترتیب است که چنین الیحه ای از سوی دولت تقدیم مجلس شده و سپس 

مجلس براساس کمیسیون های تخصصی و تبصره هایی که مربوط به کمیسیون های خاص 
است تصمیم گیری خواهد کرد لذا بحث انرژی به کمیسیون انرژی مربوط است.

س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اس��المی در پایان خاطرنشان کرد: 
واقعیت این اس��ت که الیحه بودج��ه دولت،چیزی درخصوص افزای��ش قیمت بنزین و 

سهمیه بندی آن ارائه نداده است.  تسنیم 

ول پتر
گردش مالی ۱۲۰ میلیارد دالری تجارت ایران

وزیر اس��بق بازرگانی گفت: علی رغم تمام محدودیت هایی که بدخواهان نظام 
جمهوری اسالمی ایران برای ما ایجاد کرده اند گردش مالی مبادالت تجاری ما بین 

70 تا 120 میلیارد دالر است
یحیی آل اسحاق گفت: انقالب اسالمی ایران در طول 40 سال گذشته تالش کرده 

تا نارسایی های خودش را جبران کند. البته طی این سال ها در برخی حوزه ها از جمله 
امنیتی و سیاسی کامال موفق بوده اما در حوزه اقتصادی موفقیت  الزم را کسب نکرده است 

که البته این عدم موفقیت بدان معنا نیست که در مقایسه با گذشته موفقیتی نداشته ایم. 
وی اف��زود: در حوزه دانش��گاهی تع��داد فارغ التحصیالن ما در رش��ته های مختلف 
پزش��کی، مهندس��ی و امثال آن اصال با قبل از انقالب قابل قیاس نیست؛ قبل از انقالب 
برای مداوا مجبور بودیم پزشک از بنگالدش بیاوریم در حالی که اکنون بیش از حد نیاز 

فارغ التحصیل در رشته های مختلف پزشکی وجود دارد.  فارس

تجارت

 دوم
نوبت آگهى مناقصه عمومى  يك مرحله اى

رئيس  سازمان  سيما،منظر وفضاى سبز شهرى -  سجاد محجوب

 سازمان  سيما، منظر و فضاى  سبز شهرى شهردارى رشت در نظر دارد به استناد مصوبه  شصت و دومين جلسه هيئت مديره مورخ  97/10/25، نسبت به  خريد گل وگياه مورد 

نياز جهت  گلكارى  فضاهاى سبز شهرى  براى طرح استقبال از بهار ،اقدام  نمايد.عالقمندان مى توانند از تاريخ  درج آگهى  نوبت دوم  1397/11/13 لغايت 1397/11/21 ضمن 

همراه  داشتن  معرفى نامه  و فيش بانكى به مبلغ  1/090/000 ريال واريز شده به شماره حساب  0109910438007 سازمان سيما  ومنظروفضاى سبز شهردارى رشت نزد بانك ملى 

شعبه  شهردارى  جهت دريافت اسناد به سازمان سيما و منظر وفضاى سبز شهردارى به آدرس: رشت، ميدان فرهنگ ، خيابان پرستارمراجعه نمايند.

عالقمندان  مى توانند جهت  كسب اطالعات بيشتر به وب سايت شهردارى رشت به آدرس www.rasht.ir مراجعه و يا در ساعات ادارى با شماره  33334008-013 سازمان  

تماس حاصل فرمايند. 

ليست گياهان مورد مناقصه به شرح  ومشخصات  جدول ذيل است.

1- پيشنهاد دهندگان  مى بايست  مبلغ  211/800/000 ريال را، بصورت  وجه نقد بحساب 0109910607002 سپرده  سازمان سيما و منظر و فضاى سبز شهردارى رشت نزد بانك 

ملى  شعبه  شهردارى واريز يا معادل آن ضمانت نامه بانكى  ضميمه ( با اعتبار حداقل سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه  ) پيشنهاد خود نمايند.

2- سازمان  در رد يا قبول  يك يا كليه پيشنهادات مختاراست و به  پيشنهاداتى  كه بعد ازموعد مقرر در آگهى رسيده باشد يا مبهم ، مخدوش يا فاقد سپرده معتبر باشد ترتيب 

اثر نخواهد داد.

3- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد بايستى سپرده اى معادل  ده درصد كل پيمان را به عنوان  ضمانت  نامه حسن انجام تعهدات بصورت ضمانت نامه بانكى يا واريز نقدى بحساب 

شماره 0109910607002 سپرده  سازمان  سيما و منظر و فضاى سبز شهردارى رشت نزد بانك ملى  شعبه شهردارى تسليم كارفرما نموده  و رسيد دريافت نمايد.

4-چنانچه برندگان اول و دوم با رعايت تبصره 1 ماده  20 آئين نامه معامالت شهردارى به ترتيب حاضر به  انعقاد قرارداد نشوند، سپرده  شركت در  مناقصه آنها به نفع سازمان 

ضبط خواهد شد.

5- شركت  كنندگان بايد اسناد مناقصه را فقط از واحد مالى سازمان سيما و منظر و فضاى سبز شهردارى رشت  واقع در رشت ، ميدان فرهنگ، خيابان پرستار ، دريافت 

نمايند.

6- پيشنهاد دهند گان  مى بايست  پيشنهادات خود را  تا آخر وقت ادارى روز پنج شنبه مورخ  1397/11/25 واريز دريافت اسناد و فيش واريزى شركت در  مناقصه و پاكت  (ب) 

فقط محتوى برگ پيشنهاد قيمت  خواهد بود.

7- پيشنهادات  رسيده راس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1397/11/27 با حضوراعضاء كميسيون معامالت سازمان  باز و قرائت خواهد شد.

8- كليه هزينه هاى درج آگهى  ازبرنده  مناقصه كسر خواهد گرديد.

9- ارائه مدارك معتبر از سوى شركت كنندگان مبنى بر فعاليت در زمينه گل وگياه جهت شركت  در مناقصه  ضرروى است.

تعداد كلمشخصاتنام گلرديف

1 f1،16500گلدان14- ريشه پر- رنگ بندى متنوع- با كيفيت مطلوب و عارى ازآفت و بيمارىشب بو

2f1،26000گلدان14- ريشه پر- رنگ بندى متنوع- با كيفيت مطلوب و عارى ازآفت و بيمارىاطلسى

3 f1،17500گلدان14- ريشه پر- رنگ بندى متنوع- با كيفيت مطلوب و عارى ازآفت و بيمارىميمونى

4 f1،13500گلدان14- ريشه پر- رنگ بندى متنوع- با كيفيت مطلوب و عارى ازآفت و بيمارىگازانيا

5 f1،16800جعبه به ابعاد 25*35 سانتيمتر- ريشه پر- رنگ بندى متنوع- با كيفيت مطلوب و عارى ازآفت و بيمارىبنفشه

150سطل4- ريشه پر- با رنگ بندى متنوع- با كيفيت مطلوب و عارى ازآفت و بيمارىسينرر6

4/236/000/000برآورد اوليه

مفقودى
ســند كمپانى(فاكتــور فــروش) خــودرو ســوارى سيســتم پــژو تيــپ 405جــى ال ايكس آى 
8/1 مــدل 1388 برنــگ نقــره اى-متاليــك بشــماره موتــور 12488041953 و شــماره شاســى 
NAAM01CA39E828229 و شــماره پالك ايران 94-467 م 17 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد . بندرعباس

شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ 206SD-TU5 مدل 1394 برنگ مشكى-
متاليك بشــماره موتور 163B0157965 و شماره شاسى NAAP41FE8FJ264381 و شماره پالك 
ايران 84-338 د 44 به نام الهام بخشى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

اداره كل  ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
آگهى فقدان سند مالكيت ششدانگ پالك 1390/685واقع در بندر ريگ بخش شش بوشهر

اقاى حسن على عوضى وكيل مالك محمد باقر فرخ زاده(طبق تفويض وكالت شماره 13889 مورخه 
97/08/02 تنظيمى دفتر 53 بندر ريگ)مالك ششدانگ پالك 1390/685 با تسليم استشهاد محلى 
گواهى شده دفتر 53 بندر ريگ مدعى است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك 1390/685واقع 
در بندر ريگ گناوه  بخش شش بوشهر كه در دفتر امالك جلد 222 صفحه 225 ذيل ثبت 27671به 
نام اقاى محمد باقر فرخ زاده صادر و تسليم گرديده است سپس به موجب سند رهنى شماره 9209 
مورخه 92/08/05تنظيمى دفتر44 گناوه در قبال مبلغ382138225 ريال نزد بانك مســكن شعبه 
گناوه در رهن مى باشد بعلت جابه جايى مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثنى را نموده 
است لذا مراتب به استناد تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت اعالم ميگردد كه هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد تا ده روز پس از 
انتشــار اين اگهى به اداره ثبت اســناد و امالك گناوه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و يا سند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض 

