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گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه 
گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در بخش های 
مختل��ف اقتص��ادی، بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط، 
ضمانتنامه های صادره ریالی و قرض الحس��نه اعطایی 

ازدواج و تهیه جهیزیه اعالم شد.
این بانک طی س��ال های 95، 96 و ده ماهه نخست 
سال جاری، بالغ بر 12.815 میلیارد ریال تسهیالت از محل 
منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده 
است. همچنین بانک رفاه در ده ماهه نخست سال جاری، 
در بخش ه��ای کش��اورزی، صنعت و معدن، مس��کن و 
ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه بالغ بر 235.441 
میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.این بانک سال 96 
و ده ماهه نخست سال 97، تعداد 24.512 فقره تسهیالت 
قرض الحسنه مش��اغل خانگی، اشتغال زایی و کارفرمایان 
طرح های مددجویی به مبلغ بیش از 2.797 میلیارد ریال 
به معرفی ش��دگان کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی و 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.

افتتاح شعبه شهید کبیری طامه بانک ملی 
در س��ال های اخیر بانک ملی با هدف بهینه سازی 
خدمات، جانمایی صحیح شعب از محل ادغام و انحالل 
شعب نزدیک و ایجاد شعب در مناطق پرتردد با هدف 
خدمات دهی مطلوب به مشتریان را در دستور کار قرار 
داده و در راستای همین موضوع شعبه شهید کبیری 

طامه در اداره امور شعب غرب تهران افتتاح شد.
اصالن کریمی مدیر امور شعب تهران در این مراسم 
که با حضور رئیس اداره امور شعب غرب تهران برگزار شد، 
بر ضرورت چابک س��ازی شعب با ارائه خدمات بانکداری 
دیجیتال تاکید کرد و از همکاران خواس��ت تا ضمن به 
روزرسانی اطالعات و دانش بانکی خود، محصوالت نوین 

بانکی را به مشتریان معرفی و ارایه کنند.

اخبار

ثبات قیمت مسکن تا نیمه اول سال 98
نایب رئیس اول اتحادیه امالک با اشاره به اینکه قیمت مسکن تا شهریورماه سال 
آینده تغییری نخواهد کرد گفت: اگر قیمت دالر در سال آینده افزایش نیابد بخشی از 
قیمت واحد های مسکونی که به صورت نامتعارف افزایش یافته است تحت تاثیر قرار 

می گیرد و به مرور شاهد شکسته شدن قیمت ها در بازار مسکن خواهیم بود.
 حس��ام عقبایی درخصوص ش��رایط بازار مسکن در ماه های پایانی سال بیان 

کرد: قیمت واحد های متوسط و متراژ پایین تا پایان سال تغییر چندانی نخواهد کرد 
و کاه��ش ی��ک تا 2 درصدی قیمت در این واحد ها در صورت توازن در عرضه و تقاضای 

متعادل مسکن صورت می گیرد.
وی در توضیح پیش بینی ش��رایط بازار مسکن در س��ال آینده گفت: با توجه به عدم 
افزایش تسهیالت مسکن تا پایان شهریورماه سال آینده شرایط در بازار مسکن به همین 

منوال ادامه دارد و تغییر چندانی در قیمت واحد های مسکونی رخ نمی دهد.  میزان

خونه به خونه
تولید 13/5 میلیون تن گندم در سال آینده

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: به نظر می رسد تولید گندم 
سال 98 با سطح کشت 5.8 تا 6 میلیون هکتار به 13.5 میلیون تن و تولید بذر 

گواهی شده گندم به 470 هزار تن برسد.
اسماعیل اسفندیاری پور در مورد برنامه 10 ساله تولید گندم گفت: اولین محور 

آن تهیه بذر گواهی ش��ده و اصالح شده اس��ت که براساس برنامه ریزی، سال آینده 
470 هزار تن بذر گواهی ش��ده تهیه می کنیم و برای کشت و کار در اختیار کشاورزان 

قرار می گیرد. وی در مورد پیش بینی تولید گندم در سال آینده گفت: به نظر می رسد تولید 
گندم در سال 98 از سطح کشت 5.8 تا 6 میلیون هکتار زمین به 13.5 میلیون تن برسد. 
به گفته اسفندیاری پور دومین برنامه ارتقای مکانیزاسیون کشاورزی در کشت گندم 
و س��ومین برنامه کنترل ضایعات گندم از مزرعه تا س��فره مردم اس��ت که در این راستا 

کمباین های برداشت گندم نوسازی و تنظیم می شود.  فارس

راه سبز 
افزایش تعرفه برق پرمصرف ها امسال عملی می شود

وزی��ر نیرو ب��ا بیان اینکه افزایش تعرفه ب��رق پرمصرف ها جنبه تامین منابع 
مالی ندارد گفت: این طرح مورد تایید کمیس��یون های مربوطه قرار گرفته و در 

سال جاری عملی می شود.
 رض��ا اردکانیان اظهار ک��رد: وزارت نیرو در 4 دهه اخیر با تغییر و تحوالتی 

روبه رو بوده و امروز مس��ئول تامین برق مطمئن و همچنین توس��عه منابع انرژی 
تجدیدپذیر اس��ت. وی افزود: تامین و عرضه آب با کیفیت در بخش ش��رب، صنعت، 

کش��اورزی و جمع آوری، تصفیه و اس��تفاده از پس��اب برای بخش های مختلف از دیگر 
وظایف وزارت نیرو بوده است.

وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه افزایش تعرفه پرمصرف ها در سال جاری عملی 
می شود یا خیر عنوان کرد: این طرح در سال جاری عملی می شود و با تایید کمیسیون های 

مربوطه در مراحل نهایی قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع تر تصویب شود.  پاون

دکل

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى رضا قادرى به شــماره ملى 0055181333 با وكالت آقا عليرضا قادرى به اســتناد شــهادتنامه 
و گواهــى فــوت و فتوكپى شناســنامه ورثه درخواســتى بــه شــماره 97/4/679 تقديم اين شــورا نموده 
و چنيــن اشــعار داشــته كه شــادروان فريدون كرباليى حســنى به شــماره ملــى 0039828972 در تاريخ 
1396/10/18 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- محمدرضا 
كرباليى حســنى فرزند فريدون به ش ملى 0016283422 صادره از تهران پســر متوفى 2- محمد كرباليى 
حســنى فرزند فريدون به ش ملى 0069160708 صادره از تهران پســر متوفى 3- ايمان كرباليى حسنى 
فرزنــد فريدون به ش ملى 0075957337 صادره از تهران پســر متوفى 4- امين كرباليى حســنى فرزند 
فريدون به ش ملى 0082736669 صادره از تهران پســر متوفى 5- زهرا كرباليى حســن فرزند فريدون 
به ش ملى 0011531959 صادره از تهران دختر متوفى 6- ليال كرباليى حســن فرزند فريدون به ش ملى 
0069623422 صــادره از تهران دختر متوفى 7- زهره مرتضوى فرزند مجيد به ش ملى 0439698839 
صادره از دماوند همســر متوفى والغير ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5793
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقــاى محمــد اســمعيل محمد زالى به شــماره ملى 0439120632 به شــرح دادخواســت به كالســه 
740/2/97 از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان فاطمه 
فخارى به شــماره شناسنامه 56 در تاريخ 1390/10/10 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت 
وى عبارتنــد از: 1- محمد اســمعيل محمد زالى فرزنــد ولى اله به ش ملــى 0439120632 فرزند متوفى 
2- سيد نورالدين فخارى فرزند سيد قاسم به ش ملى 0439644372 فرزند متوفى 3- سكينه محمدزالى 
فرزنــد ولــى اله به ش ملــى 0439676282 فرزند متوفى 4- زهرا محمد زالــى فرزند ولى اله به ش ملى 
0439679540 فرزند متوفى 5- عفت محمد زالى فرزند ولى اله به ش ملى 0439120616 فرزند متوفى 
6- نرگس محمد زالى فرزند ولى اله به ش ملى 0439120624 فرزند متوفى 7- صديقه محمد زالى فرزند 
ولى اله به ش ملى 0439708362 فرزند متوفى، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5795
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى رضا غفور محســنى به شماره شناسنامه 50 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســت به شماره كالسه 1976/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان محمود 
غفور محسنى به شماره شناسنامه 114 در تاريخ 1344/6/6 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 
1- رضا غفور محسنى فرزند محمود ش ش 50 متولد 1344 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 2- قاسم 
غفور محســنى فرزند محمــود ش ش 9 متولد 1330 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى 3- عبداله غفور 
محسنى فرزند محمود ش ش 29 متولد 1342 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 4- محمد غفور محسنى 
فرزند محمود ش ش 80 متولد 1339 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 5- خديجه غفور محسنى فرزند 
محمود ش ش 33 متولد 1325 صادره كيالن دماوند دختر متوفى 6- بتول غفور محسنى فرزند محمود ش 
ش 64 متولد 1336 صادره از كيالن دماوند  دختر متوفى 7- آسيه غفور محسنى فرزند محمود ش ش 36 
متولد 1332 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى 8- رعنا فاتحى فرزند على اصغر ش ش 58 متولد 1307 
صادره از كيالن دماوند همسر 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/5796 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 6 كيالن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان حميدرضا كافى زاده دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ بيســت ميليون ريال 
به انضمام كليه هزينه هاى دادرســى و تاخير تاديه به طرفيت قاســم غيبى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف 
كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 1236/97 ثبت و براى تاريخ 
98/3/1 ساعت 9/15 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده 
لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ 
مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى 
جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان حميدرضا كافى زاده دادخواستى به خواسته مطالبه مبلغ دوازده ميليون ريال به 
انضمام هزينه هاى دادرسى و غيره و تاخير تاديه به طرفيت ماشاا... حالج فينى به مجتمع شوراهاى حل اختالف 
كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 1237/97 ثبت و براى تاريخ 
98/3/1 ساعت 9/30 صبح وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده 
لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ 
مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى 
جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ 

محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان حميدرضا كافى زاده دادخواســتى به خواســته مطالبــه مبلغ پنج ميليون ريال به 
انضمام هزينه هاى دادرسى و تاخير تاديه به طرفيت 1- اكبر خالقى 2- فاطمه آقابزرگى به مجتمع شوراهاى 
حل اختالف كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 5 حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 1235/97 
ثبت و براى تاريخ 98/3/1 ســاعت 9/00 صبح وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر 
مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب 
به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از 
جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين 

آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى حصر وراثت
خانم مريم بانكى ف حسين به شرح درخواستى كه به شماره 971156 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان محترم رحيمى اسكى ف عبداله ش ش 161 
صادره آمل در تاريخ 94/2/31 در شهرستان بابلسر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-محمدعلى ش ملى 2141852692 ت ت 1337/10/8   2-فاطمه ش ملى 2141852684 
ت ت 37/10/8  3-مريــم ش ملــى 4839428069 ت ت 55/4/18   4-رقيه ش ملى 4989274954 
ت ت 33/8/4   5-عباس ش ملى 4839386994 ت ت 44/6/5    6-زهرا ش ملى 4839387001 ت 
ت 45/3/5   7-محســن ش ملى 2200048408 ت ت 53/6/10   8-عذرا ش ملى 4839386986 ت 
ت 42/3/5   9-صغرى ش ملى 4839685673 ت ت 49/10/1   10-حسن ش ملى 4989360087 ت 
ت 39/10/1 همگى بانكى ف حسين –فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات 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
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر

دادنامه
شــماره پرونده:779/97 ، شــماره دادنامه: 1043/97 ، تاريخ رســيدگى: - ، بتاريخ ... در وقت فوق 
العاده جلســه شــعبه ... شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل 
مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان ياســر عباســى فرزند – به 
طرفيت خواندگان عرفان عباسى و مهدى عباسى و محمد قيدر و رضا صالحى فرد فرزند – به خواسته مطالبه 
وجه به مبلغ 200/000/000 ريال به استناد يك فقره چك به شماره 547118 مورخ 97/7/15  به انضمام 
خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه با بررسى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه 
خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى درجلســه رســيدگى حضور بهم نرســانده اند و داليل و مداركى كه 
حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق العشار و با عنايت به گواهى عدم 
پرداخــت صــادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروح و صدور آن از ناحيه خوانده و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از 
قانــون مدنى و مواد 310-311-312-314 از قانون تجارت و مواد 519-515-502-198-197-194 
از قانون آئين دادرســى مدنى و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از 
قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده گان را متضامنا به 
پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/865/000 ريال بابت خسارات 
دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از 
سوى بانك مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى 
بدوا ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز 

قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده:1069/96 ، شــماره دادنامه: 1078/97 ، تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ ... در وقت فوق 
العاده جلســه شــعبه ... شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه 
فوق تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رســيدگى را اعالم و بشرح ذيل 
مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان زهره جعفرى منش فرزند 
حســين به طرفيت خواندگان محمد اســتوار نژاد و ابوالفضل راعى فرزند – به خواســته مطالبه وجه به مبلغ 
200/000/000 ريال به اســتناد يك فقره چك به شماره 808518 مورخ 96/3/30  به انضمام خسارات 
دادرســى و خسارت تاخير تاديه با بررســى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن اسناد تجارى و اينكه خوانده 
دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى درجلســه رســيدگى حضور بهم نرســانده اند و داليل و مداركى كه حكايت 
از ابــراء نامبــرده را نمايد ارائه ننمــوده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق العشــار و با عنايت به گواهى عدم 
پرداخــت صــادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروح و صدور آن از ناحيه خوانده و توجها به نظريه 
مشورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از 
قانــون مدنى و مواد 310-311-312-314 از قانون تجارت و مواد 519-515-502-198-197-194 
از قانون آئين دادرســى مدنى و ماده واحده قانون استفســاريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از 
قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون خسارت قابل مطالبه خوانده گان را متضامنا 
به پرداخت مبلغ 200/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ... ريال بابت خسارات دادرسى 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از سوى بانك 
مركزى كه حين االجرا محاسبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بدوا ظرف 
20 روز از تاريــخ ابــالغ قابــل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظــرف 20 روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 1 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

                                                              رونوشت آگهى حصر وراثت 
خانم كبرى داى داراى شناسنامه شماره 393 به شرح دادخواست به كالسه 9709987460100429 
از اين شــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سيد امير ميرطالبى به 
شماره شناسنامه 1671 در تاريخ 1397/10/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- خانم كبرى داى فرزند غيضان ت ت 1333 ش ش 393 صادره از بويراحمد 
همسر متوفى 2- سيد كريم مير طالبى فرزند سيد امير ت ت 1357 ش ش 868 صادره از بويراحمد پسر 
متوفى 3- ســيد رحيم مير طالبى فرزند ســيد امير ت ت 1362 ش ش 37 صادره از بويراحمد پسر متوفى 
4- سيد رهام مير طالبى فرزند سيد امير ت ت 1364 ش ش 85 صادره از بويراحمد پسر متوفى 5- سيد 
حبيب مير طالبى فرزند سيد امير ت ت 1366 ش ش 216 صادره از بويراحمد پسر متوفى 6- سيد رحمان 
مير طالبى فرزند ســيد امير ت ت 1371 ش ش 4220278087 صادره از بويراحمد پسر متوفى 7- سيد 
مهــدى مير طالبى فرزند ســيد اميــر ت ت 1376 ش ش 4220592628 صادره از بويراحمد پســر متوفى 
8- ســيده زهره مير طالبى فرزند ســيد امير ت ت 1350 ش ش 502 صادره از دنا دختر متوفى 9- سيده 
زهرا مير طالبى فرزند سيد امير ت ت 1352 ش ش 625 صادره از دنا دختر متوفى 10- سيده فاطمه مير 
طالبى فرزند سيد امير ت ت 1369 ش ش 4220104801 صادره از بويراحمد دختر متوفى، اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 

از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى در اجراى قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور راى اصالحى 
6166-1397/10/2 با تقاضاى صدور سند مالكيت بنام داود حاجى آقايى در قسمتى از پالك و 77/306 
ســاران به مســاحت 313/58 مترمربع انتقال از سهم محمد مساعدتى و فاطمه مساعدتى بعنوان يك قطعه 
زمين و بنا موافقت نموده اســت لذا مراتب از طريق انتشــار آگهى به اطالع عمومى ميرســد كه چنانچه كسى 
نســبت به صدور ســند مالكيت بنام شــخص مذكور معترض باشد از تاريخ انتشــار آگهى ظرف مدت بيست 
روز اعتــراض خــود را كتباً بــه اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظــرف مدت يك ماه با مراجعه به 

دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. م الف/5797/2
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى
بتاريخ 1397/11/9 جلسه شوراى حل اختالف سى سخت در وقت فوق العاده به تصدى امضاء كنندگان 
ذيل تشكيل پرونده كالسه 9709987460100430 تحت نظر است ، در اين پرونده با توجه به فوت مرحوم 
حسن اله پور فرزند اله به شماره شناسنامه – صادره از بويراحمد ساكن شهرستان دنا ، سى سخت بوده توسط 
آقاى على اله پور عباس آباد درخواست تحرير تركه شده و قرار تحرير تركه صادر گرديد لذا بدينوسيله به 
تمامى ورثه متوفى ياد شده يا نمايندگان قانونى آنها و بستانكاران متوفى و مديونين به وى و هركس كه به هر 
طريقى حقى بر تركه متوفى دارد ابالغ مى شود كه در ساعت 10 صبح مورخ 1397/12/14 در شوراى حل 

اختالف سى سخت جهت شركت در جلسه اجراى قرار تحرير تركه حاضر شوند. 
 قاضى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

متن آگهى
بتاريخ 1397/11/13 جلســه شــوراى حل اختالف ســى ســخت در وقت فوق العاده به تصدى امضاء 
كنندگان ذيل تشــكيل پرونده كالســه 9709987460100434 تحت نظر اســت ، در اين پرونده با توجه 
به فوت مرحوم ايرج كســرايى ســى سخت فرزند قلى به شماره شناســنامه 517 صادره از بويراحمد ساكن 
شهرســتان دنا سى ســخت بوده توسط خانم طوبى كسرايى درخواست تحرير تركه شــده و قرار تحرير تركه 
صادر گرديد لذا بدينوســيله به تمامى ورثه متوفى ياد شــده يا نمايندگان قانونى آنها و بستانكاران متوفى و 
مديونين به وى و هركس كه به هر طريقى حقى بر تركه متوفى دارد ابالغ مى شــود كه در ســاعت 10 صبح 
مورخ 1397/12/18 در شوراى حل اختالف سى سخت جهت شركت در جلسه اجراى قرار تحرير تركه حاضر 

شوند. 
 قاضى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى مزايده مال غيرمنقول
درخصوص پرونده كالســه 950317 مدنــى له طاهر فتحى عليه جليل دبيدى بهنميرى مبنى بر مطالبه 
وجه كه ملك شخص ثالث به نام عباسعلى دبيدى بهنميرى واقع در بابلسر-بهنمير-گلستان 11(سجاد محله) 
انتهاى بن بســت معلم چهارم پالك 33 به شــماره ثبتــى 2246 فرعى از 1 اصلى بخش 13 ثبت بابلســر به 
مســاحت 553,70 مترمربع توقيف گرديده كه حدود اربعه ملك مذكور شــماال در 4 قســمت اول تا سوم به 
طــول هــاى 5,15 متر و 10,26 متر و 5,31 متر به قطعات  مجاور چهــارم و درب و ديوار به طول 2,34 متر به 
كوچه شرقا در 3 قسمت كه قسمت دوم آن جنوبى است به طول هاى 12,71 متر و 4,54 متر  و 15,42 متر 
به قطعات تفكيكى مجاور جنوبا در دو قسمت اول به د يوار به طول 8,84 متر به قطعه مجاور دوم به ديوار به 
طول 12,59 متر به قطعه مجاور غربا در 3 قســمت اول ديوار اســت به طول 6,33 متر دوم به ديوار به طول 
7,18 متر و سوم به ديوار به طول 12,92 متر به قطعات تفكيكى مجاور اعيانى موجود در عرصه پالك موصوف 
عبارتند از :1-ساختمان مسكونى همكف و كف كرسى قديمى به مساحت حدود 80 مترمربع با قدمت ساخت 
بيش از 15 ســال كه با مصالح بنايى ســاخته شده و سقف آن شيروانى با پوشش ورق آزبست سيمانى و نما 
اندود ســيمان سفيد مى باشد.كف داخلى ساختمان مفروش از سراميك و موزاييك،ديوارها وسقف ازاندود 
گچى سفيد كارى و درب ها چوبى و پنجره هاآلومينيومى است2-ساختمان مسكونى همكف و پشت بام دار و 
نوساز به مساحت حدود 90 مترمربع كه با مصالح بنايى و بلوكى ساخته شده و فضاى داخلى آن شامل هال و 
پذيرايى 2 خواب آشپزخانه اپن و  سرويس هاى بهداشتى مى باشد3-ساختمان مسكونى همكف و كف كرسى 
نوساز به مساحت حدود 70 مترمربع كه با مصالح بنايى ساخته شده و سقف آن شيروانى با پوشش آزبست 
و نماى سراميك كارى شده مى باشد. كف داخلى ساختمان مفروش از سراميك و موزاييك ديوارها و سقف از 
اندود گچى سفيدكارى و درب ها چوبى و پنجره ها آلومينيومى است4-انبارى در 2 قسمت به ساحت حدود 
20 متر ساخته شده با مصالح بلوكى است. ملك شامل امتيازات گاز(3 كنتور)و برق بوده و راه دسترسى به 
ملــك از طريق كوچه به عرض كمتر از 3 متــر تأمين مى گردد باتوجه به موقعيت و ارزش مكانى و وضعيت و 
كيفيت منطقه و قدمت بنا و ساير عوامل موثر ارزش شش دانگ ملك به شماره ثبتى 2246 فرعى از 1 اصلى 
بخش 13 بابلسر اعم از عرصه و اعيان با كليه امتيازات منصوبه و متعلقه مجموعا به مبلغ 3,375,000,000 
ريال ( ســه ميليارد و سيصدوهفتادو پنج ميليون ريال)قيمت پايه ارزيابى گرديده است.مراتب فوق توسط 
كارشناس رسمى دادگسترى مورد بازديد قرار گرفته كه در تاريخ شنبه 97/12/11 از  ساعت 10 الى 11 
صبح به صورت مزايده حضورى در اجراى احكام مدنى  بابلســر به فروش خواهد رسيد . كسانى كه باالترين 
قيمت را باتوجه به نظريه كارشناسى اعالم نمايند برنده مزايده خواهند بود.برنده مزايده بايد ده درصد مبلغ 
را نقدا در روز مزايده و مابقى مبلغ را حداكثر ظرف يك ماه پرداخت نمايد. طالبين مى توانند پنج روز قبل از 
برگزارى مزايده به اجراى احكام مدنى مراجعه نمايند تا مورد مزايده به آنان ارائه گردد.ضمنا.هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار مزايده مى باشد.م/الف
مدير دفتر اجراى احكام مدنى بابلسر-فرج اله پور

