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روغن در بازار نایاب شد
رئیــس اتحادیــه خواربــار و لبنیا تفروشــان
زنجــان از کاهــش چشــمگیر روغــن جامــد
در بــازار خبــر داد و گفــت :عــاوه بــر ایــن
قیمتهــا نیــز تــا حــد زیــادی افزایــش
یافتــه اســت.
،جلیــل علیمحمــدی اظهــار کــرد :طــی
هفتههــای قبــل تقریبــا همــه اجنــاس
گــران شــده اســت.
رئیــس اتحادیــه خواربــار و لبنیا تفروشــان
زنجــان بــا بیــان اینکــه همــه اقــام
از جملــه لبنیــات ،برنــج ،حبوبــات و
شــویند هها چنــد درصــدی افزایــش
قیمــت داشــته اســت ،تصریــح کــرد :ایــن
افزایــش قیمــت ناشــی از افزایــش قیمــت
تولیــد بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش قیمــت در
اجنــاس مختلــف حــدود  20درصــد بــوده
اســت ،اضافــه کــرد :افزایــش قیمتهــا بســته
بــه قیمــت پایــه ارزش اســت ،بــه همیــن
خاطــر شــرکتهای تولیــدی نیــز قیمــت را
افزایــش دادهانــد و بــه علــت گرانــی پــی در
پــی مــردم نیــز ایــن شــرایط را راحــت قبــول

کرد هانــد.
علــی محمــدی بــا اشــاره بــه گرانــی چــای
 70هــزار تومانــی بــه  85یــا  86هــزار
تومــان طــی روزهــای آتــی بیــان کــرد:
حتــی قیمــت یــک عــدد بســتنی هــم دو
برابــر شــده اســت و ایــن یعنــی افزایــش
قیمــت بســیار فراگیــر شــده اســت.
رئیــس اتحادیــه خواربــار و لبنیا تفروشــان
زنجــان ادامــه داد :همیــن افزایــش قیمــت
کاالهــا موجــب شــده اســت کــه قــدرت
خریــد مــردم کمتــر شــده و در نتیجــه
فــروش واحدهــا نیــز کاهــش پیــدا کنــد.
وی از تعطیلــی  15واحــد بــه خاطــر گرانــی
و رکــود ناشــی از آن خبــر داد و اضافــه کــرد:
شــرایط بــه گونــهای اســت کــه ادامــه ایــن
وضعیــت بــه ضــرر واحدهــا بــوده و موجــب
تعطیلــی آنهــا شــده اســت.
علــی محمــدی بــه کاهــش وجــود روغــن در
زنجــان اشــاره و بیــان کــرد :میــزان عرضــه
ایــن محصــول در بــازار بســیار کاهــش پیــدا
کــرده و تقریبــا بــه صفــر رســیده اســت و ایــن
نیــز یکــی از مشــکالت موجــود در بــازار اســت.

مردم یارانه جدید می گیرند

نماینــده مــردم تبریــز در مجلــس از طــرح
نماینــدگان بــرای واریــز یارانــه نقــدی معــادل
 ۴۰لیتــر بنزیــن بــه هــر ایرانــی ،خبــر داد.
احمــد علیرضــا بیگــی نماینــده مــردم
تبریــز در مجلــس شــورای اســامی ،گفــت:
نماینــدگان طرحــی را در مجلــس تدویــن
کردنــد کــه بــر اســاس آن یارانــه نقــدی
معــادل  ۴۰لیتــر بنزیــن ماهانــه بــه حســاب
هــر ایرانــی بایــد واریــز شــود.
وی افــزود :ایــن موضــوع ارتباطــی بــا ســهمیه

 ۶۰لیتــر بنزیــن ماهانــه خــودرو نــدارد و بــه
حســاب هــر ایرانــی اعــم از کســانی کــه
خــودرو دارنــد و یــا ندارنــد بایــد واریــز
شــود.
احمــد علیرضــا بیگــی نماینــده مــردم
تبریــز در مجلــس شــورای اســامی ،گفــت:
نماینــدگان طرحــی را در مجلــس تدویــن
کردنــد کــه بــر اســاس آن یارانــه نقــدی
معــادل  ۴۰لیتــر بنزیــن ماهانــه بــه حســاب
هــر ایرانــی بایــد واریــز شــود.

