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 برنامه بیمه مرکزی
برای ادغام شرکت های بیمه

گروه معیشت  رئیس کل بیمه مرکزی از برنامه 
طراحی شده برای ادغام دو تا سه شرکت بیمه خبر داد 

و گفت: سهامداران باید در این رابطه تصمیم بگیرند.
غالمرضا سلیمانی گفت: مجامع تمامی شرکت های 
بیمه برگزار ش��ده اس��ت و تکالیفی که در مجمع باید 
بیان می شد، عنوان شده است، بر این اساس اصالحات 

الزم نیز در رابطه با سال مالی ۹۶ انجام خواهد شد.
وی افزود: ۱۹.۳ میلیون بیمه نامه و نزدیک به ۱۶.۱ 
میلیون فقره خسارت نیز انجام شده است، ضمن اینکه 
تعداد بیمه های صادره و خس��ارت پرداختی نس��بت به 
مدت مشابه ۷.۷ و ۲۸.۳ درصد رشد داشته است؛ ضمن 
اینکه سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی صنعت 
بیمه ۶۶.۳ درصد بوده است که این سهم در حال رشد 
اس��ت. سایز صنعت بیمه باید بزرگ شود، این در حالی 
است که در مجموع صنعت بیمه در کشور به غیر از بیمه 
ایران که درصد مناسبی از بازار را دارد، سایر شرکت های 
بیمه ای، کوچک به ش��مار می رود؛ پس بنابراین اس��ت 
که پیشنهاد ادغام ش��رکت های بیمه ای را به شرکت ها 
بدهیم، اما طبیعی اس��ت که باید قبل از اینکه بخواهیم 
این ادغام را انجام دهیم، آمادگی سهامداران را نیز داشته 
باش��یم. ما تالش خ��ود را در این راس��تا خواهیم داد و 

شرکت ها را به ادغام تشویق خواهیم کرد.
رئی��س کل بیمه مرکزی گفت: نس��بت به ایجاد و 
تاسیس شرکت های بیمه ای جدید به خصوص در بخش 
 خصوصی استقبال خواهیم کرد؛ البته ما دستور نخواهیم 
داد چراکه صاحبان سهام باید تصمیم بگیرند. برخی از 
شرکت ها وضعیت خوبی داشته و در حال رشد هستند؛ 
ولی دو تا سه شرکت در حال بررسی هستیم که بتوانیم 

آنها را برای ادغام تشویق کنیم.

چتر

احتمال فسخ قراردادهای پیش فروش خودروهای وارداتی
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در صورتی که مسئوالن ذیربط اجازه 
واردات حدود ۲۰ هزار دس��تگاه خودروی پیش فروش شده را ندهند، شرکت های 

واردکننده خودرو مجبور به فسخ قراردادهای خود با مشتریان خواهند بود.
کوروش مرشدس��لوک در پاس��خ ب��ه اینکه برخی از مش��تریان خودروهای 

وارداتی عن��وان می کنند که علی رغم امضای ق��رارداد و پرداخت وجه، خودروی 
فروخته شده به آنها تحویل داده نشده است و شرکت های فروشنده نیز پاسخ درستی 

به آنها نمی دهند! اظهار کرد: مش��کل این است که واردات خودرو به یکباره ممنوع شد 
و به همین دلیل شرکت ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

وی ادامه داد: در حال مذاکره با وزارت صنعت، برای رفع این مشکل است. در حال 
حاضر حدود ۲۰ هزار دستگاه تعهد عقب افتاده و همچنین حدود ۲۰ هزار دستگاه ثبت 

سفارش واردات خودرو داریم که موفق به واردات و تحویل آن نشده ایم.  ایسنا

اتول 
دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دولت

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از فراهم بودن زیرساخت های الزم 
ب��رای اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه خبر داد و گف��ت: درآمدهای دولت با این 

شیوه افزایش می یابد.
س��یدکامل تقوی نژاد با بیان اینکه اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه به عنوان 

یک پیش��نهاد مطرح شده است، اظهار کرد: این پیش��نهاد هنوز به کارگروه های 
تخصصی برای بحث و بررسی ارجاع نشده است.

