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امکانات جدید در سامانه بانکداری مجازی 
بانک  پاسارگاد

بانک پاسارگاد در راستای افزایش رفاه حال مشتریان 
و توسعه خدمات بانکداری  الکترونیک، امکانات جدیدی 

را به سامانه بانکداری مجازی خود افزود.
از این پس در س��امانه جدید بانک��داری مجازی 
بانک  پاس��ارگاد خدماتی مانن��د امکان پرداخت قبض 
همراه  اول مستمر در منوی خدمات قبض، امکان اخذ 
موجودی کارت های پاسارگاد، امکان دریافت گزارش 

آخرین آی پی های ورود مشتری و... ارایه می شود.

 بازدید مدیر نظارت بر طرح های
بانک صنعت و معدن از چند طرح صنعتی 
مدیر نظارت بر طرح هاي بانک صنعت و معدن از 
چند طرح صنعتي که توسط این بانک در استان ایالم 

تامین مالي شده اند بازدید کرد.
بیژن اسدي ضمن بازدید از طرح های فوالد گستر 
آتنا تولیدکننده مقاطع فوالدی با تکنولوژی پیشرفته، 
فوالد زاگرس ایوان تولیدکننده شمش فوالد و کوشاب 
غ��رب تولیدکننده انواع نوش��یدنی ها آخرین وضعیت 

طرح هاي یاد شده را مورد بررسی قرار داد.

 باشگاه کسب و کارهای دانش بنیان
با حمایت شرکت به پرداخت ملت

باشگاه کسب وکارهای دانش بنیان با نام اختصاری 
باک��س با حمایت مالی ش��رکت ب��ه پرداخت ملت و 
با حض��ور معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری به 

صورت رسمی گشایش یافت.
سورنا ستاری در این مراسم اظهار داشت: این مرکز، 
مرک��زی برای تزریق نوآوری به کش��ور اس��ت و بخش 

خصوصی را به صورت جدی، وارد کار علمی می کند.

اخبار

مردم نگران تامین کاالی ضروری نباشند
س��خنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی گفت: مردم 

نگران تامین کاالهای ضروری نباشند.
محمدمهدی مفتح افزود: با توجه به آشفتگی های بازار ناشی از جنگ اقتصادی 
آمریکا و همپیمانانش علیه ایران شاهدیم که کاالهای اساسی به شکل و قیمت مناسب 

در دس��ترس مردم قرار ندارد اما به دنبال اطمینان بخش��ی به مردم هستیم که نگران 
تامین کاالهای مورد نیاز و ضروری خود نباشند. وی ادامه داد: طرحی دو فوریتی داریم که 

کلیاتش در مجلس تصویب شد که طی آن دولت باید کاالهای اساسی مانند مواد پروتئینی را 
تامین و توزیع صحیح انجام دهد تا با قیمت و زمان مناسب به دست مردم برسد.

وی تاکی��د کرد: ب��ه دنبال آنیم که طرح و نرخ گذاری جدید در بازار ایجاد نش��ود. 
تعاونی های نیروهای مسلح، کارمندان، فرهنگیان و عشایر بسترهای مناسبی برای توزیع 

این کاالهای ضروری است.  صداوسیما

بهارستان
واریز سود سهام عدالت مشمولین باقی مانده 
معاون وزیر اقتصاد، از واریز س��ود س��هام عدالت مش��مولین باقی مانده طی 

امروز و فردا خبر داد.
میرعلی اشرف پوری حسینی با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت سود سهام 
عدالت اظهار داش��ت: تاکنون در چهار مرحله، ب��رای نزدیک به ۴۰ میلیون نفر 

س��ود سهام عدالت واریز کرده ایم وبرای کس��انی هم که بعد از ۶ اردیبهشت ماه 
شماره شبای بانکی ارائه کرده اند، طی امروز و یا فردا سود را واریز خواهیم کرد. 

پوری حس��ینی با اشاره سود سال ۹۶، گفت: به موجب مصوبات مجامع شرکت های 
س��رمایه پذیر تا تیرماه س��ال جاری، سودی که برای مشموالن س��هام عدالت تقسیم و 
ابالغ ش��ده نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان اس��ت که در صورت تقس��یم سود هلدینگ 
خلیج فارس، شاید هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این مبلغ افزوده شود؛ از این رو ارزیابی 

می شود که سود سال مالی ۹۶ از سال مالی ۹۵ بیشتر خواهد بود.  مهر

اصل 44
برخورد با گران فروشی

وزی��ر صنعت با ارس��ال نامه ای به دبیرکارگروه تنظیم ب��ازار ضمن تأکید بر 
رعایت قیمت گذاری کاال اعالم کرد با گران فروشان برخورد خواهد شد. 

افزای��ش بی رویه قیمت انواع کاالهای مورد نیاز مردم طی هفته های اخیر باعث 
شده تا مشکالت متعددی برای مردم به وجود آید. هر چند دولت در کاالهای اساسی 
ورود پیدا کرده و تولیدکنندگان را ملزم به رعایت چارچوب قیمت گذاری نموده است.

