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درخواست کشورهای منطقه برای برخورداری 
از تکنولوژی صنعت برق ایران

مدیرعامل ش��رکت توانیر گفت: س��طح پیشرفت 
صنع��ت برق ای��ران به اندازه ای اس��ت ک��ه امروز نه 
 تنها نیازهای داخلی خودمان را بدون مش��کل تأمین 
می کنیم بلکه کش��ورهای منطقه نیز از ما درخواست 
همکاری دارند تا بتوانند از تکنولوژی و توانمندی های 

صنعت برق ایران بهره مند شوند
محمدحسن متولی زاده با اشاره به تمدید قرارداد 
صادرات ب��رق ایران به ع��راق اظهار داش��ت: امضای 
قرارداد صادرات برق ایران به عراق به مدت یکسال به 
معن��ای بی رغبت بودن آنها به امضای قرارداد به مدت 
طوالنی تری نب��ود، بلکه به طور مرس��وم قراردادهای 

صادرات برق یکساله امضا می شوند.
متولی زاده با بی��ان اینکه "ایران آمادگی دارد تا هر 
زمان که عراق مایل باش��د به این کش��ور برق صادرات 
کن��د"، گفت: در تفاهم های ص��ورت گرفته بین ایران و 
عراق مقرر ش��د تا ش��بکه توزیع و فوق توزیع برق این 
کش��ور توس��ط متخصصان صنعت برق ایران اصالح و 
بازس��ازی شود؛ البته در این خصوص هنوز قراردادی به 
امضا نرس��یده اما در توافق نام��ه اولیه این موضوع مورد 
تأکید قرار گرفته اس��ت. وی افزود: در مذاکرات بعدی و 
در جریان بررسی های کارگروه های مشترکی که تشکیل 

می شود، قرار است این تفاهم به قرارداد منجر شود.
مدیرعامل ش��رکت مادرتخصصی توانیر درخصوص 
درخواس��ت عراق برای آموزش نیروهای برق این کش��ور 
توسط متخصصان صنعت برق ایران گفت: ما آمادگی کامل 
داریم که در هر بخش مورد نیاز عراقی ها، آموزش های الزم 

را به نیروهای صنعت برق این کشور ارائه دهیم.
وی تصریح کرد: سطح پیشرفت صنعت برق ایران 
به اندازه ای است که امروز نیازهای داخلی خودمان را 

بدون مشکل تأمین می کنیم.  تسنیم

دکل

لزوم توجه بیشتر دولت به مشکالت مردم
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: حضور مردم بسیار با شکوه است 
و این نشان می دهد اعتقادات مردم بعد از 40 سال مثل روز اول انقالب است و 
مردم تالش می کنند نشان دهند صاحب کشور خود هستند و تصمیمات توسط 
خودش��ان گرفته می ش��ود و بیگانه ها تصمیم گیر نباشند و این پیام مهمی برای 

دنیا دارد که مردم در کنار حاکمیت و دولت هستند.
 ش��اپور محمدی درخصوص حضور مردم در این مراس��م بیان کرد: حضور مردم 

بس��یار با شکوه است و این نش��ان می دهد اعتقادات مردم بعد از 40 سال مثل روز اول 
انقالب است و مردم تالش می کنند نشان دهند صاحب کشور خود هستند .

وی در ادامه افزود: دولت در این شرایط باید توجه بیشتری داشته باشد برای اینکه 
مردم شایس��ته توجه بیشتر هستند و مردم آمدند که نشان دهند که عاشق کشور، دین 

و نظام اسالمی هستند.  میزان

خیابان حافظ
اجرای بزرگترین پل ریلی کشور در اردبیل 
 مع��اون رئیس جمهور از اجرای بزرگترین پل ریلی کش��ور در پروژه راه آهن 

اردبیل خبر داد.
محمدباقر نوبخ��ت افزود: تکمیل پروژه راه آهن اردبیل یکی از تاکیدات دولت 
برای بهره برداری براس��اس برنامه زمان بندی تعیین شده است. وی با بیان اینکه بر 

این اساس عملیات اجرایی این پروژه طی سال جاری شتاب قابل توجهی داشته است، 
یادآور شد: تالش می شود تا دو سال آینده این طرح تکمیل و به بهره برداری برسد.

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور با اشاره به ش��رایط کوهستانی منطقه و نیز 
مشکالت فنی و زمان بر در بحث اجرا تصریح کرد: راه آهن اردبیل - میانه ۱۷۵ کیلومتر 
طول داشته و در مسیر آن باید ده ها تونل حفاری و ده ها پل ایجاد شود. وی بیان داشت: 
با این وجود امس��ال با تخصیص اعتبارات الزم و وی��ژه که برگرفته از نگاه دولت به این 

پروژه پراهمیت است.  مهر

کوپه
نیاز کشور به 1/5 میلیون واحد مسکونی در سال

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس گفت: ساالنه به حدود 
یک میلیون تا یک میلیون و ۵00 هزار واحد مسکونی در کشور نیاز داریم.