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده مجهول المكان رضا بهزادى
كالســه پرونده: 1/526/97 وقت رســيدگى:97/12/15 ســاعت 10:15 چهارشنبه خواهان:حبيب 
درپسند  ف قربان  خوانده:رضا بهزادى ف بهزاد خواسته:مطالبه وجه خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى 
عمومى نموده كه جهت  رسيدگى به حوزه اول شوراى حل اختالف ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده 73 آيين دادرسى 
مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده ازتاريخ نشر آخرين آگهى ظرف 
يك ماه به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نموده 
و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور به هم رساند.چنانچه بعداً ابالغى به وسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مسئول دفتر شعبه اول شوراى حل اختالف شهيد بهشتى رامسر-كريمى

آگهى حصر وراثت
خانم مهرى موزونى ف رحيمعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 828/97/ش ح اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان فرنگيس معصومى ف 
برار ت ت 1322/5/10 ش ش 4 صادره تنكابن در تاريخ 96/10/18 در شهرستان تنكابن  بدرود زندگى 
گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-مهرى ش ش 899 ت ت 46/2/3   2-شــوكت ش 
ش 296 ت ت 42/10/3   3-فرهاد ش ش 900 ت ت 48/8/23 هرسه موزونى ف رحيمعلى –فرزندان 
متوفى4-رحيمعلى موزونى ش ش 11 ت ت 1317/9/14 ف آقاجان-همســر متوفى والغير، اينك شــورا 
پس از 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 شــورا تقديم نمايدواالّ گواهى 

صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف عباس آباد

آگهى مزايده
درخصوص پرونده 971012 اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان بهارستان محكوم عليه اقاى 
افشــين و حميد و وحيد و مهناز و نفيســه همگى احمدى قمى و اعظم دهقان نصيرى و خديجه خادمى محكوم 
است به اقدام برابر اجرائيه در حق محكوم له اقاى على عباسى ساالر اكبرى با عنايت به توقيف مالى از محكوم 
عليه و كارشناسى توسط كارشناس محترم كه قرار مزايده اموال توقيفى ذيل به تاريخ 1397/11/27  شنبه 
ســاعت 9 الى 9:30 در محل مزايده به نشــانى نسيم شهر ميدان هفت تير دادگسترى شهرستان بهارستان 
دفتــر اجراى احكام مدنى برگذار ميگردد عليهذا افرادى كه مايل به شــركت در مزايده ميباشــند ميتوانند 
در تاريــخ فوق الذكــر مراجعه و فرد يا افرادى كه باالترين قيمت را پيشــنهاد دهند به عنوان برنده مزايده 
شــناخته خواهند شد.مشــخصات و قيمت پايه اموال  توقيفى مورد مزايده: عبارت است از شش دانگ يك 
باب ساختمان دو طبقه هر طبقه يك واحد مسكونى ساختمان شمالى با نماى سنگ قدمت بنا حدودا 20 سال 
ميباشــد در نشانى:بهارســتان صالحيه خيابان 35 مترى كوچه بهارســتان 5 پالك 23 طبقه همكف.با مساحت 
حدودا يكصد متر مربع داراى دو اتاق خواب ســالن پذيرايى اشــپزخانه حمام و ســرويس بهداشتياســت و 
انشعابات اب مشترك با طبقه باال و انشعابات برق و گاز شهريست و كولر ابى و بخارى و ابگرمكن گازى دارد 
و ارزش اين ملك طبق نظريه كارشناس به مبلغ 1/350/000/000 ريال براورد گرديده است. ماده 129 
قانون اجراى احكام مدنى :ده درصد مبلغ پيشنهادى نقدا از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است ظرف يك 
ماه از تاريخ مزايده باقيمانده ثمن مورد معامله را به صندوق دولت توديع نمايد در غير اين صورت ده در صد 
وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ 

مزايده به اين اجراء مراجعه نمايند تا ترتيب بازديد انام از محل مزايده داده شود.
م الف/2718

