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 ایرانول روغن موتورهایی با تاییدیه
رنو و بنز به بازار عرضه می کند 
مدیرعامل ش��رکت نفت ایران��ول از عرضه روغن 

موتورهایی با تاییدیه رنو و بنز به بازار خبر داد.
عیس��ی اسحاقی در مراس��م تقدیر از عاملین برتر 
فروش شرکت نفت ایرانول، گفت: شرکت نفت ایرانول 
در س��ال حمایت از کاالی ایرانی و در راستای افزایش 
کیفیت عالوه بر تاییدیه های خودروسازان مطرح جهانی، 
5 محصول جدید طی ماه های آینده با سطح کیفی باال 

و تاییدیه های بنز و رنو به بازار عرضه می کند.
مدیرعامل ش��رکت نفت ایرانول اظهار داشت: در 
س��ال گذش��ته با همکاری پتروناس برای نخستین بار 
در کش��ور روغ��ن دریای��ی تولید کردی��م و به زودی 
روغن ه��ای صنعت��ی ، موت��وری و گری��س را تولید و 
ب��ه بازار عرض��ه خواهیم ک��رد. وی در ادامه به برخی 
از اقدامات انجام ش��ده در ش��رکت طی سال گذشته 
اش��اره کرد و گفت: سال 96 یکی از بهترین سال های 
شرکت نفت ایرانول از اول تاسیس تاکنون بوده است 
و توانستیم رکورد تولید، فروش روغن موتور )با فروش 
نقدی( و صادرات را بش��کنیم و بیشترین رشد فروش 
روغن موتور و افزایش س��هم بازار را به خود اختصاص 

و خام فروشی را 40 درصد کاهش دهیم.
اس��حاقی با اشاره به پایانه صادراتی با مخازن 25 
هزار تنی ایرانول در بندر امام، گفت: این مخازن مورد 
بهره برداری قرار گرفته که با این اقدام ذخیره س��ازی 

محصوالت به سه برابر افزایش خواهد یافت.
گفتنی اس��ت؛ در پایان این مراس��م از عاملین برتر 
فروش ش��رکت نفت ایرانول با اهدای لوح، تقدیر به عمل 
آمد. اس��امی عاملین حائز رتبه اول تا س��وم عبارتند از 
شرکت روانکاران صنعت پهلوانزاده، شرکت روانکار صنعت 

شاهوار و شرکت ریستاب روانکار ایرانیان می باشد.
 روابط عمومی و تبلیغات شرکت نفت ایرانول

خبر

زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان گران شد 
رئیس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی فروش��ی گفت: قیمت هر کیلوگرم 
زولبی��ا و بامیه برای ماه مبارک رمض��ان با افزایش تقریبا 17 درصدی، 14 هزار 

تومان تعیین شد.
عل��ی بهره مند از افزایش تقریب��ا 17 درصدی قیمت زولبی��ا و بامیه در ماه 

مبارک رمضان خبر داد و اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه با افزایش 2 
هزار تومانی نسبت به سال گذشته برای واحدهای درجه یک، 14 هزار تومان و درجه 

دو، 12 هزار تومان قیمت گذاری ش��ده است. وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت 
مواد اولیه ناچار به افزایش قیمت ش��دیم، گفت: واحدهای صنفی در تامین مواد اولیه با 
مشکل مواجه هستند که با رایزنی های انجام شده مقرر شده این مشکالت برطرف شود.

وی درباره نظارت بر واحدهای صنفی افزود: طی جلس��ه ای که با مس��ئوالن مناطق 
بهداشت تهران برگزار کردیم مقرر شد بازرسی مشترک داشته باشیم.  میزان

وز  بازار ر
در زمستان واردات گاز از ترکمنستان نداریم

وزی��ر نفت در دیدار با وزیر امور خارجه ترکمنس��تان، از ادامه روند س��وآپ 
گاز این کش��ور از طریق خاک ایران خبر داد و گفت: در زمس��تان واردات گاز از 

ترکمنستان نداریم، اما سوآپ گازی ادامه دارد.
بیژن زنگنه گفت: مذاکرات مفصلی با طرف ترکمنس��تانی داش��تیم که طی 

آن قرار ش��د همکاری ها بین ایران و ترکمنس��تان با نظر مثبت رؤس��ای جمهور 
دو کش��ور ادامه یابد. وی ادامه داد: طی مذاکرات انجام ش��ده، قرار ش��د سوآپ گاز 

ترکمنس��تان از طری��ق ایران به جمهوری آذربایجان ادامه یابد؛ این در حالی اس��ت که 
مذاکرات برای س��ایر مش��کالت مالی بین دو کش��ور )بدهی ایران به ترکمنستان( ادامه 

دارد. کارشناسان ما در حال پیگیری وضعیت این مشکالت هستند.
وزیر نفت در پاسخ به سؤالی درباره احتمال واردات گاز از ترکمنستان در فصل سرد 
سال افزود: واردات گاز نداریم و قرار است این روند در قالب سوآپ انجام گیرد.  مهر

مشعل
خبری از گرانی بنزین نیست

محمدرضا موسوی خواه مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی با 
اش��اره به شایعات مطرح ش��ده درخصوص افزایش قیمت بنزین در ماه رمضان 

گفت: تا این لحظه هیچ خبری از افزایش قیمت بنزین نیست.
بیژن زنگنه وزیر نفت پیش از این گفته بود: مس��ئله خودکفایی بنزین تنها 

با همکاری پاالیشگاه ها حل نمی شود و باید کارخانه های خودروسازی و همچنین 
قیمت بنزین این مسئله را برطرف کند.