مه��رداد بائ��وج الهوتی با بیان اینکه س��االنه به حدود ی��ک میلیون تا یک 
میلیون و ۵00 هزار واحد مس��کونی در کشور نیاز داریم، اظهار داشت: در حال 

حاضر توازنی میان تولید و تقاضا برای مس��کن وجود ندارد که این خود بر تورم 
قیمتی دامن زده اس��ت. وی با تاکید بر اینکه برای پاس��خ به نیاز مس��کن زوج های 

جوان ساالنه به ٨00 هزار واحد مسکونی نیاز داریم، افزود: عدم تامین این میزان واحد 
مسکونی در سال های اخیر منجر به انباشت تقاضا شده است.

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس تصریح کرد: دولت برای سال 
آینده باید عالوه بر تولید مس��کن جدید، کس��ری سال های گذشته را نیز جبران کند تا 

انباشت تقاضا در این سال ها از بین برود.  پژوهشکده پولی و بانکی

خونه به خونه 

آگهى مفقودى
گواهينامه موقت پايان تحصيالت كارشناســى حقوق قضايى مربوط بــه خانم فريده مهرابيان فرزند حاجى با 
شماره ملى 2992080111 به شماره 2501- م مورخ 73/1/10 صادره از دانشگاه آزاد اسالمى واحد رفسنجان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . (كرمان) – نوبت سوم

ســندكمپانى وبرگ سبز سوارى ســايپا131 مدل 1390 رنگ سفيدروغنى بشماره پالك ايران32-374 ل 
97 بشــماره موتور 4022931  وشماره شاســى S3412290885116 بنام على نيائى مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار)

برگ ســبز و كارت وانت پيكان مدل 1380 رنگ سفيد روغنى بشماره پالك ايران 42-567 ن 58 بشماره 
موتور 11518013539  وشــماره شاســى 80913801 بنام احمد ذوالفقارى مفقود گرديــده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار)

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و سند فروش خودرو كاميون كمپرسى 9 تن مدل 1353 با شماره پالك ايران 
85-312ع76 و شــماره موتور 10003203 و شــماره شاســى 10945054 متعلق به آقاى عبدالصمد دهوارى 

زادگان مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

شناســنامه مالكيت (برگ ســبز) خودرو 405 مدل 1396 به شــماره پالك ايران 95-748س79 و شماره 
موتور 124K1101481 و شماره شاسى NAAM01CE4HK120472 فرجام پركى كوشانى مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. سراوان

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

برابــر راى شــماره 97/10/18-139760324007000220 هيــات اول موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ديلم تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى اسمعيل ليراوى فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه 256 صادره از ديلم در ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعى به مساحت 31461 مترمربع قسمتى از پالك 20 اصلى واقع در روستاى خواجه گير خريدارى 
از مالك رسمى وراث آقاى محمد على ليراوى 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 اعتراض داشته باشند 
مى توانند پس از 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: 1397/11/08- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/11/23- م الف/222

رئيس ثبت اسناد و امالك ديلم

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 875/97 شوراى حل اختالف شماره 9
خواهان: هاشــم احمدى پرســت فرزند شــيرعلى به نشــانى لردگان دهســتان ميالس روســتاى باغ انار- 
خوانده: على سعيدى  فرزند محمدعلى - مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو- وقت رسيدگى: 
97/12/19 ســاعت 10/30 صبح- خواهان دادخواســتى به خواســته مذكور در مورخه 97/10/6 به طرفيت 
خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره 9 نموده، كه به كالسه 875/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول 
المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در 

جلسه دادرسى حاضر شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره نهم لردگان

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 910/97 شوراى حل اختالف شماره 8
خواهان: 1- شكراله فتاحى فرزند زادعلى به وكالت احمد توجونى و حكيمه رئيسى 2- اختر شريفى فرزند 
سيد نور محمد - خوانده: خليل بهراميان فرزند حسينعلى آدرس مجهول المكان - خواسته: استرداد مال- وقت 
رسيدگى: 97/12/20 ساعت 9/00 - خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/11/13 به طرفيت 
خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل اختالف نموده، كه به كالسه 910/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول 
المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در 

جلسه دادرسى حاضر شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره هشتم لردگان – محمد جليل

