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 پیشگیری از سوزاندن نفت خام 
در گودال های سوخت از ابتدای مهرماه

وزیر نفت طی دس��تورعملی خطاب به علی کاردر، 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران، با اشاره به اقدامات 
همه جانب��ه وزارت نفت در حوزه محیط زیس��ت اعالم 
ک��رد: از ابتدای مهرماه در هم��ه فعالیت های حفاری و 
بهره برداری نفت از جمله بهره گیری دستگاه فرآورش 
س��یار، از س��وزاندن نفت خام در گودال های س��وخت 

)Burn Pit( پیشگیری شود.
به گزارش شانا، در ابالغیه بیژن زنگنه آمده است: در 
سفر اخیر اینجانب به خوزستان در تاریخ 96/6/1 مسئوالن 
اس��تانی از سوزاندن نفت تولیدی از چاه های حفاری شده 
جدید در گودال های سوخت با توجه به وضع محیط زیستی 

استان و به ویژه منطقه اهواز شکایت داشتند.
در ادام��ه اقدام��ات همه جانب��ه وزارت نفت در حوزه 
محیط زیست، الزم است به همه شرکت های تولیدی تابعه 
دس��تور اکید بفرمایید که از ابتدای مهرماه امسال در همه 
فعالیت ه��ای حفاری و بهره برداری نفت )ش��امل اقدامات 
مناطق نفتخیز جنوب، متن، مناطق مرکزی و اروندان( از 
جمله بهره گیری )و در صورت نیاز اجاره( دستگاه فرآورش 
 Burn– سیار، از سوزاندن نفت خام در گودال های سوخت
Pit- پیشگیری شود. عالوه بر این در موارد بسیار اضطراری 
که از گودال های سوخت استفاده می شود، این گودال ها باید 

براساس استانداردهای ابالغی طراحی شده باشند.

 ابالغ دستورالعمل سنجش بهره وری 
به ۲۳ دستگاه
 رئیس س��ازمان ملی بهره وری از ابالغ دستورالعمل 
سنجش بهره وری به ۲۳ دستگاه خبر داد.به گزارش مهر، 
رویا طباطبایی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران 
گفت: س��نجش بهره وری در بانک مرکزی، صداوس��یما، 
محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه صورت می گیرد. وی 
درخصوص س��هم بهره وری در رشد اقتصادی افزود: بهره 
وری هم می تواند مثل رشد سنجیده شود، ولی اطالعات 
ریزی که نیاز داریم برای سهم بهره وری در رشد لقتصادی 
را نداریم، البته در سال 9۳ تا 9٥ سهم بهره وری در رشد 
محاسبه شده و میانگین رشد ٤.٥٥ درصد بوده که از این 
رقم ۲.91 واحد از طریق بهره وری اس��ت. نباید نسبت به 
این رقم هیجان زده ش��ویم، چراکه موجودی سرمایه در 

نفت و گاز به دلیل تحریم بالاستفاده بود.
این مقام مسئول تصریح کرد: امید است تمام استانها 
و بنگاهه��ای اقتص��ادی تالش کنند رش��د اقتصادی را 
توسعه دهند چراکه هر چقدر رشد باالتر باشد، بهره وری 
ه��م باالتر اس��ت؛ بنابراین باید در یک دوره ده س��اله تا 
بیست ساله میزان س��هم بهره وری در رشد اقتصادی را 
س��نجید؛ بر این اساس در یک دوره 1٥ساله، سهم بهره 
وری در رش��د اقتصادی ۲۰ درصد بیشتر نشده است در 

حالیکه باید ۳٥ درصد باشد.

یشم   افتتاح شرکت کاشی و سرامیک تندیس ابر
با تسهیالت بانک صنعت ومعدن

با استفاده از تسهیالت بانک صنعت و معدن شرکت 
کاشی و س��رامیک تندیس ابریشم به بهره برداری 

می رسد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن، 
برای این شرکت که کاشی و سرامیک تولید می کند 1۷ میلیارد و 
٥۰۰ میلیون تومان تسهیالت ریالی و ۲۳ میلیون یورو تسهیالت 
ارزی توس��ط بانک صنعت و معدن مصوب ش��ده است. براساس 
این گزارش، ش��رکت کاشی و سرامیک تندیس ابریشم در استان 
خراسان رضوی احداث شده و با بهره برداری از آن برای ٥6۰ نفر 
شغل مستقیم ایجاد می شود. گفتنی است؛ استان خراسان رضوی 
طرح های بسیاری با تسهیالت 1۰9 میلیارد تومان در قالب طرح 

رونق تولید از بانک صنعت و معدن دریافت کرده اند.