این روزها برخی برای س��ود بیش��تر حتی تمایلی به عرضه کاال در س��طح بازار 
ندارند و ترجیح می دهند با احتکار کاالها در انبارها در آینده سود زیادی را کسب کنند. 
در همین زمینه محمد ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه ای با 
موض��وع نحوه تعیین قیمت کاالها و خدمات به یونس س��ینکی معاون امور اقتصادی و 
دبی��ر کارگروه تنظیم بازار ب��ر الزام رعایت واحدها در قیمت گذاری کاالهای مش��مول 

قیمت گذاری کرده است.  تسنیم

خط کش

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى حوزه 
ثبتى رامسر

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى مصوب 20/9/1390 ،امالك متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور 
مستقر در واحد ثبتى رامسر مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى 

الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در چالكرود پالك اصلى 1 بخش 5

309 فرعى امير على منصف نورائى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 
217.43 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سهراب نجف اسدى مالك .

امالك متقاضيان واقع در بصلكوه پالك اصلى 2 بخش 5
588 فرعى مجزى شــده از پــالك 171 فرعى مريم محمد پور دورودخانى نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 230 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از محمد حسين حسنى مقدم مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در ليماك پالك اصلى 5 بخش 5

315 فرعى رجبعلى نيك پيام نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين به صورت باغ مركبات 
به مساحت 2687 متر مربع خريدارى مع الواسطه از كاظمعلى گالش محمدى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در كاليه بن پالك اصلى 11 بخش 5
566 فرعى مجزى شــده از پالك 220 فرعى فريده نصرى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 220.70 متر مربع خريدارى بدون واســطه از مينا 

قره داغى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در نياسته پالك اصلى 13 بخش 5

562 فرعى عارف نياســتى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 1628.30 متر مربع خريدارى مع الواسطه از خسرو نياستى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در ماركو بن پالك اصلى 14 بخش 5
177 فرعى مجزى شــده از پالك 10 فرعى فاضل كوزه گر نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 275 متر مربع خريدارى بدون واســطه از على كرد 

كرودى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كوزه گر محله پالك اصلى 17 بخش 5

247 فرعى محمد قاسم ايزك نظريان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى انبارى 
به مســاحت 8685 متر مربع خريدارى بدون واســطه از محمد ولى بهنام ( كوزه گر ) مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كرد محله پالك اصلى 19 بخش 5

550 فرعى مجزى شده از قطعه 259 تفكيكى ثريا كرد رستمى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 344.34 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد 

مستضعفان انقالب اسالمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در مشاء كاليه پالك اصلى 20 بخش 5

3436 فرعى مجزى شده از قطعه 728 تفكيكى محمدرضا نهاوندى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 448 متر مربع خريدارى مع الواسطه از اسمعيل 

نوروزى شمسيان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در سادات محله پالك اصلى 23 بخش 5

7491 فرعى مجزى شده از قطعه 406 تفكيكى وحيد محمد صالحى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 279.7 متر مربع خريدارى مع الواسطه از جعفر 

محمد صالحى مالك رسمى.
7492 فرعى مجزى شــده از پالك 322 فرعى مهدى رحمانى نسبت به ششدانگ يك 

قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت
434.36 متر مربع خريدارى بدون واسطه از مريم شيخ حسينيان مالك رسمى.

7493 فرعى مجزى شــده از قطعات 430 و 431 تفكيكى احمد فغان تميمى نســبت 
به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 209.90 متر مربع خريدارى مع 

الواسطه از سيد كاظم مير حسينى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در رمك پالك اصلى 24 بخش 5

4186 فرعى مجزى شــده از قطعه 126 تفكيكى ســيامك غياثى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 235.35 متر مربع خريدارى مع الواسطه از على 

كاكوان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در لمتر پالك اصلى 28 بخش 5

2327 فرعى مجزى شــده از پالك 384 فرعى مونا تيريزى نســبت به ششــدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 279.82 متر مربع خريدارى مع الواسطه از يوسف 

قاسم سلمرودى مالك رسمى.
2328 فرعى مجزى شده از قطعه 231 تفكيكى ناديا عبدالكريمى نسبت به ششدانگ 
يــك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 250.53 متر مربع خريدارى مع الواســطه از 

رمضان قلى لمترى مالك رسمى.
2329 فرعى مجزى شــده از قطعه 239 تفكيكى و پالك 241 فرعى خيرالنساء طالش 
قربانى نســبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 344.30 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از مجتبى فضل كريمى و محمد قلى لمترى مالك رسمى.
2330 فرعى مجزى شــده از پالك 648 فرعى حســن ناظريان نســبت به ششــدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 258.92 متر مربع خريدارى بدون واســطه از 

ابوالقاسم اسماعيل زاده مالك رسمى.
2331 فرعى مجزى شده از قطعه 325 تفكيكى مهدى مهدى زاده نسبت به ششدانگ 
يــك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 231.24 متر مربع خريدارى مع الواســطه از 