قلى پور-مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد ســند رســمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى 
درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/09/20 
مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به 
اســتناد مــاده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه گوراب محله 
ســنگ اصلــى 104 بخش 16 گيالن پالك 1225 مفــروز از 13 و 14 در مالكيت خانم صولت قاســمى بنكى 
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 20/98 مترمربع از مالكيت خانم كوچك مادر نوائى  . لذا هر كس اعم 
از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل 
و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى ان را به اداره متبوعه تحويل نمايد 
در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت نيز مراجع  

متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/30  تاريخ نوبت دوم: 97/11/14  
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آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى شهرستان 
سياهكل

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك 
عادى و اســناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع 
قانون مذكور مصوب 90/09/20 مجلس شــوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت 
اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه گوراب محله سنگ اصلى 104 بخش 16 گيالن پالك 1226 
مفروز از 13 و 14 در مالكيت خانم صولت قاســمى بنكى ششــدانگ يك قطعه زمين به مســاحت 
23/13 مترمربع از مالكيت خانم كوچك مادر نوائى  . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق 
و مالكين مشــاع نســبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشــته باشد ميتوانند از 
تاريخ انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل 
و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواســت تســليم و گواهى ان را به اداره متبوعه 
تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور 
سند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 97/10/30  تاريخ نوبت 

دوم: 97/11/14  
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آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 970333 شوراى حل اختالف 
خواهــان: جالل محموديان ده چنارى فرزند نجفقلــى لردگان-چنار محمودى خوانده: روح اهللا 
وندا- فرزند جواد -مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته وقت رسيدگى: 97/12/5 ساعت 
15/00 خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/10/12 به طرفيت خوانده تقديم 
شــعبه دهم شــوراى حل اختالف نموده كه به كالسه 970333 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول 
المــكان بودن خوانــده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنــى يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شــعبه و اخذ نســخه ثانى 

دادخواست و ضمايم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود.
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه دهم شهرستان لردگان

آگهى مزايده نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز درنظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 
971057 ، ملك ذيل را از طريق مزايده حضورى بفروش برساند.مشخصات مورد مزايده: 3 دانگ 
پالك 743 فرعى از 1729 اصلى بخش1 سقز واقع در سقز- ميدان كريم آباد – خيابان آتش نشانى 
– كوچه نسيم 2 (نشميل) با مالكيت آقاى اسماعيل ديوانى مقدم مشتمل بر: 1- عرصه به مساحت 
248 متــر مربع هر متر 6/000/000 ريال جمعا به ارزش 1/480/000/000 ريال 2- اعيانى 
مسكونى به مساحت 128 متر مربع هر متر 2/000/000 ريال جمعا به ارزش 256/000/000 
ريال 3-  امتيازات به ارزش  64/000/000 ريال جمعا ارزش كل ملك 1/800/000/000 كه 
سهم آقاى اسماعيل ديوانى مقدم 900/000/000 ريال برآورد گرديده است.  مزايده حضورى و 
در مورخه 1397/12/12 ساعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز 
شروع و در ساعت 11 خاتمه مى يابد.  مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه شروع 
مى شود و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت پيشنهادى را ارائه نمايد . شركت كنندگان 
بايســتى در ســامانه ثنا ثبت نام نموده و درخواست خود را بصورت كتبى در پاكت در بسته راس 
ســاعت  مقرر به دفتر اجراى احكام تحويل نمايند و به پيشــنهاد هاى  خارج از ساعت تعيين شده 
ترتيب اثر داده نمى شــود. برنده بايســتى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناسى شده موضوع 
مزايده را بحساب سپرده دادگسترى سقز بشماره 2171294253007 واريز و ظرف يك ماه بعد 
از تاريــخ مزايده ترتيــب پرداخت مابقى بهاى مزايده را بدهد در غير اينصورت ده درصد تحويلى 
به نفع دولت ضبط خواهد شد . كسانى كه قصد بازديد از مورد مزايده را داشته باشند ، پنج روز 
مانده به تاريخ برگزارى مزايده با مراجعه به اين اجرا و ارائه درخواست و مدارك هويتى و با اخذ 

مجوز وفق مقررات مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. 
م/الف: 2071

 آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى مزايده نوبت اول
اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز درنظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 
960914 ، ملــك ذيل را از طريق مزايده حضورى بفروش برساند.مشــخصات مورد مزايده:  14 
ســهم آقــاى كمال محمدى از 64 ســهم عرصه و اعيان پــالك 25  فرعــى از 1724 اصلى بخش1 
ســقز واقع در ســقز- بلوار وحدت – كوچه نبش غذاى آماده حســينى – كوچه طاطايى – پالك 22 
مشــتمل بر: 1- عرصه به مســاحت 133,4 متر مربع هر متر 8/500/000 ريال جمعا به ارزش 
1/133/900/000 ريال 2- اعيانى مســكونى به مساحت 162 متر مربع هر متر 3/000/000 
ريــال جمعا بــه ارزش 486/000/000 ريال 3-  امتيازات به ارزش  50/000/000 ريال جمعا 
ارزش كل ملك 1/669/900/000 ريال كه سهم آقاى كمال احمدى 14 سهم از 64 سهم بمبلغ 
365/290/625 ريال ميباشد برآورد گرديده است.  مزايده حضورى و در تاريخ 1397/12/23 
ســاعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان سقز شروع و در ساعت 11 
خاتمه مى يابد.  مزايده از قيمت كارشناسى شده بعنوان قيمت پايه شروع مى شود و برنده مزايده 
كســى است كه باالترين قيمت پيشــنهادى را ارائه نمايد . شركت كنندگان بايستى در سامانه ثنا 
ثبت نام نموده و درخواســت خود را بصورت كتبى در پاكت در بســته راس ساعت  مقرر به دفتر 
اجراى احكام تحويل نمايند و به پيشنهاد هاى  خارج از ساعت تعيين شده ترتيب اثر داده نمى شود. 
برنده بايســتى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناســى شــده موضوع مزايده را بحساب سپرده 
دادگسترى سقز بشــماره 2171294253007 واريز و ظرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيب 
پرداخت مابقى بهاى مزايده را بدهد در غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد 
شــد . كســانى كه قصد بازديد از مورد مزايده را داشته باشند ، پنج روز مانده به تاريخ برگزارى 
مزايده با مراجعه به اين اجرا و ارائه درخواســت و مدارك هويتى و با اخذ مجوز وفق مقررات مى 

