
7 دوشنبه  15 بهمن 1397  شماره 4955  معیـشت

 مقایسه صادرات غیرنفتی کشور
قبل و بعد از انقالب اسالمی

اداره پژوهش و مدیریت ریسک بانک توسعه صادرات 
ایران در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی با انتشار 
گزارشی به مقایسه صادرات غیرنفتی کشور؛ قبل و بعد از 

انقالب با تاکید بر نقش این بانک پرداخت.
در ابتدای این گزارش نگاهی به وضعیت صادرات در 
قبل از انقالب و پس از آن شده و سپس برآیند صادرات 
کشور در فعالیت های بانک توسعه صادرات بررسی شده 
است. در بازه زمانی 1396-1358، حجم صادرات کاالیی 
غیرنفتی کشور بیش از 30 برابر و ارزش آن بیش از 70 
برابر شده است. در بازه زمانی 1357-1350، بیشترین 
صادرات متعلق به بخش کاالهای س��نتی و کشاورزی 
با میانگین 71.7 درصد بوده اس��ت. کاالهای صنعتی با 
س��هم 23.9 درصد س��هم پایینی در صادرات غیرنفتی 
کش��ور داشته اس��ت. س��هم صادرات کاالهای سنتی و 
کشاورزی از 67.9 درصد در سال 1357 به 14.2 درصد 

در سال 1396 کاهش یافته است.

 از ٢٤ رئیس شعبه موفق بانک صادرات 
تقدیر شد

نهمی��ن گردهمای��ی رؤس��ای موفق ش��عب برتر 
بانک های کش��ور، با حضور رئیس کل بانک مرکزی و 
مدیران عالی نظام بانکی کشور برگزار شد که طی آن 
24 رئیس شعبه بانک صادرات ایران به عنوان رؤسای 

شعب موفق انتخاب و معرفی شدند.
عبدالناصر همتی با تأکید بر اینکه حفظ اش��تغال 
و تولید اولویت نظام بانکی اس��ت، گفت: مدیران عامل 
بانک های خصوص��ی و دولتی بای��د در ماه های پایانی 
سال، اولویت خود را تأمین سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی قرار دهند و از س��خت گیرهایی که مانع تأمین 

نقدینگی این واحدها می شوند، خودداری کنند.

اخبار

تراز تجاری امسال یک میلیارد دالر مثبت شد
رئیس کل گمرک گفت: در 10 ماه س��ال جاری 36.3 میلیارد دالر صادرات 
و 35.6 میلیارد دالر واردات داش��تیم و در این بخ��ش تراز تجاری یک میلیارد 

دالر مثبت است.
مهدی میراشرفی گفت: تامین بسیاری از نیازها به واردات و صادرات مرتبط 

است و ایجاد تسهیالت می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد و در 10 ماه نخست 
36.3 میلیارد دالر صادرات و 35.6 میلیارد دالر واردات داشتیم و در این بخش تراز 

تجاری یک میلیارد دالر مثبت است.
وی خاطرنشان کرد: در 10 ماهه نخست سال کاالهای اساسی وارد شده به کشور مانند 
سال قبل است و 25 قلم اصلی وارداتی با سال قبل تفاوت معناداری ندارد و ما حدودا در ماه 
یک میلیارد دالر واردات کاالی اساسی داریم. در صادرات نسبت به سال گذشته دو درصد 

رشد داشتیم و در بخش واردات نیز 1339 قلم کاالی لوکس ممنوع شد.  شادا 

تجارت 
 فروش بلیت نوروزی قطار از ۱۶ بهمن 
 معاون مسافری راه آهن گفت: فروش بلیت قطارهای نوروزی از 16 بهمن ماه 

آغاز می شود.
میرحس��ن موسوی اظهار داشت :  طرح سفرهای ریلی نوروز از  24 اسفند 97 
آغاز می شود و تا 16 فروردین 98 ادامه دارد؛ برای این مدت 2 میلیون و 10 هزار 

نفر صندلی، ظرفیت ایجاد ش��ده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15 
درصد رش��د داشته اس��ت. وی ادامه داد: پیش فروش بلیت قطارهای  نوروزی در تاریخ 

16 و 17 بهمن ماه سال جاری در حالی آغاز می شود که در تاریخ 16 بهمن ماه، 50 درصد 
بلیت ها به صورت اینترنتی در سه مرحله به فروش می رسد.

وی افزود: در تاریخ 17 بهمن ماه نیز بلیت قطارهای  نوروزی از ساعت 8 صبح در 1800 
مرکز مجاز فروش بلیت عرضه خواهد ش��د و ب��ا توجه به افزایش 10 درصدی قیمت بلیت 

قطارها در تیرماه سال جاری، هیچگونه افزایش قیمتی اعمال نشده است.  ایرنا

کوپه
هشدار نسبت به تزریق ۹ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار نسبت به تزریق 9 هزار میلیارد تومان پول 
پرقدرت به اقتصاد ایران در صورت تصویب پرداخت س��ود تحقق نیافته خرید و 

فروش ارز، گفت: با چاپ پول مخالفیم.
عبدالناص��ر همتی اعالم کرد: در صورت تصویب طرح یک فوریتی که امروز 

در مجلس مطرح می ش��ود حداقل افزایش 90هزار میلیارد ریال پول پرقدرت در 
اقتصاد ایران را رقم خواهد زد. وی تاکید کرد: اجبار بانک مرکزی در پرداخت س��ود 

تحق��ق نیافته خرید و فروش ارز مندرج در بودجه س��ال 97 این بانک، صرفا چاپ پول 
است و موجب افزایش تورم خواهد شد.