پیش بینی وزیر اقتصاد از آینده دالر

فرهــاد دژپســند بــا اســتقبال از ثبــات
نســبی در بــازار ارز گفــت :امیدواریــم بــه
قیمــت تعادلــی در بــازار دســت پیــدا کنیــم
البتــه بــا بــراوردی کــه از فضــای بــازار دارم
ســیگنالها در ایــن بــاره مثبــت اســت و
امیــدوارم فضــا بهتــر شــود.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در حاشــیه
نــود و هفتمیــن نشســت شــورای گفتگــوی
دولــت و بخــش خصوصــی افــزود :در
شــرایط کنونــی کــه صــادرات غیــر نفتــی
و بازگشــت ارز بــرای مــا بســیار مهــم اســت
الگــوی مشــارکتی صادرکنندگان ریشــه دار و
دولــت میتوانــد ایــن موضــوع را بــه ســرعت
رفــع کنــد ،زیــرا عمــده صــادر کننــدگان
مــا ریشــه دار هســتند و صــادر کنندگانــی

کــه از کارتهــای بازرگانــی یکبــار مصــرف
اســتفاده میکننــد در اقلیــت هســتند.
وی گفــت :بــه طــور نمونــه هفتــه گذشــته
بیــش از  2میلیــارد دالر ارز نیمایــی عرضــه
شــده کــه بــه واردات مــواد اولیــه کمــک
کــرده اســت.
دژپســند افــزود :اگــر در تعامــل
دســتگاههای اجرایــی بــا بخــش خصوصــی
نتایــج موفقیتآمیــزی در مقــررات زدایــی
و ســرعت بخشــی بــه بهبــود فضــای کســب
و کار کســب کردیــم میتوانیــم از ایــن
ظرفیــت در واگذاریهــا ،تعمیــق بــازار
ســرمایه ،افزایــش نــرخ بهــره بــرداری از
تولیــد و جایگزینــی واردات نیــز اســتفاده
کنیــم.

مقصر گرانی
تخم مرغ در خرده
ی ها کیست؟
فروش 
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم
گــذار اســتان تهــران گفــت :متوســط نــرخ
هــر کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری  ۸هــزار
تومــان اســت یعنــی یــک هــزار و  ۵۰۰تومــان
کمتــر از نــرخ مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار
عرضــه میشــود.
اناصــر نبــی پــور رئیــس هیئــت مدیــره
اتحادیــه مــرغ تخــم گــذار اســتان تهــران بــا
اشــاره بــه اینکــه بــازار تخــم مــرغ تعریفــی
نــدارد ،اظهــار کــرد :هــم اکنــون متوســط
نــرخ هــر کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری
 ۸هــزار تومــان معــادل شــانهای  ۱۶هــزار
تومــان اســت.
او قیمــت مصــوب هــر کیلــو تخــم مــرغ را
 ۹هــزار و  ۵۰۰تومــان اعــام کــرد و افــزود:
عرضــه بــا نرخهــای فعلــی بیانگــر زیــان
حداقــل یــک هــزار و  ۵۰۰تومانــی مرغــداران
در فــروش هــر کیلــو تخــم مــرغ اســت.
نبــی پــور ادامــه داد :ســتاد تنظیــم بــازار بــر
مبنــای نهــاده بــا نــرخ مصــوب ،قیمــت هــر
کیلــو تخممــرغ را  ۹هــزار و  ۵۰۰تومــان

