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ائتاف سعودی مجبور 
به توقف جنگ خواهد  شد

سخنگوی نیروی هوایی ارتش یمن: 

»حمایت« گزارش می دهد

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد

شیخ نعیم قاسم:

باید ها و نبایدهای دریافت مالیات 
از سکه های پیش فروشی

افزایش اعتماد عمومی جامعه 
با اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئوان

آمادگی پلیس برای اجرای
 طرح جدید ترافیک در پایتخت

 آمریکا مشغول بحران آفرینی 
در سراسر جهان است

والیبال نشسته ایران 
قهرمان آسیا شد
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1. دیدار تاریخی »شینزو آبه«، نخست وزیر ژاپن با 
رهبر معظم انقاب، نمایشی با شکوه از »دیپلماسی 
اقتدار« را در براب�ر زیاده خواهی آمریکا به نمایش 
گذاشت. دونالد ترامپ از طریق این مقام بلندپایه 
ژاپنی چند پیام – بخوانید دس�تورالعمل- را برای 
ایران ارس�ال کرد و اولین هدفی ک�ه از آن مدنظر 
داش�ت، کس�ب جایگاه بین المللی ب�ود. کلیددار 
کاخ س�فید تاش می کرد به جهان ثاب�ت کند که 
ابرقدرت منطقه غرب آس�یا را مطیع خود کرده و 
تصور می کرد که از رهگ�ذر »تحریم« و »دعوت به 

مذاکره« به صورت توأمان می تواند...

ارکان 
دیپلماسی اقتدار

یاد د اشت
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  حسین شیخ ااسام 

آگهی

بدین وس�یله به شرکت مارینا انرژی سبز کیش به شماره ثبت 310165  به نشانی هرمزگان جزیره کیش 
بازار س�ارینا یک ک 2 اباغ می ش�ود بانک توس�عه تعاون به استناد قرارداد ش�ماره 96205919  مورخ 
96/2/20 جهت وصول مبلغ 3/098/574 یورو مشتمل بر مبلغ 2/428/037 یورو بابت اصل طلب و مبلغ 
502/903 یورو سود و مبلغ 167/634 یورو بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 97/5/7 و از آن تاریخ تا 
تاریخ تس�ویه کامل مطالبات، طبق مقررات علیه آن ش�رکت و متعهدین دیگر قرارداد مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده که پرونده اجرایی به کاس�ه 139704001012001072/1 در اداره دوم اجرای اس�ناد رسمی 
تشکیل شده و در جریان اقدام است. چون طبق گزارش مورخ 97/6/7  مامور اباغ کیش، اباغ اجرائیه 
به آن ش�رکت به دلیل عدم شناسایی نشانی میسر نشده لذا به استناد تقاضای وارده شماره 12008655 
مورخ 97/7/2 بس�تانکار و وفق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس�ناد رس�می ازم ااجرا مفاد اجرائیه 
فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه کثیر اانتش�ار محلی آگهی می ش�ود چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش�ار این اگهی که روز رس�می اباغ اجرائیه محسوب می گردد، اقدام به پرداخت بدهی خود 
ننماید، عملیات اجرائی برابر مقررات علیه آن شرکت و سایر متعهدین تعقیب خواهد شد. ضمنا اجراییه 

در تاریخ 97/6/7 به رضا نجمی – شرکت پدیده تجارت انشان – بهناز رجا اباغ شده است.
 مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کیش – محمد طایفه نادی 

اگهی اباغ اجرائیه طبق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی

بانک ملی ایران از ابتدای س��ال جاری تا پایان اردیبهشت ماه، بیش از 86 
هزار فقره وام قرض الحس��نه به متقاضیان پرداخت کرده است. به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در راستای حمایت از بازار اشتغال 
و کس��ب و کار، یکی از مهم ترین محورهای سیاس��ت های خود در بخش 
قرض الحس��نه را کمک به مشاغل خانگی و خوداشتغالی قرار داده و از این 
رو در دو ماه نخس��ت س��ال جاری یک هزار و 562 فقره وام قرض الحسنه 
ب��ه ارزش 246 میلیارد و 169 میلی��ون ریال با معرفی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و س��ازمان های حمایتی تخصیص داده است.همچنین طی 
این مدت 28 هزار و 432 فقره وام قرض الحس��نه ازدواج به ارزش هش��ت 

هزار و 882 میلیارد و160 میلیون ریال پرداخت شده است.بانک ملی ایران 
همچنین در ماه های فروردین و اردیبهشت تعداد پنج هزار فقره وام قرض 
الحس��نه رفع احتیاجات ضروری به ارزش 186 میلیارد و 86 میلیون ریال 
پرداخت کرده است.پرداخت 49 هزار و 399 فقره تسهیات قرض الحسنه 
کارگشایی به ارزش 516 میلیارد ریال از دیگر اقدامات این بانک از ابتدای 
س��ال جاری تا پایان اردیبهشت ماه بوده اس��ت.در این مدت، دو میلیارد و 
50 میلیون ریال وام قرض الحسنه تعمیر مسکن نیز تخصیص یافته است.

همچنین این بانک طی مدت مذکور تسهیاتی نیز در بخش های درمان و 
بیماری، تحصیل و ... پرداخت کرده است.

بانک پاس��ارگاد جه��ت افزایش هر چه بیش��تر امنیت در اس��تفاده از درگاه های 
بانکداری الکترونیکی و جلوگیری از سوء استفاده سودجویان نکاتی را یادآور شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، مشتریان هرگز نباید از سیستم های موجود 
در مکان ه��ای عمومی همچ��ون کافی نت ها به منظور انج��ام تراکنش های مالی 
استفاده کنند و در زمان انجام این تراکنش  از استفاده ازVPN ها اجتناب کنند. 
همچنین ب�ه منظور افزایش سطح امنیتی سیستم خود از بازدید سایت های غیر 
معتبر و مش��کوک و همچنین ب�از کردن ایمیل های ناشناس خودداری کنند. از 
تایپ ک��ردن و نگهداری رمزهای خ�ود بر روی هر وس���یله ای اجتناب کنند.در 
صورت اس��تفاده از برنامه موبایل بانک جهت انجام عملیات بانکداری الکترونیکی 
تنها از نرم افزار ارائه ش��ده بر روی وب سایت بانک استفاده کرده و به هیچ عنوان 
نرم افزار مربوطه را از شخص و ی�ا مکان دیگری دریافت نکنند.مشتریان در صورتی  

که تصمیم دارند رایانه شخصی خود را امانت دهند، پیش از آن تمامی اطاعات 
ذخیره شده ب�ر روی مرورگرهای اینترنتی سیستم را پاک نموده و هرگونه متنی 
مبنی بر ارایه اطاعات حس���اب را حذف کنند. در صورتیکه رایانه شخصی خود 
را امان��ت داده اند نیز از عدم نصب نرم افزارهای مش��کوک از جمله ثبت کنندگان 
فعالیت های کیبورد و ماوس بر روی سیس��تم، اطمینان حاصل کنند.در صورتی  
که قصد فروش رایانه شخصی و یا تلفن همراه خود را دارند، حتما سیستم ها را به  
صورت کامل پاکسازی کرده و از ذخیره اطاعات حساب های بانکی به هر نوعی، 
در رایانه شخصی و یا تلفن های همراه خودداری کنند.مشتریان دقت داشته باشند 
به  منظور افزایش س��طح امنیت در عملیات بانکداری الکترونیکی از مرورگرهای 
اینترنتی به روز شده استفاده کنند و اگر در هنگام بازدید از یک وب سایت، از آنها 

خواسته شد چیزی را نصب کنند، از انجام این کار بپرهیزند.

کرمعل��ی قندال��ی رئیس س��ازمان امور عش��ایر 
کش��ور در جریان همایش ملی فرهنگی ورزش��ی 
عش��ایر کش��وردر اس��فراین از عملکرد چشمگیر 
بانک کش��اورزی در پرداخت 1600 میلیارد ریال 
تسهیات به عشایر قدردانی کرد.قندالی در سخنان 
خود بانک کش��اورزی را یاور عش��ایر دانست و از 
خدمات، حمایت ها و اقدامات اثربخش مدیرعامل 
و کارکن��ان این بانک قدردانی کرد.بر اس��اس این 
گ��زارش، روح اله خدارحم��ی رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل بانک کش��اورزی روز پنجش��نبه 23 
خرداد در همایش ملی فرهنگی ورزش��ی عش��ایر 

کش��ور که باحضور مهندس محمود حجتی وزیر 
جهادکش��اورزی، دکت��ر عل��ی اریجان��ی رئیس 
مجلس ش��ورای اس��امی، قندالی رئیس سازمان 
امور عش��ایر کشور ، جمعی از نمایندگان مجلس، 
مدی��ران س��ازمان ه��ا و بانک ها، کارشناس��ان و 
عشایر کشور در ارگ تاریخی بلقیس درشهرستان 
اسفراین برگزارشد، حضوریافت و از دستاوردهای 
تولیدی عشایر غیور کشور در نمایشگاه جانبی این 
همایش، که عمدتا با اس��تفاده از تسهیات طرح 
توس��عه اشتغال پایدار روستایی و عشایری محقق 
ش��ده اند،  بازدی��د کرد.این گزارش م��ی افزاید: 

همایش ملی فرهنگی ورزش��ی عش��ایر کش��ور و 
نمایشگاه جانبی آن ، روزهای 23 و 24 خرداد در 
ارگ تاریخی بلقیس درشهرستان اسفراین استان 
خراسان ش��مالی برپا خواهد بود.شایان ذکر است 
بانک کشاورزی از ابتدای اجرای طرح ملی توسعه 
اش��تغال پایدار روستایی و عشایری تا کنون بیش 
از 40 ه��زار میلیارد ریال تس��هیات برای اجرای 
بیش از 37 هزار طرح تولیدی در جامعه روستایی 
و عشایری کش��ور پرداخت کرده است که به این 
ترتیب تا کنون برای 80 هزار نفر از روس��تائیان و 

عشایر اشتغال پایدار ایجاد شده است.

مع��اون وزی��ر رف��اه و تامی��ن اجتماع��ی و رییس 
سازمان بهزیس��تی در نامه ای خطاب به مدیرعامل 
بانک ملت از حض��ور وی در کنار مددکاران گمنام 
عرصه رفاه اجتماعی قدردانی کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملت، دکت��ر وحید قبادی دانا در این 
نام��ه آورده اس��ت: خدای را ش��اکریم که در عرصه 
فعالیت درحوزه س��امت و رفاه اجتماعی، بازتوانی 
مددجویان، پیش��گیری از بروز و شیوع آسیب های 
اجتماع��ی و معلولی��ت ه��ا و ارائه خدم��ات متنوع 
حمایت��ی و تخصصی به جامعه ه��دف و در نهایت 

"به زیستن" آحاد جامعه، با بهره گیری از مدل خرد 
جمعی و جلب شرکای کاری، با عزیزانی همراه شده 
ایم که با اخاص و ایثارگری و حمایت های مجدانه، 
به ط��ور موثر و مس��تمر، م��ا را از ارزش��مندترین 
پش��توانه ها بهره مند س��اخته اند.وی در ادامه نامه 
با تاکید بر این نکته که دس��تیابی به توس��عه پایدار 
و عدالت اجتماعی، مستلزم همیاری و تعامل مثبت 
و فعال اندیش��مندان، متخصصان، مدیران و دست 
ان��درکاران تمامی نهادها و دس��تگاه ه��ای دولتی، 
خصوص��ی و خیریه ای اس��ت که ب��ا درک صحیح 

مقوله مهم" به زیس��تن" به شایس��تگی مسوولیت 
اجتماع��ی را به انجام می رس��انند، خطاب به دکتر 
محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت، افزوده اس��ت: 
با این ب��اور، حضور موثر جنابعالی را به عنوان مدیر 
متعه��د، مج��رب و خیراندیش در کن��ار مددکاران 
گمنام عرصه رفاه اجتماعی در اداره کل بهزیس��تی 
استان زنجان و مددجویان هدف آن به ویژه کودکان 
مقیم ش��یرخوارگاه ش��هید ثمین تاب، دلیل محکم 
و روش��نی می دانی��م بر تحقق قطع��ی برنامه های 
حمایتی و تخصصی بهزیستی در دارالسعاده زنجان.

ده ها شرکت و واحد تولیدی از فردا جدیدترین تولیدات و خدمات صنعت 
اس��باب بازی را در دومین نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی به نمایش می 
گذارند، این نمایش��گاه صبح فردا با حضور دبیر ش��ورای نظارت بر اسباب 
بازی کش��ور  و برخی دیگر از مقامات گش��ایش می یابد.به گزارش روابط 
عمومی و اطاع رس��انی دومین نمایش��گاه اس��باب بازی و سرگرمی؛ این 
نمایشگاه تا 31 خرداد ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع 
در خیابان حجاب تهران دایر اس��ت و خانواده ها می توانند ضمن بازدید از 

این نمایشگاه، با نوین ترین تولیدات این صنعت آشنا شوند.
دومین نمایش��گاه دنیای اسباب بازی و سرگرمی با همکاری کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، شورای نظارت بر اسباب بازی، وزارت صمت و با 
حضور تولیدکنندگان برتر صنعت اس��باب بازی کشور و با شعار) با کیفیت 
بازی کنیم( برگزار می شود.دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کشور هدف 
از برگزاری این نمایش��گاه را معرفی توانمن��دی ها و ظرفیت های تولیدی 
صنعت اس��باب بازی اعام کرد و گفت: دومین نمایش��گاه اس��باب بازی و 
س��رگرمی در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و رونق کسب و کار 

برگزار می شود.
خانم ویدا ملکی افزود: این نمایشگاه از جنس تولید و فرهنگ ایرانی است 
و در آن هفتاد تولیدکننده داخلی با معرفی بیش از 900 نوع اس��باب بازی 
و س��رگرمی کام��ا ایرانی و با کیفیت را در گروه های کاایی: آموزش��ی و 
کمک آموزش��ی، فک��ری، فرهنگی هنری، عروس��کی و حرکتی که حاصل 
سرمایه گذاری و تفکر و فرهنگ ایرانی است در معرض دید مخاطبان قرار 
می دهند.دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی کشور با اشاره به برگزاری این 
رویداد در س��ال رونق تولید، افزود:کشوری می تواند در زمینه اقتصاد روبه 
رشد باش��د که مردم آن کشور از تولیدکننده داخلی و به تبع آن از کاای 
داخلی حمایت کنند که این امر باعث رونق تولید و افزایش اش��تغالزائی در 
کشور می شود و در نتیجه رویکرد اقتصادی جامعه رو به بهبود خواهد شد.