همتی مخالفت بانک مرکزی را با این طرح مجددا مورد تاکید قرار داد. پیش از این نیز 
وی گفته بود این بانک با تمام توان درپی طراحی، تصویب و به کارگیری ابزارهای الزمی است 

که بتواند نرخ تورم را کنترل و قدرت خرید مردم را محافظت کند.  بانک مرکزی

پشت باجه

وزیر جهاد کش��اورزی  معاون  گفت: آمریکا ب��ه دنبال خالی سبد خــانوار
کردن بازار ایران از کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم 
اس��ت اما با توجه به رحمت الهی و تجربیات باالیی 
که مل��ت ایران در مقاب��ل بی مهری های بین المللی 

دارند مشکلی برای تامین این محصوالت نداریم.
یزدان س��یف در نشس��ت خبری به مناسبت 
چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی ایران 
درب��اره برنامه ه��ای وزارت جهاد کش��اورزی برای 
تنظی��م ب��ازار کاالهای اساس��ی گفت: براس��اس 
اقدامات��ی که ب��رای توزیع برنج دولت��ی و به نرخ 
مصوب در بازار صورت گرفت��ه، نرخ برنج خارجی 
دولتی با قیمت مناس��بی به فروش می رس��د و ما 
مشکلی برای تامین این محصول نداریم. وی افزود: 
جریان توزی��ع برنج دولتی ادامه دارد و ماهانه 20 
هزار تن در قالب تنظیم بازار توزیع خواهد شد که 
قیمت برنج درجه ب تایلندی 4 هزار و 600 تومان 

و درجه الف آن 5 هزار و 900 تومان است.
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران ادامه 
داد: این محصوالت تنظیم بازاری برای کشش بازار 
تنظیم می شود و ما مشکلی برای تامین آن نداریم.

سیف تصریح کرد: تولید روغن نیز در سال جاری 
تا 10 درصد افزایش یافته اس��ت و همچنین میزان 
توزیع آن در مقایسه با سال قبل 15 درصد افزایش 
داشت که شاهد آن وجود این محصول در قفسه های 
فروشگاه هاس��ت. در حوزه روغ��ن ماهانه 20 تا 25 
هزار تن توزیع می شود. همچنین 10 هزار تن شکر 
به نرخ تنظیم بازاری توزیع خواهد شد و حداقل تا 

پایان سال نیز عرضه می شوند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران یادآور 
ش��د که یک میلیون تن ش��کر تولید شده است و 
400 ه��زار تن ش��کر از گذش��ته در انبارها داریم 
بنابراین تا 3 ماهه س��ال آینده شکر کشور تامین 
است و با آغاز فصل برداشت بعدی به نظر می رسد 
ک��ه قیمت ای��ن محصول به ض��رر تولیدکنندگان 

کاهش یابد که باید فکری به حال آنها کرد.
س��یف با اش��اره به آغاز خرید تضمینی گندم 
در س��ال زراعی جدید گفت: در سال جدید برنامه 
دقیق تری برای خرید تضمینی گندم انجام می دهیم 
و پیش بینی  می ش��ود که میزان خرید تضمینی در 

سال جاری بیشتر از سال قبل باشد.
وی به مهمترین اقدام��ات آمریکا برای خالی 
کردن ایران از کاالهای اساسی اشاره کرد و گفت: 
آمریکا به دنبال آن اس��ت که ب��ازار ایران را خالی 
از کاالهای اساسی کند، اما ما مشکلی در این باره 
نداریم، زیرا کاالهای مورد نیاز مردم به طور کامل 

تأمین و از قبل پیش بینی شده است.
وی اف��زود: می��زان تولید گن��دم در برخی از 
اس��تان ها در مقایس��ه با س��ال قبل تا 40 درصد 
افزایش یافته است که دلیل آن نیز رحمت خداوند 

در کشورمان و نزول مناسب بارش ها بوده است.
مدیرعامل ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران در 
پاس��خ به س��وال دیگری درباره مشکل پهلوگیری 
چند کشتی وارداتی کاالهای اساسی گفت: دشمن 
تالش می کند که برای ما مشکل درست کند و ما 
نی��ز تالش می کنیم که این اتفاق نیفتد. الحمداهلل 
تا به امروز مش��کلی نبوده زیرا مل��ت ما در حوزه 

بی مهری های بین المللی تجربیات زیادی دارد.

وی ادامه داد: ما برای تامین کاالهای اساس��ی 
مردم در ش��رکت غ��الت ایران )ش��رکت بازرگانی 
دولتی( حتی دو شهید داشته ایم به طوریکه در زمان 
جنگ ایران و عراق جنگنده های عراقی یک محموله 

کشتی گندم را مورد اصابت قرار داده بودند.
سیف گفت: دشمن به دنبال افزایش هزینه های 
ما برای واردات کاالهای اساس��ی است و ما نیز به 
همین منظور نمی توانم اعالم کنم که این اقدامات 
چه تاثیری در هزینه واردات کاالهای اساسی داشته 

است زیرا موجب شادی دشمن خواهد شد.
وی در پاس��خ به س��والی در ارتب��اط با خرید 
تضمینی گندم برای س��ال زراع��ی جاری و اینکه 
آی��ا در بورس عرضه می ش��ود یا خی��ر گفت: فعال 
به اس��تناد مصوبه هیئت وزیران گندم در س��امانه 
توزیع می ش��ود و این امر به گردش نقدینگی نزد 
واس��طه ها کمک می کند. سیف در ارتباط با اینکه 
چرا سیاست خرید تضمینی گندم برای سال جاری 
اجرا نمی شود گفت: این سیاست مورد تایید وزارت 
جهاد کشاورزی است اما این موضوع گرفتاری های 
اجرایی دارد و در صورتی که برطرف شود ما نیز از 

آن استقبال می کنیم.