وی ب��ا تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر عایدی س��رمایه یک��ی از انواع مختلف مالیات 
است که در کشورهای مختلف در حال اجرا است، افزود: اگر شرایط اخذ چنین مالیاتی 
در کش��ور ما فراهم ش��ود اجرای آن می تواند مثمر ثمر باش��د. وی با بیان اینکه باید در 
فکر افزایش درآمدهای دولت باشیم، تصریح کرد: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می تواند 

درآمدهای دولت از حوزه مالیات را افزایش دهد.  مهر

وده  ارزش افز
رکود در انتظار بازار مسکن

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک گفت: خروجی رشد بازارهای مسکن، 
طال و ارز پس از جهش مقطعی قیمت، به رکود بخش مسکن منجر می شود.

حس��ام عقبایی با اشاره به اختالف حدود ۱۰۰ درصدی رشد قیمت مسکن 
نس��بت به س��که و ارز گفت: به اعتقاد من این اختالف با همین تناس��ب تا پنج 

ش��ش ماه آینده پیش می رود. رش��د بازارهای موازی وقتی زیاد می ش��ود قیمت 
مسکن هم باال می رود. البته رشد اخیر قیمت مسکن از بازارهای رقیب کمتر است اما 

به طور مثال اگر سکه به رشد ۲۰۰ درصد برسد باید توقع داشته باشیم که رشد مسکن 
هم حدود ۸۰ درصد شود ولی خروجی آن رکود مسکن خواهد بود.

وی افزود: پیش بینی من این اس��ت که معامالت مسکن شهر تهران در مرداد ماه یا 
نزدی��ک به تیرماه یا کمتر خواهد بود. تا نیمه مردادماه معامالت نس��بت به تیرماه فرق 

چندانی نکرده و اگر پایین نیامده باشد، بیشتر هم نشده است.  ایسنا

خونه به خونه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظــر بــه اينكه خواهان محمد رئيســى كيا دادخواســتى به خواســته مطالبــه وجه يك فقره چك به شــماره 
368211- 96/11/8 به طرفيت محمد ســاالر رفيعى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از 
ارجاع به شعبه سوم حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 571/97 ثبت و براى تاريخ 97/7/10 ساعت 18 وقت 
رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى 
حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن 
به دفتر شــورا مراجعه نمايند انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم 

مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه سوم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان محمد رئيسى كيا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 3000/000 ريال بابت 
يك فقره چك 289287-88/6/25 با هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه به طرفيت سميه منصورى به مجتمع 
شوراهاى حل اختالف كاشان تقديم كه پس از ارجاع به شعبه 11 حقوقى شوراى حل اختالف به كالسه 126/97 
ثبت و براى تاريخ 97/7/9 ســاعت 5/30 بعدازظهر وقت رســيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر 
مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مراتب به 
نامبرده ابالغ مى گردد كه در وقت مقرر در جلســه دادرســى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه 
رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله 

ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان سيد محمد رئيسى كيا دادخواستى به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 5000/000 ريال 
بابت يك فقره چك به شماره 836913-96/9/20 به طرفيت محمد شيخى عبدى به مجتمع شوراهاى حل اختالف 
كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه 11 حقوقى شــوراى حل اختالف به كالســه 125/97 ثبت و براى تاريخ 
97/7/9 ساعت 5/30 وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه خوانده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز 
مــاده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنــى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد كه در 
وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلسه رسيدگى جهت دريافت نسخه 
ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمايند انتشار اين آگهى به منزله ابالغ محسوب شده در صورت 

عدم حضور شورا تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اصالحيه
پيرو آگهى دادنامه به شماره 9601339-96/10/23 چاپ در روزنامه سياست روز مورخه 14 مرداد 97 

آقاى برهان معينيان كرمانشاهى فرزند داريوش صحيح مى باشد كه بدينوسيله اصالح مى گردد.
 شعبه 14 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

آگهى احضار متهم از طريق نشر آگهى
بدينوسيله در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 1392 به آقاى زواره ترغو فرزند مراد 
ابالغ مى گردد تا در مورخه 1397/6/24 ساعت ده صبح جهت رسيدگى به اتهام خويش دائر بر حمل كاالى قاچاق 
ممنوع الورود به تعداد 646 قوطى مشروبات  الكلى خارجى در وقت مقرر فوق در اين دادگاه حضور يابيد در غير 