وی گف��ت: باید با همه ت��وان و با ایجاد راهکارهایی برای رونق تولید تاش 
ک��رده و با فرهنگ س��ازی در نهادینه س��ازی رونق تولید داخل��ی بویژه در 
صنعت اس��باب بازی و همچنی��ن صادرات آن، قدرت اقتصادی کش��ور را 
ارتقاء بخش��یم.وی اس��باب بازی ها را عامل انتقال فرهنگ دانست و افزود: 
هر فرهنگی خاس��تگاه خود را دارد که خوش��بختانه در چند سال اخیر در 
کش��ور با ورود س��رمایه گذاران خاق و تولید محصوات با کیفیت ش��اهد 
اس��تقبال عمومی و همچنین صادرات اس��باب بازی ایرانی به کش��ورهای 

دیگر نیز هستیم.  
کامبی��ز آقائ��ی، مدیر برگ��زاری این نمایش��گاه نیز با بی��ان اینکه دومین 
نمایش��گاه دنیای اس��باب بازی و س��رگرمی  نقطه تاقی تولیدکنندگان و 
مص��رف کنندگان کاا و خدمات اس��ت، گفت: با توجه به اینکه امس��ال از 
س��وی مقام معظم رهبری به نام سال رونق تولید نام گذاری شده است لذا 
در این دوره از نمایشگاه محصوات خارجی هیچ جایگاهی نخواهند داشت.
وی اضاف��ه ک��رد: در دومین نمایش��گاه دنیای اس��باب بازی و س��رگرمی؛ 
تولیدکنن��دگان ایرانی محصوات با کیفیت خ��ود را که منطبق با فرهنگ 
ایرانی و تحت نظارت ش��ورای نظارت بر اسباب بازی تولید شده است، ارائه 

و در معرض دید عاقمندان قرار خواهند داد.
آقائ��ی با بیان اینکه در این نمایش��گاه تاش می کنیم ت��ا با خلق فرصت 
ه��ا؛ ثمره س��رمایه گذاری و حاصل تفک��ر و فرهنگ ایران��ی را به بهترین 
ش��کل ممکن به مصرف کننده معرفی نمایم، افزود: بی ش��ک اسباب بازی 
نق��ش مهمی در انتقال فرهنگ به ک��ودکان دارد لذا حمایت از این صنعت 
و رویداده��ای جانبی آن مثل همین نمایش��گاه م��ی تواند نقش مهمی در 

فرهنگ سازی کودکان و نوجوانان ایفا کند.
دومین نمایش��گاه دنیای اسباب بازی و س��رگرمی از فردا تا 31 خردادماه 
هر روز از س��اعت10 تا 21 )9 ش��ب( در کانون پ��رورش فکری کودکان و 

نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران آماده بازدید عاقمندان است.

پرداخت 86 هزار فقره وام قرض الحسنه بانک ملی ایران در دو ماه نخست امسال

بانک پاسارگاد هشدار داد؛
رعایت مسائل امنیتی استفاده از درگاه های بانکداری الکترونیک

قدردانی رییس سازمان عشایر کشور از بانک کشاورزی

قدردانی رییس سازمان بهزیستی از مدیرعامل بانک ملت

فردا؛آغاز بکار دومین نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی در تهران
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رییس قوه قضاییه طی فراخوانی بر نقش آفرینی افراد جامعه در ساخت عدلیه مردمی، انقابی و ضد فساد تاکید کرد

 تحول قضایی 
با مشارکت مردم و نخبگان

چالش جهانی یک دروغگو!

ثبت شرکت های صوری به نام کارگران رستوران ها!

اولتیماتوم ایران به اروپا 
درباره برجام

 هوچی گری ضدایرانی آمریکا درخصوص حادثه نفتکش 
در دریای عمان خریداری ندارد

در جلسه رسیدگی به اتهامات 14 متهم ارزی مطرح شد

 در اجاس سیکا از سوی رییس جمهور کشورمان مطرح شد

روایت دولت آمریکا که ادعا کرده ایران در ماجرای حمله به دو نفتکش در دریای 
عمان نقش داش�ته با تردیدهای جدی در دنیا مواجه ش�ده است. روایت دولت 
آمریکا از نقش آفرینی ایران در ماجرای حمله به دو نفتکش در روز پنجش�نبه 
در دریای عمان با تش�کیک های جدی در دنیا مواجه ش�ده و غیر از انگلیس و 
چند کشور ذره بینی منطقه، طرفداری پیدا نکرده است.  دولت آمریکا ساعاتی 
بعد از این حادثه، همان طور که انتظار می رفت انگش�ت اتهام را به س�مت ایران 
نش�انه گرفت. »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری 
رسمًا ایران را عامل این حادثه معرفی کرد. عاوه بر این، نیروی دریایی آمریکا 
پنج شنبه شب ویدئویی را منتش�ر و ادعا کرد یک قایق گشتی ایران به کشتی 
آسیب دیده »کوکو کا کاریجس« نزدیک شده و یک »مین عمل نکرده را از بدنه 

این نفتکش  جدا کرد«.

  صفحات متعلق به رییس دستگاه قضا در رسانه های اجتماعی، از مسیر های دریافت نظرات مردم و نخبگان  است

در صفحه 2 بخوانید
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حجت ااس�ام حس�ن روحانی ب�ا بیان 
اینکه اگ�ر اروپایی ها به اولتیماتوم ایران 
پاس�خ مثبت ندهن�د اقدامات بیش�تری 
انجام می دهیم، گفت: سیاس�ت خارجی 

ایران مبتنی بر سیاست برد- برد است.

رییس جمهوری روز گذشته در پنجمین نشست 
س��ران کنفران��س تعام��ل و اعتمادس��ازی در 
آسیا)سیکا( که در دوش��نبه پایتخت تاجیکستان 
برگزار ش��د، اظهار داش��ت: در همین چارچوب، 
جمهوری اسامی ایران مشارکت با کشورهای 
منطق��ه و اس��تفاده از س��ازوکار گفت وگوهای 
چندجانبه در قالب نشس��ت های س��یکا را بسیار 

مفید، ضروری و کارگش��ا می داند.
وی افزود: مداخات خارجی برخی قدرت ها در امور 
داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه، سیاست های 
قهرآمیز یکجانبه گرایانه، تروریسم و افراط گرایی، 
پیمان ش��کنی و قانون گری��زی آش��کار آن��ان در 
موضوعات مرب��وط به صلح و امنی��ت بین المللی 
از جمله قرارداد مهم هس��ته ای ایران موس��وم به 
برج��ام، منطقه ما را به یک��ی از بحران خیزترین و 
بی ثبات تری��ن مناطق جهان تبدیل کرده اس��ت. 
بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمی تواند 

تنها ط��رف متعهد به برج��ام باقی بماند و س��ایر 
کشورها نیز ازم است سهم خود را برای حفظ این 
توافق مهم بپردازند. اکنون که نهایت حسن نیت و 
شکیبایی استراتژیک ما از یک سو و قانون شکنی 
آمریکا از س��وی دیگر بر همگان ثابت شده است، 
جمهوری اسامی ایران ضمن اعام آمادگی برای 
هرگونه تعامل، تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 
26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای بازگرداندن 
توازن در توافق مزبور کاهش دهد. در صورت عدم 
دریافت پاسخ مناس��ب، به ناچار اقدامات بیشتری 

انجام خواهیم داد.

 رژی�م صهیونیس�تی مهم ترین عامل 
ناامنی منطقه

روحانی ادامه داد: معضل دیرینه  فلسطین، همچنان 
به عن��وان مهم ترین عام��ل ناامنی و گس��ترش 
خش��ونت در منطقه و جه��ان خودنمایی می کند. 
بی توجهی جامعه بین المللی به اقدامات نامشروع 
رژیم اس��راییل، اق��دام غیرقانونی در ام��ر انتقال 
سفارت آمریکا به قدس شریف و حمایت از الحاق 
ارتفاعات ج��وان به قلمرو رژیم صهیونیس��تی، 
استمرار سیاس��ت های توس��عه طلبانه را به دنبال 
داش��ته و موجب شده است تا رس��یدن به راه حلی 

جامع و عادانه برای این بحران، بیش از گذش��ته 
از دس��ترس دور ش��ود. جامعه بین الملل��ی باید به 
وظیفه خود برای احقاق حقوق مردم فلس��طین از 
جمله تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی 
قدس شریف عمل کند. حل و فصل عادانه مسأله 
فلسطین و احقاق حقوق فلسطینیان، کلید بازگشت 
ثبات و امنیت پایدار و توسعه اقتصادی منطقه جنوب 
غرب آسیاس��ت. وی همچنین گف��ت: جمهوری 
اسامی ایران به عنوان س��دی قدرتمند در مقابل 
تروریسم تکفیری، در سوریه و عراق عمل کرده و 
مانع نفوذ و گسترش تروریسم به دیگر نقاط جهان 
شده و از این طریق سهم شایسته ای در تأمین صلح 

و ثبات در منطقه و جهان ایفا کرده است. 
رییس جمه��وری تأکید کرد: به دلیل حساس��یت 
شرایط کنونی و ضرورت مقابله با یکجانبه گرایی، 
شایسته اس��ت ما کشورهای عضِو س��یکا با اتخاذ 
سیاست های هوش��مندانه، روند چندجانبه گرایی 
را تقوی��ت و زمینه ه��ای جدی��دی در س��احت 
همکاری ه��ای سیاس��ی- امنیت��ی، اقتصادی و 
تجاری، مس��تقل از رویکرد های یکجانبه گرایانه 
برخی از کش��ورها کش��ف و همکاری های خود را 
گسترش دهیم و با مشارکت در طرح همکاری های 
بین منطقه ای با سایر مناطق جغرافیایی روابط خود 

را تعمیق و با یکجانبه گرایی مقابله کنیم.

 مخالفت ایران و ترکیه
 با تحریم و یکجانبه گرایی

رییس جمهوری همچنین در دیدار با »رجب طیب 
اردوغان« همتای ترک خود، با تاکید بر اینکه تهران 
عاقه مند به توسعه روابط با ترکیه در همه عرصه ها 
بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری است، گفت: باید 
به تاش ها برای تقویت این همکاری ها و رساندن 
حجم مبادات س��اانه دو کش��ور به سطح مورد 
توافق افزوده ش��ود. وی همکاری های منطقه ای 
ایران و ترکیه را موثر، موفق و با اهمیت دانس��ت و 
اظهار داش��ت: همکاری  های دوجانبه و سه جانبه، 
از جمله با روسیه در حوزه مس��ایل منطقه ای و در 
روند آس��تانه، مبارزه با تروریس��م و فرایند ثبات در 
سوریه بسیار با اهمیت و در راستای تقویت صلح و 
ثبات منطقه است. به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاست جمهوری، روسای جمهوری اسامی ایران 
و ترکی��ه در این دیدار همچنین ب��ر مخالفت خود 
با هرگون��ه تحریم و یکجانبه گرایی در مناس��بات 
بین الملل��ی تاکید کردن��د. روحان��ی همچنین با 
»ش��یخ تمیم بن حمد آل ثانی« امی��ر قطر دیدار و 

گفت وگو کرد.

اولتیماتوم ایران به اروپا درباره برجام
 در اجاس سیکا از سوی رییس جمهور کشورمان مطرح شد

روایت دولت آمریکا که ادعا کرده ایران در ماجرای حمله   سیاست  
به دو نفتکش در دریای عمان نقش داشته با تردیدهای 

جدی در دنیا مواجه شده است.

روای��ت دولت آمری��کا از نقش آفرینی ایران در ماج��رای حمله به دو 
نفتکش در روز پنجشنبه در دریای عمان با تشکیک های جدی در دنیا 
مواجه ش��ده و غیر از انگلیس و چند کشور ذره بینی منطقه، طرفداری 
پیدا نکرده است.  دولت آمریکا ساعاتی بعد از این حادثه، همان طور که 
انتظار می رفت انگش��ت اتهام را به سمت ایران نشانه گرفت. »مایک 
پمپئو« وزیر امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری رس��مًا ایران 
را عامل این حادثه معرفی کرد. ع��اوه بر این، نیروی دریایی آمریکا 
پنج شنبه شب ویدئویی را منتشر و ادعا کرد یک قایق گشتی ایران به 
کش��تی آس��یب دیده »کوکو کا کاریجس« نزدیک شده و یک »مین 
عمل نکرده را از بدنه این نفتکش  جدا کرد«. این روایت، اما به ش��دت 
مورد تردید واقع شده اس��ت. »یاتاکا کاتادا« مالک نفتکش ژاپنی که 
به خاف روایت آمریکا اصًا انفجار مین عامل صدمه به این کش��تی 
نبوده و طبق اطاعاتی که به او رسیده حمله توسط یک »شیء پرنده« 
صورت گرفته است. او ادعاها درباره هدف قرار گرفتن کشتی ها توسط 
اژدر را ه��م رد کرد و گفت: با توجه به اینکه محل اصابت کامًا باای 

آب است، حمله با اژدر نیز قابل قبول نیست.

