اخبار
سودجویان بر طبل خام فروشی
مواد معدنی میکوبند

رئیس فراکســیون معدن مجلس ،گفت:
جز ســودجویی چیز دیگری در درخواست
تغییر قوانین بــه منظور صادرات مواد خام
معدنی وجــود ندارد و باید بــدون تعارف
گفت که خامفروشی مواد معدنی نیز همانند
سایر داللیها اســت.داریوش اسماعیلی
در گفتوگــو با خانه ملــت ،در خصوص
خام فروشــی مواد معدنی ،اظهارداشت :به
هیچ عنوان الزم نیســت در راستای خام
فروشــی مواد معدنی قوانین تغییر داشته
باشند ،متاســفانه تعدادی در بخش معدن
کشور به شکلهای مختلف دائما به دنبال
این هســتند تا مواد معدنــی را بهصورت
خام بهفروش برســانند و ارز حاصله را در
خارج از کشور سرمایهگذاری کنند.رئیس
فراکسیون معدن مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه تشکلهایی ایجاد شده تا دائما
بر طبل خامفروشی مواد معدنی بکوبند؛ اما
حرفی از فــرآوری مواد بر زبان نمیآورند،
گفت :تشکلهای ایجاد شده دائما اعالم
میکنند که عوارض بر خامفروشی برداشته
شود ،خامفروشی اشکال ندارد و کشور نیاز
به ارز دارد.وی ادامــه داد :امروز در داخل
کشور ســاخت کارخانه گندوله که یکی از
کارخانههای است که میتواند از خامفروشی
سنگ آهن جلوگیری کند بومیسازی شده
بــه صورتی که اگر در حــال حاضر قصد
داشته باشــیم چنین کارخانهای در داخل
کشور بســازیم هیچ نیازی به خارجیها
نداریم ،این اتفاق نتیجه جلوگیری از خام
فروشی مواد معدنی است.
با خروج از ایران فروش پژو در
خاورمیانه  ۲۶درصد کاهش یافت

فروش شرکت پژو در خاورمیانه به علت
تحریمهــای جدید آمریــکا  ۲۶درصد
کاهش یافته اســت.به گزارش فارس به
نقــل از رویترز ،با وجــود این که فروش
شــرکت خودروســازی پژو در جهان در
نیمه نخست امســال افزایش یافته ،اما
فروش این شرکت در خاورمیانه به علت
تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران 26
درصد کاهش یافته است .ایران در سال
گذشته میالدی بیش از  12درصد فروش
این گروه خودروسازی را به خود اختصاص
داده بود.شــرکت پژو طی سالهای اخیر
تالش کرده است تا بازارهای خارج از اروپا
را گســترش دهد ،اما با خروج از ایران و
قرارداد خرید شرکت اوپل ،وابستگی این
شرکت به بازار اروپا افزایش یافته است.

دستور صریح رییسجمهور درباره تخلف در واردات خودروهای خارجی

دولت فسادستیزی را از خود آغاز میکند

گروه اقتصادی :رئیــس جمهور پس از
دریافت گزارش وزارتخانههای صنعت،
معدن و تجارت ،اطالعات ،امور اقتصادی
و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری
دربــاره وقوع تخلف در واردات و فروش
خودروهای خارجی ،ضمن دســتورهای
جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی
ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه
خواســت ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت
و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده
رســیدگی شــود ،مجرمان و متخلفان
به مجــازات قانونی برســند و اموال و
ســودهای کالن نامشروع به بیت المال
بازگردد.بــه گــزارش «عصرایرانیان»،
حجت االســام و المســلمین حسن
روحانی در گزارش به مردم  ،تاکید کرده
است :اینک با تالش مسئوالن اجرایی
و بر اســاس بررسی مجموع گزارش ها
می توان از احتمال یک فساد هماهنگ
از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران
دولتی ،یک شــرکت رایانــه ای و چند
شــرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنیــن از معاون اول رئیس
جمهور خواسته است برای جلوگیری از
تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه
ها و عوامل فساد ساختاری ،رسیدگی به
لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات
عمومی» و « شــفافیت» را در اولویت
قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به
مجلس شورای اسالمی اقدام نماید.متن
گزارش رئیس جمهور بــه مردم که در
پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهموری
به این شرح منتشر شده است :بسم اهلل
الرحمن الرحیم؛گزارش به مردم؛بدنبال
دریافــت گزارش هایــی در مورد وقوع
تخلــف در واردات و فروش خودروهای
خارجی ،به وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دســتور دادم تا ظرف ۱۵روز موضوع را
بررســی و هرگونه تخلف را صریح ًا به
مردم و دستگاه قضایی اعالم نماید .در
این فاصلــه ،از وزارت اطالعات ،وزارت
امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست
جمهوری هم خواســتم تا گزارش های
الزم را تهیه و ارسال نمایند.بنا بر گزارش
وزارت اطالعات این تخلف از طریق ثبت
سفارش های غیرقانونی و اخالل در بازار
موجب تشــدید واردات خودرو و خروج
گســترده ارز از کشــور ،ایجاد تقاضای
کاذب و افزایش بی رویه قیمت ،کسب
سودهای نامشــروع و بروز پدیده داللی
در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق

گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق
دستکاری در تاریخ ثبت سفارش ،تغییر
در عنوان کاالی مورد سفارش و تخلف
در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده
اســت .در این گزارش گروه های اصلی
درگیر در تخلفات ثبت ســفارش خودرو
شــامل برخی کارکنــان وزارت صمت،
تعــدادی از وارد کنندگان خودرو و چند
نفر از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف
قرارداد برای پشــتیبانی از سامانه ثبت
سفارش معرفی شده اند.اینک با تالش
مســئوالن اجرایی و بر اساس بررسی
مجموع گــزارش ها می توان از احتمال
یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت
چند نفر از کارگزاران دولتی ،یک شرکت
رایانه ای و چند شرکت وارد کننده خودرو
سخن گفت.با توجه به تعهد رئیس جمهور
به اصل شفافیت و درک این ضرورت که
دولت باید فساد ســتیزی را از خود آغاز
کند؛بــه معاون حقوقــی رئیس جمهور
دستور می دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه
گزارش ها و تحقیقات انجام شده ،ضمن
اعــام جرم به مقامات قضایی ،اقدام به
طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی
الزم دیگر بــرای احقاق حقوق عمومی
بنماید .به وزیر صنعت ،معدن و تجارت
دستور می دهم:طبق قانون پرونده تمام
افرادی را کــه در موضوع فوق مرتکب
تخلفی شده اند بدون هیچ مالحظه ای
به هیئت رســیدگی بــه تخلفات اداری
ارجاع دهد.با تشکیل کارگروه ویژه ای با
مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی،
اطالعات ،ارتباطات و فناوری اطالعات

اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139760318012000767
–  97/03/20هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای  /سهراب غم خوار نصیر
محله فرزند عبداله بشــماره شناسنامه  1234صادره از شفت در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 60مترمربع بشــماره پالک فرعی  1015از  4اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1فرعی واقع در
روستای نصیر محله شفت بخش  21گیالن از مالکیت رسمی اقای عبداله غمخوار نصیرمحله (صاحب
نسق) محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی می شــود اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشــاراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تســلیم و
پس از اخذ رســید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگستری شهرستان شفت
مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است در
صــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواســت وفق
مقررات نســبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول
 97/4/24تاریخ انتشار نوبت دوم 97/5/7
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
598
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای شــماره  97/2 /29-139760318003001300هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی خانم قمر مرادی ملسکامی فرزند حسین بشماره شناسنامه  925صادره از فومن به شماره
ملی  2668692687ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی
(انباری) بمساحت  186/07مترمربع پالک  1133فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5
فرعی از یک اصلی واقع در نوگوراب بخش  24گیالن خریداری از مالک رســمی اقای میر محمد علی
دژکام محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/4/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/7 :
 600سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اســناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای شــماره  97/2 /29-139760318003001301هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مســتقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی اقای حســین مرادی ملسکامی فرزند همت بشماره شناسنامه  1صادره از فومن به شماره
ملی  2669615155ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی
(انباری) بمساحت  186/07مترمربع پالک  1133فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 5
فرعی از یک اصلی واقع در نوگوراب بخش  24گیالن خریداری از مالک رســمی اقای میر محمد علی
دژکام محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/4/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/7 :
 602سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660318012004030
–  96/12/13هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند
رسمی مستقر در این واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه صفری فرزند
ســیف اله بشماره شناسنامه  3975صادره از شهریار در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه
و محوطه به مســاحت  371/94مترمربع بشماره پالک فرعی  648از  24اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  85فرعی واقع در احمد سرگوراب خ  22بهمن شفت بخش  21گیالن از مالکیت رسمی اقای/
خانم رجبعلی حسین نیا احمد سرائی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در اجرای
ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود

و رئیــس کل بانک مرکزی نســبت به
اعمال اصالحــات رویــه ای و نهایی
کردن سامانه ای یکپارچه برای کنترل
واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد
و ایجــاد شــفافیت الزم و جلوگیری از
تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.به وزیر
دادگستری دستور می دهم در رسیدگی
به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت هایی
که از طریق تقلب ،گرانفروشی ،احتکار و
اخالل در نظام عرضه و تقاضا به منافع
نامشــروع دســت یافته اند تسریع کند
و نســبت به اعمال مجازات های مقرر
اقدام نماید .به وزیر امور اقتصاد و دارایی
دســتور می دهم :از ترخیص باقیمانده
خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری
کند و اطالعات خودروهای ترخیص شده
را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع
ذی ربط قرار دهد.پرونده مالیاتی افراد و
شرکت های دخیل در این جریان با دقت
مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر
حقوق دولتی پرداخت نشده ی مربوط به
فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان را
در اسرع وقت وصول نماید .از معاون اول
رئیس جمهور می خواهم برای جلوگیری
از تکرار تخلفات مشــابه و خشــکاندن
ریشــه ها و عوامل فســاد ســاختاری،
رســیدگی به لوایــح «مدیریت تعارض
منافع در خدمات عمومی» و « شفافیت»
را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال
سریع آن ها به مجلس شورای اسالمی
اقدام نماید .از رئیس محترم قوه قضائیه
می خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار
عمومی تخلــف در هر دســتگاهی به

اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آســیب
جدی می رســاند ،ترتیبی اتخاذ نمایند
تا با دقت و ســرعت و خــارج از نوبت
به این پرونده رســیدگی شود ،مجرمان
و متخلفان به مجازات قانونی برســند
و اموال و ســودهای کالن نامشروع به
بیت المال بازگردد.حسن روحانی؛رئیس
جمهور ۲۳تیرماه  .گفتنی اســت واردات
غیرقانونــی بیــش از  6400خودروی
لوکس خارجی توسط برخی افراد خاص
در سال گذشته ،به معمای عجیبی تبدیل
شده اســت و گویا دستگاههای دولتی و
نهادهای نظارتی تمایلــی به برخورد با
آن و معرفی مقصران و مجرمان ندارند.
در شرایطی که در ســال جاری قیمت
خودروهای خارجی حتی تا  100درصد
افزایش یافته و ســود رانتی بیسابقهای
نصیب واردکنندگان کرده ،ماجرای فساد
در واردات خودرو در ســال گذشته هنوز
به پایان نرســیده اســت.تاکنون تصور
میشد واردات بیش از  6400خودرو در
دوره ممنوعیت ثبت سفارش ،از طریق
تخلفات اداری مث ً
ال با رد و بدل شــدن
رشــوه صورت گرفته باشــد ،اما رئیس
سازمان بازرسی کل کشور این تخلف را
در حد هک سایت ســفارش ،تنزل داد.
بهاین ترتیب ،چند روز پس از تذکر رهبر
معظم انقالب اسالمی در خطبههای نماز
عید فطر درباره ضرورت مبارزه جدی با
فساد اقتصادی ،اظهارات رئیس سازمان
بازرسی کل کشور درباره دالیل واردات
غیرقانونی خودرو به کشــور در ســال
گذشــته ،ابهاماتی درباره عزم نهادهای

