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سرپرست اسبق وزارت اقتصاد پیش بینی کرد؛
وضعیت تورم در ماه های آینده

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان چراکه تورم 
ناش��ی از ایجاد بازار ثانوی��ه ارز از همین حاال هم آغاز 
شده است، گفت: در حوزه های مربوط به اقالمی مانند 
لبنیات، فوالد، میلگرد، پروفیل، چوب و بسیاری دیگر 

از اقالم واسطه ای قیمت ها دو برابر شده است.
حس��ین صمصامی با بیان چراکه نرخ تعیین شده 
در بازار ثانویه ارز اگر نرخ مناس��بی بود، نباید این قدر 
بی ثباتی و تورم ایجاد می کرد، اظهار کرد: ما وارد یک 
مارپیچ نرخ ارز ش��ده ایم؛ به این معنا که قیمت ها باال 
می رود تا خود را با نرخ ارز تعیین شده تطبیق دهد و 
از آن طرف دوباره شرایطی ایجاد می شود که به خاطر 
گرانی ه��ا نرخ ارز باال برود. همه اینها هم به خاطر این 
است که ما یک بازار جعلی ارز درست کرده ایم تا نرخ 

ارز بازار آزاد را بر نرخ ارز قالب کنیم.
وی ب��ا بیان چراک��ه در بازار ثانوی��ه ارز کماکان 
سفته بازی ها و دالل بازی ها ادامه دارد، گفت: تا زمانی 
که اف��راد نااهل و ناپاک بازار ارز را در اختیار داش��ته 
باشند و به دنبال منافع شخصی خودشان باشند، این 
وضعیت ادام��ه دارد و به هیچ عنوان ب��ه چراکه بازار 
آزاد باش��د یا دولتی، ارتباطی ن��دارد. در همین بازار 
ثانویه ارز چند صراف تمام خرید و فروش ارز را انجام 

می دهند و سودهای کالن به جیب می زنند.
صمصامی اظهار کرد: تا س��ه چهار ماه آینده یک 
موج تورمی شدید ایجاد می شود که از آن طرف دولت 
هم نمی تواند آن را جبران کند؛ چراکه اساسا نه قدرت 
و نه منابع آن را دارد و نه اطالعات کافی دارد که بداند 
کدام اقش��ار را چقدر باید تقویت کن��د.در بازار ثانویه 
یکی از مس��ائل مهم به تعیین نرخ برمی گردد. در این 
بازار یک نرخ توافقی در بازار ش��کل گرفته و معامالت 

روزانه براساس آن انجام می شود.  ایسنا

خطکش

ابالغ افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف؛ به زودی 
مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر چراکه دولت به زودی 
افزایش تعرفه آب ش��رب مشترکان پرمصرف را ابالغ می کند گفت: اصالح الگوی 
کش��ت و مذاک��ره درباره کاهش مص��رف آب در بخش کش��اورزی جزء رئوس و 

برنامه های اصلی کمیته سازگاری با کم آب است.
محمد حاج رس��ولی ها در پاسخ به این سوال که در کارگروه سازگاری با کم آبی 

افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف تصویب شد اما هنوز اجرایی نشده است دلیل آن 
چیست؟ گفت: بحثی که درخصوص تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف بوده است یک ماه 
پیش تصویب شد و در حال حاضر در دستور کار دولت است و به زودی ابالغ خواهد شد. 

به گفته مدیرعامل ش��رکت مدیریت منابع آب ای��ران در حال حاضر این موضوع در 
کارگروه تخصصی سازگاری با کم آبی تصویب شده و تمام اصالحات انجام شده است، در 

دولت در حال بررسی است که به زودی آن را ابالغ خواهد کرد.  فارس

زندگانی
افزایش قیمت،نتیجه آزادسازی ذخیره نفت آمریکا

نماینده ایران در هیات عامل اوپک گفت: استفاده از ذخیره سازی های راهبردی 
نفت خام آمریکا، تنها سبب افزایش قیمت های جهانی این کاالی راهبردی می شود.
حس��ین کاظم پور اردبیلی اعالم کرد: فروش نفت خام از ذخیره س��ازی های 
آمریکا نش��ان می دهد که دیگر تولیدکنندگان ت��وان افزایش تولید ندارند و این 

رویه تنها س��بب ب��اال بردن قیمت ه��ای جهانی این ماده می ش��ود. به گفته وی 
آزادسازی ذخیره سازی های نفت خام آمریکا نتیجه معکوس خواهد داشت و از دونالد 

ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا خواسته بود تحریم ها علیه ایران را متوقف کند.
نماینده ایران در هیات عامل اوپک گفت: آمریکا به برداش��ت از ذخیره س��ازی های 
نفت خام خود پناه خواهید برد البته بر خالف اس��تفاده صحیح از آن، زیرا عربس��تان و 
روسیه قادر به افزایش تولید نفت خام نیستند. وی گفت: روسیه و عربستان تاکنون تنها 

با استفاده از ذخیره سازی هایشان به رقم تولید خود افزوده اند.  وزارت نفت

طالی سیاه 
سامانه اشتغال ایرانیان امسال راه اندازی می شود

 معاون اش��تغال و کارآفرینی وزیر تعاون با بیان چراکه رس��ته های اشتغال 
اولویت دار اس��تان ها مشخص شده اس��ت از راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان تا 

پایان سال خبر داد.
عیسی منصوری اظهار کرد: در رسته های ایجاد اشتغال محدودیت داریم و این 

محدودیت ها توسط مجلس به تصویب رسیده است. وی با اشاره به چراکه مهاجرت، 
تحوالت اجتماعی و اقتصادی، روند خشکسالی و... هر استان تحلیل می شود، افزود: در 

کارگروه اشتغال استان ها رسته های اولویت دار هر استان به تصویب رسیده است.
معاون اشتغال و کارآفرینی با بیان چراکه در شرایطی که سند آمایش سرزمینی تایید 
نشده است، سند اشتغال مالک عمل در ایجاد اشتغال است، گفت: گلستان ظرفیت های 
مختلفی به ویژه در گردشگری دارد اما در این حوزه فقط درخواست ساخت هتل و ایجاد 