 انزوای آمریکا
روای��ت آمریکایی ها به نظر می رس��د این بار ادعاه��ای آمریکا آنقدر 
غیرقابل قبول اس��ت که از پس اقناع اروپای کامًا همنوا با آمریکا در 
اتهام پراکنی علیه ایران در مسائل منطقه ای هم بر نیامده است. دولت 
آلمان روز جمعه با انتشار بیانیه ای ادعای آمریکا علیه ایران را زیر سؤال 
برد و گفت که تنها انتش��ار یک ویدئو برای متهم کردن یک طرف به 
انج��ام حمله به نفتکش ها کافی نیس��ت. اتحادیه اروپ��ا هم در برابر 
سیاست آمریکا که می گوید »فشار حداکثری علیه ایران« را در دستور 
کار قرار داده همه طرف ها را به »خویشتنداری حداکثری« دعوت کرده 
است. »ناتالی توچی« از مشاوران ارشد »فدریکا موگرینی« مسئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا هم ایران را »بازیگری بسیار معقول« 
توصیف کرد و ادعای آمریکا را به چالش کشیده است. وی گفت: قبل از 
آنکه کسی را مقصر قلمداد کنیم به شواهد معتبر نیاز داریم. وی در ادامه 
با بیان اینکه ایرانی ها »بازیگرانی بسیار معقول« هستند، افزود: این که 
آنها در زمان حضور نخست  وزیر ژاپن در کشورشان به یک کشتی ژاپنی 
حمله کنند کار چندان معقولی نیست. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز 
نیز در گزارشی نوش��ت: کش��ورهای اروپایی به دلیل بی اعتمادی به 
سیاس��ت های دولت ترامپ و رویکرد س��تیزه جویانه این کشور علیه 
ایران این بار جانب احتیاط پیشه گرفته اند. آنها با علم به سیاست های 
مبالغه آمیز واشنگتن علیه ایران و سوءتعبیرهای این کشور از داده های 
اطاعاتی از دولت ترامپ خواس��ته اند ش��واهد محکمه پسند درباره 
ادعاهای خود علیه ایران ارائه کنند. همچنین »جرمی کوربین«  رهبر 
حزب کارگر انگلیس از مواضع دولت حاکم این کشور درباره حمله روز 
پنجشنبه به دو نفتکش در دریای عمان و حمایت لندن از اتهام زنی های 
بی سند آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. کوربین در صفحه شخصی خود در 
فضای مجازی نوشت: بریتانیا باید برای کاهش تنش ها در خلیج فارس 

اقدام کند نه اینکه به تشدید تنش نظامی که با خروج آمریکا از توافق 
هسته ای ایران شروع شود، دامن بزند. رهبر حزب کارگر افزود: در نبود 
مدارک معتبر درباره حمات به نفتکش ها، لفاظی دولت انگلیس تنها 
تهدید جنگ را افزایش خواهد داد. همچنین ش��بکه خبری آمریکایی 
»س��ی.ان.ان« گزارش داد: هرچند متحدان اروپایی آمریکا موافق با 
ارزیابی این کشور هستند، اما آنها آنطوری که واشنگتن می گوید، ایران 

را مقصر ماجرای اخیر نفتکش ها نمی دانند.

 دلیلی برای متهم دانستن ایران وجود ندارد
»برنی سندرز« نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری2020 
آمریکا ضمن انتقاد از واکنش مقامات دولت آمریکا در مقصر جلوه دادن 
ایران در حادثه دریای عمان گفت که این حادثه نباید بعنوان »بهانه ای 
برای جنگ« با ایران مورد استفاده قرار گیرد. کارشناسان روسی هم به 
شبکه راشاتودی این کشور اعام کردند که با وجود اتهامات واشنگتن 
عیه ای��ران، هیچ دلیلی درباره نقش تهران ب��رای حمله به تانکرهای 
نفت��ی در دریای عمان وجود ندارد. این کارشناس��ان تاکید کردند که 
این حادثه مش��کوک، به جای کمک به ایران به آن آسیب می رساند. 
همچنین  وزارت خارجه روسیه با هشدار درباره هرگونه نتیجه گیری 
ش��تابزده درباره حادثه دریای عمان اعام کرد که سیاست ضدایرانی 
آمریکا باعث تشدید تنش ها شده است. »یک منبع امنیتی بلندپایه« 
لبنانی هم که نامش فاش نشده، به روزنامه »الجمهوریه« این کشور 
گفت: بعید می داند بع��د از حادثه برای دو نفتک��ش در دریای عمان، 
»اتفاق دراماتیکی« برای تنگه هرمز بیفتد. »منصور العتیبی« نماینده 
دائم کویت در سازمان ملل نیز در واکنش به نمایش مضحک آمریکا 
علیه جمهوری اسامی ایران، اظهار داشت: ثابت کردن این مساله که 
قایق موجود در ویدیویی که آمریکایی ها منتشر کردند، متعلق به سپاه 

پاسداران ایران باشد امری دشوار است.

 آمریکا بر دروغش اصرار دارد
آمریکایی ه��ا علی رغم آنکه که از واکنش ه��ای جهانی به دروغ خود 
سرخورده شده اند، همچنان بر هوچی گری علیه کشورمان اصرار دارند. 
»پاتریک شاناهان« سرپرست وزارت دفاع آمریکا ضمن تکرار اتهامات 
بی اساس علیه کشورمان، مدعی شد: در پی حمات به نفتکش ها در 
دریای عمان، دولت آمریکا به دنبال ایجاد اجماعی بین المللی اس��ت. 
»جرمی هان��ت« وزیر امور خارج��ه انگلی��س در اتهام زنی مجدد به 
کشورمان، طی سخنانی بدون ارائه ش��واهد مستند، ادعا کرد: تقریبا 
قطعی است که ایران پشت حمات به تانکرهای نفت در دریای عمان 
است! اما این دروغ پردازی و فضاسازی رسانه ای آمریکایی ها، حق بیمه 
حمل فرآورده های نفتی را افزای��ش داد. در همین رابطه، خبرگزاری 
انگلیسی رویترز نوشت: هزینه بیمه برای کشتی هایی که در خاورمیانه 
رفت وآمد می کنند پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان، حداقل 
10درصد باا رفته و با احتمال افزایش بیشتر درگیری های منطقه ای 
باز هم بااتر می رود. یک بیمه گر در همین رابطه به رویترز گفت: شرایط 
تغییر کرده اس��ت. اگر یکی از نفتکش ها غرق شوند حق بیمه جنگی 

ساانه افزایش می یابد. 
کوتاه س��خن اینکه، پس از وقوع حادثه مشکوک برای دو نفتکش در 
دریای عمان، پیکان حمات محور عبری-عربی-غربی به س��مت 
ایران نشانه رفت ولی دیگر حنای این هوچی گران رنگی برای جامعه 
جهانی ندارد. ش��اید در گذشته برخی کش��ورها فریفته سیاست های 
ضدایرانی این محور می ش��دند ولی امروز جامعه جهانی آگاه ش��ده و 
آمریکا و اذانبش نمی توانند افکار شوم زاییده ذهن بیمار خود را به دیگر 

کشورها تزریق کنند.

چالش جهانی یک دروغگو!
هوچی گری ضدایرانی آمریکا درخصوص حادثه نفتکش در دریای عمان خریداری ندارد

  حسین شیخ ااسام
یادداشت

خبرکوتاه

ارکان دیپلماسی اقتدار
1. دیدار تاریخی »ش��ینزو آبه«، نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقاب، 
نمایشی با ش��کوه از »دیپلماس��ی اقتدار« را در برابر زیاده خواهی آمریکا 
به نمایش گذاش��ت. دونالد ترامپ از طریق این مقام بلندپایه ژاپنی چند 
پیام – بخوانید دس��تورالعمل- را برای ایران ارس��ال کرد و اولین هدفی 
که از آن مدنظر داشت، کس��ب جایگاه بین المللی بود. کلیددار کاخ سفید 
تاش می کرد به جهان ثابت کند که ابرقدرت منطقه غرب آسیا را مطیع 
خود کرده و تصور می کرد که از رهگذر »تحریم« و »دعوت به مذاکره« 
به صورت توأمان می تواند به این هدف نائل ش��ود. نکته مهم اینجاست 
که ظاهر قضیه، متقاعد کردن جمهوری اسامی برای گفتگو و کشاندن 
ایران به پای میز مذاکره بود اما رجوع ب��ه ادبیاتی که ترامپ در خصوص 
ملت بزرگ ایران بکار گرفته اس��ت، نشان می دهد که منظور وی فراتر از 
حاکمیت، بلکه تحقیر مردم کش��ورمان بود. وی حداقل دو بار ایرانی ها را 
»ملت تروریس��ت« خطاب کرده و اینکه اکنون مدعی اس��ت با تحریم 
نمی خواهد به مردم آس��یب برساند، کذب محض است، چراکه پشتوانه و 
رکن قدرتمند جمهوری اسامی، ملت و مردم غیور ایران هستند و ترامپ 
از این حقیقت به شدت عصبانی اس��ت. مردم کشورمان آن چنان به نظام 
و انقاب دل بس��تگی دارند که در بزنگاه تهدیدات و خطرات خارجی، در 
صف اول ایستاده و از جنگ تحمیلی گرفته تا فتنه 88 و نبرد اقتصادی در 
برابر دش��منان قد علم کرده اند. لذا کلیددار کاخ سفید با پاسخ قاطع رهبر 
معظم انقاب در این خصوص مواجه شد و اولین سیلی را با این جمله که 
»من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانم و هیچ پاسخی 

هم به او ندارم و نخواهم داد« دریافت کرد.

2. چنانچ��ه ترامپ فکر می کرد که به س��د محکم دیپلماس��ی مقتدرانه 
س��کان دار انقاب می خورد و چنین برخوردی از جمهوری اس��امی را 
محتمل می دانست، خود را سنگ روی یخ نمی کرد و رئیس وزرای ژاپن را 
به عنوان خط شکن به ایران نمی فرستاد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست؛ 
موضعی که رئیس جمهور آمریکا از انقاب اس��امی دید، نه فقط بر نوع 
برداشت آمریکا و تغییر جدی محاس��بات کاخ سفید تأثیر خواهد داشت، 
بلک��ه به طور حتم این رفتار رهبر انقاب، بس��امد منطقه ای و بین المللی 
به همراه دارد و به رهبران کش��ورهای غرب آس��یا و دولت های اسامی 
شجاعت برخورد در برابر قدرت های بین المللی خواهد داد. امروز شاهدیم 
که متأسفانه برخی حکام منطقه، به دلیل واهمه یا رودربایستی نمی توانند 
به رؤس��ای جمهور، وزرا و فرس��تادگان آمریکا »نه« بگویند و نتیجه این 
شده که کاخ سفید آن ها را به مثابه عروسک خیمه شب بازی، تحت کنترل 
خود درآورده و بدون کسب اجازه یا در بهترین حالت بدون هماهنگی با کاخ 
سفید نمی توانند تصمیمی اتخاذ کنند. نمونه بارز آن هم، آل سعود است که 
ترامپ رسماً آن ها را »گاو شیرده« خطاب کرده و در هر مناسبتی یادآوری 
می کند که اگر حمایت واش��نگتن نباش��د، دو هفته هم دوام نمی آوردند. 
همان رئیس جمهور متکبری که با سران ریاض و پادشاهی های منطقه با 
عتاب و خطاب سخن می گوید، از هر روزنه ای و هر فرصتی برای التماس 
به منظور گفتگو با ایران اس��تفاده کرد ولی در نهایت، توسط رهبر معظم 

انقاب تحقیر شد.

3. آمریکایی ه��ا پیش از چرخ��ش مواضع خود از »تهدی��د نظامی« به 
»آمادگی برای گفتگو«، به وسیله دو عامل به این درک دیرهنگام رسیدند 
که سخن از ارعاب و تهدید در برابر ایران کاری از پیش نمی برد، باید از در 
دیگری وارد شوند و راه حل را به قول آن ها در »دیپلماسی« جستجو کنند. 
اول اینکه جمهوری اسامی برخی تعهدات برجامی خود را متوقف کرد و 
به حریف فهماند که این تعهدات مادام العمر نیستند و ایران نمی پذیرد که 
با ادامه بدعهدی طرف های اروپایی، در جاده ای یک طرفه حرکت کند. 
پیش از این، برداش��ت طرف مقابل این بود که چون جمهوری اسامی 
به هر قیمتی نیازمند رفع تحریم هاس��ت، بنابراین، تحت هر شرایطی به 
تعهداتش عمل می کند، درحالی که مشاهده کرد که گفتمان »مقاومت«  
و »اقتصاد مقاومتی« به س��که رایج در کش��ور بدل ش��ده و لذا تصمیم 
گرف��ت که موضع خود را از فاز تهاجمی به خواهش و التماس تغییر دهد، 
شاید فرجی ش��ود! دومین اقدامی که محاسبات آمریکا را به هم ریخت، 
جنگ های ناکام و دو روزه رژیم صهیونیستی در ماه گذشته و پائیز سال 
97 بود، چراکه امنیت ش��کننده این رژیم، پاش��نه آشیل واشنگتن است. 
در طول این دو جنگ، بیش از هزار موشک بر سر صهیونیست ها ریخته 
شد و افس��انه گنبد آهنین را به کابوس��ی واقعی برای اشغالگران تبدیل 
کرد. این ضعف بسیار بزرگ در بنیه دفاعی اسرائیل، ترامپ و شرکایش 
را به این جمع بندی رساند که در صورت حمله به ایران، با پاسخ موشکی 
مقاومت فلس��طین و لبنان که شهرها و نقاط راهبردی این رژیم را هدف 
قرار خواهند داد، مواجه می شود و به تبع آن، توطئه معامله قرن نیز به طور 

کامل به محاق خواهد رفت.