حسين ديناد مالك رسمى.
2332 فرعى محمد طاهر رضى كاظمى و مرضيه بهراميان نسبت به هر يك به ترتيب 
چهــار دانگ و دو دانگ مشــاع از ششــدانگ يك قطعــه زمين با بناى احداثى به مســاحت 

434.51 متر مربع خريدارى مع الواسطه از شكراله رودخانه اى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در توساسان پالك اصلى 29 بخش 5

2784 فرعى مجزى شــده از قطعه 337 تفكيكى اكبر ذوالقدرى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 220.75 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد 

لمتر على مالك رسمى.
2785 فرعى مجزى شده از قطعه 390 تفكيكى بهمن اميرى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 183.15 متر مربع خريدارى مع الواســطه از محمد 

لمتر على مالك رسمى.
2794 فرعى مجزى شــده از قطعه 337 تفكيكى اكبر ذوالقدرى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 250 متر مربع خريدارى مع الواســطه از محمد 

لمتر على مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در زكين محله پالك اصلى 30 بخش 5

1097 فرعــى مهدى عطائى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بنــاى احداثى به 
مساحت 308.81 متر مربع خريدارى بدون واسطه از شهين خانرمكى مالك .

1098 فرعــى مجزى شــده از پالك 725 فرعــى فرامرز ايمانى نصير آباد نســبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 125 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از حسن زكيان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در نارنج بن پالك اصلى 31 بخش 5

3079 فرعــى مجزى شــده از قطعــه 455 تفكيكى محمد باقر مهدى زاده نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 561.65 متر مربع خريدارى بدون 

واسطه از شعبان مهدى زاده مالك رسمى.
3080 فرعــى مجزى شــده از قطعه 511 تفكيكى و 509 فرعــى مهدى فضل كريمى 
نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 621.03 متر مربع خريدارى 

مع الواسطه از سيد جعفر معافى و ولى لپاسر كوزه گر مالك رسمى.
3081 فرعى مجزى شده از قطعات 599،597 و 600 تفكيكى يداله آذرهوش نسبت 
به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 343.12 متر مربع خريدارى بدون 

واسطه از رضا آذرهوش مالك .
امالك متقاضيان واقع در لپاسر پالك اصلى 32 بخش 5

508 فرعى محمدعلى جوربنيان نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 223.15 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان انقالب اسالمى 

مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در آخوند محله پالك اصلى 34 بخش 5

490 فرعــى مجزى شــده از قطعــه 190 تفكيكى دولــت جمهورى اســالمى ايران به 
نمايندگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى مركز بهداشت آخوند محله نسبت به 
ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 792 متر مربع خريدارى بدون واسطه 

از - مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در كركت محله پالك اصلى 35 بخش 5

391 فرعى مجزى شــده از قطعات 76 و 77 تفكيكى جواد امينى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 689.5 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد 

رضى كاظمى مالك رسمى.
392 فرعى مجزى شده از قطعه 21 تفكيكى احمد رضا فيلى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 250 متر مربع خريدارى مع الواسطه از ابراهيم گوهر 

رستمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در رضى محله پالك اصلى 36 بخش 5

1540 فرعى مجزى شــده از قطعه 296 تفكيكى صمد مشــايخى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 195 متر مربع خريدارى مع الواســطه از بهنام 

بهراميان مالك .
1541 فرعى مجزى شده از پالك 1297 فرعى غفار عبدالكريمى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 121.50 متر مربع خريدارى بدون واســطه از 

كمال على پور تربزق مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در دوستكلوبن پالك اصلى 39 بخش 5

619 فرعى مجزى شده از قطعه 139 تفكيكى حسن فلكى مقدم نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 92.70 متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد 

مستضعفان انقالب اسالمى مالك رسمى.
641 فرعى مجزى شده از قطعه 234 تفكيكى و پالك 235 فرعى محسنه الهيان نسبت 
به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 950.16 متر مربع خريدارى مع 

الواسطه از على الريجانى و ابوالحسن الهيان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در تنگدره پالك اصلى 40 بخش 5

226 فرعى مجزى شــده از پالك 35 فرعى احمد عليزاده بلترك نســبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 279.60 متر مربع خريدارى بدون واســطه از 

فرامرز قديرى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در طالش محله فتوك پالك اصلى 42 بخش 5

401 فرعى مجزى شــده از پالك 274 فرعى رحمت اميرى شوكى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 160 متر مربع خريدارى بدون واسطه از جمشيد 

فتوكيان مالك رسمى.
402 فرعــى مجزى شــده از پالك 90 فرعى ســيده آمنه زاهدى هاشــمى نســبت به 
ششــدانگ يــك قطعه باغ با بناى احداثى به مســاحت 237.85 متر مربــع خريدارى بدون 

واسطه از اسماعيل الهيان مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در دريا پشته پالك اصلى 43 بخش 5

991 فرعى اسمعيل عبدالكريمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 650.63 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد ولى عسگريان مالك رسمى.

