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 نخستین شعبه وحدت بانک انصار
در استان گلستان 
در طلیعه دهه پنجم انقالب اسالمی، بانک انصار در 
ادامه راهبرد کالن خود مبنی بر شفافیت و رعایت کامل 
موازین ش��رعی و با همکاری علمای شیعه و اهل سنت 
اقدام به راه اندازی شعب وحدت در استان گلستان کرد 
تا از این طریق مطابق با فتاوای شرعی علمای این حوزه 
و تطبیق آن با قوانین بانکی کشور فضا را برای دریافت 
تس��هیالت و خدمات بانکی برای هموطنان اهل س��نت 
مخصوصا جوانان عزیز این استان والیتمدار فراهم کند. 
مدیرعامل بانک انصار؛ بانکداری اسالمی و اقتصاد 
مقاومتی و آیین افتتاح ش��عبه وحدت گنبد کاووس، 
با اش��اره به اینکه بانک انصار یک بانک مردم پایه و با 
محوری��ت خدمت بی منت به هم��ه مردم اعم از اقوام، 
مذاهب و اقش��ار مختلف است، گفت: توسعه خدمات 
به مردم بزرگوار اهل س��نت کش��ور یکی از محورهای 
سند تحول بانک انصار است. آیت اهلل ابراهیمی انطباق 
نیازهای مردم با موازین شرعی و توسعه خدمات خود 

به اقشار مختلف مردم را رسالت بانک انصار دانست.

همه کارکنان بانک کشاورزی بسیجی هستند
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی در 
بازدید از ساختمان جدید حوزه مقاومت بسیج این بانک 
اظهار داش��ت: همه کارکنان بانک کش��اورزی بسیجی 
هس��تند چراکه ماهیت فعالیت های این بانک در جبهه 
اقتصادی و در راستای تقویت توان تولید کشور و صالبت 

و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسالمی است.
روح اله خدارحم��ی در جمع مدیران حوزه مقاومت 
بسیج شهدای بانک با بیان این مطلب تصریح کرد: بسیج 
در تمام ش��ئون کش��ور حضور دارد و موجب اطمینان، 
امنیت و مقاومت کش��ور در برابر بداندیش��ی دشمنان 
است که به حمداله با پیروی از رهنمودهای مقام معظم 
رهبری و حفظ روحیه بسیجی توسط ملت شریف ایران، 

همواره از این تنگناها با موفقیت خارج شده ایم.

 تثبیت رتبه برتر بانک صادرات ایران
در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

براساس گزارش عملکرد هشت ماهه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، بانک صادرات ایران در زمینه پرداخت 
تس��هیالت و حمای��ت از کاالی ایران��ی و اش��تغال در 
بنگاه های کوچک و متوس��ط، همچنان رتبه اول را در 

بین بانک های خصوصی کشور به خود اختصاص داد.
عملکرد هشت ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
منتش��ر شد که براس��اس آن رتبه بانک صادرات ایران 
در تأمی��ن مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوس��ط 
و طرح های نیمه تمام با پیش��رفت باالی ٦٠ درصد در 
راس��تای اقتصاد مقاومت��ی در آبان ماه ١٣٩٧ در میان 
بانک های خصوصی از نظر تعداد تس��هیالت پرداخت 

شده به این بنگاه ها همچنان اول است.

مزایای تشکیل بانک مشترک ایرانی - خارجی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه ایجاد 
بانک مشترک موجب تسهیل و بهبود فرآیند صادرات 
و واردات ایران با سایر کشورها می شود،  افزود:  پس از 

عراق، چین و ترکیه جزو اولویت ها هستند.
علی صالح آبادی درباره تاس��یس بانک مش��ترک 
ب��ا بانک های خارجی، اظهار داش��ت: ایج��اد بانک های 
مشترک با کش��ورهایی که در مجموع تبادالت تجاری 
زیادی با آنها وجود دارد بس��یار موثر اس��ت و می تواند 
موجب تسهیل فرآیند صادرات و واردات به این کشورها 
ش��ود و توسعه مراودات را سبب ش��ود. وی با اشاره به 
ایجاد بانک مش��ترک با عراق در سفر اخیر وزرا به این 
کشور گفت: عراق از جمله کشورهایی است که صادرات 
گسترده ای از س��وی ایران به این کشور در حال انجام 
اس��ت و س��االنه ٩ میلیارد دالر کاال و خدمات به این 
کشور صادر می شود؛ بنابراین در صورتی که ایجاد این 
بانک با موانع تحریمی و غیره مواجه نش��ود می تواند به 
توسعه مبادالت دو کشور کمک کند و فعاالن اقتصادی 
دو کش��ور با خی��ال راح��ت از طریق بانک مش��ترک 

فعالیت های اقتصادی خود را ساماندهی کنند.

 آمار ۱۰ ماهه
پرداخت تسهیالت ساخت مسکن

بانک مس��کن در گزارشی که درخصوص عملکرد 
١٠ ماهه این بانک منتش��ر کرده است حجم ریالی و 
تعداد تس��هیالت پرداخت شده به سازندگان در قالب 

تسهیالت مشارکت مدنی را اعالم کرده است.
در ١٠ ماه اول امس��ال، معادل حدود 2 هزار و 4٠٠ 
میلیارد تومان انواع تسهیالت ساخت مسکن )مشارکت 
مدنی( به س��ازندگان و متقاضیان واجد شرایط پرداخت 
شده است که رقم قابل توجهی از کل تسهیالت پرداخت 
شده در بخش مسکن از سوی این بانک را شامل می شود.

در ١٠ م��اه اول امس��ال مجموعا 2٣ ه��زار و ٦٩١ فقره 
تس��هیالت ساخت مسکن به س��ازندگان پرداخت شده 
اس��ت؛ همچنین مطابق با آمارهای ارایه شده در دی ماه 
امس��ال نیز تعداد 2 هزار و 25٦ فقره تسهیالت ساخت 
مسکن به سازندگان پرداخت ش��ده است؛ حجم ریالی 
تسهیالت مشارکت مدنی پرداخت شده به سازندگان در 
بخش مس��کن در دی ماه امسال نیز رقمی بالغ بر 2٧4 

میلیارد و 888 میلیون و ٦٠٠ هزار تومان بوده است.