اصل سند ارائه نشود المثنى سند طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار:97/09/10 

660 م الف 
مجيد اميرى-رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان گناوه

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر
آگهــى موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئين نامه قانــون تعييــن تكليف وضعيــت اراضى و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شــماره 139760324002001373مــورخ 97/10/29هئت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى برازجان 
تصرفات مالكانه  وبالمعارض متقاضى آقاى غالم درويشــى فرزند اســد به شماره شناسنامه 1248 
و كد ملى 3520316471 صادره از دشتســتان در ششدانگ يك قطغه زمين مزروعى به مساحت 
9029/16مترمربع پالك 2292 اصلى واقع در بخش سه حوزه ثبت ملك برازجان اراضى دهقايد 

خريدارى شده از آقاى حاجى باسولى گرديده است 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شــود. در صورتى كه 
اشــخاص نسبت به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ اولين 
انتشــار آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 

صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضر به مراجع ذيصالح قانونى(دادگاه) نيست
تاريخ انتشار نوبت اول1397/11/13
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/11/28

م الف 1388   
            محمد چهابدار- رئيس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و امالك برازجان 

رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم نورى جان هوشــنگى فرد داراى شناسنامه شماره 4680004916 به شرح دادخواست 
به كالســه 548/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شــادروان اسداله رمضانى بشناســنامه 4680044500 در تاريخ 97/8/23 اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نورى جان هوشنگى فرد (مادر 
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 1 ناغان- رحمانى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى گلوگاه 
نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مصوب 
1390/9/20 امــالك متقاضيانــى كه در هيأت موضوع ماده يك قانون مذكور مســتقر در واحــد ثبتى گلوگاه مورد 
رســيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و رأى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شــرح ذيل آگهى 

مى گردد: 
امالك متقاضيان واقع در قلعه پايان پالك اصلى 57 بخش 17

607 فرعى مصطفى رستگار قلعه ف قربان نسبت به 193 سير مشاع از 240 سير عرصه و شش دانگ اعيان 
يك باب ساختان به مساحت 541,93 مترمربع خريدارى مع الواسطه از محمد اسماعيل قاسمپور مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در ران پالك اصلى 59 بخش 17
651 فرعى عبدالعلى طهماسبى ف حسينعلى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 

21148,34 مترمربع خريدارى مع الواسطه از عليجان ناصرى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در لمراسك و تيرتاش پالك اصلى 1 بخش 19

2720فرعى معصومه صادقيان لمراسكى ف احمدعلى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين محصور به مساحت 
274,03 مترمربع خريدارى مع الواســطه از ســيده نرگس و سيده فاطمه و سيده سحر همگى نبوى لمراسكى مالك 
رســمى . 2721 فرعى محمدعلى قربانى كالكى ف ميرزاجان نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين مزروعى به شرط 
تجميع با پالك مجاور به شــماره 2675 فرعى از 1 اصلى به مســاحت 10374,74 مترمربع خريدارى مع الواسطه از 

رضا قنبرى دورابى مالك رسمى
امالك متقاضيان واقع در سيف پالك اصلى 44 بخش 24

97 فرعى على فضلعلى ف درويش نســبت به شــش دانگ عرصه و اعيان يك باب ساختمان به مساحت 300 
مترمربع خريدارى مع الواســطه از اســماعيل نورى مالك رسمى . 98 فرعى قربانعلى فضلعلى ف درويش نسبت به 
شــش دانگ عرصه و اعيان يك باب خانه به مســاحت 595,62 مترمربع خريدارى مع الواسطه از بهروز محمودجانلو 
مالك رسمى . 99 فرعى اسماعيل رضايى قلعه ف حجت اله نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 446,09 
مترمربع خريدارى مع الواسطه از پروانه پوررمضان مالك رسمى . لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده 13 آيين نامه مربوطه، اين آگهى در دونوبت به فاصله 15 روز 
از طريق اين روزنامه و محلى/كثيراالنتشار منتشر تا در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته 
باشند از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند.
معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومى محل نمايد و 
گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى 
دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل ارائه نكند،اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالكيت مى نمايد و صدور ســند مالكيت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نيست.تاريخ انتشار نوبت اول 97/11/13 نوبت دوم 97/11/27م/الف97/10/5906
قدير يوسفى نيا-رييس اداره ثبت اسناد و امالك گلوگاه