اعــام کــرده اســت ،در حالــی کــه حداقــل
 ۳۰تــا  ۴۰درصــد نهــاده از بــازار آزاد تامیــن
میشــود.
رئیــس هیئــت مدیــره اتحادیــه مــرغ تخــم
گــذار بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکلی در تولیــد
تخــم مــرغ نداریــم ،بیــان کــرد :تــا پایــان
ســال پیــش بینــی میشــود کــه مجمــوع
تولیــد تخممــرغ بــه یکمیلیــون و ۱۰۰
هــزار تــن برســد کــه بــا احتســاب مصــرف
داخــل  ۲۰۰هــزار تــن از ایــن میــزان مــازاد
بــر نیــاز کشــور اســت کــه بایــد بــه بازارهــای
هــدف صــادر شــود.
ایــن مقــام مســئول دربــاره آخریــن وضعیــت
صــادرات تخــم مــرغ بیــان کــرد :هــم اکنــون
صــادرات تخــم مــرغ متوقــف شــده اســت و
بــا وجــود تعییــن تعرفــه  ۴هــزار تومانــی
صــادرات بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه آیــا
امــکان رقابــت بــا ترکیــه آن ســوی مرزهــا
وجــود دارد یــا خیــر؟
او در پایــان بــا اشــاره به اینکــه گرانــی
تخــم مــرغ در خــرده فروش ـیها ارتباطــی بــه
مرغــدار نــدارد ،تصریــح کــرد :ســال گذشــته
قیمــت هــر کیلــو تخــم مــرغ درب مرغــداری
 ۳هــزار تومــان معــادل شــانهای  ۶هــزار تومــان
بــود کــه در مغازههــا بــا نــرخ  ۱۵تــا  ۱۶هــزار
تومــان عرضــه میشــد و هــم اکنــون یکــی از
علتهــای اصلــی گرانــی وزارت صمــت اســت
چــرا کــه تولیــد و مدیریــت بــازار بایــد دســت
یــک وزارتخانــه باشــد.

پیگیری واردکنندگان برنج از بانک
مرکزی بینتیجه ماند
واردکننــدگان برنــج کــه بــه اعتمــاد مصوبــات
دولتــی ،کاالهــای خــود را از گمــرکات
ترخیــص کــرده و بــه نــرخ مصــوب بــر مبنــای
دالر  ۴۲۰۰تومانــی فروختهانــد ،اکنــون بــرای
دریافــت ارز میــان دســتگاههای دولتــی
ســرگردان هســتند و علیرغــم پیگیریهــای
متعــدد ،همچنــان پشــت دربهــای بســته بانــک
مرکــزی معطــل هســتند.
ایــن واردکننــدگان کــه کاالهــای خــود را
بــا مصوبــات دولتــی بــه صــورت امانــی از
گمــرکات ترخیــص کــرده و بــا قیمــت مصــوب
بــر مبنــای دالر  ۴۲۰۰تومانــی تحــت نظــر
وزارت صمــت بــه فــروش رســاندهاند و اکنــون
کــه نوبــت بــه پرداخــت ارز آنهــا رســیده،
بانــک مرکــزی میگویــد چیــزی بــه اســم
دالر  ۴۲۰۰تومانــی نــدارد و همــه بایــد تســویه
حســابها را بــا ارز نیمایــی انجــام دهنــد.
در همیــن ارتبــاط یکــی از واردکننــدگان برنــج
کــه خواســت نامــش در گــزارش ذکر نشــود در
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت :حجــم زیــادی
از بــار وارداتــی را اســفند و فروردیــن حســب
نظــر ســتاد تنظیــم بــازار بصــورت درصــدی از
گمــرک ترخیــص و در شــبکه منتخــب مدنظــر
ســتاد تنظیــم بــازار بــر مبنــای دالر ۴۲۰۰
تومانــی بــا نــرخ مصــوب توزیــع کردیــم.
وی ادامــه داد :امــا در اردیبهشــت مــاه امســال
اولویــت ارز برنــج تغییــر کــرد و ایــن کاالی
اساســی از شــمول دریافــت ارز  ۴۲۰۰تومانــی
حــذف شــد .ایــن در حالــی بــود کــه مــا اقــام
وارداتــی خــود را بــر مبنــای دالر  ۴۲۰۰تومانی
و بــه درخواســت دولــت در بــازار توزیــع کــرده
بودیــم و تمــام اســناد مثبتــه نیــز مویــد ایــن
مطلــب اســت امــا بانــک مرکــزی اکنــون پــس
از گذشــت حــدود  ۶مــاه ،حاضــر نیســت
مطالبــات مــا را تســویه کنــد.
ایــن واردکننــده برنــج گفــت :مابقــی محمولــه
وارداتــی مــا همچنــان در گمــرکات معطــل
مانــده و در حــال خــراب شــدن اســت و در
صــورت تــداوم وضــع موجــود ،غیــر قابــل
اســتفاده خواهــد شــد.
آنگونــه کــه واردکننــدگان بــا یــک حســاب
سرانگشــتی میگوینــد نیــاز ارزی ایــن گــروه
بــرای تخصیــص ارز حوالــی  ۶۰تــا  ۷۰میلیــون
دالر اســت و دولــت بایــد ارز آنهــا را ۴۲۰۰
تومانــی حســاب کنــد؛ امــا بــه در بســته بانــک
مرکــزی خوردهانــد و از تخصیــص ارز ۴۲۰۰
تومانــی بــه آنهــا خــودداری میشــود.
بســیاری از ایــن واردکننــدگان در نامههــای
جداگانــه ای بــه وزارت صمــت بــه ایــن اقــدام
عجیــب بانــک مرکــزی اعتــراض کردهانــد
و گفتــه میشــود ســتاد تنظیــم بــازار نیــز
مکاتبــات متعــددی را بــا بانــک مرکــزی انجــام
داده امــا هنــوز پاســخی نگرفتــه اســت.
بعــد از توزیــع برنــج بــه دنبــال مســئولین
افتادهایــم تــا ارز مــا را بدهنــد!