اخبار

خرید سه فروند ایرباس ۳۱۹ برای ایران ایر
 مدیرعام��ل ایران ایر گفت: س��ه فرون��د ایرباس ٣١٩ برای ن��اوگان ایران ایر 

خریداری شد که تأمین مالی آن از محل فاینانس است.
فرزان��ه ش��رفبافی اظهار داش��ت: پس از تغیی��ر نگ��رش در وزارت راه در 
تأمی��ن ناوگان هوایی و ب��ا حمایت های هیأت دولت و س��ازمان برنامه و بودجه 

و رئیس جمهور برنامه توس��عه ناوگان در هما با مدل های متفاوت آغاز ش��د. وی 
افزود: س��ه فروند ایرباس ٣١٩ به تازگی خریداری ش��ده است که امروز وارد ناوگان 

هما می شود و تولید سال 2٠٠2 میالدی است.
مدیرعامل ایران ایر گفت: تأمین مالی این هواپیماها از طریق فاینانس که تجربه آن 
را بیش از این داش��تیم، انجام شده است. وی افزود: با ورود این سه فروند هواپیما ٣8٠ 
 ATR صندلی به ناوگان هما افزوده می شود و پروازهایی که پیش از این با فوکر ١٠٠ یا

نمی توانستیم، انجام دهیم با این ایرباس های برد متوسط انجام می دادیم.  فارس

ج مراقبت بر
تبدیل کارت ملی هوشمند به کارت بانکی

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، از تبدیل کارت های ملی هوشمند 
به کارت های بانکی خبر داد و گفت:از این پس، با هماهنگی سازمان ثبت احوال، 

کارت های ملی هوشمند در شبکه بانکی خدمات می گیرند.
محمدرضا حسین زاده گفت: بانک ملی به آحاد مردم تعلق دارد و همواره یک 

موسس��ه نهادساز بوده که تشکیل شده است. وی با بیان اینکه بانک ملی با ٣٣٠٠ 
شعبه داخلی و 2٠ شعبه بانک خارجی نقش بی بدیلی در ایجاد ساختارها ایفا می کند، 

افزود: این درحالی است که بانک مرکزی یک برنامه 4 بعدی را طراحی کرده است.
مدیرعام��ل بانک مل��ی ادام��ه داد: بانک ملی اکن��ون با حضور تیم ه��ای مختلف، 
محصوالت پرشمار و نوینی را طراحی کرده که سوپرمحصول هایی را در حوزه بانک ارایه 
می کند، این در حالی است که نمونه برخی سامانه های بانکی و پرداخت های الکترونیکی 

طراحی شده در ایران، در دنیا بی نظیر است.  ایرنا

پشت باجه
بخش تولید نیازمند یاری بانک هاست

 وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گف��ت: بخش صنعت و معدن با پرداخت ٦2 
درصد از مالیات و بخش زیادی از بیمه کارگری باید بطور ویژه مورد توجه قرار 

گیرد و امروز زمان یاری بانک ها به بخش تولید است.
رضا رحمانی افزود: صادرات، موتور پیش��ران اقتصاد کش��ور در سال آینده 

است. وی خاطرنشان کرد: اولویت دولت برای پرداخت تسهیالت، واحدهایی است 
که در زنجیره تولید محصولی قرار دارند، مواد اولیه محصوالت اساسی و پرمصرف را 

تولید می کنند، محصوالتشان صادراتی است یا اشتغال باالیی دارند.
به اعتقاد وی، باید چندماه آینده را مدیریت کرد، زیرا بطور قطع دشمن با شکست 
روبه رو می ش��ود. رحمانی، حل برخی از مش��کالت حوزه صنعت در ماه های گذش��ته را 
یادآور شد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی امکان تولید و فروش در داخل و خارج 

کشور را دارند، اما به دلیل نبود نقدینگی و سرمایه در گردش الزم، مشکل دارند. 

خ توسعه  چر

دادنامه
شماره پرونده 491/97 شماره دادنامه 1273/97 ، تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ – در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه – شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه – تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان محسن 
ســليمانى با وكالت حامد حاج مبين فرزند – به طرفيت خوانده اسماعيل الهامى فرزند – به خواسته 
مطالبه مبلغ /24/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه بابت سه فقره 
ســفته به مشــخصات 862465 و 593183 و 593184 با بررسى اوراق پرونده و ارائه مستندات 
تقديمى از ناحيه خواهان و عدم حضور خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى حضور بهم نرسانده 
اند و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا 
به استناد مواد 194-197-198-502-519-522 از قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1257- 
1301 از قانــون مدنى و 310-311-312-314 از قانون تجارت به خوانده فوق به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه ابطال ريال بابت خســارات دادرســى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان مطالبه (تاريخ تقويم دادخواست) الى وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز 
از تاريــخ ابــالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظــرف 20 روز قابل 

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

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: زهره ثنايى به نشانى مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد رئيسى 
كيا فرزند على به نشانى راوند شهرك قطب بلوار آزادى ساختمان سامان طبقه دوم ، به موجب راى 
غيابى شــماره 1028/97 تاريخ 97/9/21 حوزه ســوم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به 
موجب راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/000/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 376787-96/3/28 لغايت 
اجراى حكم هزينه اجراييه ميزان نيم عشر از بهاى محكوم به از محكوم عليه قابل دريافت مى باشد.  
ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر 

مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى مزايده يك دستگاه خودروى سوارى سمند
بدينوسيله به اطالع عموم مى رساند: به موجب پرونده اجرائى بشماره بايگانى 9700006 اجراى 
اسناد رسمى ثبت شهرستان خوى يك دستگاه خودروى سمند بشماره پالك انتظامى 596م37-15 
برنگ نقره اى بشــماره موتور 12482002877 بشماره شاسى 82242485 مدل 1383 تك گانه 
كه شاســى هاى جلو و چراغ هاى جلو و  عقب ســالم است سپر جلو از سمت چپ تركيدگى دارد ولى 
سپر عقب سالم است درب عقب چپ و گلگير عقب چپ نياز به صافكارى و نقاشى جزئى دارد درب 
صندوق عقب لكه گيرى شــده و دور اتاق داراى رنگ اســت الستيك هاى جلو داراى هفتاد درصد و 
الستيك هاى عقب داراى پنجاه درصد آج است شيشه ها آينه ها سالم ولى شيشه جلو شكسته است 
سوارى فاقد بيمه شخص ثالث است و موتور داراى روغن سوزى است متعلق به آقاى مهدى شاكرى 
كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال) ارزيابى شده 
از ساعت 9 الى 12 مورخ 97/12/25 در اجراى ثبت خوى از طريق مزايده و بصورت نقدى به فروش 
مى رســد مزايده از مبلــغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال ) شــروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى انتقال سند و حق پاركينگ و .... به 
عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. تاريخ انتشار 97/12/6
 معاون مدير كل وسرپرست ثبت اسناد خوى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1674 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفر جوى بشماره 
شناســنامه 72 در تاريخ 34/1/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1- 5- منير زينلى لتحرى فرزند عباس به ش ش 65 -6- كبرى زينلى لتحرى فرزند 
عبــاس بــه ش ش 3- 7- فاطمه زينلى لتحرى فرزند عباس بــه ش ش 40 - 8- رضا زينلى لتحرى 
فرزند عباس به ش ش 1228 نوه هاى متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1675 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رجب جوى بشماره 
شناســنامه 75 در تاريخ 32/2/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1 فرزندان - 5 - صفر جوى فرزند باقر به ش ش 72 پدر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم سيد امين موسوى فرزند سيد اسمعيل داراى شناسنامه 1810280516 به شرح 
كالسه 004/2/97 ح از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
سيد اسمعيل موسوى فرزند سيد جعفر به شماره شناسنامه 34 در تاريخ 97/10/16 در اقامتگاه 
(موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيد امين موســوى ش ش 
1810280516 پســر متوفى 2- ســيده آرزو موســوى ش ش 1810372895 دختر متوفى 3- 
سيده ايناس موسوى ش ش 1810779677 دختر متوفى 4- امره مدن ش ش 1819800547 
همسر متوفى 5- سهام ميريان ش ش 1815272449 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: مجيد شاطرى فرزند حسين على به نشانى مجهول المكان ،مشخصات 
محكوم له: على كافى زاده فرزند محمود به نشانى خ درب اصفهان ك ابوالفضلى پالك 13 ، به موجب 
راى شماره 176/97 تاريخ 97/3/19 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است 
بــه پرداخت مبلغ 26/000/000 ريال به موجب 3 فقره چك بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
880/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد چكها تا 
زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق خواهان راى صادره غيابى است 
تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشر دولتى پرداخت گردد.  ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
اســتيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً 