 پیش بینی خرید تضمینی
۱۱/5 میلیون تن گندم برای سال آینده

مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران گفت: 
حجم گندم پیش بینی ش��ده ب��رای خرید تضمینی 
س��ال آینده 11.5 میلیون تن است که نیازمند 20 
هزار میلیارد توم��ان نقدینگی برای تامین آن وجود 
دارد و اگر قرار باشد قیمت تضمینی رعایت شود باید 

مسیر تامین نقدینگی آن نیز مشخص و فراهم شود.
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره 
به برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای تولید نان 
در کشور گفت: این عملیات از چند سال پیش شروع 
شده و نانوایی های سنتی ما در حال استانداردسازی 
هس��تند تا مانن��د نانوایی های صنعتی م��ا نان را با 
شاخص های استاندارد تعیین شده عرضه کنند. وی 
در پاس��خ به س��وال دیگری مبنی بر اینکه اتحادیه 
قنادان گفته اس��ت که سهمیه آرد آنها کاهش و از 
طرفی قدرت خرید م��ردم 40 درصد کاهش یافته 
اس��ت گفت: این دو موضوع مطرح ش��ده از سوی 
اتحادیه قنادان تهران ب��ا یکدیگر تناقض دارد زیرا 
در حالیکه ادعا می ش��ود که به خاطر کاهش قدرت 
خرید مردم تقاضا 40 درصد کاهش یافته است، چرا 

تقاضای گندم آنها بیشتر شده است؟
وی تاکید کرد که س��همیه گن��دم آنها تغییر 
مشخصی ندارد و همچنین نرخ آدر و روغن نیز به 

قیمت های تنظیم بازاری در اختیار آنها قرار 
می گیرد و اگ��ر این اتحادیه قصد توجیه 
افزای��ش قیمت کاالهای خ��ود را دارد 

موضوعی دیگر است.
مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی 

ایران در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اظه��ار رئی��س جهاد 
تهران  استان  کشاورزی 
مبنی ب��ر تولید گندم 
اس��تان  در  غ��الت  و 
ب��ا آب های آل��وده و 
فاضالب خام شهری 

گف��ت: باید توج��ه کنیم که گندم تولید ش��ده در 
استان تهران در مقایسه با کل تولید کشور رقم قابل 
توجهی به حس��اب نمی آید و بیشتر مشکلی که در 
استان تهران برای تولید این موضوع داریم مربوط به 

سبزی، صیفی و محصوالت تازه خوری است.
س��یف افزود: چندی پیش حت��ی گندمی که 
نزدی��ک یکی از معادن کش��ور تولید ش��ده بود را 
مورد آزمایش قرار دادیم که میزان آن بیشتر از حد 
مجاز نباش��د، نتایج نشان داد که گندم تولید شده 
در این منطقه نیز در وضعیت مناس��بی قرار دارد. 
وی تاکید کرد: در صورتی که این اتفاق در اس��تان 
تهران افتاده باشد و گندم یا غالت با آب نامتعارف 

تولید شود پیگیری های جدی خواهیم داشت.
بنابرای��ن گ��زارش، دس��تجردی رئیس کانون 
انجمن ه��ای صنف��ی آرد ای��ران در واکنش به این 
س��وال گفت: سیس��تم شست وش��وی گن��دم در 
کارخانه های کشور بسیار پیشرفته است، به طوریکه 
بعد از پیروزی انقالب به صورت خشک شویی انجام 
می ش��ود. وی افزود: فرآیند پاکس��ازی و پایش 
در کارخانه های گندم کش��ور به شکلی است 
ک��ه محص��ول آرد به عنوان محص��ول نهایی 
از کیفی��ت و س��المت الزم برخوردار اس��ت 
ب��ه طوریکه وزارت بهداش��ت نیز قبل 
از عرض��ه به ب��ازار این 
م��ورد  را  محص��والت 
بررسی قرار می دهند 
نگران��ی  م��ردم  و 
در ای��ن ارتب��اط 

نداشته باشند.

متن آگهى
محترم ذاكرى احدى از وراث مرحوم حسن ذاكرى مالك قسمتى  مشاع از 6 دانگ مشاع پالك ثبتى 56/252 
واقع در قريه مشــاء به نشانى دماوند مشــاء موضوع اسناد مالكيت شــماره 40156 صادره به تاريخ 1363/7/2 
متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / مسيل/ نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشم و حسب 
اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى 
به امور آب و تكميل پرونده مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت 
خــود ظــرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشــار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشــانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله 
خامنه اى روبروى سالن ورزشى وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مهلت 
مقرر فوق نافى اقدامات شــركت آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بســتر و حريم اعالمى براى كليه 
مالكين مشــاعى الزم الرعايه مى باشــد. م الف/5806- تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/15- تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/11/25
اداره امور آب تهران - دماوند

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده 13آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
برابرراى شماره 139660301059002905/92/1083مورخ 96/10/25 هيات

موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقردرواحد ثبتى 
اسالمشهرتصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى على على دوست شرفشاده  فرزند مصطفى به شماره شناسنامه 
607 صادره از الهيجان  به شــماره ملى 2721087657 نســبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مســاحت 60 مترمربع پالك 38043 فرعى از42 اصلى مفروزومجزى شــده درقسمتى از پالك 689 فرعى ازاصلى 
مذكورواقع درقريه قاســم آباد شــاهى بخش 12 تهران خريدارى ازمالكيت رسمى محمد اسماعيل قربانعلى محرز 
گرديده است .لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت 2ماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت اسناد وامالك اسالمشهرتسليم نموده وپس ازاخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضائى تقديم وگواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل 
نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاء مدت مذكوروعدم وصول اعتراض وياعدم گواهى تقديم دادخواست طبق 