4. در پی این رویداد، آمریکایی ها تصمیم گرفتند که شانس خود را این بار 
با مدل کره شمالی بیازمایند و با اعزام واسطه، مقدمات گفتگوی مستقیم 
را فراهم آوردند، غافل از آنکه ایران با کره شمالی، تفاوت های بسیاری دارد. 
به همین دلیل، پاسخی که رهبر انقاب به نخست وزیر ژاپن در خصوص 
مطالبات آمریکا دادند، موجب تجدیدنظر جدی در مواضع مس��تأجر کاخ 
س��فید و همچنین تغییر در لحن گفتار مس��ئولین هتاک این کشور شد. 
به عنوان نمونه، در سناریوی ایران هراسانه ای که اخیراً در دریای عمان به 
وسیله آمریکا و عّمالش کلید خورد، وزیر خارجه آمریکا به جای استفاده از 
ادبیات کابویی همیشگی، تصریح کرد که از منافع کشورش و متحدانش 
»دفاع« خواهد کرد یا »جان بولتون«، مش��اور امنیت ملی کاخ س��فید به 

تأسی از ترامپ گفت که آمریکا قصد براندازی ندارد.
و بااخره اینکه جمهوری اسامی از ناحیه اتخاذ این مواضع غرورآفرین 
و عزتمندانه توانس��ته اس��ت که به بهترین ش��کل و ب��ا کمترین هزینه، 
»بازدارندگی« معنادار و بس��یار الهام بخشی در مقابل آمریکا ایجاد کند. 
حریف قداره بند و عربده کش ایران اس��امی دریافته اس��ت که با رهبر و 
ملتی بی نظیر در مقاومت روبه روس��ت و چرخش 180 درجه ای ترامپ در 
مواضعش و اظهار ناامیدی از دستیابی به توافق با جمهوری اسامی ناشی 
از این واقعیت است. بی تردید این رخداد بی نظیر که نقطه عطفی در تاریخ 
کشورمان محسوب می شود را می توان رکنی بسیار مهم در اقتدار و عاملی 
برای تحذیر حریف از نزدیک ش��دن به مؤلفه های اقتدار و امنیت ملی به 
شمار آورد که در کنار سایر عوامل، نقش بسیار ممتاز و برجسته ای در هنر 

بازدارندگی کامل ایفا می کند.

 عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با صدور حکمی حسین قاسمی را 
به سمت مدیرکل مرزی این وزارتخانه منصوب کرد.

 سیدعباس عراقچی و »هلگا اشمید« درخصوص آخرین وضعیت برجام 
در پرتو تصمیم اخیر ایران و همچنین اقدامات و برنامه های طرف اروپایی 

برای اجرای تعهدات برجامی اروپا رایزنی کردند.

گزیده ها

آمریکا معافیت های عراق از 
تحریم ها علیه ایران را تمدید کرد

 یک مسئول دولتی عراقی در 
گفت وگو با خبرگزاری فرانسه 
اعام کرد که بغ��داد پیش از 
از  پای��ان مهل��ت معافی��ت 
تحریم ه��ای آمری��کا، بعد از 
انجام گفت وگوهای طوانی 
با آمریکایی ها مهلت 90روزه 
جدید برای وارد کردن انرژی از ایران دریافت کرده است. به گزارش 
ایسنا، این مسئول گفته است که عراق برای سه ماه دیگر نیز می تواند 

از ایران برق و گاز وارد کند زیرا به آن نیازمند است.

وعده های ماکرون 
در برجام محقق نشد

 علی اریجانی رییس مجلس 
در دیدار با »ماریل دوس��ارنز« 
رییس کمیس��یون سیاس��ت 
خارج��ی مجلس فرانس��ه، با 
تاکی��د ب��ر اهمی��ت رواب��ط 
اقتصادی با کش��ور فرانس��ه، 
گفت: کشور فرانسه به خوبی 
می تواند در منطقه نقش آفرینی کند. رییس مجلس ادامه داد: با وجود 
مذاکرات متعددی که وجود داشت اما وعده رییس جمهور فرانسه به 
رییس جمهور ایران برای حفظ برجام محقق نشد، در واقع باید گفت 
مکانیزم اینستکس روی کاغذ مانده است. وی با اشاره به همکاری 
فرانسوی ها در کاشان، بیان داشت: در شرایطی که روابط بین بانکی 
فراهم نیست چگونه می توان فعالیت اقتصادی بین شرکت های دو 
کشور ایجاد کرد، شرکت توتال اولین شرکت فرانسوی بود که بعد 
از خروج ترامپ از برجام ایران را ترک کرد. رییس دس��تگاه قانون 
گذاری کشور تاکید کرد: نمایندگان مجلس دو کشور می توانند نقش 

مهمی در تصمیم گیری ها ایفا کنند. 
رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه هم در این دیدار 
گفت: روابط و گفت وگ��وی پارلمانی اهمیت واف��ری دارد چرا که 
نمایندگان دو کشور می تواند در ش��رایط سخت، نقش مؤثری ایفا 
کنن��د، از این رو روابط دو جانبه را بس��یار مهم می دانیم. به گزارش 
خانه ملت، وی بیان داشت: ایران و فرانسه در سطوح مختلف از جمله 
علمی، فرهنگی، پزشکی و ورزشی روابط دارند که به دنبال توسعه 
آن هستیم، از سوی دیگر در این دیدار می خواهیم تعلق خاطر فرانسه 
به برجام را یادآوری کنیم، نیت و تاش ما این است که اینستکس 

راه اندازی و کار شود.
 رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه ادامه داد: امنیت 
منطقه برای ما مهم اس��ت و می خواهیم مسئله س��وریه با راه حل 
سیاس��ی خاتمه پیدا کند و شرایطی فراهم ش��ود که صلح در یمن 

برقرار باشد.

بازدارندگی 
سیاست دفاعی  اصلی کشور

 س��ردار احمد وحیدی رییس 
دانش��گاه عال��ی دفاعی ملی 
درخصوص شیوه سازماندهی 
و فرماندهی نیروهای مسلح در 
آی��ت اه  رهب��ری  دوران 
خامنه ای، گف��ت: امروز بعد از 
س��ی س��ال می توانیم تحلیل 
کنیم که طرح های فتنه انگیزی چون ادغام نیورهای مسلح یا برچیده 
ش��دن نیروی هوایی و دریایی سپاه، حتی اگر با حسن نیت هم بود، 
چه خطراتی می توانست متوجه کشور کند چراکه اگر این اتفاق رخ 
می داد بی تردید امروز نه ارتش درس��ت و حس��ابی می داشتیم و نه 
سپاهی و توان دفاعی مان هم کاما تضعیف شده و هرز رفته بود که 
حرف جدیدی هم امروز در این عرصه برای طرح کردن نداشتیم. با 
آغاز رهبری حضرت آقا و فرماندهی کل قوا، اولین اقدام ایشان این 
بود ک��ه این ذهنیت ادغام را از نیروهای مس��لح دور کردند. وی در 
گفت وگو با فارس، افزود: در مرحله بعدی سیاست اصلی نسبت به 
دش��من یعنی سیاست اصلی دفاعی باید ش��کل می گرفت که این 
سیاس��ت نیز بر مبنای »بازدارندگی« ش��کل گرفت که اینها همه 

توسط رهبری مشخص شد.

معامات خود در پتروشیمی را 
ادامه می دهیم

 عاالدی��ن بروج��ردی عضو 
کمیس��یون امنی��ت مل��ی و 
سیاست خارجی مجلس تاکید 
کرد: اقدام��ات آمریکا با وضع 
تحریم ه��ای جدی��د و اضافه 
کردن تحریم ها برای تس��لیم 
ک��ردن و وادار ک��ردن م��ا به 
مذاکره است، تصوری که باطل است و به هیچ وجه زیر بار فشارهای 
غیرمنطقی آمریکا نمی رویم و معامات خود در پتروشیمی را ادامه 

می دهیم. 
وی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به تحریم اخیر پتروشیمی از سوی 
آمریکا گفت: آمریکا سیاس��ت قدیمی و نخ نمای چماق و هویج را 
دنب��ال می کند یعنی از یک طرف برای مذاکره پیام داده و واس��طه 
می تراش��ند و تاش می کند ایران و افکار عمومی را فریب دهد که 
در حال مذاکره بوده اما دولت ایران قبول نمی کند اما از طرف دیگر 
با ایجاد فش��ار و خروج غیرقانونی از برجام تحریم های جدید وضع 
کرده و لیست تحریم های را بلندتر می کند اقداماتی که همه برخاف 
توافقات و مقررات بین المللی است. وی افزود: ما به هیچ وجه زیر بار 

فشارهای غیرمنطقی آمریکایی ها نمی رویم.

ادعاهای بی اساس دبیرکل
 اتحادیه عرب علیه ایران

 »احم��د ابوالغی��ط« دبیرکل 
اتحادیه ع��رب در گفت وگو با 
رسانه عربی الحدث مدعی شد 
که ترکیه و ایران به دنبال نفوذ 
در کشورهای عربی هستند و 
وج��ود اتحادیه ع��رب برخی 
قدرت های منطقه ای از جمله 
ایران و ترکیه را نگران کرده اس��ت. وی با طرح این ادعا که ایران و 
ترکیه به دنبال به انزوا کشاندن اتحادیه عرب هستند گفت: نگران 
این هس��تم که تداوم تنش ها ما را مجب��ور به یک درگیری کند که 
خواهان آن نیستیم. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دبیر کل اتحادیه 
عرب در ادامه با اشاره به اینکه در صورت تشدید تنش اقتصاد جهانی 
با وضعیت خطرناکی مواجه خواهد ش��د گفت: ما باید کسی که به 

دنبال تخریب در منطقه است را بیابیم و با آن مقابله کنیم.

 HEMAYATONLINE. 
IR

عباس�علی کدخدایی با اش�اره به اینکه ماک اصلی کار 
ش�ورای نگهبان قان�ون اس�ت، اظهار داش�ت: قانون 

انتخابات یک قانون کارآمد نیست.

س��خنگوی ش��ورای نگهبان روز گذش��ته در نشس��ت خبری خود 
درخصوص اینکه توصیه اش به افرادی که این روزها بحث تقلب در 
انتخابات سال88 را مطرح می کنند چیست، اظهار داشت: ما انتخابات 
سال88 را س��الم می دانیم. وی افزود: مملکت ما آزاد است و هر روز 
کسی حرفی می زند، اما ما به برخی از این حرف ها اعتنایی نمی کنیم. 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان درباره بازخوانی های خود از انتخابات 
سال88 ریاست جمهوری گفت: اگر هم مطلبی مطرح می کنیم صرفًا 

برای تأکید بر سامت آن انتخابات و آگاه سازی مردم است.
وی درباره شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی عضو فراکسیون 
امید مجلس شورای اسامی، اظهار داشت: ما از آقای صادقی به دلیل 
دروغی که گفته اس��ت به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس 
شکایت کردیم و خواستیم که آقای صادقی توضیحات خود را مطرح 
کند. با توجه به اصل86 قانون اساس��ی، نماین��ده می تواند در انجام 
وظایف قانونی خود اظهار نظر کند اما افترا زده و اگر نتواند نس��بت به 
این اظهار نظر خود، توضیح ارائه کند قطعا در بررسی صاحیت وی 
هم تاثیرگذار خواهد بود. وی درباره حضور پگاه آهنگرانی هنرپیشه 
سینما در شورای نگهبان اظهار داشت: قرار است وی مستندی را درباره 
انتخابات88 تهیه کند از این رو با هماهنگی، مصاحبه ای را انجام دادند 

و قرار است مستندات به موقع به شورا اعام شود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه ماک اصلی کار 

شورای نگهبان قانون است، افزود: قانون انتخابات یک قانون کارآمد 
نیس��ت تاش هایی برای اصاح صورت گرفت ولی متاسفانه نتایج 
مدنظر برای اجرایی ش��دن این موضوع در انتخابات پیش رو صورت 
نگرفت. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره اظهارات 
سخنگوی کمیسیون شوراها درباره تشکیل کارگروه بین مجلس و 
شورا درباره قانون انتخابات خاطرنشان کرد: ما منتظر تصمیم مجلس 

در این راستا هستیم.

 منتظر وزارت کشور برای انتخابات الکترونیک هستیم
کدخدایی با بیان اینکه ش��ورای نگهبان با چهره های سیاسی دیدار 
می کند، تاکید کرد: ضرورتی برای رسانه ای کردن همه این دیدارها 
وجود ندارد. وی درباره الکترونیکی ش��دن انتخابات گفت: ما اعام 
آمادگی کردیم و منتظر ارائه نظر دوس��تان وزارت کش��ور هس��تیم. 
سخنگوی شورای نگهبان درباره افزایش اختیارات رییس جمهوری 
هم گفت: ای��ن موضوع به ش��ورای نگهبان ارتباطی ن��دارد اما اگر 
درخواستی قانونی در این راستا صورت گیرد از سوی ما مورد بررسی 

قرار می گیرد اما فعا این موضوع در دستور کار ما قرار ندارد.

