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 سایت بانک توسعه صادرات ایران
با طراحی جدید رونمایی شد
س��ایت بانک توس��عه صادرات با معماری جدید 

محتوایی و طراحی مدرن گرافیکی رونمایی شد.
ای��ن س��ایت عالوه ب��ر معم��اری جدید، ش��امل 
بخش های��ی چون درب��اره بانک، خدمات، تس��هیالت 
و تامی��ن مال��ی بین الملل��ی، قوانین، اخب��ار، خدمات 

الکترونیک و باشگاه مشتریان خواهد بود. 

نقش شعب در بانکداری در حال تغییر است
معاون عملیات بانکی، بانک ایران زمین با اش��اره 
به تغییر ش��رایط بانکداری اظهار داشت: در سال های 
اخیر ش��اهد تغییرات زی��ادی در بانکداری و باالخص 
بانک��داری خرد بوده ای��م که این ام��ر در آینده نقش 

شعب را با تغییرات بسیار زیادی مواجه خواهد کرد.
هادی قدیمی اظهار داش��ت: برخی بر این باورند 
که در آینده با رشد تکنولوژی های نوین شعب بانک ها 
بال استفاده خواهد شد، اما واقعیت این است که شعب 
بانک ها بصورت ترکیبی از ش��عب دیجیتال و ش��عب 
فیزیکی، مش��تریان را قادر خواهند ساخت در هرجا و 

هر زمان به شعب بانک دسترسی داشته باشند.

همراهی با دولت دوازدهم در یک سالگی 
بانک ملی با هدف رونق بخش��ی به بازار مسکن و 
شکس��تن انحصار در حوزه تسهیالت این بخش، طرح 

ویژه مسکن خود را عملیاتی کرد.
طرح ویژه مس��کن ای��ن بانک نیمه دی ماه س��ال 
گذشته رونمایی و اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی نیز 
اردیبهشت ماه امسال در سه نماد در بازار فرابورس ایران 
گشایش یافت. طرح ویژه مسکن به نوعی انحصارشکنی 
در حوزه این تسهیالت است و قدرت تسهیالت دهی در 

نظام بانکی را نیز افزایش می دهد.

اخبار

بانک مرکزی، مسئول سیاست گذاری قیمت خوراک پتروشیمی ها
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت: سیاست گذاری درباره 
قیمت خوراک پتروش��یمی ها و ارزی که آنها در ب��ازار ثانویه عرضه می کنند، با 

بانک مرکزی است.
سیدرضا نوروززاده گفت: ارز موجود در کشور از صادرات نفت خام، محصوالت 

پتروشیمی و کاالهای غیرنفتی است. با توجه به شرایط موجود، دولت برای ساماندهی 
قیمت ارز، نرخ ارز را برای کاالهای ضروری ۴۲۰۰ تومان مشخص کرده و بقیه موارد که 

در بازار ثانویه عرضه می شود هم اکنون حدود ۸ هزار تومان است. افرادی هم که می خواهند 
کاال یا خدمات وارد کنند از طریق بازار ثانویه به ارز دسترسی خواهند داشت.

وی افزود: پیش بینی می کنیم براساس آمار سال گذشته ارز حاصل از پتروشیمی ها که در 
بازار ثانویه عرضه می شود ماهانه یک میلیارد دالر باشد که بخشی از آن صرف هزینه های جاری 

خودشان مانند تجهیزات و کاتالیست شده و بقیه در بازار عرضه می شود.  صداوسیما

ول  پتر
پرداخت ۲۸۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی

 معاون تعاون وزیر کار از پرداخت ۲۸۰ میلیارد تومان تس��هیالت اش��تغال 
روس��تایی ب��ه طرح "روس��تا تع��اون" خبر داد و گف��ت:در ح��ال حاضر حدود 

۱۰۰۰روستا طرح هایشان یا منعقد شده و یا موفق به دریافت وام شده اند.
س��یدحمید کالنتر با اش��اره به اینک��ه اجرای طرح "روس��تاتعاون" یکی از 

برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد اشتغال پایدار است 
گفت: این طرح در دو مرحله با هدف کمی در هر مرحله ۱۰۰۰تعاونی ۱۰۰۰روستا 

در طول برنامه ششم توسعه اجرا می شود.
 وی درب��اره مزیت های ی��ن طرح گفت: این طرح زمین��ه جلوگیری از مهاجرت به 
ش��هرها و ماندگاری روستاییان در روس��تاها را فراهم می کند. بهترین روش برای ایجاد 
اشتغال، تمرکز بر توانمندسازی مردم و ورود مردم در بخش های مختلف اقتصادی است 

که یکی از مهمترین این ابزار، تقویت حضور مردم در بخش تعاونی هاست.  تسنیم

کسب و کار
قیمت ارز در بازار ثانویه کاهش پیدا می کند
رئیس کل بانک مرکزی گفت: قیمت ارز در بازار ثانویه کاهش پیدا می کند.

عبدالناصر همتی در حاش��یه جلس��ه هی��أت دولت در جم��ع خبرنگاران در 
م��ورد سیاس��ت های بانک مرکزی در حوزه س��ود های بانکی گف��ت: اجازه بدید 
برنامه ریزی های��ی داریم انجام می دهیم و اطالع رس��انی خواهی��م کرد. وی ادامه 

داد: کار اصلی تعادل بخشی ارزی ما بازار ثانویه است این بازار به تدریج عمق پیدا 
می کند. قیمت های این بازار برای واردکنندگان خیلی قابل قبول نیس��ت و به س��مت 

کاهش  می رود ما برروی نرخ دخالت نمی کنیم خود صادرکنندگان باید متوجه شوند با این 
قیمت ها نمی توانند مردم خرید کنند.