مقررات سند مالكيت متقاضى صادرخواهد شد.م الف 2270
تاريخ انتشارنوبت اول 1397/11/01 تاريخ انتشارنوبت دوم : 1397/11/15 

 رئيس ثبت اسناد وامالك اسالمشهر- سيد محسن سادات حسينى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رسمى 

برابــر راى شــماره 139760316014002796 مورخه 1397/10/17 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه 
دو تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على نظر باقرى طهنه فرزند خيراله بشــماره شناســنامه 384 صادره 
از كرمانشــاه در ششــدانگ يك باب ســاختمان به مساحت 54/15 مترمربع قســمتى از پالك 40 فرعى از 5010 
اصل واقع در كرمانشاه بخش 3 به آدرس خ سرچشمه خ شهيد محمدى كوى ساكت پالك شهردارى 6 خريدارى از 
مالك رســمى آقاى حبيب كرمانشــاه چى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشــار اولين 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 دادخواســت 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. تاريخ انتشار نوبت اول: 

1397/11/15- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/30- م الف/10902
رئيس ثبت اسناد و امالك كرمانشاه

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شماره 139760301053004858 هيات اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى سعيد حاتمى فر فرزند حجت اله بشماره شناسنامه 681 صادره از اردبيل در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثــى به مســاحت 3946/14 مترمربع پالك 100 فرعى از 180 اصلى واقــع در دوتوپه عليا خريدارى از مالك 
رسمى آقاى / خانم احمد عبدى 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 صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 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 صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/30 - م الف/5844
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كهريزك

آگهى بند 6 ماده يك قانون اصالح موارد 1و 2و 3 قانون ثبت اسناد و امالك 
هيات حل اختالف مســتقر در ثبت اسناد دماوند به موجب راى شماره 3837 تصرفات مالكانه مفروزى خانم 
امينه طيبى فرزند محسن نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين مشجر محصور به مساحت 23/50 مترمربع از پالك 
17399 فرعى مفروز از 999 فرعى از ســنگ 71 اصلى واقع در قريه جيالرد انتقالى از مالكيت مشــاعى متقاضى 
امينه طيبى فرزند محســن را تاييد و به صدور ســند مالكيت مفروزى مشاعى آن اعالم نظر نموده لذا به علت عدم 
دسترسى به مالكين مراتب باستناد بند 6 ماده فوق در دو نوبت بفاصله 15 روز بشرح ذيل جهت اطالع عموم آگهى 
مى گردد چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشد ميتواند از تاريخ انتشار اولين 
نوبت آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اين اداره تسليم نمايد و در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت 
فوق برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد شد ضمنا صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضر به 
دادگاه نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/11/15- تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/11/30 م الف/5800
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تحديد حدود اختصاصى
نطر به اينكه تحديد حدود ششدانگ امالك ذيل بعمل نيامده لذا حسب درخواست نامبرده جهت انتشار آگهى 
اختصاصى وقت تحديد حدود مورخه 97/12/6 تعيين و عمليات تحديد از ســاعت 8 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد اينكه بوسيله اين آگهى از متقاضى و كليه مجاورين بر طبق 14 قانون ثبت دعوت ميشود كه در وقت 
مقرر وقوع ملك حضور بهم رسانند واخواهى مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى طبق ماده 20 قانون ثبت از 
تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد بمدت 30 روز پذيرفته خواهد شد كه بايستى كتبا به اداره ثبت بوشهر تسليم 
نمايد معترض مكلف است طبق ماده 74 و 86 آيين نامه قانون ثبت ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به 

اداره ثبت دادخواست به مرجع قضايى ذيصالح تقديم نمايد واال حق او ساقط خواهد شد.
1- ششدانگ يك قطعه نخلستان واقع در بخش سه شبانكاره قريه آبپخش ملكى آقاى محمدرضا زنگويى پالك 

1164 فرعى مجزا شده از پالك 7337/287 اصلى بمساحت 10027/48 مترمربع.
2- ششدانگ يك قطعه نخلستان واقع در بخش سه شبانكاره قريه تل سبز ملكى آقاى محمدرضا زنگويى پالك 

61 فرعى مجزا شده از پالك 7340/55 اصلى بمساحت 8939/5 مترمربع
تاريخ انتشار: 97/11/15- م الف/1246

امير عباس ترجمان – رئيس واحد ثبتى شبانكاره

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: جهانشير مواليى فرزند موسى به نشانى فشم ايگل اول باغ گل ، مشخصات محكوم عليه: 
جالل هوشــمند مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 927 مورخ 96/9/8 دادگاه حل اختالف شعبه 
2 شهرى كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است مبلغ 130 ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ يك ميليون و 625 هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/4/13 لغايت 
زمان اجراى محكوم به و نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 

