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لغوممنوعیتصادراتسیبزمینی،
گوجهفرنگیوهندوانه
براساس اعالم س��ازمان توسعه تجارت ممنوعیت 
صادرات سیب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق 

تا اطالع ثانونی لغو شده است.
یداهلل صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان تهران با توجه به اعالم لغ��و ممنوعیت صادرات 
س��یب زمینی، گوجه فرنگی و هندوانه به عراق، با ارسال 
نامه ای به ادارات شهرس��تان های تابعه خود در استان و 
ریاست اتاق اصناف تهران نوشت: به پیوست تصویب نامه 
شماره 582/22/240/97 مورخ 97/5/17 سازمان توسعه 
تجارت ایران مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات سیب زمینی، 
گوجه فرنگی و هندوانه به کش��ور عراق تا اطالع ثانوی 

جهت اطالع به واحدهای ذی ربط ارسال می گردد.

ارائهتسهیالتبدونقیدوشرط
برایمتقاضیانکشتگلخانهای

گروه معیش�ت  معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
در ام��ور باغبان��ی ب��ا بی��ان اینکه کش��ت گلخانه ای 
تغییر کاربری نیس��ت، از ارائه تسهیالت وزارت جهاد 
کشاورزی به متقاضیان احداث کشت گلخانه ای بدون 

هیچگونه محدودیتی در بانک های عامل خبر داد.
محمدعلی طهماسبی در مراسم اختتامیه سومین 
نمایشگاه بین المللی باغبانی، نهاده ها، گلخانه، گیاهان 
داروی��ی، ماش��ین آالت و صنایع وابس��ته تصریح کرد: 
حمایت از س��رمایه گذاری در زمینه کشاورزی شهری و 
توسعه گلخانه ها توسط بخش خصوصی از راهکارهایی 
اس��ت که این وزارتخانه در دس��تور کار خود قرار داده 
اس��ت. به گفته وی، ارائه تسهیالت ویژه به شرکت های 
دانش بنیان در صنعت کشاورزی، نیز یکی از سیاست های 
مشوقی این وزراتخانه برای شرکت های خصوصی است.

اخبار

خودکفایی۹۰درصدیدرتأمینتجهیزاتبرقداریم
وزی��ر نیرو گفت: امروز صنعت ب��رق ایران تحریم پذیر نیس��ت و در تأمین 

تجهیزات صنعت برق و تجهیزات نیروگاهی خودکفایی 90 درصدی داریم.
رضا اردکانیان درخصوص تأثیر تحریم های یکجانبه امریکا علیه ایران گفت: 
این تحریم ها و دش��منی های دولت امریکا با ملت ایران مربوط به امروز و دیروز 

نیس��ت، میبینیم که از پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی تا امروز، دولت امریکا 
طاقت دیدن اس��تقالل و پیشرفت ملت ایران را ندارد. وی افزود: در همین سال هایی 

که تحت تحریم های امریکا بودیم توانس��تیم به پیش��رفت در صنایع زیرس��اختی کشور 
همچون صنعت برق برسیم تا جایی که امروز صنعت برق ایران تحریم پذیر نیست و در 

تأمین تجهیزات صنعت برق و تجهیزات نیروگاهی خودکفایی 90 درصدی داریم.
به گفته وزیر نیرو بروز خاموش��ی ها در تابستان امسال فقط محدود به ایران نبود و 

برخی کشورهای منطقه همچون آذربایجان نیز دچار قطعی برق شدند.  تسنیم

دکل
تحویلبسته۲۵کاالیاساسیبههمهمردم

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: با تأکی��د رئیس جمهوری و با توجه به 
نوسانات ارزی، دولت پنج بسته حمایتی از مردم را تدوین کرده که بزودی جزئیات 

آن اطالع رسانی می شود.
محمدباقر نوبخت گفت: با توجه به نوسانات بازار ارز و بروز مشکالتی برای مردم، 

با تاکید رئیس جمهوری، پنج بسته جبرانی برای مردم در نظر گرفته ایم. وی ادامه داد: 
یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل 25 قلم کاالهای اساسی و روزمره 

مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز 4200 تومانی در اختیارشان قرار می گیرد.
نوبخت افزود: بخش دیگر به طور خاص برای اقشار آسیب پذیر جامعه است که حدود 
پنج دهک از جامعه را ش��امل می شود و این بس��ته حمایتی، عالوه بر آن چیزی است که 
ش��امل همه مردم خواهد ش��د. به گفته وی تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت را 

دیگر بخش هایی عنوان کرد که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق می گیرد.  تسنیم

نقشه راه 
حمایتازبنگاههایمشکلدارتولیدی

سرپرس��ت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: به زودی با مش��ارکت 
معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته حمایتی اجتماعی تهیه 