اينصورت وفق مقررات دادگاه اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/6405
 شعبه 1 دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا مراد قلينى فرزند امامعلى
خواهان آقايان 1- سهراب رستاخيز 2- فيض اله فتحى 3- شاهين كج كالئى 4- ساسان كريمى دادخواستى 
به طرفيت خوانده آقاى محمدرضا مراد قلينى به خواســته مباشــرت در كالهبردارى مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9609988315900291 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى 
سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/19 ساعت 11/00 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/2006
(مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى تبصره يك ماده 394 قانون آيين دادرســى كيفرى به آقاى عليرضا قنبرى فرزند حشــمت كه در 
پرونده كالســه 9609988315200308 به اتهام تخريب عمدى خودرو موضوع شكايت آقاى كاوه شريفى تحت 
تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 1397/6/21 راس ساعت 09/00 صبح با در دست 
داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً اتخاذ 

تصميم مى نمايد. م الف/2005
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجراى ماده 180 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در  امور كيفرى مصوب 78/6/26 به 
آقاى بابك ميرزاپور سهرابى كه در پرونده كالسه 9609988315900435 به اتهام كالهبردارى تحت تعقيب مى 
باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/6/10 راس ساعت 9/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/2003
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9609986310400004 شــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان تصميم نهايى 
شماره 9709976310400360 ، خواهان: آقاى ساجد فرحانى فرزند مالك به نشانى خوزستان خرمشهر كوى آريا 
خ كيش پالك 43 ، خوانده: خانم فرح نيك پور فرزند عبدالجبار به نشانى مجهول المكان ، خواسته ها: 1- مطالبه 
خسارت تاخير تاديه 2- مطالبه وجه سفته (راى دادگاه) در خصوص دادخواست خواهان ساجد فرحانى فرزند مالك 
به طرفيت خوانده فرح نيك پور فرزند عبدالجبار به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و سى و پنج ميليون ريال بابت 
وجه تعداد 24 فقره ســفته به شــماره هاى 159650 تا 159657 و شــماره 0917425 تا 0917426 و شماره 
278531 تا 278534 و 018527 تا 018534 و كليه خســارات قانونى و هزينه دادرســى و خســارت تاخير در 
تاديه دادگاه با توجه به محتويات پرونده و دادخواســت تقديمى و با توجه به رونوشــت سفته هاى فوق الذكر و با 
توجه به اظهارات خواهان و نظر به اينكه خوانده حاضر نشــده و اليحه اى ارســال نكرده و وكيل نيز معرفى نكرده 
اســت و دعوى خواهان مصون از دفاع و ايراد مانده اســت لذا دادگاه دعوى خواهان را وارد دانسته و مستندا به 
مــواد 307و308 قانــون تجارت و مواد 198و 515 و522 قانون آينى دادرســى مدنى حكــم به الزام خوانده به 
پرداخت مبلغ ششــصد و سى و پنج ميليون ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخير در تاديه از تاريخ 
سررسيد سفته هاى فوق لغايت زمان صدور و اجراى حكم و پرداخت هزينه دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى گردد راى صادره غيابى و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس ظرف مدت 20 

روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خوزستان مى باشد.
 رئيس شعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى درويشعلى ابراهيمى به شماره شناسنامه 429 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 97/4/352 تقديم اين شــورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شــادروان مرتضى 
ابراهيمى به شناســنامه ملى 0439438292 در تاريخ 1397/4/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته 
و ورثــه حين الفوت وى عبارتند از: 1- درويشــعلى ابراهيمى فرزند محمدعلى بــه ش ش 429 صادره از دماوند 
پدر متوفى 2- محمد ياســين ابراهيمى فرزند مرتضى به ش ش 0203733886 صادره از تهران پســر متوفى 
3- نازنيــن زهرا ابراهيمــى فرزند مرتضى به ش ش 0251752003 صادره از تهران دختر متوفى 4- ســمانه 
ابراهيمى فرزند يوســف به ش ش 30566 صادره از تهران همسر متوفى 5- قمر نوروزى فرزند شيرآقا به ش 
ش 632 صادره از دماوند مادر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك 

ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5367
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت احسان نوروزى بر عليه فريد عليخانى و سيروش حشمتى به اتهام داير بر مشاركت در ايراد ضرب و 
جرح عمدى بدنى با چاقو و قدرتنمايى مطرح كه به شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988323100836 
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/27 ساعت 
08/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار 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/1015
(قاضى شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
شكايت عزت اله مهدوى بر عليه رضا امونى و سعيد رستمى به اتهام مشاركت در سرقت تعزيرى مشدد يك 
دســتگاه دوربين مداربسته و مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988321400692 
شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/31 ساعت 
08/00 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يكماه 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/1013
(مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حامد مرادى هشيالنى فرزند فرامرز
خواهان آقاى / خانم دادخواستى به طرفيت خوانده اقاى / خانم – به خواسته - مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9709988315800053 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى 
سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/25 ساعت 08/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آيين 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/1017
(قاضى شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (104 جزايى سابق