یت  اعطای گواهینامه  رهبری سازمانی و مدیر
یک به بانک صادرات استراتژ

تندی��س زرین و م��دال نوب��ل مدیریت ای��ران به 
مدیرعامل بانک صادرات ایران در همایش مجمع 
جهانی و جایزه نوبل مدیریت، به مدیرعامل بانک 

صادرات اعطا شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، درپی اعطای 
تندی��س زرین و مدال نوبل مدیریت ایران به س��یاوش زراعتی 
مدیرعام��ل بانک ص��ادرات ایران در همای��ش مجمع جهانی و 
جایزه نوبل مدیریت، گواهینامه های رهبری س��ازمانی از سوی 
آکادم��ی anccp ایتالی��ا و گواهینامه مدیریت اس��تراتژیک از 

سوی آکادمی AGR سوئد به مدیرعامل بانک اعطا شد.
در مجمع جهانی مدیریت که توس��ط بنیاد جهانی »علوم 
پایه توسعه مدیریت)EFMD(« و با حضور جمعی از مدیران، 
صنعتگران، تجار و صاحب نظ��ران برتر در حوزه تولید، صنعت 
و تجارت، تیرماه س��ال جاری، از مدیرعامل بانک صادرات ایران 
 anccp تقدیر و دو گواهینامه رهبری سازمانی از سوی آکادمی
 AGR ایتالیا و گواهینامه مدیریت استراتژیک از سوی آکادمی

سوئد به مدیرعامل بانک صادرات ایران اعطا شد.

ییات مصوبه ویژه بانک توسعه تعاون جز
مدی��ر امور اعتباری و س��رمایه گذاری بانک توس��عه 
تعاون با تشریح مصوبه ویژه هیات مدیره این بانک 
برای بخش��ودگی جرایم دیرکرد گفت: مش��تریان 
می توانند تا پایان مهرماه سال جاری از این تسهیالت 

برخوردار شوند.
حمیدرض��ا البرزی در گفت وگو با ایِبنا، با اش��اره به مصوبه 

هیات مدیره بانک توسعه تعاون به مناسبت هفته تعاون، گفت: 
هیات مدیره بانک با نگاه ویژه تصمیم گرفت که اگر مشتریان و 
یا تعاون گران تا پایان مهرماه سال جاری برای تسویه بدهی خود 

اقدام کنند، 6 درصد جریمه تاخیر و دیرکرد آنها حذف شود.
مدیر امور اعتباری و سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون اظهار 
داش��ت: این مصوبه به پیشنهاد امور حقوقی بانک صورت گرفت 
که از هفته تعاون تا پایان مهرماه سال جاری، افرادی که مطالبات 
غیرجاری در بانک توسعه تعاون دارند در صورت مراجعه به شعب 
و تعیی��ن تکلیف بدهی های خود، از بخش��ودگی جرایم دیرکرد 
برخوردار می شوند. البرزی ادامه داد: بنابراین مشتریان بانک در 
صورت تسویه بدهی غیرجاری خود تا سی ام مهرماه می توانند از 

بخشودگی 6 درصد برخوردار شوند.

بانک پاسارگاد، به عنوان بانک برتر اسالمی ایران 
انتخاب شد

براس��اس آخری��ن اع��الم نش��ریه معتب��ر بنک��ر، 
بانک پاسارگاد، برای پنجمین سال، به عنوان بانک 

برتر اسالمی ایران در سال ۲۰1۷ معرفی شد.
این بانک در افتخاری دیگر و به سبب کارنامه 
درخش��ان و عملکرد بس��یار خوب خود، موفق شد عنوان بانک 
برتر اسالمی ایران در سال ۲۰1۷ را براساس اعالم نشریه معتبر 

The Banker، از آن خود کند. همچنین براس��اس اعالم این 
نش��ریه، بانک پاسارگاد توانست در سال ۲۰1۷، در بین 1۰۰۰ 
بانک برتر جهان، در صدر فهرست بانک های ایرانی قرار گیرد. 
گفتنی اس��ت پیش از این نیز، براس��اس اعالم نشریه بنکر، 
بانک پاس��ارگاد موفق شد جایگاه بانک س��ال جمهوری اسالمی 
ای��ران در س��ال۲۰16 را برای شش��مین س��ال از آن خود کند. 
همچنین این بانک توانست در رتبه بندی برندهای برتر بانکی که 
توسط نشریه معتبر بنکر انجام شد، به عنوان تنها بانک ایرانی، در 
بین ٥۰۰ برند بانکی برتر جهان قرار گیرد. این بانک در افتخاری 
دیگر، توانس��ت برای سومین س��ال متوالی، جایزه برترین بانک 

ایرانی را براساس ارزیابی مؤسسه معتبر یورومانی کسب کند.