محمــد مختاریــان ،نایــب رئیــس انجمــن
واردکننــدگان برنــج نیــز در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت :اوایــل آذر مــاه
ســال  ۹۸ثبتســفارش برنــج بــاز شــد ،بــا
درخواســت دولــت برنــج وارد کردیــم امــا بــا
گذشــت مدتــی طوالنــی نتوانســتند بــه مــا
ارز تخصیــص بدهنــد .رئیــس کمیتــه ارزی
وقــت وزارت صمــت مــا را فراخوانــد و در
جلسـهای بــه مــا گفــت کــه «کشــور بــازرگان
ترســو نمیخواهــد ،مــردم بــه شــما نیــاز
دارنــد ،االن ارز نداریــم بــه شــما بدهیــم امــا
اســامیتان را بــه بانــک مرکــزی میدهیــم
و تخصیــص ارز از ســوی بانــک مرکــزی طــول
میکشــد .انتظــار داریــم شــما بــا توجــه بــه
اعتبــاری کــه در سیســتم بینالمللــی داریــد،
اســناد را از تأمیــن کننــده بگیریــد و کاال را
ترخیــص و توزیــع کنیــد؛ مــا بعــدا ً بــه شــما
ارز میدهیــم».
نایــب رئیــس انجمــن برنــج افــزود :بــا توجــه
بــه شــرایط کشــور ،پذیرفتیــم و ایــن کار را
همانگونــه کــه وزارت صمــت خواســته بــود،
انجــام دادیــم؛ امــا بعــد از توزیــع برنــج بــه
دنبــال مســئولین افتادهایــم تــا ارز مــا را
بدهنــد.
وی ادامــه داد :زمانــی کــه ما را بــرای تخصیص
ارز بــه بانــک مرکــزی معرفــی کردنــد و زمانــی
کــه مــا محمولههایمــان را بــا مبنــای دالر
 ۴۲۰۰تومانــی بــه نــرخ مصــوب وزارت صمــت
در بــازار توزیــع کردیــم ،ارز  ۴۲۰۰تومانــی
برنــج برقــرار بــود امــا از اردیبهشــت ارز ۴۲۰۰
تومانــی برنــج حــذف شــد و بــه مــا گفتنــد
فقــط ارز نیمایــی میتوانیــم بدهیــم.
آن زمــان مــا را بــه بانــک مرکــزی معرفــی
کردنــد امــا بعــد از یــک مدتــی گفتنــد
ارز دیگــر نیمایــی شــده اســت .از آن زمــان
معطــل ماندهایــم.
وی دربــاره علــت رســوب  ۸۷هــزار تــن
محمولــه برنــج در گمــرکات توضیــح داد:
محمولههــای مذکــور حــدودا ً از تیرمــاه تــا
دی مــاه ســال  ٩٨وارد کشــور شــدهاند و بــه
دلیــل تقــارن بــا ممنوعیــت فصلــی از پیــش
اعــام نشــده وزارت صمــت و محدودیتهــای
ارزی بانــک مرکــزی مــدت انقضــا آنهــا کــه
بــر اســاس پروتکلهــای بهداشــتی ســازمان
غــذا و دارو دو ســال تعییــن شــده رو بــه
اتمــام اســت و بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی
بنــادر در فصــل تابســتان احتمــال خرابــی
کامــل آنهــا وجــود دارد .البتــه همانطــور کــه
اشــاره شــد ،از  ۸۷هــزار تــن برنــج رســوبی
بیــش از  ۵۳هــزار تــن بــه درخواســت ســتاد
تنظیــم بــازار بــه صــورت درصــدی و پیــش
از تخصیــص ارز توســط بانــک مرکــزی ،از
گمــرکات ترخیــص و بــا نــرخ مصــوب در بــازار
توزیــع شــد امــا بانــک مرکــزی حاضــر نیســت
ارز آن را بــه واردکننــدگان بدهــد.
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اقتصادی