می شود تا آحاد جامعه بتوانند تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار بگیرند.
انوشیروان محسنی بندپی اظهار کرد: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

ستادی شکل گرفته است که بنگاه های دارای مشکل به شکل شناسنامه ای و ریز 
بررسی می شود تا بتوانیم این افراد را به مسیری بیندازیم که بتوانند در اشتغالی که 

سال ها برای آن زحمت کشیده اند و به آن عالقه دارند؛ روی پای خود بایستند.
سرپرس��ت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: بنابراین یکی از سیاس��ت های 
دول��ت و وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی این اس��ت که در کنار برنامه های اش��تغال 
پایدار که در سال 97 با اشتغال شامل فراگیر، روستایی، طرح کارورزی، کارآموزی دنبال 

می شود، شکل گیری اشتغال  های پایدار را نیز دنبال کند.  فارس

کسب و کار 

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى ســعيد رنجبر داراى شناســنامه شماره 15 بشرح دادخواست به كالســه 97/ش166/6 از اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان گلشن طاهرقلى به شناسنامه 33 در تاريخ 
97/4/17 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- سعيد رنجبر 
فرزند پرويز ش ش 15 كدملى 0439753465 متولد 1353 صادره از دماوند پسر 2- وحيد رنجبر فرزند پرويز 
ش ش30 كدملى 0439756197 متولد 1354 صادره از دماوند پسر 3- عاطفه رنجبر فرزند پرويز ش ش 107 
كدملــى 0439766753 متولــد 1359 صــادره از دماوند دختر 4- حميدرضا رنجبر فرزنــد پرويز ش ش 5896 
كدملى 0439973503 متولد 1367 صادره تهران پسر ، اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي 

ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5519
رئيس شعبه ششم شوراى حل اختالف رودهن

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

برابر راى شماره 139660301024002466 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهرى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى قادر اكبرى فرزند اللهويردى بشماره شناسنامه 8979 صادره از رى در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكقطعه 
زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت 155/15 مترمربع پالك 6715 فرعى از 123اصلى مفروز و مجزى شــده 
از پالك اصلى مذكور واقع در دولت آباد بخش 12 تهران خريدارى از مالك رســمى شــركت تجارى فنى ســاختمانى 
دولت آباد محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت 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. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/10- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/6/25 - م الف/3008
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابر راى شماره 139660301024002457 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
اللهويردى اكبرى فرزند نوحعلى بشماره شناسنامه 558 صادره از مشگين شهر در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى در آن به مســاحت 155/15 مترمربع پالك 6715 فرعى از 123 اصلى مفروز و مجزى 
شده از پالك اصلى مذكور واقع در دولت آباد بخش 12 تهران خريدارى از مالك رسمى شركت  تجارى فنى ساختمانى 
دولت آباد محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت 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. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/10- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/6/25 - م الف/3007
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابر راى شماره 139760301024000743 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهرى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى جهانبخش حسينى فرزند غالمحسين بشماره شناسنامه 5 صادره از ميانه در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى در آن به مســاحت 156 مترمربع پالك 1197 فرعى از 6 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 36 فرعى از 
اصلى مذكور قطعه 128 تفكيكى واقع در بخش 12 تهران خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى بنياد مستضعفان 
و جانبازان محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواســت 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. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/10- تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/6/25 - م الف/3039
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

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

برابر راى شماره 139760301024000741 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك شهررى تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ميرزاآقا زرينى مهبان فرزند امراهللا بشماره شناسنامه 1562 صادره از بهار در ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناى احداثى در آن به مساحت 156 مترمربع پالك 1281 فرعى از 6 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 38 فرعى 
از اصلى مذكور قطعه 212 تفكيكى واقع در قريه عبداله آباد بخش 12 تهران خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى 
بنياد مســتضعفان و جانبازان محرز گرديده اســت. 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 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 مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/10- 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/25 - م الف/3045
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آيين نامه تعييــن تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد 
سند رسمى

برابر راى شــماره 139760324009002030-1397/4/31 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 على بازجدى فرزند محمد بشــماره شناســنامه 406 صادره از دشتستان به شــماره ملى 5329620015 در 
ششــدانگ يكباب خانه به مســاحت 116/7 مترمربع پالك 11 فرعى از 2464 اصلى مفروز و مجزى شــده از پالك 
2464 اصلى واقع در بخش دو بوشــهر خريدارى از ازيتا رئيســى مالك رســمى گرديده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 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/837- تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/6/10- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/6/25 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر