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششــدانگ پالك شــماره 182/6 اصلى بخش 2 ثبتى شاهرود به شــماره دفتر الكترونيكى 
139620329010009757 به نام دولت جمهورى ايران به نمايندگى ســازمان ملى زمين و مسكن ثبت و سند 
صادر و تسليم گرديده است سپس ايشان با دو برگ استشهاديه محلى تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده 
است لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى 
تا هركس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام 
معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود 
اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد 

شماره چاپى سند 836354 الف 96 مى باشد. تاريخ انتشار 97/5/16
رئيس ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهــى فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره اتحاديه و بازرس صنف فروشــندگان اتومبيل شهرســتان 
شهريار

با توجه به دويست و نود و هفتمين جلسه كميسيون نظارت در نظر است انتخابات اتحاديه صنف فروشندگان 
اتومبيل شهرســتان شهريار برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف 
مذكور دعوت بعمل مى ايد از روز شنبه مورخ 1397/5/20 لغايت روز سه شنبه مورخ 1397/06/06 به مدت 
15/ پانزده روز با مراجعه به ســامانه برگزارى انتخابات تشكلهاى صنفى به نشانى election.iranianasnaf.ir و با 
عنايت به شرايط داوطلبين مندرج در آگهى فراخوان ثبت نام نسبت به بارگذارى تصاوير (تمام صفحات شناسنامه 
– كارت ملى – مدرك تحصيلى و عكس پرسنلى) خود اقدام و پس از دريافت كد رهگيرى با در دست داشتن اصل 
و كپى مدارك جهت تطبيق مدارك به هيات اجرائى مستقر در اداره صنعت ، معدن و تجارت واقع در شهريار شهرك 

ادارى جنب فرماندارى مراجعه نمائيد. م الف/33509
هيات اجرائى برگزارى انتخابات شهرستان شهريار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سيد على سيدى محمره فرزند
خواهان خانم ندا نصيرزاده دادخواستى به طرفيت خواندگان جليل قاسمى و سيد على سيده محمره ، احد 
ســلطانى و ســحر سلطانى و غيره به خواســته ابطال صورتجلسه و غيره مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9709985452200203 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/1 ســاعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهــى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى بــه 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/93
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آييــن نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتــى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760324009001879-1397/4/20 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى 
آقاى بهمن يزدان پناه فرزند على بشماره شناسنامه 614 صادره از كهگيلويه به شمراه ملى 5509895152 در 
ششــدانگ يك باب ســاختمان به مســاحت 140 مترمربع پالك 39 فرعى از 3387 اصلى مفروز و مجزى شده از 
3387 پالك اصلى واقع در بخش  دو بوشهر خريدارى از غالمحسين رستمى تنگكى مالك رسمى گرديده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايى 
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف/714- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/5/16- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/5/31 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

سارا علیاری

sara.aliyari@gmail.com

روز گذش��ته همزمان با ابالغ  بس��ته جدی��د ارزی دول��ت جنب استانبول
عکس العمل بازارهای اقتصادی؛ عکس العمل جالب 
و البته درخور انتظار بود. همراستا با برخورد قابل 
توجه فعاالن بازار ارز و س��که با این بسته اما نقطه 
نظر کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی نیز اقدام 

قابل توجهی بود. 
حال  و هوای فردوس��ی بعد از ابالغ بسته ارزی 
در روز گذشته حکایت از هجوم دالر و سکه فروشان 
به بازار و درپی آن آغاز دور تازه برای س��قوط قیمت 
داش��ت به طوریکه این بازارها ک��ه تا روز قبل روند 
صع��ودی را درپیش گرفته بودند به ناگاه عشش��ان 
فروکش کرد و سیر نزولی را بار دیگر از سر گرفتند.