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 445/97 شوراى حل اختالف شماره سوم
خواهان: حسين خليل طهماسبى فرزند محمدرضا با وكالت احمد توجونى و حميد بابامير لردگان- دادگسترى 
خ دادگسترى روبه روى درمانگاه- خوانده: 1- محمدحسين راستى 2- مهدى راستى فرزند محمد حسين مجهول 
المكان- خواســته: مطالبه جهت استماع شــهادت و شهود- وقت رســيدگى: 97/12/6 ساعت 9 صبح- خواهان 
دادخواستى به خواسته مذكور در مورخه 97/6/1 به طرفيت خوانده تقديم شعبه شوراى حل اختالف شماره سوم 
نموده، كه به كالســه 445/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حاضر شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شماره سوم لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا/ خانم بارانى حســين پور آقائى داراى شناسنامه شماره 159 به شرح دادخواست به كالسه 1168/97 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيحداده كه شــادروان بازعلى جســين پور آقائى 
بشناسنامه 3259 در تاريخ 97/11/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم  منحصر 
اســت به 1- عرفان حسين پور آقائى داراى شناسنامه شماره 0670996-466 و تاريخ تولد 84/5/27 فرزند 
متوفى 2- اســالم حســين پور آقائى داراى شناسنامه شــماره 0751236-466 و تاريخ تولد 86/6/18 فرزند 
متوفى 3- امير محمد حسين پور آقائى داراى شناسنامه شماره 1049586-466 و تاريخ تولد 93/4/28 فرزند 
متوفى 4- فرزاد حسين پور آقائى داراى شناسنامه شماره 1106369-466 تاريخ تولد 94/5/17 فرزند متوفى 
5- يلدا حســين پور اقائى داراى شناســنامه شــماره 0851397-466 و تاريخ تولد 88/12/24 فرزند متوفى 
6- كلثوم حســين پور آقائى داراى شناســنامه شــماره 0540820-466 و تاريخ تولد 80/8/15 فرزند متوفى 
7- شوكت حسين پور فرزند على حسن داراى شناسنامه شماره 0409597-466 و تاريخ تولد 73/8/19 همسر 
متوفى 8- آب گل حســينپور آقائى داراى شناســنامه شــماره 5 و تاريخ تولد 1337/2/10 مادر متوفى  فرزند 
امان اهللا 9- بارانى حســين پور آقائى فرزند فرامرز داراى شناســنامه شــماره 159 و تاريــخ تولد 1309/4/3 
پدر متوفى. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى 
دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم – حوزه قضائى لردگان

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى يونس مشــايخ به شــماره ملى 0069655332 به شــرح دادخواســت به كالســه 786/2/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشــعار داشــته كه شــادروان قاسم مشــايخ به شماره ملى 
0439670470 در تاريخ 97/9/7 در اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- مهرى 
على محمدى فرزند على اكبر به ش ملى 0439701082 همســر متوفى 2- رضا مشــايخ فرزند قاسم به ش ملى 
0068855631 فرزنــد متوفى 3- راحله مشــايخ فرزند قاســم به ش ملــى 0069364176 فرزند متوفى 4- 
يونس مشايخ فرزند قاسم به ش ملى 0069655332 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/5826
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

متن آگهى
اينجانب/ اينجانبان على اصغر فرج الهى مالك / مالكين سه دانگ سهم مشاع از شش دانگ مشاع پالك ثبتى 
25 فرعى از 75- اصلى واقع در قريه كيالن به نشانى كيالن كوچه نصرالهى فرد ملك شخصى موضوع سند / اسناد 
مالكيت شماره 1004 صادره به تاريخ 1313/6/2 متقاضى تعيين بستر و حريم رودخانه / مسيل / نهر احتمالى 
در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر اســاس 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 خود ظرف مهلت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى به 
امور منابع آب دماوند به نشانى 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 شركت آب منطقه اى تهران 
(امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. م الف/5824- 

تاريخ انتشار نوبت اول:97/11/23- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/4
اداره امور آب دماوند - تهران

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده اجرائى كالسه 9700996-اجراى ثبت سبزوار
بدينوسيله به آقاى مهدى اسعدى نام پدرعلى اصغر،تاريخ تولد 58/1/1 شماره ملى 0792694406شماره 
شناسنامه572 به نشانى حسين آباد ابالغ ميشود كه خانم فاطمه قربانى نژاد جهت وصول تعداد100عدد سكه طال 
تمام بهارآزادى ذمى زوج باستنادمهريه مندرج درسندازدواج شماره 9288 مورخه 76/2/29دفترخانه ازدواج43 
وطالق شماره 3سبزواراستان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9700996 
در اين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 97/11/4اداره پســت شهرستان سبزوار، محل اقامت شما به 
شــرح متن سندشناخته نشده لذا بنابه تقاضاى بســتانكار طبق ماده 18آئين نامه اجرا مفاداجرائيه فقط يكمرتبه 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار محلى آگهى ميشــود وچنانچه ظرف مدت10روز از تاريخ انتشــار اين آگهى 
كه روز ابالغ محســوب ميگردد،نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهديافت.