متن آگهى
در پرونده كالســه 9709988315200443 شــعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه آقاى 
سيد امير على ميرجعفرى به اتهام كالهبردارى به موجب شكايت فخرالدين نوروزى تحت تعقيب قرار دارند با توجه 
بــه معلــوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترســى به او طبــق ماده 174 قانون آئين 
دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيرالنتشار آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شود پس از 

انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم سياوش شرف پور ، حشمت بهرامى ، حميدرضا 
، ناهيد ، فهيمه ، همگى بابا اميرى 

خواهان آقاى / خانم جهانگير بابا اميرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم سياوش شرف پور ، حشمت 
بهرامى ، حميدرضا ، ناهيد ، فهيمه ، همگى بابا به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9609982210300819 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان 
دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/11 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 كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده 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 . م الف/637
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقــاى / خانم فاطمه صاحبــى ، نيكتا قنــاد ، الهيار قناد 
،نوشين قناد 

خواهان آقاى / خانم ناصر بخشى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم فاطمه صاحبى ، نيكتا قناد ، الهيار 
قناد ،نوشــين قناد همگى مجهول المكان به خواســته الزام به تنظيم سند مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالســه 9709982210300339 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت 
و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/11 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 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/636
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

رونوشت اگهى حصر وراثت
آقاى على قربانى داراى شــماره ملى 0439644194 به شــرح دادخواســت به كالســه 189/3/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان على اكبر قربانى به شــماره ملى 
0439109401 در تاريــخ 1323/3/10 در اقامتــگاه دائمــى خود را بدرود گفته و ورثــه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به : 1- آقاى شعبانعلى قربانى فرزند على اكبر به ش ملى 0439466393 پسر متوفى 2- آقاى على 
قربانى فرزند على اكبر به ش ملى 0439644194 پسر متوفى 3- خانم جميله قربانى فرزند على اكبر به ش ملى 
0439466407 دختر متوفى 4- خانم گوهر قربانى فرزند اكبر به ش ملى 0439512743 دختر متوفى 5- خانم 
محترم عزيزى فرزند محمد به ش ملى 0439108985 همسر متوفى 6- خانم فاطمه قربانى فرزند تقى به ش ملى 
0439109450 مادر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك مرتبه آگهى مى نمايد 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/638
 رئيس حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى احضار متهم آقايان قدير افغانى و قاسم افغانى
بدين وســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى مهدى شــاه حســينى فرزند اصغر شــكايتى عليه شــما بنا بر 
مشــاركت در ايراد ضرب بدنى غير عمدى مطرح نموده كه پس از ارجاع در شــعبه دوم بازپرســى دادسراى عمومى 
وانقالب دماوند به كالسه 960601 ثبت و تحت رسيدگى است بنابر اعالم و درخواست شاكى به لحاظ مجهول المكان 
بودن شما با استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى گردد تا جهت رســيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشــر آگهى در اين شعبه 
حاضر شــويد ضمن اعالم آدرس جديد خود از موضوع شــكايت به طور كامل مطلع شــويد در صورت عدم حضور به 

موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/639
بازپرس شعبه دوم دادسراى عمومى و انقالب دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان 1- گيتا محبى 2- حبيبه (ركسانا) 
محبى 3- هايده محبى 4- حبيب محبى 5- محمد محبى 6- ليال محبى 7- زيبا محبى 8- سكينه (گلى) نوريان

خواهان آقاى منوچهر نيك نام دادخواستى به طرفيت خواندگان گيتا محبى و غيره به خواسته پرداخت حقوق 
زارعانه و ... مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210200285 شعبه دوم دادگاه 
عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/3 ساعت 8/30 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خواندگان 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/630
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به خانم نيلوفر و نسترن رضائى كمال آباد فرزندان وحيد
شــاكى آقاى رضا صحراپور شــكايتى عليه متهمان خانمها نيلوفر و نسترن رضائى كمال آباد مبنى بر مشاركت 
فروش مال غير مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 970558-9509982211602121 
شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند (102 جزايى سابق) ثبت وقت رسيدگى مورخ 1397/7/15 ساعت 
12/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 115 قانون آيين دادرسى و كيفرى به علت مجهول المكان 
بودن متهمان و درخواســت خواهان 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 نشــانى كامل خود در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/629
(منشى شعبه 102 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 102 دادگاه جزايى سابق

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم احمد حسينى فرزند محمدعلى
خواهان خانم طاهره هاشــمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى احمد حسينى به خواسته طالق زوجه مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982210100512 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگسترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/14 ساعت 10/00 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/625
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهــى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به خوانده مجهــول المكان آقاى عزت اله مظفرى لرســتان 
فرزند صحبت اله

خواهان آقاى منصور شاكرمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عزت اله مظفرى لرستانى به خواسته الزام 
به تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210200213 شعبه دوم 
دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/7/15 ساعت 10/00 
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/631
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

