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وبسایتبانکپاسارگاد
بهعنوانبهترینوبسایت
در یازدهمی��ن جش��نواره وب و موبای��ل ای��ران؛ 
وب سایت بانک  پاس��ارگاد، به عنوان بهترین وب سایت 

در بخش بانک و بیمه انتخاب شد.
در مراس��م اختتامی��ه یازدهمین جش��نواره وب و 
موبای��ل ایران که در تاریخ 26 بهمن و در محل س��الن 
خلیج فارس پژوهشگاه نیرو برگزار شد، وب سایت بانک  
پاس��ارگاد به دلیل دارا بودن فاکتورهای تأیید ش��ده ای 
همچون کارکرد خوب و کارا، محتوای غنی، ایجاد تجربه 
خوب برای کاربران، طراحی دیداری مناس��ب، ساختار 
و مس��یر در دس��ترس و آس��ان، ایجاد تعامل سازنده با 
مخاطب و اطالع رسانی خوب و... با اکثریت آرای داوران 

به عنوان وب سایت برتر و برگزیده معرفی شد.

ارائهخدماتبانکیشعبهتبریزبانکتوسعه
صادراتبهشهرکهایصنعتیاستان

رئیس ش��عبه تبریز بانک توسعه صادرات گفت: با 
گذش��ت بیش از دو دهه از فعالیت این بانک در استان 
آذربایجان شرقی و به لحاظ وجود شهرک های تولیدی 
و صنعتی، حجم باالی صادرات غیرنفتی و ظرفیت های 
بالقوه صادراتی در اس��تان، این ش��عبه توانسته است با 
اعطای انواع تس��هیالت ریالی و ارزی در عرصه توسعه 

صادرات غیرنفتی حضوری موثر داشته باشد.
حس��ین حس��ین پور افزود: تمامی صادرکنندگان 
ممتاز و دارندگان مدال افتخار و بیش از 90 درصد از 
صادرکنندگان اس��تان از مشتریان این بانک بوده و از 

خدمات بانک توسعه صادرات بهره مند گردیده اند.

افتتاحتصفیهخانهفاضالبشماره2
شهرکصنعتیکاسپین
دومی��ن تصفیه خان��ه فاضالب ش��هرک صنعتی 
کاسپین با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 

حفاظت محیط زیست مورد بهره برداری قرار گرفت.
عیس��ی کالنتری در جریان سفر یک روزه به استان 
قزوین، تصفیه خانه فاضالب ش��ماره 2 شهرک صنعتی 
کاسپین را افتتاح کرد. ظرفیت این تصفیه خانه فاضالب 
که با توجه به افزایش حجم خروجی فاضالب واحدهای 
تولیدی مستقر در شهرک صنعتي کاسپین احداث شده 
است، 1200 مترمکعب است و با استفاده از پساب هایی که 
تصفیه می کند، 38 هکتار از فضای سبز این شهرک آبیاری 
می شوند. برای ساخت و بهره برداری از این تصفیه خانه 40 
میلیارد ریال اعتبار از منابع شرکت شهرک های صنعتی 

استان قزوین هزینه صرف شده است.

اخبار

ذخایرارزیبانکمرکزیمطلوباست
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اکنون شرایط ویژه ای بر کشور حاکم است و 
ما باید بپذیریم درگیر جنگ اقتصادی هس��تیم اما با این حال ذخایر ارزی بانک 

مرکزی قابل قبول و مطلوب است.
عبدالناصر همتی با اش��اره به بحث مهم اش��تغال در استان کردستان اظهار 

داش��ت: فعال کردن ظرفیت های اقتصاد کردس��تان برای اشتغال از اهداف اولیه 
اس��ت و همه ما بدنبال تحقق این مهم هس��تیم. واقعیت این است که اکنون شرایط 

ویژه ای بر کش��ور حاکم است و ما باید بپذیریم درگیر جنگ اقتصادی هستیم اما با این 
ح��ال ذخایر ارزی بانک مرکزی قابل قبول و مطلوب اس��ت ضم��ن آنکه ظرف چندماه 

گذشته برنامه ریزی شد تا از منابع ارزی به صورت بهینه استفاده شود.
وی تاکید کرد: تامین خط اعتباری، سرمایه در گردش الزم برای طرح ها و پروژه های 

نیمه تمام استان کردستان با مشکلی مواجه نیست. روابط عمومی بانک مرکزی

جنب استانبول
نگفتیمکهپروازچارتریممنوعاست

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما نگفته بودیم که پرواز چارتری ممنوع است؛ بلکه 
اعالم کردیم تبدیل پروازهای برنامه ای به چارتری، از یک بهمن ممنوع خواهد بود.