طرح های بوم گردی ارائه می شود.  مهر

خ توسعه چر

آگهى ابالغ اجراييه
ش پ :39504001013002523/11 بدين وسيله به خانم طوبى شاهمراد شفيعى نام پدر رمضان تاريخ 
تولد 1318 شماره ملى 2279746018 شماره شناسنامه 12 ابالغ مى گردد بانك سامان جهت وصول طلب خود به 
مبلغ 2,511,884,833 ريال تا روز صدور اجراييه به موجب ســند رهنى شماره 68089-92/2/23 و به انضمام 
دريافت خسارت روزانه تا روز طلب عليه شما و شركت سير درخشان اقدام به صدور اجراييه نمود و پرونده اجرايى 
به كالســه 9600001 در شــعبه اجراى ثبت اســناد و امالك رامسر تشكيل شــد و طبق گزارش مامور اجراى ثبت 
رامسر آدرس شما مورد شناسايى واقع نگرديد و بستانكار نيز موفق به اعالم آدرس جديدى از شما نشد لذا بنا به 
درخواست بستانكار طبق ماده 18 آيين نامه مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مفاد اجراييه يك مرتبه در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار محلى ابالغ مى گردد.چنانچه ظرف مدت بيست روز از تاريخ انتشار آگهى كه روز ابالغ محسوب مى شود 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننماييد اين اداره الجرم وفق مقررات بنا به تقاضاى بستانكار نسبت به ادامه 

عمليات جهت وصول طلب اقدام مى نمايد.(تاريخ انتشار:97/6/3).م/الف97/220/3231
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى رامسر-اسفنديار نورى شيرازى

آگهى حصر وراثت
آقاى موســى نوريان اســرمى ف قربان به شــرح درخواستى كه به شــماره 970263 اين شعبه ثبت گرديده 
درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان قربان نوريان اسرمى ف محمدتقى ش 
ش 37 صادره سارى در تاريخ 97/4/26 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1-طيبه يوسفى اسرمى ف محمد ش ش 31 همسر متوفى2-على اكبر ش ش 1488   3-منصوره 
ش ش 28   4-رســول ش ش 59   5-موســى ش ش 1639 همگى نوريان اســرمى ف قربان –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/الف97/79
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
خانم ســميرا كاليى دارابى ف صفر به شــرح درخواســتى كه به شــماره 970271 اين شــعبه ثبت گرديده 
درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشته كه شادروان وحيد آهنگر دارابى ف داود ش ش 73 
صادره سارى در تاريخ 97/4/26 در شهرستان مياندورود  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به :1-داود آهنگر دارابى ف شــاه بابا ش ش 25 پدر متوفى2-شــهربانو ضامنى ورنامى ف عين اله ش ش 
2946 مادر متوفى3-سميرا كاليى دارابى ف صفر ش ش 110 همسر متوفى4-فاطمه آهنگر دارابى ف وحيد ش 
م 208186947 فرزنــد متوفى5-عليرضا آهنگــر دارابى ف وحيد ش ش 7130018895 فرزند 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/الف97/78
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
آقاى موسى قنبرى زيدى ف قنبر به شرح درخواستى كه به شماره 970047 اين شعبه ثبت گرديده درخواست 
صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان ليال قنبرى زيدى ف رجبعلى ش ش 1091 صادره 
از ساير در تاريخ 97/1/28 در شهرستان سارى  بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 
:1-موسى قنبرى زيدى ف قنبر ش م 2090438096 همسر متوفى2-رضا ش م2092286005   3-معصومه 
ش م 2092639927   4-هــادى ش م 2093693638   5-حامــد ش م 2093684837   6-رقيــه ش م 
2093684152   7-منصوره ش م 209442522   8-محمد ش م 2092630806 همگى قنبرى زيدى ف موسى 
–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 باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف97/77
مدير شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف مياندورود

آگهى حصر وراثت
آقاى احمد حسين پور طالشــى به شرح دادخواستى كه به شماره 9709982076600078 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواســت صدور گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داشــته كه شادروان عليجان حسين پور طالشى ف 
حبيــب الــه ش ش 87 صــادره آمل در تاريــخ 78/3/22 در اقامتگاه دائمى خود  بــدرود زندگى گفته، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-احمد2-مسعود3-محمد4-باقر5-عباس6-ماه بى بى7-ننه جانى8-رقيه9-
شــهربانو10-جواد همگى حسين پور طالشى ف حبيب اله–فرزندان متوفى 11-هما امينى-همسر 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/الف1965
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف آمل-عيسى رضوانى

آگهى حصر وراثت
ش پ :970200 خانم معراج تويا ف نبى اله ش ش 2565 صادره بابلســر به اســتناد استشــهاديه محلى و 
گواهى فوت و تصوير شناسنامه ورثه درخواستى ساكن محمودآباد روستاى خط آهى تقديم اين شورا نموده چنين 
اشــعار داشته كه شــادروان ناصر گنجينه بونك ش ش 106 در تاريخ 97/5/1 در اقامتگاه دائمى خود محمودآباد 
بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-على ش ش 68   2-فريبا ش ش 26   3-فرح  
ش ش 32   4-غالمرضــا ش ش 1 همگــى گنجينه بونك ف ناصر-فرزندان متوفى5-معراج تويا ف نبى اله ش ش 
2565 همســر متوفى والغير، اينك شــورا پس از انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يك نوبت آگهى مى 
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/الف
مظهرى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه سوم محمودآباد

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومى و انقالب عباس آباد به موجب كيفرخواست شماره 9710431618100424 در پرونده كالسه 
9609981954200835 براى مهدى اسماعيلى ف حسن ش م 001318430 به اتهام سرقت يك دستگاه تلفن 
همراه تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى تاريخ 97/7/10 ساعت 
10 تعيين گرديده است . باعنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 
قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 

حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-سيدعلى سادات رسول

آگهى احضارمتهم
دادگاه عمومى و انقالب عباس آباد به موجب كيفرخواست شماره 9710431618100412 در پرونده كالسه 
9609981954201110 براى قربان توشــمالى ف شــمس اله ش م 4132629228 به اتهام يگ دستگاه تلفن 
همراه تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى تاريخ 97/7/10 ساعت 
9 تعيين گرديده اســت . باعنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات ماده 344 
قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه 

حاضر گردد . بديهى است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م/الف
مدير دفتر شعبه 102 دادگاه كيفرى دو عباس آباد(102 جزايى سابق)-سيدعلى سادات رسول

اصالحيه بهارستان
پيرو درج اگهى به  كالسه پرونده 970719/م در تاريخ 1397/05/29 نام محكوم له اقاى فرشاد هوشمند 

بيله درق ميباشد كه بدين وسيله اصالح ميگردد. 