                                                                  رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى حجت اله موسوى داراى شناسنامه شماره 1284 به شرح دادخواست به كالسه 970236 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدرضا موسوى به شماره شناسنامه 239 
در تاريخ 1397/2/23 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- حجت اله موســوى فرزند سيد على حســين ت ت 1348 ش ش 1284 صادره از بويراحمد پدر متوفى 2- گل 
آفرين اخالقى گريك فرزند يداله ت ت 1350 ش ش 1477 صادره از بويراحمد مادر متوفى 3- مينا شايگانى فرد 
فرزند عبدالعظيم ت ت 1368 ش ش 4220002979 صادره از بويراحمد همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى وقت رسيدگى
در اجــراى مــاده 174 قانــون آيين  دادرســى دادگاههــاى عمومى وانقــالب در امور كيفرى پرونده كالســه 
9709988322700263 به متهم آقاى مسعود امين اصنافى فرزند داريوش كه به اتهام استفاده از سند مجعول 
عادى تحت تعقيب مى باشد ابالغ مى گردد تا ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى در شعبه فوق الذكر جهت پاسخ 

گويى به اتهام خويش حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا غياباً اتخاذ تصميم مى نمايد. م الف/587
داديار شعبه هفتم دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

آگهى احضار متهم
نظر به اينكه متهم افشــين نوروزى به اتهام سرقت مسلحانه در پرونده كالســه 9709988322500142 
شــعبه پنجم داديارى دادســراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشــاه از طرف اين شعبه تحت تعقيب است و ابالغ 
اخطاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى 
دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه پنجم 
داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه جهت پاسخگوئى به اتهام خويش حاضر شود در صورت عدم 

حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهى اقدام قانونى معمول خواهد شد. م الف/597
داديار شعبه پنجم دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه

متن آگهى احضار
در پرونده كالسه 9609988604700478 اين شعبه على حسين دوريبن به اتهام خيانت در امانت نسبت 
به 50 راس گوسفند متعلق به آقاى اردشير دارابى تعقيب قرار گرفته است با عنايت به مجهول المكان بودن متهم 
و در اجراى مقررات ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ 
مى گردد ظرف مهلت 30 روز از انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى است 

در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/588
 شعبه 15 داديارى عمومى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان كرمانشاه

متن آگهى
در پرونده كالســه 9609983434200290 شــعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه آقاى 
نعمت اله شــجرى نودهى به اتهام كالهبردارى به موجب شــكايت فرزاد مندى تحت تعقيب قرار دارند با توجه به 
معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او طبق ماده 174 قانون آئين دادرسى 
كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيرالنتشــار آگهى و متهم ظرف مهلت يك ماه احضار مى شــود پس از انقضاى 

مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/586
بازپرس شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

متن آگهى
خواهان خانم فاطمه ملكى دادخواستى به طرفيت خواندگان آقاى حسين شريفى كاروانه و خانم سحر نصرى به 
خواسته حضانت تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان كرمانشاه نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم دادگاه خانواده 
شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدى ارجاع و به كالسه 9709988310300439 ثبت گرديده 
كه وقت رســيدگى آن 1397/7/11 و ســاعت 11/30 تعيين شــده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان 
(آقاى حســين شريفى كاروانه و خانم سحر نصرى) و درخواســت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى 
دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م الف/5490
 مدير دفتر شعبه دوم دادگاه خانواده كرمانشاه

آگهى احضار متهم
در پرونده كالسه 9609988365300187 شعبه اول بازپرسى عمومى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان 
ثالث باباجانى آقاى جمال محمدى فرزند خدامراد به اتهام مشاركت  در قاچاق دو قبضه اسلحه جنگى كالشينكف و سى 
عدد فشنگ مربوطه و سه قبضه اسلحه شكارى پران تحت تعقيب ميباشد كه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى نامبرده 
مكلف اســت ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشــار آگهى  در شــعبه اول بازپرســى عمومى دادسراى عمومى وانقالب 
شهرستان ثالث باباجانى حاضر و در خصوص اتهام انتسابى از خود دفاع نمايد در صورت عدم حضور در مهلت مقرر 

غياباً رسيدگى و تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول بازپرسى عمومى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان ثالث باباجانى

آگهى ابالغ معرفى داور به آقاى محسن مياحى فرزند ناصر
خواهان خانم حميده فرادوســتى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى محسن مياحى فرزند ناصر به خواسته 
طالق به درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709986310200169 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان آبادان ثبت و وقت رسيدگى 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 هفته پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانى كامل خود جهت معرفى داور مردى از اقارب كه مسلمان و متعهد و متاهل و آشنا به مسائل اخالقى 

