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 یارانه دریافتی هر ایرانی
به حدود ۴ میلیون تومان رسید

هش��تاد و هفتمین مرحله یارانه امشب واریز و با 
احتس��اب این مرحله، تاکنون ه��ر ایرانی ۳ میلیون و 

۹۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه دریافت کرده است.
براساس اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها، هشتاد 
و هفتمین مرحله یاران��ه نقدی مربوط به فروردین ماه 
س��ال جاری، ساعت 24 امش��ب به حساب سرپرستان 
خانوار واریز می ش��ود. طبق اعالم این س��ازمان، مبلغ 
یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی 

همانند ماه های گذشته 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.
با واریز یارانه اردیبهشت ماه، مشموالن دریافت یارانه 
از ابتدای طرح هدفمن��دی یارانه ها تاکنون ۳ میلیون و 
۹۵۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده است.  تسنیم 

 ایران هفتمین تولیدکننده مرغ در جهان
معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: ایران با تولید 
حدود 2.2 میلیون تن گوش��ت مرغ در سال هفتمین 

کشور تولید کننده در جهان است.
حسن رکنی اظهار کرد: امروز شاهد پیشرفت علم در 
جهان هستیم و نباید از بحث های روز دنیا عقب بمانیم. 
وی یکی از موضوعات مهم در کشور را بحث طیور اعالم 
کرد و گفت: ایران با تولید حدود 2.2 میلیون تن گوشت 

مرغ هفتمین کشور تولیدکننده در جهان است.
معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت: مصرف س��رانه 
گوشت مرغ در کشور 2۸ کیلوگرم و متوسط آن در جهان 
حدود ۱4 کیلوگرم است که در این بین باید زنجیره های 
تولید صفر تا ۱۰۰ پیگیری ش��ود. وی خاطرنشان کرد: 
باید حمل و نقل طیور در کشور از لحاظ بهداشتی دارای 
وضعیت مناسبی باشد تا شاهد تلف شدن بخشی از طیور 

در هنگام حمل ونقل آن نباشیم.  میزان 

اخبار

ورود مجلس به اصالح روند صدور کارت های بازرگانی
 دبیر کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفت: اینکه گفته می ش��ود کارت های 
بازرگانی در صورت بروز تخلف، ابطال می ش��ود، عمال بی اثر است چراکه ابطال 

زمانی است که سوءاستفاده از کارت به پایان رسیده است.
حسن حسینی شاهرودی ادامه داد: ابطال کارت های بازرگانی به علت کم کاری 

هنگام صدور و تمدید این کارت ها و برای پوش��ش خطاهای گذش��ته اس��ت. وی با 
انتقاد از روند فعلی صدور و تمدیدکارت های  بازرگانی گفت: سوءاستفاده عده ای سودجو 

از کارت های  بازرگانی روس��تاییان موجب بدهی های س��نگین مالیاتی و گمرکی غیرقابل 
وصول شده است.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفتار دوگانه دولت درخصوص صدور و ابطال 
کارت های بازرگانی اظهارکرد: ابطال این کارت ها موقتی است و برای حل معضالت ناشی از این 

کارت ها، حکم مسکن را دارد که برای پوشش خطاهای گذشته انجام گرفته است.  مهر

تجارت
افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت محقق می شود

س��خنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی گفت: افزایش 
2۰ درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۹۷ در 

محمدمه��دی مفتح افزود: استفس��اریه طراحان جزء ی��ک بنده الف تبصره 
بودج��ه درب��اره افزایش 2۰ درص��دی حداقل حقوق کارمن��دان در صحن علنی 

مجلس برای تبدیل ش��دن به قانون مطرح می ش��ود. وی اضافه کرد: در سال ۹6 
براساس اعالم دولت حداقل حقوق کارمندان یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود که در 

سال جاری 2۰ درصد به این مبلغ افزوده می شود.
سخنگوی کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت باید حقوق کارکنان را به 
صورت پلکانی نزولی در س��ال ۹۷ افزایش دهد. البته مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ 
ت��ا ۱6 درصدی حقوق کارکنان دولت مغایر قانون بودجه نبود. وی افزود: افزایش حقوق 

کارمندان از ابتدای سال ۹۷ اعمال می شود.  تسنیم

دیدگاه دولتی 
جلسه خودرویی مجلس به هفته آینده موکول شد

بروز برخی از مشکالت در هماهنگی ها باعث شد تا جلسه خودرویی اعضای کمیسیون 
صنایع با وزیر صنعت و مدیران شرکت های خودروساز به هفته آینده موکول شود.

براساس اعالم نمایندگان مجلس قرار بود جلسه بررسی چرایی افزایش قیمت 
خودرو این هفته در کمیس��یون صنایع با حضور مدیران شرکت های خودروسازان 

برگزار و تصمیمات الزم در این رابطه اتخاذ شود. اما آنطور که باستانی یکی از اعضای 
کمیسیون صنایع گفته است: این جلسه به دلیل بروز برخی از مشکالت در هماهنگی 

حضور خودروسازان و وزیر صنعت به یک شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه موکول شده است.
وی افزود: نمایندگان در این جلس��ه می خواهند به صورت جدی دالیل افزایش قیمت 
خودرو را از مدیران جویا شوند به نحوی که قرار شده تمام دست اندرکاران خودروی کشور 
مانند وزیر صنعت، مدیران دو ش��رکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به همراه معاونت 
صنایع وزارت صنعت در جلسه حضور داشته و توضیحات خود را اعالم کنند.  تسنیم 