اعالم نمايد.
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
شهرام موالئى تارى با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده 4742 مورخ 97/11/24 
دفتر اســناد رسمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك باقيمانده 
1011 فرعــى از 4029 اصلــى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبــت 79137 صفحه 37 دفتر 310 
به ســند شماره 928121 (برابر ســند 19885 مورخه 94/12/12 دفتر اسناد رسمى شماره 19 
خرم آباد به نفع بانك صادرات در رهن مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم 
گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى 
بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: شــهرك انديشــه فاز يك خيابان دانش مجتمع مرواريد 

پالك 17 واحد 7
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
رضا مقصودى با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شــده 4752 مورخ 97/12/1 دفتر 
اســناد رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه ســند مالكيت سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
ششــدانگ پالك 0 فرعى از 3973 اصلى واقــع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 78262 صفحه 330 
دفتر 301 به ســند شــماره 679310 (ملك برابر دســتور 960836 مورخه 96/10/3 شبه 1 ب 
دادســراى عمومى وانقالب بروجرد بازداشــت مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و 
تسليم گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود اگر شــخصى به نحوى از انحاء 
مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت 
ده روز به اين اداره تســليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند 
مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان سپاه كوچه متانت پالك 83- تاريخ 

انتشار 97/12/6
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
به كامران عزيزى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى گردد دادخواستى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند در شــوراى حل اختالف تنكابن به كالســه 789/97/ش 5 شعبه پنجم ثبت و وقت 
دادرسى به روز شنبه 98/1/24 ساعت 9 صبح  تعيين گرديد. اينك به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى با انتشار يك نوبت آگهى وقت رسيدگى در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار به شما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى دريافت نسخه 
دوم دادخواست و ضمايم به دفتر اين شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد.در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود.چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد 

فقط يك نوبت در روزنامه منتشر،مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف تنكابن

آگهى حصر وراثت
آقاى نويد كردى ف قاســم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/430/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان قاسم كردى ف 
محمدعلى ش ش 407 صادره تنكابن در تاريخ 97/7/10 در شهرستان تنكابن-بخش نشتاء  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-نويد كردى ف قاسم ش ش 29 پسر 
متوفى2-رضا كردى ف قاســم ش ش 22101466740 پسر متوفى3-شاهزاده سرائى ف خيراله 
ش ش 544 همســر متوفى4-كبرى شــاهمردانى ف هاشــم مرحوم ش ش 3 مادر 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 دوم شوراى حل اختالف نشتارود-ابوالقاسم قاسم زاده

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ظهراب رحيم زاده دمابى داراى شناســنامه شــماره 3 به شرح دادخواســت به كالسه از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد حســين رحيم زاده دمابى 
بشناســنامه 136 در تاريخ 90/6/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه 1- ظهراب رحيم زاده دمابــى (فرزند متوفى) 2- بابا رحيــم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
3- بهمن رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 4- محمد رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 5- فرج رحيم زاده 
دمابى (فرزند متوفى) 6- يوسف رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 7- نادر رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
8- نــورى جان رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 9- منيژه رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى). اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- رحمانى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است 
لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
شــاده سر الهيجان سنگ اصلى 166 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 623 مفروز از 57- 
محمد جرنگيده فرزند صمد به ش ش 11 و كدملى 2722402246 صادره از الهيجان ششدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى با كاربرى تاسيسات شهرى بمساحت 170 مترمربع از مورد مالكيت عبدالوهاب 
واعظ قائمى به استناد راى 139760318005003888 مورخه 1397/10/29 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و 
ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد 
شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/20  
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آگهى ابالغ اجراييه چك پرونده كالسه 9600089
بدين وســيله به آقاى سلمان رمضانى فرزند حسن شناسنامه شــماره 650 صادره از اسفراين ساكن 
دماوند ، گيالوند ، ميدان جهاد ، بلوار بعث بعد از خ شهيد رجايى پالك 64 بنگاه عدالت آقاى سلمان رمضانى 
ابالغ مى شــود كه آقاى سيد حسن مير محمد حسينى اوشــانى جهت وصول مبلغ 2000000000 ريال به 
استناد چك شماره 409490 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9600089 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/12/09 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 

گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف/5860
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: مرتضى عنصرى فرزند مجتبى به نشانى گيالوند فاز يك فرهنگيان دانش 2 پالك 
25 ، مشــخصات محكوم عليه: محمد عيســى پور ميدانى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
253 مورخ 97/5/27 دادگاه شــعبه دوم شــوراى حل اختالف كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است. پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دويســت و بيســت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/11/2 لغايت 
زمان پرداخت در حق محكوم له و مبلغ نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت از 

تاريخ ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/5859
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف دماوند

..

دادنامه
شماره پرونده 491/97 شماره دادنامه 1273/97 ، تاريخ رسيدگى: - ، بتاريخ – در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه – شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده 
كالسه – تحت نظر قرار دارد قاضى شورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
بشــرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مى نمايد (راى قاضى شورا) در خصوص دعوى خواهان محسن 
ســليمانى با وكالت حامد حاج مبين فرزند – به طرفيت خوانده اسماعيل الهامى فرزند – به خواسته 
مطالبه مبلغ /24/000/000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير تاديه بابت سه فقره 
ســفته به مشــخصات 862465 و 593183 و 593184 با بررسى اوراق پرونده و ارائه مستندات 
تقديمى از ناحيه خواهان و عدم حضور خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى حضور بهم نرسانده 
اند و توجها به نظريه مشــورتى اعضاء محترم شــوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا 
به استناد مواد 194-197-198-502-519-522 از قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 1257- 
1301 از قانــون مدنى و 310-311-312-314 از قانون تجارت به خوانده فوق به پرداخت مبلغ 
24/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت هزينه ابطال ريال بابت خســارات دادرســى و 
پرداخت خسارت تاخير تاديه از زمان مطالبه (تاريخ تقويم دادخواست) الى وصول بر مبناى نرخ تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى در حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى / بدواً ظرف 20 روز 
از تاريــخ ابــالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظــرف 20 روز قابل 