را کتبا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی
دادگستری شهرستان شفت مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره
ارائه نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی
تقدیم دادخواســت وفق مقررات نســبت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت اقدام خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول  97/4/24تاریخ انتشار نوبت دوم 97/5/7
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
604
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان گیالن اگهی بند  6از مــاده  147اصالحی قانون ثبت چون در
اجــرای ماده  147اصالحی قانون ثبت و بموجب رای شــماره  6148مورخه  1397/04/17هیت حل
اختالف مســتقر در ثبت صومعه سرا تصرف مالکانه اقای رمضانعلی اصغرزاده مرکیه فرزند عزیز
در ششدانگ یک قطعه از پالک  1و  2متصل بهم واقع در قریه پشت مسار سنگ اصلی  47بخش 22
گیالن بعنوان ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر اعیان احداثی بمساحت  5104مترمربع از نسق
زراعی عزیز اصغرزاده از طرف هیات مذکور احراز گردید و پالک  312برای ان منظور شــده لذا بر
موضوع بر اســاس بنــد  6ماده  147اصالحی قانون ثبت در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهی می
شود چنانچه نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح زیر اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار
اگهــی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نماینــد در غیر این صورت پس از انقضاء
مدت مذکور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالکیت اقدام میگردد و صدور سند مالکیت جدید
مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول  1397/04/24تاریخ انتشار نوبت
دوم 1397/05/07
 596رییس ثبت اسناد و امالک صومعه سرا – علی کاظمی پاکدل
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی آگهی
موضوع ماده  3و قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان
های فاقد سند رســمی برابر رأی شماره  139760301060001148هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی برهوه فرزند صفر به شماره شناسنامه 560
صادره از الهیجان در شش دانگ یک باب خانه به مساحت  50مترمربع پالک  184فرعی از  12اصلی
واقع در قریه خیرآباد ورامین خریداری از مالک رسمی خانم زهرا حسن زاده محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ث/م.الف  190تاریخ
انتشار نوبت اول 97/04/09 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/04/24 :
محمد رحیم پور راینی – رئیس ثبت اسناد و امالک
اصالحیه پیرو اگهی منتشــره مورخ  97/4/21به شماره م/الف  632محکوم علیه رضا ملکی خواص
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 5درصد میزان محکومیت از بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت که
اشتباها درج گردیده و بدینوسیله اصالح میگردد.
حوزه پنجم شورای حل اختالف
دادنامه  -پرونده کالســه  9609980493600832شعبه  6شــورای حل اختالف شهرستان اردبیل
تصمیم نهایی شماره خواهان :بانک سامان با مدیرعاملی آقای احمد طاهری بهبهانی با وکالت آقای
امید مطلعی نمین فرزند محمدباقر به نشانی :اردبیل ،شهرستان اردبیل،شهراردبیل ،میدان شریعتی،
اول خیابان نائبی ،طبقه دوم ساختمان ارس اپتیک..خواندگان -1 :آقای مسعود رحیمی دولق فرزند
محمد؛  -2آقای محبت ســفیدی فرزند علی آقا همگی به نشــانی؛  -3آقای محمد نخســتین ساعدی
گرجان فرزند مســتعلی؛  -4آقای محمد عســگری فرزند حســنقلی همگی به نشانی اردبیل ،شهرک
رجایی ،شهدای یک ،پ  .21خواسته :مطالبه وجه .در خصوص دعوی آقای امید مطلعی با وکالت از
بانک سامان بطرفیت آقایان -1 :آقای مسعود رحیمی دولق؛  -2آقای محبت سفیدی؛  -3آقای محمد
عســگری؛  -4آقای محمد نخستین ساعدی گرجان؛ بخوســته مطالبه به مبلغ  148098319ریال با
احتساب جریمه تاخیر تادیه روزانه  29 / 035به انضمام کلیه خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل.
وکیل خواهان مستند دعوی خود را کپی مصدق قرارداد بانکی مورخه  85 / 5 / 4قرار داده و مدعی
اســت خواندگان بابت قرارداد تســهیالت اعطائی به بانک متضامنا مبلغ خواسته را بدهکار بوده و
از پرداخت آن امتناع می ورزند .خواندگان دعوی علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلســات شــورا
حضور نیافته و الیحه دفاعیه ارســال نداشــته اند و مســتندات ابرازی مصون از انکار و تعرض و
تکذیب خواندگان باقی مانده است .لذا قاضی شورا با بررسی مستندات خواهان ،دعوی وی را وارد
تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  159و  522از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15قانون
عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های ذیل آن حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ
 148098319ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  4300000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 4754359
ریال بابت حق الوکاله وکیل و نیز خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  1396 / 9 / 19لغایت اجرای حکم
با توجه به نرخ مصرح در قرارداد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد .رای صادره غیابی بوده