رئی��س کل بانک مرکزی تصریح کرد:وزن بازار بروی بازار ثانویه اس��ت و 95 و 96 
درصد معاوالت در این بازار است و سکه های پیش فروش شده با همان قیمت به تدریج 

تحویل داده می شود.  فارس

جنب استانبول 

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب هدايت اله ويســى خيرآباد علياء فرزندكرامتعلى به شماره 
شناسنامه  96صادره از گچساران در مقطع كارشناسى رشته تاسيسات حرارتى و برودتى  صادره 
از واحد دانشگاهى نجف آباد به شماره 26425مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. .از 
يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك مذكور را به دانشگاه آزاد اسالمى واحدنجف آباد  ارسال نمايد. 

ياسوج. نوبت اول: 97/4/28 – نوبت دوم:97/5/11- نوبت سوم: 97/5/25

سند و شناسنامه(برگ سبز) خودرو كاميون-كمپرسى سيستم بنز تيپ ال كا 42/1924 
مدل 1389 برنگ نارنجى-روغنى بشــماره موتور 33593210113787 و شــماره شاســى 
37433316606013 و شــماره پــالك ايران 54-351 ع 62 به نــام محمد كهدوئى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى بهرام نجفى فرزند حبيب به شماره شناسنامه 866 و شماره ملى 0680925430 صادره 
از بجنورد برابر مشروحه شماره 97/7786 مورخ 1397/05/15 باتسليم دو برگ استشهاديه 
كه صحت امضاء شــهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 17 شهرستان بجنورد گواهى 
شده است مدعى شده اند كه سند مالكيت ششدانگ پالك 1809 فرعى از 157 اصلى واقع در 
بخش دو بجنورد به شماره ثبت 86875 صفحه 40 دفتر 580 به شماره چاپى 577750 به علت 
نامعلومى مفقود شــده است و برابر سند رهنى شماره 11288 مورخ 1394/03/17 دفترخانه 
17 بجنورد در رهن بانك مســكن شــعبه مركزى بجنورد مى باشد درخواست صدور سند المثنى 
نوبــت اول نموده.لــذا طبق مــاده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شــود تا 
هركس مدعى انجام معامله نسبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى 
باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. بديهى است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض 

نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد.
تاريخ انتشار : 1397/05/25

عليخان نادرى
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم كاميار على محمدى 
فرزند رحيم 

خواهان آقاى انور سجادى دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى كاميار على محمدى و كريم 
حيدرى به خواســته اعســار از پرداخت هزينه دادرسى و مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه 
ارجــاع و به شــماره  پرونده كالســه 9709983410600175 شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى 
شهرســتان كرمان  ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/06/27 ســاعت 9:30 تعيين كه حسب 
دســتور دادگاه  طبق موضوع ماده 73 قانون ائين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده مذكور و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد تا خوانده مذكور ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى  به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافت  و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 1074 م-الف
 مدير شعبه ششم دادگاه عمومى حقوقى دادگسترى شهرستان كرمان

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر رأى شــماره 139760301058001063 مورخ 1397/04/13 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى اكبرى فرزند على بشماره 
شناســنامه 0430032846 صادره از دماوند در ششــدانگ يك قطعه باغ به مساحت 319/70 
مترمربع پالك 1439 فرعى مفروز و مجزى شــده از پالك 152 فرعى از 59 اصلى واقع در احمد 
آباد خريدارى برابر مبايعه نامه عادى مع الواسطه از مالك رسمى سيف اهللا اكبرى فرزند غالمعلى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ 
رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/5390– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/5/25 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/6/10
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالكيت 
ســند مالكيــت مشــاعى يــك قطعــه باغچــه بمســاحت 411/39 مترمربع بشــماره 406 
فرعــى از 90 اصلــى واقــع در آئينــه ورزان كــه ذيــل ثبت و صفحــه و دفتر جلــد الكترونيكى 
139720301058002597 داراى ســند مالكيــت چاپى بشــماره 563892 بنــام آقاى غفور 
اشــرفى صادر و تسليم گرديده است. ســپس نامبرده با ارائه يكبرگ استشهاد محلى كه امضاء 
شهود در ذيل آن بشماره 7422-1397/5/6 بگواهى دفترخانه 4 دماوند رسيده مدعى است 
كه ســند مالكيت آن بعلت نامعلوم و قيدنشــده مفقود گرديده اســت و درخواست صدور سند 
مالكيت المثنى ملك فوق را نموده اســت. لذا مراتب باستناد تبصره يك اصالحى ذيل ماده 120 
آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى ميشود چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك 
مرقوم يا وجود ســند مالكيت نزد خود ميباشــد. از تاريخ انتشــار اين آگهى ظرف مدت 10 روز 
اعتراض خود را كتبا ضمن ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله باين اداره تســليم و رسيد 
اخذ نمايند تا با تنظيم صورت مجلس ســند مالكيت به دارنده اعاده و از ادامه عمليات خوددارى 
شود در غير اين صورت پس از انقضاء مهلت سند مالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم 