و كمتر از سى سال سند نداشته باشد در دادگاه حاضر گردد. م الف/1/386
منشى دادگاه حقوقى شعبه 2 دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان آبادان

                                                                  رونوشت آگهى حصر وراثت 
آقاى سرمست جهان فكر داراى شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست به كالسه 970207 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان اسداله جهان فكر به شماره شناسنامه 2 
در تاريخ 1355/2/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- شمسى كرمى فرزند حسنعلى ت ت 1318 ش ش 2 صادره از دنا همسر متوفى 2- سرمست جهان فكر فرزند 
اســداله ت ت 1348 ش ش 106 صادره از دنا پســر متوفى 3- اله كرم جهان فكر فرزند اســداله ت ت 1341 
ش ش 66 صــادره از بويراحمد پســر متوفــى 4- حاتم جهان فكر فرزند اســداله ت ت 1339 ش ش 64 صادره 
از دنا پســر متوفى، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
متصدى امور دفترى شعبه شوراى حل اختالف سى سخت

آگهى احضار 
در اجراى ماده 344 قانون آيين دادرسى كيفرى در پرونده كالسه 970472/104 بدينوسيله به آقاى حامد 
تاجيك فرزند قاسم 33 ساله كه مشخصات بيشترى از وى در پرونده منعكس نمى باشد (مجهول المكان) ابالغ مى 
گردد در تاريخ 97/8/20 ساعت 9 صبح جهت رسيدگى به اتهام خود مبنى بر توهين و تهديد در شعبه 104 دادگاه 

كيفرى شهررى حاضر شويد، عدم حضور مانع رسيدگى نخواهد بود. م الف/3087
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه كيفرى 2 شهررى

آگهى ابالغ مفاد اجراييه به محكوم عليه سلطان ولى زارع 
پيرو آگهى مندرج در روزنامه بدينوســيله به شــما ابالغ مى گردد كه به موجب اجراييه اصدارى از شعبه اول 
حقوقى دادگسترى شهررى به شماره 960881 و دادنامه شماره 970239 محكوميد به حضور در ادارات راهنمايى 
و رانندگى و فك پالك از خودرو به شماره انتظامى ايران 33- 842د73 و ايران 99-241ج27 و پرداخت هزينه 
دادرســى بــه مبلغ 2/220/000 ريــال در حق محكوم له عبدالغنى داودى ... و پرداخت نيم عشــر دولتى به مبلغ 
1/800/000 ريال در حق صندوق دولت لذا نسبت به اجراى مفاد اجرائيه ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى 

اقدام نماييد در غير اين صورت وفق مقررات اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/3090
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى شهررى

آگهى ابالغ مفاد اجراييه به محكوم عليه طيبه آقاشاهى 
پيــرو آگهى مندرج در روزنامه بدينوســيله به شــما ابالغ مى گــردد كه به موجب اجراييه اصدارى از شــعبه 
اول حقوقى دادگســترى شــهررى به شماره 960526 و دادنامه شماره 970111 محكوميد به پرداخت دو ميليون 
تومان بابت خســارت وارده به مالك و مبلغ 475/000 تومان بابت هزينه كارشناســى و هزينه دادرســى به مبلغ 
1/600/000 ريال در حق محكوم له زينب ترك جوكار و پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت لذا نسبت 
به اجراى مفاد اجرائيه ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اقدام نماييد در غير اين صورت وفق مقررات اقدام 

قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/3091
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى شهررى

آگهى ابالغ مفاد اجراييه به محكوم عليه فيض اله مسكين اردستانى 
پيــرو آگهى مندرج در روزنامه بدينوســيله به شــما ابالغ مى گــردد كه به موجب اجراييه اصدارى از شــعبه 
اول حقوقى دادگســترى شهررى به شــماره 960868 و دادنامه شــماره 970202 محكوميد به حضور در ادارات 
راهنمايى و رانندگى و فك پالك از خوردو به شــماره شــهربانى ايران 66-613ى19 و پرداخت هزينه دادرسى به 
مبلغ 2/070/000 ريال در حق محكوم له فرشته فالح زاده و پرداخت نيم عشر دولتى به مبلغ 1/800/000 ريال 
در حق صندوق دولت لذا نسبت به اجراى مفاد اجرائيه ظرف مهلت ده روز از تاريخ انتشار آگهى اقدام نماييد در غير 