1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/5799/3
رئيس حوزه دوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى مزايده نوبت دوم
در خصــوص پرونــده كالســه 960828 موضــوع محكوميــت مريــم هاشــمى حســب دادنامــه شــماره 
9609972210300224 صادره از ســوى شــعبه دوم حقوقى بــه پرداخــت 1925000000 ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 800657000 ريال بابت تاخير تاديه و هزينه دادرسى در حق محكوم له مجيد اعرابى و همچنين 
مبلــغ 96250000 ريال بابت نيم عشــر دولتى در حق صندوق نظر به اينكه يك دســتگاه اتومبيل ب ام و مدل 
2016 توسط محكوم له معرفى و توقيف گرديده است و توسط كارشناس منتخب محترم آقاى سرهنگ محمودى به 
شرح ذيل مورد كارشناسى و ارزيابى قرار گرفته است با احترام عطف به نامه شماره 970494 مورخه 97/7/10 
به اســتناد ســند ابرازى رويت شده بدينوسيله مشخصات خودرو بازديد شده و نتيجه ارزيابى آن را به شرح زير 
به حضور تقديم مى دارم الف) مشــخصات خودرو: شماره  انتظامى 525ص84- ايران 88 نوع سوارى سيستم و 
تيپ ب ام و –convertible 4281 مدل 2016 رنگ ســفيد شماره شاسى WBA3V3108G5A69997 شماره 
موتور N20B20AB3261165 تعداد چرخ 4 تعداد محور 2 تعداد ســيلندر 4 نوع ســوخت بنزين ظرفيت 4 نفر 
ب) وضعيت ظاهرى و فنى خودرو اطاق سپر جلو راست خط و خش و خوردگى دارد درب جلو سمت چپ فرو رفتگى 
جزئى دارد پالستيك دريچه بكسل روى سپر جلو كنده شده است داشبورد سالم صندلى و تودوزى سالم تجهيزات 
بافريك كارخانه موتور به علت نبودن سوئيچ تست فنى به عمل نيامد وضعيت دستگاه انتقال نيرو به علت نبودن 
سوئيچ تست فنى به عمل نيامد وضعيت الستيك ها هار چهار حلقه در حد 45 درصد استهالك قابليت شماره گذارى 
دارد خودرو مذكور قابليت بازســازى دارد توضيحات: داراى خالفى به مبلغ 2735000 ريال مى باشــد و از تاريخ 
96/2/21 بيمه نامه خودرو منقضى گرديده است ارزش پايه خودرو 8500000000 ريال معادل 850000000 
تومــان  به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم گرديده اســت نظريه كارشــناس به طرفين ابــالغ گرديده كه مصون از 
اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او 
فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 
ســپرده دادگســترى دماوند واريز نمايد و فيــش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنــى تحويل نمايند الباقى را 
حداكثر ظرف يك ماه به حســاب سپرده فوق واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند 
تحويل نمايند و در غير اينصورت و عدم واريز مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد 
وقت مزايده 97/11/29 ساعت 10 صبح تعيين گرديد طالبين جهت كسب اطالعات بيشتر 5 روز قبل از شروع 

مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/1010
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم ســهيال نوروزى به شــماره ملى 0439297532 به شــرح دادخواست به كالســه 777/2/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشته كه شــادروان اقدس آقاخانى به شماره ملى 
0439815381 در تاريخ 97/10/3 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- يحيى 
نوروزى فرزند شــعبان بــه ش ملى 0439365368 صــادره از دماوند فرزند متوفى 2- مــژگان نوروزى فرزند 
شعبان به ش ملى 0439094615 صادره از دماوند فرزند متوفى  3- خديجه نوروزى فرزند شعبان به ش ملى 
0439750555 صادره از دماوند فرزند متوفى  4- ســهيال نوروزى فرزند شــعبان به ش ملى 0439297532 
صادره از دماوند فرزند متوفى  5- ليال نوروزى فرزند شعبان به ش ملى 0439297907 صادره از دماوند فرزند 
متوفى  6- حامد نوروزى فرزند شــعبان به ش ملى 0439965195 صادره از دماوند فرزند متوفى 7- شــعبان 
نوروزى فرزند احمد به ش ملى 0439299683 صادره از دماوند همسر 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 نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م 

الف/5799/2
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم /آقاى على اصغر تافته به شماره شناسنامه 25 و شماره ملى 0439846013 به شرح دادخواست به 
كالسه 78/97 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده اند كه شادروان محمد تافته 
به شــماره شناســنامه 1161 در تاريخ 1368/1/27 در اقامتگاه دائم خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- على اصغر تافته فرزند محمد به ش ملى 0439846013 صادره از دماوند پسر 
متوفــى 2- ناصر تافته فرزند محمد به ش ملى 0439807451 صادره از دماوند پســر متوفى 3- يزدان تافته 
فرزند محمد به ش ملى 0439798752 صادره از دماوند پســر متوفى 4- عباســعلى تافته فرزند محمد به ش 
ملى 0439786096 صادره از دماوند پسر متوفى 5- على اكبر تافته فرزند محمد به ش ملى 0439525365 
صادره از دماوند پســر متوفى 6- ســكينه تافته فرزند محمد به ش ملى 0439291984 صادره از دماوند دختر 
متوفــى 7- زهــرا خرمى فرزند آقا رضا به ش ش 63 صادره از دماوند همســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات 
مقدماتى درخواســت مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى 
نزد او مى باشــد از تاريخ نشر نخســتين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/5799/1
مسئول شوراى حل اختالف حوزه جابان – شعبه 7