اتول

مفقودى 

برگ ســبز و برگ كمپانى ســوارى پرايد مدل 1383 رنگ سفيدشــيرى روغنى پالك ايران36-794 م 53 
بشــماره موتور 00886584  وشــماره شاســى S1412283295091 بنام پريسا باشــتنى فرزند رمضان ش ش 

0011808756 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

كليه مدارك اعم از سندكمپانى و برگ سبز موتورسيكلت باجاج مدل 1390 رنگ مشكى بشماره  پالك 766- 
67381 بشــماره موتور JWMBSA77755  وشــماره تنه 135Z9024828 بنام محمد استيرى فرزند نعمت اله 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

برگ ســبز خودرو ســوارى ب ام و تيپ آى 520 رنگ خاكسترى به شــماره شهربانى 88-347ى12 و شماره 
موتــور 32415716 و شــماره شاســى WBANA31095CR93066 به مالكيت خانم پريــوش ترحميان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سمنان

آگهى حصر وراثت
خانم نســرين پندآموز ف شــعبانعلى به شــرح درخواســتى كه به شــماره 141/96/ش ح اين شــعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شــادروان عذرا بااوج ف پهلوان ت ت 
1318/11/10 ش ش 9 صــادره تنكابــن در تاريخ 95/9/14  بدرود زندگــى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصــر اســت به : 1-نســرين پندآمــوز ش ش 124 ت ت 1340/4/2    2-منير فرشــادى ش ش 146 ت ت 
1342/6/4   3-محمدولــى ارشــادى ش ش 174 ت ت 1348/7/4   4-مريــم ارشــادى ش ش 237ت ت 
1351/1/5   5-خجسته باقرخيلى ش ش 147 ت ت 1345/4/22 همگى نام پدر: شعبانعلى – 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 اول شوراى حل اختالف عباس آباد-عليرضا خليلى

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى سيد محمد حسينى واليجردى فرزند جعفر داراى شناسنامه شماره 9422 به شرح دادخواست به كالسه 
970540 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى 
سيد جعفر حسينى والى جردى به شناسنامه شماره 20 در تاريخ  97/2/2 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ســيد محمد حسينى واليجردى فرزند سيد جعفر  ش ش 9422 
نســبت با متوفى فرزند 2- ســيد على حســينى فرزند سيد جعفر  ش ش  2318نســبت با متوفى فرزند 3- فخر 
السادات حسينى والى جردى فرزند سيد جعفر ش ش 105882 نسبت با متوفى فرزند4- اشرف السادات حسينى 
فرزند سيد جعفر ش ش 14391 نسبت با متوفى فرزند5- زينت سادات حسينى واليجردى فرزند سيد جعفر ش 
ش 0370088336 نســبت با متوفى فرزند6- منيرالسادات حسينى واليجردى فرزند سيد جعفر ش ش 3920 
نســبت با متوفى فرزند 7- اقدس چهره ســاز فرزند حيدر على ش ش 305 نسبت با متوفى زوجه. اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به 

شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى ســيد مرتضيچاووشــى فرزند سيد محمد داراى شناســنامه شماره 22 به شــرح دادخواست به كالسه 
970532 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى 
زهرا فيروزبانى به شناسنامه شماره 39199 در تاريخ 97/1/24 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ســيد مرتضى چاووشــى فرزند سيد محمد ش ش 22 نسبت با متوفى 
فرزند 2- ســيد حســين چاووشــى فرزند محمد ش ش 1591  نســبت با متوفى فرزند 3- ســيد حسن چاووشى 
فرزند محمد ش ش 20 نســبت با متوفى فرزند4- فاطمه چاووشــى فرزند سيد محمد ش ش50 نسبت با متوفى 
فرزند5- اشرف چاووشى فرزند محمد ش ش 54 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد 
مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تسليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى محمد حسين متوسل ارانى فرزند آقا محمد داراى شناسنامه شماره 77 به شرح دادخواست به كالسه 
970483 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى 
طلعت خانم متوسل آرانى به شناسنامه شماره 240 در تاريخ 96/12/22  در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد حسين متوسل ارانى فرزند آقا محمد ش ش 77 نسبت با 
متوفى برادر  2- محمد على متوسل آرانى فرزند محمد ش ش 57 نسبت با متوفى برادر 3- فاطمه متوسل آرانى 
فرزند آقا محمد ش ش 218 نسبت با متوفى خواهر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 
قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه 
اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم مليحه محسن زاده فرزند رضا داراى شناسنامه شماره 98156به شرح دادخواست به كالسه 970541 
ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثــت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت كه متوفى رضا 
هدايتى به شناســنامه شــماره 38 در تاريخ 97/1/9 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به:1- مليحه محسن زاده فرزند رضا ش ش 98156نسبت با متوفى زوجه 2- اسماعيل 
هدايتى فرزند حسين ش ش 610 نسبت با متوفى برادر 3- بتول هدايتى فرزند حسين ش ش 70216نسبت با 
متوفى خواهر 4- اكرم هدايتى فرزند حسين ش ش 198 نسبت با متوفى خواهر 5- فاطمه هدايتى فرزند حسين 
ش ش 2 نســبت با متوفى خواهر. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى 
درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى روح اله مجدى زادهفرزند حسين داراى شناسنامه شماره 805 به شرح دادخواست به كالسه 970547 
ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى زهرا عالق 
بندها به شناســنامه شــماره 479 در تاريخ 97/2/7 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به:1- روح اله مجدى زاده فرزند حســين ش ش 805نسبت با متوفى فرزند 2- مسعود 
مجــدى زاده فرزند حســين ش ش 18317 نســبت با متوفــى فرزند 3- مجيد مجدى زاده فرزند حســين ش ش 
15683نسبت با متوفى فرزند4- على مجدى زاده فرزندحسين  ش ش 13153نسبت با متوفى فرزند5- فاطمه 
مجدى زاده فرزند حســين ش ش 6201 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 
361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا 
وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد 

واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
آقاى محمد مهدى گل وردى يزديفرزند على محمد داراى شناسنامه شماره 0370310608به شرح دادخواست 
به كالسه 970519 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى شايســته خانم گل وردى يزدى به شناسنامه شــماره 283 در تاريخ 95/12/19 در اقامتگاه دائمى خود 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- محمد مهدى گل وردى يزدى فرزند على محمد 
ش ملى 0370310608نســبت با متوفى فرزند 2- على محمد گل وردى يزدى فرزند مهدى ش ش  911نســبت 
بــا متوفــى زوج 3-حميدرضا گل وردى يزدى  فرزند على محمد ش ش 3297نســبت با متوفى فرزند4- زكيه گل 
وردى يزدى فرزند على محمد ش ش 3529نسبت با متوفى فرزند5- زهرا گل وردى يزدى فرزند على محمد ش 
ش 6264 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى 
درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم اعظم نوروزى فرزند محســن داراى شناســنامه شــماره 375 به شرح دادخواســت به كالسه 970482 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت كه متوفى محسن 
نوروزى به شناسنامه شماره 13 در تاريخ 71/3/9 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصراست به:1- اكرم نوروزى فرزند محسن ش ش 108815نسبت با متوفى فرزند 2- اعظم نوروزى 
فرزند محسن ش ش 375 نسبت با متوفى فرزند 3- زينب نوروزى فرزند محسن ش ش 1980 نسبت با متوفى 
فرزند4- سعيد نوروزى فرزند محسن ش ش 0370161025 نسبت با متوفى فرزند5- اقدس احمد گل فرزند 
عليرضا ش ش 161 نســبت با متوفى زوجه. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون 
امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم مه لقا فالح فرزند على داراى شناســنامه شــماره 206 به شرح دادخواســت به كالسه 970550 ازاين 
دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت كه متوفى محمد فالح به 
شناســنامه شــماره 107 در تاريخ 97/2/1 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1- مه لقا فالح فرزند على ش ش 206 نسبت با متوفى زوجه 2- محمد حسن فالح فرزند الـله بابا 
ش ش 10166 نسبت با متوفى برادر 3- ايران فالح فرزند اللـه بابا ش ش 4 نسبت با متوفى خواهر 4- رقيه فالح 
فرزند اللـه بابا ش ش 205 نسبت با متوفى خواهر 5- عذرا فالح فرزند الـله بابا ش ش 3 نسبت با متوفى خواهر 
. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى 
مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم اعظم يعقوبى فرزند صمد داراى شناسنامه شماره 607 به شرح دادخواست به كالسه 970560  ازاين 
دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است كه متوفى ماه بيگم پهلوانى 
به شناسنامه شماره 387 در تاريخ 97/2/16 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1- اعظم يعقوبى فرزند صمد ش ش 607 نسبت با متوفى فرزند 2- اقدس يعقوبى كسالنى فرزند 
صمد ش ش 493 نســبت با متوفى فرزند 3- معصومه يعقوبى كسالنى فرزند صمد ش ش 606 نسبت با متوفى 
فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت 
آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت
خانم رقيه يوســفى فرزند ســتار داراى شناسنامه شماره 75602 به شــرح دادخواست به كالسه 970493 
ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده اســت كه متوفى ســيد 
رضا كريمى فرد به شناسنامه شماره 3660273694در تاريخ 97/1/16 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است 
وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- رقيه يوســفى فرزند ستار ش ش 75602نسبت با متوفى مادر 
2- ســميه پاســار فرزند اسمعيل ش ش 13054 نسبت با متوفى زوجه 3- سيد محمد حسين كريمى فرد فرزند 
ســيد رضا ش ش 0375092897 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 
362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم دارد واال 

گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
خواهان:پرســتو عبدالهى پور فرزند محسن دادخواستى بطرفيت محسن عبدالهى پور فرزند حيدر بخواسته 
اذن ازدواج ثبــت و براى مورخه 1397/4/6 ســاعت  9صبح تعيين وقت رســيدگى گرديدو چون نامبرده مجهول 
المكان اعالم شــده لذا بر حســب تقاضاى خواهان و دســتور دادگاه و مســتندا به ماده 73 قانون آئين دادرســى 
دادگاههــاى عمومــى و انقالب در امور مدنى مراتب فوق يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار درج و از خوانده 
فوق الذكر دعوت ميشــود كه در مورخ ياد شــده در جلسه دادگاه حاضر شده و ضمنا تا قبل از طول وقت رسيدگى 
ميتواند به دفتر دادگاه مراجعه و با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت خود را اعالم نمايد 