خواهد شد. م الف/5389
 رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى دعوت افراز ملك مشاع
احتراماً نظر باينكه آقاى حســن گودرزى از مالكين مشاعى برابر وارده 8583-97/5/14-
1397 درخواست افراز سهمى خود از پالك 9030 بخش 1 سمنان را نموده است و بعلت معلوم 
نبودن اقامتگاه ساير مالكين مشاعى آقاى على اكبر بندار و آقاى محمود ذوالفقارى و خانم فاطمه 
بندار و يا وراث نامبردگان را از طريق درج در آگهى روزنامه نموده اســت لذا بدينوسيله از كليه 
مالكين مشاعى و اشخاصيكه بهر نحو در پالك مزبور ذينفع مى باشند دعوت بعمل آمده در مورخ 
97/6/21 ساعت 9 صبح در محل اداره ثبت سمنان به ادرس شهرك تعاون بلوار مدرس حضور 
بهم رســانده تا باتفاق نماينده و نقشــه بردار ثبت جهت عمليات افراز بمحل وقوع ملك عزيمت 
نماييد عدم حضور مانع از انجام عمليات افراز نخواهد بود اين آگهى مطابق ماده 17 آيينامه اجرايى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و به كليه افراد ذينفع ابالغ و فقط در يك نوبت انتشار مى يابد. تاريخ 

انتشار 97/5/25- م الف/682
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سمنان

آگهى اخطاريه طالق
نام و نام خانوادگى مخاطب: ميثم محمدپور اردى ، شــغل بيكار ، اقامتگاه و آدرس: مجهول 
المكان ، موضوع: مخاطب محترم همســر سابق شماخانم سهيال كوليوند با ارائه دادنامه به شماره 
 -960998291040304 كالســه  موضــوع   1396/12/8  -96099729104020620
96/3/5 كــه قطعيــت آن 9710112910400240- 1397/2/29 دادگاه دماوند خود را در 
اين دفتر با بذل كل مهريه تحت شماره 2863-1397/4/3 مطلقه به طالق  خلع نوبت اول نموده 

است مراتب به اطالع شما مى رسد. 
بومهن روبروى مخابرات ط دوم بانك ملت 76227530

گيالوند روبروى پمپ بنزين ساختمان سبز سپيد 76379110
م الف/5391

سردفتر طالق 3 پرديس ، بومهن ، گيالوند

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18- آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب 11/6/1387 
بدينوســيله به آقاى موســى حســين پور آقائى نام پدر: ملك تاريخ تولــد 1366/06/20 
شــماره ملى: 4669890689 شــماره شناســنامه: 426 صادره لردگان ابالغ مى شــود كه بانك 
كشــاورزى بــراى وصول مبلغ 281479962 ريــال و 5 درصد حقوق دولتــى به موجب اجرائيه 
قرارداد بانكى شــماره 717857359-1394/06/03، عليه شــما اجرائيه صادر نموده است و 
پرونده كالســه 9700050 در اين اداره تشــكيل شده اســت و طبق گزارش مامور پست مورخ 
1397/03/11، آدرس شــما به شــرح اعالمى متعهدله شــناخته نشد و بستانكار هم نتوانسته 
شــما را معرفى نمايد و آدرس فعلى شــما براى اين اجرا مشخص نمى باشد لذا به تقاضاى وارده 
به شماره 139705014454000307 مورخ 1397/05/22 بستانكار و طبق ماده 18 – آئين 
نامه اجراء از مواد قانون ثبت مصوب 11/6/87 و تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه 
مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد لذا ظرف مدت بيست روز از 

تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى شود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18- آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب 1387/6/11
بدينوســيله به خانم عذرا عســگرى ارمندى نام پــدر: محمد تاريخ تولــد: 1369/09/18 
شماره ملى: 4660175197 شماره شناســنامه: 4660175197 صادره لردگان ابالغ مى شود 
كــه بانك كشــاورزى براى وصول مبلــغ 310162209 ريال و 5 درصد حقــوق دولتى به موجب 
اجرائيه قرارداد بانكى شماره 32524/2/4660175197/4042-1393/03/28، عليه شما 
اجرائيه صادر نموده اســت و پرونده كالسه 9700056 در اين اداره تشكيل شده است و طبق 
گزارش مامور پســت مورخ 1397/04/15 آدرس شــما به شرح اعالمى متعهدله شناخته نشد. 
(ابالغ واقعى صورت نگرفته) و بســتانكار هم نتوانسته شما را معرفى نمايد و آدرس فعلى شما 
براى اين اجراء مشخص نمى باشد لذا به تقاضاى وارده به شماره 139705014454000306 
مــورخ 1397/05/22 بســتانكار و طبــق ماده 18-آئيــن نامه اجرا از مــواد قانون ثبت مصوب 
11/6/87، و تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مفاد اجرائيه يك مرتبه در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد لذا ظرف مدت بيســت روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز 

ابالغ محسوب مى شود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. 
تاريخ انتشار: 1397/5/25

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

آگهى ابالغ اجرائيه طبق ماده 18- آئين نامه اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب 11/6/387 
بدينوســيله به آقاى خدامراد بويرى منجــى نام پدر: خيرگرد تاريخ تولــد 1338/03/03 
شماره ملى: 4669732870 شماره شناسنامه: 3 صادره لردگان ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى 
بــراى وصول مبلغ 36286400 ريــال و 5 درصد حقوق دولتى به موجب اجرائيه قرارداد بانكى 
شــماره 691957234-1384/11/10، عليه شــما اجرائيه صادر نموده است و پرونده كالسه 
9700018 در اين اداره تشكيل شده است و طبق گزارش مامور پست مورخ 1397/02/21، 
آدرس شــما به شــرح اعالمى متعهدله شــناخته نشد و بســتانكار هم نتوانسته شــما را معرفى 
نمايد و آدرس فعلى شــما براى اين اجرا مشــخص نمى باشــد لــذا به تقاضاى وارده به شــماره 
139705014454000306 مورخ 1397/05/22 بستانكار و طبق ماده 18 – آئين نامه اجراء 
از مواد قانون ثبت مصوب 11/6/87 و تبصره 2 ماده 113 قانون برنامه ششــم توســعه مفاد 
اجرائيه يك مرتبه در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد لذا ظرف مدت بيســت روز از 