دادنامه
شماره پرونده: 433/97 ، شماره دادنامه: 621/97 - تاريخ رسيدگى: 97/11/10 ، تاريخ 1397/11/2 
در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالســه فوق تحت نظر اســت 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 آقاى محمد رئيسى كيا به طرفيت آقايان 
1- سيد محسن انتظارى 2- مجيد سليمانى به خواسته مطالبه وجه به ميزان 15/000/000 ريال بابت چك شماره 
704262 مــورخ 90/10/21 به تاريــخ 90/10/21 عهده بانك تجارت مركزى با ايــن توضيح كه خواهان اظهار 
داشــته خوانده رديف اول مبادرت به صدور چكهاى مزبور در وجه آقاى ذوالفقارى نموده و خوانده رديف دوم نيز 
با امضاى ظهر چكها ضمانت وى را بر عهده گرفته اســت فلذا خواســته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته گرديده است حاليه با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق 
چكهــاى مزبــور و نيز گواهــى هاى عدم پرداخت صــادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصــول مدارك ابرازى 
مزبور در يد مدعى كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر باينكه 
خواندگان دليل و مدركى كه داللت بر پرداخت دين و برائت اشتغال ذمه خود نمايد ارائه ننموده است خواندگان 
با وصف ابالغ قانونى در جلسه حاضر نگرديده و در خصوص مستندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل 
نياورده اند عليهذا قاضى شورا توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشتن وصف تنجيزى 
و تجريدى اســناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك ها در مهلت قانونى واخواســت گرديده دعوى خواهان را وارد 
و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 198و515و522 از قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنــى و مــواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بر راى وحدت رويه 536 مورخ 69/7/10) و ماده 314 از 
قانون تجارت ناظر بر مواد 249و286و289 همان قانون و ماده 2  استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون 
اصــالح موادى از قانون صدور چك مصوب تشــخيص مصلحت نظام و مــاده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به ميزان 
322/5000 ريال و پرداخت خســارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم طبق نرخ شــاخص 
اعالمى از ســوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاســبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و با انقضاى آن ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى على عليخانى گله فرزند سلطانعلى داراى شناسنامه شماره 7متولد 1343 به شرح دادخواست به كالسه 
970652 ازاين شورا در خواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه شادروان امين عليخانى 
گله فرزند على و ماه گلى به شــماره شناســنامه 1250337798در تاريــخ1397/9/27در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- خواهان فوق الذكر پدر متوفى   2- ماه گلى 
عليخانى گله فرزند قربانعلى به شماره شناسنامه 8متولد 1349مادر متوفى  وال غير ........ اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يك مرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
 متصدى شوراى حل اختالف شماره دو چلگرد ستاره عليخانى

آگهى مفقودى
سند مالكيت (برگ سبز) خودروى سوارى سيستم پرايد تيپ 131 سايپا مدل 1392 به رنگ 
سفيد-روغنى به شماره موتور 4883393 و شماره شاسى NAS411100D1244764 به شماره 
پالك 69-683 ن 47 متعلق به آقاى محمد بردى حاجى لى دوجى فرزند خال لى مراد به شماره ملى 

5319598734 مفقود گرديده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. گنبد

برگ سبز موتورسيكلت كبير 125ccسوپر مدل 1389 به شماره انتظامى ايران48299-525 
و به شــماره موتور 1P52FMI72001287 و به شماره تنه NCV125W8910389 به نام كريم 

عسگرى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سندكمپانى موتورســيكلت آپاچى RTR180 مدل 1394 به شماره انتظامى 769 73- ايران 
525 و به شــماره موتور E6HE2046415 و به شــماره شاســى N2G180P9414032  مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت ماشين خودرو سوارى پرايد جى تى ايكس آى مدل 1384 به شماره انتظامى ايران 79-
332 د 64 و به شــماره موتور 01382722 و شماره شاســى S1412284734769 بنام خرسند 

خورشيدى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
  

  118POO62867  ســند كمپانى ماشين پيكان وانت به رنگ سفيد شيرى به شــماره موتور
به شماره شاســى NAAA36AA4EG663428به شماره انتظامى 59ى957ايران 44 به نام قلى 

ميرزايى مفقود شده است واز درجه اعتبار ساقط ميگرد.

شناسنامه(برگ سبز) و سند كمپانى خودرو سوارى سيستم رنو تيپ K4M-84-L مگان مدل 
 NAPLM1B0FD1039096 و شماره شاسى D204857 1392 برنگ سفيد-روغنى بشماره موتور
و شــماره پالك ايران 23- 139 ى 87  به نام كريم رمضانى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

مى باشد . بندرعباس

ســند خودرو سوارى پژوPARSXU7CNGمدل  96به شماره انتظامى 962ص57ايران 49و 
به شــماره موتور 124K1045757و به شماره شاسى NAAN21VE2HH756249 به نام اميد 

قنبرى صفرى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

كارت هوشــمند راننــده بشــماره 1216055 بنــام آقــاى ســيدجواد علــوى شــماره ملــى 
0790505061 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

كارت هوشــمند بيمه  اينجانب امير حسنى فرزند احمد بشــماره كارت هوشمند 2834991و 
بشماره ملى 3750255830 مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد.سقز

كارت فعاليت  راننده حرفه اى اينجانب  ناصح نيراقى  با شماره كارت 1950948 به شماره ملى 
3760242741  وبه شــماره گواهينامه  : 10421652  وبــا تاريخ صدور :1378/02/28مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سقز 

برگ ســبز خودرو سوارى سمند رنگ ســفيد مدل 1396 شهربانى 62-854ب46 ش موتور 
147H0325524شاســى NAACJ1JE1HF230660 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.

سارى

سند كمپانى و برگ سبز سوارى پرايد سى دى 5 (هاچ بك) رنگ سفيد روغنى مدل 1374 ش 
موتور 00765636 شاســى S1442273104542 پــالك 62-279س61 مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مى باشد.سارى

شناسنامه مالكيت(سند خودرو)رانا پالك 62-871س27 ش موتور 160B0057447 شاسى 
NAAU01FE0DT031935به نام منوچهر صحراگرد مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

برگ ســبز و سند كمپانى موتورســيكلت رايكا تيپ 125CC رنگ قرمز آلبالويى مدل 90 ش 
موتور CG125NB1A3080785 ش تنــه NB1-125C9005850 پالك 765-17936مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مى باشد.سارى

ســندكمپانى وانــت مــزدا مــدل 1376 رنــگ آبــى متاليــك ش  موتــور 224880 شاســى 
7616000139 پالك 72-558س27 به نام مجيد يوســف طالشــى مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مى باشد.سارى