محمد اس��المی با ابراز تس��لیت نسبت به ش��هادت تعدادی از پاسداران در 
حادثه تروریستی اخیر سیس��تان و بلوچستان گفت: امروز شاهد بهره برداری از 

اولین آشیانه هما در فرودگاه امام خمینی)ره( هستیم؛ به نحوی که هدفگذاری ما 
برای فرودگاه امام خمینی)ره(، دستیابی به ظرفیت 20 میلیون مسافر در سال است 

و هما علی رغم مشکالت مالی، این آشیانه را احداث و تجهیز کرده است.
وی افزود: امروز ش��اهد تست سرد ترمینال »سالم« در فرودگاه امام خمینی)ره(، با 
ظرفیت ۵ میلیون مسافر در سال هستیم که در بهار 98 آماده خواهد شد. این در حالی 
اس��ت که در حال حاضر، به طور ش��بانه روزی ساخت و ساز در این زمینه برقرار است و 

اولویت ما این است که هیچ کاری برای افتتاح باقی نماند. وزارت راه و شهرسازی

ج مراقبت بر
مزایایبورسکاالقابلقیاسبابازارهایغیرمتشکلنیست

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شفافیت و کارآمدی بورس کاال و 
انرژی بدون ش��ک بیشتر از بازارهای دیگر بوده و به طورکلی، اشکاالت احتمالی 

در بورس در قیاس با بازارهای رقیب، به مراتب کمتر است.
س��ه گروه مقابل فعالیت بورس کاال مقاومت می کنن��د. این، عصاره دیدگاه 

ش��اپور محمدی درخصوص منتقدین بورس کاالس��ت. گروه اول منقدین کسانی 
هس��تند که به علت عادت به گریز از تغییر، منتقد معامالت در بورس هستند چراکه 

این بورس اصالحات اساسی و ساختاری در بازار به وجود آورده است. 
وی گ��روه دوم مقاومت کنندگان را کس��انی می داند که رقابت و ش��فاف موجود در 
معامالت بورس کاال، منافعش��ان را محدود کرده و آنان ترجیح می دهند خارج از ضوابط 
موجود فعالیت کنند. محمدی، گروه سوم را افرادی قلمداد می کند که به دلیل ناآشنایی 

با مزیت ها و سازوکار بورس کاال به انتقاد از آن می پردازند. سنا 

ینگ وی ر ر

آگهى تغييرات شركت تحليلگران پيوند داده ها سهامى خاص به شماره 
ثبت 11205 و شناسه ملى 10760387161 

به اســتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/11/3 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : -1ســمت مديران براى مدت دو ســال بــه قرار ذيل 
تعييــن گرديد: محمد على منوچهرى تلورى كد ملــى 0080085229 به 
ســمت رئيس هيات مديره و مدير عامل-زهرا بيغشــى ماليرى كد ملى 
3934846319 به ســمت عضو هيئت مديره-زينب منوچهرى كد ملى 
0067456677 به ســمت نائب رئيس هيئت مديره. -2دارندگان حق 
امضا: كليه اساد و اوراق بهادار و بانكى از قبيل چك و سفته و ساير نامه 
هاى عادى و ادارى با امضا منفرد رئيس هيئت مديره و مدير عامل مديره 

همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شركت ها 
و موسسات غيرتجارى سارى (380238)

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: عسگرى خان زادى به نشانى گيالوند دانش يك پ74 ، مشخصات محكوم عليه: محمد حسن 
احمدى پيشكوهى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 1631 مورخ 97/9/7 دادگاه حوزه يك شوراى 
حل اختالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده است. محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 90/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/255/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم سررسيد چك (96/12/25) لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص 
بانك مركزى و مبلغ 4/500/000 ريال بابت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ 

ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. م الف/5834/2
 رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: عسگرى خان زادى به نشانى گيالوند دانش يك پ74 ، مشخصات محكوم عليه: رضا ژوله 
به نشــانى متوارى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 1630 مورخ 97/9/7 دادگاه حوزه يك شوراى 
حل اختالف دماوند كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه تجديدنظر اســتان – قطعيت حاصل كرده است. محكوم 
عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 110/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/500/000 ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم چك مورخه 96/6/5 لغايت زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص بانك 
مركزى و مبلغ 5/500/000 ريال بابت نيم عشر اجرايى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ 

اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. م الف/5834/1
 رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام دولت 
جمهورى اســالمى ايران با نمايندگى وزارت آموزش و پرورش در قســمتى از پالك 75 اصلى موافقت و براى آن پالك 
2749 فرعى از سنگ 75 اصلى منظور گرديده است لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1397/12/5 بعمل مى آيد كه 
از طريق انتشار آگهى به اطالع عمومى ميرسد كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد 
از تاريخ تحديد حدود ظرف مدت بيست روز اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف 

مدت يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. م الف/5835/2
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تبصره يك ماده 105 آئين نامه هاى اصالحى قانون ثبت
نظر به اينكه بهاى ثمن اعيان پالك 5973 فرعى مفروز از پالك 1375 فرعى از ســنگ 2 اصلى طبق درخواســت 
مالــك پالك مذكــور به نام عبدالحميد احمدى كــه پالك مذكور برابر ســند انتقال شــماره 1358/12/12-56116 
دفترخانه يك به وى از سيد صادق افتخار نورى انتقال يافته است و بهاى عادالنه ثمن اعيان پالك مذكور با لحاظ ماده 
917 قانون مدنى توســط كارشــناس دادگسترى طبق گزارش شــماره 272/ه- 97/11/21 به اين اداره اعالم شده 
است و بهاى مذكور به حساب سپرده ادارات ثبت توديع شده است لذا موضوع به علت عدم دسترسى به آدرس مالك 
در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار يك مرتبه آگهى تا ذينفع جهت اخذ سپرده مذكور به اين اداره مراجعه نمايد و در 
صورتى كه تضييع حق باشد ظرف مدت يك ماه پس از رويت اخطار با انتشار آگهى مى تواند به دادگاه صالحه مراجعه و 

گواهى طرح دعوى را ارائه نمايد. م الف/5833
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