آگهی مزایده نوبت اول

واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگاه عمومــی حقوقــی کاشــان بــا توجــه بــه اجرایــی صــادره
لــه ســید مهــدی پیوســته علیــه امیــر و محمــد واحــدی قمصــری مبلــغ  1/040/000/000ریــال
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ  ۰ریــال بابــت هزینــه دادرســی و ریــال بابــت حــق الوکالــه مبلــغ ۰
ریــال بابــت هزینــه کارشناســی و مبلــغ  ۰ریــال بابــت خســارت تأخیــر تأدیــه از زمــان صــدور چــک
تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص بهــای کاال و خدمــات اعالمــی از بانــک مرکــزی و مبلــغ
۰ریــال بابــت نیمــه عشــر دولتــی مقــداری از امــوال محکــوم علیــه شــامل یــک دســتگاه یــک خــط
تولیــد کامــل  ۱+۱۲+۶=۱۹کــپ ســتن بــه همــراه کشــنده و جمــع کــن در حــال کار بــا تابلــو بــرق
بــه صــورت یــک مجموعــه کامــل خــط تولیــد کامــل بــه صــورت ســالم و اســتارت در حــال کاررزویــت
عمــل آمــد کــه ارزیابــی و در شــرایط کلــی مبلــغ 2/۰۰۰/۰۰۰/000ریــال ارزیابــی گردیــد اســت.
توقیــف پــس از گریــه تشــریفات قانونــی بــه اینکــه کارشــناس رســمی منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد
بــه شــرح زیــر اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده اســت  1399/۶/4از ســاعت  ۱۰صبــح بــا اجــرای شــعبه اول حقوقــی
بــه مزایــده میگذارنــد و هــر کســی یــا کســانی کــه از مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع و باالتریــن
مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه وی فروختــه خواهد شــد خریدار مــی بایســت  ۱۰درصــد از ارزش کل انبار
رافــی المجلــس تودیــع نمایــد و مابقــی را ظــرف مهلــت کــه از ســوی مســئولین و متصدیــان اجــرای احــکام
تعییــن و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد میبایســت پرداخــت نمایــد چنانچــه خریــدار در مهلــت
مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت مابقــی بهــار اقــدام نمایــد ســپرده و پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه
نفــع دولــت ضبــط مزایــده تاکیــد خواهــد گردیــد کســانی کــه مایلنــد امــوال مالحظــه و بازدیــد نماینــد مــی
تواننــد  ۵روز مانــده بــه وقــت مزایــده به دایــره اجرای شــعبه اول حقوقی دادگســتری کاشــان مراجعــه نمایند.
دادورز شعبه اول اجرای احکام حقوقی کاشان