نظارتــی کشــور در برخورد با مفاســد
اقتصادی ایجاد کرد.پس از انتشــار خبر
واردات غیرقانونی  6481خودرو در دوران
ممنوعیت ثبت سفارش  ،گمانهزنیهایی
از حضور شــرکتهای صــوری ،کارت
بازرگانیهای جعلی یا ورود این خودروها
از مناطق آزاد توســط برخی رســانهها
منتشر شد ،اما دیری نپایید که مشخص
شد این قاچاق سازمانیافته توسط چند
شرکت بزرگ با کارت بازرگانی رسمی و
انجام تمام مراحل قانونی و از مسیر سبز
گمرکی رخداده است .چند شرکت اصلی
واردکننــده خودرو نقش اصلی را در این
قاچاق الکچری بازی کردهاند.احتمالی
که وجود دارد و به اظهارات مســئوالن
وزارت صنعــت هم نزدیک بود ،این بود
که این چند شرکت با تطمیع کارمندان
سامانه ثبت سفارش ،مجوز ورود خودروها
را گرفته باشند ،اما این خودروها به دلیل
قوانین و دســتورات باالدســتی توسط
گمرک ترخیص نشــدهاند و به احتمال
زیاد همین افراد توانستهاند با ارتباطی که
با مســئوالن گمرک هم گرفتهاند اجازه
ترخیص  ۱۹۰۰دستگاه از این خودروها
را کسب کنند.آنطور که مشخص است
این قاچاق ســازمانیافته با تسامح چند
دســتگاه انجا م شده است و یک کارمند
یا چند اپراتور ساده مسئولیت هدایت آن
را بر عهده نداشتهاند.
ادمین ثبت سفارش فراری است

نادر قاضیپور ،عضو کمیسیون صنایع و
معادن مجلس به خبرنگار ما خبرداد ،یک
جوان مسلط به اینترنت و رایانه توانست
سایت ثبت سفارش را درست در زمانی
که ثبت ســفارش خودرو قطع بود هک
کند و از این طریق اقدام به ثبت سفارش
 6400خودرو کرده است.وی افزود :این
جوان ادمین ثبت سفارش میشود و کار
افــرادی را که خواســتار واردات خودرو
بودند راه میاندازد.قاضی پور به تشریح
اقدامات این فرد متخلف و هکر ســایت
پرداخت و گفت :پس از ثبت ســفارش
 6400خودرو این جوان پولهای زیادی
را به جیب میزند و فراری میشود .اکنون
هیچ خبری از وی نیست و تخلفات انجام
شده باقی مانده است که سازمان بازرسی
کل کشور و قوه قضاییه باید به صورت
مستقیم نســبت به این تخلفات ورود و
افراد خاطی را دستگیر و اقدامات قانونی
را انجام دهند.

یکشنبه  24تیر  1 1397ذیالعقده 1439
 15جوالی  2018شماره 2482

5

اقتصادي

www.asre-iranian.ir

اخبار
شناسایی یک هزار روستای کانونی
پیشرو در حوزه اشتغال

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،گفت :در
کشور هزار روستای کانونی پیشرو و پیشتاز
در حوزه اشــتغال را شناسایی کردیم و کار
پایلوت در  500روســتا شروع شده است.
به گزارش فارس ،علی ربیعی در ســی و
یکمین سفر خود دردولت دوازدهم به استان
اردبیل و در حاشــیه بازدید از کارگاه تولید
فرش آذرخش شهرســتان کوثر در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :ما با حمایت از زنجیره
اشتغال روستایی تالش میکنیم تا در کشور
به تقویت روستاها و جلوگیری از مهاجرت
روســتائیان کمک کنیم به طوری که در
شهرهای اشــتغال زا در حوزه گردشگری،
خدمات و کشــاورزی حمایت همه جانبه
را انجام میدهیم.وی به تنوع رشتههای
اشتغال روســتایی با ورود و استقبال خود
روســتائیان اشــاره کرد و افزود :شــاهد
نمونهای از این طرحها در قالب بومگردی
روستایی در بخش گردشگری هستیم و در
اکثر استانهای کشور چنین طرحهایی در
مناطق روستایی در حال انجام است.
راهاندازی «قرارداد اختیار»
معامالت سکه از سهشنبه