دادنامه
شــماره پرونده: 432/97 ، شماره دادنامه: 623/97 - تاريخ رسيدگى: 97/11/10 ، تاريخ 
1397/10/30 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان بتصدى امضاء كننده 
ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق تحت نظر است قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص 
دعوى آقا محمد رئيســى كيا به طرفيت آقايان 1- هادى قاســمى پور 2- محمد حســين طالبيان به 
خواسته مطالبه وجه به ميزان 2/500/000 ريال چك شماره 008982 مورخ 91/2/28 عهده بانك 
ملى شــعبه ناصرخســرو با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته خوانده رديف اول مبادرت به صدور 
چكهاى مزبور در وجه حامل نموده و خوانده رديف دوم نيز با امضاى ظهر چكها ضمانت وى را بر عهده 
گرفته است فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ خواسته گرديده است حاليه با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق چكهاى مزبور و 
نيز گواهى هاى عدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصول مدارك ابرازى مزبور 
در يد مدعى كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر 
باينكه خواندگان و مدركى كه داللت بر پرداخت دين و برائت اشــتغال ذمه خود نمايد ارائه ننموده 
اســت خوانده رديف اول با وصف ابالغ قانونى در جلســه حاضر نگرديده و در خصوص مســتندات 
ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل نياورده اند و خوانده رديف دوم در جلسه حاضر گرديده 
عليهذا قاضى شــورا توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشــتن وصف 
تنجيزى و تجريدى اسناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك در مهلت قانونى واخواست گرديده دعوى 
خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 198و515و522 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومــى و انقالب در امور مدنى و مــواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بر راى وحدت رويه 
536 مــورخ 69/7/10) و مــاده 314 از قانون تجارت ناظر بر مــواد 249و286و289 همان قانون 
و ماده 2  استفســاريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب 
تشخيص مصلحت نظام و ماده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ 2/500/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به ميزان 270/000 ريال 
و پرداخت خســارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم طبق نرخ شاخص اعالمى 
از سوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاسبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم مى 
نمايــد راى صادره نســبت به خوانــده رديف اول غيابى و خوانده رديــف دوم حضورى و ظرف مهلت 
بيســت روز از تاريــخ ابــالغ قابل واخواهى در همين شــعبه و با انقضاى آن ظرف بيســت روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شماره پرونده: 434/97 ، شماره دادنامه: 632/97 - تاريخ رسيدگى: 97/11/10 ، تاريخ 1397/11/2 
در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالســه فوق تحت نظر اســت 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 آقا محمد رئيســى كيا به طرفيت آقايان 
1- عليرضا ســعادتى 2- محمد حسين طالبيان به خواســته مطالبه وجه به ميزان 34/200/000 ريال بابت چك 
شــماره 20178 مورخ 87/7/18 عهده بانك ســپه شــعبه 1426 با اين توضيح كه خواهان اظهار داشته خوانده 
رديف اول مبادرت به صدور چكهاى مزبور در وجه حامل نموده و خوانده رديف دوم نيز با امضاى ظهر چكها ضمانت 
وى را بر عهده گرفته است فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلغ خواســته گرديده اســت حاليه با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق چكهاى مزبور و نيز گواهى 
هــاى عــدم پرداخت صادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصول مــدارك ابرازى مزبور در يد مدعى كه داللت 
بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر باينكه خواندگان دليل و مدركى كه 
داللت بر پرداخت دين و برائت اشتغال ذمه خود نمايد ارائه ننموده است خوانده رديف اول با وصف ابالغ قانونى 
در جلسه حاضر نگرديده و در خصوص مستندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل نياورده اند و خوانده 
رديف دوم در جلســه حاضر گرديده عليهذا قاضى شــورا توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم حل اختالف و با در 
نظر داشتن وصف تنجيزى و تجريدى اسناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك در مهلت قانونى واخواست گرديده 
دعوى خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 198و515و522 از قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و مواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بر راى وحدت رويه 536 مورخ 69/7/10) 
و ماده 314 از قانون تجارت ناظر بر مواد 249و286و289 همان قانون و ماده 2  استفســاريه تبصره الحاقى به 
مــاده 2 از قانــون اصــالح موادى از قانون صدور چك مصوب تشــخيص مصلحت نظام و مــاده 1257 قانون مدنى 
حكم به محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه 
دادرسى به ميزان 270/000 ريال و پرداخت خسارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررسيد لغايت اجراى حكم طبق 
نرخ شاخص اعالمى از سوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاسبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صادره نسبت به خوانده رديف اول غيابى و خوانده رديف دوم حضورى و ظرف مهلت بيست روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و با انقضاى آن ظرف بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم 

عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
شــماره پرونده: 437/97 ، شماره دادنامه: 582/97 - تاريخ رسيدگى: 97/10/23 ، تاريخ 97/10/23 
در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان بتصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه 437/97 تحت نظر است قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل 
مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان محمد رئيسى كيا به طرفيت خوانده 
1- امين اكبرپور پايدار 2- محمد حسين طالبيان به خواسته مطالبه وجه 170/000/000 ريال بابت چك شماره 
515259- 95/9/17 و 515260- 95/9/30 و 515261- 97/10/22 عهده بانك پاســارگاد با اين توضيح 
كه خواهان اظهار داشته خوانده رديف اول مبادرت به صدور چكهاى مزبور در وجه حامل نموده و خوانده رديف اول 
نيز با امضاى ظهر چكها ضمانت وى را بر عهده گرفته است فلذا خواسته به شرح فوق را مطرح و خواستار محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته گرديده است حاليه با عنايت محتويات پرونده من جمله تصوير مصدق 
چكهــاى مزبــور و نيز گواهــى هاى عدم پرداخت صــادره از بانك محال عليه و همچنين بقاء اصــول مدارك ابرازى 
مزبور در يد مدعى كه داللت بر اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان به مبلغ خواسته مى نمايد و نظر باينكه 
خواندگان دليل و مدركى كه داللت بر پرداخت دين و برائت اشتغال ذمه خود نمايد ارائه ننموده است خواندگان 
با وصف ابالغ قانونى در جلسه حاضر نگرديده و در خصوص مستندات ابرازى خواهان دفاع و ايراد موثرى به عمل 
نياورده اند عليهذا قاضى شورا توجها به نظريه مشورتى اعضاء محترم حل اختالف و با در نظر داشتن وصف تنجيزى 
و تجريدى اســناد تجارى و با امعان نظر به اينكه چك ها در مهلت قانونى واخواســت گرديده دعوى خواهان را وارد 
و ثابت دانســته مســتنداً به مواد 198و515و522 از قانون آيين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنــى و مــواد 310و313و315 از قانون تجارت (ناظر بر راى وحدت رويه 536 مورخ 69/7/10) و ماده 314 از 
قانون تجارت ناظر بر مواد 249و286و289 همان قانون و ماده 2  استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 از قانون 
اصــالح موادى از قانون صدور چك مصوب تشــخيص مصلحت نظام و مــاده 1257 قانون مدنى حكم به محكوميت 
تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ 170/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسى به ميزان 
2/340/000 ريال و پرداخت خســارت تاخير تاديه دين از تاريخ سررســيد لغايت اجراى حكم طبق نرخ شاخص 
اعالمى از ســوى بانك مركزى (كه حين االجرا محاســبه و تعيين خواهد شد) در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و با انقضاى آن ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى شهرستان كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالسه 9709988538900385 حوزه شماره 205 شهرى شوراى حل اختالف شهرستان تويسركان 
496/97ح114 تصميم نهايى شماره – خواهان: آقاى احمد الوندى فرزند طهماسب با وكالت خانم معصومه صفرى 
فرزند براتعلى به نشانى تويسركان خيابان اميركبير پالك 95- خوانده: آقاى احمد صالحى فرزند عباداله به نشانى 
، خواسته ها: 1- مطالبه وجه بابت 2- مطالبه خسارت تاخير تاديه 3- مطالبه خسارات دادرسى ، گردشكار: قاضى 
شورا با مشورت اعضا شعبه پس از اعالم ختم رسيدگى مبادرت به صدور راى مى نمايد. (راى شورا) در خصوص 
دعوى آقاى احمد الوندى فرزند طهماسب با وكالت خانم معصومه صفرى به طرفيت آقاى احمد صالحى به خواسته 
مطالبه مبلغ 4600000 تومان با احتساب هزينه هاى دادرسى و خسارت تاخير تاديه ، بدين شرح كه وكيل خواهان 
وفق دادخواســت اعالم داشــته موكل ضمانت 2 فقره تسهيالت دريافتى خوانده از بانك مهر اقتصاد را نموده كه 
مبلغ 4600000 تومان از حقوق وى كســر گرديده و تقاضاى رسيدگى وفق ستون خواسته را داشته است شورا 
با توجه به جامع اوراق و محتويات پرونده مفاد دادخواســت تقديمى پاســخ استعالم واصله از بانك مهر اقتصاد به 
شــماره 1226319/1 مورخه 97/7/18 كه اعالم داشــته خواهان بابت دو فقره تســهيالت خوانده تاكنون مبلغ 
5/023/919 تومان پرداخت نموده است و اينكه خوانده با وصف ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه دفاعيه 
اى مبنى بر رد ادعاى خواهان و يا برائت ذمه خويش به شورا ارائه ننموده است لذا شورا دعوى خواهان را ثابت 
تشــخيص و مســتندا به ماده 684 قانون مدنى و مواد 198-515-519-522 قانون آيين دادرسى مدنى حكم 
بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 4600000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 131000 تومان بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 210000 تومان بابت حق الوكاله در مرحله بدوى و پرداخت خسارت تاخير تاديه در حق خواهان 
صادر و اعالم مى نمايد و اما در خصوص خسارت تاخير تاديه با توجه به دگرگونى پى در پى شاخصهاى اعالم شده از 
سوى بانك مركزى و مشخص نبودن زمان اجراى حكم قاضى شورا اجراى احكام را مكلف مى دارد نسبت به محاسبه 
آن از زمان مطالبه قانونى حق (مورخه 97/6/4) لغايت اجراى حكم و وصول محكوم به اقدام و ان را از دادباخته 
گرفته و تحويل دادبرده نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و پس از سپرى شدن مهلت واخواهى ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه محترم عمومى 

حقوقى تويسركان مى باشد. م الف/400
 قاضى حوزه 114 شوراى حل اختالف تويسركان

آگهى حصر وراثت
آقاى حسين قلى زاده ش ش 8772 به شرح دادخواست به كالسه 1/1010/97 از اين شورا  درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ليال خانم شيربچه ش ش 700 در تاريخ 90/8/11 
در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-عباس ش ش 232 
متولد 1350   2-حسين ش ش 557   متولد 1337   3-نرگس ش ش34582  متولد 1351    4-معصومه ش 
ش 2494  متولــد 1348    5-زهــرا ش ش 368  متولد 1332   6-رقيه ش ش 642  متولد 1339   7-زهره 
ش ش 215 متولد 1335   8-فاطمه ش ش 384  متولد 1347   9-سكينه ش ش 213 متولد 1345 شهرت 
همگى آذرميان ف غالمعلى و ليال –فرزندان متوفى اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك 
نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف 

يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه يكم شوراى حل اختالف بابل

معاون وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد؛

آمریکا به دنبال خالی کردن بازار ایران از کاالهای اساسی است