بانک ملت ۳۴.۵۰۰ نفر را به خانه بخت فرستاد
بان��ک مل��ت در طرح ضربت��ی اعطای تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج تاکن��ون ح��دود ۳٤ هزار و 

٥۰۰ فقره وام به زواج های جوان پرداخت کرد.
مبلغ تس��هیالت ازدواج پرداخت��ی در بانک ملت از  

ابتدای شروع طرح ضربتی بانک مرکزی تا روز نوزدهم شهریورماه، 
نزدیک ۳.٥9۷ میلیارد ریال بوده است.براساس ابالغ بانک مرکزی، 
بانک ملت قرار است در طرح ضربتی اعطای تسهیالت ازدواج، ۷٥ 

هزار فقره وام به زوج های جوان پرداخت کند. 

بانکنامه

ملى  بانك  شكايت  باينكه  نظر  زاده   عنبرى  الهام  به  رسيدگى  وقت  ابالغ 
داير  على  فرزند  زاده  عنبرى  الهام  تهران  مركزى  شعب  امور  اداره  ايران 
بر عدم ايفا تعهدات ارزى در قبال دريافت ارز و خدمات دولتى طى كالسه 
توجه  با  باشد  مى  رسيدگى  مطرح  شعبه  اين  در   139500101084000073
واقع  شناسايى  مورد  معينه  نشانى  در  مشاراليها  ابالغ  مامور  گزارش  به 
نگرديده و شاكى از تقديم نشانى ديگرى اعالم عجز نموده لذا وقت رسيدگى  
بتاريخ 96/8/21 ساعت 11 تعيين و باستناد مواد 174-344 ق آدك بمنظور 
ابالغ بنامبرده براى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
خ شهيد  تهران  بنشانى  اين شعبه  در  دادرسى  در جلسه  مقرر  موعد  در  تا 
مطهرى نرسيده بچهارراه سهرودى اداره كل تعزيرات حكومتى استان تهران 
ساختمان قضايى طبقه 5 شعبه 47 بدوى حاضر شود بديهى است در صورت 
عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفى وكيل راى مقتضى 

وفق مقررات قانونى صادر خواهدشد
  50900/م الف   مديردفتر شعبه 47 بدوى تعزيرات حكومتى استان تهران 

ابالغ وقت رسيدگى و دادخواس و ضمائم به رامين قزلو فرزند رضا  خواهان 
سعيد ولد بيگى دادخواستى بطرفيت خوانده رامين قزلو بخواسته كالهبردارى   
جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم 
رسيدگى به شعبه 42 دادگاه تجديدنظر تهران واقع در تهران-  مجتمع قضايى   
امام خمينى  ارجاع و به كالسه 9409980500900004  ثبت گرديده كه وقت 
مجهول  علت  به  است  تعيين شده   11/00 و ساعت   96/11/10 آن  رسيدگى 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده ظرف يك 
ماه  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. 
تجديدنظر  دادگاه  منشى  الف                     50901/م   
تهران خمينى   امام  قضايى  مجتمع   42 شعبه 

مجتمع    ( خواست  كيفر  وجود  فرض  با  دادگاه  به  (مربوط  متهم   احضار 
 940037 بايگانى  كالسه  پرونده  در  خواست  كيفر  بموجب  تهران  وليعصر 
براى پرويز محمدزاده فرزند حسن باتهام ايراد ضرب و جرح عمدى از سوى 
دادسراى عمومى و انقالب شهر تهران  تقاضاى كيفر نموده كه رسيدگى به 
موضوع به اين شعبه ارجاع و وقت رسيدگى براى مورخه 96/7/26 ساعت 
9/00 تعيين گرديده است با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترسى 
به متهم و در اجراى مقررات مواد 115-180 ق آدك  مراتب يكنوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى 
است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى بعمل خواهد آمد. 
 50902/م الف                 رييس  شعبه 1006 كيفري 2 مجتمع وليعصر تهران   

كالسه  پرونده  در  باينكه  نظر  آدك  ق   174 ماده  اجراى  در  متهم   احضار 
950771 ب 17 اين شعبه  يزدان عباسى باتهام تهديد و توهين  لذا يك بار در 
يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى تا نامبرده ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر 
آگهى در اين شعبه حاضر و از خود دفاع نمايد و اال طبق مقررات بموضوع 

رسيدگى و غيابا اتخاذ تصميم خواهد شد 
تهران   5 ناحيه  دادسراى   17 شعبه  بازپرس  الف     50903/م     

 شكات  1- على زاده حكمعلى 2- محمد معبودى  شكايتى عليه متهم  امير 
احمدى    تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه 
خ  تهران-   در  واقع  تهران   2 كيفري  دادگاه  به شعبه 1163  جهت رسيدگى 
كالسه  به  و  ارجاع  قدس  قضايى   مجتمع  نيايش    نبش  اصفهانى   اشرفى 
960675/1163  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 96/7/24 و ساعت 9/00 
تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 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 
دادگاه  مديردفتر  الف                      50895/م    
تهران  قدس  قضايى  مجتمع   1163 شعبه   2 كيفري 

شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  عبدى    مجيد  متهم   عليه  شكايتى    
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 1163 دادگاه كيفري 2 
مجتمع قضايى   نيايش    نبش  اصفهانى   اشرفى  خ  تهران-   در  واقع  تهران 
قدس ارجاع و به كالسه 960658/1163  ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
96/7/24 و ساعت 8/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 344 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود تا خوانده    پس از نشر آگهى و اطالع 
دوم  كامل خود نسخه  نشانى  اعالم  مراجعه و ضمن  دادگاه  به  آن  مفاد  از 
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر 

گردد 
دادگاه  مديردفتر  الف                      50896/م    
تهران  قدس  قضايى  مجتمع   1163 شعبه   2 كيفري 

شاكى ماريا روشن ميدان شكايتى عليه متهم عليرضا جعفرى جوزانى   تقديم 
دادگاه هاى عمومى شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به 
شعبه 1163 دادگاه كيفري 2 تهران واقع در تهران-  خ اشرفى اصفهانى  نبش 
نيايش   مجتمع قضايى  قدس ارجاع و به كالسه 960706/1163  ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى آن 96/8/1 و ساعت 8/30 تعيين شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 344 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار 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 
دادگاه  مديردفتر  الف                      50897/م    
تهران  قدس  قضايى  مجتمع   1163 شعبه   2 كيفري 

ابالغ وقت دادرسى  بدينوسيله در اجراى ماده 174 ق آدك بمتهم مجهول 
ايراد  و  توهين  باتهام  وردى  سبحان  فرزند  پارسا  حسين  محمد  المكان  
 950055 بازپرسى   11 ضرب و جرح عمدى و تهديد  در پرونده كالسه 
كه  گردد  مى  اخطار  محمد   فرزند  زعيم  مژگانى  زهرا  شكايت   موضوع 
جهت انجام دادرسى و دفاع از اتهام منتسبه ظرف يك ماه پس از انتشار 
در روزنامه در شعبه 11 بازپرسى واقع در ضلع شمالى ترمينال جنوب 
تصميم  اتخاذ  غيابا  شعبه  اين  اينصورت  غير  در  گردد  حاضر  تهران 

نمود  خواهد 
تهران   16 ناحيه  دادسراى   11 شعبه  بازپرس  الف     50899/م    

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى ســيد مرتضى كمالى فرزند ســيد احمد داراى شناسنامه شماره 663 به شــرح دادخواست به كالسه 
961839/40/96 ازاين دادگاه درخواست صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نموده و چنين توضيح داده است 
كه متوفى طاهره ضيائى به شناسنامه شماره 3در تاريخ 96/6/10 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده است وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- سيد محمد كمالى فرزند سيد احمد ش ش 661 نسبت با متوفى فرزند 
2- سيد رضا كمالى فرزند سيد احمد ش ش 4 نسبت با متوفى فرزند 3- سيد مرتضى كمالى فرزند سيد احمد 
ش ش 663 نسبت با متوفى فرزند4- سيده بتول كمالى فرزند سيد احمد ش ش 662نسبت با متوفى فرزند5- 
مليحه كمالى فرزند ســيد احمد ش ش 26428 نسبت با متوفى فرزند6- حليمه كمالى فرزندسيد احمد ش ش 
26429نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى 
درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

رونوشت آگهى حصروراثت 
 آقــاى محســن رضا زاده فرزند ماشــاءا... داراى شناســنامه شــماره 94به شــرح دادخواســت به كالســه 
961843/40/96 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود را نمــوده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى جواهر غالمحسينى قزاآن به شناسنامه شــماره 38 در تاريخ 96/3/24 در اقامتگاه دائمى خود 
فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- محسن رضا زاده فرزند ماشاءاله ش ش 94 
نســبت با متوفى فرزند 2- پروين رضا زاده قزاان فرزند ماشــاءاله ش ش 76 نســبت با متوفى فرزند 3- مريم 
رضازاده فرزند ماشاءاله ش ش 586 نسبت با متوفى فرزند4- زهرا رضا زاده فرزند ماشاءاله ش ش 173نسبت 
با متوفى فرزند5- زهره رضا زاده فرزند ماشــاءاله ش ش 713نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه 
شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى 

حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – خانجانى

آآگهــى موضــوع ماده 3 قانون ماده 13 آئين نامــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139360324001006505 مورخ 93/6/23 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى مرحوم عطاء اهللا عبد امامى كه به موجب دادنامه شماره 96/346 شوراى حل اختالف گناوه فوت 
نموده و ورثه وى عبارتند از آقاى آرين عبدامامى پسر و خانمها سرور و زهر و صغرى و ثمر عبد امامى كه پسران 
هر كدام دو سهم و خانمها يك سهم در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 980/50 مترمربع در قسمتى از پالك 
915/28 واقــع در عبــد امام گناوه محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عمــوم 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 سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