در صورتعدم حضور در دادگاه مطابق مقررات تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.م الف/506
مدير دفتر شعبه سوم دادگسترى شهرستان بهارستان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم مهرى جان اصالنى داراى شناســنامه شــماره - بشرح دادخواست به كالسه 97/ش67/1 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اله رحيم اصالنى به شناســنامه 812 در 
تاريــخ 96/7/22 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- مهرى 
جــان اصالنــى فرزند اله رحيم متولد 1347 به كدملى 0439739578 دختر متوفى 2- رخشــا اصالنى فرزند اله 
رحيم متولد 1349 به كدملى 0439743257 دختر متوفى 3- نســترن اصالنى فرزند اله رحيم متولد 1353 به 
كدملــى 0439753661 دختر متوفى 4- احمد اصالنى فرزند اله رحيم متولد 1357 به كدملى 0439761166 
پسر متوفى 5- فرحناز اصالنى فرزند اله رحيم متولد 1346 به كدملى 0439737176 دختر متوفى 6- فروزان 
اصالنــى فرزنــد اله رحيم متولد 1351 به كدملى 0439748674 دختر متوفى 7- محمد اصالنى فرزند اله رحيم 
متولــد 1352 به كدملى 0439751012 پســر متوفى 8- اميد اصالنى فرزنــد اله رحيم متولد 1359 به كدملى 
0439765765 پســر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد 
تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5151
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف رودهن

متن آگهى 
درخواست ازدواج مجدد 

باستحضار مى رساند آقاى امين رحيم منش فرزند جمعه دادخواستى به خواسته اجازه ازدواج مجدد بطرفيت 
خانم نازنين بابادى به اين شــعبه از دادگاه تقديم نموده كه بشماره 970049 ثبت گرديد نظر باينكه خوانده خانم 
نازنين بابادى مجهول المكان مى باشد در راستاى اعمال ماده 73 آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار منتشر تا نامبرده در تاريخ 97/3/21 ساعت 11 در جلسه دادگاه حاضر گردد. م الف/17/399
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى مسجد سليمان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: فريده اسدى فرزند صيدمحمد به نشــانى گيالوند جاده مراء ميالد 5 منزل دوم دست 
راســت ، مشــخصات محكوم عليه: زهــره قهارى مجهول المكان ، محكــوم به: بموجب دادنامه شــماره 1126 مورخ 
96/11/9 شوراى حل اختالف دماوند شعبه 2 كه وفق دادنامه شماره – شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است 
الزام خوانده بر حضور در يكى از دفاتر اســناد رســمى و تنظيم سند رسمى انتقال خودرو  سوارى پرايد به شماره 
انتظامى 414ط77- ايران 88 به نام خواهان از حيث اصل خواسته و تاديه يك ميليون و يكصد و بيست و پنج هزار 
ريال از جهت خسارت دادرسى در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. محكوم عليه 

مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز آن را بموقع اجرا بگذارد.م الف/5148
رئيس شعبه 2 شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ اجراييه سند رهنى كالسه 9600079
بدين وســيله به آقاى وحيد شكراللهى فرزند جليل شناسنامه شماره 5076 صادره از دماوند ساكن دماوند 
گيالوند روبروى بانك مســكن طال فروشى شــكراللهى ابالغ مى شود كه بانك پارسيان به استناد سند رهنى شماره 
23937 دفتر 3 دماوند جهت وصول مبلغ 2834643584 ريال  تا تاريخ 1396/7/18 به انضمام خسارت تاخير 
متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تســويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى 
به كالســه 9600079 در اين اداره تشــكيل شــده و طبق گزارش مورخ 1396/9/27 مامور پست ، محل اقامت 
شــما به شــرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بســتانكار 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 مورد وثيقه مندرج درسند رهنى فوق 
با تقاضاى بســتانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بســتانكار و حقوق دولتى 

استيفا خواهد شد. م الف/5149
 رييس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى پرويز شــكرى به شــماره شناســنامه 5480 به شــرح دادخواســت به كالســه 98/2/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان طاهره على بخشى به شماره شناسنامه 2 
در تاريخ 1396/12/14 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- پرويز شكرى فرزند 
اسمعيل به ش ش 5480 صادره از تهران فرزند متوفى 2- افسانه شكرى فرزند اسمعيل به ش ش 2964 صادره 
از تهران فرزند متوفى 3- على اصغر شــكرى فرزند اســمعيل به ش ش 3 صادره از دماوند 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 باشــد از تاريخ نشــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى 

صادر خواهد شد. م الف/5150
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت پالك 3/16764 كنگان
نظر به اين كه خانم محبوبه راه پيما با تسليم استشهاد محلى مدعى است كه يك جلد سند مالكيت به شماره 
ســريال 616775 مربوط به ششــدانگ پالك 3/16764 ذيل ثبت 50933 جلد 314 صفحه 244 به نام محبوبه 
راه پيما صادر و تسليم گرديد سپس بموجب سند رهنى 67435 مورخ 96/5/8 دفترخانه ى 14 كنگان در قبال 
مبلغ 720000000 ريال نزد بانك صادرات در رهن مى باشــد كه بموجب نامــه 1397039000036632 مورخ 
97/2/10 شعبه اول اجراى احكام دادگسترى كنگان بازداشت مى باشد مفقود گرديده و درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى را نموده اســت لذا مراتب طبق ماده 120 اصالحى آيين نامه قانون ثبت اعالم مى شــود كه هركسى 
نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى نموده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشــار اين آگهى به اداره ثبت اســناد و امالك شهرســتان كنگان  مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
ســند مالكيت و يا ســند معامله تسليم نمايد چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضى نرسد و يا در صورت اعتراض اصل 
سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد. م 