اين صورت وفق مقررات اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. م الف/3092
مدير دفتر شعبه اول حقوقى دادگسترى شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست
خواهان آقايان اصالن احمد نياينگجه و قهرمان احمد نيا دادخواستى به طرفيت خواندگان آقايان سيد حسين 
صادقى فائق و رحمت على محمدى و غيره به خواســته الزام به تنظيم ســند ملك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شــماره پرونده كالســه 9709980250500282 شــعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى ثبت و 
وقت رســيدگى مورخ 1397/6/25 ســاعت 12/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خواندگان ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 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/3080
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى مجيد پرتوى شــندى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم ليال امينى آقبالغى به خواسته مطالبه 
وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709980250500063 شعبه پنجم دادگاه 
عمومى (حقوقى) شهرســتان شــهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/14 ساعت 12/00 تعيين كه حسب 
دســتور 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 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/3081
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان آقاى رحيم زمانى شربيانى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى احمد صبوران مياندوآب به خواسته 
مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709980250500141 شعبه پنجم 
دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان شهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/09 ساعت 11/00 تعيين كه 
حســب دســتور دادگاه طبق موضوع مــاده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بــودن خوانده و 
درخواســت خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود ، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف/3082
مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان شهررى

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالســه پرونده: 101/950763- وقت رســيدگى: ســاعت 97/10/24-09/30 صبح ، نام شاكى: مجيد ، 
مجتبى و حليمه فياض فرزندان  على اصغر ، مشتكى عنه:سميه حسنوند فرزند ذبيح اله، موضوع: سرقت ، به موجب 
محتويات پرونده كالســه فوق الذكر مطروحه در اين شعبه فعالً خانم سميه حسنوند فرزند ذبيح اله مجهول المكان 
بوده و مشخصات بيشترى از وى در پرونده منعكس نمى باشد كه نامبرده به اتهام سرقت تحت تعقيب اين دادگاه 
مى باشند و حسب دستور دادگاه به تجويز مواد 115و118 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى در يك نوبت آگهى 
گردد تا نامبرده ظرف يك ماه از نشــر آگهى و همچنين در تاريخ مقرره فوق جهت رســيدگى حضور يابيد واال دادگاه 

غياباً اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/3086
مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهررى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم زهره غالمى فرزند حجت اله
خواهان آقاى احمد ســلطانى كاظمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم زهره غالمى به خواسته طالق 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709980250800350 شعبه هشتم دادگاه خانواده 
شهرســتان شهررى ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/7/21 ساعت 9/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت 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 
مراجعــه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را دريافــت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/3088
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان شهررى

آگهى مزايده اموال غير منقول (نوبت دوم)
به موجب اجرائيه صادره از شعبه سوم حقوقى زابل محكوم عليه محسن افشارى فرزند عباسعلى محكوم به 
فروش ملك پالك ثبتى 18 فرعى از 1694 اصلى واقع در بخش يك سيستان به آدرس خ هيرمند روبه روى پارك 
الغدير در حق محكوم له زهرا حسينى فرزند سيد محمدعلى گرديده اند مقرر مى دارد چون ملك فوق كارشناسى 
و حســب نظريه كارشناســى ارزش ملك به مبلغ 6/349/000/000 ريال برآورد گرديده لذا با  توجه به تقاضاى 
محكوم له ملك فوق الذكر از طريق مزايده در تاريخ 1397/6/28 روز چهارشنبه راس ساعت 10 صبح به فروش 
مى رســد متقاضيان مى توانند پنج روز مانده به روز مقرر با هماهنگى اين اجرا از مورد مزايده بازديد ســپس در 
صورت تمايل در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا فروش آن از قيمت پايه شروع و به كسى كه باالترين قيمت را 
پيشــنهاد نمايد مورد مزايده به او واگذار مى گردد همچنين كليه هزينه هاى مربوطه به عهده برنده و انتقال سند 
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صنعت خ��ودرو در ای��ران از  ل ت������و جمله صنای��ع خاص و مقرب ا
وزیر صنعت، معدن و تجارت به حس��اب می آید اما 
چند صباحی اس��ت که دالالن میل عجیب به این 
ب��ازار پیدا کرده اند و نبود نظارت و یا ش��اید خواب 
خرگوش��ی برخی ناظران این ب��اور را برای دالالن 
ایجاد کرده که با هر سرعتی که بخواهند می توانند 
در ای��ن بازار ویراژ دهن��د و قیمت ها را باال و باالتر 

ببرند و ابایی هم از برخورد نداشته باشند.
ب��ازار بی صاحب خ��ودرو این روزه��ا، نه تنها 
خودروهای دست اول را دچار نوسان کرده بلکه راه 
را برای گرانی دس��ت دوم ها نیز هموار کرده است 
و کار به جایی رس��یده که حت��ی بی کیفیت ترین 
خودروه��ا مانند پراید ک��ه از آن تحت عنوان ارابه 
مرگ ی��اد می کنند قیمت های نجوم��ی را تجربه 
می کنند و دریغ از متولی که پاسخگو باشد و دلش 
برای س��بقت س��رعت خودروها از یکدیگر بی آنکه 

کیفیت آنها باال رفته باشد نگران باشد. 