پ��س از افزایش قیمت آب و برق در هفته های اخیر ش��ایعاتی از تش��کیل کارگروه 
تعیین قیمت جدید بنزین و گاز نیز به گوش می رسد به طوری که براساس این شایعات 
قیمت بنزین و گاز را در ماه رمضان افزایش دهد. از طرف دیگر نیز شنیده شده با حذف 
آبونمان توس��ط دیوان عدالت اداری و کاهش درآمد 1000 میلیارد تومانی شرکت ملی 
گاز از این بابت، دولت قصد دارد برای جبران آن قیمت گاز را افزایش دهد.  فارس

ول پتر

 مزايده فروش زمين با كاربرى ادارى
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان اشترينان به استناد مصوبه مجمع عمومى 1389/5/3 قصد دارد يك قطعه 
زمين با كاربرى ادارى به متراژ 500 مترمربع  واقع در فاز 8 انديشــه جنب اداره اســتاندارد از طريق مزايده به 
ادارات و ارگانها و افراد حقوقى واگذار نمايد . لذا متقاضيان مى توانند پيشنهادات خود را به مدت 15 روز پس از 
انتشار آگهى در پاكت در بسته به دفتر تعاونى به آدرس بروجرد خيابان دكتر شريعتى بعد از چهارراه كوچه شهيد 
عسگر پور پالك 40 در ساعت 17 الى 19 عصر روزهاى شنبه و چهارشنبه تحويل نمايند تاريخ بازگشايى پاكت ها 
شنبه 1397/3/12 ساعت 18 عصر در محل دفتر تعاونى و در حضور شركت كنندگان در مزايده مى باشد. ضمنا 
برنده مزايده موظف اســت وجه كل زمين را بصورت يكجا تا 15 روز پس از بازگشــايى پاكت ها به حســاب تعاونى 
مسكن واريز نمايد در غير اينصورت برنده مزايده نفر دوم مى باشد و تعاونى در فروش اختيار تام دارد و هزينه 
هاى انتقال ســند ، دارايى ، شــهردارى ، محضر و اگهى به طور كامل به عهده ى برنده ى مزايده مى باشــد. همچنين 
انتقال ســند و صدور برگ واگذارى بعد از رفع نواقص زمين و تهاتر نواقص با اداره راه و شهرســازى و شهردارى 
امكان پذير مى باشد و تعاونى هيچ تعهدى در رابطه با تغيير كاربرى ان ندارد. در ضمن قيمت كارشناسى پايه كل 
زمين توسط كارشناس رسمى دادگسترى مبلغ 1/250/000/000 ريال مى باشد كه پيشنهاد شركت كنندگان در 

مزايده بايد حداقل 10 درصد باالتر از قيمت كارشناسى رسمى باشد. شماره 624/72
مدير عامل تعاونى مسكن فرهنگيان اشترينان- احمد ولى پورى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى محمدرضا نجارى به شــماره شناســنامه 1035 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواست به شماره كالسه 1941/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان حليمه نجارى به 
شماره شناسنامه 2652 در تاريخ 1391/2/14 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- اسفنديار نجارى 
فرزند محمدرضا ش ش 25586 متولد 1356 صادره از تهران پسر متوفى 2- مهدى نجارى فرزند محمدرضا ش 
ش 2847 متولد 1358 صادره از تهران پسر متوفى 3- آمنه نجارى فرزند محمدرضا ش ش 9175 متولد 1353 
صادره از تهران دختر متوفى 4- محمدرضا نجارى فرزند محمود ش  ش1053 متولد 1330 صادره از تهران همسر 
متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 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/5138/1 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى محمدرضا نجارى به شــماره شناســنامه 1035 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواســت به شماره كالسه 1939/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان محمود نجارى 
به شــماره شناسنامه 2061 در تاريخ 1367/11/6 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- محمدرضا 
نجارى فرزند محمود ش  ش1035 متولد 1330 صادره از تهران پسر متوفى 2- فرهاد نجارى فرزند محمود ش ش 
3241 متولد 1339 صادره از تهران پسر متوفى 3- حسن نجارى فرزند محمود ش ش 606 متولد 1335 صادره 
از تهــران پســر متوفى 4- فيروزه نجارى فرزند محمــود ش ش 2017 متولد 1349 صادره از تهران دختر متوفى 
5- فرح ناز نجارى فرزند محمود ش ش 1420 متولد 1343 صادره از تهران دختر متوفى 6- شهناز نجارى فرزند 
محمود ش ش 2560 متولد 1333 صادره از تهران دختر متوفى 7- نصرت پور شعبان مازندرانى فرزند فتح اله ش 
ش 421 متولد 1309 صادره از كرمان همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك 
نوبت 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/5138/5 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى محمدرضا نجارى به شــماره شناســنامه 1035 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواست به شماره كالسه 1940/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان حسن نجارى به 
شماره شناسنامه 259 در تاريخ نامعلوم درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- احمد نجارى فرزند حسن 
ش ش 62 متولد 1312 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 2- على اكبر نجارى فرزند حسن ش ش 261 متولد 
1297 صادره از كيالن دماوند پســر متوفى 3- محمود نجارى فرزند حســن ش ش 2061 متولد 1306 صادره از 
كيالن دماوند پسر متوفى 4- على اصغر نجارى فرزند حسن ش ش 262 متولد 1302 صادره از دماوند پسر متوفى 
5- حسين نجارى فرزند حسن ش ش 40 متولد 1319 صادره از كيالن دماوند پسر متوفى 6- عذرا نجارى فرزند 
حســن ش ش 11 متولد 1317 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى 7- مرصع نجارى فرزند حســن ش ش 2479 
متولد 1321 صادره از دماوند دختر متوفى 8- سلمى عمادى فرزند كربالئى حبيب اله ش ش 746 متولد  1299 
صادره از كيالن دماوند همسر متوفى، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 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/5138/4 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقــاى محمدرضا نجارى به شــماره شناســنامه 1035 شــهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناســنامه ورثه 
درخواســت به شماره كالســه 1938/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشــعار داشته كه شادروان نصرت پور 
شــعبان مازندرانى به شماره شناســنامه 421 در تاريخ 1395/3/28 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند 
از: 1- محمدرضا نجارى فرزند محمود ش ش 1035 متولد 1330 صادره از تهران پســر متوفى 2- فرهاد نجارى 
فرزند محمود ش ش 3241 متولد 1339 صادره از تهران پسر متوفى 3- حسن نجارى فرزند محمود ش ش 606 
متولد 1335 صادره از تهران پســر متوفى 4- فيروزه نجارى فرزند محمود ش ش 2017 متولد 1349 صادره از 
تهــران دختــر متوفى 5- فرح ناز نجارى فرزنــد محمود ش ش 1420 متولد 1343 صــادره از تهران دختر متوفى 
6- شهناز نجارى فرزند محمود ش ش 2560 متولد 1333 صادره از تهران دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 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/5138/3 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم مريم نجارى به شماره شناسنامه 62 شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه درخواست به 
شــماره كالســه 1942/ش/ك تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته كه شادروان على اصغر نجارى به شماره 
شناسنامه 262 در تاريخ 1384/5/31 درگذشته است و ورثه حين الفوت عبارتند از: 1- مريم نجارى فرزند على 
اصغر ش ش 62 متولد 1331 صادره از كيالن دماوند دختر متوفى 2- حليمه نجارى فرزند على اصغر ش ش 2652 
متولد 1328 صادره از دماوند دختر متوفى  ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را در يك نوبت 
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/5138/2 
 رئيس شوراى حل اختالف حوزه 5 كيالن