الف/73- تاريخ انتشار  آگهى 97/2/27
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان كنگان -  عيسى رضايى

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له: آقاى فرامرز ميرزائى با وكالت خانم مريم مرادى به نشــانى كرمانشاه كوچه ثبت روبه 
روى دادسرا طبقه فوقانى دفتر اسناد رسمى 118 دفتر وكالت ، مشخصات محكوم عليه: على اكبر سهرابى مجهول 
المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 911 مورخ 96/8/22 شــوراى حل اختالف 5شعبه – كه وفق دادنامه 
شــماره – شــعبه – دادگاه عمومى كرمانشاه – قطعيت حاصل كرده است. راى به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
37/000/000 ريال بابت اصل خواســته و هزينه دادرســى به مبلغ 1/045/000 ريال و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه و تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست مورخه 96/5/26 لغايت اجراى حكم به انجام 5 درصد به محكوم 
به بعنوان نيم عشر دولتى بر عهده محكوم عليه مى باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس 

از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع  اجرا بگذارد. 
رئيس شعبه 31 شوراى حل اختالف كرمانشاه

آگهى فروش اموال منقول
در اجراى قرار كارشناسى پرونده شماره 801/96 موضوع توقيف اموال محكوم عليه حاجتمراد خليلى در حق 
محكوم له جهانبخش محمدى حاجيوند فرزند الياس مطالبه مبلغ 140/915/000 ريال و مبلغ 6/500/000 ريال 
بابت هزينه اجرايى در حق دولت و مبلغ 1/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسى جمعا به مبلغ 148/415/000 
ريال اينجانب على مراد مرتضايى كارشــناس منتخب به همراه محكوم له و احمدى از درجه داران پاســگاه انتظامى 
جريك به محل مرغدارى محكوم عليه واقع در ســچگان جريك مراجعه ضمن اينكه حكم قبال توســط ســتوان دوم 
غالميان از پاسگاه جريك اجراء و تعداد چهار قلم از اموال محكوم عليه شامل موتور برق ، آسياب (ميكسر) با متعلقات 
شامل باالبر و مكتيه كه خوراك مرغ را تامين ميكند و تعداد 7 دستگاه تانكر جهت تامين آب و مخزن سوخت توقيف 
و تحويل امين اموال بنام مســلم جليلى گرديد عليهذا ضمن تفهيم مفاد حكم به نگهبان وكارگر مرغدارى و بازديد 
از اموال توقيف شــده و با توجه به اينكه ارزش اموال توقيفى بيشــتر از مطالبه محكوم له مى باشد تعداد دو قلم 
از اموال شــامل يكدستگاه موتور برق با مشــخصات 42 وات و RPM1500 ساخت چين و ساير مشخصات ديگر و 
تعداد دو دســتگاه تانكر بزرگ هر كدام حدودا 10000 ليترى بابت مطالبه محكوم له تعيين شــدند عليهذا برابر 
تحقيقات بعمل آمده ارزش دو قلم مشــخص شــده بشــرح ذيل تعيين و محاسبه مى شــوند: 1- يكدستگاه موتور 
برق با مشخصات فوق الذكر به ارزش 100/000/000 ريال 2- تعداد دو دستگاه تانكر (منبع) آب و سوخت هر 
كدام ده هزار ليترى به ارزش 49/400/000 ريال جمعا به مبلغ يكصد و چهل و نه ميليون و چهارصد هزار ريال 

)149/400/000 ريال)  
تاريخ مزايده چهارشنبه: 97/3/2 ساعت 9 صبح مى باشد.

م الف/17/377
على مراد مرتضايى – كارشناس خبره دادگسترى مسجد سليمان

آگهى ابالغ  اجرائيه كالسه 139704026781000074/1
بدينوســيله به آقاى مسعود عســگرى فرزند عباس شماره شناســنامه 89 متولد 1364/6/30 شماره ملى 
3934840892 بدهكار پرونده كالسه 9700080 كه برابر گزارش اداره پست مالير شناخته نگرديده ايد ابالغ 
مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 952500036 مورخ 1395/5/18 بين شما و بانك تجارت شعبه مركزى 
مالير مبلغ 225/000/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 30/835/639 ريال بابت سود و مبلغ 63/913/919 
ريال بابت خسارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 319/749/558 ريال بانضمام مبلغ 201/957 ريال خسارت تاخير 
روزانه تا يوم الوصول بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس 
از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشار درج ومنتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/150
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

آگهى مزايده 
شماره 17/407- بازگشت به پرونده كالسه 435/95 مورخ 96/11/7 آن شورا محترم جهت خواسته آقاى 
مهرداد ســياهپور به طرفيت آقاى بهروز كيانپور به شــرح زير ارســال ميگردد. با توجه به بررسى هاى بعمل آمده 
و بــا معيــت خواهان از ســاختمان هاى مورد نظر بازديد بعمل آمد و قيمت هر كدام به شــرح زير ارســال ميگردد. 
1- ساختمان پالك ثبتى به شماره 13550 فرعى از يك اصلى با شماره نوسازى 4-14/149-3 با مساحت عرصه 
112/5 و اعيان در دو قسمت الف – سقف لوله و پليت 48/40 مترمربع ب- سقف طاق ضربى با مساحت 17/25 
مترمربع واقع در كلگه پشت دارايى سابق كه قيمت روز آن برابر با 180/000/000 ميليون ريال معادل هيجده 