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

آگهى اخطار اجرايى
مشخصات محكوم عليه: زهره ثنايى به نشانى مجهول المكان ،مشخصات محكوم له: محمد رئيسى 
كيا فرزند على به نشانى راوند شهرك قطب بلوار آزادى ساختمان سامان طبقه دوم ، به موجب راى 
غيابى شــماره 1028/97 تاريخ 97/9/21 حوزه ســوم شــوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به 
موجب راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته است محكوم عليه محكوم 
اســت به پرداخت مبلغ 65/000/000 ريال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/000/000 ريال بابت 
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 376787-96/3/28 لغايت 
اجراى حكم هزينه اجراييه ميزان نيم عشر از بهاى محكوم به از محكوم عليه قابل دريافت مى باشد.  
ماده 34 قانون اجراى احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت 
ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى 
كند كه اجراى حكم و استيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر 

مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد.
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى مزايده يك دستگاه خودروى سوارى سمند
بدينوسيله به اطالع عموم مى رساند: به موجب پرونده اجرائى بشماره بايگانى 9700006 اجراى 
اسناد رسمى ثبت شهرستان خوى يك دستگاه خودروى سمند بشماره پالك انتظامى 596م37-15 
برنگ نقره اى بشــماره موتور 12482002877 بشماره شاسى 82242485 مدل 1383 تك گانه 
كه شاســى هاى جلو و چراغ هاى جلو و  عقب ســالم است سپر جلو از سمت چپ تركيدگى دارد ولى 
سپر عقب سالم است درب عقب چپ و گلگير عقب چپ نياز به صافكارى و نقاشى جزئى دارد درب 
صندوق عقب لكه گيرى شــده و دور اتاق داراى رنگ اســت الستيك هاى جلو داراى هفتاد درصد و 
الستيك هاى عقب داراى پنجاه درصد آج است شيشه ها آينه ها سالم ولى شيشه جلو شكسته است 
سوارى فاقد بيمه شخص ثالث است و موتور داراى روغن سوزى است متعلق به آقاى مهدى شاكرى 
كه طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال) ارزيابى شده 
از ساعت 9 الى 12 مورخ 97/12/25 در اجراى ثبت خوى از طريق مزايده و بصورت نقدى به فروش 
مى رســد مزايده از مبلــغ 110/000/000 ريال (يكصد و ده ميليون ريال ) شــروع و به باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود و كليه هزينه هاى قانونى انتقال سند و حق پاركينگ و .... به 
عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. تاريخ انتشار 97/12/6
 معاون مدير كل وسرپرست ثبت اسناد خوى

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1674 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صفر جوى بشماره 
شناســنامه 72 در تاريخ 34/1/15 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1- 5- منير زينلى لتحرى فرزند عباس به ش ش 65 -6- كبرى زينلى لتحرى فرزند 
عبــاس بــه ش ش 3- 7- فاطمه زينلى لتحرى فرزند عباس بــه ش ش 40 - 8- رضا زينلى لتحرى 
فرزند عباس به ش ش 1228 نوه هاى متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را 
در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى / خانم زهرا فرهادى به شناســنامه شــماره 180 به شرح دادخواست به كالسه 1675 از 
اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رجب جوى بشماره 
شناســنامه 75 در تاريخ 32/2/30 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحــوم منحصر اســت به: 1- فرج اله جوى فرزند رجب بــه ش ش 51 -2- مانده على جوى فرزند 
رجب به ش ش 50- 3- عباس جوى لتحرى فرزند رجب به ش ش 13- 4- زهرا جوى لتحرى فرزند 
رجب به ش ش 1 فرزندان - 5 - صفر جوى فرزند باقر به ش ش 72 پدر. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم سيد امين موسوى فرزند سيد اسمعيل داراى شناسنامه 1810280516 به شرح 
كالسه 004/2/97 ح از اين دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
سيد اسمعيل موسوى فرزند سيد جعفر به شماره شناسنامه 34 در تاريخ 97/10/16 در اقامتگاه 
(موقت) خود بدرود زندگى گفته و ورثه مرحوم منحصر اســت به: 1- ســيد امين موســوى ش ش 
1810280516 پســر متوفى 2- ســيده آرزو موســوى ش ش 1810372895 دختر متوفى 3- 
سيده ايناس موسوى ش ش 1810779677 دختر متوفى 4- امره مدن ش ش 1819800547 
همسر متوفى 5- سهام ميريان ش ش 1815272449 مادر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراض دارد و يا وصيت نامه از متوفى 

نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه تقديم نمايد واال گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان

آگهى اخطار اجرايى
مشــخصات محكوم عليه: مجيد شاطرى فرزند حسين على به نشانى مجهول المكان ،مشخصات 
محكوم له: على كافى زاده فرزند محمود به نشانى خ درب اصفهان ك ابوالفضلى پالك 13 ، به موجب 
راى شماره 176/97 تاريخ 97/3/19 حوزه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان ( به موجب 
راى شــماره – تاريخ – شــعبه – دادگاه عمومى -) كه قطعيت يافته اســت محكوم عليه محكوم است 
بــه پرداخت مبلغ 26/000/000 ريال به موجب 3 فقره چك بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
880/000 ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه وجه از تاريخ سررسيد چكها تا 
زمان وصول بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى در حق خواهان راى صادره غيابى است 
تبصره 2 ماده 306 آ د م اعمال گردد هزينه نيم عشر دولتى پرداخت گردد.  ماده 34 قانون اجراى 
احكام: همينكه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شــد، محكوم عليه مكلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا 
بــه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد يا مالى معرفى كند كه اجراى حكم و 
اســتيفاء محكوم به ازآن ميسر باشد و در صورتى كه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايى خود را به قســمت اجرا تســليم كند و اگر مالى ندارد صريحاً 

اعالم نمايد.
قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف شهرستان كاشان

آگهى فقدان سند مالكيت
شهرام موالئى تارى با تسليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شده 4742 مورخ 97/11/24 
دفتر اســناد رسمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه سند مالكيت ششــدانگ پالك باقيمانده 
1011 فرعــى از 4029 اصلــى واقع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبــت 79137 صفحه 37 دفتر 310 
به ســند شماره 928121 (برابر ســند 19885 مورخه 94/12/12 دفتر اسناد رسمى شماره 19 
خرم آباد به نفع بانك صادرات در رهن مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم 
گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 آئين نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود اگر شخصى به نحوى از انحاء مدعى وجود 
سند مالكيت نزد خود ميباشد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت ده روز به اين 
اداره تسليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى سند مالكيت المثنى 
بنام مالك صادر خواهد شــد. آدرس ملك: شــهرك انديشــه فاز يك خيابان دانش مجتمع مرواريد 