992 فرعى مرضيه عســگريان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 4086 متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمد ولى عسگريان مالك رسمى.

993 فرعــى مجــزى شــده از قطعــه 192 تفكيكى مهرداد آگاه فردوســى نســبت به 
ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 192.70 متر مربع خريدارى بدون 

واسطه از رستم عسگريان مالك .
امالك متقاضيان واقع در سفيد تمشك پالك اصلى 46 بخش 5

164 فرعى مجزى شــده از پالك 71 فرعى سميرا محمدخانى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 220.14 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ميثم 

محمدخانى مالك رسمى.
165 فرعى مجزى شــده از پالك 71 فرعى مهدى عليمرادى نســبت به ششدانگ يك 
قطعــه زمين بــا بناى احداثى به مســاحت 230 متر مربع خريدارى بدون واســطه از محمد 

اسمعيل پورشمسيان مالك رسمى.
166 فرعى فضه پوربخشــيان نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 
به مســاحت 414.84 متر مربع خريدارى مع الواســطه از رحمانقلى خلعتبرى تنكابنى مالك 

رسمى.
امالك متقاضيان واقع در گوهر سرا پالك اصلى 47 بخش 5

38 فرعى مجزى شده از پالك 1 فرعى يوسف عشور نژاد نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 2970.41 متر مربع خريدارى مع الواســطه از رحمانقلى 

خلعتبرى تنكابنى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در ارباكله پالك اصلى 267 بخش 5

451 فرعى نادر صنعانى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
993.60 متر مربع خريدارى مع الواسطه از زهرا كسروى تبريزى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در دشت جلم پالك اصلى 293 بخش 5
877 فرعى مجزى شده از پالك 721 فرعى احمد سروش حدادى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 443 متر مربع خريدارى مع الواســطه از محمد 

على اشرفى پور مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در پياز كش كتالم پالك اصلى 296 بخش 5

333 فرعى مجزى شده از پالك 21 فرعى رسول جمالى مركيه نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 313.10 متر مربع خريدارى مع الواسطه از عليرضا 

احمد نژاد مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در تجن پالك اصلى 297 بخش 5

276 فرعى مجزى شده از پالك 223 فرعى ايرج انورى نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين با بناى احداثى به مســاحت 199 متر مربع خريدارى مع الواسطه از حسينعلى انورى 

مالك رسمى.
277 فرعى مجزى شــده از پالك 132 فرعى مهرى كشــميرى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 1215.94 متر مربع خريدارى بدون واسطه از قاسم 

جنت فريدونى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در توالر سر پالك اصلى 299 بخش 5

238 فرعى مجزى شده از پالك 120 فرعى عبدالرضا نياستى نسبت به ششدانگ يك 
قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 314.4 متر مربع خريدارى بدون واسطه از عيسى 

نياستى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در لتر پالك اصلى 303 بخش 5

641 فرعى مجزى شده از پالك 259 فرعى عليرضا صفارى ناژوانى نسبت به ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 328 متر مربع خريدارى مع الواسطه از سهرابعلى 

غنمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در تنگدره جواهرده پالك اصلى 322 بخش 5

174 فرعى افســانه شعبانيان نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 461.5 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ضياء غديرى مالك .

امالك متقاضيان واقع در سرمشك پالك اصلى 429 بخش 5
67 فرعى افسر خلعتبرى نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ با بناى احداثى به مساحت 

6614 متر مربع خريدارى مع الواسطه از خان بابا سرمشك قربانى مالك رسمى.
68 فرعى بهزاد خلعتبرى نسبت به ششدانگ يك قطعه باغ با بناى احداثى به مساحت 

7337 متر مربع خريدارى مع الواسطه از خان بابا سرمشك قربانى مالك رسمى.
69 فرعى كيانوش خلعتبرى نســبت به ششــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 
مساحت 892.96 متر مربع خريدارى مع الواسطه از خان بابا سرمشك قربانى مالك رسمى.

امالك متقاضيان واقع در نمكدره پالك اصلى 471 بخش 5
263 فرعى سيده صفيه ميثاقى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به 

مساحت 954 متر مربع خريدارى بدون واسطه از فرشيد كرد رستمى مالك .
لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و ماده 13 آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين 
روزنامه محلى / كثيراالنتشــار در شهرها منتشــر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى 
هيات الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى و در روســتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملك تســليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى 
تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول 
به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا 
معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به 
صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. 
بديهى اســت برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى كه قبال اظهار نامه 
ثبتى پذيرفته نشــده، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، 
مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و 
نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود 
را به صورت اختصاصى منتشــر مى نمايد.تاريخ انتشــار نوبت اول:97/5/28 نوبت دوم 

97/6/13.م/الف97/220/3010
اسفنديار نورى شيرازى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك رامسر