متن آگهى طالق
چون خانم پرستو سهرابى سرور با ارائه دادنامه شماره 9709978310501318 -97/7/21 شعبه 3 دادگاه 
خانواده جهت امر طالق بايندفتر مراجعه لذا بدينوســيله به امير خورشــيانى اخطار ميشــود ظرف مدت يكهفته پس از 
انتشار آگهى در روزنامه به آدرس ذيل مراجعه تا حضوراً مبادرت به اجراء حكم گردد بديهى است در صورت عدم حضور 

پس از منقضى شدن مهلت مقرره مبادرت به ثبت طالق غيابى خواهد شد.
سردفتر محمد على فتاحى
سردفتر رسمى ازدواج و طالق 25-17 كرمانشاه

مزايده نوبت دوم
درپرونده اجرايى كالســه 970518 شــعبه اول احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس، محكوم عليهم 
اســماعيل اميرى اردهايى و... محكوم اند به فروش ماترك مرحوم شــمس على اميرى اردهايى و تقسيم وجوه حاصل 
از آن ميان وارث به نســبت ســهم هر يك مطابق با گواهى انحصار ورثه و پرداخت مبلغ -/1/800/000 ريال بابت 
هزينه اجرا درحق صندوق دولت: براين اساس ماترك مذكوركه عبارت است از: ششدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 
1/1680/14704-اصلــى و 1/14704-اصلــى واقع در گنبدكاووس– خ راهنمايى-حد فاصل تقاطع امام خمينى و 
نامجو –پالك 28 به مســاحت عرصه 350 مترمربع و اعيانى مشــتمل بر يكباب ســاختمان تجارى- مسكونى دو طبقه با 
زيربناى 103 مترمربع درطبقه همكف كه 75 مترمربع آن به صورت دو باب مغازه تجارى و 28 مترمربع آن به صورت 
راه رو و راه پله اســت. طبقه اول نيز يك واحد مســكونى با زيربناى 118 مترمربع را شــامل مى شــود. با قدمتى بالغ 
بــر50 ســال، هريك از مغازه ها از برق مســتقل برخــوردار و كل ملك نيز داراى امتيازات آب و برق و گاز هســت. از 
طريق مزايده حضورى به شــرح ذيل به فروش مى رســد.1-مطابق نظريه كارشــناس ملك مورد مزايده جمعا به مبلغ 
-/11/500/000/000 ريال ارزيابى گرديده اســت2-مزايده ازمبلغ پايه كارشــناس شــروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى فروخته ميشود.3-مكان مزايده درشعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس ميباشد 
4-موعد مزايده روز پنجشنبه مورخه 1397/12/23 ساعت 10 الى 11 صبح ميباشد.5-متقاضيان شركت درجلسه 
ميتواننــد پنج روز قبل از تاريــخ مزايده از مال مورد مزايده ديدن نمايند6-مزايده مذكور براى نوبت دوم تشــكيل 
ميگردد7-همراه داشتن كارت ملى براى متقاضيان الزامى است8-برنده مزايده مكلف است ده درصد مبلغ پيشنهادى 
خويش را فى المجلس و مابقى آنرا حداكثر ظرف مهلت يكماه به صندوق دادگسترى توديع و فيش آن را ارايه نمايد. 

درغير اين صورت ده درصد واريزى به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.
بهارى-مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان گنبدكاووس

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 ســاختمانهاى فاقد 
سند رســمى  برابر آراى شماره 139760318004003824-97/10/26  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات فرضعلى ميرزائى راجعونى 
فرزند حبيب اله در : 1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 268/77 مترمربع به شماره پالك فرعى 2032 
مجزى از 351 واقع در كلورز ســنگ اصلى 19 بخش 20 گيالن. به ادرس واقع در رســتم آباد- بلوار امير المومنين 
خيابان ســردار جنگل روبروى بن بســت سعادت 4  اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از 
تاريخ انتشــاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 13 /97/11 تاريخ انتشار 