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) (ملك)
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9600613 له بانك  توسعه تعاون سمنان – شعبه وليعصر به نشانى سمنان 
بلوار معلم روبروى صدا و ســيما كدپســتى 3519683345 عليه شركت  تحكيم بناى قومس با مسئوليت محدود 
به شــماره ثبت 6804 با نمايندگى آقاى عباسعلى صياد فرزند حسين على به شماره شناسنامه 4560020272 و 
كدملى 4560020272 به نشانى سمنان ميدان مطهرى پاساژ بنياد مسكن طبقه همكف كدپستى 3514667362 
(وام گيرنده) و صنم باقرى پور فرزند على اكبر به شــماره شناســنامه 123 و كدملى 5309860691 به نشــانى 
ســمنان كوى مديران خيابان آذر اول پالك 56 كدپســتى 3514793966 به موجب ســند رهنى و شــرطى شماره 
7631 مورخ 1395/6/11 تنظيمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره بيست و سه سمنان پالك ثبتى 1805 فرعى 
از (3575،15,2) اصلى بخش يك سمنان به مالكيت صنم باقرى پور فرزند على اكبر مى باشد. در قبال موضوع الزم 
االجرا به مبلغ 1840000000 ريال به حروف (يك ميليارد و هشــتصد و چهل ميليون ريال) كه شــامل اصل طلب 
1475400000 ريال ســود 280000000 ريال خســارت تاخير تاديه تا تاريخ 1396/8/10 مبلغ 84600000 
ريال ، خســارت تاخير روزانه مبلغ 1149795 ريال طبق نامه شــماره وارده 3129 مورخ 1397/4/31 بستانكار 
اعالم نمود پس از صدور اجراييه مبلغ 400000000 ريال از تسهيالت وصول گرديده است و همچنين ملك مذبور 
داراى بيمه مى باشد شماره بيمه 2232049,96,000050-1396/12/26 مدت اين بيمه 365 روز و از 24 مورخ 
1397/1/10 تا ساعت 24 مورخ 1398/1/10 در قبال صاعقه و انفجار و سيل و طغيان آب و زلزله و آتشفشان 
و آتش سوزى ميباشد. كه مبلغ حق بيمه آن توسط مديون پرداخت گرديده است و تقاضاى مزايده ملك مورد رهن 
را دارد كه به شرح گزارش دفتر بازداشتى مى باشد احتراماً بازگشت به نامه شماره 139604929105003602 
و بايگانــى 9600613 مــورخ 1396/9/12 وضعيت ثبتى پالك 1805 فرعــى از (3575،15,2) اصلى بخش 01 
ناحيه 00 به شــرح زير اعالم ميگردد. مشــخصات ملك : به شــماره 1805 فرعى از (3575،15,2) اصلى مفروز و 
مجزا شده از فرعى از اصلى مذكور قطعه 173 واقع در بخش 01 ناحيه 00 حوزه ثبت ملك سمنان استان سمنان 
به مساحت 270 مترمربع . به حدود: شماال به طول (10,00) ده متر به خيابان به عرض هشت متر ، شرقاً به طول 
(27,00) بيست و هفت متر به قطعه يكصد و هفتاد و چهار تفكيكى جنوباً: به طول (10,00) ده متر به فضاى سبز 
، غرباً: بطول (27,00) بيســت و هفت متر به قطعه يكصد و هفتاد تفكيكى ، مشــخصات منضمات ملك:  مشخصات 
مالكيت: مالكيت صنم باقرى پور فرزند على اكبر شماره شناسنامه 123 تاريخ تولد 1354/02/15 داراى شماره 
ملى 5309860691 با جز ســهم 6 از كل ســهم 6 به عنوان مالك ششــدانگ عرصه و اعيان متن سهم: ششدانگ 
عرصه و اعيان ، موضوع ســند مالكيت اصلى به شــماره چاپى 579636 ســرى الف ســال 90 كه در صفحه 289 
دفتر امالك جلد 230 ذيل شــماره 42888 ثبت گرديده اســت. محدوديت: محدوديت دفتر امالك: رهنى شــماره 
7631 مورخ 1395/06/11 دفترخانه اسناد رسمى شماره 23 شهر سمنان استان سمنان كه به نفع بانك توسعه  
تعاون شــعبه وليعصر ســمنان به مبلغ 2200000000 ريال به مدت 6 ماه ثبت شده.و ملك فوق پس از ارجاع به 
كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى قطعى گرديد كه در گزارش كارشناسى تشريح گرديده است. احتراماً بازگشت 
به نامه 139704929105000821 مورخ 1397/3/7 در اجراى قرار كارشناســى ملك پرونده اجرايى كالســه 
9600613 با موضوع ارزيابى پالك ثبتى 1805 فرعى از 15,2 و 3575 اصلى قطعه 173 تفكيكى بخش يك سمنان 
متعلق به خانم صنم باقرى پور به شــماره ثبت 42888 دفتر 230 صفحه 289 ، از محل ملك به آدرس ســمنان ، 
بلــوار شــهيد اخالقى ، روبه روى اداره راهنمايى و رانندگى نيروى انتظامى (يا خيابــان پاييز ، خ آذر اول) پالك 56 ، 
كدپســتى 35147-93966 بازديد به عمل آمد كه نتيجه به شرح ذيل جهت استحضار تقديم ميگردد: مساحت و 
حدود عرصه: پالك مورد نظر طبق تصوير ســند شماره 579636 الف. 90 يك ساختمان مسكونى به مساحت 270 
مترمربع است كه شماال بطول 10 متر به كوچه 8 مترى ، شرقاً بطول 27 متر به قطعه 174 تفكيكى جنوبا به طول 10 
متر به فضاى سبز و غرباً بطول 27 متر به قطعه 17 تفكيكى محدود ميگردد. پروانه احداث و پايانكار: پروانه احداث 
ساختمان به شماره 62842,3 در تاريخ 1376/12/05 صادر شده و داراى گواهى پايانكار شماره 45330,3 مورخ 
1377/9/25 ميباشد. وضع موجود: ساختمان مورد نظر با زيربناى 234,1 مترمربع شامل سه طبقه (زيرزمين 16 
مترمربع ، همكف 39,9 مترمربع پيلوت و 166,7 مترمربع مســكونى و اول 11,5 مترمربع خرپشــته) از ديوار باربر 
آجرى و ســقف تيرچه و بلوك با نماى ســنگ چينى ســفيد و در آهنى و پنجره هاى آهنى با شيشه تك جداره است. 
ســاختمان يك واحد مســكونى سه اتاق خوابه داشــته كه كف اتاق ها و حال موزاييك و ديوارها سفيد كارى و رنگ 
آميزى شــده اند. آشــپزخانه و سرويس ها كف سراميك و ديوارهاى كاشــى كارى شده داشته و كابينت آشپزخانه 
همكف از نوع آلومينيوم بوده وو درب هاى داخلى چوبى با رنگ نيم پلى اســتر اســت. نتيجه كارشناســى: با توجه 
بــه جميع موارد بــاال ارزش 6 دانگ پالك مذكور بر پايه مزايده به مبلغ 9450000000 ريال (نهصد و چهل و پنج 
ميليون تومان) ارزيابى ميگردد. مزايده از مبلغ 9450000000 ريال شروع  و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار 
خواهد شــد. ضمناً در روز مزايده نيم عشــر اجرائى و حق مزايده و ساير هزينه هاى مربوط طبق ماده 40 آئين نامه 
اجراء مفاد اسناد رسمى الزم االجراء نقداً وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى 
هاى ملك فوق به دولت كه مشــخص نبوده بر عهده برنده مزايده اســت مزايده در چهارشنبه مورخ 1397/6/21 
از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت سمنان به نشانى ميدان مطهرى بلوار مدرس اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرســتان سمنان شعبه اجرا برگزار مى گردد فروش نقدى بوده و خريدار ميتوانند در وقت مقرر در محل حضور 
يافته و در جلسه شركت نمايند. در صورتيكه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته شود از خريدار بر اساس 
مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ ارزيابى) و ساير هزينه هاى مربوطه قانونى و حقوق دولتى 
نقداً اقدام مى گردد و در صورت عدم شركت خريداران ملك به بستانكار واگذار و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول 
خواهد شد ضمناً شركت در جلسه براى عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز 

بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. تاريخ انتشار: روز شنبه 1397/6/3
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان- داود دهباشى

دادنامه
پرونده:9509982010300738 دادنامه:9709972010300806 خواهان:فاطمه پاك نيا ف محمدحسن 
با وكالت بهنام رستمى ف بهرام خوانده:ناصر شهابى ديلمقانى ف ناصر خواسته:ابطال سند رسمى(موضوع سند ملك 
است)  ((رأى دادگاه)):درخصوص دعوى فاطمه پاك نيا ف محمدحسن با وكالت بهنام رستمى به طرفيت ناصر شهابى 
ديلمقانى ف ناصر به خواســته ابطال مبايعه نامه مورخ 93/1/25 به ســريال شماره 37 و ابطال وكالت نامه شماره 
139332156250000158-93/2/21 از دفترخانه شــماره 20 عباس آباد به انضمام خسارات دادرسى و حق 
الوكاله وكيل كه وكيل خواهان اظهار نموده موكل وى براساس مبايعه نامه مورخ 93/1/25 شماره سريال 27 ملكى 
واقع در نشتا قريه مرزه بخش 3 را بدون قصد و به صورت صورى به خوانده فروخته است و نيز طى سند وكالتنامه 
مورخ 93/2/21 وكالت در فروش نيز به وى واگذار كرده با اين توضيح كه خوانده باتوجه به  مشكالت مالى و براى 
گرفتن تسهيالت با فريب موكل اين دو سند را تنظيم كرده و به  موكل تعهد بر بازگرداندن زمين و ابطال مبايعه نامه 
و سند وكالت را داده است و پس از مراجعات مكرر موكل خوانده هيچ گونه ترتيب اثرى نداده باتوجه به اين كه ملك 
فوق بدون قصد از سوى موكل فروخته شده و قصد بيع از سوى موكل وجود نداشته و كامال صورى فروخته شده هم 
چنين اين كه ثمنى نيز رد و بدل نشده لذا با توجه به داليل موجود از جمله شهادت تقاضاى صدور حكم مبنى بر ابطال 
ســند عادى(مبايعه نامه)مورخ 93/1/25 هم چنين وكالت  نامه فروش 93/2/21 به انضمام خسارات دادرسى و 
حق الوكاله مورد استدعاست دادگاه نظر به اين كه عمده داليل خواهان جهت ابطال مبايعه نامه صورى بودن و عدم 
پرداخت ثمن از ســوى خوانده بيان شــده كه اوال دليلى بر صورى بودن وجود ندارد و هيچ ســندى مبنى بر اين كه 
خوانده تعهد به بازگرداندن زمين به خواهان داشته وجود ندارد و از جهتى اين كه وكيل خواهان بيان نموده قصد 
بيع از سوى موكل وى نبوده ، قصد و نيت يك امر درونى مى باشد كه احراز آن با اقدامات مادى و عملى مى باشد كه 
با عمل مادى انجام معامله و بيع در واقع صحت عقد را احراز مى نمايد و نيز فقدان آن را باتوجه به اين كه اصل بر 
صحت معامالت و خالف آن بايستى احراز گردد و در متن مبايعه نامه نيز ثمن معامله قيد شده و حتى نپرداختن ثمن 
معامله نيز به اركان عقد خللى وارد نمى كند و شهود تعرفه شده نيز يه صورى بودن شهادت نداده اند بلكه احدى از 
شهود به نام اسماعيل نشتانوروزى نيز در صفحه اظهارات خود در صفحه 42 پرونده بيان نموده كه وقتى معامله در 
بنگاه امالك تنظيم مى شود يعنى اين كه معامله انجام شده ولى بين آن ها پولى رد و بدل نشده و خانم پاك نيا گفت 
آقاى شهابى مى خواهد وام بگيرد و هم چنين در جلسه معاينه محلى و تحقيقات محلى ، كسى حاضر نشده تا حتى به 
تصرفات خواهان شهادت دهند كه بر فرض صورى بودن اين كه ملك را تحويل خوانده نداده باشد و تصرفاتى در 
آن انجام داده باشد كه دليلى بر مالكيت وى باشد از مجموع تحقيقات و بررسى ها دليلى بر صورى بودن معامله كشف 
نشده و اصل بر صحت معامله است و عقد بيع نيز مانند عقود نسبت به كسانى كه آن را منعقد نموده اند در صورتى 
كه مخالف صريح قانون نباشــد نافذ اســت لذا عقود منعقده نافذ و صحيح بوده و دليلى بر ابطال آن وجود نداشــته 
بنابراين با استناد به ماده 197 ق آ د م حكم به بى حقى دعوى خواهان صادر واعالم مى گردد.رأى صادره حضورى و 

ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم  تجديدنظر مازندران(سارى)مى باشد.م/الف
قاضى شعبه اول دادگاه عمومى بخش نشتا-شهاب لهراسبى

آگهى مزايده مال غيرمنقول نوبت اول
ش بايگانى شــعبه:961993 اجراى مدنى بابل درنظر دارد جهت وصول محكوم به و هزينه اجرايى نســبت 
به فروش ســه دانگ از شــش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 650 مترمربع واقع در آيش گاوانكال آيش ببرتك 
متعلق به محكوم عليه محمدجعفر عزت نيا ف يداله در حق آزاده عليجانى روز يكشنبه 97/7/1 ساعت 10 صبح  از 
طريق مزايده در دفتر اجراى مدنى بابل اقدام نمايدباتوجه به اين كه حسب فروشنامه پيوستى محكوم له مالك سه 
دانگ مى باشد لذا كارشناس ارزش سه دانگ از شش دانگ قطعه زمين به مساحت تقريبى 650 متر و عرصه به 
صورت باغ مركبات مخروبه از شــمال به زمين محمد پيروزه ، از ســمت جنوب به زمين خانى و سمت غرب به زمين 
مراد شجاعى را 487,500,000 ريال برآورد نموده است .مزايده از قيمت پايه كارشناسى شده شروع و به باالترين 
قيمت پيشــنهادى واگذار مى شــود .برنده مزايــده بايد ده درصد مبلغ خريد را فى المجلــس و مابقى را ظرف يك 
مــاه پرداخت نمايد و در صــورت انصراف و عدم پرداخت مابقى مبلغ ده درصد پرداختى در حق دولت ضبط خواهد 

شد.ضمنا هرگونه هزينه بعدى بر عهده خريدار مى باشد.م/الف
دفتر اجراى مدنى دادگسترى بابل-عبدى

حصروراثت
نظر به اينكه آقاى جعفر نامنى داراى شناسنامه شماره 1709 به شرح دادخواست به كالسه 5/97/379 از 
اين شــورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اصغر نامنى به شناسنامه 587 
در تاريــخ 1386/3/27 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به:1-حجيه خانم بنگى ش ش12 متولد1307 مادر مرحوم-ورثه ديگرى ندارد.اينك با انجام تشــريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد.
رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

حصروراثت
نظر به اينكه خانم طيبه خيرى داراى شناسنامه شماره 838 به شرح دادخواست به كالسه 7/97/346 از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خيرالنساء خيرى به شناسنامه 315در 
تاريخ 1324/10/1 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-
محمد خيرى ش ش315متولد1276/3/14 سبزوار فرزند2-فاطمه خيرى-فاقد مشخصات-ورثه ديگرى ندارد.

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هركسى 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 7شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به متهم مجهول المكان محســن عبدالملكــى فرزند محمدرضا در اجراى مــاده 174 قانون آيين 
دادرســى كيفرى ابالغ ميگردد ظرف يكماه از تاريخ نشــر آگهى در اين مرجع حاضر و از اتهام انتسابى مبنى بر ايجاد 
مزاحمت تلفنى نســبت به آقاى كيهان عباســى دفاع نمايند در غير اينصورت تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شــد. م 

الف/409
 دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى2 شهرستان قروه

آگهى احضار متهم 
نظر به اينكه در پرونده كالسه 970530 آقاى وحيد ازرمى فرزند جالل به اتهام توهين موضوع شكايت خانم 
شهره صيد محمدى تحت تعقيب ميباشد و وقت رسيدگى آن بتاريخ 97/6/31 ساعت 11/00 تعيين گرديده است 
است و از طرفى نامبرده مجهول المكان ميباشد لذا مراتب در اجراى ماده 346 قانون آيين دادرسى كيفرى يك نوبت 
در روزنامه هاى كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا وقت مقرر فوق در اين مرجع حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نمايد در 

غير اينصورت تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف/407
 دادرس شعبه دوم كيفرى 2 دادگسترى شهرستان قروه

آگهى احضار متهم 
نظر به اينكه در پرونده كالسه 970552 آقاى امين كرمى فرزند تيمور به اتهام ايجاد مزاحمت تلفنى ، توهين 
و تهديد موضوع شكايت آقاى حميد عزيزى تحت تعقيب ميباشد و وقت رسيدگى آن بتاريخ 97/7/4 ساعت 11/00 
تعيين گرديده اســت است و از طرفى نامبرده مجهول المكان ميباشــد لذا مراتب در اجراى ماده 346 قانون آيين 
دادرســى كيفرى يك نوبت در روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى ميگردد تا وقت مقرر فوق در اين مرجع حاضر و از 

اتهام انتسابى دفاع نمايد در غير اينصورت تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد. م الف/405
 دادرس شعبه دوم كيفرى 2 دادگسترى شهرستان قروه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالســه 970451 شعبه دادســتانى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه آقاى سبزعلى 
قبادى فرزند عوضعلى به اتهام توهين و تهديد به قتل از طريق ارسال پيامك موضوع شكايت آقاى على اشرف نظرى 
تحت تعقيب قرار دارند با توجه به معلوم نبودن محل اقامت آن و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به وى 
طبق ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مصوب 1392 مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف مهلت 

يكماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/578
داديار شعبه دادستانى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: خانم كلثوم يوسفى فرزنداحمد با وكالت آقاى هيما بهرامى فرزند قدوس به نشانى قروه 
خيابان دكتر شريعتى كوچه سرچشمه 2 ساختمان پزشكان طبقه سوم مشخصات محكوم عليه آقاى على محمديانى 
فرزند قربان على به نشانى مجهول المكان بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره 9710098747300445 
و شماره دادنامه مربوطه 9709978747300176 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ يك ميليارد و پنج 
ميليون ريال از ماترك به نسبت سهم االرث به عنوان اجرت المثل و مبلغ 160000 ريال به عنوان هزينه دادرسى 
و نيز حق الوكاله وكيل به مبلغ بيست و نه ميليون و دويست هزار ريال همچنين خسارت تاخير تاديه از زمان تقديم 
دادخواست (1396/11/24) لغايت يوم الوصول در حق محكوم له ضمناً اجراى احكام مدنى مكلف است به محض 
دريافت محكوم به بدوا ما به التفاوت هزينه دادرسى را محاسبه و از محكوم به وصول و به صندوق دولت ايصال 

نمايد. و نيز پرداخت مبلغ 50/250/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت. م الف/417
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى سريش آباد

متن آگهى 
نظر به اينكه به موجب مفاد پرونده 970050 اين دادگاه حكم به محكوميت آقاى اسماعيل منصورى به اتهام 
تاسيس غيرمجاز موسسه پزشكى صادر گرديده لذا تحت تعقيب اين دادگاه با توجه به مجهول المكان بودن آدرس 
فعلى آن مى باشد لذا به استناد ماده 115 قانون آئين دادرسى كيفرى در امور دادسرا و دادگاه هاى عمومى وانقالب 
مراتب در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار كشور و براى يك نوبت آگهى ابالغ دادنامه به ايشان ابالغ مى گردد تا در 

فرجه قانونى در اين شعبه حاضر شود در غير اينصورت دادگاه اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/411
رئيس شعبه اول دادگاه انقالب دادگسترى شهرستان قروه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خانم مهناز نجفى كنگر شاهى فرزند
شاكى آقاى حمزه حيدرى شكايتى عليه متهم خانم مهناز نجفى به اتهام ايجاد مزاحمت مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9609988321400580 شــعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 
جزايى ســابق) ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/14 ســاعت 11/00 تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق 
موضوع ماده 174 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/792
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــاده 616 آئين دادرســى كيفرى دادگاه هــاى عمومى و انقالب مصــوب 1392/12/4 آقاى على 
جبارزاده فرزند ... در پرونده كالســه 9409988315500115//ش2 به اتهام مباشرت در قاچاق كاالى ممنوعه 
به ميزان 317 بطرى انواع مشروبات الكلى با مارك هاى خارجى تحت تعقيب مى باشد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ 
ميگردد كه در وقت رسيدگى 1397/7/24 ساعت 10 صبح با در دست داشتن كارت ملى و شماره پرونده مذكور 
خود در موعد مقرر به شــعبه دوم دادگاه انقالب اســالمى كرمانشاه معرفى نمايند در صورت عدم حضور دادگاه در 

خصوص شما غياباً اتخاذ تصميم قضايى خواهد كرد. م الف/791
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان 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 حميدرضا شــريفى كه در پرونده كالسه 9609988323800105 به اتهام ضرب و جرح عمدى تحت تعقيب 
مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رســيدگى مورخ 97/7/8 راس ساعت 8/30 صبح با در دست داشتن شماره 
پرونــده مذكور خود را در موعد مقــرر به دادگاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور  دادگاه غيابا اتخاذ تصميم مى 

نمايد. م الف/783
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى ماده 180 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقــالب در  امور كيفرى مصوب 78/6/26 
به آقاى جعفر اكبرى كه در پرونده كالسه 970376 به اتهام تخلف در حمل و نقل نسبت به عدم تحويل كاال تحت 
تعقيب مى باشــد ابالغ مى گردد كه در وقت رسيدگى مورخ 97/7/7 راس ساعت 8/30 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/782
رئيس شعبه 105 دادگاه كيفرى دو شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در اجــراى ماده 616 آيين دادرســى كيفــرى دادگاههاى عمومى و انقالب مصــوب 1392/12/4 آقاى حميد 
احمدى فرزند اســماعيل در پرونده كالســه 9609988316200130//ش2 به اتهام حمــل كاالى قاچاق ممنوع 
الورود و تعداد 985 قوطى انواع مشــروبات الكلى خارجى تحت تعقيب مى باشد لذا بدينوسيله به ايشان ابالغ مى 
گردد كه در وقت رسيدگى 1394/7/11 ساعت 10 صبح با در دست داشتن كارت ملى و شماره پرونده مذكور خود 
در موعد مقرر به شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى كرمانشاه معرفى نمايد در صورت عدم حضور دادگاه در خصوص 

شما اتخاذ تصميم قضايى خواهد كرد. م الف/790
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمى شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مجيد طالب نژاد فرزند نوروز على
خواهان آقاى محمد رسول ذاكر فدافن دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مجيد طالب نژاد به خواسته مطالبه 
وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709985501300159 شعبه 13 شوراى حل اختالف 
مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/14 ساعت 9/30 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/1362
 مسئول دفتر شعبه 13 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مسعود طالب نژاد فرزند رمضانعلى
خواهان آقاى محمد رســول ذاكر فدافن فرزند احمد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مسعود طالب نژاد 
فرزند رمضانعلى به خواســته مطالبه وجه يك فقره چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709985501200215 شعبه 12 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/7/14 ساعت 8/30 تعيين كه حسب دستور شورا 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/1363
 مسئول دفتر شعبه 12 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 3 شهرستان زاهدان