آگهی مزایده نوبت اول

واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگاه کاشــان بــا توجــه بــه اجرایــی صــادره لــه طالبیــان فــر علیــه
ســبحانی و شــرکت خاطــره مبلــغ  4/725/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 256/۸۳۵/000
ریــال بابــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ محاســبه زمــان پرداخــت ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان
صــدور چــک تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص بهــای کاال و خدمــات اعالمــی از بانــک مرکــزی و
مبلــغ  ۵درصــد ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی مقــداری از امــوال محکــوم علیــه شــامل پــاک ثبتــی ۳۷۳۸
فرعــی از  ۴۹اصلــی قطعــه  ۴تفکیکــی مفــروز و مجــزی شــده از  ۷۲۷فرعــی از اصلــی بخــش دو حــوزه ثبتــی
کاشــان متعلــق بــه ثالــث نســبت بــه دو دانــگ و پــاک ثبتــی شــماره  ۸۳۹فرعــی از  ۵۰اصلــی واقــع در
بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان نظریــه کارشناســی :پــاک ثبتــی  ۳۷۳۸از  ۷۲۷ت واقــع در خیابــان آیــت اهلل
ســعیدی باالتــر از تقاطــع بلــوار چمــران حدفاصــل کوچــه معــراج  ۲۹و  ۳۱جنــب شــیرینی ســرای ســادات
اتــو گالــری کمیــل و زرشــکی بــه مســاحت 325/2متــر مربــع عرصــه و مجموع ـاً  263/8مترمربــع اعیانــی
در دو طبقــه همکــف و اول حــدود  ۵۷متــر مربــع اعیانــی تجــاری کــه ســرقفلی آن بــه غیــر واگــذار شــده و
همچنیــن حــدود  ۵۸متــر مربــع اعیانــی تجــاری در طبقــه همکــف بــه صــورت بنــگاه اتومبیــل بخــش دیگــر
اعیانــی پــاک واحــد مســکونی واقــع در طبقــه اول بــا راه مجــزا از خیابــان بــه مســاحت  ۱۲۷متــر مربــع
بــه انضمــام سراســر و راه پلــه هــر کــدام بــه مســاحت  10/9متــر مربــع و قســمت حیــاط پشــت مغــازه در
طبقــه همکــف جهــت اســتفاده بــه عنــوان پــارک خــودرو صرفـاً در ارتبــاط بــا اتــو گالــری کمیــل طراحــی
و فضاســازی شــده اســت بــا عنایــت بــه جمیــع جوانــب و کلیــه امتیــازات و مجوزهــای تجــاری پــاک بــه
اســتثنای ســرقفلی اتوگالــری زرشــکی کــه قبـ ً
ا بــه غیــر واگــذار شــده بــه میــزان  26/100/000/000ریــال
و ارزش دانــگ آن بــه نــام ثالــث بــه مبلــغ  8/700/000/000ریــال ارزیابــی میگــردد پــاک ثبتــی ۸۳۹
فرعــی از  ۵۰اصلــی واقــع در شــهرک صنعتــی فتــح المبیــن بلــوار نبــی اکــرم خیابــان شــهدای گمنــام نبــش
خیابــان اللــه ســی و یکــم بــا در نظــر گرفتــن کلیــه شــرایط عوامــل موثــر ارزش  ۶دانــگ قطعــه زمیــن دو
بــر بــه مســاحت عرصــه  ۴۹۶۸مترمربــع فاقــد مســتحدثات و زیرســازی شــبکه بــه مبلــغ 7/425/000/000
ریــال ارزیابــی مــی گــردد .توقیــف پــس از گریــه تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی منتخــب
دادگســتری پــس از بازدیــد بــه شــرح ذیــل اقــدام و ارزیابــی نمــوده اســت در تاریــخ  1399/۶/2از ســاعت
 ۱۰الــی  ۱۱واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی بــه مزایــده میگذارنــد بــه هرکــس و کســانی کــه از
مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع و باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه وی فروختــه
خواهــد شــد خریــدار میبایســت  ۱۰درصــد از ارزش کل امــوال را فــی المجلــس تودیــع نمایــد و مابقــی
را ظــرف مهلــت ای کــه از ســوی مســئولین و متصدیــان اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر آن از یــک مــاه
تجــاوز نمــی کنــد مــی بایســت پرداخــت نمایــد چنانچــه خریــدار در مهلــت مقــرر تعییــن شــده نســبت
پرداخــت مابقــی بهــا اقــدام نمایــد ســپردی او پــس از کســر هزینههــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط
و مزایــده تاییــد خواهــد گردیــد کســانی کــه مایلنــد امــوال را مالحظــه و بازدیــد نماینــد مــی تواننــد ۵
روز مانــده بــه وقــت مزایــده بــه دایــره اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگســتری کاشــان مراجعــه نماینــد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کاشان