توانند از آن بازديد بعمل آورند. 
م/الف: 2077

 آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9700239
بدينوسيله به عبدالكريم رحمانى فرزند محمدكريم با كد ملى 3859495127 بدهكار پرونده 
كالسه 9700239 كه برابر گزارش مامور ابالغ شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند 
رهنى شــماره 7056-93/11/6  بين شــما و بانك ملت شعبه مركزى سقز مبلغ 763419000 
ريال بعنوان مبلغ الزم االجرا و به ازاى هر روز تاخير روزانه مبلغ 497000 ريال تا تاريخ تسويه 
كل بدهى  بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده 
پس از تشــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد. لذا طبق ماده 
18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ 
ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه مجاز ناشر آگهى هاى ثبتى درج و منتشر مى 
گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار 

آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
م/الف: 2065

مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

گروه معیشت  در ط��ول یکس��ال گذش��ته سبد خــانوار
گوش��ت گوس��فندی از جمله محصوالتی بوده که 
رشد قابل توجهی را شاهد بوده است به این ترتیب 
که در بازه زمانی دی اه س��ال گذشته تا سال جاری 
قیم��ت این محصول از رقم 40 هزار و 600 تومان 
به ن��رخ 69 هزار و 671 تومان به فروش رس��یده 
است و با این تفاسیر رشدی حدود 71.6 درصدی 
را تجربه کرده اس��ت. از س��وی دیگر هر کیلوگرم 
گوشت گاو یا گوس��اله که دی ماه سال گذشته به 
ن��رخ 38 هزار و 686 تومان فروخته می ش��ده در 
س��ال جاری با رشد 70.2 درصدی به رقمی حدود 

65 هزار و 841 تومان رسیده است. 
داس��تان گرانی گوش��ت و نرخ پرنوس��ان آن 
از ی��ک طرف صف های طوی��ل و عریض آن برای 
دریافت گوش��ت یخ زده وارداتی هم به یک طرف. 
هرچه هس��ت این روند شرایط را به جایی رسانده 
که هر روز تعداد بیش��تری از خانواده های اقش��ار 
متوسط به این نتیجه می رسند که این محصول را 
از سبد کاالهای خانوار خود حذف کنند. این اتفاق 
در حال��ی رخ داده که متولیان و دس��ت اندرکاران 
وزارت جهاد و کش��اورزی مدعی هستند که هیچ 
کمبودی در زمینه گوش��ت قرمز در کش��ور وجود 
ندارد و واردات آن به صورت منجمد و تازه نیز دو 

برابر پارسال در جریان است.
براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت 
جهاد کشاورزی، بالغ بر2 میلیارد دالر خوراک دام و 
طیور در 9 ماهه امس��ال به کشور وارد شده که این 
می��زان به غیر از واردات حدود 600 میلیون دالری 

گوشت قرمز در مدت یاد شده است. 
فعاالن و متولیان این عرصه در بررس��ی روند 
افزایش��ی قیمت این محصول دالی��ل متعددی را 
مط��رح می کنند که از جمل��ه آن می توان به نبود 
نظ��ارت و حض��ور دالالن این بازار و دس��ت آخر 
قاچاق موجود در آن نس��بت می دهند و معتقدند 

نبود نظارت بیش از س��ایرین زمینه گرانی را مهیا 
کرده اس��ت چراکه وج��ود دالالن و قاچاق دام تا 
پیش از این نیز وجود داشته است و اتفاقی نیست 

که امروز شاهدآن باشیم. 
نکته قابل توجه در رویارویی با چنین شرایطی 
آن اس��ت که متولیان تصمیم گیر به جای بررس��ی 
گلوگاه های مشکل س��از و بررسی دالیل بروز چنین 

شرایطی ترجیح می دهند تا به این فکر کنند که در 
حال حاضر که محصول وجود دارد و مشکل خاصی 
نیست شاید هر زمان که اوضاع وخیم تر از این شد و 
دیگر هیچ محصولی برای تهیه کردن و خوردن وجود 

نداشت آن وقت بنشینیم و فکر چاره ای بکنیم. 
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی از جمله 
ای��ن افراد اس��ت ک��ه در 19 دی ماه س��ال جاری 

مدعی ش��د که برخالف واردات دو برابری گوشت 
قرمز به دلیل وجود قاچاق ش��اهد افزایش قیمت 
آن هس��تیم. وی با اس��تناد به اینکه باالرفتن نرخ 
ارز منج��ر ش��ده تا قاچاق دام رش��د قابل توجهی 
داش��ته باشد و درپی آن قیمت گوشت تحت تأثیر 
قرار گیرد. ام��ا وی در روزهای اخیر نیز اظهارنظر 
قابل توجهی داش��ته به این ترتیب که درخصوص 
افزایش قیمت گوش��ت و م��رغ و نارضایتی مردم 
گفته اس��ت؛ همین که چیزی برای عرضه هست، 
ولو با صف و گران، باید خدا را ش��اکر باش��یم! اول 
باید خدا رو شکر کنیم که هست؛ باید بپذیریم در 
ش��رایط سختی داریم کش��ور را اداره می کنیم. به 
اعتق��اد حجتی امروز مواد غذایی به وفور در داخل 
کشور هست؛ جایی نیست کسی برود، محصولی را 