دادنامه
پرونــده:4/96/489 دادنامه:862-96/11/17 خواهان:محمدياســين احمــدى خوانده:غالمرضا حبيبى-
مجهول المكان ((رأى شــورا)):درخصوص دعواى محمدياســين احمدى ف عبدالحكيم به طرفيت غالمرضا حبيبى ف 
رجبعلى به خواسته محكوميت خوانده به پرداخت 100,000,000 ريال به انضمام خسارات دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه به اســتناد دو فقره چك به شــماره هاى 195/26334292-96/5/25 و 96/4/25-195/26334290 
هريك به مبلغ 50,000,000 ريال عهده بانك سامان شعبه هايپراستار باتوجه به گواهى عدم پرداخت بانك محال 
عليه و امضاى خوانده ذيل چك ها و باتوجه به وجود اصل چك هاى مســتند دعوا نزد خواهان كه داللت بر اشــتغال 
ذمــه خوانــده مى نمايد و نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ وقت دادرســى حضور نيافته و اليحه اى نيز ارســال 
ننموده و دليلى بر برائت ذمه خويش و پرداخت وجه چك ها ارائه ننموده لذا امضاى مذكور از تعرض مصون مانده 
و شورا باتوجه به محتويات پرونده دعواى خواهان را وارد تشخيص و با استصحاب بقاى دين خوانده و با استناد به 
مواد198-519-522 ق آ د م مصوب 1379 و مواد 310و313 ق تجارت و استفساريه تبصره الحاقى به ماده 2 
قانون صدور چك مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 100,000,000 
ريال اصل خواسته و 2,440,000 ريال هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تارخ سررسيد تا اجراى كامل حكم با 
رعايت تناسب شاخص ساالنه كه توسط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر واعالم مى دارد.رأى صادره 
غيابى وظرف مهلت بيســت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شــورا و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در 

دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا  يزدان پناه

 اجراييه
ش پ :12/97/212 محكوم له:محمد حســين زاده محكوم عليه:اصغر فرخى-مجهول المكان به موجب رأى 
شــماره 351-97/4/27 شعبه 12 شــوراى حل اختالف آمل كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است الزام به 
تنظيم ســند اتومبيل مقوم به 200,000,000 ريال دريكى از دفاتر اســناد رســمى و انتقال ســند به نام خواهان 
و پرداخت هزينه دادرســى به مبلغ 2,565,000 ريال و نيم عشــر دولتى. به اســتناد مــاده 19 آيين نامه اجرايى 
ماده 189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادى – اجتماعى – فرهنگى محكوم عليه مكلف اســت پس از ابالغ اين 
اخطــار اجرايــى ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگــذارد ، يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به ، يا انجام تعهد و 
مفاد رأى بدهد درغيراين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگســترى محل تحويل 

خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف آمل-وجدانى

دادنامه
پرونــده:9609982073400088 دادنامــه: 9709972073400134 خواهان:رضــا محمــدى ف پرويز 
خوانده:اســحق تاران –مجهول المكان ((راى قاضى شــوراى حل اختالف)):دعــوى رضا محمدى ف پرويز به طرفيت 
اســحق تاران به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت 100,000,000 ريال به موجب يك فقره سفته واخواست 
نشده به شماره 095898-93/12/21(سرى/گ)به مبلغ فوق به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه 
صادره توســط خوانده اســت نظر به اين كه خوانده على رغم ابالغ از طريق نشــر آگهى حاضر نگرديد و هيچ دليل 
ومدركــى بر برائت ذمه خويش ارائه نكرده و ســند مذكور از هرگونه ايــراد و دفاعى مصون مانده و به اصالت آن 
خدشه اى وارد نشده و امضاى ذيل اسناد بر ضرر صاحب امضا دليل محسوب مى گردد لذا شورا باتوجه به اصول 
اســناد نزد خواهان كه داللت بر اشــتغال ذمه خوانده مى نمايد و نظر به محتويات پرونده خواســته خواهان را وارد 
تشــخيص و با اســتصحاب بقاى دين خوانده و مســتندا به ماده 1301 ق مدنى ومواد 198-519-522 ق آ د م 
مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 100,000,000 ريال اصل خواسته و1,100,000 ريال هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ اقامه دعوا 96/11/29 تا زمان اجراى كامل حكم با رعايت تناسب شاخص 
ســاالنه كه توســط بانك مركزى اعالم مى گردد در حق خواهان صادر مى نمايد.راى صادره غيابى ظرف بيست روز از 
ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع ســپس ظرف مهلت بيســت روز قابل اعتراض در دادگاه عمومى ســارى اســت و 
درخصوص خســارت تاخير ازتاريخ ســفته باتوجه به عدم مطالبه سفته در تاريخ مذكور و محاسبه خسارت تاخير در 
تاديه از تاريخ مطالبه مستندا به مواد 197و522 ق آ د م حكم به بى حقى خواهان در اين قسمت صادر مى گردد.