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 139760318004003815-97/10/26  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات فتاح اسماعيلى كپته فرزند 
مرتضى در : 1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر اعيان احداثى به مساحت 5000 مترمربع به شماره پالك فرعى 
817 مجزى از 415 واقع در لويه ســنگ اصلى 16 بخش 20 گيالن .به ادرس واقع در رودبار- لويه  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 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: 13 /97/11 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/28 
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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 آراى شماره 139760318004003824-97/10/26  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات فرضعلى ميرزائى راجعونى 
فرزند حبيب اله در : 1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 268/77 مترمربع به شماره پالك فرعى 2032 
مجزى از 351 واقع در كلورز سنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن. به ادرس واقع در رستم آباد- بلوار امير المومنين 
خيابان سردار جنگل روبروى بن بست سعادت 4  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 انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد 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 ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشــار نوبت اول: 13 /97/11 
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آگهى ابالغ اجرائيه مهريه  به ورثه پرونده 9700988- اجراى ثبت سبزوار
بدينوســيله به ورثه مرحوم قربانعلى شاره فرزند عبدالحميد كه برابر گواهى انحصار وراثت 
شــماره 372/2-97/6/3 شعبه اول شــوراى حل اختالف سبزوار عبارتند از: رقيه شاره نام پدر 
قربانعلى شــماره شناسنامه 781 شــماره ملى 0790872927 متولد 47/1/1 به نشانى سبزوار 
خيابان فجر نبش فجر6 پالك5 و ايران شــاره نام پدر قربانعلى شــماره شناسنامه 782 شماره ملى 
0790872935 متولد 48/12/1 نشانى سبزوار خيابان فجر نبش فجر6 پالك5 و محمدرضا كرمى 
فر نام پدر قربانعلى شــماره شناسنامه 589 شماره ملى 0790870975 متولد 1339/2/10 به 
نشانى سبزوار خيابان فجر نبش فجر6 پالك5 و بتول كرمى نيك نام پدر قربانعلى شماره شناسنامه 
850 شــماره ملى 0793502284 متولد 56/1/1 به نشــانى ســبزوار خيابــان فجر نبش فجر6 
پالك5 و على اكبر كرمى فر نام پدر قربانعلى شــماره شناسنامه 590 شماره ملى 0790870983 
متولد 1340/12/26 به نشانى سبزوار خيابان فجر نبش فجر6 پالك5 ابالغ مى شود كه خانم آذر 
خســروجردى باوكالت خيرالنساء افچنگى جهت وصول مبلغ دويست ميليون ريال به استناد مهريه 
مندرج سند ازدواج شماره 8267-89/2/9 دفتر ازدواج 17 سبزوار كه طبق درخواست بستانكار 
و برابــر آئيــن نامه الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانــون مدنى ميزان وجه نقد مهريه مندرج در 
ســند ازدواج به مبلغ ششصد و شــصت ميليون و نهصد و چهل هزارو سيصدوبيست و پنج ريال 
محاسبه گرديدعليه مورث شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700988 در اين 
اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 97/11/3 اداره پست شهرستان سبزوار، محل اقامت 
شما(ورثه) بشرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 و 19 آئين نامه 
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى مورث 

خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.(م الف97/100/1789)
تاريخ انتشار:شنبه97/11/13

معاون واحد اجراى اسنادرسمى سبزوار

آگهى ابالغ اجرائيه سند رهنى پرونده9700865-اجراى ثبت سبزوار
بدينوســيله به خانم عزت گودآســيائى نام پدر حسين،شــماره شناســنامه 760، شماره ملى 
0791077861 متولد 40/1/1 به نشــانى ســبزوار خ راهنمايى و رانندگى كوچه اصغر نانوا بن 
بســت و آقاى حسن خبيرى نام پدرمحمدتقى،شماره شناسنامه1258،شماره ملى0790970619 
متولد41/6/1 به نشانى سبزوار خ راهنمايى و رانندگى كوچه اصغر نانوا بن بست ابالغ مى شود 
كه بانك ملت شــعبه سبزوار به استناد سند رهنى شــماره 6212-95/12/26 دفترخانه اسناد 
رســمى27 سبزوار جهت وصول مبلغ ششــصد وسه ميليون و ســيصدونودونه هزار و نه ريال تا 
تاريــخ 97/7/29 بــه انضمام خســارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهى 
طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالســه 9700865 در اين اداره 
تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 97/10/17 اداره پست شهرستان سبزوار،محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناخته نشده،لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يكمرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشود و چنانچه ظرف مدت10روز از 
تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب ميگردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 
مورد وثيقه مندرج در سندرهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى ازطريق مزايده فروخته و 