کارشناسان و فعاالن بازار بروز چنین اتفاقی را 
ناشی از آزاد شدن خرید و فروش ارز در صرافی ها، 
حباب ارز و س��که درپی صحبت ه��ای رئیس کل 
جدید بانک مرکزی دانسته و معتقدند عکس العمل 
ب��ازار به این اتف��اق نکته مثبتی ب��رای اقتصاد در 
شرایط کنونی خواهد بود. دو شب قبل رئیس  کل 
بانک مرک��زی در اولین گفت وگوی رس��می خود 
آزاد ش��دن خرید و فروش ارز و برداش��تن عنوان 
قاچ��اق از این معامالت خبرداد و اعالم کرد با این 

اتفاق حباب سکه کاهش خواهد یافت. 
روز گذش��ته در س��اعات و تا لحظ��ه تنظیم 
گزارش؛ قیمت دالر به حدود ۹ هزارو ۶5۰ تومان 
رسید و همراس��تا با آن قیمت سکه نیز به رقم به 
۳ میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید ولی با مقاومت 
به ۳ میلیون و 5۰۰ هزار تومان رسید و پیش بینی 

می شود این روند نزولی ادامه داشته باشد.
 چراکه به گفته دالالن چهارراه استانبول با آزاد 
شدن خرید و فروش ارز ارزهای خانگی به این بازار 

واردشده و قیمت ها به یکباره فروکش کردند. 

واکنش تاریخی بورس
البت��ه درکن��ار عکس العمل قاب��ل توجه بازار 
سکه و ارز حرکت ش��اخص بورس هم قابل توجه 
بود چراکه با صعودی بی س��ابقه و رشدی بیش از 
5۰۰۰ و اح��دی خود از کانال ۱۳۳ هزار واحد، از 
۱۲۸ هزار واحد به ۱۳۳ هزار و 5۴۶ واحد رس��ید 
تا ی��ک روز تاریخی دیگر در تاالر شیش��ه ای رقم 
بخورد. تحلیلگران ب��ازار این اقدام را واکنش قابل 
توجه بورس به بس��ته ارزی برش��مرده و پیرو آن 

تابلو بورس به یکباره سبزپوش شد.
روز گذش��ته صنای��ع مختل��ف ب��ورس نقش 
وی��ژه ای را در ای��ن رک��ورد تاریخی رق��م زدند به 
طوریکه این  صنایع پتروشیمی، فوالدی و کانه های 
فلزی بیش��ترین تاثیر را در جهش ش��دید شاخص 
داشته اند. برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی 

درارزیابی این روند بابیان اینکه بسته جدید 
ارزی از س��وی بانک مرکزی در جهت 

مدیریت بازار و شفاف س��ازی گامی 
رو به جلو اس��ت اعالم 

کردند که ب��ازار در 
بعضی م��وارد دچار 
ابه��ام و گرفت��اری 
ب��ود و عم��ده این 
موضوعات هم خارج 
مرک��زی  بان��ک  از 
در  مس��ائل  و  ب��ود 
مرکزی  بانک  بیرون 
دنبال می ش��د که با 
سران  که  اختیاراتی 
س��ه ق��وه دادن��د و 

رئی��س بانک مرکزی بعضی از جنبه ها را اعالم کرد 
انتظار می رود ش��رایط نس��بت به گذشته به حالت 
خیل��ی بهت��ری برگردد مش��روط بر اینک��ه اتفاق 

جدیدی پیش نیاید.

شروط اساسی
در ای��ن زمینه رئیس کمیس��یون ب��ازار پول و 
سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه از جمله 
اتفاقات داخلی که ممکن اس��ت مسیر و شرایط را 
س��خت تر کند، تصمیمات برای فروش ارز در بازار 
س��رمایه اس��ت گفت: معامله ارز در بورس ممکن 
اس��ت ش��رایط را پیچیده تر کند، درست 
مانند همان اتفاقی که در مورد سکه آتی 
افتاد زیرا عرضه ارز در بورس مستلزم 
یک س��ری اقدامات و 
فراهم آورد یک سری 

زیرساخت ها است. 
ب��ه گفته وی هر 
چن��د روش��ن کردن 
بخش ه��ای  تکلی��ف 
بس��ته   در  مختل��ف 
مه��م  بس��یار  ارزی 
هم��کاری  اما  اس��ت 
ارز  عرضه کنن��دگان 
ه��م دارای اهمی��ت 
اس��ت و در این بین 

نقش ارز پتروش��یمی ها بسیار قابل توجه است. به 
گفته وی مکانیزم اجرایی ارز پتروش��یمی ها کامال 
روش��ن نیست اما مساله مهم این است که این ارز 