پالك 17 واحد 7
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى فقدان سند مالكيت
رضا مقصودى با تســليم دو برگ فرم استشهاديه گواهى شــده 4752 مورخ 97/12/1 دفتر 
اســناد رســمى شــماره 19 بروجرد مدعى ميباشد كه ســند مالكيت سه دانگ مشــاع از ششدانگ 
ششــدانگ پالك 0 فرعى از 3973 اصلى واقــع در بخش 2 بروجرد ذيل ثبت 78262 صفحه 330 
دفتر 301 به ســند شــماره 679310 (ملك برابر دســتور 960836 مورخه 96/10/3 شبه 1 ب 
دادســراى عمومى وانقالب بروجرد بازداشــت مى باشد.) بنام مشاراليه ثبت و سند مالكيت صادر و 
تسليم گرديده است كه بعلت جابجائى مفقود شده است لذا باستناد تبصره يك الحاقى بماده 120 
آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشــود اگر شــخصى به نحوى از انحاء 
مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد مى تواند اعتراض خود را كتبا پس از نشر آگهى بمدت 
ده روز به اين اداره تســليم نمايد در غيراينصورت پس از انقضاء مدت قانونى و اعالم گواهى ســند 
مالكيت المثنى بنام مالك صادر خواهد شد. آدرس ملك: خيابان سپاه كوچه متانت پالك 83- تاريخ 

انتشار 97/12/6
معاون مدير كل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بروجرد

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت دادرسى
به كامران عزيزى كه فعال مجهول المكان مى باشد اخطار مى گردد دادخواستى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند در شــوراى حل اختالف تنكابن به كالســه 789/97/ش 5 شعبه پنجم ثبت و وقت 
دادرسى به روز شنبه 98/1/24 ساعت 9 صبح  تعيين گرديد. اينك به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه به استناد ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى با انتشار يك نوبت آگهى وقت رسيدگى در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار به شما ابالغ مى شود ظرف يك ماه از تاريخ انتشار آگهى براى دريافت نسخه 
دوم دادخواست و ضمايم به دفتر اين شورا مراجعه و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شويد.در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگى خواهد نمود.چنانچه منبعد ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد 

فقط يك نوبت در روزنامه منتشر،مدت آن ده روز خواهد بود.م/الف
مدير دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف تنكابن

آگهى حصر وراثت
آقاى نويد كردى ف قاســم به شــرح درخواســتى كه به شــماره 2/430/97 اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان قاسم كردى ف 
محمدعلى ش ش 407 صادره تنكابن در تاريخ 97/7/10 در شهرستان تنكابن-بخش نشتاء  بدرود 
زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1-نويد كردى ف قاسم ش ش 29 پسر 
متوفى2-رضا كردى ف قاســم ش ش 22101466740 پسر متوفى3-شاهزاده سرائى ف خيراله 
ش ش 544 همســر متوفى4-كبرى شــاهمردانى ف هاشــم مرحوم ش ش 3 مادر 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 دوم شوراى حل اختالف نشتارود-ابوالقاسم قاسم زاده

رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقا ظهراب رحيم زاده دمابى داراى شناســنامه شــماره 3 به شرح دادخواســت به كالسه از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان محمد حســين رحيم زاده دمابى 
بشناســنامه 136 در تاريخ 90/6/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت بــه 1- ظهراب رحيم زاده دمابــى (فرزند متوفى) 2- بابا رحيــم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
3- بهمن رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 4- محمد رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 5- فرج رحيم زاده 
دمابى (فرزند متوفى) 6- يوسف رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 7- نادر رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 
8- نــورى جان رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى) 9- منيژه رحيم زاده دمابى (فرزند متوفى). اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 

متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره 1 ناغان- رحمانى

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت  ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى شهرســتان 
الهيجان 

نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 16 و  17 و 18 و ..  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارائه اسناد و مدارك  عادى و 
اسناد مشاعى درخواست صدور سند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 
1390/9/20 مجلس شوراى اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است 
لذا مراتب به اســتناد ماده 3 قانون مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عموم اگهى ميگردد.  قريه 
شــاده سر الهيجان سنگ اصلى 166 بخش 14 گيالن بشــماره فرعى زير : پالك فرعى 623 مفروز از 57- 
محمد جرنگيده فرزند صمد به ش ش 11 و كدملى 2722402246 صادره از الهيجان ششدانگ يكقطعه 
زمين مشتمل بر بناى احداثى با كاربرى تاسيسات شهرى بمساحت 170 مترمربع از مورد مالكيت عبدالوهاب 
واعظ قائمى به استناد راى 139760318005003888 مورخه 1397/10/29 هيات . لذا هر كس اعم از 
مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد 
ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  الهيجان تحويل و 
ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در 
غير اين صورت پس از انقضا مدت قانونى مذكور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالكيت اقدام خواهد 
شد و صدور سند مالكيت نيز مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح  نخواهد بود. تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/12/6  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/12/20  
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  رييس ثبت اسناد و امالك الهيجان-مهدى مرادى

آگهى ابالغ اجراييه چك پرونده كالسه 9600089
بدين وســيله به آقاى سلمان رمضانى فرزند حسن شناسنامه شــماره 650 صادره از اسفراين ساكن 
دماوند ، گيالوند ، ميدان جهاد ، بلوار بعث بعد از خ شهيد رجايى پالك 64 بنگاه عدالت آقاى سلمان رمضانى 
ابالغ مى شــود كه آقاى سيد حسن مير محمد حسينى اوشــانى جهت وصول مبلغ 2000000000 ريال به 
استناد چك شماره 409490 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9600089 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1396/12/09 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى 

گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف/5860
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: مرتضى عنصرى فرزند مجتبى به نشانى گيالوند فاز يك فرهنگيان دانش 2 پالك 
25 ، مشــخصات محكوم عليه: محمد عيســى پور ميدانى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شماره 
253 مورخ 97/5/27 دادگاه شــعبه دوم شــوراى حل اختالف كه وفق دادنامه شــماره – شــعبه – دادگاه 
تجديدنظر استان – قطعيت حاصل كرده است. پرداخت مبلغ سيزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
دويســت و بيســت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 96/11/2 لغايت 
زمان پرداخت در حق محكوم له و مبلغ نيم عشــر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه مكلف اســت از 

تاريخ ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. م الف/5859
رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف دماوند

..

شهردارى كاشان
آگهى تجديد مناقصه عمومى (مرحله دوم)

 شماره 97/82

شهردار كاشان- سعيد ابريشمى راد

ت اول 
نوب

موضوع مناقصه: واگذارى اجراى امور نظافت و پاكيزه سازى معابر شهرى و جمع آورى 
و حمل پسماندهاى عادى ، عفونى و صنعتى و نيز شستشوى المانهاى شهرى مناطق 
پنج گانه شهردارى كاشان به اشخاص حقوقى واجد شرايط داراى تجربه و گواهى 
صالحيت پيمانكارى ، تجهيزات ، ماشين آالت  ،امكانات ، تخصص و توانايى فنى و 

مالى و مديريتى جهت اجراى پروژه .
مهلت دريافت  اسناد حداكثر تا تاريخ 97/12/22 از اداره پيمان و امور قراردادها ، 
مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/12/25 و بازگشايى پاكات در مورخ 

97/12/26 در محل شهردارى كاشان خواهد بود.
- سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 5/600/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه بانكى با 

اعتبار حداقل سه ماهه يا سپرده نقدى در وجه شهردارى كاشان.
هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند. 