( م الف 97/100/1817)
تاريخ انتشار: سه شنبه 1397/11/23

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى  مزايده
به موجب پرونده اجرائى كالسه 139304002003000815/11 و شماره بايگانى 
9300050 ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى  پالك 68 فرعى از 1681-اصلى بخش 
يك سقز با حدودات اربعه شماال:پى به پى به طول10 متر به شماره 69 فرعى از 1681 – 
اصلى شرقا : ديوار بطول 13 متر به پالك 8 فرعى از 1681-اصلى جنوبا : ديوار بطول 10 
متر به پالك 54 فرعى از 1681 – اصلى غربا : پى است به طول 13  متر به كوچه هشت 
مترى كه ســند آن تحت  شماره ثبت 3568 در صفحه 174 دفتر جلد 23 امالك با شماره 
چاپى 872368 ســرى الف ســال 90 ثبت  و صادر و مع الواســطه به خانم عايشه قاسمى 
آيچى فرزند كريم به شماره ملى 3762513023 صادره از سقز منتقل شده است و برابر 
دادنامه شماره 937-92/11/16 شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان سقز نامبرده 
در گذشــته و آقــاى محمد قادرى فرزند مصطفى و عايشــه شمارشناســنامه 220 صادره 
ســقز پسر متوفى بوده و سهم االرث ايشان دو سهم از هفت سهم مشاع ششدانگ پالك 
مذكور مى باشــد ،كه طبق نظر كارشناس رسمى ششــدانگ به مبلغ 2/517/260/000 
ريال ( دو ميلياردو و پانصد و هفده ميليون و دويســت و شــصت هزار ريال) و دوهفتهم 
ســهم مشاع بدهكار از ششدانگ مبلغ 719/217/143 ريال (  هفتصد و نوزده ميليون 
و دويســت و هفده هزار و يكصد و چهل وســه ريال) ارزياا بى شــده ومســتند مالكيت 
مبلغ1/320/000/000 ريال ( يك ميلياردو ســيصد و بيســت ميليــون ريال) در رهن 
بانك ملت شــعبه مركزى ســقز قرار گرفته و طبق نظر كارشــناس رســمى دادگسترى به 
مبلغ4/257/870/000 ريال ( چهار ميلياردو دويست و پنجاه و هفت ميليون و هشتصد 
وهفتاد هزار ريال) ارزيابى گرديده و  پالك فوق داراى  130  متر مربع عرصه و 99/76 
متر مربع اعيانى مســكونى طبقه همكف و 98/16 متر مربع  اعيانى مسكونى طبقه اول و  
و 48/60  متر مربع  زير زمين و خرپشــته و داراى انشــعابات برق  و آب و گاز ميباشد كه 
ملك مزبور در تصرف مستاجر بوده و با قدمت بيش از بيست سال مى باشد. پالك فوق از 
ســاعت 9 الى 12 روز چهار شنبه مورخ 1397/12/22در اداره ثبت اسناد و امالك واقع 
ســايت ادارى از طريق مزايده به فروش مى رسد.مزايده سهم الرث آقاى  امير  در ســقزـ 
قادرى از مبلغ  719/217/143 ريال( هفتصد و نوزده ميليون و دويست و هفده هزار 
و يكصد و چهل و سه ريال )  شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. 
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق 
اشــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و 
عوارض شهردارى و عقب نشينى طرح هادى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى 
معلوم شــده و يا نشده باشــد به عهده برنده مزايده است ونيز در صورت وجود مزايده� 
وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مســترد خواهد شد و 
نيم عشــر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد. تنظيم ســند انتقال موكول به ارائه مفاصا 
حساب دارايى و شهردارى و... خواهد بود؛ ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى مصادف 
گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعات و مكان مقرر برگزار خواهد شد. 
طالبين و خريداران مى توانند جهت شــركت در مزايده با ارائه چك تضمينى بانك ملى به 

مبلغ پايه مزايده در وقت مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند.
 شماره مزايده : 139704332049000011

تاريخ انتشار : 1397/11/23
تاريخ مزايده : 1397/12/22

  م/ الف 2095
سيد اميد زمانب – مسئول اجراى اسناد رسمى سقز

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 1397760318004003922-97/07/30 و 1397760318004003924- 
  97/10/30-139776031800400398 و   97/10/30-1397760318004003926 و   97/10/30
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى 
رودبار  : 1- تصرفات بهزاد نبى پور طالبرى فرزند ميرزا در ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 705/03 
مترمربع به شماره پالك فرعى 321 مجزى از 42 واقع در طالبر سنگ اصلى 7 بخش 18 گيالن. 2- تصرفات بهمن 
نبى پور طالبرى فرزند ميرزا در ششــدانگ يك باب خانه و محوطه به مســاحت 678/04 مترمربع به شماره پالك 
فرعى 324 مجزى از 42 واقع در طالبر ســنگ اصلى 7 بخش 18 گيالن. 3- تصرفات ايرج نبى پور طالبرى فرزند 
ميرزا در ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 683/31 مترمربع به شماره پالك فرعى 323 مجزى از 42 
واقع در طالبر سنگ اصلى 7 بخش 18 گيالن. 4- تصرفات جعفر نبى پور طالبرى فرزند ميرزا در ششدانگ يك باب 
خانه و محوطه به مساحت 720/12 مترمربع به شماره پالك فرعى 322 مجزى از 42 واقع در طالبر سنگ اصلى 7 
بخش 18 گيالن به ادرس واقع در رودبار روستاى طالبر  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 ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