رأى صادره حضورى  بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا  يزدان پناه

دادنامه
پرونــده:9709982073400020 دادنامــه:9709972073400123 خواهان:علــى ايــاره ف مهرعلــى 
خوانده:علــى اصغر ســاروى-مجهول المكان خواسته:تســليم مبيع(تحويل مورد معامله)مالى منقــول ((رأى قاضى 
شــورا)):دعواى علــى اياره ف مهرعلــى به طرفيت على اصغر ســاروى(قصاب) به خواســته محكوميــت خوانده به 
تحويل مبيع(باترى ماشين)اســت خواهان مطابق مفاد دادخواســت به موجب تصاوير مصدق قرارداد سفارش كاال 
و گزارش صورت حســاب بانك رفاه كارگران توضيح داد پس از انعقاد قراردادمورخ 94/12/2 با خوانده و واريز 
114,500,000 ريال به حســاب خوانده مى بايســت نســبت به تحويل باترى به اين جانب اقدام نمايد اما تاكنون 
اقدام ننموده و مطابق صورت مجلس مورخ 97/3/12 نيز توضيح داد قرارداد با خوانده تنظيم گرديد و امضاى ذيل 
آن متعلق به خوانده اســت و باتوجه به مبلغ واريزى خوانده مى بايســت 70 عدد باترى كره 55 آمپر طبق قرارداد 
تحويل نمايد كه استنكاف نمود خوانده با ابالغ وقت رسيدگى از طريق نشر آگهى حاضر نگرديد و دفاعى نسبت به 
ادعاى خواهان و مستندات ابرازى ارائه ننمود بنابراين باتوجه به محتويات پرونده-امضاى خوانده ذيل قرارداد كه 
از تعرض مصون مانده و با عنايت به اظهارات خواهان دعواى خواهان وارد تشــخيص و به استناد مواد 219-10-

1257-1284-1301 ق مدنى و 198 ق آ د م حكم به الزام خوانده به تحويل 70  عدد باترى كره اى 55 آمپر طبق 
قرارداد در حق خواهان صادر مى گردد.رأى صادره غيابى وظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 

مرجع و بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه عمومى حقوقى سارى مى باشد.م/الف
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف سارى-زهرا  يزدان پناه

آگهى وقت رسيدگى به وحيد نوروزپور
خواهان محمدعلى كاظم نژاد با وكالت آقاى آقاجانى دادخواستى به طرفيت خوانده وحيد نوروزپور به خواسته 
مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9609982073500070 شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى 
ثبت و وقت رسيدگى 97/5/16 ساعت 9  تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 ق آ د م 
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 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
متصدى امور دفترى شعبه 5 شوراى حل اختالف سارى-سيده زهرا موسوى اليردى

آگهى وقت رسيدگى به احمد سليمانى
خواهان ســيد قربان نصيرى دادخواستى به طرفيت خوانده احمد سليمانى به خواسته اجور معوقه مطرح كه 
به اين شعبه ارجاع و به كالسه 9709982073400057 شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى ثبت و وقت رسيدگى 
97/6/11 ساعت 10  تعيين گرديد لذا حسب دستور دادگاه ، طبق موضوع ماده 73 ق آ د م به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م/الف
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف سارى-ليال رزاقى كفشگرى

اجراييه
ش پ :5/96/384 محكوم له:داريوش عزيزى ف شــكراله با وكالت زينب مرادى محكوم عليه:ســيد وجيه 
جمالى ف ســيد حســن-مجهول المكان به موجب راى 703-96/10/27 شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى كه 
قطعيت يافته محكم عليه محكوم است به پرداخت پنج ميليون و هفتصدوپنجاه هزارريال اصل خواسته و پرداخت 
يك ميليون و يكصدوچهل ويك هزاروهشتصدوهشتادريال هزينه دادرسى و دويست و هفت هزارريال بابت حق 
الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 91/9/14 تا اجراى حكم و پرداخت نيم عشر دولتى و هزينه اجرايى.به 
استناد ماده 29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 و ماده 34 اجراى احكام مدنى محكوم عليه مكلف است:پس 
از ابــالغ ايــن برگ اجراييه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام 
تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام دادگاه يا دادگسترى محل 

تحويل خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف سارى-عبدالحسين مبينى

آگهى حصر وراثت
عزت اله جاللى الريجانى ف نصرت اله ش ش 314 صادره محمودآباد به اســتناد استشــهاديه محلى و گواهى 
فوت و تصوير شناسنامه ورثه درخواستى ساكن محمودآباد روستاى خشت سر تقديم اين شورا نموده چنين اشعار 
داشــته كه شــادروان زهرا رضويان ف ســيد احمد ش ش 11341 در تاريــخ 97/3/10 در اقامتگاه دائمى خود 
محمودآباد بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-ســيد هادى ش ش 48   2-احمد 
ش ش 1325   3-ســيد مهدى ش ش 432   4-سوســن ش ش 2   5-على ش ش 22   6-عطااله ش ش 337   
7-حشمت اله ش ش 62   8-عزت اله ش ش 314 همگى جاللى الريجانى ف نصرت اله –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/الف
عابدى-قاضى شوراى حل اختالف شعبه دوم محمودآباد