 ایراد شورای نگهبان به ایحه تابعیت
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست خبری خود که 
به اعام نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اختصاص 
داشت، گفت: طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاای ایرانی مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت و عدم 
مغایرت آن با موازین ش��رع و قانون اساس��ی اعام ش��د. وی افزود: 

طرح اصاح جز یک بند »پ« ماده 60 قانون برنامه ششم توسعه در 
شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و در همان مرحله اول بررسی، 
عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی اعام شد. کدخدایی 
اضافه کرد: همچنین ایحه معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی 
از پرداخت هزینه های ثبتی مورد بررسی قرار گرفت که عدم مغایرت 
آن با موازین شرع و قانون اساسی شناخته شد. به گزارش مهر، وی با 
اشاره به بررسی ایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در شورای نگهبان، 
خاطرنشان کرد: این ایحه یک بار دیگر برای شورای نگهبان ارسال 
شده بود چرا که ایراداتی داشت و مجدداً ایرادات آن در برخی از موارد 
باق��ی بود. کدخدایی اف��زود: در تبصره 9 ایحه حمای��ت از اطفال و 
نوجوانان اشاره شده است که هرگاه بی توجهی یا سهل انگاری والدین 
منجر به نتایج موضوع این ماده شود، حسب مورد به مجازات مندرج در 
این قانون متهم می شوند و بحث این بود که اگر در جایی که والدین 
مکلف هستند و وظیفه قانونی و شرعی دارند اما تکالیف خود را عامداً 
انجام ندهند، وضعیت به چه صورت می ش��ود؟ که فقهای ش��ورای 
نگهبان اعام کردند در این صورت خاف شرع است و والدین مکلف 
هس��تند که وظایف خود را به درستی انجام دهند. سخنگوی شورای 
نگهبان تصریح کرد: ایراد دیگری هم در بند 5 این ایحه وجود داشت 
مبنی بر اینکه در ماده 17 مطرح شده بود که اگر کودک یا نوجوان در 
معرض خطر قرار گرفته اس��ت و والدین می توانند او را نجات دهند، 
دراین وضعیت چه اتفاق��ی می افتد؟ که مجلس اصاحی را به عمل 
آورد که این اصاح همچنان ایراد را باقی گذاش��ته است. وی تأکید 
کرد: این دو ایرادی که ش��ورای نگهبان به ایحه حمایت از اطفال و 
نوجوانان گرفته، برای حمایت از کودکان و نوجوانان و به نفع آنان است.

قانون انتخابات فعلی کارآمد نیست
سخنگوی شورای نگهبان: 
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  قض�ایی  

رفع مشکات یک واحد بزرگ تولیدی 
در استان اصفهان 

رییس کل دادگستری اس��تان اصفهان گفت: مشکات یک واحد بزرگ 
تولیدی در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تصویب دو مصوبه 

مهم، مشکات این واحد رفع شد
محمدرضا حبیبی در جلس��ه ستاد اس��تانی اجرای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی قوه قضاییه در استان اصفهان، یکی از اهداف تشکیل این ستاد 
را حل مسایل و مشکات مسیر تولید دانست و اظهار کرد: پیرو تأکیدات 
مقام معظم رهبری در رابطه با حمایت از تولید داخلی با تشکیل این ستاد و 
ترکیب خوب اعضای متشکله آن گام های مؤثری در راستای اجرای این 

مهم و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی برداشته می شود.
وی افزود: با تصمیمات و اتخاذ تدابیر ازم در قالب مصوبه در این س��تاد 
سعی خواهد شد مش��کات بنگاه ها و فعاان اقتصادی در رابطه با تولید 
از طریق ریش سفیدی و کدخدا منش��ی در چارچوب قانون و با محوریت 

دادگستری حل و فصل شود.
رییس کل دادگستری استان اصفهان، وجود دستگاه های نظارتی را برای 
مقابله و جلوگیری از بروز هرگونه فساد ضروری و ازم دانست و خاطرنشان 
کرد: حفظ س��امت هر مجموعه از مهمترین معیار ها محسوب می شود، 
اما در مس��یر تولید این نظارت ها باید با دقت و حساسیت بیشتری صورت 

پذیرد تا مبادا منجر به کندی فعالیت های اقتصادی شود.
حبیبی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی و جنگ اقتصادی حاکم بر کشور 
بیان کرد: اس��تان اصفهان به عنوان قطب صنعت کشور از جایگاه مهم و 
ویژه ای برخوردار است و همه دستگاه های دولتی و حاکمیتی باید با نگاه 
حمایتی زمینه رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و تولیدی را در استان 

فراهم آورند.
وی تصریح کرد: دادگس��تری کل اس��تان در چارچوب قانون واحد های 
تولیدی در معرض مشکل را حمایت و سیاست های استانی اقتصاد مقاومتی 

قوه قضاییه را اجرایی خواهد کرد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان بیان کرد: در این نشست مشکات 
یک واحد بزرگ تولیدی در اس��تان مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت و با 

تصویب دو مصوبه مهم، مشکات این واحد رفع شد.

معامله با سند عادی 
زمینه ساز دعاوی حقوقی 

معاون قضایی و سرپرس��ت معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگستری کل آذربایجان ش��رقی گفت: معامات مربوط به اشخاص، 
بخ��ش عمده و اصلی پرونده های ورودی به دس��تگاه قضایی اس��تان را 

شامل می شود.
بابک محبوب علیلو در نشست بررسی علل رواج ثبت معامات به صورت 
عادی توسط مشاوران بنگاه معاماتی اماک و ارایه راهکارهای عملی 
و اجرایی در روند افزایش میزان ثبت اس��ناد تنظیمی معامات اماک در 
دفاتر اسناد رس��می تاکید کرد: معامات راجع به اموال غیرمنقول باید با 

سند رسمی انجام بگیرد.
وی اظهار کرد: بخش عمده ای از پرونده های ورودی به واحدهای قضایی 
استان از جنبه کیفری و حقوقی مربوط به معامات اشخاص است که دلیل 
اصلی آن بی دقتی و سهل انگاری طرفین معامله در انجام معامات به ویژه 

معامات با سند عادی می باشد.
معاون قضایی و سرپرس��ت معاونت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگستری کل آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به مواد 22، 46، 47 و 
48 قانون ثبت اسناد و اماک مصوب سال 1310 شمسی، معامات راجع 
به اموال غیرمنقول و نقل و انتقال آن اموال در نقاطی که اداره ثبت اسناد 
و اماک و دفاتر اسناد رسمی موجود است باید با سند رسمی انجام بگیرد.

استرداد 4 هزار لیر به حساب بانک شاکی  
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از صدور حکم استرداد 4 هزار لیر 

به بانک شاکی برای شرکت متخلف خبر داد. 
علی مبشری گفت: با شکایت یکی از بانک های دولتی استان در مورد عدم 
ایفای تعهد ارزی یک شرکت تجاری، رسیدگی به موضوع در دستور کار 

شعبه چهارم تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت.
وی با اش��اره به احضار مدیر عامل شرکت به تعزیرات و دریافت اظهارات 
وی، افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص شد فرد مذکور به بهانه وارد 
کردن اقام مورد نیاز کشور، بالغ بر 4 هزار لیر ترکیه ارز دولتی دریافت کرده 

و با این حال به تعهد خود در این رابطه عمل نکرده است.
مبشری افزود: نهایتا با محرز شدن تخلف، شعبه رسیدگی کننده حکم به 
تعلیق کارت بازرگانی ش��رکت به مدت شش ماه و استرداد ارز دریافتی به 

بیت المال صادر کرد.

پلمپ عطاری متخلف در گرگان
در راستای حفظ حقوق عامه عطاری متخلف در گرگان پلمپ شد، دراین 
عطاری دارو ه��ای غیرمجاز و عرقیجات تاریخ مصرف گذش��ته عرضه 

می شد.
دادستان عمومی و انقاب مرکز اس��تان گلستان گفت: در راستای حفظ 
حقوق عامه و در قالب طرح ساماندهی عطاری ها، سازمان علوم پزشکی 

استان موظف به سرکشی و بازرسی از عطاری هاست.
حجت ااسام سیدرضا حسینی افزود: در این بازرسی ها یک عطاری به 
علت فروش دارو و عرقیجات تاریخ مصرف گذش��ته و ارائه بدون مجوز 

تجویز های پزشکی پلمپ و برای متخلف پرونده قضایی تشکیل شد.
به گفته  سیدحس��ینی؛ دخالت در کار پزشکی، عرضه دارو های دست ساز 
بدون نظارت دانشگاه علوم پزش��کی و عرضه دارو خارج از شبکه مجاز، 

عمده تخلف های عطاری های غیرمجاز است.

ضرورت مشارکت رسانه ها در کاهش جرم  
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی 
گفت: مشارکت برنامه محور رس��انه های جمعی در کاهش جرم و بهبود 
اعتماد عمومی در جامعه ضروری اس��ت و باید از این ظرفیت به ش��کل 
آگاهانه و هدفمند بهره گرفت. حجت اه درودگر، در نشست هم اندیشی با 
اصحاب رسانه، افزود: رسانه ها می توانند از ظرفیت خود در راستای انعکاس 
پیامد انواع معضات و آسیب های اجتماعی با هدف کاهش ارتکاب جرم 
در جامعه استفاده کنند. وی ادامه داد: اخبار حوادث و انحرافات اجتماعی 
از قبیل قتل، میزان کشف مواد مخدر و اختاس در جامعه مورد استقبال 
افراد قرار می گیرد اما نقش��ی در کاهش آسیب های اجتماعی ندارد بلکه 

باعث عادی شدن ناهنجارها و در نتیجه افزایش جرم در جامعه می شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی 
اظهار کرد: اصحاب رسانه باید با اجرای سیاست های کاربردی در راستای 
تغییر ذائقه جامعه باشند و از انعکاس اخبار آسیب ها و انحرافات اجتماعی 

به میزان غیر متعارف خودداری کنند.

توطئه چینی مکرر دشمن 
با هدف خدشه به اسام  

رییس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح کش��ور گفت: مخدوش 
کردن چهره اس��ام ناب از برنامه های دشمن است و در این راستا 

توطئه های زیادی را به کار گرفته اند.
حجت ااسام والمسلمین شکراه بهرامی در همایش مسئوان 
و کارشناسان حفاظت اطاعات سازمان قضایی نیروهای مسلح در 
س��الن وصال مجتمع یاوران مهدی )عج( قم اظهار کرد: دشمن در 
س��وریه و عراق نیرویی تحت عنوان حکومت اسامی شام و عراق 
را مس��تقر کرد و و ابوبکر بغدادی را نیز به عنوان خلیفه مس��لمانان 
معرفی کرد. وی خاطرنش��ان کرد: داعشی ها بیشتر خاک سوریه و 
عراق را اشغال کردند و یک پیشروی را نیز به سمت مرزهای کشور 
داش��تند ولی در همان ابتدا ارتش، آتش سنگینی بر سر آنها ریخت. 
رییس س��ازمان قضایی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: هدف 
دش��من از این اقدام به غیر از کشتار ش��یعه، تخریب بقاع متبرک و 
ایجاد حکومت به نام داعش هیچ چیز دیگری نبود. بهرامی با اشاره 
به مقاومت بشار اس��د و جبهه مقاومت در سوریه و شکست داعش 
یادآور شد: رهبر معظم انقاب در دیداری که با بشار اسد داشتند او 

را قهرمان جهان عرب خطاب فرمودند.
وی افزود: با برنامه ریزی ها و همچنین اعام جهاد توس��ط آیت اه 
سیس��تانی مرجع تقلید ش��یعیان در عراق و همچنین حمایت ها و 
هدایت های نظامی توس��ط جمهوری اسامی کار داعش، به رغم 
حرکت ها و فعالیت هایی که در افغانستان و کشورهای دیگر انجام 

می دهد، تمام شده است.
حجت ااسام بهرامی با تاکید بر اینکه همگان موظف به استقامت 
هس��تیم، گفت: قرآن امر فرموده در راهی که ق��رار گرفتید، صبر و 
استقامت پیشه کنید، به همین علت از خداوند راه مستقیم و استقامت 
را طلب می کنیم. به گزارش س��ازمان قضایی نیروهای مسلح، وی 
گفت: اگر امروز رهبر معظم انقاب وعده نابودی رژیم صهیونیستی 

در چند دهه آینده را می دهند ثمره این استقامت است.
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخش دیگری از سخنان 
خود با خطیر توصیف کردن کار حفاظت و اطاعات در این سازمان، 
پرهیز از هرگونه سیاست زدگی و دنیا طلبی را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: سینه کارکنان این سازمان باید صندوق اسرار این تشکیات 
باش��د و همواره همکاری و تعامل خوب و سازنده ای را با مسئوان 

ارشد داشته باشند.

برخورداری 582 محکوم تعزیراتی 
از عفو رهبری

مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی از عفو و 
تخفیف مجازات 582 نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی با 

موافقت رهبر معظم انقاب به مناسبت عید فطر خبر داد.
علیرضا نورنژاد اظهار کرد: به مناس��بت فرا رسیدن عید سعید فطر 
تعداد 691 نف��ر از محکومان محاکم عمومی و انقاب، س��ازمان 
قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی از سراسر کشور 
مورد عنایت مقام معظم رهبری )مدظله العالی( قرار گرفتند که از این 
تعداد، 582 نفر از محکومان سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو 

یا تخفیف مجازات واقع شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، وی افزود: با 
دستور ریاست عالی س��ازمان این حکم برای اعمال به ادارات کل 

اجرایی سراسر کشور اباغ شد.