معامالت قرارداد اختیار معامله سکه طال از
روز سه شنبه هفته جاری در بورس کاال راه
اندازی می شود.به گزارش مهر ،بورس کاال
با صدور اطالعیه ای از راه اندازی قرارداد
اختیار معامله ســکه طال برای سررسید
دی ماه  ۹۷از روز ســه شنبه هفته جاری
خبرداد.بر اساس این اطالعیه تمام فعاالن
معامالت قراردادهای مشتقه ،قراردادهای
اختیار خرید و فروش سکه طال ،سررسید
دی ماه  ۱۳۹۷از روز ســه شنبه  ۲۶تیرماه
راه اندازی می شود.بر اساس این اطالعیه،
در صورت افزایش قیمت سکه به بیش از
 ۲میلیون  ۹۰۰هزار تومان یا کاهش آن به
کمتر از  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار تومان ،مطابق
با نحوه درج قراردادهای اختیار معامله در
مشخصات قرارداد ،نماد معامالتی جدید به
نمادهای معامالتی روز سه شنبه  ۲۶تیرماه
اضافه خواهد شد.

و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز پس از
سعید نوری – قاضی شعبه
آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی اردبیل می باشد/س
 6شورای حل اختالف اردبیل
ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای محمدحسن مهمان دوست فرزند محمد مهدی
ناصراالســام  /خواهان آقای حجت اله جامی فرزند قدرت اله دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای
محمد حسن مهمان دوست فرزند محمدمهدی به خواسته تقاضای تحویل مبیع مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709987785400314شعبه دادگاه عمومی بخش صفادشت ثبت
و وقت رسیدگی مورخ  1397/7/16ساعت  10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر
گردددفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش صفادشت  686م الف
آگهــی تحدید حدود اختصاصی به اســتناد مــاده  13آئین نامه قانون تعییــن تکلیف  ،تحدید حدود
ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده دارای پالک 704فرعی از -28
اصلی واقع در اراضی قریه نوده کتول بخش شش ثبت علی آباد کتول به مساحت  44/07متر مربع
ملکی آقای محسن قاسم پور فرزند علی اصغرساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1397/5/17در
محــل وقــوع ملک واقع در علی آباد کتول خیابان امام رضا فردوس  19بعمل خواهدآمد .از این رو
چنانچه مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است می تواند
فقط تا ســی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر شــماره
پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
به مرجع ثبتی دادخواســت به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا
نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواســت را دریافت به
اداره ثبت تسلیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت
به صدور سند مالکیت خواهد نمود .م.الف 51793 :تاریخ انتشار :یکشنبه 1397/4/24
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع
ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند
رسمی برابر رای شــماره  139760316009000615مورخه  1396/11/03هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک سنقر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهوش امجدیان فرزند عبدالحسین بشماره
شناســنامه  19283صادره از ســنقر در ششــدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی دران به مساحت
117مترمربع در قســمتی از پالک 199فرعی از  12از  2215اصلی واقع در ســنقر –شــهرک نیروی
انتظامی –فاز یک –خیابان شــهید اوینی خریداری مع الواســطه از مالک رســمی اقای فتح اله برزگر
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است د
ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/04/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/04/08:
محمد ابراهیم بشیری –رئیس ثبت اسناد وامالک سنقر
اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهــی موضوع مــاده  3قانون و ماده  13آئین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی و اراضی
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139760316009000614مورخه  1396/11/03هیات
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد
ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عباس واحدی فرزند علی محمد
بشماره شناسنامه  159صادره از سنقر در ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی دران به مساحت
117مترمربع در قســمتی از پالک 199فرعی از  12از  2215اصلی واقع در ســنقر –شــهرک نیروی
انتظامی –فاز یک خریداری مع الواســطه از مالک رســمی اقای فتح اله برزگر محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است د ر صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/04/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/04/08:
محمد ابراهیم بشیری –رئیس ثبت اسناد وامالک سنقر