از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفا خواهدشد.(م الف97/100/1796)
تاريخ انتشار: شنبه 97/11/13

رئيس واحد اجراى اسنادرسمى سبزوار

آگهى راى هيات قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مســتقر در ثبت اســناد و امالك شهرســتان ســنندج. 
تصرفات مالكانه  بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده لذا بدين وســيله مشــخصات امالك  در 
دو نوبــت  به فاصله 15 روز جهت اطالع عموم در روزنامه كثيراالنتشــار و محلى آگهى ميگردد. در 
صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم نمايند و پس از اخذ رسيد ظرف  مدت يك ماه از تاريخ  تسليم اعتراض دادخواست  
خــود را بــه مرجع  قضائى تقديم نموده و گواهى اخذ و تحويل اداره ثبت نمايند. بديهى اســت در 
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض ســند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد. 

صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بخش 11:

1-ششدانگ يك باب ساختمان بنام كيومرث رشيدى فرزند ايوب شماره شناسنامه 4 صادره 
سنندج كد ملى 3732707032 تحت پالك 824 فرعى از 2714 اصلى بخش 3 سنندج به مساحت 

199/11 متر مربع به آدرس سنندج روستاى قار روبروى شركت نفت
تاريخ نوبت اول: 97/10/26 
تاريخ نوبت دوم: 97/11/13 

 م/الف: 8666  
بهنام قباد – رئيس ثبت منطقه يك سنندج

سیاست روز ادعای متولیان برای بهبود 
معیشت مردم را بررسی می کند؛

وارونگی 
تالش ها

گروه معیشت  روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه سبد خــانوار
اجتماعی گفت: ما تمام تالش خود را انجام داده ایم تا 
مشکالت از دوش ملت برداشته شود. همچنین تشکیل 
ش��ورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نشان از نیاز به 
تصمیمات فوری اس��ت که باید برای رفع مش��کالت 
بیکاری در کشور تالش بیشتری داشته باشیم. به گفته 
وی امروز بیش��تر فش��ار امروز برعهده مردمی است با 

حقوق ثابت اما تالش خود را انجام می دهیم.
هرچند محمد شریعتمداری از تالش دولتمردان 
و متولیان برای بهبود شرایط مردم خبر داد اما بررسی 
اتفاقات موجود در بازار های اقتصادی کشور حکایتی 
دیگ��ری را نمایان می کند ب��ه این معنا که متولیان 
در نهایت بی توجهی یا عدم نظارت به مدیریت خود 
مشغولند و همین سبب شده تا تالش هایی که از آن 
دم می زنند تاثیر معکوسی بر اقتصاد کشور و به تبع 

آن معیشت مردم داشته باشد. 

گرانی های لجام گسیخته 
 براس��اس اعالم بانک مرکزی بررس��ی قیمت 
24 قل��م م��واد خوراک��ی در دی ماه س��ال جاری 
حکایت از افزایش قابل توجهی رش��د محسوس��ی 
را تجربه کرده اس��ت. طبق آمار منتش��ر شده هر 
کیلوگ��رم برنج ایران��ی درجه ی��ک در دی ماه، به 
قیمت 16 هزار و 9۵ تومان به فروش رفته اس��ت 

که نس��بت به رقم 1۳ ه��زار و 4۳0 تومان دی ماه 
سال گذشته، 19.8 درصد افزایش و نسبت به نرخ 
1۵ هزار و 922 تومان آذرماه سال جاری نیز، رشد 
1.1 درصدی یافته است. در حالی که هر کیلوگرم 
برنج خارجی درجه یک در دی ماه امس��ال، 9 هزار 
تومان بوده؛ نرخ این محصول در س��ال گذش��ته، 
6 ه��زار و 2۳8 تومان به ثبت رس��یده و از این رو، 
ش��اهد افزایش 44.۵ درصدی قیمت برنج خارجی 
طی یک س��ال بوده ایم. از سوی دیگر هر کیلوگرم 
گوش��ت گوس��فندی نیز در دی ماه امسال، با نرخ 
69 هزار و 671 تومان به فروش رس��یده است که 
نس��بت به 40 هزار و 600 تومان در دی ماه سال 
97، رش��د 71.6 درص��دی را تجربه کرده اس��ت. 
نرخ این محصول نس��بت به آذرماه سال جاری که 
6۳ ه��زار و 868 تومان بود، افزایش 9.1 درصدی 
داشته اس��ت. همچنین هر کیلوگرم مرغ ماشینی 
ک��ه در آذرماه 11 هزار و 249 تومان بود با رش��د 
1۵.6 درصدی در دی ماه، به 1۳ هزار و 886 تومان 
رسید؛ این در حالی است که نرخ این محصول در 
دی ماه پارس��ال نیز، 7 هزار و 2۳2 تومان بود که 