آگهی مزایده نوبت اول

واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگاه عمومــی حقوقــی کاشــان بــا توجــه بــه اجرایــی صــادره لــه میثــم
قربانــی پشــت مشــهدی علیــه محســن زارعــی و محمــد بنــده خــدا مبلــغ  3/600/000/000ریــال بابــت
اصــل خواســته و مبلــغ  65/۲۳۵/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی مبلــغ  ۰ریــال بابــت حــق الوکالــه
وکیــل مبلــغ  6/۰۰۰/000ریــال بابــت هزینــه کارشناســی مبلــغ  ۳۰ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه
از زمــان صــدور چــک تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص بهــای کاال و خدمــات اعالمــی از بانــک
مرکــزی و مبلــغ  ۵درصــد ریــال بابــت نیمــه اش را دولتــی مقــداری از امــوال محکــوم علیــه شــامل
پــاک ثبتــی  ۴۵۰۱فرعــی از  ۲۳اصلــی بخــش  ۲کاشــان واقــع در خیابــان امیرکبیــر کوچــه پشــت
مســجد امیرالمومنیــن کوچــه ابریشــم  ۴۹میــراث  ۶ملــک آقــای محمــد بنــده خــدا دارای عرصــه بــه
میــزان  184/33متــر مربــع و اعیانــی زیــر زمیــن  ۱۳۰متــر همکــف  ۱۳۰متــر و پارکینــگ  ۴۵متــر
مربــع دارای امتیــازات آب بــرق گاز و تلفــن و محوطــه ســازی  ۵۴متــر مربــع بــا توجــه بــه مراتــب فــوق
و ســایر عوامــل موثــر در ارزیابــی از نظــر کارشــناس محتــرم ارزشــی صــدا نــگ پــاک فوقالذکــر بــه
مبلــغ  8/250/000/000ریــال ارزیابــی گردیــده اســت  .ارزش  ۱دانــگ آن برابــر 2/750/000/000ریــال
مــی باشــد ضمنــا دســتور ضبــط وثیقــه فــوق بــه مبلــغ  3/600/000/000ریــال ارزیابــی گردیــده اســت .
توقیــف پــس از جــری تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد بــه
شــرح ذیــل اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده اســت در تاریــخ  1399/۶/5از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۱صبــح واحــد اجرایــی
شــعبه اول حقوقــی بــه مزایــده مــی گــذارد و هرکــس را کســانی کــه از مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر
شــروع و باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه وی فروختــه خواهــد شــد خریــدار میبایســت ۱۰
درصــد از ارزش کل امــوال را فــی المجلــس تودیــع نمایــد  .مابقــی را ظــرف مهلت ای که از ســوی مســئولین و
متصدیــان اجــرای احــکام تعییــن حداکثــر آن از یــک متــر تجــاوز میکنــد بایــد پرداخــت نمایــد کــه خریــدار
در مهلــت تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت مابقــی بهــار اقــدام حمایــت از ایــن مزایــده بــه نفــع دولــت
ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد کــرد کســانی کــه مایلنــد امــوال را مالحظــه و بــازی نماینــد مــی تواننــد
 ۵روز مانــده بــه وقــت مزایــده بــه دایــره اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگســتری کاشــان مراجعــه نماینــد.
شعبه اول اجرای احکام حقوقی کاشان