مبادله محکومان اقدامی 
حقوق بشری است

رییس کمیت��ه انتقال محکومان وزارت دادگس��تری گفت: مبادله 
محکومان به حبس با س��ایر کش��ورها اقدامی انسان دوستانه و از 

اولویت های کاری ما است.
محمود عباس��ی در پی تحویل یکی از محکومان به حبس ایرانی، 
به مقامات کش��ورمان در قزاقستان و انتقال وی به کشور به منظور 
گذراندن باقیمانده دوره محکومیت، اعام کرد: با توجه به مشکات 
عدیده ای که خانواده زندانیان با آن دست به گریبانند مبادله و انتقال 
همه محکوم��ان در اولویت برنامه های کاری ما ق��رار دارد و آن را 

اقدامی بشر دوستانه و در راستای موازین حقوق بشر می دانیم.
وی تأکید کرد: در پی سفر مدیرکل دفتر همکاری های بین المللی 
وزارت دادگس��تری به قزاقس��تان به منظور پ��اراف موافقت نامه 
معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و تمهید مقدمات امضای 
آن، یکی از زندانیان و محکومان به حبس ایرانی که سال ها دوران 

محکومیت خود را در قزاقستان می گذرانید به کشور منتقل شد.
عباسی با اش��اره به مجازات های شدیدی که در کشورهای آسیای 
میانه در قبال قاچاق مواد مخدر وجود دارد به هموطنانمان هش��دار 
داد به قوانین کشورها احترام بگذارند و از ارتکاب جرم پرهیز کنند.

برگزاری اولین جلسه رسیدگی به 
پرونده سقوط اتوبوس دانشگاه آزاد  
اولین جلس��ه محاکمه متهمان پرونده حادثه س��قوط اتوبوس در 
دانشگاه آزاد اس��امی واحد علوم تحقیقات تهران در شعبه 1057 
مجتمع کارکنان دولت به ریاس��ت قاضی عالیشاه به صورت علنی 
برگزار شد. در این دادگاه که شکات، متهمان، وکای مدافع، خانواده 
جانباختگان و نیز تع��دادی از مصدومان حضور داش��تند، نماینده 
دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در ادامه شکات، شکایت 

خود را مطرح کردند.
پس از استماع شکایت شکات و دفاعیات متهمان، قاضی عالیشاه 
ختم جلسه را اعام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی متعاقباً اعام 
خواهد ش��د. به گ��زارش خبرگزاری میزان، 5 دی م��اه 1397 یک 
دس��تگاه اتوبوس دانشگاه علوم تحقیقات تهران که در حال انتقال 
دانشجویان بود، دچار واژگونی شد در این حادثه  10 دانشجو کشته 

و 28 نفر مصدوم شدند.

لزوم پیگیری فرار مالیاتی برخی از وکا  
عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ب��ا انتق��اد از وج��ود پدیده 
حق الوکاله ه��ای نجومی در جامعه گفت: به همین منظور، موضوع 

فرار مالیاتی در شغل وکالت باید توسط دولت پیگیری شود.
س��یدناصر موس��وی ارگانی افزود: انحصاری  بودن بازار وکالت 
در کنار عدم ش��فافیت حق الوکاله ها منجر به بروز معضاتی مانند 

حق الوکاله نجومی و فرار مالیاتی برخی از وکا شده است.
وی گفت: این در حالی است که یکی از راهبردهای دولت به منظور 
افزای��ش درآمدهای مالیات��ی و کاهش وابس��تگی بودجه به نفت، 

جلوگیری از فرار مالیاتی مودیان است.
موس��وی ارگانی در خصوص سازوکارهای شناسایی درآمد وکا 
و به تبع آن تعیین میزان دقیق مالیات دریافتی، گفت: س��اماندهی 
حق الوکاله های دریافتی توسط وکا، از گذشته یکی از مسایل بازار 
خدمات حقوقی بود و به همین دلی��ل، رییس قوه قضائیه پیرامون 
مش��خص بودن حق الوکاله ها دس��توری صادر کرد ت��ا هم درآمد 
وکا و میزان مالیات پرداختی توس��ط آنها قابل شناس��ایی شود و 

هم هزینه های افرادی که به وکیل نیاز دارند، قابل تخمین باشد.

روی خط خبر

فراخوان رییس قوه قضاییه در خصوص مشارکت جویی 
از م�ردم و نخب�گان در رون�د تحوات دس�تگاه قضایی 

منتشر شد.

متن این فراخوان که در صفحات آیت اه »سیدابراهیم رییسی«، 
رییس قوه قضاییه در رسانه های اجتماعی منتشر شده نشان از سبک 
مدیریت جدیدی اس��ت که بهره مندی از نظرات مردم و نخبگان 

تاکید دارد متن این فراخوان به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
امروزه با گسترش دسترسی های ارتباطاتی، فارغ از چارچوب های 
س��نتی خش��ک و دیوان س��اارانه، فضای مجازی و رسانه های 
اجتماع��ی به فرصتی بزرگ برای کم ک��ردن فاصله های زمانی و 

مکانی در ارتباطات و به اشتراک گذاری نظرات تبدیل شده است.
از این فرصت باید برای دریافت نظرات مردم و نخبگان از »ایده تا 

بازخورد« به بهترین نحو استفاده کرد.
آس��یب های فضای مجازی -که در جای خ��ود باید به طور جدی 
دنبال و رفع شود- نباید ما مسئوان را دچار خطای محاسباتی کند 
و موجب ش��ود که خود را از فرصت کم نظیر ارتباط با مردم در این 

بستر محروم کنیم.
به تعبیر رهبر معظم انقاب اسامی باید از فرصت با ارزش فضای 
مجازی استفاده کرد و با اطاع از نظرات و سؤال های افکار عمومی، 

حضوری مؤثر و جریان ساز را به نفع مردم رقم زد.
نیل ب��ه »قوه قضاییه ت��راز انقاب اس��امی« در گام دوم، بدون 
مشارکت و نقش آفرینی مردم، نخبگان و دلسوزان انقاب ممکن 
نیس��ت. در مدت کوتاهی که از مسئولیتم در قوه قضاییه می گذرد، 
و پیش از آن نیز خصوصاً در دوره خدمت در آس��تان قدس رضوی، 
از نظرات ارزشمند کاربران رسانه های اجتماعی استفاده کرده ام و 
از این پس نیز امیدوارم خادمان ملت را در س��اخت قوه قضاییه ای 

مردمی، انقابی و ضد فساد یاری کنید.
بر این اساس اعام می کنم تا زمانی که سامانه اختصاصی دستگاه 

قضایی برای ارتباط دو س��ویه با مردم و نخبگان در دسترس قرار 
بگیرد، صفحات متعلق به اینجانب در رسانه های اجتماعی، یکی از 

مسیر های دریافت نظرات مردم و نخبگان خواهد بود.
عاوه بر اینکه مردم عزیزمان می توانند رأساً نظرات خود را از این 
مس��یر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، فراخوان هایی برای 
دریافت نظرات در خصوص ایجاد، اصاح یا تکمیل برخی رویه ها، 
رویکردها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها اعام خواهم کرد و در انتظار 

نظرات راهگشای صاحب نظران و متخصصان این امر خواهم بود.
امید اس��ت این رویکرد مورد رضای خداوند متعال از باب عمل به 
کریمه  »و ش��اورهم فی اامر« و موج��ب اعتماد و دلگرمی عموم 

انسان های حق طلب و عدالت خواه باشد. 
توفیق روزافزون ملت رشید ایران را خواستارم.

سید ابراهیم رییسی
13۹8/3/25

تحول قضایی با مشارکت مردم و نخبگان
رییس قوه قضاییه طی فراخوانی بر نقش آفرینی افراد جامعه در ساخت عدلیه مردمی، انقابی و ضد فساد تاکید کرد

بررس�ی »ایحه تأمی�ن امنیت زنان در برابر خش�ونت« 
که س�ال گذشته از سوی ش�ورای نگهبان برای بررسی 
و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع ش�ده بود به دستور 
ریی�س قوه قضاییه برای بررس�ی های بیش�تر در اختیار 

معاونت فرهنگی دستگاه قضا قرار گرفت. 

در راستای اجرای این دستور آیت اه رییسی، حجت ااسام والمسلمین 
»هادی صادقی« معاون��ت فرهنگی قوه قضایی��ه از برگزاری اولین 
نشست هم اندیشی ملی با موضوع بررسی ایحه تأمین امنیت زنان در 
برابر خش��ونت در هفته جاری خبر داد و درباره روند بررسی این ایحه 
گفت: »ایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سال های گذشته 
از سوی دولت و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به قوه قضاییه 

ارائه و در دوره ریاست سابق قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفت.«
وی افزود: »طی این س��ال ها این ایحه در معاونت حقوقی، جلس��ه 
مس��ئوان عالی قضایی و معاونت فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت 
و س��عی کردیم این ایحه در س��طح خیلی خوبی ارائه کنیم تا تبدیل 

به قانون شود.«

 صدور دستور رسیدگی به ایحه  
معاون فرهنگی قوه قضاییه افزود: »ریاست قوه قضاییه با توجه ویژه 

به این ایحه آن را در دس��تور کار رسیدگی مسئوان عالی قضایی و 
معاونت حقوقی و فرهنگی قرار داده و نگرش دوباره ای به این ایحه 
صورت گرفته اس��ت؛ مقرر شد اقدامات کارشناسی عمیق و قوی تری 

در سطح کشور انجام شود.«
صادقی ضمن اش��اره به اینکه بعد از بررس��ی های ازم ایحه تأمین 
امنیت زنان در برابر خشونت مجدداً به دولت و بعد از آن به مجلس ارسال 
می شود گفت: »در حال حاضر به دستور ریاست قوه قضاییه مقرر شده 
است بعد از بررسی های معاونت حقوقی، معاونت فرهنگی اولین سلسله 

هم اندیشی های ملی را در این باره برگزار کند.«
وی با بیان اینکه اولین نشست هم اندیشی های ملی با موضوع بررسی 
ایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در سراسر کشور برگزار خواهد 
شد، گفت: »دادگستری های، دانشگاه ها، بهزیستی، نماینده مسئوان 
دفاتر زنان و خانواده اس��تانداری ها و همچنین قضات زن در سراس��ر 

کشور در این هم اندیشی یک روزه  به تبادل نظر خواهند پرداخت.«
معاون فرهنگ��ی قوه قضاییه اظهار کرد: »همچنین کارشناس��ان در 
رشته های حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، الهیات و علوم تربیتی، 
آثار و پیامد های این ایحه را بر بهبود وضعیت زنان، خانواده و ارتقای 
امنی��ت زنان بررس��ی خواهند کرد و بع��د از اتمام، نتای��ج جمع آوری 
خواهد ش��د.« صادقی با بیان اینکه دبیرخانه مرکزي اولین نشس��ت 
هم اندیش��ی های ملی با موضوع بررسی ایحه تأمین امنیت زنان در 

برابر خش��ونت در معاونت فرهنگی ش��کل گرفته است، تصریح کرد: 
»بعد از جمع آوری، نتایج به ریاست قوه قضاییه و سپس به دولت ارائه 
خواهد شد.« وی در پایان گفت: »امیدواریم با همکاری بین قوه قضاییه، 
دولت و مجلس ایحه تأمین امنیت زنان در برابر خش��ونت تکمیل و 

تبدیل به قانون شود.«

 مهمترین چالش های یک ایحه  
دایل زیادی برای طوانی ش��دن تصویب و البته اصاح این ایحه 
مطرح می ش��ود که حساسیت باای موضوع مهمترین آن است. البته 
باید به این موضوع نیز اشاره کرد که ایحه  تأمین امنیت زنان در برابر 
خشونت از ماهیتی کامًا قضایی برخوردار است و به همین دلیل برای 
بررسی های بیشتر و تخصصی تر به قوه قضاییه ارجاع شده است. در این 
راستا جلسات تخصصی، منظم و پیوسته ای در قوه قضاییه و با حضور 
نمایندگان معاونت حقوقی ریاس��ت جمهوری، وزارت خارجه، وزارت 
دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی و دانشگاه های معتبر تشکیل 

و متن ایحه با لحاظ ابعاد مختلف به دقت بررسی شد.
باید به این مساله نیز توجه ویژه کرد که از چالش های اصلی این ایحه، 
بحث حبس زایی آن است. موضوعی که به طور قطع با سیاست های 
کلی نظام در امور حقوقی و قضایی تفاوت دارد چرا که این سیاست ها 

بر موضوع حبس زدایی تاکید دارند. 