نشانگر رشد 79.9 درصدی است. 
از س��وی دیگر نرخ هر کیلوگرم تخم مرغ نیز 
در دی م��اه 10 هزار و ۵۳8 تومان بود که افزایش 
۳1.1 درصدی نسبت به دی ماه پارسال که 8 هزار 
تومان بود را تجربه کرده اس��ت. بر این اساس؛ هر 
یک لیتر ش��یر پاستوریزه نیز که در آذر ماه امسال 
4 ه��زار و ۳64 توم��ان بود در دی ماه رش��د 4.9 
درص��دی یافت و به 4 هزار و ۵77 تومان رس��ید. 
نرخ این محصول در دی ماه پارسال 2 هزار و 800 
تومان بود که نش��ان از افزایش 6۳.1 درصدی هر 

لیتر شیر در دی ماه سال جاری دارد. 
همچنین هر کیلوگرم ماس��ت پاس��توریزه در 
دی ماه، ب��ا قیمت 6 هزار تومان به فروش رس��یده 
اس��ت که نش��ان از افزایش 2.8 درصدی نسبت به 
آذرم��اه )۵ ه��زار و 868 توم��ان( و افزایش ۵6.1 

درصدی نس��بت به دی ماه پارس��ال ک��ه ۳ هزار و 
86۵ تومان بوده، را نش��ان می دهد.کره پاستوریزه 
)100گرم( 4 هزار و ۵49 تومان در دی ماه امس��ال 
به فروش رسید که افزایش ۳6.2 درصدی نسبت به 

دی پارسال که ۳ هزار و ۳40 تومان داشته است.
هر 900 گرم روغن مایع نیز در دی ماه امس��ال 
7 هزار و 700 تومان بود و این در حالی اس��ت که 
نرخ این محص��ول در دی پارس��ال ۵ هزار و ۳82 
تومان بود که نش��انگر افزای��ش 4۳.2 درصدی این 
محصول در دی امس��ال اس��ت.هر کیلوگرم موز در 
دی ماه امسال با افزایش 129.2 درصدی نسبت به 
دی ماه پارس��ال ک��ه ۵ هزار و 618 توم��ان بود، به 
قیمت 12 هزار و 879 تومان رسیده است. نرخ این 
محصول در آذر ماه 12 هزار و 700 تومان بود.سیب 
درختی زرد، پرتقال و خیار نیز در دی ماه به ترتیب 
با قیمت 8 هزار و 192 تومان، 4 هزار و ۵8۵ تومان 

و 4 ه��زار و 10۵ توم��ان به فروش رفته اس��ت که 
نسبت به دی ماه پارس��ال به ترتیب 116.6 درصد، 

۳7.4 درصد و ۳6.4 درصد رشد داشته است. 
در دی م��اه نرخ گوجه فرنگی، س��یب زمینی و 
پیاز به ترتیب 4 هزار و ۳00 تومان، 2 هزار و 974 
تومان و 2 هزار و 978 تومان بود که افزایش 62.1 
درصدی، 71.7 درصدی و ۳۵.1 درصدی نسبت به 
دی ماه پارسال دارد؛ ضمن اینکه نرخ گوجه فرنگی 
نس��بت به آذرماه امسال 17.2 درصد کاهش و نرخ 
س��یب زمینی و پیاز به ترتی��ب 2.1 درصد و 1۳.6 
درصد افزایش داشته است. لوبیا چیتی، عدس، قند 
و ش��کر نیز به ترتیب با افزای��ش 16.9 درصد، 6.6 
درصد، ۳2۵ درصد و 27.6 درصد در طول یکس��ال 
یاد شده رشد داشته اند. در نهایت رب گوجه فرنگی 
و چای خارجی بسته ای به ترتیب با افزایش 2۳8.2 
درص��د و 49.۵ درص��د با قیمت 18 ه��زار و 914 
تومان و ۳1 هزار و 224 تومان فروخته شده است. 