آگهی مزایده نوبت اول

واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگاه عمومــی حقوقــی کاشــان بــا توجــه بــه اجرایــی صــادره
محســن قلــی پــور شــهرکی بــا وکالــت خانــم صدیقــه ولــی الغــر شــی نیاســر علیــه علــی ایــزدی
فــرد مبلــغ  247/۲۹۴/106ریــال بابــت اســت خواســته مبلــغ  ۰ریــال بابــت هزینــه دادرســی مبلــغ ۰
ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل مبلــغ  ۰ریــال بابــت هزینــه کارشناســی و مبلــغ  ۰ریــال بابــت
خســارت تأخیــر تأدیــه از زمــان صــدور چــک تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص بهــای کاال و
خدمــات اعالمــی از بانــک مرکــزی و مبلــغ  ۵درصــد ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی مقــداری از امــوال
محکــوم علیــه شــامل خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره پــاک ۳۵۹-۲۳ب ۶۱رنــگ نقــرهای متالیــک
مــدل  ۱۳۸۴و بــه شــماره شاســی 1412284726797گازســوز دســتی فاقــد بیمــه نامــه شــخص
ثالــث وضعیــت الســتیک هــا بــا  ۵۰درصــد بــه مبلــغ  180/۰۰۰/000ریــال بــرآورد شــده اســت.
توقیــف پــس از گریــه تشــریفات قانونــی و اینکــه کارشــناس رســمی منتخــب دادگســتری پــس از بازدیــد
بــه شــرح زیــر اقــدام بــه ارزیابــی نمــوده اســت در تاریــخ  1399/۵/28از ســاعت  ۱۰صبــح واحــد اجــرای
شــعبه اول حقوقــی بــه مزایــده مــی زد و هــر کســانی کــه از مبلــغ کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع و
باالتریــن مبلــغ را پیشــنهاد نمایــد امــوال بــه وی فروختــه خواهــد شــد خریــدار مــی بایســت  ۱۰درصــد از
ارزش کل انبــار را بــه مجلــس توجیــه نمایــد و مابقــی را ظــرف مهلــت کــه از ســوی مســئولین و متصدیــان
اجــرای احــکام تعییــن و حداکثــر آن از یــک متــر تجــاوز نمــی کنــد میبایســت پرداخــت نمایــد چنانچــه
خریــدار در مهلــت مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت مبلغــی بــه آن اقــدام نمایــد ســپرده او پــس از
کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تعییــن خواهــد گردیــد کســانی کــه مایلنــد کار را
مالحظــه و بازدیــد نماینــد مــی تواننــد  ۵روز مانــده بــه وقــت مزایــده بــه دایــره اجــرای شــعبه اول حقوقــی
دادگســتری کاشــان مراجعــه نماینــد.

آگهی مزایده نوبت اول

واحــد اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگاه عمومــی حقوقــی کاشــان بــا توجــه بــه اجــرای صــادره لــه محســن
رحمانــی نــوش آبــادی علیــه محســن احمدیــان مبلــغ  20/۰۰۰/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۰
ریــال بابــت هزینــه دادرســی مبلــغ  ۰ریــال بابــت حــق الوکالــه وکیــل هزینــه کارشناســی خســارت تاخیــر
تادیــه زمــان صــدور چــک تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص بهــای کاال و خدمــات اعــام از بانــک
مرکــزی و مبلــغ  ۰ریــال بابــت هــر دولتــی کــه شــامل فــرش کنــاره فــرش بــه عــرض  ۵۰ســانتی متــر از نــوع
طــرح  ۷۰۰شــانه بــا تراکــم اســت بــا تراکــم  ۲۱۰۰پــود در متــر مــی باشــد جنــس قــاب از نــوع ۴تلــی ۱متــر
مرغــوب و نقــه لــوزی قــاب بــه کار رفته هفــت رنگ میباشــد بوم کنــار  ۴۰فیروزه ای و حاشــیه کرم می باشــد
قیمــت ایــن کاال بــه ارزش هــر متــر  1/۴۲۰/000و جمعه  ۱۸رول بــه ارزش  255/۶۰۰/000بر آورد می شــود.
توقیــف پــس از جــری تشــریفات قانونــی رنــگ کارشــناس رســمی منطقــه دادگســتری پــس از بــازی بــه
شــرح زیــر اقــدام بــه ارزیابــی آمــده اســت در تاریــخ  1399/۶/12از ســاعت  ۱۰صبــح واحــد اجــرای شــعبه
اول حقوقــی بــه مزایــده میگذارنــد بــه هرکــس آن از منابــع کارشناســی شــده ذیــل الذکــر شــروع و
باالتریــن پیشــنهاد نمایــد انــواع فروختــه خواهــد شــد خریــدار مــی بایســت  ۱۰درصــد از ارزش کل امــوال را
فــی المجلــس توجیــه نمایــد و مابقــی را ظــرف مهلــت کــه از ســوی مســئولین و متصدیــان اجــرای احــکام
تعییــن و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمــی کنــد بازپرداخــت آن چنانچــه خریــدار در موعــد مقــرر تعییــن
شــده نســبت بــه پرداخــت مبلغــی بــه آن اقــدام نمایــد ســپرده و پــس از ایــن مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط
و مزایــده تمدیــد خواهــد گردیــد کســانی کــه مایــل انــواع را مالحظــه را بازنمایــی مــی توانــد  ۵روز مانــده
بــه وقــت مزایــده بــه دایــره اجــرای شــعبه اول حقوقــی دادگســتری نماینــد.