بخواهد یا بگوید نیست و یا بگویند تمام شد...!
ب��ا ای��ن وجود حجت��ی معتقد اس��ت واردات 
گوش��ت بیش از هر چیز دیگری به حیطه فعالیت 
او مربوط می شود و این وظیفه در حال انجام است 
اما آنچه از شواهد امر بر می آید این وظیفه وزارت 

جهاد نیز به شکل مطلوب اجرایی نشده است.
در کن��ار هم��ه ای��ن موارد ج��ا دارد ت��ا برای 
چندمین بار گریزی به داستان نخ نمای کمبود کاال 
و اجبار متولیان برای واردات داش��ته باشیم که این 

روزها به وفور در بازار گوشت رخ نمایی می کند. 
براساس آمارهای رسمی ساالنه یک میلیون تن 
گوش��ت قرمز در کشور مصرف می شود که بیش از 
دوس��وم آن در داخل تولید ش��ده و مابقی از مسیر 

واردات تأمین می شود. 
گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اسالمی نشان می دهد ارز مورد نیاز واردات گوشت 
قرمز نزدیک به 1.6 میلیارد دالر است. گفتنی است 
گزارش های احصاش��ده از خروجی بانک مرکزی و 
وزارت صنعت نشان می دهد دولت برای تأمین 25 
قلم کاالی اساس��ی از جمله گوشت از ابتدای سال 
تا پایان آذرماه س��ال جاری رقم��ی نزدیک به 11 

میلیارد دالر ارز 4200تومانی تزریق کرده که این 
رقم نسبت به سال گذشته نیز رشد داشته است. با 
این احتساب و برطبق آمارهای گمرک در 9 ماهه 
ابتدایی س��ال جاری واردات برخی نهاده های دامی 
مثل ذرت دامی با افزایش 30 درصدی مواجه شده 
اس��ت که این موضوع نش��ان می ده��د با توجه به 
ثبات نسبی مصرف در تأمین خوراک دام در داخل 
با مش��کل جدی مواجه نبوده ایم. گفتنی است، تا 
پای��ان آذر ماه ح��دود 6.3 میلیون تن ذرت دامی 
به  ارزش 1.4 میلیارد دالر وارد کش��ور ش��ده که 
در مدت مش��ابه سال قبل 1.1 میلیارد دالر از این 

محصول واردات صورت گرفته است.
در همین زمینه رئیس شورای تامین دام کشور 
با تاکید بر اینکه 90 درصد نیاز کش��ور به گوش��ت 
قرمز در داخل تولید می شود معتقد است که حداکثر 
میزان منطقی واردات 10 درصد است. به این ترتیب 
که میزان واردات گوش��ت منجمد گوس��فندی در 
س��ال جاری به 4000 تا 5000 تن برس��د، درحالی 
میزان آن س��ال گذش��ته 1500 تن ب��ود و درحال 
حاضر روزانه 150 تا 160 تن گوشت گرم گوسفندی 

از مرزها به داخل کشور سرازیر می شود.
در این آش��فته ب��ازار گرانی گوش��ت قرمز و 
ادعاهای مختلف از س��وی مس��ئوالن دستگاه های 
متولی س��وال اینجاست که در شرایطی که قاچاق 
دام زن��ده ای ک��ه همه هزینه های تولی��دش با ارز 
4200 تومانی دولتی از جیب مردم و خزانه دولت 
تأمین ش��ده است، به کش��ورهای همسایه یکی از 
معضالت اصلی به ش��مار می رود، چرا باید وزارت 
جهاد کش��اورزی مج��دداً هزین��ه هنگفتی برای 
واردات دام زن��ده س��بک به کش��ور انج��ام دهد؟ 
دستگاه های ناظر و متولی از ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز گرفت��ه ت��ا نیروی انتظام��ی، مرزبانی و 
دیگر دس��تگاه های متولی کجا هستند که در این 
محدودیت ه��ای ارزی کش��ور، س��رمایه های ملی 

اینگونه به تاراج می رود؟

بررسی سیاست روز از دالیل رشد قیمت مواد پروتئینی؛

گوشت هست اما نظارت نیست

قاچاقی از جنس دام
براساس آمار موجود در ۹ ماهه سال ۹۶ میزان قاچاق دام در کشور ۱۲۶ هزار راس 
بود که در اصل همین بازه زمانی در سال جدید یعنی در نه ماهه سال ۹۷ این تعداد به 
۱۷۶ هزار راس رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که دامی که در اینجا کیلویی ۱۵ 
هزار تومان است پس از قاچاق آن را به صورت دالری با قیمتی متوسط ۴۰ هزار تومان به 

فروش می رساند و سود خوبی به دست می آورند. 
انتظامی  نیروی  آمار  براساس 

در ۹ ماهه سال 
۹۶، ۱۴۲ هزار 

راس   ۱۳۱ و 
دام  کشفیات 
که  بوده  قاچاق 

ماهه   ۹ در  آمار  این 
رسیده   ۴۷۱ و  ۱۶۴هزار 

درصدی   ۱۶ رشد  از  و  است 
خبر می دهد.

نمای نزدیک