آگهى رونوشت حصر وراثت
فاطمه زنگنه بيغش فرزند بهجت اله داراى شــماره شناسنامه 81 به شــرح دادخواست به كالسه 970086 
از اين حوزه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان شهين ترابى بابلقانى فرزند 
احمد به شــماره شناســنامه 1224 در تاريخ 1390/8/25 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- فاطمه زنگنه بيغش فرزند بهجت اله به ش ملــى 3934350240 دختر 
متوفيه 2- طيبه زنگنه بيغش فرزند بهجت اهللا به ش ملى 3920301471 دختر متوفيه 3- مهين زنگنه بيغش 
فرزنــد بهجــت اهللا به ش ملــى 3934798802 دختر متوفيه 4- اكبر زنگنه بيغــش فرزند بهجت اله به ش ملى 
3934800467 پسر متوفيه 5- حسين زنگنه بيغش فرزند بهجت اهللا به ش ملى 3920148819 پسر متوفيه 
والغير اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر نخســتين آگهى ظرف يك ماه  تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد. م الف/144
قاضى شعبه 111 شوراى حل اختالف مالير

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى سيد صادق مشهدى به شماره شناسنامه 491 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه 
ورثه درخواســتى به شــماره 97/4/132 تقديم اين شورا نموده و چنين اشــعار داشته كه شادروان سيد هاشم 
مشــهدى به شناســنامه شــماره 4 در تاريخ 1396/12/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين 
الفوت وى عبارتند از: 1- سيد صادق مشهدى فرزند هاشم به ش ش 491 صادره از دماوند پسر متوفى 2- سيد 
احمد مشهدى فرزند سيد هاشم به ش ش 549 صادره از فيروزكوه پسر متوفى 3- سيد نعمت اله مشهدى فرزند 
هاشم به ش ش 6 صادره از فيروزكوه پسر متوفى 4- سيد رحمت اله مشهدى فرزند سيد هاشم به ش ش 504 
صادره از دماوند پســر متوفى 5- ســيده فاطمه مشهدى فرزند سيد هاشم به ش ش 579 صادره از دماوند دختر 
متوفى 6- ســيده مريم مشــهدى فرزند ســيد هاشــم به ش ش 555 صادره از فيروزكوه دختر متوفى 7- سيده 
بتول مشهدى فرزند ميرمحمد على به ش ش 250 صادره از دماوند همسر متوفى والغير ، اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. 
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى روشــنعلى اصغرى به شــماره شناســنامه 11 به شرح دادخواســت به كالســه 86/2/97 از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان زبيده غالمى به شماره شناسنامه 7 در تاريخ 
91/5/2 اقامتگاه دائمى خود درگذشته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 1- روشنعلى اصغرى فرزند غالمعلى به 
ش ش 11 صادره از دماوند فرزند متوفى 2- گالن اصغرى فرزند  غالمعلى به ش ش 14 صادره از دماوند فرزند 
متوفــى 3- تــوران اصغرى فرزند غالمعلى بــه ش ش 9 صادره از دماوند فرزند متوفــى 4- خيران اصغرى فرزند 
غالمعلى به ش ش 621 صادره از دماوند فرزند متوفى ، اينك با انجام تشريفات قانونى درخواست مذبور را در يك 
نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و در غير اينصورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5140
شوراى حل اختالف حوزه 2 دماوند