ميليون تومان ميباشد.
كارشناس دادگسترى مسجد سليمان – مهندس ناصر محمودى كوهى

آگهى رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت معصومه رضوى مهر فرزند انگنا و محمد معينى مقدم فرزند مندنى به شــرح 
دادخواســت تقديمى ثبت شده به كالسه 9709987430500147 از اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ســعيد معينى مقدم در اقامتگاه دائمى خود در تاريخ 1397/2/9 بدرود 
حيــات گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه :1- محمد معينى مقدم فرزند مندنى به ش ش 227 
پدر متوفى 2- معصومه رضوى مهر فرزند انگنا به ش ش 2022 مادر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ياسوج

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان صفورا موســوى دادخواســتى مبنى بر صدور حكم بطرفيت محمود حسينى تسليم دفتر شوراى حل 
اختالف 214 رودهن نموده كه پس از ثبت به كالسه 33/4/97 براى مورخ 97/3/23 ساعت 15/30 تعيين وقت 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى شود تا خوانده از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه اى از دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال 

جهت رسيدگى حضور بهم رساند در صورت عدم حضور شورا غيابا رسيدگى خواهد كرد.م الف/5152
شوراى حل اختالف شعبه چهارم رودهن

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكوم له / محكوم لهم: محمد امين نصرتى فرزند احمد به نشــانى اســتان كرمانشاه شهرستان 
كرمانشاه شهر كرمانشاه سه راه شريعتى نبش پاساژ دوست فروشگاه لوازم خانگى كاالى كيش ، مشخصات محكوم 
عليــه/ محكوم عليهم: بختيــار بهرامى فرزند حاتم، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره 
1397050000043625 و شــماره دادنامــه مربوطــه 9609978602800280 محكوم عليه محكوم اســت به 
1- پرداخت مبلغ نه ميليون و چهارصد و نود هزار ريال بابت يك فقره چك به شــماره 152897 عهده بانك ســپه 
2- خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/4/25 لغايت اجراى حكم 3- پرداخت مبلغ چهارصد و هفت 
هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسى و تمبر اوراق ، محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- ظرف ده 

روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكم مدنى). 
قاضى شوراى حل اختالف شعبه 28 مجتمع امام خمينى (ره) شهرستان كرمانشاه

آگهى مربوط به تجديدنظر
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به آقاى / خانم

تجديدنظر خواه خانم تهمينه قزوينى دادخواست تجديدنظر خواهى به طرفيت تجديدنظر خوانده خانم فرنگيس 
امين اصنافى نســبت به دادنامه شــماره 9609978312200729 در پرونده كالسه 9609988312200114 
شعبه 22 حقوقى كرمانشاه تقديم كه طبق موضوع ماده 73 و 346 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن تجديدنظر خوانده مراتب تبادل لوايح يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا تجديدنظر 
خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائــم تجديدنظر خواهى را دريافت و چنانچه پاســخى دارد كتبا به ايــن دادگاه ارائه نمايد در غير 
اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى نســبت به ارســال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شــد. م 

الف/608
مدير دفتر شعبه بيست و دوم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان كرمانشاه

متن آگهى 
شــماره بايگانــى پرونــده:9600222- در خصــوص پرونده اجرايى كالســه فــوق به موجب گــزارش مورخ 
1396/12/2 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير پيوست ، پالك ثبتى 6 فرعى از 4998 اصلى بانضمام 
پاركينگ 13 و انبارى 18 از 4998 اصلى واقع در بخش يك همدان و همچنين ششدانگ پالك 5 فرعى از 4998 
اصلــى بانضمام پاركينگ 15 و انبــارى10 از 4998 اصلى واقع در بخش يك همدان به مبلغ 2/300/000/000 
ريال ارزيابى گرديده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشــيد اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 5/000/000 ريال 
بصورت على الحساب ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد ضمنا به اعتراضى كه خارج ازموعد يا فاقد فيش بانكى 

دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
سازمان ثبت اسناد و امالك همدان

متن آگهى
خواهان خانم فريبا منصورى كوشــا فرزند نصور دادخواســتى به طرفيت آقاى شــهاب بهارى مستعلى فرزند 
غالمعلى به خواســته طالق به درخواســت زوجه دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به 
شــعبه اول دادگاه خانواده كرمانشــاه واقع در بلوار بنت الهدى دادگســترى كل استان كرمانشاه ارجاع و به كالسه 
9709988499800146 ثبت گرديده كه وقت رســيدگى آن 97/4/7 ساعت 8/00 صبح تعيين شده است به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
وانقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
مدير دفتر شعبه اول دادگاه خانواده كرمانشاه