معاون فرهنگی قوه قضاییه:
اولین نشست هم اندیشی ملی برای بررسی ایحه تامین امنیت زنان برگزار می شود

خبر

دادگاه رس�یدگی به اتهامات 14 متهم ارزی به ریاست 
قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد 

و جرایم اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای جلس��ه دادگاه، قاضی موحد ضمن اعام اس��امی متهمان 
گفت: »به موجب اس��تجازه قوه قضاییه از مق��ام معظم رهبری، در 
اس��تان هایی که دادگاه ویژه تشکیل نشده اس��ت پرونده هایی که با 
موضوع جرایم اقتصادی دارند به تشخیص معاون اول قوه قضاییه به 

شعب ویژه تهران ارجاع می شود.«

 تشریح کیفرخواست از زبان دادستان 
دادستان مرکز استان سیستان وبلوچستان در جایگاه قرار گرفت و در 
تشریح کیفرخواست گفت: »حمیدرضا رنود متهم به اخال در نظام 
اقتصادی کش��ور از طریق قاچاق عمده ارز ب��ه مبلغ 65 میلیون یورو 
با وصف سردس��تگی و از طریق اخذ حواله ه��ای ارزی به نرخ دولتی 
و فروش در بازار آزاد، تش��کیل و سردستگی کاهبرداری شبکه ای 
از بانک های کشور با استفاده از اس��ناد مجعول جهت، تحصیل مال 
از طریق نامش��روع به مبلغ 33 میلیارد تومان، معاونت در جعل اسناد 

تجاری و استفاده از مهر شرکت ها جهت اخذ حواله ارزی است.«
حجت ااسام والمس��لمین »علی موحدی راد« در ادامه اتهام سایر 
متهمان این پرونده را قرائت و بیان کرد: »مهر شرکت، پیش فاکتورها، 
پروفرم ها و اسناد جعلی را در اختیار رییس دادگاه قرار گرفته است.« 

وی ادام��ه داد: »متهمان با پیش فاکتور های جعلی در س��امانه جامع 
تج��ارت کاا ثبت می کردن��د و متعاق��ب آن از بانک ه��ا ارز و یورو 
می گرفتند؛ متأسفانه سیس��تم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر 
آن نداشته است. حمیدرضا رنود تقریباً از سال 93 در کار مسائل بانکی 

و ارزی بوده و نزدیک به 15 میلیون یورو ارز از بانک گرفته است.«
دادس��تان مرکز اس��تان سیستان وبلوچس��تان افزود: »این افراد به 
رس��توران ها مراجعه می کردند و زمانی که گارس��ون برای دریافت 
سفارش آنها مراجعه می کردند بعد از کمی صحبت به جوان وعده 2 و 

نیم میلیون حقوق می دادند.«
حجت ااسام والمس��ملین موحدی راد ادامه داد: »آنها با گول زدن 
جوانان آنها را مدیرعامل شرکت های صوری می کردند و یک خودرو 
زیر پای آ نها می انداختند، بعد برای آ نها دسته چک تهیه می کردند و از 
آنها چک س��فید امضا می گرفتند، بعد این جوانان ساده لوح را به دفتر 
اس��ناد می بردند و از آنها تعهد می گرفتند که در صورت بروز هر گونه 

مشکلی حق شکایت ندارند.«
موحدی راد افزود: اقدامات و فرآیند مجرمانه در این پرونده در دو گروه 
سازمان یافته اس��ت، یکی از متهمان به نام محمودرضا سلیمان زاده 
در هر دو گروه مجرمانه فعالیت داشته و با انجام ثبت سفارش صوری 
بدون واردات کاا اقدام به دریافت حواله ارزی کرده است. به عبارتی 

گروه مجرمانه اول به سرکردگی مسعود نوری و گروه مجرمانه دیگر 
به سرکردگی سید علی وزیری و حمیدرضا رنود، فعالیت های مجرمانه 
انجام می دادند. روس��ای ای��ن گروه ها افراد مختل��ف را به عضویت 
گروه های مجرمانه خود درآورده و منجر به کاهبرداری و اخال در 

نظام اقتصادی شده اند.« 
وی گفت: »فرش��اد بارکزایی به عنوان مسئول شعبه توسعه و تعاون 
چابهار از متهمان رشوه دریافت و زمینه را برای اقدامات مجرمانه آنها 
فراهم کرده اس��ت لذا عمل متهمان در این پرونده یکی از مصادیق 

اخال در نظام اقتصادی کشور است.«

 تبانی با عوامل خارجی
حجت ااسام و المس��لمین موحدی راد گفت: »از اعمال مجرمانه 
این افراد به این ترتیب اس��ت که با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی 
را اخ��ذ و با عوامل خود در خارج از کش��ور تبانی می کردند که ارز ها را 
به حساب آن عوامل حواله کنند؛ سپس معادل ریالی حواله مذکور به 

حساب سرکرده گروه در ایران واریز می شد.«
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: »در 
خصوص اتهام کاهبرداری ش��بکه ای متهمین با توسل به وسایل 
متقلبانه از مرحله ثبت س��فارش ت��ا مرحله دریافت ارز در کش��ور با 
استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت 
عدم ارائه تضامین کافی، عملیات متقلبان��ه را انجام داده اند.« وی با 
بیان اینکه این کیفرخواست 94 صفحه دارد، اضافه کرد: »اظهارات 
متهمی��ن در اوراق متعدد پرونده و در مراحل مختلف تحقیق بس��یار 
متناقض بوده است به نحوی که هر یک سعی در برجسته کردن نقش 
دیگری داشتند.« دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان 
ادامه داد: »متهم حمیدرضا رنود به عنوان پشتیبانی مالی شبکه، هیچ 
گونه نقش اجرایی در شرکت عمران بهگان راد نداشته است، حسب 
گزارش نهاد های امنیتی، تعدادی مهر و سربرگ شرکت های خارجی 
از حمیدرضا رنود کشف شد که در نتیجه آن 70 میلیون یورو از شبکه 

بانکی حواله ارزی دریافت شده است.«
وی در ارتباط با اقدامات متهم سیدعلی وزیری گفت: »وی با ارتباط 
گیری با ذی نفع اصلی )نوید پیروز( درخواست می کند فردی را برای 
واسطه گری در شبکه بانکی به وی معرفی کنند که نهایتاً سلیمان زاده 
ب��ه وی معرفی و موضوع توافق نامه کارخان��ه صنایع قطعات با آقای 
بارکزایی فراهم می ش��ود و پس از بازدید مسئوان بانک از کارخانه 
صنای��ع قطعات، زمینه پرداخت حواله ارزی ب��رای تأمین منابع مالی 
فراهم می شود، متهم وزیری با برقراری ارتباط با رنود مبلغ 12 میلیون 

یورو توسط این شبکه، حواله ارزی دریافت و به فروش می رساند.«
دادس��تان زاهدان ب��ا بیان اینکه نظ��ارت بر نحوه پرداخ��ت تماماً با 
هماهنگی متهم وزیری صورت گرفته است چرا که وی ضمن تسلط 
بر حسابداری از تراکنش های مالی اطاع داشته است، افزود: »متهم 

وزیری با سوءاستفاده از مش��خصات هویتی مدیرعامان صوری از 
کارت ه��ای بانکی این اف��راد در جهت اهداف خود بهره برده اس��ت 
مدیران بازرگانی این ش��رکت ها حتی تصاویر کارت بازرگانی خود را 
ندیده ان��د.« وی با بیان اینکه این فرایند قریب به یک س��ال به طول 
انجامید، گفت: »در این حواله ها مته��م به دنبال طفره رفتن از اصل 
موضوع بوده است و تعداد س��ه فقره حواله ارزی در بانک سپه جهت 
شرکت شایان س��اخت الوند در س��ال 96 اخذ نموده است که در این 
جریان فردی به هویت ش��اه رضایی با متهم همکاری داش��ته است. 
شرکت شایان ساخت الوند در اوایل س��ال 97 چندین حواله ارزی از 
نوع پول کره جنوبی و پاکستان اخذ نموده و از محمودرضا سلیمانزاده 
جهت نفوذ به شبکه بانکی استفاده نموده است و پس از ایجاد شبکه 
متهم با همکاری فریبرز عزت آبادی در راستای اخذ حوالجات ارزی 
از نفوذ س��لیمانزاده در بانک توس��عه تعاون استفاده کرده است که در 
ادام��ه یکی از حوالجات به ترکیه دچار نقص ش��د که خود را از مظان 
اتهام پولشویی وارده از سوی مسئوان بانک کشاورزی تهران خارج 
نموده است. دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: 
»فردی به هویت صمد استکانچی یک فقره حواله از نوع یورو و یک 
حواله دیگر نیز از بانک ش��هر اخذ کرد که با هدایت سلیمان زاده برای 
نفوذ در بانک کشاورزی استفاده کرده است، بابک وثوقی زاده دارای 
تابعیت انگلیس بوده و از کشور به مقصد انگلیس خارج شده و متواری 
است.« وی با بیان اینکه متهم برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای 
شبکه تعدادی چک سفید امضا از آنها دریافت کرده است، گفت: »سهل 
انگاری از سوی مدیران بانکی سیستان و بلوچستان و تهران صورت 

گرفته که سبب تشدید این موضوع شده است.«
به گزارش میزان، با توجه به طوانی بودن کیفرخواست، قاضی موحد 

بررسی را به جلسه بعدی موکول کرد. 

ثبت شرکت های صوری به نام کارگران رستوران ها!
در جلسه رسیدگی به اتهامات 14 متهم ارزی مطرح شد
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چهره ها

فروش اقساطی زمین های دولتی به مردم 
راهکار تعدیل قیمت در بازار مسکن

سیدناصر موسوی ارگانی، نائب رییس 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی گفت:  یکی از راهکارهایی که 
می توانیم در احداث و ایجاد مس��کن 
رونق ایجاد کنیم این است که زمینه ای 
که به صورت ملی در اختیار دولت است 
را به افراد واگذار کنی��م به طور دقیق 

فروش اقساطی زمین های دولتی به مردم می تواند راه حل مناسبی باشد.
وی  ملت در خصوص ورود مجلس به گرانی مسکن گفت: صنعت مسکن 
صنعتی است که پیش از 300 صنعت مرتبط و وابسته به آن است، وقتی بحث 

مسکن را مطرح می کنیم در واقع صنایع زیرمجموعه آن را در نظر داریم.
وی تصریح کرد: صنایع زیرمجموعه مس��کن زمانی می توانند رونق داشته 
باشند که تولید مسکن رونق داشته باشد متاسفانه از ابتدای دولت یازدهم و 
دوازدهم از مسکن مهر انتقاد شده و البته این انتقادات را قبول داریم که جانمایی 
و زیرساخت ها خوب نبوده و ساختمان ها محکم نیستند ولی باید بپذیریم که 
عملکرد دولت در بخش مسکن ضعیف بوده است.  موسوی ارگانی ادامه داد: 
یکی از نیازهای ضروری جامعه مسکن است و باید راهکار جدی برای آن داشته 
باشیم  بیان کرد: افزایش قیمت مسکن طی یک سال اخیر دایل متعددی از 
جمله وجود خانه های خالی در کانشهرها، مافیا و داان در حوزه مسکن و 
وجود قوانین دست و پاگیر در این بازار داشته است. وی اظهار کرد: قوانین دست 
و پاگیر مثل تعیین متراژ باا برای ساخت یکی از موانع تولید مسکن است باید 
کارها را سهل و آسان کنیم تا راحت تر اجرایی شود مهمترین مسئله عدم ارائه 
برنامه از سوی دولت است. موسوی ارگانی در ادامه افزود: یکی از راهکارهایی 
که می توانیم در احداث و ایجاد مسکن رونق ایجاد کنیم این است که زمینه ای 
که به صورت ملی در اختیار دولت اس��ت را به افراد واگذار کنیم به طور دقیق 

فروش اقساطی زمین های دولتی به مردم می تواند راه حل مناسبی باشد.

کنترل مهاجرت با راه اندازی 
نیروگاه های خورشیدی در روستاها

جال میرزایی، عضو کمیسیون انرژی 
مجل��س ب��ا بی��ان اینک��ه اح��داث 
نیروگاه های خورشیدی به معنای ایجاد 
اشتغال و درآمد است، گفت: احداث و 
راه ان��دازی نیروگاه های خورش��یدی 
می توان��د تمای��ل به مهاج��رت را به 

شهرهای بزرگ کاهش دهد.
وی  با اشاره به راه اندازی 3200 نیروگاه خورشیدی پشت بامی در استان های 
آفتاب گیر سراسر کشور، گفت: این اقدام دولت و وزارت نیرو قابل تامل است 
و می تواند تمایل به مهاجرت را به شهرهای بزرگ کاهش دهد و به یقین اگر 
روستاییان و بومیان شهرهای کوچک درآمد ثابت و تضمین شده داشته باشند 

هیچگاه محل زندگی خود را به امید کارگری فصلی رها نخواهند کرد.
نماینده مردم ایام، ایوان، چرداول در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
احداث نیروگاه های خورشیدی به معنای ایجاد اشتغال و درآمد است، ادامه 
داد: باید بررسی شود تحریم ها چقدر در کاهش احداث و راه اندازی نیروگاه های 
خورشیدی یا انرژی های تجدیدپذیر تاثیر گذاشته است و کارشناسان مربوطه 
چه پیشنهادی برای جلوگیری از خوابیدن این نیروگاه ها در دوران تحریم دارند.
وی همچنین با یادآور اینکه سازمان بسیج مستضعفین نصب تجهیزات مرتبط 
با انرژی های بادی و خورش��یدی در خانه ها را به صورت رایگان متقبل شده 
است، اضافه کرد: نیروگاه بادی نیز  برق یک منطقه یا دهکده را تامین کند، اگر 
دولت تسهیات ازم را به این مهم اختصاص دهد، انرژی های تجدیدپذیر 
به س��رعت رونق خواهند گرفت و در ادامه در مص��رف برق صرفه جویی و 

اشتغال زایی خواهد شد و ضررهای انرژی های فسیلی نیز دور زده می شوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی معتقد است دولت و وزارتخانه 
نیرو باید بخش خصوصی را جهت سرمایه گذاری در این حوزه مهم و درآمدزا 
برای کش��ور آن هم در شرایط تحریم اقتصادی ترغیب و تشویق کنند چراکه 
انرژی خورشیدی می تواند بسیاری از مشکات در حوزه تولید برق را برطرف کند.

نقدینگی سرگردان
مهمترین دلیل نابسامانی بازار خودرو

مهرداد بائوج اهوتی، عضو کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
شورای اسامی گفت: نقدینگی باا و 
سرگردان در جامعه در کنار نگرانی از 
کاهش ارزش پول و به تبع آن ورود این 
نقدینگی به بازار خودرو، اصلی ترین 

دلیل گرانی خودرو است.
وی  فزود: عمده تری��ن دلیل افزایش قیمت خ��ودرو، نقدینگی نزدیک به 
2000 هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه اس��ت. وی گفت: باید بپذیریم 
که پول دست مردم اس��ت و مردم در این شرایط پول خود را در بخش تولید 
سرمایه گذاری نمی کنند، از طرف دیگر ارزش پول آنها در حال کاهش است 
و نقدینگ��ی را وارد بازارهایی مانند خودرو می کنند. نماینده مردم لنگرود در 
مجلس شورای اسامی بیان داش��ت: این نقدینگی به هر جایی که هجوم 
بیاورد، موجب نابسامانی خواهد شد و یکی از بازارهایی که نقدینگی به آن وارد 
ش��ده بازار خودرو بود. وی ادامه داد: داان نیز در چنین بازاری حضور دارند 
و اقدام به خرید خودروهای مختلف می کنند و به دنبال بازی با پول و کسب 

سود هستند، در صورتی که نقدینگی باید به سمت نیاز جامعه هدایت شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسامی افزود: 
افزایش نرخ ارز نیز در گرانی خودرو موثر بوده اما دلیل اصلی افزایش قیمت 

خودرو، نقدینگی باا و سرگردان در جامعه است.