آگهى حصر وراثت
آقــاى / خانــم مهرانگيز دامنــى فرزند محمد به ش ملى 3590317426 به شــرح دادخواســت به كالســه 
9709989505100041 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
ســهيال رحمانى به ش ملى 3591433042 در تاريــخ 1396/12/27 وفات نموده و ورثه حين الفوت وى عبارتند 
از 1- متقاضــى فوق مادر متوفى 2- ارســالن رحمانى برادر متوفى بــه ش م 3591445592 -3- داوود رحمانى 
برادر متوفى به ش ملى 3591658448 -4- مهدى رحمانى برادر متوفى به ش ملى 3591660866- 5- محمود 
رحمانى برادر متوفى به ش ملى 3580254375- 6- افســانه رحمانى خواهر متوفى به ش ملى 3580402455 
و آن مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا 
هركســى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به 

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. م الف/894
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ايرانشهر

آگهى حصر وراثت
آقــاى / خانم زهرا شــهلى بــر فرزند لهــداد به ش ملى 3620941351 به شــرح دادخواســت به كالســه 
9709989505100047 از اين دادگاه درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
لهداد شهلى بر به ش ملى 3719412016 در تاريخ 1317/1/13 وفات نموده و ورثه حين الفوت وى عبارتند از 
1- متقاضى فوق دختر متوفى 2- ابراهيم شهلى بر پسر متوفى به ش ملى 3590318619 -3- احمد شهلى بر 
پســر متوفى به ش م 3591280461 -4- ملك فاروق شــهلى بر پســر متوفى به ش ملى 6459485305 -5- 
محمد امين شهلى بر پسر متوفى به ش ش 8- 6- هوا شهلى بر دختر متوفى به ش ملى 6459485291 -7- پرى 
ناز شهلى بر دختر متوفى به ش ملى 6459548994 -8- شهناز شهلى بر دختر متوفى به ش ملى 3620919739  
-9- مهرافروز شــهلى بر دختر متوفى به ش ملى 3590318627 -10- مريم شــهلى بر دختر متوفى به ش ملى 
3590051981 -11- زرى شــهلى بــر دختر متوفى به ش ملــى 3580365071- 12- نور افروز ابروش دختر 
متوفى به ش ملى 6459548986 -13- زينب توان همسر متوفى به ش ملى 3650224682 و آن مرحوم ورثه 
ديگرى ندارد اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى 
دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. م الف/901
مسئول دفتر شعبه 1 شوراى حل اختالف شهرستان ايرانشهر

رونوشت آگهي حصر وراثت
آقاى ابوالفضل عطار حســكوئى به شناســنامه شماره 1283 به شرح دادخواســت به كالسه 234/97 از اين 
شــورا درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان غالمرضا عطار حســكوئى بشــماره 
شناسنامه 1 در تاريخ 92/3/9 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- ابوالفضل عطار حسكوئى فرزند غالمرضا به ش ش 1283 -2- شرافت عطار حسكوئى فرزند غالمرضا به ش 
ش 2 -3- اشرف عطار حسكوئى فرزند  غالمرضا به ش ش 2- 4- غالمحسين عطار حسكوئى فرزند  غالمرضا به ش 
ش 41 -5- معصومه عطار حسكوئى فرزند غالمرضا به ش ش 10 -6- ايرج  عطار حسكوئى فرزند غالمرضا به ش 
ش 774 -7- على اصغر عطار حسكوئى فرزند غالمرضا به ش ش 455 فرزندان. اينك با انجام تشريفات مقدماتي 
درخواســت مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفى /

متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

دادنامه
پرونده كالسه 9409988340401700 شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى بخش بيستون تصميم نهايى شماره 
، شاكى: آقاى ستار مرادى فرزند حقمراد به نشانى كرمانشاه هرسين بيستون روستايى قوزيوند ، متهمين: 1-آقاى 
آيت مهدوى فرزند كمك به نشانى آذربايجان غربى چايهارا سرچشمه كمربندى 2 مكانيزاسيون كشاورزى مهدوى 2- 
آقاى محمد منصورى به نشانى تبريز نامعلوم ، اتهام: كالهبردارى (راى دادگاه) در خصوص شكايت آقاى ستار مرادى 
فرزند حقمراد عليه آقاى آيت مهدوى دائر بر كالهبردارى به اين شرح كه شاكى بيان داشته است متهم موصوف با 
اقدامات متقلبانه و اغفال اينجانب ، اينجانب مبلغ شش ميليون تومان به حساب نامبرده جهت معاوضه تراكتور واريز 
نمودم كه پس از واريز وجه ايشان پاسخگوى تماس تلفنى نبود و مشخص گرديد اقدام به كالهبردارى نموده است 
متهم موصوف اقامتگاه و آدرس مشخصى نداشته است لذا از طريق نشر آگهى احضار گرديده است لكن جهت دفاع 
از اتهام انتســابى حضور نيافته اســت. دادگاه با توجه به محتويات پرونده و عدم حضور متهم و عدم دفاع در برابر 
اتهام انتسابى با وجود ابالغ قانونى احضاريه و دستور جلب نامبرده دادگاه به استناد ماده 211 قانون مجازات اسالمى 
(علم قاضى)  اتهام انتسابى را محرز دانسته به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختالس و 
كالهبردارى نامبرده را به تحمل ســه سال حبس تعزيرى و همچنين رد مال در حق شاكى و همچنين پرداخت جزاى 
نقــدى معادل مال اخذ شــده (60000000 ريال ) در حق صندوق دولت محكــوم مى نمايد در خصوص اتهام آقاى 
محمد منصورى به لحاظ فقدان ادله اثباتى براى انتساب بزه معنونه به متهم موصوف به استناد مواد 4 و 265 قانون 
آيين دادرسى كيفرى قرار منع تعقيب صادر و  اعالم مى نمايد راى صادره غيابى است و ظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه ســپس ظرف مهلت بيســت روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم تجديدنظر 

استان كرمانشاه مى باشد. م الف/1552
رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش بيستون