تاريخ انتشار اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى شود عمليات اجرايى جريان خواهد يافت.
تاريخ انتشار: 1397/05/25

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم 
خواهان موسســه اعتبارى ملل ( عســكريه) دادخواستى  به طرفيت خواندگان عفت گدعلى 
نســب و پروين اســحاقى نژاد به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9709983410300317 شعبه 3 دادگاه عمومى  حقوقى شهرستان كرمان ثبت و 
وقت رسيدگى  مورخ 1397/07/08 ساعت 8:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرســى  مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار  آگهى مــى 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. 1071
منشى دادگاه حقوقى شعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان كرمان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
 -11:15 ســاعت:   97/6/26 رســيدگى:  وقــت    564/2-97 پرونــده:  كالســه 
خواهان:فــردوس جعفــرى  خوانده: حســين اكبــرى بركجه- خواســته:مطالبه طلــب خواهان 
دادخواســتى تســليم مجتمع شــوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رســيدگى بــه اين حوزه 
دومارجــاع گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علــت مجهول المكان بــودن خوانده به 
درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در يكى 
از جرايد كثير االنتشــار آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخرين آگهى ظرف يك ماه به 
دفتر حوزه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت 
نمايد ودر وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى 

الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه دوم مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانــى:960868- خواهان:ســعيد دوســتى منش دادخواســتى بــه طرفيت 
خواندگان /خوانده: خانم فاطمه افشانى يزدان آبادسفلى فرزند على اصغر  به خواسته اعسار 
از هزينه دادرســى  تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشت نموده كه جهت رسيدگى 
بــه شــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) دادگســترى شهرســتان پاكدشــت ارجاع به كالســه 
9609982920100855 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن  1397/7/4 ساعت: 
9:00 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويز 
ماده 73 ق ايين دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشــود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از 
مفاد ان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه دوم دادخواست وضمائم را 

دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

مفقودى 
كارت هوشــمند كاميونت ايســوزو مدل 1386 رنگ ســفيد روغنى بشــماره پالك ايران 
 NAG086NKR55E03627 32- 798 م 11 بشــماره موتور 584982 وشــماره شاســى

بشماره هوشمند 2297753 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.(سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ ســبز وســندكمپانى ســوارى پژو206 مــدل 1387 رنگ نقره 
اى متاليك بشــماره پالك ايران 36- 766 م 18 بشــماره موتور 14187004719 و شماره 
شاسى NAAP03EDX8J003211 بنام سيدكريم حسينى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.(سبزوار) 

ش  62-711ع62  شــماره  بــه  فلــزى  بــارى  كاميــون  خــودرو  ســبز  بــرگ  و  ســند 
موتور69458824 شاســى NA5K1062C7G331292 مفقــود گرديده و فاقد اعتبار مى 

باشد.  سارى

ش  77-462س57  شــهربانى  شــماره  بــه   ROA ســوارى  پــژو  ســبز  بــرگ 
موتور11687016112 شاسى NAAB21AA78H004798 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مســئوليت ناشى از ضمانت كشــف هرگونه فساد احتمالى را 

به عهده گيرد. سارى

شناســنامه خودرو،ســند محضرى،بنچاق يا ســند كمپانــى خودروكاميــون كاويان يخچال 
شاســى   69433833 موتــور  ش  13ع72-528  شــماره  بــه   1386 مــدل  ســفيد  دار 
NA5K1062C7G330826 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد. مالك متعهد مى گردد 

مسئوليت ناشى از ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد. سارى

برگ ســبز خودرو ســوارى پژو405 مــدل 1382 ش موتور22568119282 شاســى 
81017407 پالك 62-817ج91 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

آگهى انحصار وراثت
اقاى مرتضى نصرتى ســنزيقى  به ش ش 4517 مطابق دادخواســت تقديمى به كالســه 
پرونده 13/97/ از اين شــعبه درخواســت گواهى حصر وراثت نمــوده و چنين توضيح داده 
شــده كه شــادروان هدايت نصرتى ســنزيقى به ش ش 17 در تاريخ 97/05/10 اقامتگاه 
دائمــى خــود بدرود زندگى گفنه و ورثه حين الفوت آن مرحوم عبارتند از: 1-ســيد ســكينه 
اعظمى ســنزيقى ش ش 20 تاريخ تولد 1339/5/7 صادره از سراب نسبت با متوفى:همسر 
2-زهرا نصرتى ســنزيقى ش ش 8893 تاريخ تولد 1359/11/9 صادره از تهران نســبت 
با متوفى:فرزند 3-مرتضى نصرتى ســنزيقى ش ش 4517 تاريخ تولد 1363/7/12 صادره 
از تهران نســبت بــا متوفى:فرزند 4-عليرضــا نصرتى ســنزيقى ش ش 57102 تاريخ تولد 
1367/11/29صادره از تهران نسبت با متوفى:فرزند 5-حميدرضا نصرتى سنزيقى ش ش 
0013215256 تاريخ تولد1370/1/19 صادره از تهران نســبت با متوفى:فرزند و مرحوم 
ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مذبور را باستناد ماده 361 
قانــون امور حســبى در يك نوبــت اگهى مينمايد تا هر كس اعتراضــى دارد و يا وصيتنامه اى 
از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر اگهى ظرف مدت يك ماه به اين شــعبه تقديم دارد و اال 