96/6/21- تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/7/5 - م الف/588
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابــر راى شــماره 1396660324001001588 مــورخ 96/4/18 هيات موضــوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بندر گناوه تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى اميد ديلمى فرزند عبدالرحمن صادره از گناوه را در ششــدانگ يك باب خانه به 
مســاحت 1140/77 مترمربع در قســمتى از پالك 917 واقع در امامزاده گناوه محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشــند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ســند مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: 96/6/21- تاريخ انتشــار نوبت دوم: 96/7/5 - م 

الف/591
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

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

برابر رأى شماره 139660301058001415 مورخ 1396/5/31 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا كردلو فرزند داود على بشماره شناسنامه 6755 كدملى 2180066996 
صادره از بهشهر در ششدانگ يك قطعه باغ بناى احداثى در آن به مساحت 809/30 مترمربع پالك 15817 فرعى 
مفروز و مجزى شــده از پالك 686 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد از تمامى مالكيت رســمى و مشاعى متقاضى 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 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 
دادخواســت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/4528– تاريخ انتشار نوبت اول: 96/6/21 و تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 96/7/6
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت اگهى حصر وراثت
آقاى احمد حقيرى فرزند محمد داراى شماره ملى 439867282 به شرح دادخواست به كالسه 139/3/96 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان خانم مريم محرمى فرزند باقر 
و زينب به شماره ملى 0439485819 در تاريخ 1395/6/21 در اقامتگاه دائمى خود را بدرود گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- آقاى احمد حقيرى فرزند محمد به شماره ملى 0439867282 پسر متوفى 
2- آقــاى محمــد قلى حقيرى فرزند محمد به ش ملى 0439326575 پســر متوفى 3- خانم فضه خاتون حقيرى 
فرزند محمد به ش ملى 0439852951 دختر متوفى ، اينك با انجام ت شريفات 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/4526/2
 قاضى حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت اگهى حصر وراثت
آقاى احمد حقيرى فرزند محمد داراى شماره ملى 439867282 به شرح دادخواست به كالسه 140/3/96 
از اين شــورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان آقاى محمد حقيرى فرزند 
خــان بابا و بمانى به شــماره ملــى 0439323061 در تاريخ 1388/6/6 در اقامتگاه دائمــى خود را بدرود گفته 
و ورثــه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 1- خانم مريم محرمى فرزنــد باقر به ش ملى 0439485819 
همسر متوفى 2- آقاى احمد حقيرى فرزند محمد به شماره ملى 0439867282 پسر متوفى 3- آقاى محمد قلى 
حقيرى فرزند محمد به ش ملى 0439326575 پسر متوفى 4- خانم فضه خاتون حقيرى فرزند محمد به ش ملى 
0439852951 دختر 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/4526/1
 قاضى حوزه سوم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى بهرام ولى اشــرفى به شــماره شناسنامه 3258 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواســت به شماره كالسه 1890/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان ولى اله ولى 
اشرفى به شماره شناسنامه 52 در تاريخ 1394/4/22 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- بهرام 
ولى اشــرفى فرزند ولى اله ش ش ش3258 متولد 1348 صادره از دماوند پســر متوفى 2- بهنام ولى اشــرفى 
فرزند ولى اله ش ش 5 متولد 1347 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 3- فرح ناز ولى اشرفى فرزند ولى اله 
ش ش 2360 متولد 1345 صادره از تهران دختر متوفى 4- فروغ ولى اشرفى فرزند ولى اله ش ش 38 متولد 
1361 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى 5- فرنگيس حاجى قنبرى فرزند نصراهللا ش ش 2635 متولد 1326 
صادره از كيالن دماوند همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى 
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يكماه به 

شورا تقديم دارد در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/4527
رئيس شوراى حل اختالف شهر كيالن

رونوشت حصر وراثت
آقاى رضا ريگى فرزند برفى داراى شماره شناسنامه 141 به شرح دادخواست به كالسه 1/86/96 از اين 
شورا درخواست گواهى انحصار وراثت نموده و چنين توضيح داده كه پدرم بنام برفى ريگى در تاريخ 96/5/28 
بــه علــت بيمارى قلبى فوت نموده اســت ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رضــا ريگى به ش م 
6119921214 فرزند مرحوم 2- سعيد ريگى به ش م 6110049093 فرزند مرحوم 3- دادخدا ريگى به ش 
م 6119868471 فرزنــد مرحوم 4- خســرو ريگى بــه ش م 6119871845 فرزند مرحوم 5- پرويز ريگى به 
ش م 6119869921 فرزند مرحوم 6- مهناز ريگى به ش م 6119785752 فرزند مرحوم 7- شهناز ريگى به 
ش م 6119867473 فرزند مرحوم 8- نور بى بى شــه بخش به ش م 6119676503 همســر مرحوم، اينك با 
انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيت نامه 
از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف شماره يك ميرجاوه تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/109
مسئول دفتر شوراى حل اختالف شماره يك ميرجاوه