آگهى احضار متهم
در پرونده شماره 9609988604700632 شعبه دهم داديارى دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه موجب 
شــكايت مهر على ســورنى فرزند على ، عليهه پوريا نظرى به اتهام توهين تهديد ضرب و جرح عمدى فحاشى قدرت 
نمايــى بــا چاقو اخاذى تحت تعقيب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و 
عدم دسترســى به او طبق ماده 174 قانون آيين دادرســى كيفرى مراتب يك نوبت در روزنامه آگهى و متهم ظرف 

مهلت يك ماه احضار مى شود پس از انقضاى مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/12/209
 داديار شعبه دهم دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه محمد عليانى به شماره شناسنامه 3 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 97/4/169 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان صديقه على قليان به 
شناسنامه شماره 381 در تاريخ نامعلوم در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى عبارتند از: 
1- رقيه محمدى فرزند قربان به ش ش 227 صادره از دماوند دختر متوفى 2- فاطمه محمد عليانى فرزند قربان 
به ش ش 3 صادره از دماوند دختر متوفى 3- حوا خاتون على قليان فرزند محمد اسمعيل به ش ش 85 صادره از 
دماوند دختر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شورا تقديم 

دارد در غير اين صورت گواهى صادر خواهد شد. م الف/5141
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى / خانم پروين دولت يار فرزند محمد داراى شناســنامه شــماره 52228 به شــرح دادخواست به كالسه 
970030ح127ح از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان ژيال قلى پور 
فرزند اســمعيل به ش ش 3304- 61/6/30 در تاريخ 96/11/29 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 
ورثه حين الفوت آن متوفى / متوفيه منحصر است به پدرش ، مادرش ، شوهرش و يك پسر به اسامى ذيل و الغير: 
1- اســمعيل قلى پــور فرزند ابراهيم ش ش 741 ص از همدان پدر مرحومــه 2- پروين دولت يار فرزند محمد 
ش ش 52228 ص از همدان مادر مرحومه 3- شــاپور يارى پور فرزند  آقا ش ش 3004 ص از بويراحمد شــوهر 
مرحومه 4- شهبد يارى پور فرزند شاپور ش ش 3862229338 ص از همدان پسر مرحومه و ارزش ماترك بيش 
از سى ميليون ريال مى باشد. اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبور را در يك نوبت  آگهى مى نمايد تا 
هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى / متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك 

ماه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شعبه شماره 127 شوراى حل اختالف همدان

دادنامه
شــماره بايگانى شــعبه: 970018- خواهان: آقاى على مراد حاجى گيالنى فرزند شــيرزاد به نشــانى استان 
كرمانشاه معلم 4 راه زمزم خيابان دهخدا خيابان رسالت كوى شهيد غالمرضا حاجى گيالنى پ 3، خواندگان: 1- خانم 
مرجان فاطمى قمشــه فرزند ميرآقا به نشــانى كرمانشاه ، كرمانشاه گلستان ميدان حاج دائى خ شهيد اجاقى مجتمع 
زاگرس طبقه 1 -2 – آقاى ميرآقا فاطمى قمشــه فرزند اق ميرحســن 3- خانم ملك تاج خســروى همگى به نشانى 
كرمانشاه كرمانشاه گلستان ميدان حاج دائى خ شهيد اجاقى مجتمع زاگرس طبق اول ، خواسته: تامين خواسته (تامين 
خواســته) نظر به اينكه خواهان با تقديم درخواســت تقاضاى صدور قرار تامين خواسته به استناد دو فقره سفته 
بشماره هاى 388778/سرى ظ- 608580/ سرى ژ و فيش واريزى بشماره 126221-292/ ب نموده است چون 
اركان و شرايط درخواست فراهم مى باشد لذا شورا به استناد ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 و ماده 117 ق آ 
د م قرار تامين خواسته معادل مبلغ 30/000/000 ريال از اموال خواندگان متضامنا تا پايان رسيدگى صادر و اعالم 

مى دارد اين قرار پس از ابالغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در اين حوزه مى باشد . م الف/12/1537
قاضى شعبه 8 شوراى حل اختالف شهيد قنبرى كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9609988315200366 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شــماره ، شــاكى: آقاى حبيب اله فتحى فرزند عبداله به نشانى كرمانشــاه كوزران روستاى بابان ياور 
، متهــم: آقــاى حميد فتحى فرزند عبداله به نشــانى مجهول المكان ، اتهام ها: 1- قــدرت نمايى با چاقو 2- توهين 
به اشــخاص عادى 3- ضرب و جرح عمدى 4- تهديد (راى دادگاه) حســب كيفرخواســت شــماره 961023 مورخ 
96/11/8 صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى حميد فتحى متهم است به جرح عمدى بدنى با سالح 
ســرد ، تهديد ، فحاشى و قدرت نمايى با ســالح سرد موضوع شكايت آقاى حبيب اله فتحى فرزند عبداله به داللت 
اوراق و محتويات ، گواهى پزشــكى قانونى ، تحقيقات مرجع انتظامى بزه جرح عمدى با ســالح ســرد محرز و مســلم 
تشخيص لذا به  تجويز مواد 448-462-488-709 قانون مجازات اسالمى مصوب 92 و ماده 614 قانون مجازات 
اسالمى بخش تعزيرات بابت جرح داميه روى سر سمت چپ دو درصد ديه كامل ظرف مدت يكسال قمرى از تاريخ 
وقوع و از حيث جنبه عمومى به تحمل شش ماه حبس تعزيرى محكوم و در مورد ساير اتهامات بلحاظ فقد دليل كافى 
به استناد ماده 4 قانون آئين دادرسى كيفرى حكم بر برائت مشاراليه صادر و اعالم مى دارد كه راى صادره غيابى و 
ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/12/153
 رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