نوبت دوم:97/11/28 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى  برابر راى شماره 139760318004003815-97/10/26  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات فتاح اسماعيلى كپته فرزند مرتضى 
در : 1- ششــدانگ يك قطعه زمين مشــتمل بر اعيان احداثى به مساحت 5000 مترمربع به شماره پالك فرعى 817 
مجزى از 415 واقع در لويه سنگ اصلى 16 بخش 20 گيالن .به ادرس واقع در رودبار- لويه  محرز گرديده   است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى  برابر راى شماره 139660318004003916-97/10/29  هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر در واحد ثبتى رودبار  تصرفات سيد فاضل حسينى الكه فرزند سيد 
حسين در :1- ششدانگ يك باب خانه و محوطه به مساحت 1181/50 مترمربع به شماره پالك فرعى 653 مجزى از 92 
واقع در اسطلخ جان سنگ اصلى 46 بخش 18 گيالن به ادرس واقع در رودبار- رحمت آباد –اسطلخ جان 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 
صدورســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند.بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهد شد تاريخ انتشار نوبت اول: 27 /97/11 تاريخ انتشار نوبت دوم:97/12/12 
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هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد 
ســند رســمى  برابر آراى شــماره 139760318004003914-1397/10/29 و 139760318004003914-
97/10/29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وســاختمانهاى فاقد سندرســمى مستقر در 
واحد ثبتى رودبار :1- تصرفات مجتمع خدمات بهزيستى شهيد حجت شمام در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر 
اعيان احداثى به مساحت 264/67 مترمربع به شماره پالك فرعى 1331 مجزى از 56 واقع در شمام سنگ اصلى 22 
بخش 20 گيالن به نشانى رستم آباد- مجتمع خدمات بهزيستى شهيد حجت شمام    محرز گرديده   است.2- تصرفات 
بهزيستى لوشان (مركز حرفه آموزى مهر) در ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر اعيان احداثى به مساحت 1456/17 
مترمربع به شماره پالك فرعى 663 مجزى از 3 واقع در جمال آباد سنگ اصلى 3 بخش 19 گيالن به نشانى لوشان جمال 
آباد محرز گرديده است. به ادرس واقع در رستم اباد پشته كوچه ميهن پشت ارايشگاه عاطفه 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 
تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد 
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آگهى برگ اجراييه
مشــخصات محكوم له: خانم اكرم محمدى فرزند فتح اله- كامياران روســتاى شيروانه پشت مسجد .مشخصات 
محكوم عليه: آقاى ابوبكر اردالن فرزند احمد- فعال مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه. محكوم به : به موجب دادنامه 
شماره 866 مورخ 97/9/13 و 673 مورخ 97/7/15 شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كامياران مفاد دادنامه 
فوق الزم االجراســت محكوم عليهم مكلف اند از تاريخ ابالغ اين اجراييه (1-پس از ابالغ اجراييه ظرف مدت ده روز) 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند محكوم شده اند به پرداخت مبلغ  هجده ميليون و ششصد و پنجاه هزار ريال و ماهيانه 
30000 تومان تا پايان قرارداد طبق فاكتور 97/1/28 و مبلغ 65000 تومان هزينه جابجايى و تعمير آبگرمكن مطابق 
فاكتور 97/1/28 بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه هاى متعارف آب  و برق وگاز و تلفن ( از مصارف چهارگانه) در 
مدت اجاره و نيز مبلغ 302/500 ريال بابت هزينه دادرســى هر گاه ظرف مهلت ســه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجراى حكم و پرداخت مبلغ فوق الذكر خواهان بوده ايد لكن اقدام ننموده باشيد به نحوى كه 
اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجراييه متاثر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهيد شد. عالوه بر 
موارد باال كه قسمتى از مفاد ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آيين 
دادرسى مدنى مصوب 1379/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه 

ظهر برگ اجراييه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نماييد. م/الف:694
ميالد اميرى- قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف كامياران
 هوشنگ آذربار- رييس شوراى حل اختالف شعبه سوم كامياران

آگهى حصر وراثت
آقاى سيد مهدى حسينى لرگانى ف سيد حبيب اله به شرح درخواستى كه به شماره 3/970/97 اين شعبه 
ثبت گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان شهناز عاشورى زاده ف 
محمــد ش ش 15 صادره چالوس در تاريخ 97/11/7 در شهرســتان عباس آباد  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-سيد مهدى ش ش 1800 ت ت 61/3/29 همسر متوفى2-سيده آوا ش 
ش 7120044915 ت ت 92/5/18 فرزنــد متوفى3-ســيده آرام ش ش 7120061135 ت ت 94/11/3 
فرزند متوفى همگى حســينى لرگانى والغير، اينك شــورا پس از 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 سوم حكمى شوراى حل اختالف عباس آباد-موسوى

آگهى حصر وراثت
آقاى كامران محســنى ف محمدعلى به شــرح درخواستى كه به شماره 3/1218/97 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان محمدعلى محسنى ف كرباليى احمد 
ش ش 703 صادره تنكابن در تاريخ 97/11/21 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگــى گفته، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به :1-مرضيه روحى چابكى ف اســماعيل ش ش 46 همســر دائمى متوفى2-كامران ش 
ش 2   3-محمود ش ش 45   4-احمد ش ش 31   5-مرضيه ش ش  3   6-فاطمه ش ش 15   شــهرت همگى 
محسنى-فرزندان متوفى والغير، اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست 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 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف رامسر-محمدحسين رشيدى

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدحســن ربيع اشــرفى ف عقيل به شرح درخواســتى كه به شــماره 2/1399/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان على ربيع اشرفى ف محمدحسن 
ش ش 14 صادره رامســر در تاريخ 9/15//97 در شهرســتان رامســر  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به :1-ســما ربيع اشــرفى ش ش 2270181417 دختر متوفى2-فاطمه قربان سروى ش 
ش 54 ف يوســف همســر دائمى متوفى3-محمدحسن ربيع اشــرفى ش ش 20 پدر متوفى4-مينا جعفرقلى نژاد 
ف محمدعلى ش ش38 مادر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشــريفات 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 دوم شوراى حل اختالف رامسر-خواجه خسان

اجراييه
ش پ :8/900/97 محكــوم له: فرحناز شــريفى جمالى ف على محمد –بابل –كشــورى كوى اميرالمومنين-

ذوالفقار 10 پالك 8 محكوم عليه:اسماعيل دژآگاه ف احمد به موجب رأى 1238-97/10/5 شعبه هشت شوراى 
حل اختالف بابل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت18,000,000 ريال بابت اصل خواســته 
و305,000 ريال هزينه دادرســى و مبلغى بابت خســارت تاخير در تاديه از زمان سررســيد چك ها 284672-
96/5/31 و 784673-96/6/30 تا اجراى حكم . رأى صادره غيابى مى باشد.استناد ماده 19 آيين نامه اجرايى 
ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين 
اخطــار اجرايــى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
مسئول دفتر شعبه  هشت شوراى حل اختالف بابل