حکایتدالالنازقیمتها
هرچند افزایش قیمت خودرو در طول سال های 
گذشته های اتفاق عادی بوده اما سنگ بنای گرانی 
بی قاعده و قانون آن از سال های پایانی دولت دهم 
و آغاز به کار دولت یازدهم گذشته شد و امروز کار 
به جایی رس��یده باز هم رسانه های حرف انتقادی 
احمدی نژاد رئی��س دولت نهم و دهم را نقل کرده 
و می پرس��ند "پراید کیلویی چند؟" پرایدی که در 
پایان دولت احمدی ن��ژاد حدود 10 میلیون تومان 

بود حاال با گذش��ت 5 س��ال این خودرو با ارقامی 
باالی 40 میلیون تومان داد و ستد می شود. 

پرایدکیلوییچند؟
روزهای پایانی حضور در دولت دهم بود که محمود 
احمدی ن��ژاد در یکی از آخری��ن گفت وگوهای زنده 
تلویزیونی خود درخصوص روند صعودی وحشتناک 
قیمت خودرو خطاب به خودروس��ازان گفت: "چطور 
ممکن اس��ت خودروسازان پراید را 20 یا 18 میلیون 
بگویند و بعد اظهار کنند که ضرر می کنیم. پرایدی که 

8 یا 8.5 میلیون است. باالخره کیلویی چند؟"
بع��د از احمدی نژاد نیز بار دیگ��ر گرانی پراید به 
دغدغ��ه رئیس جمه��ور و تیم اقتص��ادی اش تبدیل 
ش��د اما این دغدغه در این حد بود س��خنگوی دولت 
اعالم کرد: "هیأت وزیران و رئیس جمهور مراتب تکدر 
خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعالم کردند و 
امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت 

گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست."
 حاال دالالن بازار هم که دیرتر بوی س��ودآوری 
این بازار به مشامش��ان رسیده نیز با انگشت حسرت 
به این بازار بی ناظر می نگرند و تحلیلگران این بازار هم 
با تعجبی وصف ناپذیر می گویند: "کمتر کسی باورش 
می شد همان پرایدی که یک رئیس جمهور در روزهای 
گرانی اش از هفت میلیون تومان به بیس��ت میلیون 
تومان، آن را به سخره گرفته بود و عنوان می کرد که 
»پراید کیلویی چند؟« قیمت آن به 40 میلیون تومان 
هم برسد؛ قیمتی که خود، یک عامل وسوسه انگیز و 
محرک مناسب برای خودروسازان است تا این چنین 

خودروهایی را از رده خارج نکنند."

ب��ه گفته این فعاالن همان پرایدی که نرخش 
ب��ه ازای هر کیلوگرم 20 تا 22 هزار تومان برآورد 
می ش��د، اکنون ب��ه 40 میلیون توم��ان یعنی هر 
کیلوگرم براساس برآوردها، 47 هزار تومان رسیده 
اس��ت و این فاجعه ای اس��ت که ای��ن روزها بازار 

خودروی ایران را در برگرفته است.

سیاستهایغلط
فروشندگان خودرو در ارزیابی این مساله با بیان 
اینکه "وقتی خودرو در بازار کم می شود عده ای نسبت 
به خرید خودرو اقدام و آنها را دپو می کنند" می گویند: 
مردم اموال خود را به سکه، ارز و خودرو تبدیل کرده 
و در کنار سایر واسطه ها بر تنش بازار اضافه کرده اند 
چرا باید استپ وی به 121 میلیون تومان برسد مگر 

این خودرو چه آپشن و امکاناتی دارد.
نکت��ه قابل توجه در صحبت های این فعاالن آن 
اس��ت که خودش��ان اذعان دارند که ای��ن رقم ها در 
شرایطی ایجاد شده که نه خریداری وجود دارد و نه 
فروشنده ای! و آنچه قیمت پراید را به این رقم رسانده 

چیزی نیست جز سیاست های غلط مدیریت بازار.
به گفته دالالن در حال حاضر این اتفاق نه تنها 
برای خودرو های دس��ت اول که خودروهای دست 
دوم را نیز درگیر کرده اس��ت به طوریکه در شرایط 
کنونی در بازار خودروهای دس��ت دوم؛ هر دستگاه 
خ��ودروی 20۶ نوک مدادی م��دل 90 حدود 2۶ 
میلیون تومان، پ��ژوه نقره ای 405 مدل 89 معادل 
۳8 میلی��ون تومان، خودروی دن��ا مدل 97 معادل 
77 میلیون و 500 هزار توم��ان، پژو دنده ای 207 
مدل 97 حدود 90 میلیون تومان، پژو دوگانه س��وز 

اس ال ایکس مدل 94، مع��ادل ۳0 میلیون و 500 
هزار تومان است.