تالش های کاذب 
گرانی ها و روند افزایش قیمت ها تنها مربوط به 
سبد خانوارو معیشت مردم نشده بلکه بررسی سایر 
بازارها ی مورد نیاز مردم از جمله بازار خودرو و مسکن 
نیز به مراتب رش��د قابل توجهی را شاهد بوده است. 
به این ترتیب که براس��اس آخرین گزارشات آماری 
منتشر شده بازار خودرو در حدود 70 درصد افزایش 
خودرو را تجربه کرده و درکنار آن بازار ملک با رشد 
اجاره بهایی بیش از ۳0 تا ۵0 درصد مواجه بوده است 
و در مقابل تمام این اتفاقات حقوق کارگران در کف 

یک میلیون و 200 هزار تومان قرار دارد. 
آنچه مس��لم اس��ت اگ��ر ادعای مطرح ش��ده 
درخص��وص ت��الش متولیان ب��ه منظ��ور بهبهود 
شرایط معیش��تی مردم صحت دارد چرا هر چقدر 
رو به جلوتر می رویم دس��ت مردم تنگ تر ش��ده و 

قدرت خرید آنها آب می کشد. 
از سوی دیگر اگر این تالش ها به شکل ریشه ای و 

اثرگذرا است چرا تاکنون نتوانسته دردی از مردم دوا 
کند. به هر ش��کل بررسی روند کنونی اقتصاد کشور 
بی��ش از آنکه از تالش متولیان خب��ر دهد از تالش 
مردم برای خم نش��دن کمرشان در زیر بار گرانی ها 
حکایت دارد و این روند درست عکس همان رویدادی 

است که شریعتمداری نسبت به آن اذعان دارد. 

مقایسه روند افزایش قیمت برخی کاالهای اساسی

نام محصول 

برنج ایرانی 

گوشت گوسفندی

مرغ

تخم مرغ

شیر پاستوریزه

روغن مایع

موز

گوجه فرهنگی

دی ماه 96

13430

40600

7232

8000

2800

5382

12889

4300

میزان رشد قیمت 
در طول یکسال 

19/8

71/6

79/9

31/1

63/1

43/2

129/2

62/1

دی ماه 97

16095

69671

13886

10538

4557

7700

5618

18914

اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
حمایتی  بسته  جزئیات  آخرین  در با ره 
حدود  به  تاکنون  کرد:  اظهار  دولت 
و  بیمه شدگان  از  نفر  میلیون   ۱۰
اجتماعی  تأمین  سازمان  بازنشستگان 
دریافت  تومان  میلیون   ۳ از  کمتر  که 
می کردند و سرپرست خانوار نیز بو دند، 

بسته حمایتی تقدیم شده است.
این  د ر  افزود:  زدا  محمدحسن 
اعتراض هایی  نیز  افرادی  خصوص 
درخواست های  می توانند  که  داشتند 
شماره  بودن  دارا  صورت  در  ر ا  خود 
به  را  خود  ملی  کد  اول،  همراه  تلفن 
بودن  دارا  درصورت  و   *۱۴۲*۸#
کد  رایتل  و  ایرانسل  همراه  شماره 
ملی خود را به #۸*۱۴۲۰* و همین طور 
شماره تماس ۱۴۲۰ ثبت کنند و قطعا 
پیگیری های الزم انجام خواهد شد و د ر 
صورت اینکه واجد شرایط باشند، بسته 

حمایتی به آن ها تعلق می گیرد.
تصمیم گیرنده  کرد:  بیان  و ی 
مشمول  کسانی  چه  اینکه  درخصوص 
بسته حمایتی هستند با سازمان تأمین 
ما  که  اولیه ای  لیست  نیست؛  اجتماعی 
 ۸۰۰ و  میلیون   ۱۲ کردیم  استخراج 
از ۳  کمتر  که  بو دند  افرادی  نفر  هزار 
میلیون تومان دریافتی داشتند مشمول 
طرح  د ر  و لی  می شدند  بسته  این 
هزار   ۱۵۰ و  میلیون   ۶ به  همپوشانی 

نفر این بسته حمایتی پرداخت شد.

نمای نزدیک