گواهى حصر وراثت
آقاى كمال الدين ذاكرى ش ش 275 به اســتناد شــهادتنامه و گواهى فوت و رونوشــت شناسنامه ورثه كه 
تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته:شادروان عباس ذاكرى ش ش 6 در تاريخ سه شنبه 16 بهمن 1397 
درگذشته و ورثه وى در هنگام درگذشت عبارتند از:1-مهرى ذاكرى ف جواد ش ش 1144    2-عصمت ذاكرى 
ف جواد ش ش 2   3-ربابه ذاكرى ف جواد ش ش 3 هرســه خواهران متوفى4-كمال الدين ذاكرى ف جواد ش 
ش 275 برادر متوفى . پس از تشــريفات قانونى ســرانجام در تاريخ 97/11/27 در وقت فوق العاده شعبه دوم 
حصــر وراثت شــوراى حل اختالف محمودآبــاد به تصدى امضاكنندگان زير تشــكيل و پس از مالحظــه پرونده كار 
گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشــته منحصر به اشــخاص يادشــده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن 
روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد به صورت زير تقسيم مى گردد:1-مهرى 
ذاكرى(خواهر): 1/5 ( پك پنجم) از كل ماترك 2-عصمت ذاكرى(خواهر):1/5 ( يك پنجم) از كل ماترك 3-ربابه 

ذكرى(خواهر):1/5 ( يك پنجم) از كل ماترك 4-كمال الدين ذاكرى(برادر)2/5 (دو پنجم) از كل ماترك.م/الف
                                                                               قاضى شوراى حل اختالف شعبه  دوم حصر وراثت محمودآباد-عابدى

مزايده
در راســتاى نيابت واصله از اجراى احكام مدنى كازرون وبه موجب پرونده كالســه 970544اجرايى شغبه اول 
حقوقى كنگان آقاى على صفايى فرزند حســن محكوم اســت به پرداخت مبلغ 2/614/405/000در حق رضا حاتمى 
فرزند حيدر و مبلغ 7/300/000ريال بابت هزينه اجرايى در حق صندوق دولت وبا توجه به اينكه نامبرده 5 قطعه زمين 
به شماره پالك 3/5204و3/5205و3/5206و3/5189و3/5190همگى مغروز ومجزا شده از پالك 3/3625واقع 
در كنگان –بلوار امام خمينى (ره)-روبروى پمپ بنزين صفايى –شــمال شــرقى هتل در حال احداث پتروشيمى صادر 
وثبت گرديده معرفى نموده است ،اين دادگاه قصد دارد از طريق مزايده واز محل فروش ملك فوق الذكر محكوم به 
راى پرداخت نمايد . ارزش هريك از امالك 550/000/000ريال و مجموعا به مبلغ 2/270/000/000ريال توسط 
كارشــناس برآورده گرديده اســت . مزايده در مرحله اول بوده واز قيمت پايه كارشناسى مزايده شروع وبا با باالترين 
قيمت پيشنهادى موافقت مى گردد . تاريخ انجام مزايده روز شنبه 97/12/11ساعت 10 صبح در دفتر اجراى احكام 
حقوقى دادگسترى كنگان مى باشد .متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از انجام مزايده در اين دادگاه حاضر وبا هماهنگى 
نســبت به بازديد ار ملك مورد نظر اقدام نمايند . پرداخت قيمــت ملك وانتقال به خريدار وفق مقررات خواهد بود. 

م الف 628
 دادرسى اجراى احكام مدنى دادگسترى كنگان

آگهى تحديد حدود در اجراى قانون ساماندهى و حكايت از توليد و عرضه مسكن
هيات رسيدگى به قانون حمايت از توليد و عرضه مسكن مستقر در ثبت دماوند با صدور سند مالكيت بنام حسين 
الماســى كوپايى در قســمتى از پالك 73 اصلى موافقت و براى آن پالك 229 فرعى از سنگ 73 اصلى منظور گرديده 
است لذا مراتب تحديد حدود در تاريخ 1397/12/5 بعمل مى آيد كه از طريق انتشار آگهى به اطالع عمومى ميرسد 
كه چنانچه كسى نسبت به صدور سند مالكيت بنام شخص معترضى باشد از تاريخ تحديد حدود ظرف مدت بيست روز 
اعتراض خود را كتباً به اداره ثبت دماوند تحويل و از تاريخ اعتراض ظرف مدت يك ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند 

گواهى طرح دعوى را اخذ و ارائه نمائيد. م الف/5835/1
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ دفترخانه
ش پ:2624 آقاى حســينعلى جاويدمند- در اجراى دادنامه شماره 97/7/18-9709971920300598 
صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى تنكابن ، طالق از نوع بائن خلع به شماره ترتيب 2623 به تاريخ وقوع 
و ثبت 1397/11/18 فى مابين حســينعلى جاويدمند و مهوش دريائى در اين دفترخانه به ثبت رســيده اســت.