دادنامه
پرونده كالسه 9709985457100103 شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار تصميم نهايى شماره 
9709975457100164- خواهان: خانم فائزه بجارزهى فرزند قاســم به نشــانى اســتان سيستان و بلوچستان 
شهرســتان چاه بهار شــهر چاه بهار مراد آباد ، خوانده: آقاى خسرو بلوچى فرزند جان محمد به نشانى مجهول المكان  
، خواســته ها: 1- اعســار از پرداخت هزينه دادرسى 2- مطالبه نفقه ، پرونده كالســه 9709985457100103 
شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان چابهار تصميم نهايى شماره 9709975457100164 ، خواهان: خانم فائزه 
بجارزهى فرزند قاســم به نشــانى استان سيستان و بلوچستان شهرستان چاه بهار شهر چاه بهار مراد آباد ، خوانده: 
آقاى خســرو بلوچى فرزند جان محمد به نشــانى مجهول المكان ، خواسته ها: 1- مطالبه نفقه 2- اعسار از پرداخت 
هزينه دادرســى (راى شــورا) در خصوص  دعوى خانم فائزه بيجارزهى به طرفيت آقاى خســرو بلوچى به خواســته 
مطالبه نفقه جاريه و معوقه از تاريخ 94/3/1 مقوم به 1000/000 ريال لغايت زمان اجراى حكم بدين شــرح كه 
خوانده مدت ســه ســال و 7 ماه منزل مشــترك را ترك و هيچ گونه هزينه اى براى زندگى خواهان پرداخت نكرده 
پس از بررســى محتويات پرونده و احراز رابطه زوجيت طرفين طبق تصوير نكاح نامه محلى و شــهادت دو نفر گواه 
كه خواسته خواهان را گواهى دادند و همچنين اظهار نظر كارشناس خبره به ميزان 107/5000/000 ريال نفقه 
معوقه و ماهيانه مبلغ 3/500/000  ريال نفقه جاريه و عدم حضور خوانده على رغم نشــر آگهى هاى با عنايت به 
مجهول المكان بودن ايشــان مالحظه مى نمايد وى در وقت رســيدگى تعيين شــده حاضر نشده اليحه اى نيز ارسال 
نداشته و بودن ايشان مالحظه مى نمايد وى در وقت رسيدگى تعيين شده حاضر نشده اليحه اى نيز ارسال نداشته 
دليلى كه موئد بر برائت ذمه خود داشــته باشــد ارائه و اقامه نداده اســت لذا شورا خواسته خواهان را مقرون به 
صحت دانســته و مســتندا به مواد 1102و1105و1107و1111 قانون مدنى و ماده 4 قانون حمايت از خانواده و 
ماده 9 قانون شوراى حل اختالف و مواد 198و515 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
حكــم به محكوميت خوانده به مبلغ 93000/000 ريال نفقه معوقه از تاريــخ 93/11/30 تا 96/12/29 و مبلغ 
17/500/000 ريال به مدت 5 ماه از سال 97 به مبلغ 3/5000/000 ريال در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد 
راى صادر غيابى و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و پس از آن ظرف مدت بيست 

روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى چابهار خواهد بود. م الف/103
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف چابهار

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مريم بلوچ داراى شناســنامه شــماره 5258704491 بشــرح دادخواست به كالســه 100/97 از اين 
دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شيرمحمد بلوچ الشارى بشناسنامه 
0258784436 در تاريــخ 1397/5/19 اقامتــگاه دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- مريم بلوچ فرزند خدامراد به ش ملى 5258704491 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م الف/101
رئيس شوراى حل اختالف شماره 2 نيكشهر

رینــگ گروه معیشت  وزیر صنع��ت، معدن و تجارت روي 
همچنان توپ مسئولیت های خود را در زمین دیگران 
می اندازد. مس��ئولیت هایی که تح��ت فعالیت وزارت 
متبوعه وی باید عملیاتی شود و در طول ماه های اخیر 

همچنان دستخوش فساد و رانت جویی بوده است. 
بع��د از تخلفات قابل توج��ه در حوزه خودرو، 
گم��رک و... و انتش��ار برخی اس��ناد توس��ط وزیر 
صنعت، درپی انتشار اخبار مختلف از رانت جویی ها 
در ح��وزه فوالد و پتروش��یمی به واس��طه عرضه 
برخ��ی کاالها از طریق بورس کاال؛ هفته گذش��ته 
ش��ریعتمداری در نامه ای از رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار ایران و مدیرعامل ش��رکت بورس 
کاالی ایران خواس��ت تا لیس��ت اس��امی اشخاص 
حقیقی یا حقوق��ی خریدار تمامی کاالهای عرضه 
شده در بورس را در سایت رسمی بورس کاال اعالم 

و اطالع رسانی کنند.
 ب��ه دید فع��االن و کارشناس��ان ای��ن عرصه 
این اقدام وزیر صنعت به نوعی پیش دس��تی و در 
انداختن توپ به زمین سایر نهادها از جمله بورس 
کاالس��ت اما روز گذشته مدیرعامل بورس کاال در 
پاسخ به وزیر صنعت اعالم کرد: "اطالعات معامالت 
کاالیی همواره در دس��ترس سیاست گذاران وجود 
داشته که می توانند به اطالع مردم برسانند گفت: 
باید به گونه ای در کش��ور سیاست گذاری کرد که 
فرصت های آربیتراژی و احتکار کاال بوجود نیاید."

اطالعات عیان و آشکار
به گفته سلطانی نژاد؛ "بورس کاال بیش از هر نهاد و 
مرجعی طرفدار شفافیت و نظارت در بازارهای متشکل 
اس��ت و در این راستا همواره اطالعات برای نهادهای 

تصمیم ساز بطور آشکار و عیان در دسترس است."
وی همچنین با بیان چراکه سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وابسته به وزارت 
صنعت و همچنین س��ازمان امور مالیاتی کش��ور 

وابسته به وزارت اقتصاد هم اکنون به طور هفتگی 
اطالعات معامالت شامل خریداران و فروشندگان 
کاال را از بورس کاال دریافت می کنند؛ اعالم کرده 
است؛ "در سامانه بهین یاب وزارت صنعت با وجود 
اعالم خریداران تأیید ش��ده به ب��ورس کاال اما در 
بازگش��ت معامالت دوباره تحت فایلی از اطالعات 
خریداران و فروش��ندگان معامله صورت گرفته به 
این وزارتخانه ارس��ال می ش��ود و بر همین اساس 
اطالعات خریداران و فروش��ندگان کاال همواره در 
دس��ترس سیاس��ت گذاران وجود داشته و در کنار 
آن ها نیز برخی نهادها ب��ه طور جداگانه اطالعات 
م��ورد نی��از را از بورس کاال دریاف��ت می کنند که 
با تلفیق صالحیت سنجی خریداران و بررسی های 

جامع تر می توانند به اطالع عموم مردم برسانند."