آگهى تغييرات موسســه پويندگان رســانه هاى سبز پرسا موسسه 
غير تجارى به شماره ثبت 1168 و شناسه ملى 10380121040 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/09/18 
به اســتناد نامه شــماره 97/397878 مورخ 1397/10/17 وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمى تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى سيد صادق 
واعظ شــهيدى كدملى 0938542265 با پرداخت 400000 ريال به 
صندوق موسســه در زمره شركاء قرار گرفت آقاى سيد محمدحسين 
واعظ شــهيدى كدملى 0946665958 با پرداخت 400000 ريال به 
صندوق موسسه در زمره شركاء قرار گرفت آقاى افشين اسماعيل پور 
كد ملى 0921346549 با پرداخت 200000 ريال به صندوق موسسه 
در زمره شــركاء قرار گرفت سرمايه موسسه از مبلغ 1000000ريال 
به مبلغ 2000000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساســنامه 
اصالح گرديد اسامى شركا و ميزان سهم الشركه آنان به شرح ذيل مى 
باشــد : آقاى حامد امام وردى داراى مبلغ 50000ريال سهم الشركه 
آقــاى محمود زمندى داراى مبلغ100000ريال ســهم الشــركه آقاى 
افشين قصابيان داراى مبلغ500000ريال سهم الشركه آقاى محمود 
امام وردى داراى مبلغ250000 ريال ســهم الشــركه آقاى على اكبر 
قصابيان داراى مبلغ100000ريال ســهم الشــركه آقاى سيد صادق 
واعظ شهيدى مبلغ400000 ريال سهم الشركه آقاى سيد محمدحسين 
واعظ شهيدى مبلغ400000 ريال سهم الشركه آقاى افشين اسماعيل 

پور مبلغ200000 ريال سهم الشركه ميباشند 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شركت ها و موسسات غيرتجارى مشهد (373534)

آگهــى تغييرات شــركت آموزش عالــى غيردولتــى غيرانتفاعى بهار مشــهد 
موسسه غير تجارى به شماره ثبت 4293 و شناسه ملى 14004287870 
به استناد صورتجلسه هيئت امنا مورخ 1397/9/7 به ا ستناد نامه شماره 57843مورخ 
1397/10/26 دانشگاه فردوسى مشهد تصميمات ذيل اتخاذ شد : رضا قاضى شماره ملى 
4569648584 به ســمت رئيس هيئت امنا ســيد محمدرضا مدرس رضوى به شماره ملى 
0937513199به سمت رئيس موسســه آقاى طالب الحق به شماره ملى 0919258808 
به سمت عضو هيئت امنا آقاى جمشيد قنبرى به شماره ملى 0039744795به سمت عضو 
هيئت امنا آقاى محمد حســين طيرانى به شماره ملى 0932795811 به سمت عضو هيئت 
امنا آقاى محمد غفورى به شماره ملى 0848981545 به سمت عضو هيئت امنا آقاى حسين 
ضميرى جعفريان به شماره ملى 0936163356 عضو هيئت امنا و آقاى مير مجتبى صالحى 
به شماره ملى 0939279592 به سمت عضو هيات امنا براى مدت 4 سال انتخاب گرديدند. 
كليه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور با امضاى دو نفر از پنج امضاى آقايان ســيد محمدرضا 
مــدرس رضوى ، مهران كدخدايان ، رضا قاضى ، حســين ضميرى جعفريان و مير مجتبى مير 
صالحى با مهر موسسه معتبر و امضاى اسناد عادى با امضاى منفرد دكتر سيد محمدرضا مدرس 

رضوى همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى مشهد (373535)

آگهى تغييرات شركت روستايى شهاب شركت تعاونى به شماره ثبت 
84 و شناسه ملى 10380016750 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1396/10/14 و نامه شماره 
708/19/506 مورخ 96/12/16 اداره تعاون روســتايى شهرســتان بردســكن 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد : -صورتهاى مالى ســال 95مــورد تصويب قرار گرفت 
. محمود رحيمى مقدم و رضا رحيمى به ســمت بازرســين براى مدت يكســال مالى 

انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى مرجع ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى بردسكن (373533)

تغييرات شركت مسكن ايمن بصير كاركنان حراست ادارات استان خراسان 
شركت تعاونى به شماره ثبت 11615 و شناسه ملى 10380273149 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/12/18 
و نامه شــماره 45295 مورخ 1397/3/7 مديريت تعاون كار و رفاه اجتماعى 
شهرســتان مشــهد تصميمــات ذيل اتخاذ شــد : صورتهــاى مالى و تــراز نامه 
مربــوط به ســال مالى 93 الــى 95 تصويب شــد. - عليرضا گوهرى با شــماره 
ملى 6439812343 و على جانقلى با شــماره ملى 0701428538 و مرتضى 
رشيدشهرى با شماره ملى 0918720494 و سيدمهدى طباطبائى با شماره ملى 
0943173914 و ايرج حســين پور با شماره ملى 0829190430 به عنوان 
اعضــاى اصلى هيئت مديره و عباس رحمانى با شــماره ملــى 0827869746 
محمد امين با شــماره ملى 0888327463 مهدى آرايش شكوه با شماره ملى 
0930644042 بــه عنــوان اعضاى على البدل هيئت مديره براى مدت ســه 
سال انتخاب گرديند. غالمحسين صادقى با شماره ملى 65297769 به عنوان 
بازرس اصلى و آقاى حامد رضايى با شماره ملى 0651945461 بعنوان بازرس 