مراتب برابر مقررات به شما اعالم مى گردد.م/الف
على نقى ساخانيانى-سردفتر ازدواج شماره 44 و طالق 1 تنكابن

آگهى ثبتى
آگهى تغييرات شركت خدماتى كارون گل كار سهامى خاص به شماره ثبت 529 و شناسه ملى 10860589380

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/10/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
اعضاء اصلى هيئت مديره براى مدت دو ســال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: گودرز عيديوندى 5559480924 
بعنــوان مديرعامــل – اعظــم عيديونــدى 1970335084 بعنــوان رئيــس هيــات مديــره – وجيــه عيديونــدى 
1972253824 بعنوان نائب رئيس هيئت مديره . حق امضاء كليه اوراق و اســناد بهادار شــركت از قبيل: چك ، 
ســفته ، برات و قراردادها با امضاء مديرعامل همراه با مهر شــركت معتبر است. مهسا موريانى 1756966737 و 
سعيد موريانى 1755584318 به ترتيب به عنوان بازرس اصلى و على البدل براى مدت يكسال انتخاب شدند. 
بــا ثبت اين مســتند تصميمات انتخاب بازرس ، انتخاب و تعيين ســمت هيئت مديــره ، تعيين وضعيت حق امضاء ، 
انتخاب شــده توســط متقاضى در ســوابق الكترونيك شــخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان 

ثبت قابل دسترسى مى باشد.
اداره ثبت اسناد و امالك خوزستان
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مسجد سليمان

در حالیک��ه دول��ت تصمی��م  ن�ه ا ر داشت س��ال 98 اصالح صف ي����ا
یارانه بگی��ران را به اس��تانداران بس��پارد که چند 
روزپیش کمیسیون تلفیق با این موضوع مخالفت 
کرد و همچون س��ال های گذشته توپ را به زمین 

دولت بازگرداند.
یارانه نقدی که دیگر تبدیل به یکی از بندهای 
مهم نظام اقتصادی کش��ور ش��ده است، سال های 
زیادی است که در صف اصالح از سوی متولیان امر 
قرار گرفته است؛ چه از زمان دولت دهم که اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها کلید خورد، چه در دولت 
یازدهم و دوازدهم که هر س��اله ش��عار اصالح این 

قانون سر داده شد.
در واقع با گذشت نزدیک به 8 سال از اجرای 
این قانون مهم، هنوز هم سازوکار اصالح پرداخت 
یارانه نقدی و حذف اقشار پردرآمد مشخص نیست 
و دولت و مجلس با پاسکاری های پی درپی اصالح 

قانون را به تعویق می اندازند. 
این در حالی اس��ت که به اذعان کارشناس��ان 
اقتص��ادی و حتی اعضای دول��ت و مجلس، روال 
کنونی پرداخت یارانه نقدی به هیچ عنوان منطق 
اقتص��ادی ن��دارد و نوع��ی چالش نیز محس��وب 
می ش��ود چراکه واریز پول به حس��اب بیش از ۷8 
میلی��ون نفر از جمعی��ت نزدیک ب��ه 82 میلیون 
نفری کشور، موجب شده طی سال های اخیر سهم 
قانونی بخش »بهداش��ت و درم��ان« و »صنعت و 
تولید« از هدفمندی یارانه ها، نادیده گرفته شود و 

قانون از مسیر و هدف اصلی خود خارج شود.
از سوی دیگر نیز، با توجه به عدم تغییر مبلغ 
یارانه نقدی ب��ا وجود تغییرات نرخ تورم، خط فقر 
و کاهش ارزش پایه پولی طی س��ال های گذشته، 
نمی ت��وان گفت که واریز ماهان��ه 4۵ هزار و ۵00 
تومان توانس��ته است گره ای از مشکالت معیشتی 

مردم باز کند بلکه تنها موجب شده ساالنه مبلغی 
در ح��دود 42 ه��زار و ۵00 میلی��ارد توم��ان از 

بیت المال مورد استفاده نادرست قرار گیرد.
مهدی پازوکی کارش��ناس اقتصادی می گوید: 
وضعی��ت توزی��ع یارانه ه��ای نقدی در کش��ور به 
هیچ وجه منطقی نیس��ت. روند واری��ز یارانه باید 
اصالح ش��ود زیرا در حال حاضر همه افراد جامعه 
از دهک های مختلف درآمدی در صف مش��موالن 

دریافت یارانه نقدی قرار دارند.
وی با بی��ان اینکه اص��الح نحوه واری��ز یارانه 
نقدی ضروری اس��ت، ادامه می دهد: از سال 89 که 
هدفمندی یارانه ها کلید خورد تا س��ال 94 میزان 
بودجه ای که دولت ب��رای این بخش هزینه کرد 2 
برابر بودجه طرح های عمرانی بوده است؛ تخصیص 
کمت��ر از ۵0 درصد بودجه طرح های عمرانی هم به 
بیکاری دامن زده اس��ت و هم ب��ه دلیل اینکه این 
حوزه نیاز به بیش از ۵00 هزار میلیارد تومان دارد، 
زمان اتمام پروژه ها را بس��یار طوالنی کرده اس��ت. 
ب��رای اداره منطق��ی و صحیح اقتصاد کش��ور، باید 
یارانه های نقدی به درستی هدفمند و تعیین تکلیف 
ش��ود در غیر ای��ن صورت نه تنها از بار مش��کالت 

کاسته نمی شود بلکه تشدید نیز خواهد شد.

سرنوشتتکرارییارانهنقدیدرسال۹۸
بر این اس��اس، دولت در بودجه س��ال 98 که 
از فردا در صحن علنی مجلس مورد بررس��ی قرار 
خواهد گرفت، پیشنهاد داده بود که استانداران بنا 

بر اطالعات موجود در اس��تان ها، حذف سه دهک 
باالی درآمدی را کلید بزنند.