بی اطالعی یا عدم پذیرش مسئولیت
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران ب��ازار این حرکت 
تکراری وزیر صنعت را نشات گرفته از سوء مدیریت 
وی برش��مرده و می گوین��د؛ در ادعای این ناتوانی 
وزی��ر صنعت در اداره نهادهای تحت امرش همین 
بس ک��ه هنوز نمی داند اطالعات به ش��کل مداوم 
ب��ه وزارتخانه وی ارس��ال می ش��ود و هیچ یک از 
عرصه هایی که به ح��وزه فعالیت وی باز می گردد 
بدون تایید و ثبت در سامانه وزارتخانه یاد شده به 

هیچ متقاضی تخصیص نمی یابد. 
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح 
اقدامات صورت گرفته از سوی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و رانت های پی درپی که در بخش ها اقتصادی 
به وضوح دیده می ش��ود می گویند؛ "در حال حاضر 

قیم��ت دولت��ی مواد اولی��ه PET ک��ه بطری های 
پالستیکی نوشابه، آب و... از آن ساخته می شود هر 
کیل��و ۷ هزار تومان و قیمت ب��ازار آزاد آن باالی۲۰ 
هزار تومان اس��ت. هر کسی که بتواند ۱۰۰ تن مواد 
PET )در صنعت پتروشیمی ۱۰۰ تن عدد کوچکی 
محسوب می ش��ود( دولتی به دست بیاورد می تواند 
بدون اینکه انگش��تش خیس شود، حواله آن را ۱.۳ 

میلیارد تومان بفروشد!"
این کارشناس��ان ب��ا مطرح کردن چند س��وال 
اساس��ی به ش��کل قابل توجهی رانت و فساد شکل 
گرفته به واس��طه س��وءمدیریت متولیان این وزارت 
خان��ه را مدنظ��ر قرار داده وبا طرح این پرس��ش که 
"چه کس��انی مواد دولتی را در بازار آزاد می فروشد؟" 
می گویند: در پاسخ به این سوال چند پاسخ قابل ارایه 

است نخست آنکه "کسانی که پروانه بهره برداری تولید 
ظروف PET دارند اما تولید نمی کنند و درآمدشان 

از فروش سهمیه مواد اولیه تامین می شود."
ای��ن گروه با مطرح کردن بحث "نش��تی مواد 
از ش��رکت های تولیدکنن��ده PET به ب��ازار آزاد. 
و چراک��ه چه کس��انی مواد آزاد ب��ه قیمت باال را 
خری��داری می کنند؟ می گویند؛ در پاس��خ به این 
س��وال باید گفت، تولیدکنندگان واقعی و نیازمند، 
ک��ه م��واد گ��ران می خرن��د و محص��ول را گران 

می فروشند.
به باور این فعاالن این روند؛ روندی نامطلوب؛ 
بی نتیجه با تولید و باز تولید انبوه فساد، به نام مردم 
اما به کام رانت خوران است چراکه تصمیم گیرندگان 
اقتصادی با وجود خس��ارت های بسیاری که از این 

قبی��ل اقدامات در طول س��ال های اخی��ر دیده اند 
درس نگرفته ان��د و نمی خواهند بپذیرند تخصیص 
ارز و م��واد اولی��ه ارزان منج��ر به کاه��ش تورم و 
رسیدن کاال با قیّمت کمتر به دست مصرف کننده 

نهایي نمي شود.
به اعتقاد این منتقدان همه ویژگی های مذکور 
در تصمیم��ات اقتصادی مدی��ران مثل، بی توجهی 
محض به مبانی علم اقتص��اد، عادت به تصمیمات 
قبل��ی، مخالفت با آزادس��ازی با ژس��ت مخالفت با 
اقتصاد لیبرالی، به نام مردم، حفظ امضاهاي طالئی، 

انتفاع شخصی و... را ببینند.

امضاهای طالیی همیشگی
به گفته این کارشناس��ان تصمیمات اقتصادی 
کش��ور عمدتاً مبتنی بر تشخیص شخصی مدیران 
براس��اس عادات گذش��ته، ت��رس از تبعات تجربه 
نش��ده اتخاذ تصمیم��ات جدید، اعتقاد راس��خ به 
مناسب نبودن گزاره های علمی برای اقتصاد کشور 
و به تبع بی نی��ازی از آموختن، به کارگیری علوم 
و عالمان، حفظ حداکثری س��یطره دولت در همه 
زمینه ه��ا، حفظ ارزش م��ادی و معنوی امضاهاي 
طالیي برای تخصیص مناب��ع، بدبینی تاریخی به 
بخش خصوصی، اعتقاد به اقتصاد دولتی با ادعای 
حمایت از اقش��ار کم درآمد و هزاران مس��اله دیگر 
است و به کرات دیده می شود که بخشی از مدیران 
دولتی به اش��کال مختلف با سوءاستفاده از قدرت 
س��ازماني و دسترس��ی به اطالعات ذی قیمت در 
منافع تصمیمات اقتصادي منتفع شده و مي شوند 
ام��ا هنوز که هنوز از آنجایی که در قوانین کش��ور 
عدم انج��ام دقیق وظایف و عمل به قول های داده 
ش��ده جرم نیس��ت؛ هیچ نظارتی ب��ر این تخلفات 
نش��ده و یا اگر هم می ش��ود تنها الیه های میانی 
را در بر می گیرد و سایرین هیچ گاه برای کم کاری 
و ع��دم پذیرش مس��ئولیت های خود بازخواس��ت 

نمی شوند.

سیاست روز دلیل تداوم رانت جویی ها در اقتصاد را بررسی می کند؛

حاتم بخشی به دالالن از جیب مردم
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