آگهى ابالغ احضاريه
نظربه اين كه ابالغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نبوده و به طريق ديگرى نيز نمى 
توان احضاريه را به وى ابالغ نمود بدين وسيله به شقايق هژير ابالغ مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وى داير بر 
مزاحمت تلفنى موضوع كالسه 970033د1  و در اجراى ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى ظرف يك ماه ازتاريخ 
انتشار آگهى در اين دادسرا حاضر شود. نتيجه عدم حضور منتهى به اتخاذ تصميم قانونى خواهد شد. آگهى مزبور 

صرفا براى يك نوبت انتشار يافته و مجددا منتشر نخواهد شد.م/الف
داديار شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب محمودآباد-محمد مظهرى

از ابت��دای مذاک��رات در دولت نقشــــه راه گروه معیشت 
یازدهم تا تیرماه سال ۹۴ که مذاکرات مربوط به برجام 
به اتمام رس��ید و درپی آن برجام به امضای طرفین 
مذاکره کننده رس��ید و نهایتا به مرحله قدم در مسیر 
اجرا گذاش��ت متولیان و دست اندرکاران به سرانجام 
رساندن مذاکرات همواره بر این موضوع تاکید داشته 
و دارن��د که اگر ای��ن مهم اجرایی و به امضا برس��د 
بی ش��ک بخش اعظمی از مشکالت اقتصادی کشور 
که سال های سال است گریبان بخش های مختلف و 
بازارهای متعدد را در بر گرفته است حل خواهد شد.

این نگاه نه تنها تا قبل از امضای برجام که در 
برهه ه��ای زمانی مختلف که خبر یا اخبار مبنی بر 
عادالنه نبودن شروط این مذاکرات منتشر می شد 
؛به وضوح مطرح و عیان ش��ده و می شود و عده ای 
در تالش هستند تا این باور را به دیگران القا کنند 
که اگر مذاکره و یا برجامی نباشد و امتیازات بیش 
از بیشی به طرفین مذاکره داده نشود هیچ گره ای 

از مشکالت اقتصادی کشور باز نخواهد شد.
از جمله کسانی که در این مورد به کرات سخنرانی 
و مصاحبه کرده رئیس کل پیشین بانک مرکزی بود 
که مدعی بود تحریم ها منجر به رکود اقتصادی شده 
است به این ترتیب که "بی توجهی و ارزیابی غلط از 
تحریم های بین المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها چنین 
وضعیت��ی را رقم زده اس��ت. به اعتق��اد وی تالطم، 
بی ثباتی و فضای نااطمینانی شدید مخرب ترین اثری 
بود که تحریم ها بر اقتصاد کشورها گذاشتند به این 
ترتیب که بی ثباتی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
را کاهش داد و موجب نوسانات شدید در قیمت ها و 
انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی شد که در نهایت 

با کاهش تولید و رش��د اقتصادی، افزایش رفتارهای 
هیجانی و غیرعقالنی و در یک کالم، بی ثباتی، منشا 
بس��یاری از شرور، کاستی ها و مفاسد اقتصادی را در 

کشور قم زد. 

ساختار داخلی معیوب
این ادعای متولیان درحالی مطرح می ش��ود که 
تا پیش از رویکار آمدن دولت یازدهم اکثریت قریب 
به اتفاق کارشناسان اقتصادی با ارایه اطالعات و آمار 
مستند و دقیق نسبت به اثبات این موضوع پرداخته 
ک��ه کمتر از 3۰ درصد مش��کالت کش��ور به بحث 
مذاکرات هسته ای باز می گردد و در مقابل 7۰ درصد 
آن نش��ات گرفته از سوی مدیریت و نداشتن برنامه 
درست به منظور اجراست که هر روز اقتصاد بیشتر از 
روز گذشته در باتالق رکود و فالکت فرو می رود. به 
سخن دیگر ایرادات موجود در ساختار داخلی کشور 
است که اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشانده نه 

مسایلی که در گرو مذاکرات هسته ای است.
کارشناس��ان عالوه بر هش��دارهای مکرر خود 
همواره این نکته را گوشزد می کنند که آنچه امروز 
دامن اقتصاد کش��ور را در برگرفته چیزی نیس��ت 
جز بی برنامگی دولت برای مدیریت بحران و برون 

رفت از این معضالت که عمدا یا سهوا ندارد. 
به باور این کارشناس��ان اینکه دولتمردان عمال 
کش��ور را به حال خود رها ک��رده و هر روز صدای 
نابس��امانی از یک بازار بلند می شود خود دلیلی بر 
این ادعاست و اگر متولیان دولتی برنامه جدی برای 
حل مشکالت جاری کشور به ویژه در حوزه اقتصاد 
و معیشت داشته و یا به اجرای درست قوانین کارساز 
موج��ود تن می دادند و وظایف نظارتی خود را تمام 

و کم��ال اجرایی می کردند قطعا ش��رایط اقتصادی 
کشور در حال حاضر به شکل بهتری بود. 