على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى مشهد (373537)

آگهــى تغييــرات شــركت مســكن ايمــن بصيــر كاركنــان حراســت ادارات 
اســتان خراســان شــركت تعاونى به شــماره ثبــت 11615 و شناســه ملى 

 10380273149
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/12/18 و نامه شــماره 
45284 مورخ 1397/03/07 اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرســتان مشهد تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : اساسنامه جديد شركت تعاونى با 78 ماده و 62 تبصره مورد تصويب قرار 
گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. - مدت فعاليت شركت تا پايان سال 1397 

تمديد گرديد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى مشهد (373536)

آگهى تغييرات شــركت صنعت پخش مژده شــركت ســهامى خاص به شماره 
ثبت 1353 و شناسه ملى 10320297319 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى بطور فــوق العاده مــورخ 1397/10/12 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى فراز مشاور با شناسه ملى 10100218400 
و شماره ثبت 3491 به نمايندگى آقاى نريمان ايلخانى به كد ملى 0047346663 به عنوان 
حسابرس و بازرس قانونى اصلى و آقاى محمد على رحيمى با كد ملى 376200409 به عنوان 
بازرس على البدل براى مدت يكسال انتخاب شدند. ترازنامه و صورتهاى مالى منتهى به سال 

مالى 1396/12/29 به تصويب رسيد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى سقز (375838)

آگهى ابالغ اجراييه اخطار ماده 101 ارزيابى كالسه پرونده 9100275 اجراى ثبت دماوند
بدين وســيله به آقاى يزدان تركى فرزند قربانعلى به شــماره شناســنامه 146 صادره از دماوند به آدرس 
دماوند ، گيالوند ، بلوار شهيد رجايى الدن 3 پالك 59 ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى شعبه دماوند به استناد سند 
رهنى شــماره 33678 دفترخانه 12 تهران عليه شــما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پس از تشريفات الزم 
پالك ثبتى 804 فرعى از سنگ 106 اصلى واقع در حصار حوزه ثبتى دماوند كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى 
به مبلغ 171000000000 ريال ارزيابى گرديده است كه برابر نامه شماره 1810مورخه 1397/10/30 مامور 
پست شما به شرح متن شناخته نشده ايد و حسب تقاضاى بانك كشاوزى شعبه دماوند مراتب ارزيابى به شما ابالغ 
مى گردد ، چنانچه به قيمت ارزيابى اعتراض داريد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را كتباً به 

همراه مبلغ 106200000 ريال دستمزد ارزيابى مجدد به اين اداره ارائه نمائيد. 5819
قباد آزادى – سازمان ثبت اسناد و امالك دماوند

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 رســمى  برابر راى شــماره 139760318004003848-97/10/27 و 139760318004003846- 
97/10/27  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر 
در واحد ثبتى رودبار  : 1- تصرفات آقاى ابوذر نظاميوند چگينى فرزند ســلمان ششــدانگ يك باب خانه و محوطه 
به مســاحت 397 مترمربع به شــماره پالك فرعى 4307 مجزى از 875 واقع در لوشــان سنگ اصلى 4 بخش 19 
گيالن . 2- تصرفات خانم مهناز كوگير چگينى فرزند جعفر ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 512/85 
مترمربع به شماره پالك فرعى 4308 مجزى از 875 واقع در لوشان سنگ اصلى 4 بخش 19 گيالن به ادرس واقع 
در لوشــان- خيابان امام كوى 21 واحدى خيابان كاج محرز گرديده   اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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 ســند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار 
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 رييس ثبت  اسناد رودبار- سيد محمد فرزانه

گروه معیشت  باج�ه براس��اس اعالم بانک مرکزی پش�ت 
رق��م نقدینگی س��رگردان موجود در کش��ور گام 
ب��ه گام به رقم ی��ک هزار و ٨00 میلی��ارد تومان 
نزدیک می ش��ود و این اتفاق نه تنها روی خوشی 
برای اقتصاد کشور ندارد بلکه نشان از آن دارد که 
بحران های نوس��انی در کمین بازارهای اقتصادی 
همچون دالر، طال، مس��کن، خودرو و... نشسته اند 
و ای��ن بحران ها دیگر حرف هیچ دس��تورالعمل و 

بخشنامه ای را نخواهند خواند.
آمار بانک مرک��زی از متغیرهای پولی آذرماه 
سال 9۷ نشان می دهد، میزان نقدینگی کل کشور 
در پای��ان این ماه به ۱۷64 ه��زار و ۵٨0 میلیارد 
تومان رس��یده است که نسبت به آذرماه سال قبل 
22.۱ درصد و در 9 ماه امس��ال ۱۵.3 درصد رشد 
داشته اس��ت به این ترتیب که س��هم شبه پول از 
کل نقدینگ��ی ۱۵۱9 ه��زار و 960 میلیارد تومان 
و س��هم پول 244 ه��زار و 420 میلی��ارد تومان 
اس��ت. در این دوره یکساله رش��د شبه پول ۱9.۵ 
درصد و رشد پول 4۱ درصد بوده است. همچنین 
حجم اس��کناس و مسکوک در دست اشخاص هم 
4۵ ه��زار و ۵00 میلی��ارد تومان بوده که نس��بت 
به آذرماه س��ال گذشته 30.۵ درصد و در 9 ماهه 