آگهى تحرير تركه
در تاريخ 96/12/2 آقاى / خانم 1- داود رجبى نوش آبادى 2- زهرا رجبى نوش آبادى فرزند رجبعلى داراى 
شماره شناسنامه 47998 صادره از كاشان دادخواستى مبنى بر تحرير تركه مرحوم رجبعلى رجبى نوش آبادى فرزند 
رضا كه در تاريخ 92/3/17 فوت شده اند با احراز سمت متقاضى مستندا به مواد 209 و 210 قانون امور حسبى 
قرار تحرير تركه صادر شده است لذا براى اجراى قرار تحرير تركه بدينوسيله نسبت به نشر آگهى اقدام تا كليه 
ورثه قانونى نمايندگان آنها و بســتانكاران مديونين به متوفى و يا هركس حقى به تركه دارد در تاريخ 97/5/30 

ساعت 9 صبح براى تحرير تركه در مجتمع شوراى حل اختالف واقع در خيابان بابا افضل حضور بهم برساند.
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى قاسم غالمى سفيد واجانى فرزند عباس
خواهان خانم سعيده خطيب دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى قاسم غالمى سفيد واجانى به خواسته الزام 
به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982743100057 شعبه 1 شوراى 
حل اختالف شــهر سمنان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/6 ساعت 16/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/283
متصدى امور دفترى شعبه 1 شوراى حل اختالف شهر سمنان – محدثه جاللى

اتاق بــــازار روز گروه معیشت  در ش��رایطی که رئیس 
اصن��اف اعالم ک��رده ک��ه افزایش قیمت��ی برای 
کااله��ا در ماه رمض��ان رخ نخواه��د داد آمارهای 
بانک مرکزی ضمن تایید این گفته از این مس��اله 
پرده برداش��ته که تمام افزایش قیمت ها تا قبل از 

رسیدن به ماه رمضان رخ داده است.
 در گزارش بانک مرکزی در مورد هفته منتهی 
ب��ه 2۱ اردیبهش��ت ماه، قیمت ۹ گروه نس��بت به 
هفته قبل از آن افزایش نش��ان می دهد و این مهم 
در ش��رایطی است که س��ایر آمارهای ارایه شده از 
سوی متولیان همچنان بر کاهش نرخ تورم و بهبود 
شرایط بازار کاالهای اساسی خبر می دهد اما آنچه 
م��ردم در زندگی روزمره با آن روبه رو هس��تند به 

مراتب فراتر از این وعده ها و وعیدهاست.
روز گذش��ته رئی��س ات��اق اصناف ای��ران در 
مصاحبه ای اعالم کرد؛ تامین مواد غذایی برای ماه 
مبارک رمضان انجام ش��ده و هیچ مشکلی در این 
زمینه نداریم و با کمبودی مواجه نیستیم، در حال 
حاضر تامین اقالم در سراس��ر کشور صورت گرفته 

و تمام اس��تان ها از تامی��ن و توزیع کاال برخوردار 
هس��تند و گزارشی مبنی بر کمبود از هیچ استانی 
گ��زارش نداش��تیم. وی همچنین مدعی ش��د که 
براس��اس آخرین مصوبه س��تاد تنظیم بازار که به 
ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور برگزار ش��د، در 
این م��اه افزایش قیمت پذیرفتنی نیس��ت و هیچ 
افزای��ش قیمتی در هیچ کاالیی نخواهیم داش��ت.
اما بررس��ی آمارها و ارقام ارایه شده از سوی بانک 
مرکزی دراین زمینه به خوبی تناقضات این آمارها 
را نش��ان می دهد و باز هم این مردم و به خصوص 
اقش��ار آس��یب پذیر هس��تند که باید برنامه ریزی 
کنند تا با کمترین دستمزد؛ سبد معیشتی خود و 
خان��واده را تامین کنند چراکه همچنان امیدی به 

تدابیر صورت گرفته نیست.

آیینه آمار
قیم��ت  مرک��زی،  بان��ک  گ��زارش  طب��ق 
ُخرده فروش��ی لبنی��ات در هفت��ه منته��ی به 2۱ 
اردیبهش��ت ماه نسبت به هفته مش��ابه سال قبل 
۷.۹ درص��د، تخم مرغ ۷۳ درصد، برنج ۱.۱ درصد، 

گوشت قرمز ۱۸ درصد، گوشت مرغ ۱۹.2 درصد، 
چ��ای 2۱.2 درصد و روغن نباتی 2 درصد رش��د 
داش��ته اند. همچنی��ن قیمت ُخرده فروش��ی گروه 
حب��وب 2.۱ درصد، میوه های ت��ازه ۱۳.۵ درصد، 
س��بزی های تازه ۱۱.۱ درصد و قند و ش��کر 4.۳ 

درصد کاهش یافته اند.
بر همین اس��اس ن��رخ لبنی��ات ۱.۱ درصد، 
تخم م��رغ ۵.2 درص��د، برنج ۰.۱ درص��د، حبوب 
۳ درص��د، میوه های تازه ۱.۸ درصد، س��بزی های 
تازه ۰.۱ درصد، قند و شکر ۰.2 درصد، چای ۱.۹ 
درصد، روغن نباتی ۰.۱ درصد افزایش و گوش��ت 
مرغ 2.۳ درصد کاهش یافت، قیمت گوش��ت قرمز 

نیز نسبت به هفته گذشته ثابت ماند.
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت 

پنیر پاستوریزه معادل ۰.۳ درصد کاهش ولی بهای 
پنیر غیرپاس��توریزه ۰.۳ درصد و ش��یر پاستوریزه 
4.۸ درصد افزایش داش��ت. قیمت سایر اقالم این 
گروه نس��بت به هفته قبل ب��دون تغییر بود. بهای 
تخم مرغ معادل ۵.2 درصد افزایش یافت و شانه ای 

۱26 هزار تا ۱۸۰ هزار ریال فروش می رفت.
در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله 
درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۰.۱ درصد 
و ۰.2 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای 
لوبیا چش��م بلبلی مع��ادل ۱.۳ درصد کاهش ولی 
قیمت س��ایر اقالم بین ۰.4 درص��د تا 6.6 درصد 

افزایش یافت.
در هفته م��ورد بررس��ی، در میادین زیر نظر 
شهرداری نارنگی، خربزه و موز عرضه کمی داشت. 