سپرده شركت در مناقصه ايشان به ترتيب ضبط خواهد گرديد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. و شهردارى در رد يا 

قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن:55465858- (031)

شهردارى كاشان
آگهى مناقصه عمومى شماره 97/84

شهردار كاشان- سعيد ابريشمى راد

ت دوم 
نوب

موضوع مناقصه: عمليات اجرايى تكميل ميدان حضرت معصومه (س) و راهسازى 
بلوار نگارستان تا دانشگاه آزاد مطابق شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارك و 

شرايط مناقصه و قرارداد منضم .
مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 1/000/000/000 (يك ميليارد ريال) به صورت ضمانتنامه 

بانكى با اعتبار حداقل سه ماهه يا سپرده نقدى در وجه شهردارى كاشان.
مهلت دريافت  اسناد حداكثر تا تاريخ 97/12/15 از اداره پيمان و رسيدگى ، مهلت 
قبول پيشنهادات حداكثر تا تاريخ 97/12/18 و بازگشايى پاكتها در مورخ 97/12/19 

در محل شهردارى كاشان خواهد بود.
هر گاه برندگان اول تا سوم مناقصه ، حاضر به عقد قرارداد در مهلت مقرر نشوند. 

سپرده شركت در مناقصه ايشان به ترتيب ضبط خواهد گرديد.
كليه هزينه هاى چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد. و شهردارى در رد يا 

قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.
ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده است.

تلفن: 55440055-8 (031)

گروه معیشت  ن�ه ا ر صح��ن علن��ی مجل��س تنها ی����ا
فرصت باقی مانده برای حل و فصل مشکالت یارانه در 
بودجه ١٣٩8 بود و انتظار می رفت راهکار یا تغییری 
در نحوه توزیع یارانه نقدی ایجاد کند، اما با مصوبات 
نماین��دگان نه تنها هیچ تصمیمی برای جلوگیری از 
هدر رفت منابع در توزیع نقدی یارانه گرفته نش��د، 
بلکه حدود ٧8 میلیون یارانه بگیر می توانند بار دیگر با 
خیال راحت 45 هزار و 5٠٠ تومان را دریافت کنند.

براس��اس اخبار منتش��ر ش��ده نتیجه جلسات 
برگزار ش��ده آن ب��وده که دولت موظ��ف به حذف 
یاران��ه ثروتمندان ش��ده اس��ت به ای��ن ترتیب که 
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه 
٩8 در بخش درآمدی در تبصره ١4 دولت را موظف 
کردند که با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی در 
اختیار، نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باالی 
درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند. همچنین 
در مصوبه ای دیگر مقرر ش��د به منظور تحقق کامل 
ردیف )٣( دریافتی های )منابع( جدول فوق، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی مکلف اس��ت به استناد ماده 
)48( قانون محاس��بات عمومی و با اعالم ش��رکت 
دولتی تابعه وزارت نفت، نس��بت به وصول مطالبات 
س��نوات قبل شرکت مذکور از مشترکان اقدام کند. 

منابع وصولی به خزانه داری کل کشور واریز شود.

یارانه بگیران استانی
این اتفاق در حالی رخ داده که طی سال های 
گذش��ته با وجود بحث ها و تکالیفی که در بودجه 

ب��رای دولت ب��ه منظ��ور غربالگ��ری یارانه بگیران 
پردرآم��د مطرح بوده، هیچ تغیی��ر خاصی در این 

زمینه ایجاد نشده است.
در همین راستا دولت برای سال آینده راهکار 
دیگ��ری در الیحه بودجه پیش��نهاد کرد مبنی بر 
اینکه یارانه بگیران را به طور اس��تانی و با تفویض 
اختیار به اس��تانداران شناس��ایی و ح��ذف کنند. 
ام��ا این ط��رح دولت نیز در جریان بررس��ی ها در 
کمیس��یون تلفیق حذف شد و پیشنهاد حذف سه 

دهک باالیی در بودجه باقی ماند.
با ورود الیحه به مجلس در حالی که این انتظار 
وجود داشت که حداقل پیشنهاد تازه ای مطرح شده 
و پرداخت ه��ای نقدی به نوعی دیگر پیش برود، در 
پایان بررسی ها بار به مانند سال های قبل حذف سه 
ده��ک باالیی مورد توجه قرار گرفت و تاکید ش��د 
که دولت با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی در 
اختیار نسبت به شناسایی و حذف سه دهک باالی 

درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
البت��ه در زم��ان بررس��ی تبص��ره هدفمندی 
یارانه ه��ا نظراتی برای غربالگر، و حذف پردرآمدها 
وجود داشت که با مخالفت هایی نیز مواجه شد؛ به 
طوری که برخی نمایندگان پیشنهاد کردند یارانه 

نقدی فقط ب��ه خانوارهای تحت پوش��ش کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، سازمان بهزیستی و کسانی 

که در نوبت این نهاد قرار دارند، داده شود.
همچنین زنان بی سرپرست و بد سرپرست خانوار 
و متقاضی آنها و فرزندان آنها و کس��انی که مشمول 
هستند یارانه دریافت کرده یا نیاز خود را به سازمان 
هدفمندی یارانه ها اعالم کنند. اما در مقابل مخالفان 
معتقد بودند که در حال حاضر در حاش��یه شهرهای 
بزرگ خانواده هایی هس��تند که حاضر نیس��تند به 
کمیته امداد امام خمینی)ره( مراجعه کرده و در نهایت 
از طریق یارانه امرار معاش می کنند. این شامل برخی 
از خانواده های بدسرپرست و بی سرپرست هم می شود 
و کارمندان و بازنشستگان نیز بعضاً محتاج یارانه نقدی 

هستند که نباید آنها را از دریافت مستثنی کرد.
البت��ه این نظ��ر نماین��دگان در حالی مطرح 
می ش��ود و می گویند که "برخی خانواده ها با یارانه 
نقدی امرار مع��اش می کنند" که باید گفت، حتی 
اگر یک خانواده پنج نفره هم باشد و یارانه آنها در 
هر ماه به حدود 2٣٠ هزار تومان برسد، در شرایط 
موج��ود تورم��ی و اوضاع اقتصادی آی��ا این 25٠ 
هزار توم��ان دردی از این خانوارها دوا می کند که 
اصرار بر پرداخت این یارانه وجود دارد. آن  هم در 

ش��رایطی که دولت می تواند با حذف پردرآمدها و 
کاهش هزینه در توزیع نقدی، رقم 42 هزار 5٠٠ 
میلیارد تومانی که برای توزیع بین ٧8 میلیون نفر 
کنار گذاش��ته، بین تعداد کمتر و با مبلغ بیشتری 
پرداخ��ت کند که همین خانوارهایی که راه معاش 
آنها یاران��ه نقدی اس��ت بتوانند منابع بیش��تری 

دریافت کنند.
در ه��ر حال با نح��وه تصمیم گیری مجلس و 
دولت، موضوع غربالگری یارانه بگیران همچنان در 
حاش��یه خود باقی ماند و در این حالت برای سال 
آینده هم هیچ امی��دی به ورود دولت برای حل و 

فصل این معضل بزرگ وجود ندارد.
ب��ا وجود تمام ای��ن موارد قدر مس��لم امروزه 
یارانه نقدی به یکی از بندهای مهم نظام اقتصادی 
کشور تبدیل شده است و هرچند که در طول این 
سال ها تالش های گسترده ای به منظور اصالح این 
مهم صورت گرفته است اما چه از زمان دولت دهم 
که اجرای قانون هدفمن��دی یارانه ها کلید خورد، 
چه در دولت یازدهم و دوازدهم که هر ساله شعار 
اصالح این قانون س��ر داده ش��د هن��وز نتیجه اثر 

بخش و قابل ملموسی مشاهده نشده است.
به س��خن دیگر با گذش��ت نزدیک به 8 سال 

از اج��رای ای��ن قانون مهم، همچنان در س��رخان 
اول ایس��تاده ایم و هنوز که هنوزه سازوکار اصالح 
پرداخ��ت یاران��ه نق��دی و حذف اقش��ار پردرآمد 
مشخص نیست و دولت و مجلس با پاسکاری های 

پی درپی اصالح قانون را به تعویق می اندازند. 