آگهى فقدان سند مالكيت
سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 4312/7 اصلى واقع در بخش يك ثبتى شاهرود كه در دفتر جلد 163 
صفحه 223 ذيل ثبت 23993 به نام آقاى داود حيدر نژاد صادر و تسليم گرديده است سپس نامبرده برابر سند 
قطعى به شماره 55675 مورخ 1386/2/27 دفترخانه 9 شاهرود ششدانگ پالك مذكور را به آقاى جعفر حقيقى 
منش انتقال داده است سپس نامبرده اعالم مفقوديت سند را نموده است و درخواست صدور  سند مالكيت المثنى 
نمود لذا برابر تبصره 1 ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يكبار در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى 
تا هركس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا سند مالكيت در دست وى مى باشد و يا مدعى انجام 
معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشار آگهى كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود 
اعالم در غير اين صورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد. 
شماره چاپى سند دفترچه اى 760817 مى باشد و برابر سند رهنى به شماره 1520100 مورخ 1391/12/12 

دفتر 6 شاهرود در رهن بانك ملت شعبه فروغى شاهرود قرار گرفت. تاريخ انتشار 1396/6/21
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقــاى اســماعيل ســاراجى داراى شناســنامه شــماره 4032171084 بــه شــرح دادخواســت به كالســه 
113/385/96ح از اين حوزه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان ابراهيم 
ســاراجى به شناســنامه شــماره 8446 در تاريــخ 92/5/17 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگــي گفته ورثه 
حين الفوت آن متوفي منحصر است به:  1- اسماعيل ساراجى به ش ملى 4032171084 پسر متوفى 2- راحله 
ســاراجى به ش ش 193 دختر متوفى ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي 
مي نمايد تا هركسي اعتراضي دارد و  يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه 

تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/310
رئيس حوزه شماره 113 شوراي حل اختالف كبودرآهنگ

آگهى ثبتى
تاســيس شركت سهامى خاص صنايع فلزى پيروز بام لرســتان در تاريخ 1396/6/8 به شماره ثبت 3640 
به شناســه ملى 14007031477 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شــرح زير جهت اطالع 
عموم آگهى ميگردد. موضوع شــركت: فرم دهى و شــكل دهى ورق هاى گالوانيزه و روغنى و ســياه و رنگى ، پس 
از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح (ثبت موضوع مذكور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعاليت نمى باشــد) مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود ، مركز اصلى شركت: لرستان شهر بروجرد، دوراهى اراك ، كوچه پالستيك 
سازى رز ، بزرگراه كمربندى ، پالك 7 ، طبقه همكف كدپستى 6918956419- سرمايه شركت: مبلغ 1000000 
ريال منقســم به 100 ســهم 10000 ريالى كه تعداد 100 سهم با نام ميباشــد كه مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسســين طى گواهى بانكى شــماره 19/97/306 مورخ 96/6/1 نزد بانك صادرات شعبه 97 بروجرد پرداخت 
گرديده است. اولين مديران شركت: احمد نصراللهى به شماره ملى 4132519325 به سمت مديرعامل ، فرشاد 
غالمى ياراحمدى به شماره ملى 4133340728 به سمت رئيس هيئت مديره ، على غالمى ياراحمدى به شماره ملى 
4131629909 به ســمت نائب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل و رئيس هيئت مديره همراه با 
مهر شركت معتبر است. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلى و على البدل : مجيد چگنى به شماره 
ملى 4133324951 به عنوان بازرس اصلى ، سميه طوسى به شماره ملى 4120069419 به عنوان بازرس على 
البدل به مدت 1 سال انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار ابرار جهت درجه آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان لرستان ، مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بروجرد