دول��ت پیش بینی کرده بود که در صورت حذف 
اقش��ار پردرآم��د، مبل��غ باقی مانده ص��رف تکمیل 
طرح های عمرانی هر استان شود تا از این طریق هم 
نظام پرداخت یارانه نقدی اصالح شود هم تا حدودی 
طرح های عمرانی، به سمت تکمیل شدن پیش روند.

ب��ا این ح��ال کمیس��یون تلفی��ق مجلس که 
وظیفه رس��یدگی ب��ه الیحه بودج��ه را دارد، طی 
بررس��ی هایی ک��ه انجام داد اعالم ک��رد که با این 
پیش��نهاد دولت مخالف ب��وده و نمی تواند موضوع 
حذف اقش��ار پردرآمد را به اس��تانداران بسپارد و 
دول��ت باید خود اقدام به حذف س��ه دهک باالی 

درآمدی جامعه کند.
این تصمیم کمیس��یون تلفیق نه تنها تصمیم 
جدیدی نیس��ت بلکه هر ساله در بودجه گنجانده 
می ش��ود و هر س��اله نیز به اج��را در نمی آید؛ به 
گونه ای که این مس��اله تبدی��ل به یکی از مباحث 
دائمی بودجه طی س��نوات گذش��ته شده است و 
صرف��ا روی کاغ��ذ نوش��ته می ش��ود بی آنکه قدم 

موثری در راستای اجرای آن برداشته شود.
مجل��س باید ب��ه این موضوع بپ��ردازد که راه 
حلی اساسی، دقیق و کارشناسی برای اصالح نظام 

واریز یارانه نقدی پیدا کند.
قطع��ا نماین��دگان مجل��س و اعض��ای دولت 
درپی ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور و بهبود 
سطح رفاه جامعه هستند اما اینکه توجه »عملی« 

و »دقی��ق« ب��ه اصالح نظ��ام توزی��ع یارانه نقدی 
نمی کنند، جای نقد دارد.

دورری��ز منابع مالی کش��ور آن هم در ش��رایط 
جنگ اقتصادی و افزایش فش��ار به قش��ر کم درآمد 

جامعه، فاقد هرگونه منطق و ادله کارشناسی است.

تاریخچهپاسکاریاصالحیارانه
میاندولتومجلس

 در ادام��ه نگاهی به رون��د تصمیمات دولت و 
مجلس طی س��ال های گذش��ته برای اصالح نظام 

توزیع یارانه نقدی می کنیم.
 متولیان دولت دهم تصمیم داشتند با خوشه 
بندی، وضعیت درآمدی متقاضیان را مش��خص و 
بر آن اساس مش��مولین دریافت یارانه را مشخص 
کنند اما این سیاس��ت نتیج��ه ای نداد و دولت هر 
ماه مبل��غ 4۵۵00 تومان به حس��اب ۷۷ میلیون 
ایرانی واریز کرد. در نهایت دولت دهم بدون اتخاذ 
سیاستی مناسب، با پرداخت ساالنه حدود 42 هزار 
میلیارد تومان یارانه نقدی، پروژه بزرگ هدفمندی 

یارانه ها را به دولت یازدهم تحویل داد.
ب��ا آغاز به کار دول��ت یازدهم و وعده متولیان 
جه��ت غربالگ��ری یارانه بگی��ران، امیده��ا ب��رای 

ساماندهی قانون هدفمندی قوت گرفت.
در همی��ن بحبوح��ه دول��ت تصمی��م گرفت 
که در فروردین ماه س��ال 93 ف��از دوم هدفمندی 
را کلی��د بزن��د و از طریق ثبت نام مجدد، لیس��ت 
یارانه بگیران را س��امان دهد، اما در نهایت طی 10 
روز ۷3 میلیون نفر ب��رای دریافت یارانه متقاضی 
ش��دند و به این ترتیب بود که دولت نتوانس��ت از 
طریق بازیابی اطالعات مردم، صف یارانه بگیران را 
چندان خلوت کند، البته حذف خارج نش��ینان در 
اسفند س��ال 93 نکته مثبتی به شمار می آمد که 
طبق برآوردها موجب ش��د در مجموع ۵0 هزار و 

886 نفر از لیست یارانه بگیران حذف شوند.
آغاز س��ال 94 همزمان با الزام بودجه ای دولت 
مبنی بر حذف افراد غیرنیازمند از لیست یارانه بگیران 
ب��ود؛ دولت بدون هیچ توضیح��ی، 4 میلیون نفر از 
یارانه بگیران را حذف کرد که این مساله اعتراضات 
گس��ترده ای را درپی داشت به گونه ای که دولت در 
خرداد س��ال 94 س��امانه ای را برای بازگشت افراد 
حذف ش��ده به صف یارانه )در صورت تایید وزارت 
کار( راه اندازی کرد و به این ترتیب، یک میلیون نفر 

دوباره مشمول دریافت یارانه شدند.
با ورود به س��ال 9۵، مجلس دولت را به حذف 
24 میلیون متقاضی دریافت یارانه از طریق حذف 
ش��ش گروه درآمدی مش��خص و سه دهک باالیی 
جامعه که درآمد باالی سه میلیون تومان داشتند، 
ملزم کرد و در حالی که وظیفه قانونی دولت سامان 
بخشیدن به مشموالن دریافت یارانه بود اما دولت 
با عدم اس��تقبال از این مس��اله اعالم کرد که توان 
حذف این تعداد یارانه بگیر را ندارد و در نهایت نیز، 
طبق آمار کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس طی 
سال 9۵، تعداد690 هزار و 690 نفر حذف شدند.