دادنامه
پرونده كالســه 9609988315900264 شعبه 103 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (103 جزايى سابق) 
تصميم نهايى شماره ، شاكى: آقاى صحبت بهرامى نژاد فرزند مراد به نشانى استان كرمانشاه ، شهرستان كرمانشاه 
، شهر كرمانشاه 22 بهمن ميدان مركزى خيابان نهم كوچه 105 پالك 35 طبقه چهارم ، متهمين: 1- آقاى محمدرضا 
نيك فرد فرزند رضا 2- آقاى فرهاد دليرى سوسفى فرزند محمد همگى به نشانى مجهول المكان ، اتهام: مشاركت 
در كالهبردارى مرتبط با رايانه به ميزان 244/999/472 ريال (راى دادگاه) حسب كيفرخواست شماره 961848 
مورخ 96/10/14 صادره از دادســراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقايان 1- فرهاد دليرى سوفى فرزند محمد 2- 
محمدرضا نيك فرد متهم هستند به مشاركت دركالهبردارى مرتبط با رايانه به ميزان دويست و چهل و چهار ميليون 
و نهصد و نود و نه هزار و چهارصد و هفتاد و دو ريال موضوع شكايت آقاى صحبت بهرامى نژاد فرزند مراد به داللت 
اوراق و محتويات پرونده ، شكايت شاكى ، گزارش پليس فتا ، استعالمات بعمل آمده ، تحقيقات بعمل آمده و عدم 
حضور متهمين جهت دفاع از خود عليرغم نشر آگهى بزه كارى محرز و مسلم تشخيص لذا دادگاه به تجويز ماده 13 
قانون جرائم رايانه اى عالوه به رد مال بصورت مساوى هر كدام را به تحمل يكسال حبس تعزيرى محكوم و اعالم مى 
دارد كه راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و ظرف مدت بيست روز 

ديگر قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان كرمانشاه مى باشد. م الف/12/152
رئيس شعبه 103 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه

متن آگهى
محكوم له: رضا نيازى فريد فرزند موســى ، محكوم عليه: حســن شعبانى ، پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد 
بدينوســيله به حســن شــعبانى كه مجهول المكان مى باشــد ابالغ مى شــود طبــق اجرائيه صادره از شــعبه  دوم 
حقوقى دادگســترى بهار در پرونده كالســه 960346 به موجب دادنامه شــماره 9609978130200799 مورخ 
1396/11/28 صادره از شــعبه دوم حقوقى دادگســترى بهار محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ شصت و چهار 
ميليون و ششــصد و بيســت و چهار هزار تومان بابت اصل خواسته و نيز پرداخت مبلغ 16/709/760 ريال بابت 
حق الوكاله و پرداخت 16/203/400 ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 
بر اســاس شــاخص بانك مركزى لغايت زمان اجراى حكم در حق محكوم له مى باشــد پرداخت نيم عشــر حق اجرا و 
نيز هزينه هاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشــد بديهى اســت با  توجه به غيابى بودن حكم اجراى حكم غيابى 
منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناســب از محكوم له ، يا ابالغ واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باشــد 
لــذا مفــاد اجرائيه صادره يك نوبــت در اجراى ماده 73 آ د م و ماده 9 قانون اجــراى احكام مدنى در يكى از جرايد 
كثيراالنتشــار درج مى گردد تا ظرف ده روز پس از انتشــار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد در غير 
اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نســبت به اجراى مدلول اجرائيه و وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد 

نمود. م الف/137
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بهار

آگهى احضار متهم
در اجراى ماده 174 قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب 92/12/4 در پرونده كالسه 9609988328600028 
شعبه نوزدهم داديارى دادسراى عمومى وانقالب شهرستان كرمانشاه به آقاى / خانم سليمان صيادچى فرزند حليم 
به موجب شكايت يوسف محمدى تبار كه به اتهام كالهبردارى به مبلغ چهار و چهارصد هزار ريال تحت تعقيب قرار 
دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وى و عدم امكان ابالغ احضاريه و عدم دسترسى به او مراتب يك نوبت در 
روزنامه اگهى تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهى در شعبه مارالذكر جهت پاسخگويى به اتهام خويش حاضر شود در 

صورت عدم حضور در مهلت مذكور تصميم الزم گرفته خواهد شد. م الف/189
 مدير دفتر شعبه نوزدهم دادسراى عمومى وانقالب كرمانشاه

متن آگهى

در پرونــده كالســه بايگانى 970187 اين شــعبه آقاى علــى فتاحى فرزند 

بمانعلى به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدى و تخريب و توهين تحت تعقيب قرار 

گرفته اســت با عنايت به مجهول المكان بودن متهــم و در اجراى مقررات ماده 

174 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور كيفرى به نامبرده 

ابــالغ ميگــردد تا ظرف مهلت 30 روز از انتشــار اين آگهى جهــت دفاع از اتهام 

انتســابى در اين شعبه حاضر گردد بديهى اســت در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م الف/97/8709

داديار شعبه 6 دادسراى عمومى وانقالب مجتمع شهيد بهشتى كرج

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقايان حسينعلى خشنود و مراد خشنود فرزند حسينعلى
خواهان آقاى رحيم تابعان شــكايتى بــه طرفيت خوانده آقايان مذكور به اتهام كاله بــردارى مطرح كه به اين 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده 9609988375400598 شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور (101 جزايى 
سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/3/27 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 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. 
منشى دادگاه كيفرى شعبه 101 دادگاه كيفرى دو شهر كنگاور