به باور این کارشناس��ان اگر حتی دولتمردان 
برنامه مدون نداشته و نمی توانستند وظایف نظارتی 
و حاکمیتی خود را درست اجرا کنند ؛اگر حداقل 

نسبت به پاسخگویی اقدام کرده و به گونه ای عمل 
می کردند که مردم با اعتماد بیش��تری به شفافیت 
و عملکرد آنها بنگرن��د قطعا بخش اعظمی از این 
تش��نج ها مرتف��ع می ش��د و متولیان با ف��راغ بال 
بیشتری می توانستند این معضالت را رفع و رجوع 

کنند.به سخن دیگر اگرمتولیان تدابیری را در نظر 
می گرفتند تا نقدینگی به سمت تولید در بازارهای 
مولد هدایت شده و نوسان موجود در بازارهای ارز 
و طال تح��ت کنترل در می آم��د قطعا بحران های 

کنونی سایه بر اقتصاد کشور نگسترانده بود. 

بررسی سیاست روز از سهم تحریم در مشکالت اقتصادی؛

ضعف مدیریت چند می گیری با برنامه کار کنی؟!
در  بین الملل  اقتصاد  مسایل  تحلیلگر  حسنی  امیررضا 
این زمینه معتقد است که مشکالت اقتصاد ایران ناشی 
از تحریم های آمریکا نیست بلکه ضعف مدیریت است تا 
آنجا که براساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
تنها 35 درصد از مشکالت اقتصادی کشور در سال های گذشته ناشی 
از مشکالت  ناشی  آن  از 65 درصد  بالغ  و  بین المللی  تحریم های  از 

داخلی و ضعف مدیریت است. 

70 درصد مشکالت ناشی از عدم مدیریت 
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
و محاسبات مجلس شورای اسالمی بر این باور است که 
3 مجموعه شرایط در به وجود آمدن این وضعیت برای 
کشور متصور است؛ بخش اول که تقریبا می توان آن را کمتر از ده 
ما  بر  کشور  از  خارج  در  که  است  از شرایطی  ناشی  دانست  درصد 
تحمیل می شود و پیرو آن بیش از ۹0 درصد مشکالت ریشه داخلی 
دارد. به گفته وی از این ۹0 درصد بخشی نزدیک به ۲0 درصد هم 
از عملکرد دولت های پیشین است.  متوجه شرایطی است که ناشی 
اما مابقی 70 درصد مشکالت کنونی تنها و تنها متوجه عدم مدیریت 

دولت در این شرایط است.

خطای راهبردی 
احمد توکلی نماینده اقتصاددان مردم تهران در مجلس 
نهم بر این باور است که تنها یک سوم مشکالت اقتصادی 
ناشی از تحریم هاست نباید فقط چشم بدوزیم به نتایج 
در  فساد  ریشه های  اول  باید  ما  آن،  احتمالی  توافقات  و  مذاکرات 

داخل کشور را از بین ببریم. ربط دادن همه مشکالت اقتصادی به 
تحریم ها یک خطای راهبردی است که باید خودمان را از این خطای 

راهبردی حفظ کنیم.

وعده های واهی
دولت  که  است  معتقد  اقتصاددان  شیخی  عبدالمجید 
بحث های  و  ازبرجام  پرکرده  را  فلک  گوش  همواره  طی 
برجام  با  رابطه  کاذبی که در  از حرف های  به آن،  مربوط 
در سال های اخیر زده شد همین کافی است که در حال حاضر انتظارات 
وعده های  کرده است.این  ایجاد  مردم  بین  در  را  توهم گونه  و  واهی 
توخالی و واهی منجر شده تا تمام فعالیت های اقتصادی از جمله تولید 
در انتظار به سر ببرند و منتظر باشند تا آینده ای فرا برسد که اجناس به 
وفور و با قیمت ارزان در اختیار همه قرار بگیرد، این امر یکی از دالیل 

رکودی است که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم شده است.

انتظارات پسابرجامی 
مرکزی  بانک  سابق  معاون  مستخدمین حسینی  حیدر 
مدعی است که متاسفانه دولت، قبل از اجرای برجام 
پس  که  زده  دامن  پسابرجامی  انتظارات  یکسری  به 
از اجرای برجام اتفاقات عجیب و غریی در اقتصاد رخ 
خواهد داد و بعد از اجرا هم همان ها را مالک قرار دادند و گفتند که 
این موارد اجرایی و عملیاتی شده و مردم هم چنین موضوعی را حس 
می کنند! در واقع زمانی مردم اثرات برجام را در لحظات زندگی خود 
حس خواهند کرد که زمانی که تدارک حمل و نقل روزانه خودیا خرید 
اقالم مورد نیاز خود می روند به طور محسوسی کاهش هزینه ها را در 

زندگی روزمره خود احساس کنند.

نمای نزدیک