امسال 2.٨ درصد افزایش داشته است.
 در کن��ار این آمار نگاهی به متغیرهای پولی تا 

پایان آبان ماه 9۷ از این مس��اله پرده بر می دارد که 
رقم نقدینگی در پایان آبان ماه یعنی یک ماه قبل تر 
۱۷2۵ ه��زار و200 میلیارد تومان بوده که این رقم 
در طول یک سال گذشته، 2۱.۱ درصد رشد داشته 
اس��ت. مقایسه میزان رشد نقدینگی در دو ماه اخیر 
به خوبی از حرکت لجام گسیخته این نقدینگی خبر 
می ده��د؛ حرکتی ک��ه دیر ی��ا زود می تواند اقتصاد 
کشور را بار دیگر با بحرانی سهمگین تر روبه رو کند.

متهم ردیف اول
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی 
ب��روز این مس��اله قبل از هر عاملی انگش��ت اتهام 
خود را به س��مت بانک ها روانه ک��رده و معتقدند 
که بخ��ش اعظمی از این اتف��اق برگردن عملکرد 
نامناس��ب بانک ها و س��اختار نامناس��ب آنهاست؛ 
س��اختار نامناس��بی که وزیر اقتصاد را هم به این 
ب��اور رس��انده که دیگ��ر نمی توان با بخش��نامه و 
دس��تور العمل س��اماندهی ک��رد. به گفت��ه فرهاد 
دژپس��ند برخ��ی مش��کالت اقتصادی ب��ه نواقص 
زیرساختی باز می گردد و رفع این نواقص با صدور 

یک دستور حل نخواهد شد. 
این تحلیلگ��ران اقتصادی بانک ها را به عنوان 
یک��ی ازمتهم اصلی رش��د نقدینگی برش��مرده و 
معتقدن��د که دلیل این اتفاق به فرس��وده و ناکارا 
ب��ودن قوانین بانکی و همچنین نبود نظارت کافی 

برعملک��رد آنها باز می گردد به ای��ن ترتیب که با 
وجود بخش��نامه های متعددی که از س��وی بانک 
مرک��زی برای عدم پرداخت س��ود بیش��تر از ۱۵ 
درص��د هنوز هم برخی بانک ها به مش��تریان ویژه 
خود س��ودهای نجومی پرداخ��ت می کنند و گاها 

این نرخ ها به باالی 30 درصد هم می رسد.
به اعتقاد این منتقدان اگر تنها همین یک مساله 
م��ورد واکاوی قرار گیرد به خوب��ی رد اتهام بانک ها 
در بروز مش��کالت اقتصادی نمایان خواهد ش��د؛ رد 
اتهاماتی که منجر به آن ش��ده تا متولیان این عرصه 
همواره بازار سرمایه را به چشم رقیب نگریسته و مانع 
ازآن شوند تا این نقدینگی نتواند در مسیر به حرکت 
درآوردن چرخ های این بازار به عنوان یک نهاد مالی 

پر ظرفیت آن طور که باید به چرخش درآید.
به اعتقاد این کارشناس��ان بررس��ی مشکالت 
داخلی بانک ها حکای��ت ازآن دارد که عاجز بودن 
بانک ها در جلب رضایت قش��ر متوسط و ضعیف و 

فق��دان عدالت اقتصادی و ملزم نب��ودن به مبانی 
بانکداری اس��المی خود را در مشکالتی همچون: 
بن��گاه داری، ضعف نظ��ارت، دارایی های منجمد و 
س��می، زیان دهی و ش��کاف بین دارایی و بدهی، 
س��ودهای نجوم��ی و نامش��روع، اضافه برداش��ت 
از بان��ک مرک��زی، خلق پ��ول و ضری��ب فزاینده 
غیراصولی و ب��ه تبع آن افزایش انب��وه نقدینگی، 
قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، 
طمع غیرشرعی دریافت جریمه دیرکرد؛ نشان داد 

و ضربات سهمگینی به اقتصاد وارد کرد.

پوشش نواقص بانکی پشت تحریم
البت��ه در این بی��ن برخی از متولی��ان بانکی 
با دس��تاویز قرار دادن مس��ایل مرب��وط به تحریم 
اینگونه مدعی هس��تند که بخش اعظم مشکالت 
نش��ات گرفته از س��وی نظام بانکی به مش��کالت 
داخلی محدود نش��ده و مس��ایل مرتبط با تحریم 
کامال دس��ت و پای متولی��ان بانکی ب��رای انجام 

اقدامات درست را بسته است.
تمام داس��تان بانک ها و مش��کالت پدیدآمده 
از س��وی آنه��ا به یک ط��رف اما بررس��ی عمیق تر 
این مش��کالت به خوبی نش��ان از آن دارد که بروز 
مشکالتی از این دست تنها یک سرنخ آن به مسایل 
بانک��ی و عدم نظارت بر فعالیت آنها و... می رس��د و 
س��رنخ اصلی تر آن عدم مدیریت درس��ت و حساب 