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم حسنعلى عيوضى فرزند جانعلى 
خواهان آقاى / خانم اسماعيل سرورى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم حسنعلى عيوضى به خواسته 
الزام به تنظيم سند خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709988603600062 شعبه 
36 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/2 
ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور 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. 
 دبير شعبه 36 حقوقى مجتمع شوراى حل اختالف شهيد بهشتى شهرستان كرمانشاه

آگهى وقت رسيدگى
خواهان آقاى عباس حســينى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى عليرضا حسين پور به خواسته مطالبه وجه 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609988516400701 شعبه 114 شوراى حل اختالف 
مالير ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/4/3 ســاعت 10 تعيين كه حسب دســتور 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 نشــانى كامل خود نســخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه 

حاضر گردد. م الف/139
مسئول دفتر 114 شوراى حل اختالف مالير

آگهى اجرائيه
در پرونده كالسه 970099 به موجب دادنامه شماره 9409978517000496 صادره از شعبه 117 شوراى 
حل اختالف مالير محكوم له به شــرح ذيل صادر گرديده اســت به موجب درخواســت اجراى حكم مربوط به شــماره 
9709978516700035 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ چهار ميليون تومان بابت اصل خواســته به 
انضمام مبلغ نوزده هزار و پانصد تومان هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از سررسيد از زمان سررسيد الى 
يوم الوصول در حق محكوم له صادر مينمايد با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مفاد اين اجراييه يك نوبت 
در روزنامه كثيراالنتشــار آگهى و ده روز پس از آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شــد و  جهت محكوم عليه اخطار و 
يــا ابالغ ديگرى صادر نمى گــردد مگر آن كه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به اجراى احكام مدنى مالير اعالم 

نمايد. م الف/143
مسئول دفتر شعبه 117 شوراى حل اختالف مالير

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

برابــر رأى شــماره 139760301058000209 مورخ 1397/2/3 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ســيد مجتبى علوى دهكردى فرزند سيداســداله بشــماره شناسنامه 569 كدملى 
1819648338 صادره از تهران در ششــدانگ يك قطعه زمين مشجر با بناى احداثى در ان به مساحت 742/50 
مترمربع پالك 16377 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 391 فرعى از 71 اصلى واقع در جيالرد از تمامى مالكيت 
رسمى 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 
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 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. م الف/5142– تاريخ انتشار نوبت اول: 

97/2/24 و تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/3/8
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى حصر وراثت
آقاى روح اله، شهرت: ربانى نيا، نام پدر: عبدالنبى، بشناسنامه 10556 صادره از دزفول درخواستى بخواسته 
صــدور گواهــى حصر وراثت تقديــم و توضيح داده كــه 970122/1/97 ح مرحوم عبدالنبى، شــهرت : ربانى نيا، 
بشناســنامه 54615 صــادره دزفول در تاريخ 97/1/30 در دزفول اقامتگاه دائــم فوت ورثه اش عبارتند از 1- 
متقاضى از باال پسر متوفى 2- فاطمه ربانى نيا به ش ش  1990914721 دزفول 3- نسرين ربانى نيا به ش ش 
739 دزفــول 4- نــدا ربانى نيا به ش ش 1990259715 دزفول 5- نرگس ربانى نيا به ش ش 10555 دزفول 
(دختران) 6- فريده تيب به ش ش 1353 دزفول زوجه متوفى والغير پرونده كالسه 970122/1/97 ح در شورا 
ثبت شــد . اينك با انجام تشــريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هركس اعتراض دارد يا 
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برخی کارشناس��ان در ارزیابی  کــش تصمیمات گرفته شده از سوی خـط 
بان��ک مرکزی این نکته را مطرح می کنند که برخی 
تصمیمات اعمال ش��ده از س��وی این نهاد به عنوان 
یک نهاد رسمی و اثرگذار در اقتصاد کشور به حدی 
مش��کل آفرین بوده که گاهی باید در این مساله که 
دست اندرکاران این نهاد اقتصاد خوانده اند شک کرد.

این کارشناس��ان با انتقاد از تصمیمات اتخاذ 
ش��ده این مس��اله را فرض می کنند که اگر رئیس 
کل بان��ک مرکزی اقتصاد هم نخوانده باش��د و به 
قید قرعه رئیس بانک مرکزی ش��ده باش��د نیز با 
اندک��ی تامل نس��بت ب��ه اتخ��اذ تصمیمات کمی 
منطقی تر عمل خواهد کرد و حتی در این شرایط 
هم باز انتظار می رود تصمیم های بهتری از س��وی 

این نهاد اخذ شود.
منتقدان تصمیمات بان��ک مرکزی با انتقاد از 
تصمیم��ات بانک مرکزی درخصوص بازار س��که و 
قیم��ت پیش فروش آن این نکته را مطرح می کنند 
ک��ه به اعتقاد رئیس بانک مرک��زي اگر با نرخ یک 
و نیم میلیون تومان س��که پیش فروش کند، طبق 
اصول اقتصادي، عرضه باعث می شود تقاضا فروکش 
کند و این در حالی است که این متولی به هیچ وجه 

متوجه اتفاقاتی که در حال وقوع است، نیست. 
این کارشناس��ان با بیان اینک��ه این روش به 
هیچ وج��ه منجر ب��ه ایجاد تع��ادل در قیمت یک 
میلیون و 500 هزار تومان نمی شود می گویند؛ در 
عالم واقعیت هر سرمایه گذاري با دو متغیر ریسک 
و بازده اقدام به س��رمایه گذاري می کند. حال این 

شرایط را در نظر بگیرید؛ قیمت سکه در بازار آزاد 
1.٨ میلیون تومان است و بانک مرکزي در قیمت 