گواهى مربوط صادر خواهد شد. م الف/1127
شوراى حل اختالف شهرستان بهارستان

حصروراثت
آقاى عبدالخليل شــكيبا داراى شناســنامه شماره 3548 به شــرح دادخواست به كالسه 
97/403 از ايــن شــورا درخواســت گواهــى حصروراثــت نمــوده و چنين توضيــح داده كه 
شــادروان حاجى بايرام شــكيبا به شناســنامه 4 درتاريخ 97/05/06 دراقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1-بى بى ســليمه شــكيبا 
فرزند حاجى بايرام ش-ش 9 ت ت 1361 فرزند مرحوم مى باشــد2-قربانگل شكيبا فرزند 
حاجــى بايــرام ش-ش 1097 ت ت 1357 فرزنــد مرحوم مى باشــد 3-صفر بى بى شــكيبا 
فرزنــد حاجى بايــرام ش-ش174 ت ت 1367 فرزند مرحوم مى باشــد 4-الله گل شــكيبا 
فرزند حاجى بايرام ش-ش1096 ت ت 1355 فرزند مرحوم مى باشد 5-عبدالخليل شكيبا 
فرزند حاجى بايرام ش-ش 3548 ت ت 1366 فرزند مرحوم مى باشد 6-عبدالحميد شكيبا 
فرزند حاجى بايرام ش-ش 761 ت ت 1353 فرزند مرحوم مى باشد 7-آق بى بى بخشنده 
فرزند قياس قلى ش-ش 271 ت ت 1330 همسر مرحوم مى باشد اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواســت مزبــور را دريك نوبت آگهى مــى نمايد تا هر كســى اعتراضى دارد و يا 
وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف گنبدكاووس

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى على رئيسينافچى فرزند الياس بموجب درخواست كتبى منضم به دو برگ استشهاد 
محلى مصدق، مدعى اســت ســند مالكيت خود را به شماره مسلســل 293179 و 213978 
واقع در شــهركرد بخش ده تحت پالك 1570/1885 را در اثر سهل انگارى مفقود و تقاضاى 
صدور ســند المثنى نموده است مراتب مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اسناد و امالك 
آگهــى ميگردد. علهــذا هر كس مدعى انجام معامله به غير از آنچــه در اين آگهى ذكر گرديده 
يا مدعى وجود ســند مالكيت نزد خود مى باشــد ميتواند از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز 
با ارائه اصل ســند مالكيت يا ســند معامله به اداره ثبت اســناد و امالك شــهركرد مراجعه و 
اعتراض خود را كتباً تســليم نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور چنانچه اعتراض 
واصل نگردد يا در صورت وجود اعتراض اصل ســند يا ســند معامله ارائه نشود المثنى سند 

مالكيت مرقوم صادر و تسليم خواهد شد. 
پالك 1570/3 باقيمانده، پالك 1570/1885 تبديل شده است.

 بشارتى-  رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى الياس رئيســى بموجب درخواســت كتبى منضم به دو برگ استشهاد محلى مصدق، 
مدعى اســت سند مالكيت خود را به شماره مسلســل -026957واقع در شهركرد بخش ده 
تحت پالك 192 فرعى از 1570- اصلى (پالك ملك از 20/1-اصلى برابر بخشــنامه سازمان 
ثبت به 1570-تبديل شد) را در اثر سهل انگارى مفقود و تقاضاى صدور سند المثنى نموده 
اســت مراتب مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اســناد و امالك آگهى ميگردد. علهذا هر 
كس مدعى انجام معامله به غير از آنچه در اين آگهى ذكر گرديده يا مدعى وجود سند مالكيت 
نزد خود مى باشــد ميتواند از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز با ارائه اصل ســند مالكيت 
يا ســند معامله به اداره ثبت اســناد و امالك شــهركرد مراجعه و اعتراض خود را كتباً تسليم 
نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مذكور چنانچــه اعتراض واصل نگردد يا در صورت 
وجود اعتراض اصل ســند يا ســند معامله ارائه نشــود المثنى ســند مالكيت مرقوم صادر و 

تسليم خواهد شد. 
 بشارتى-  رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

حصروراثت
نظر به اينكه خانم نرگس فشــتنقى داراى شناسنامه شماره 3850 به شرح دادخواست 
به كالسه 1/97/391 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطان فشتنقى به شناسنامه 160 در تاريخ 79/1/15 در اقامتگاه دائمى خود 
بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-نرگس فشتنقى فرزند 
محمدحســن ش ش385 متولد1329/05/29 ســبزوار فرزند2-معصومه فشــتنقى فرزند 
محمدحســن ش ش1253 متولد1340/09/28سبزوار فرزند-ورثه ديگرى ندارد.اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه خانم كبرى ايزى داراى شناســنامه شــماره 42126به شرح دادخواست به 
كالسه 1/97/389 از اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان جعفر رودسرابى به شناسنامه 39645 در تاريخ 1389/05/03 در اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-كبرى ايزى فرزند 
غالمحسين ش ش42126 متولد1355/01/01 سبزوار همسر2-مرتضى رودسرابى فرزند 
جعفــر ش ش0780880031 متولــد1378/09/19 ســبزوار فرزند3-محمد رودســرابى 
فرزند جعفر ش ش متولد 0781428211 متولد 1387/07/05فرزند4-حسن رودسرابى 
فرزند غالمحســين ش ش2متولد1316/06/01 ســبزوار  پدر-ورثه ديگرى ندارد.اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ  نشر 

آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.
قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