بر این اساس؛ با پایان یافتن عمر دولت یازدهم 
و شروع به کار دولت دوازدهم کارشناسان اقتصادی 
اظهار می کردند که با توجه به شرایط موجود، قطعا 
در این دوره شاهد مطلوب سازی صف یارانه بگیران 
خواهی��م ب��ود. در نهای��ت نی��ز در الیح��ه بودجه 
پیش��نهادی، دولت اعالم کرد که قصد دارد بودجه 
مربوط به یارانه نقدی را نصف کند و این بودجه را 
به مبلغ حدود 20 هزار میلیارد تومان برس��اند که 
این کاهش بودجه، منجر به حذف 34 میلیون نفر 
یارانه بگیر می ش��د، اما مجلس در جلسات بررسی 
الیحه بودجه 9۷، با این بند از الیحه موافقت نکرد 
و ب��ا این مخالفت، لیس��ت یارانه بگی��ران همچون 

گذشته بدون تغییر ماند.  مهر

انحراف قطار يارانه نقدی از مسیر؛

توپ یارانه در زمین دولت ماند

رئیس شورای تامین دام مطرح کرد؛
شوک گوشتی 

درحالی که س��االنه بی��ش از 100 هزار تن  گوش��ت قرم��ز به کش��ور وارد می ش��ود تا ب����ازار روز
کس��ری تولید را تامین کند و ذخایر فعلی گوش��ت هم 2۵ هزار 
ت��ن اس��ت، هم اینک 1۷ هزار تن گوش��ت در گم��رک به طمع 

بهرمندی از معافیت مالیاتی دپو شده است.
درحالی که 1۷ هزار تن گوش��ت در گمرک مانده تا مشمول 
دریافت معافیت مالیاتی شود، هر کیلوگرم گوشت قرمز در بازار در 
مح��دوده 100 هزار تومان به فروش می رس��د و مردم برای خرید 
گوشت های تنظیم بازاری در صف های طوالنی می ایستند. براساس 
آمار موجود س��االنه حدود یک میلیون تن گوشت قرمز در کشور 

مصرف می ش��ود که از این رقم بیش از 100 هزار تن آن از طریق 
واردات و 900 هزار تن هم از محل تولید داخل تامین می شود.

براساس خبری که دادستان بندرعباس داده است، 1۷ هزار تن 
گوش��ت قرمز در گمرک بندر شهید رجایی دپو شده است؛ درحالی 
که این رقم معادل 1۷ درصد واردات ساالنه گوشت قرمز است که 
واردکنندگان به طمع بهرمندی از معافیت جدید گمرکی که دولت 

برای ورادات گوشت قرمز در نظر گرفته در 
گمرک ذخیره شده است.

براس��اس مصوبه جدید 
هیئت دولت برای تنظیم 

ب��ازار گوش��ت، واردات 
با  قرمز  گوش��ت  انواع 
حق��وق ورودی چه��ار 
درصد مجاز شده است.

ابوالفت��ح ابوالهادی دادس��تان بندرعباس اظه��ار کرد: در این 
منطقه مس��تقر شدیم و با همه مس��ئوالن از جمله سازمان بنادر، 
گم��رک، جهاد کش��اورزی  و دامپزش��کی دیدار و مس��تندات را 
دریافت و بررس��ی کردی��م. وی ادامه داد: در حال حاضر بخش��ی 
از این محموله ها که تحت عنوان 
کاالی متروکه و بخش��ی دیگر 
ک��ه مربوط به س��ازمان 
پشتیبانی امور دام است، 

می تواند ترخیص شود.
بندرعباس  دادستان 
درب��اره علت دپ��وی این 
حجم از گوش��ت در بندر 
ش��هید رجای��ی گف��ت: 
به دلی��ل اینک��ه این کار 

به نف��ع واردکنندگان بوده ت��ا از معافیت ه��ای مالیاتی بهره مند 
شوند، عامدانه اقدام به دپوی گوشت در این منطقه کرده اند.

ابوالهادی تأکید کرد: اگر خود واردکنندگان به سرعت اقدام به 
ترخیص محموله های گوش��ت کنند که خیلی خوب است در غیر 

این صورت، مجبور هستیم خودمان برای این کار اقدام کنیم.
منصور پوریان رئیس شورای تامین کنندگان دام نیز در پاسخ 
به اینکه چرا این حجم از گوش��ت در گمرک ذخیره شده است، 
اظهار کرد: 1۷ هزار تن رقم بس��یار باالیی است و افرادی که این 

کار را کرده اند باید پاسخگوی رفتار خود باشند.
وی افزود: ورود این حجم گوش��ت به ب��ازار تاثیر زیادی در 
تامین گوش��ت مورد نیاز و کاهش قیمتها خواهد داشت. ذخیره 
فعلی کش��ور برای گوش��ت قرمز 2۵ هزار تن اس��ت که این رقم 
بی سابقه اس��ت و حاال 1۷ هزار تن گوشت قرمز در گمرک باقی 

مانده و باعث شوکه شدن ما نیز شده است.  تسنیم