س��ایر اقالم میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها 
از نظر کیفی در مقایس��ه با س��ایر میوه فروشی ها 
متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه 
و تره بار عرضه می شد. میوه فروشی های سطح شهر 
اقالم میوه و س���بزی ت��ازه را عرضه می کردند که 
در گ��روه میوه های تازه بهای لیموش��یرین معادل 
۳.6 درصد، طالبی ۳.۹ درصد و کیوی ۰.2 درصد 
کاهش ولی قیمت س��ایر اق��الم بین ۰.2 درصد تا 
۷.۹ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی های تازه 
بهای گوجه فرنگی معادل ۳.۹ درصد، بادنجان ۵.4 
درصد، پیاز 4.4 درصد و س���بزی های برگی یک 
درص���د افزایش ولی قیمت س��ایر اقالم بین ۱.۷ 

درصد تا ۵ درصد کاهش یافت.
در هفته مورد گزارش بهای گوش��ت تازه گاو 
و گوس��اله معادل ۰.6 درص��د افزایش ولی قیمت 
گوشت گوس��فند ۰.2 درصد و گوش��ت مرغ 2.۳ 
درصد کاه��ش داش��ت. در این هفت��ه بهای قند 
معادل ۰.۱ درصد، شکر ۰.2 درصد، چای خارجی 
۱.۹ درصد و روغن نباتی مایع ۰.2 درصد افزایش 

یافت. قیمت روغن نباتی جامد ثابت بود. 

بررسی سیاست روز از وعده های اقتصادی نافرجام؛

گرانی ها قبل از رمضان رسید

وعده ها عملی نشد؛
پیچی بازار لوازم خانگی از ممنوعیت گرانی سر

با وج��ود وعده های داده ش��ده مبنی بر  كــش کاهش قیمت لوازم خانگی و بازگشت به خـط 
قیمت های سابق، بررس��ی ها نشان می دهد قیمت ها همچنان 
در وضعیت افزایش��ی اس��ت و تغییری ب��رای تعدیل قیمت ها 

حاصل نشده است.
ب��ازار ل��وازم خانگی از جمل��ه بازارهایی اس��ت که بخش 
عم��ده ای از آن واردات��ی اس��ت و از وضعیت ن��رخ دالر تاثیر 
می پذی��رد و خیلی زود اثرات خود را در اجناس مختلف لوازم 

مختلف نشان می دهد.

بعد از نوس��انات ارزی، از سوی مسئوالن اعالم شد که کسی 
حق ندارد به بهانه نوس��انات ارزی یا اینکه بگوید آینده مشخص 
نیس��ت، کاالی خ��ود را گران تر بفروش��د، چراک��ه دالر 42۰۰ 

تومان��ی برای هم��ه نیازمندان 
واقع��ی ارز از مس��افران تا 
تولیدکنندگان  دانشجویان، 
و واردکنندگان تامین شده و 
از این پس نیز هیچ مشکلی 

در این زمینه وجود ندارد.
از س��وی دیگر با توجه 
ب��ه واردات��ی ب��ودن بخش 
زیادی از ب��ازار لوازم خانگی 

طبیعی اس��ت که در ثبت سفارش ها و کاالهای وارداتی جدید 
این تاثیر مش��هود باشد و قاعدتا پذیرفتنی نیست که اجناسی 
که مربوط به قبل هستند و با ارز قیمت پایین تر وارد شده اند، 
باشند.  افزایش قیمت داشته 
این افزایش قیمت نمی تواند 
منطقی باش��د و بیش��تر به 
س��ودجویی عده ای در بازار 

برمی گردد.
ب��ا ای��ن وج��ود، بعد 
از نوس��انات ارزی، ل��وازم 
قیمت  افزایش  ب��ا  خانگی 
بیش��تر  و  ش��د  روب��ه رو 

برندهای خارجی و حتی برخی برندهای ایرانی بین پنج تا ۱۰ 
درصد گران شدند که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی 
در این زمینه تصریح کرد که "اگر دولت اعالم کرده کسی حق 
افزایش قیم��ت با دالر 42۰۰ تومانی را ن��دارد، باید گفت که 
تاکن��ون به ما آن را اختصاص نداده اند و اگر قول بدهند دربازه 
زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دالر 42۰۰ تومانی را 
ب��ه صورت ثابت به تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی 
بدهد، ما نیز وعده می دهیم که بازار این محصوالت را تا همان 

بازه زمانی در نظر گرفته شده ثابت و متعادل نگه داریم."
این در حالی اس��ت که طبق آنچه معاون س��ازمان حمایت 
اعالم کرد افزایش قیمت لوازم خانگی هیچ گونه مجوزی ندارد و با 
متخلفان در زمینه گران فروشی برخورد خواهد شد.  ایسنا 