در آگهى ابالغ وقت رسيدگى
بانك انصار دادخواســتى به خواســته مطالبه وجه به طرفيت 1-حسين عبدى ف باباعلى 
2-حســين غفارى تقديم كه به اين شــعبه ارجاع و به كالسه 9/95/683 شوراى سارى ثبت 
شده، چون خوانده مجهول المكان مى باشد لذا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در يك نوبت در 
روزنامه كثيراالنتشــار درج و آگهى مى شــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شوراى حل اختالف 
ســارى نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دريافت و در  تاريخ 97/5/30 ساعت 9 صبح در 
شــعبه 9 شــوراى حل اختالف ســارى حضور به هم رسانند واال اين شــورا رسيدگى و اقدام 

قانونى معمول خواهد داشت .م/الف
دبير شعبه 9 شوراى حل اختالف سارى

آگهى مزايده نوبت اول
برابر با نيابت صادره از ســوى شــعبه ول اجراى احكام مدنى گلوگاه محكوم عليه حسين 
بادكوبــه اى ف علــى اكبــر محكوم اســت بــه پرداخــت 369730287 ريال اصل خواســته 
و 12292000 ريــال هزينــه دادرســى و 10073526 ريال حق الوكاله و اصل خواســته و 
خســارت تاخيــر تاديه از 94/2/9 روزانــه 225000 ريال در حق محكوم له بانك توســعه و 
تعاون با نمايندگى حبيب حســن زاده موضوع پرونده اجرايى كالســه 970417 اجراى احكام 
مدنى دادگســترى بهشهر محكوم نظر به اين كه محكوم عليه موصوف با وصف ابالغ مفاد برگ 
اجرايى به وى در فرجه مقرر قانونى اقدامى در جهت اجراى مفاد آن معمول نداشته بنابراين 
امــوال مشــاراليه معادل محكــوم به و هزينه اجرايى به شــرح ذيل تاميــن و توقيف گرديده 
اســت.اموال تعرفه شــده به شرح ذيل مى باشــد:يك قطعه زمين به نشــانى جاده كمربندى 
نرســيده بــه تاالر شــاه زين بعد از پــل بزرگ به متــراژ 1296 مترمربع مى باشــد حد غربى 
زمين وصل به نهر آب كه حريم 2/5 متر نهر آب نيز از زمين منفك شــده اســت حد شــمالى 
وصل به متصرفى قاســم بادكوبه اى حد جنوبى وصل به متصرفى اشــخاص حد شــرقى وصل 
به جاده شــن ريزى شــده بين مزارع كه ارزش آن از قرار هرمترمربع 6000000 ريال و در 
ســطح شش دانگ به مســاحت 1292 متر به ارزش 775200000 ريال معادل هفتادوهفت 
ميليــون و پانصدوبيســت هزارتومان تعييــن و اعالم مى گردد.نتيجتا امــوال موصوف تحويل 
حافظ گرديده و اموال موضوع توقيف براى روز سه شنبه 97/6/13 از ساعت 10 الى 12 از 
طريق مزايده و در شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهشهر براساس قيمت پايه به 
فروش مى رسد . طالبين مى توانند جهت كسب اطالع بيشتر و در مدت پنج روز قبل از روزى 
كه براى فروش معين شــده اســت اموال موضوع مزايده را مالحظه نمايند. ضمنا مال موضوع 
آگهى متعلق به كســى خواهد شد كه باالترين قيمت را در جلسه حضورى مزايده و به صورت 
كتبى قبول كرده باشد توجها به اين كه دايره اجراى احكام مى تواند پرداخت بهاى مال مورد 
مزايــده را عنداالقتضاء به وعده قرار دهــد دراين صورت برنده مزايده بايد ده درصد بها را 
فى المجلس به عنوان ســپرده به قســمت اجراء تسليم نمايد وحداكثر مهلت مزبور از يك ماه 
تجــاوز نخواهد كــرد و در صورتى كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاى اموال را نپردازد 
سپرده پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط وتجديدمى گردد . ضمنا تسليم مال فقط 

بعد از پرداخت تمام آن صورت خواهد گرفت.م/الف97/20/6699
قاضى اجراى احكام مدنى دادگسترى بهشهر

آگهى حصر وراثت
آقــاى خليل مؤذنى ف محمدطاهر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 5/97/243  اين 
شعبه ثبت گرديده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان 
فاطمــه نصرالهى ف فتح اهللا ش ش 146 صادره ســارى در تاريخ 97/3/14 در شهرســتان 
بهشــهر   بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-خليل ش ش 
285 متولد 1346   2-على ش ش 167 متولد 1336   3-نجيبه ش ش 607 متولد 1349   
4-فاطمــه صغرى ش ش 79 متولــد 1343   5-مريم ش ش 742 متولد 1341   6-خاتون 
ش ش 309 متولد 1339 همگى مؤذنى ف محمدطاهر –فرزندان متوفى والغير، اينك شــورا 
پــس از انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مــى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/20/6700
شعبه پنجم شوراى حل اختالف بهشهر

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد ادريسى ش ش 65 به شرح دادخواست به كالسه 1/456/97 از اين شورا  
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حسينعلى ادريسى 
ش ش 119 در تاريخ 97/4/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به:1-محسن ش ش 56 ت ت 1343/2/27   2-احمد ش ش 65 
ت ت 57/2/1    3-طاهــره ش ش 344 ت ت 45/11/5   4-معصومــه ش ش 510 ت ت 
53/7/1 شــهرت همگى ادريســى-فرزندان متوفى اينك شــورا با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبــور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضــى دارد يا وصيت نامه اى از 
متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف بابل