1.5 میلیون تومان اقدام به پیش فروش می کند. 
به عنوان س��رمایه گذار ریسک و بازده خریدار 
در پیش خری��د چقدر اس��ت؟ این کارشناس��ان 

می گویند؛ در بدترین حالت بانک مرکزي موفق 
می ش��ود و خریدار با نرخ 1500 می فروشد و 

در بهترین حالت نرخ باالتر می رود 
و به 2 میلیون می رس��د و در 

م��دت کوتاه��ي 30 درصد 
سود عایدش می شود. 
ای��ن گ��روه ب��ا 

این  از  انتق��اد 
مس��اله ک��ه 
ایجاد امکان 

پیش فروش سکه نه تنها کمکی به بازار نمی کند بلکه 
منجر به آن می ش��ود که بازار داغ تر شود می گویند؛ 
البته این اقدام دس��ت بانک مرکزي را براي کنترل 

قیمت در آینده هم خالي می کند، زیرا منابع کشور 
را با ثمن بخس فروخته شده است.

به گفته این کارشناس��ان این اق��دام تقاضاي 
جدی��د ه��م ایجاد می کند ب��ه این معنا ک��ه افراد 
جدیدي تشویق می ش��وند در این بذل و 
بخشش از جیب ملت ایران شریک شوند.   
این افراد با انتقاد از گفته متولیان مبنی 
بر اینکه "تقاضا براي پیش خرید س��که 
بس��یار باالت��ر از پیش بین��ي م��ا بود" 
پیش��نهاد می کنن��د که با این تفاس��یر 
می توان نس��بت به پیش ف��روش خزانه 

طالي کشور هم اقدام کرد.
از  اقتصاددان��ان  ای��ن 
س��وی دیگر با اش��اره به 
تیم  محاس��بات 

اقتصادي دولت براي محاس��به ن��رخ ارز؛ مبنی بر 
اینکه باید تورم مدنظر متولیان را از تورم ملموس 
در جامع��ه کم و در نرخ پایه ضرب کرد می گویند؛ 
اگر ت��ورم مدنظر متولیان را 4 و ت��ورم مورد نظر 
کارشناسان را 10 درصد لحاظ کنیم؛ اختالف این 
دو رق��م 6 درص��د را به ما می دهد و با احتس��اب 
همین رقم می توانیم مطمئن باش��یم که قیمت تا 

آخر سال نهایت 6 درصد نوسان می کند.
ای��ن کارشناس��ان با بی��ان اینکه این ش��یوه 
محاس��باتی نیازی به تحصیالت رده باالی اقتصاد 
ندارد می گویند؛ سیاس��ت های دس��توری متولیان 
درخصوص بازاری مانند ارز جوابگو نیست و دیر یا 
زود این دستورات تکلیفی تبعات منفی خود را در 
بازار ارز و سایر بازارها نشان می دهد و نه تنها افکار 

عمومي رو آرام نمي کند که نگران تر نیز می کند.
به اعتقاد این گروه درجه ندیدن واقعیت ها به 
حدي رسیده که نمی توان امید به کنترل بازار و یا 
محصولی را داشت و متاسفانه هر چه پیشتر برویم 
با این تفکرات و سیاس��ت ها مش��کالت دوچندان 

می شود. 

سکه ۹۳ هزار تومان ارزان شد
گفتنی اس��ت؛ در جریان معام��الت بازار آزاد 
ته��ران، دیروز قیمت ه��ر قطعه س��که تمام بهار 
آزادی طرح جدید با 93 هزار تومان کاهش به یک 

میلیون و 972 هزار تومان رسید.
همچنین هر سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
ب��ا 39 هزار تومان کاهش ب��ه یک میلیون و 952 
هزار تومان، نیم س��که ب��ا 6 هزار تومان کاهش به 
یک میلیون و 70 هزار تومان، ربع س��که 10 هزار 
توم��ان کاهش ب��ه 5٨٨ هزار تومان و س��که یک 

گرمی به 377 هزار تومان معامله شد.
هر اونس طال در بازارهای جهانی 131٨ دالر 
و 21 سنت و هر گرم طالی 1٨ عیار 191 هزار و 

٨49 تومان است.

سیاست روز سیاست های بانک مرکزی در بازار طال و ارز را بررسی می کند؛

چوب حراج به منابع کشور

اینکه از سمت  بر  تاکید  با  بانک مرکزی  روز گذشته رئیس کل 
خود استعفا نداده ام، گفت: این موضوع صحت ندارد و تعجب می کنم 

که چرا برخی افراد مباحث این چنینی را مطرح می کنند.
 ولی اهلل سیف از تخصیص ارز مورد نیاز صنایع به نرخ4200 تومان 
خبر داد و گفت: خللی در روند واردات کاالهای اساسی ایجاد نشده 
اظهار  تومانی،  ارز 4200  به  نیاز صنایع  تامین  است. وی درخصوص 
داشت: حجم تخصیص ارز و ثبت سفارشی که انجام شده بر مبنای ارز 

4200 تومان طی یک ماه گذشته نزدیک به ۷ میلیارد دالر است.
بانک مرکزی با بیان اینکه تخصیص رقم ۷ میلیارد دالر در یک 
شده  ارز  تامین  دالر  میلیارد   4 گفت:  است،  باالیی  رقم  بسیار  ماه 
پیش  حال  در  خود  طبیعی  کامال  مسیر  در  کشور  واردات  روند  و 
و  پیاده سازی درست شده  اقدامات جدید  است. خوشبختانه  روی 
هیچگونه اختاللی در آن وجود ندارد و صنایع کشور درخصوص تامین 

نیاز خود به ارز 4200 تومانی هیچگونه مشکلی ندارند.

نمای نزدیک