شده برای ساماندهی این حجم نقدینگی در کشور 
اس��ت به این معنا که اگر متولیان و تصمیم گیران 
مربوطه می توانس��تند با س��رازیر کردن این حجم 
نقدینگی به سمت تولید به گونه ای عمل کنند که 
چرخ دنده های تولید داخل به حرکت درآید ماحصل 
آن این می شد که نه چرخ تولید متوقف می شد و نه 
بانک ها معطل بازپرداخت تسهیالت داده شده خود 
بودند و ش��اخص بازاری مانند بورس با حضور بیش 

از 4۵0 شرکت و صنعت اینگونه قرمز بود. 
آنچه مسلم است زنجیره این بازارها و نهادهای 
اقتصادی که ش��اکله اقتصاد کشور را رقم می زند در 
صورتی که درست و حساب شده مدیریت شود نه تنها 
نقدینگی که بخش اعظمی از سایر مشکالت موجود 
در هر یک از این نهادها را تواند حل کند به طوریکه با 
هدایت این حجم نقدینگی به سمت تولید به شکلی 
عمل شود که عالوه چرخش دوباره صنعت، متولیان 
بانک ها نیز دیگر نگرانی از بازپرداخت تسهیالت خود 
نداش��ته باش��ند و در برآیند گردش چرخ صنعت و 
بهبود گردش پول در بازار پول، ش��اخص های بورس 
نیز مجدد س��بز ش��وند. البته که تمام این اقدامات 
شدنی است اگر متولیان و تصمیم سازان همت کرده 
و بخواهند که ش��رایط اقتص��اد و بازار های آن بهبود 
یابد نه آنکه با س��نگ اندازی مانع از ایجاد اصالحات 
درکشور ش��وند و اینگونه عنوان کنند که نقدینگی 

چیزی نیست جز پول نافرمان.

مدیرکل ذخایر راهبردی وزارت جهاد وعده داد؛
بازارگوشتقرمزآراممیشود

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم  بازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی ب����ازار روز
از راه اندازی س��امانه جامع گوش��ت قرمز وارداتی خب��ر داد و گفت: 

واردات گوشت گوسفندی ۱46 درصد افزایش یافته است.
مس��عود بصیری از طراحی س��امانه ای برای توزیع گوش��ت 
واردات��ی خبر داد و گفت: چند روز قبل این س��امانه در کارگروه 

تنظی��م بازار معرفی و قرار ش��د صفر تا صد عملی��ات واردات و 
توزیع گوشت قرمز وارداتی از طریق این سامانه ثبت شود. وی با 
بیان اینکه این سامانه به تایید کارگروه تنظیم بازار رسیده است، 
گفت: بخش��ی از عملیات این طرح توسط شرکت پشتیبانی امور 

دام و بخشی توسط وزارت صنعت انجام و به ثبت می رسد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع، تنظیم بازار و ذخایر 
راهبردی با بیان اینکه سامانه جامع گوشت قرمز وارداتی، اقدامات 
اولی��ه خود را آغاز کرده اما کارهای تکمیلی آن باقی مانده، درباره 
اینکه این سامانه چه زمانی رسما فعالیت خود را آغاز می کند، گفت: 

این سامانه قرار است فعالیت خود را رسما از 2۵ بهمن ماه آغاز کند 
با این حال باید منتظر ابالغیه کارگروه تنظیم بازار باشیم.

بصی��ری اضافه ک��رد: هدف از راه اندازی س��امانه مذکور این 
است که جلوی خروج گوشت یارانه ای از شبکه توزیع گرفته شود 
و واس��طه هایی که نقشی در رساندن کاال به دست مصرف کننده 

نهایی ندارند، از این فرایند حذف شوند.
وی افزود: تمام گوشت قرمزی که وارد کشور می شود در این 
س��امانه ثبت خواهد شد. بنابراین در این سامانه ثبت و مشخص 
می شود الشه ای که وارد کشور شده و خرد شده، به کجاها رفته 

و به دست چه کسانی رسیده است.
این مقام مسئول با اشاره به صفر شدن تعرفه واردات گوشت 
قرمز که چند روز قبل از سوی معاون اول رئیس جمهور اعالم شد، 
اظهارداشت: حدود ۱40 تا ۱۵0 هزارتن میانگین واردات گوشت 
قرمز به کش��ور اس��ت و این واردات با ارز دولتی انجام می شود. با 
توجه به افزایش قیمت گوشت داخلی، تقاضا برای گوشت وارداتی 
باال رفته و وارداتی که انجام شده جامعه هدف را نمی تواند پوشش 
ده��د، بنابراین ما مجبوریم ب��رای جامعه هدف م��ان تدابیری را 

بیندیشیم که این تدابیر در حال انجام است.  مهر

بررسی سیاست روز از نقش بانک ها 
در بروز مشکالت اقتصادی

پول نافرمان