رينــگ گروه معیشت  ک��ه روي   96 س��ال  اس��فندماه 
مرکز حراس��ت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
اطالعیه ای اعالم کرد به گزارشات صحیح تخلفات از 
هر کدام از بخش های ین وزارت پاداش می دهد. در 
این اطالعیه آمده بود؛ "با هدف مبارزه با فساد اداری 
در هری��ک از بخش های مختلف مرتب��ط با وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، برای دریافت گزارش��ات 
تخلفات از جانب مردم شریف ایران و پرسنل محترم 
اداری در بخش ه��ای مختلف و ارس��ال آن به مرکز 
حراس��ت وزارت صنعت، معدن و تجارت در خدمت 
شما عزیزان است." ش��اید پیرو همین اطالعیه بود 
که طی ماه های اخیر ردپای قابل توجهی از فساد ها 
و زد و بند ها دراین وزارتخانه دیده ش��ده و می شود 
.تخلفات��ی که واردات بی رویه ش��ده و به رانتخواری 
در خ��ودرو رس��ید و امروز هم پ��ای دالالن را برای 

چندمین بار به بورس کاال باز کرده است.
تخلفاتی که پای وزیر را به رس��انه ملی کش��اند 
و وی ب��ا ارای��ه چند س��ند و مدرک ت��الش کرد تا 
سیاست های عمال شده را درست جلوه دهد و مدعی 
ش��ود که وجود افراد متخلف چنین مشکالتی را در 
حوزه خودرو، واردات و... پدید آورده است. حال دامنه 
این تخلفات به بورس کاال کش��یده ش��ده و هر روز 
ابعاد وسیع و گس��ترده تری از آن نمود پیدا می کند 
و البت��ه هنوز وزیر در این زمینه وارد عمل نش��ده و 
نسبت به پاس��خگویی و رفع ابهام برنیامده است اما 
امید می رود تا دیر نش��ده برای حمایت از مردم هم 
که شده به شیوه ای روشن دراین زمینه شفاف سازی 
کند نه آنکه با متهم کردن زیردستان و افراد تحت امر 
خود سعی کند به گونه ای عمل کند که نشان دهد؛ 
برخ��ی افراد تحت امر وی در این حوزه طمع کردند 
و گول خورده اند و پیرو همین پرونده آنها در دس��ت 
بررسی است. بی شک اگر وزیر چنین کند باز هم خود 
را زیر سوال برده چراکه اگر نظارت وی بر حوزه های 
کاری اش مطلوب باش��د هر روز یک بازار به واسطه 

عملکرد نادرست وی ملتهب نمی شود. 

شکست نرخ دستوری
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی با بیان اینکه 
ارز تک نرخی ۴۲۰۰ از همان ابتدا محکوم به شکست 
و فس��اد ب��ود می گویند؛ از همان ابت��دای طرح ارز 
دستوری، ابتدا اقتصاددانان، سپس صادرکنندگان، 
بعد فع��االن بورس و بازار س��رمایه، بعد تجار و در 
نهای��ت نمایندگان و مردم عادی پی به ابعاد عظیم 

رانت و فساد خوابیده در این طرح بردند. 
این کارشناس��ان معتقدند زمانی دولت به این 
مس��اله پی برد که 3 ماه گذش��ته بود و این به آن 
معناس��ت که ظاهرا دولت تا زمانی که بوی فساد 
موضوعی فراگیر نش��ود، دس��ت به اقدام نمی زند. 
همی��ن اتف��اق ه��م در ب��ورس کاال از زم��ان ارز 
جهانگیری به وجود آمده اس��ت اما چون کمتر از 

آن مطلع هستند دولت فعال نادیده گرفته است.
 هرچند در ابتدای امر این مساله آن طور که باید 
رسانه ای نشده بود اما روند اقدامات غیرکارشناسی و 
رانت هایی که وزیر صنعت به صنایع مختلف به حدی 
اس��ت که دیگر نه تنها رسانه و کارشناسان که حتی 
مردم عادی نیز به این میزان فس��اد پی برده اند روند 
اتفاقات بورس کاال تا آنجا پیش رفته که حتی مردم 
عادی هم از فساد قیمت گذاری دستوری کاالها اعم از 
مس و فوالد و محصوالت پتروشیمی به نرخ ارز دولتی 
۴۲۰۰ با با خبر هستند و البته این همان چیزی است 
که متولیان صنعت را نش��انه رفته اس��ت هرچند که 
برخی نیز در این میان بورس کاال را متهم می کنند. 

کارشناسان و فعاالن این بازار در تشریح فساد 

شکل گرفته در این زمینه می گویند؛ رانت و فساد 
وزارت صنعت در بورس کاال هم شبیه دالر ۴۲۰۰ 
اس��ت با این تفاوت که در دالر ۴۲۰۰، واردکننده 
دالر را گرفت��ه و کاالیی با قیمت دالر دولتی وارد 
کرده یا نکرده و از تفاوت قیمت ۸۰۰۰ تومانی دالر 
با بازار آزاد بهره مند ش��ده است اما در بورس کاال، 
محصوالت کارخانه های عموما دولتی یا بورسی با 
قیمت دالر دس��توری نرخ خورده و مس��تقیما در 

بازار به نرخ دالر آزاد فروخته شده است.
تحلیلگ��ران بازار این اق��دام وزارت صنعت در 
بورس کاال را اینگونه تشریح می کنند که متولیان 
دولتی درصدد هستند تا با قیمت گذاری دستوری 
در ب��ورس کاال به نام حمایت از مصرف کننده، این 
شانس را برای افرادی که از امتیاز ویژه برخوردارند 
فراه��م کنند که با خرید کاال با دالر پایین، کاال را 
در ب��ازار آزاد به نرخ باال بفروش��ند و درپی آن در 
کوتاه ترین زمان ممکن سود نجومی کسب کنند. 
فعاالن این بازار معتقدند هر جا متولیان دولتی 
ب��ه نام حمایت از م��ردم و مصرف کننده، قوانین و 
مقرراتی وضع کرده اند که محدودیت هایی را برای 
تجارت آزاد ایجاد کرده بی شک درپی آن پای رانت 

و فساد نورچشمی ها به آن حیطه باز شده است.