همچنین پراید مدل 90  ای ایکس 24 میلیون 
توم��ان، پراید مدل 8۳ انژکتور 12 میلیون و 500 
ه��زار تومان، پرای��د هاچ بک 1۳ میلی��ون و 200 
توم��ان، س��مند SE مدل 94 ح��دود 4۳ میلیون 
توم��ان و پرای��د 11۳ م��دل 97 نی��ز ۳9 میلیون 
تومان است. قیمت هر دستگاه پراید دوگانه سوز مدل 
92 حدود 2۶ میلیون تومان، تیبا مدل 92 حدود 2۶ 
میلیون تومان، ال90 مدل 9۶ حدود 82 میلیون تومان، 
تیب��ا مدل 9۳ حدود ۳2 میلیون و 500 هزار تومان و 

پراید 1۳1 بدون رنگ 28 میلیون تومان است.

خوابخرگوشی
آنچه از ش��واهد امر بر می آید این است که طی 
ماه های اخیر بازار خودرو با آشفتگی عجیبی روبه رو 
ش��ده و حتی شریعتمداری که تا پیش از این مدعی 
بود که حواس��ش به بازار خودرو هست و با رو کردن 
دست متخلفینی تالش کرد تا از تخلفات که در حوزه 
تحت نظارت وی صورت گرفته خود را تبرئه کند اما 
در برابر این آشفته بازاری روزه سکوت گرفته است. 

البته در این بین برخ��ی معتقدند این اقدامات 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها برای ارایه اسنادی 
به نمایندگان مجلس است تا دست از استیضاح وی 
بردارند و نقطه اتهام خود را به سمت وزارتخانه دیگری 
نشانه روند تا شاید التهاب این روزهای ترمیم کابینه 
فروکش کند و وی بتواند در مسند خود باقی بماند. با 
این وجود تا زمانی که وزیر درگیر موجه نشان دادن 
کارنامه کاری خود است نمی تواند تمرکزی برای روند 

بازار و ویراژ دالالن در قیمت داشته باشد و این روند 
همچنان ادامه خواهد داشت.

ادعای تاثیر تحریم بر تولیدات داخلی وافزایش 
نجومی و غیرمنطقی قیمت ها در شرایطی است که به 
گفته خودروسازان، تا حدود 90 درصد این خودروها، 
داخلی ساز بوده و وابستگی به قطعات خارجی ندارند. 
تا پیش از این مقامات دو غول خودروس��از کش��ور 
خودروس��از بزرگ تا چندی پیش در مقابل سواالت 
انتق��ادی رس��انه ها مبن��ی بر درصد داخلی س��ازی 
خودروه��ا، صحبت از 90 درصد داخلی س��از بودن 
آنه��ا می کردند و این درصد، راهی برای مانورش��ان 
بر روی داخلی س��ازی قطعات و استفاده حداکثری 
از توان قطعه س��ازان داخلی بود؛ اما اکنون برخی از 
کارشناسان وابسته به خودروسازان، گران شدن دالر 
و برخی هزینه های این چنینی را دلیل موجهی برای 

گرانی عجیب خودرو می دانند.
در همین راس��تا اخیرا ش��ریعتمداری، هم در 
واکنش به گرانی و احتکار خودرو مدعی ش��ده که 
روزی س��ه هزار خودرو ساخته و تحویل می شود و 
اگ��ر فردی از احتکار و گران��ی اطالع دقیق دارد، از 
س��وی وزارت صمت بررس��ی می شود. به گفته وی 
ایران خودرو و سایپا، روزانه بیش از سه هزار خودرو 
می سازند و طی 7 روز تحویل خریداران می دهند. با 
وجود نهادهای نظارتی متعدد، تامین پارکینگ برای 

احتکار این تعداد خودرو منطقی نیست.
ای��ن توجیهات در حاالی مطرح می ش��ود که 
طی روزهای اخیر اخبار متعدی درخصوص احتکار 
خودروهای س��مند در پارکین��گ ایران خودرو در 
آذرش��هر و دپوی خودروهای وارداتی در پارکینگ 
ایران مال منتش��ر شده و هنوز هم وزیر صنعت در 
مورد آن توضیحی ارایه نکرده اس��ت و شاید هنوز 
منتظر است تا افراد مطلع این احتکارها را کشف و 
وزارت متبوع وی معرفی کنند تا مورد بررسی قرار 
گیرد؛ اقدامی که بی شک و طبق قانون جز وظایف 

اصلی و مسئولیتی وی است. 

سیاست روز دالیل ویراژ دالالن در بازار خودرو را بررسی می کند؛
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