آگهى ابالغ مفاد دادنامه به خوانده مجهول المكان 
تاريخ 1396/5/15 ، كالسه پرونده: 960206 ، شماره دادنامه 9609977714300626- خواهان احمد 
قنبرى فرزند على به آدرس برازجان بلوار طالقانى كارگاه نجارى روبروى خيابان آيت ، خوانده: تيمور زارعى فرزند 
عبدالحسين به آدرس فعال مجهول المكان ، خواسته: الزام به فك پالك خودرو (راى دادگاه) راجع به دعوى خواهان 
بطرفيت خوانده به خواسته فوق دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست تقديمى استماع اظهارات خواهان در جلسه 
دادرســى و مالحظه رونوشت قولنامه خريد ماشين بين خواهان و خوانده و نظر به اينكه با فروش ماشين مالكيت 
فروشــنده بر پالك باقى مى ماند و مى بايســت پالك به نام خريدار شــود با توجه به اينكه تاكنون خوانده اقدامى 
در جهت فك پالك بعمل نياورده است لذا با پذيرش خواست خواهان به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنى و 
مــواد 198و515و519 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى حكم به الزام خوانده به 
فك پالك از ماشين شماره 63-446ب33 صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در همين دادگاه و ســپس ظرف مدت بيســت روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 

تجديدنظر استان بوشهر مى باشد.
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دشتستان

آگهى اصالحى
در آگهى مندرج در روزنامه سياســت روز مورخه 96/6/20 آگهى بنام مهدى فرج اللهى خانم بتول فخرائى 

فرزند محمد همسر متوفى مى باشد كه اشتباهاً دختر متوفى درج گرديده كه بدينوسيله اصالح مى گردد.
 شوراى حل اختالف حوزه يك دماوند

آگهى اصالحيه
پيرو چاپ آگهى مورخ 1396/6/16 در روزنامه سياســت روز آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده مرحله 

دوم نوبت دوم.دستور جلسه: ادغام تعاونيهاى مرزنشين صحيح ميباشد كه بدينوسيله اصالح ميگردد.

رئیس کل س��ازمان توس��عه 
تجارت گف��ت: برای برقراری چرخ توس�عه

تعرفه ترجیهی و تجارت آزاد 
با برخی کشورها بویژه افغانستان،پاکستان و عمان 

آمادگی داریم.
به گزارش وزارت صنعت، مجتبی خسروتاج در 
جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی سیستان 
و بلوچس��تان گفت:دول��ت بجز نف��ت در صادرات 
س��همی ندارد و ما رص��د می کنی��م ودر موضوع 

صادرات نقش سیاستگذار و حمایتی داریم
وی گفت:اقتص��اد و ص��ادرات متک��ی بر بازار 
رقابتی اس��ت و باید با ایجاد رقاب��ت و نوع کاالی 
صادراتی و تکنولوژی با پویایی در این زمینه پیش 
برویم تا بتوانیم در بازارهای منطقه و جهان س��هم 

بیشتری داشته باشیم.
او افزود: برنامه هایی در حوزه مبادالت تجاری 
تدوی��ن کرده ایم که در بلند م��دت تجارت ما در 
کش��ورهای مختلف ش��کننده نباش��د و حتی در 
برخی از کشورها بنگاههای تولیدی ایران در حال 

فعالیت تولیدی می باشند.

قای��م مقام وزی��ر صنعت،مع��دن و تجارت در 
امور تجارت گفت: برای توسعه روابط با کشورهای 
افغانستان ،پاکستان و عمان سیستان و بلوچستان 
نق��ش کلیدی دارد و بر همین اس��اس به س��مت 
تش��کیل میزهای تخصصی کاالی��ی پیش رفته ایم 
که از مزیت های هر منطقه برای صادرات اس��تفاده 
کنی��م و میزهای کاالیی در چش��م انداز توس��عه 
صادرات تعریف ش��ده و هم اکنون میزهای کاالیی 
مختلف از جمله میز کاالیی ترانزیت،خرما و ... را در 

استان سیستان و بلوچستان راه اندازی کرده ایم.
وی تصری��ح ک��رد : در زمین��ه تعرفه ه��ای 
ترجیح��ی و تج��ارت آزاد برنامه ری��زی ص��ورت 
پذیرفت��ه و جزو فعالیتهای ما می باش��د و با برخی 
از کشورها بویژه افغانستان،پاکستان و عمان که با 
سیستان و بلوچستان بصورت زمینی و دریایی هم 

مرز می باشند آمادگی اجرای آن را داریم.
از  حمای��ت  زمین��ه  در  گف��ت:  خس��روتاج 
صادرکنندگان استان سیستان و بلوچستان جهت 
حضور در نمایشگاههای بین المللی ،پذیرش و اعزام 
هیات های تجاری،راه اندازی خطوط کش��تیرانی و 

توس��عه ترانزیت و اس��تفاده از بندر شهید بهشتی 
آمادگی کامل داریم.