رانت 39۰۰ میلیارد تومانی
در همی��ن زمین��ه علیرض��ا عس��کری مارانی 
درخصوص اختالف قیمت محصوالت ش��رکت های 
فوالدی و معدنی در بازار رس��می کاال نسبت به بازار 
آزاد با بیان اینکه قانون تبعیض در هر شرایطی و حتی 
شرایط اقتصادی نیز منع شده می گوید؛  در فروردین ماه 

امسال مصوبه ای ابالغ شد که قیمت گذاری محصوالت 
در بازار رس��می کاال را بر مبنای دالر ۴۲۰۰ تومانی 
تعیین کرده بود، می گوید: اما در هفته گذش��ته این 
مصوبه تغییر یافت و تنها کاالهایی مشمول دریافت 
دالر ۴۲۰۰ تومانی شدند که در زمره کاالهای اساسی 

و ضروری قرار داشته باشند. 
ب��ه گفت��ه وی مصوب��ه اخی��ر دولت ب��ه این 
معناس��ت که محدودیت هایی که تاکنون در بازار 
رسمی کاال بر نحوه قیمت گذاری وجود داشت باید 
برداش��ته ش��ود و قیمت ارز به نرخ روز معامله در 
قیمت جهانی ضرب ش��ده و مالک قیمتی باش��د 
که در بورس ها مورد معامله قرار می گیرد تا بدین 
وس��یله هیچگونه رانتی در اقتصاد ش��کل نگیرد و 
بعدا درباره این رانت ها بگیر و ببندهایی به جریان 
بیفتد و حیثیت اقتصاد جامعه را به خطر بیندازد.

این کارشناس معتقد است بورس های کاالیی 
و بازاره��ای رس��می کاال صرفا وظیف��ه دارند که 
مکانی��زم نظارت ب��ر خریدار و فروش��نده را ایجاد 
کنن��د و به ج��ز این وظیفه دیگ��ری بر دوش آنها 
نیس��ت و تنها وظیفه و رس��الت بازارهای متشکل 
کاالی��ی هماهنگ کردن عملی��ات خرید و فروش 
اس��ت و چنانچه به جز این هر عمل دیگری انجام 

شود منجر به ایجاد صف های رانتی خواهد شد.

ضرر دولتمردان
کارشناسان این بازار معتقدند؛ اولین ضرری که 
از ادامه اینگونه رانت خواری ها ایجاد خواهد شد دامن 
دول��ت را خواهد گرفت چراکه با تداوم این وضعیت 
دولت منافعش را در مورد ش��رکت های باالدس��تی 

مانند مس، س��رب و روی، پتروشیمی های بزرگ و 
فوالدس��ازهای بزرگ که از آنها مالیات اخذ می کرد، 
از دس��ت خواهد داد. به گفته تحلیلگران متاسفانه 
هیچ مصرف کننده ای براساس قیمت هایی که در بازار 
رسمی کاال معامله می شود هیچ جنسی به دستش 
نمی رسد و عمال رانت الزام عرضه فوالد در بازار کاال 
به قیمت دالر ۴۲۰۰ تومانی به جیب دالل می رود و 

این وسط تولیدکننده و سهامدار متضرر می شود.
تحلیلگران معتقدند عدم مداخله های دولتی در 
قیمت گذاری محص��والت فوالدی و معدنی اتفاقی 
اس��ت که باید هرچه سریع تر رخ دهد اما با وجود 
اعتراض مردم و فع��االن بازار، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت هنوز به این تخلفات پی نبرده اس��ت و یا 
اگر هم برده باش��د حمایت های خاص گونه وی که 
تا پیش از این به نفع خودرویی ها تمام ش��د حاال 

دست نوازش بر سر دالالن می کشد. 

سال تنش فوالد 
دبیر اتحادیه لوله و پروفیل فوالدی کش��ور با 
بیان اینکه وقتی تورم رسمی سال 96، حدود ۱۲ 
درصد اعالم شد افزایش نرخ دالر هم زیر ۲۰ درصد 
را تجرب��ه کرد اما فوالد بیش از ۸۸ درصد افزایش 
قیمت را رقم زد ،معتقد است؛ سال 97 تنش فوالد 
و نوس��انات کاالیی و قیمتی این محصول به چشم 
همه هویدا ش��د. تفاوت نرخ ه��ای درون بورس و 
ب��ازار آزاد و س��یاه محصول فوالد ب��ه رقم 3 هزار 
تومان می رس��د، مثال ورق های ف��والدی که مورد 
مصرف صدها صنعت پایین دس��تی است در بورس 
کاال ب��ه صورت نقطه ای و ناخال��ص 3 هزار تومان 
ولی در بازار س��یاه 5 ه��زار و پانصد تومان معامله 
می ش��ود این در حالیست که کاالهای مورد عرضه 
در بورس کاال، قطره چکانی بفروش می رسد و این 
نحوه عرضه هم ارتباط مس��تقیم ب��ا تولیدکننده 
اصلی دارد زیرا از شکاف قیمتی بازار آزاد و بورس 

استفاده کرده و قیمت ها را باال می برد.

سیاست روز تخلفات وزارت صنعت را بررسی می کند؛

از رینگ خودرو تا رینگ بورس کاال