در بازار تزریق شود.
 ام��ا در مقابل این دیدگاه رئیس کمیس��یون 
اقتصادی مجلس برای موفقیت این بس��ته شرط و 
ش��روط گذاشته و معتقد است که نمی توان کشور 

را با نرخ واحد ارز اداره کرد.
ب��ه اعتقاد محمدرض��ا پورابراهیمی متأس��فانه 
سیاس��ت های ارزی گذشته اش��کاالت بسیار زیادی 
داش��ت به این ترتیب که نتیجه سیاس��ت های غلط 
ارزی موجب ش��د در بازه زمانی بی��ش از چهار ماه، 
ه��م در حوزه تولید و هم در حوزه واردات و صادرات 
مشکالتی ایجاد شود. وی با اشاره به مشکالت چندماه 
اخیر می گوید؛ در نهایت دولت هرچند با تأخیر اما با 
سیاست های ارزی مدنظر مجلس، موافقت و براساس 
آن، سیاست های جدید ارزی را نهایی کرد اما در این 
بین نکته اساسی آن اس��ت که سیاست های جدید 
ارزی با دقت اجرا شود، بخش زیادی از مشکالت در 

حوزه تولید و حتی صادرات برطرف خواهد شد.

نحوه اجرا
 هرچند عمده کارشناس��ان ابعاد مختلف بسته 
سیاس��تی ارزی دولت که از س��وی هی��ات وزیران، 
مصوب شده است، را مثبت می دانند اما نکته مهم و 
کلیدی نحوه اجرای این بسته و سیاست های اتخاذ 

شده همراستا با آن است. در طول ماه ها و سال های 
اخی��ر به کرات متولی��ان و دس��ت اندرکاران بخش 
خصوصی خواستار این بودند که دولت اقدام عاجلی 
در این زمینه داشته باشد اما هرچند دیر اما باالخره 
چنین بس��ته ای ارایه ش��د و نکته قابل توجهی که 
برخی کارشناسان برای آن اعالم می کنند نوع نحوه 
اجرا این بس��ته اس��ت. اینکه آیا این بسته با همین 
جدیتی که تصویب شده اجرا خواهد شد و یا اینکه 
در وس��ط راه مسیری دیگر را بر می گزیند؛ از جمله 
ابهاماتی است که متولیان نسبت به آن شک دارند. 

از س��وی دیگر این فع��االن معتقدند موفقیت 
بسته ارزی دولت چند الزام دارد که اگر موردتوجه 
ق��رار گی��رد می توان��د موثر باش��د. ب��ه گفته این 
منتق��دان گام اول آن اس��ت که متولی��ان بتواند 
کاالهای اساس��ی و ضروری م��ورد نیاز را با قیمت 
مناسب تامین کرده و در صورت لزوم به این کاالها 
یارانه تخصیص دهد. از س��وی دیگ��ر اینکه اینکه 
بای��د تمام مراحل تخصی��ص ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
ارایه به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا رس��یدن 
کاال به دست مصرف کنندگان مورد نظر قرار بگیرد 

تا سوءاستفاده ای رخ ندهد.
به س��خن دیگر این گروه معتقدند در شرایط 
کنونی دولت باید در قالب بسته جدید سیاست های 
ارزی انجام دهد، آن است که به برخی بخش های 
اقتصادی که نزدیکی بسیاری با وضعیت معیشتی 
مردم دارن��د، ورود کرده و به کاالها یارانه بدهد تا 
جل��وی تاثیرگذاری نوس��انات ارزی را بر روی این 
کااله��ا بگیرد. همچنین در صورت��ی که باید بازار 
ارز ب��ه بخ��ش خصوصی واگذار ش��ود و در مقابل 
دولت در این مناس��بات، ب��ه نحوی عمل نکند که 
نش��ان از دخالت آن به جای نظارت باشد می توان 
به آینده بس��ته امیدوار بود. بی شک اجرای صحیح 
سیاست های ارزی می تواند تحرک اقتصادی ایجاد 
کن��د ام��ا همه این موارد به ش��رط آن اس��ت که 

خطایی در این مسیر صورت نگیرد. انشااهلل.

سیاست روز عکس العمل اقتصاد به بسته جدید دولت را بررسی می کند؛

چوب خطی برای اجرای 
درست بسته جدید ارزی 