هدررفت بیت المال
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با 
توجه به ش��رایط کنونی اقتص��اد ایران و معضالتی 
که ای��ن اقتصاد با آن دس��ت و پنجه نرم می کند؛ 
روال کنون��ی پرداخت یارانه نق��دی به هیچ عنوان 
منطق اقتصادی ندارد و نوعی چالش نیز محسوب 
می ش��ود چراکه واریز پول به حس��اب بیش از ٧8 
میلیون نفر از جمعیت نزدیک به 82 میلیون نفری 
کشور، موجب شده طی سال های اخیر سهم قانونی 
بخش »بهداش��ت و درمان« و »صنعت و تولید« از 
هدفمندی یارانه ها، نادیده گرفته ش��ود و قانون از 

مسیر و هدف اصلی خود خارج شود. 
به سخن دیگر از میان تعهدات موجود در قانون 
تنه��ا رقم یاران��ه نقدی آن هم در رق��م 45 هزار و 
5٠٠ تومان واریز ش��ده که در حال حاضر رقم قابل 
توجهی نیس��ت و با توجه به عدم تغییر مبلغ یارانه 
نقدی با وجود تغییرات نرخ تورم، خط فقر و کاهش 
ارزش پایه پولی طی سال های گذشته، واریز ماهانه 
45 هزار و 5٠٠ تومان نه تنها گره ای از مش��کالت 
معیش��تی مردم باز نکرده است بلکه موجب شده تا 
س��االنه مبلغی در حدود 42 ه��زار و 5٠٠ میلیارد 

تومان از بیت المال به نادریت مصرف شود. 

سیاست روز حذف یارانه ثروتمندان در بودجه 98 را بررسی می کند؛

یارانه همچنان در سر خان اول

 مدیرکل دفتر راهبردی وزارت جهاد کشاورزی
خبر داد

 واردات دام سنگین
برای تنظیم بازار شب عید

مدیرکل دفت��ر برنامه ری��زی تامین، توزیع،  تنظیم ب��ازار و ذخایر راهبردی وزارت جهاد ب����ازار روز
کشاورزی از واردات دام سنگین برای تنظیم بازار عید خبر داد.

 مس��عود بصیری اظهار داشت: دام س��نگین قرار است با ارز 
42٠٠ تومانی وارد کش��ور ش��ود و ما مجوز های آن را به بخش 

خصوصی داده ایم.

بصی��ری درباره برنامه تنظیم بازار گوش��ت قرمز در ایام عید 
اذعان داش��ت: ما برای توزیع گوشت قرمز بازار شب عید 

تدابیری اندش��یده ایم و منتظریم 
دول��ت جامع��ه ه��دف را برای 
دریافت گوشت قرمز با قیمت 

تنظیم بازار برای ما از طریق 
وزارت رف��اه ی��ا دهک های 

مورد نظر مشخص کند.
برنامه ریزی  دفت��ر  مدی��رکل 
تامی��ن، توزی��ع، تنظیم ب��ازار و 
ذخای��ر راهب��ردی وزارت جهاد 
کش��اورزی ادام��ه داد: در این 

راس��تا در وزارت جهاد کشاورزی 

س��امانه ای برای توزیع گوشت قرمز طراحی شده و جامعه هدف 
در آن سامانه تعریف می شود.

بصیری با بیان اینکه گوش��ت تنظیم بازار ایام عید 
تهران،  استان های  در 
استان های  و  البرز 
از  ش��ده  تعیی��ن 
طریق فروشگاه های 
عرض��ه  منتخ��ب 
خواهد ش��د، تصریح 
فروش��گاه های  ک��رد: 
تعاونی های  زنجیره ای، 
مصرف و میادین میوه 
و تره بار در این سامانه 

دیده خواهند ش��د تا در طول س��اعات روز بتوانند گوشت کافی 
داشته باش��ند و آن را عرضه کنند. در مناطقی که فروشگاه های 
زنجیره ای وجود ندارد، توزیع گوش��ت های تنظیم بازار از طریق 

اصناف انجام می گیرد.
مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی تامی��ن، توزیع، تنظی��م بازار و 
ذخایر راهبردی وزارت جهاد کش��اوری با اشاره به اینکه براساس 
بخشنامه دولت قرار اس��ت گوشت با ارز نیمایی و سود بازرگانی 
صفر نیز وارد شود، اظهار داشت: ما منتظریم سازوکار ها برای این 
واردات مش��خص شود. وی گفت: گوشت وارداتی با ارزی نیمایی 
وارد چرخه تنظیم بازار نمی شود، اما قیمت آن از گوشت داخلی 

کمتر است و به دست جامعه هدف خود می رسد.
بصیری تصریح کرد: مجوز واردات گوشت قرمز با ارز نیمایی 

توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر می شود.  ایرنا

۱۵ اسفندماه مشخص می شود؛
وزی  وش بلیت اتوبوس سفر های نور زمان پیش فر

مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری گفت:  پیش بینی می شود زمان پیش فروش بلیت اتوبوس برای گاردری����ل
س��فر های نوروزی نهایتا تا ١5 اس��فندماه مش��خص و پیش فروش بلیت های 
نوروزی اتوبوس از طریق دفاتر س��طح ش��هر، دفاتر ش��رکت های مسافری در 
پایانه های مسافربری و پایگاه اینترنتی شرکت های مسافربری، انجام می شود.