وی در ادامه افزود: صادر کنندگان در صورتی 
که در گذش��ته تسهیالت باالی 1۸ درصد دریافت 
نموده ان��د از طری��ق یاران��ه مابه التف��اوت به آنها 

پرداخت خواهد شد.
قایم مقام وزیر صنعت،معدن و تجارت در پایان 
ضمن اش��اره به صادرات محصوالت ساختمانی از 
جمله سیمان گفت:با توجه به اینکه هزینه حمل و 
نقل در قیمت صادراتی این محصوالت بسیار تاثیر 
گذار است ،در س��ال گذشته به شرکت کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران یارانه پرداخت نموده ایم و 
این موضوع جزو سیاست های ما به شمار میرود و 
با توجه به اینکه س��یمان از جمله محصوالت مهم 
صادراتی سیستان و بلوچستان به شمار میرود در 

این زمینه آماده همکاری هستیم.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت سیستان 
و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: میزان خروجی 
کاال از مرزهای سیس��تان و بلوچستان با احتساب 
ترانزیت کاال،کاالهای صادراتی از استان و کاالهای 

احراز شده از سایر گمرکات و خروجی از مرزهای 
استان به ۳ میلیارد دالر رسیده است.

نادر میرشکار گفت: براساس هدفگذاری،باید در 
سال 9٥ میزان صادرات از استان ٤٤۰ میلیون دالر 
می بود که به ٤۸۳ میلیون دالر رسید .وی گفت: تراز 
تجاری اس��تان در سال 9٥ نیز مثبت بوده و میزان 

صادرات ما نسبت به واردات بیشتر بوده است.

توسعه تجارت و روابط اقتصادی با کشورهای 
همسایه نیازمند بازنگری جدی است

اس��تاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه 
به همسایگی 1٥ کشور با جمهوری اسالمی ایران 
روابط اقتصادی و ارتباطات تجاری با این کشورهای 

همسایه نیازمند یک بازنگری جدی است.
علی اوسط هاشمی در دومین نشست کارگروه 
اس��تان های مرزی کش��ور در زاهدان اظهار داشت: 
ب��ا توجه ب��ه اینکه بخ��ش عمده نیازه��ای ملی از 
کشورهای همس��ایه قابل تامین اس��ت می توان از 
ای��ن ظرفیت به بهترین نحو برای افزایش ارتباطات 
اقتصادی و اجتماعی به��ره گرفت. وی تاکید کرد: 

سیاست هایی که مانع ارتباط اقتصادی با کشورهای 
همسایه می شود باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی اف��زود: تامی��ن نیازه��ای کش��ور تنها در 
روزهای س��خت از طریق کشورهای همسایه نباید 
صورت گیرد بلک��ه همواره می توان از این ظرفیت 
بالق��وه بهره گرفت تا با کمترین هزینه بیش��ترین 
اس��تفاده را برد. وی تصریح کرد: ب��رای مبارزه با 
قاچ��اق برخ��ورد انتظامی ب��ه هیچ وج��ه جواب 
نمی دهد بلکه باید فرصت مرز را برای مرزنشینان 

به خوبی معنادار کرد.
هاش��می با بیان اینکه در م��رز باید حاکمیت 
دولت سایه س��نگین بیاندازد گفت: از آنجایی که 
مسئولیت اقتصاد با دولت است حاکمیت اقتصادی 

دولت باید در مرز سایه سنگین داشته باشد.
در  بخش��ی  نگ��رش  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
سیاس��ت مرزی خطاس��ت افزود: نگرش ملی باید 
تضمین کنن��ده مناف��ع همه جانبه ملی باش��د نه 
صرفا اقتصادی و این معرف��ت باید ارتقا پیدا کند 
تا کمتر ش��اهد کوله بری و تحقیر جامعه انسانی و 

خسارت زایی برای کشور باشیم.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت خبر داد

آماده برقراری تجارت آزاد با افغانستان، پاکستان و عمان هستیم

وش ارز مسافرتی  توقف فر
طبق دس��تورالعمل بانک مرکزی از دی��روز ارز دولتی به 

مسافران تعلق نخواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، در حالی طی چند سال گذشته و براساس 
مجموعه مقررات ارزی، مس��افران می توانس��تند برای سفرهای 
خارجی خود از ارز دولتی تا اندازه ای مش��خص استفاده کنند که 
با تصمیم اخیری که برای بازنگری مقررات ارزی اخذ شده دیگر 

این ارز اختصاص نخواهد یافت. تاکنون برای مس��افران هر کدام 
به اندازه ۳۰۰ دالر و برای س��فرهای عتبات عالیات تا ۲۰۰ دالر 
اختصاص پیدا می کرد، ولی از این پس باید مس��افران تمامی ارز 
مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. البته بانک مرکزی اعالم 

کرده که برای تهیه ارز می توان به بانک ها مراجعه کرده و با ارائه 
گذرنامه و سایر مدارک الزم ارز مورد نیاز را تامین کرد، اما در هر 
صورت این موجب ایجاد اختالف قیمت با بازار آزاد نیست، چرا که 

بانک ها نیز ارز را با قیمت آزاد به متقاضیان پرداخت می کنند.