 احمدرض��ا عامری درخص��وص تمهیدات الزم ب��رای پیش فروش بلیت 
اتوبوس بیان کرد: از بهمن ماه جلس��ات مس��تمر برای هماهنگی س��فر های 
ن��وروزی ب��ا ناوگان عموم��ی در جاده های کش��ور آغاز و ادام��ه دارد. تالش 
می کنیم تمامی امکانات برای ایام نوروز برای مسافران ناوگان جاده ای فراهم 
باش��د که در این راس��تا ١٩ هزار و 5٠٠ دس��تگاه اتوبوس، 4٦ هزار دستگاه 

سواری کرایه و 45 هزار دستگاه مینی بوس آماده سازی شده است.
وی در توضیح ظرفیت اتوبوس ها گفت: ظرفیت اتوبوس ها بس��ته به نوع 
آن ها 24 تا 4٠ صندلی است، همچنین ظرفیت سواری های کرایه ٣ و 4 نفر 

و ظرفیت ناوگان مینی بوسی ١٦ تا ٣٠ نفر است.
عامری در توضیح زمان ش��روع پیش فروش بلیت اتوبوس برای سفر های 
نوروزی تاکید کرد: پیش بینی می ش��ود زمان پیش فروش بلیت اتوبوس برای 
س��فر های نوروزی نهایتا تا ١5 اس��فندماه مش��خص و پیش فروش بلیت های 
نوروزی اتوبوس از طریق دفاتر س��طح ش��هر، دفاتر ش��رکت های مسافری در 
پایانه های مسافربری و پایگاه اینترنتی شرکت های مسافربری، انجام می شود.

وی یادآور ش��د: برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف در ایام اوج سفر، 
نظارت کامل و جامع بر عملکرد ش��رکت های مس��افری داری��م و با هرگونه 
تخلف احتمالی به مورد در موضوع قیمت بلیت، به شدت برخورد می کنیم.

مدیرعام��ل اتحادیه ش��رکت های تعاونی مس��افربری با اش��اره به اینکه 
مش��کلی در تامین سوخت اتوبوس ها نخواهیم داش��ت، خاطر نشان کرد: با 
همکاری س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و ش��رکت پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی، برای ایام نوروز مش��کلی از نظر تأمین س��وخت ناوگان 

عمومی مسافری جاده ای نخواهیم داشت.

تا قبل از سال جدید انجام می شود؛
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق 

وزی��ر نیرو گف��ت: با توجه ب��ه برنامه ری��زی و اقدامات  ک������ل صورت گرفت��ه، قطعا تعرفه مش��ترکان پرمصرف آب و د
برق تا پیش از شروع سال جدید افزایش می یابد.

رض��ا اردکانیان درب��اره برنامه های صورت گرفته برای تفکیک س��رمایه 
انرژی های تجدیدپذیر و برق رس��انی روس��تایی از محل ع��وارض برق، اظهار 
کرد: تاکنون این مس��اله مهم و ضروری صورت نگرفته و منتظر ابالغ قانونی 
بودجه هس��تیم و اکنون نیز مذاکرات خود با س��ازمان برنامه و بودجه ادامه 
می دهیم تا تکلیف تفکیک سرمایه مشخص شود و آن زمان می توان گفت که 

آیا این تفکیک سرمایه به صورت 5٠ درصدی خواهد بود و یا خیر.
وی در بخش��ی دیگ��ر از صحبت ه��ای خود درباره وضعی��ت انرژی های 
تجدیدپذیر در ایران، اظهار کرد: با توجه به حمایتی که در مجلس ش��ورای 
اس��المی صورت گرفته به نظر می رسد که سال ١٣٩8 سال شکوفایی انرژی 
تجدیدپذیر باش��د. عالوه بر این، با توجه به ظرفیت هایی که داریم، امکانی را 

برای صادرات این انرژی فراهم کرده ایم.
وزی��ر نیرو اضافه ک��رد: از این طریق، س��رمایه گذاران داخلی و خارجی 
می توانند با ایجاد زیرس��اخت های فراهم ش��ده به دنبال تولید یا فروش برق 
باش��ند. درباره منابع مالی نیز باید گفت که در حال حاضر ش��رایط بهتری را 
تجربه می کنیم و امیدواریم که ش��رکت های س��رمایه گذار با اطمینان خاطر 

بیش تری بتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند.
اردکانیان درباره ابالغیه گام دوم که از س��وی مقام معظم رهبری، مطرح 
ش��ده است، اظهار کرد: بیانیه گام دوم مخاطب های متعدد و وسیعی دارد که 
نیازمند زمان برای تجزیه و تحلیل و تبدیل آن به برنامه های اجرایی هستیم، 
ام��ا یکی از اصلی ترین فرازهایی که ما در وزارت نیرو خودمان را مخاطب قرار 
می دهیم، عالوه بر بحث ظرفیت س��ازی برای به کارگیری نیروهای شایس��ته، 

موضوع توجه به فرهنگ مصرف و اصالح مصرف است.
وی با بیان اینکه این موضوعات زمینه هایی است که هرچه بیش تر روی 

آن ها کار شود، ایران در حوزه های مختلف ایمن تر خواهد شد.  پاون

معاون وزیر صنعت اعالم کرد
وش فوری وها به فر وزانه خودر اختصاص ۲۰ درصد تولید ر

مع��اون وزیر صنعت از الزام خودروس��ازان به اختصاص  ل ت������و 2٠ درصد ظرفیت تولی��د روزانه به فروش های فوری و ا
نقدی خبر داد و گفت: خریداران با هر کدملی و کدپس��تی، تنها یک خودرو 

می توانند خریداری کنند.
فرشاد مقیمی با اشاره به وضعیت بازار خودرو و برخی آشفتگی هایی که 
در این بازار وجود دارد، گفت: بازار خودرو هر س��ال با نزدیک ش��دن به ایام 
س��ال نو، به طور طبیعی دچار افزایش قیمت می شود که این مساله با توجه 
به کاهش تولید در ماه های گذش��ته که ناشی از تحریم های غرب و تعهدات 
معوقه خودروسازان به خریداران است، منجر به عدم عرضه خودرو به صورت 

فروش فوری، توسط خودروسازان شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اس��اس وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، تصمیم به فروش بخش��ی از تولید خودروس��ازان معادل 2٠ 
درص��د ظرفیت تولید، به عنوان فروش ف��وری و اختصاص 8٠ درصد آن به 
ایفای تعهدات معوقه گذش��ته، گرفته که به نظر می رس��د با عرضه مس��تمر 

خودرو با این روش، التهاب بازار با افت چشمگیری روبه رو خواهد شد.
وی تصری��ح کرد: همچنی��ن اعمال محدودیت هایی ب��ر روی ثبت نام از 
طریق اینترنت مانند اختصاص یک کد ملی یا کد پس��تی فقط برای یک بار 
جهت ثبت نام خرید خودرو، باعث می ش��ود ت��ا خودروهای تولیدی، به جای 

بازار داللی به مشتری نهایی تحویل داده شود.
به گفته مقیمی، روند کاهش 5 درصدی قیمت خودرو به تدریج، ش��یب 
مناس��ب کاهش قیمت ها را درپی خواهد داش��ت که سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان با رصد روزانه اجرای این امر و همچنین نتایج آن 

بر بازار، نظارت های مربوطه را صورت خواهد داد.
وی افزود: برای تنظیم بازار خودرو در مرحله اول، افزایش تیراژ تولید صورت 
خواهد گرفت و در مرحله بعد، با توجه به اینکه 8٠ درصد تولید به ایفای تعهدات 
گذش��ته خودروس��از اختصاص یافته، لذا ش��وک روانی درخصوص عدم ایفای 

تعهدات توسط شرکت های سازنده، در ذهن بازار متصور نمی گردد.  مهر