تاش بانک ها برای جذب سپرده 
با سود غیرمتعارف

عبدالناصر همت��ی، رییس کل بانک 
مرکزی از تاش بعضی مدیران بانکی 
برای جذب سپرده با نرخ های باا انتقاد 
کرد ومهمترین شاخص ارزیابی یک 
بان��ک را بهره وری و س��وددهی باا 

دانست.
وی افزود: یک��ی از حمایت هایی که 
نظام بانکی می توان��د از بخش تولید انجام دهد تامین س��رمایه در گردش 
واحدهای تولیدی است؛ بانکها می توانند با اخذ سود، اصل سرمایه درگردش 
را تمدید کنند، در شرایط فعلی اقتصادی، بعضی از تولید کننده های ما برای 

انجام فعالیت های خود نیازمند سرمایه در گردش هستند.

  اقتصادی  

بر اس��اس آخرین اظهارنظرها، مسئوان ارشد 
س��ازمان امور مالیاتی برای دریاف��ت مالیات بر 
سکه، خرید و فروش این سکه ها را به عنوان یک 
ش��غل تعریف کرده اند که بر اساس آن هرکسی 
غیر از صرافان و کس��به زیرمجموع��ه اتحادیه 
طافروشان، هم خرید و فروش سکه می کند و از 
این محل درآمدی دارد، باید مالیات پرداخت کند.

این اظهارات مسئوان مالیاتی در حالی است که 
در دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی 
در 13 خردادماه اباغ شد به صراحت اعام شده 
اس��ت که صاحبان مش��اغلی که حسب سوابق 
پرونده یا مجوز صادره از س��وی مراجع ذیربط به 
شغل مرتبط با خرید و فروش سکه اشتغال دارند، 
مشمول این دستورالعمل نمی شوند و تنها مکلف 
هستند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی شغلی 

خود اقدام کنند.
بر این اس��اس به نظر می رسد صرافانی که مجوز 
کسب وکار داشته باش��ند باید یک نوع اظهارنامه 
مالیاتی ش��غلی را ارائه کنند و کسانی هم که بدون 
داشتن مجوز اقدام به خرید و فروش می کنند هم باید 
یک نوع اظهارنامه مالیاتی دیگر برای خرید و فروش 
سکه ارائه کنند و البته هر دو آنها هم از نظر سازمان 

امور مالیاتی به عنوان شاغل شناخته می شوند!

   خط قرمز مالیات ستانی
منتقدان به طرح دریافت مالیات از سکه های پیش 
فروش��ی می گویند دولت باید زمانی که اقدام به 
پیش فروش سکه می کرد درباره اخذ مالیات از آن 
نیز به خریداران توضیح می داد تا با شفاف سازی 

بحث فروش سکه انجام شود.
حسن حسینی شاهرودی، نایب رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس، در این خصوص گفت: »اصل 
موضوع اخذ مالیات بر عایدی س��که باید اتفاق 
می افتاد، اما باید در زمان خود اجرایی می ش��د.« 
این نماینده مردم در مجلس دهم، با طرح سوالی 
مبنی بر اینکه چرا دولت  پس از گذشت یک سال 
و نیم از پیش فروش سکه ها به دنبال اخذ مالیات 
از آن اس��ت، به خان��ه ملت گفت: »بس��یاری از 
افرادی که سکه های خود را تحویل گرفته اند آن 
را در بازار  فروخته اند و منابع آن را در بخش های 
دیگر مصرف کرده اند، بنابراین باید به این سوال 
پاس��خ داده شود که  چرا پس از گذشت یک سال 
و نیم دولت به این فکر افتاده  که از سکه مالیات 
اخذ کند، آن هم از کسانی که از شبکه بانکی اقدام 

به خرید کرده اند.«
وی با بیان اینکه خارج از شبکه بانکی رقم بسیار 
باا و گزافی جابجایی سکه صورت گرفته است، 

تصریح کرد:  »آی��ا دولت برای ای��ن بخش نیز  
فکری کرده است، یا اینکه قرار است  کسانی که 
از شبکه بانکی و شبکه مجاز نسبت به خرید اقدام 
کرده اند تنبیه ش��وند و آنهایی که خارج از  شبکه 
بانک��ی اقدام به خرید و فروش ط��ا کرده و یا با 
کارت ملی دیگران اقدام به پیش خرید س��که  و 
یا به نوبه خود پولش��ویی کرده و از رانتی استفاده 

کرده اند باید آزادانه تردد کنند.«
معصومه آقاپور علیش��اهی، عضو هیئت رییسه 
کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان اینکه باید 
اختاف بین دولت و م��ردم درباره اخذ مالیات از 
سکه رفع ش��ود، گفت: » در شرایط فعلی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی باید یک ش��فاف سازی 
عموم��ی درباره اخذ مالیات از س��که انجام دهد، 
چراکه متاس��فانه طی روزهای گذش��ته با اعام 
اخبار ض��دو نقی��ض در این باره س��رمایه های 

اجتماعی در کشور کاهش یافته است.«
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسامی، 
افزود: »افرادی که در پیش فروش سکه ثبت نام 
کرده اند می گویند که اخذ مالیات جزو ش��روط 
قرارداد نبوده و دولت س��پس این شرط را اضافه 
کرده اس��ت و از س��وی دیگر دولت می گوید که 
این تعداد س��که که ثبت نام ش��ده سفته بازی را 

رواج داده است.«
وی با بی��ان اینکه باید ابت��دا اختاف بین دولت 
و م��ردم درباره اخذ مالیات از س��که رفع ش��ود و 
س��پس برای مراحل بع��دی اقدام ش��ود، ادامه 
داد: »تا زمانی که این اختاف حل نش��ده نباید 
به صورت مس��تمر و مدام بگوییم که این مقدار 
 منبع درآمدی از طریق اخذ مالیات از سکه ایجاد

 می شود.«
وی با اش��اره به ضرورت ایجاد بازارهای مناسب 
برای هدایت نقدینگی، افزود: باید ابتدا در جامعه 
شرایطی فراهم شود تا هدایت حجم نقدینگی به 
آن بخش صورت گیرد و سپس اقداماتی همانند 
اخذ مالیات از سکه انجام شود، چراکه درآمدهای 
موقتی و آنی هیچگاه در شرایط کنونی اقتصادی 

به سرمنزل مقصود نمی رسند.

   دریافت مالیات از سکه قانونی است
نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان 
امور مالیاتی  با اش��اره به ت��اش برخی افراد به 
منظور ایجاد تشکیک در قانونی نبودن اخذ مالیات 
از دریافت کنندگان س��که، اظهار داشت: »طبق 
بند 2 ماده یک قانون مالیات های مس��تقیم، هر 
شخص حقیقی و طبق بند 4 این ماده هر شخص 
حقوقی که درآمد تحصیل نماید مشمول مالیات 

است. «
وی ب��ا بیان اینک��ه صاحبان اماک، مش��اغل، 
شرکت ها و سایر افراد حقوقی و حقیقی به استناد 
همین ماده و دیگر مواد مکلف به پرداخت مالیات 
درآمد هستند، عنوان کرد: »مالیات اخذ نمی شود 
مگر به موجب قانون؛ همچنین درآمدی از مالیات 

معاف نخواهد بود به موجب قانون.«
جنتی با اش��اره ب��ه اینکه طبق م��اده 81 قانون 
مالیات های مس��تقیم فعالیت های��ی از پرداخت 
مالیات معاف هس��تند، بیان داشت:  »طبق بند 2 
ماده 145 سود سپرده بانکی از مالیات معاف است. 
همچنین طبق ماده 141 همین قانون صادرات 
از مالیات معاف است. بنابراین طبق قانون افراد و 
فعالیت ها از پرداخت مالیات معاف می ش��وند و یا 

بر اساس قوانین مالیات می پردازند.«
به گفته معاون مالیات های مستقیم سازمان امور 
مالیاتی، هر خرید و فروشی که صورت می گیرد 
باید مالیات آن پرداخت ش��ود، اکنون بسیاری از 
صاحبنظران، کارشناس��ان و افکار عمومی این 
مطالبه را از س��ازمان مالیاتی دارند که چرا از ارز، 
خودرو و مسکن مالیات دریافت نمی شود که پاسخ 
روشن است برخی از این موارد نیاز به وضع قانون 
جدید دارد و س��ازمان مالیاتی در تاش است تا  
ایحه مالیات بر عایدی سرمایه  تهیه و به دولت 

و مجلس ارائه شود. 
جنتی با تأکی��د بر اینکه اطاعات و مس��تندات 
مربوط ب��ه دریافت کنن��دگان س��که را از بانک 
مرکزی گرفته ایم، یادآور شد: »مالیات این دسته 
از افراد مقطوع اس��ت و حتی میزان س��که های 

خریداری شده مشخص است. «

اخبار کوتاه»حمایت« گزارش می دهد

تکلیف 100 هزار میلیاردی به بانکها 
برای فروش اموال مازاد

ب��ه گفته وزیر اقتصاد، بانک ها باید اموال مازاد خود را تا پایان س��ال 
جاری بفروش��ند؛ اموالی که رقم آن ها از سوی معاون وزیر حدود 70 
تا 100 هزار میلیارد تومان اعام ش��ده است و این در حالی است که 
بانک ها در سال گذشته تنها 12 هزار میلیارد تومان از اموال مازادشان 
را فروخته اند. واگذاری اموال مازاد بانک ها و خروج بانک های دولتی 
از بنگاه داری موضوعی اس��ت که طی سال های اخیر بانک مرکزی 
بر آن تاکید کرده، اما در هیچ دوره ای این واگذاری به نقطه موردنظر 
نرسیده است. دی ماه سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسامی 
همه بانک ها و مؤسس��ات اعتباری را موظف کرد که در مدت س��ه 
سال، اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در 

بنگاه هایی که فعالیت غیربانکی دارند، واگذار کنند.
بخش��ی از قانون رفع موانع تولید نیز که در خرداد س��ال بعد از آن به 
تصویب رسید، به موضوع فروش اموال مازاد بانک ها اختصاص داشت 
و بسترهای قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای 

انجام این مهم را برای بانک ها فراهم کرد.
بر اساس این مصوبه، همه بانک ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند 
س��اانه حداقل 33 درصد از اموال خود اع��م از منقول، غیرمنقول و 
س��رقفلی را که به تملک آن ها و شرکت های تابعه آن ها درآمده و به 
تشخیص ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسامی 

ایران مازاد محسوب می شود، واگذار کنند.
فرهاد دژپسند ، وزیر امور اقتصادی و دارایی  نیز در ابتدای خرداد ماه 
سال جاری طی جلسه ای با مدیران عامل بانک های دولتی، تاکید کرد 
که برنامه واگ��ذاری اموال و دارایی های مازاد بانک ها باید تا انتهای 

سال جاری به سرانجام برسد.
وی از مدی��ران عامل بانک های دولتی خواس��ت ت��ا برنامه مدون 
واگذاری ها ش��امل زمان بن��دی و ش��یوه های واگ��ذاری اموال و 
دارایی های مازاد خود را به معاونت امور بانکی، بیمه و ش��رکت های 

دولتی این وزارت خانه ارائه دهند.
به این ترتیب بنابر تکلیف وزارت اقتصاد برای بانک های دولتی، این 
بانک ها باید تا پایان سال جاری اموال مازاد خود را به فروش برسانند.

کاهش 20 درصدی قیمت 
گوشی های همراه در روزهای آینده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی معتقد است 
با ثبت س��فارش 3 میلیون گوشی همراه قیمت این کاا در روزهای 

آینده بیش از 20 درصد کاهش پیدا می کند.
رامین نورقلی پور، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسامی درباره تاثیر ثبت سفارش 3 میلیون گوشی همراه   بر قیمت 
ای��ن محصول، گفت: با تخصیص ارز نیمایی برای واردات گوش��ی 
همراه و ورود وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات به موضوع قیمت 
گوشی های همراه پیش بینی می شود قیمت موبایل در روزهای آینده 

بیش از 20 درصد کاهش پیدا کند.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای 
اسامی با بیان اینکه حدود سه میلیون گوشی همراه ثبت سفارش 
شده است که پس از ورود به بازار زمینه کاهش قیمت موبایل را فراهم 
می کند، افزود: کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر و پیش بینی گسترش 
روابط اقتصادی اُفت قیمت موبایل در هفته های آینده را رقم می زند.
وی با اشاره به اینکه باید مکانیزمی در نظر گرفته شود تا موبایل های 
ثبت س��فارش شده به دست مصرف کننده واقعی برسد، اظهار کرد: 
باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود تا موبایل های که با ارز نیمایی تهیه 
می شود به دست مصرف کننده واقعی برسد اگرچه برای تحقق این 
ام��ر وزارت ارتباطات و فناوری اطاع��ات و دولت به موضوع ورود 
کرده است اما برای جلوگیری از سوءاستفاده افراد باید نظارت و توجه 
ویژه ای صورت گیرد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسامی 
با اش��اره به تاثیر رجیستری گوش��ی همراه در آرامش بازار موبایل، 
خاطرنشان کرد: رجیستری گوشی همراه مسافرتی تاثیر به سزایی 
در کاهش التهابات بازار و در نتیجه اُفت نرخ موبایل دارد چراکه با این 

امر تقاضا کاهش پیدا می کند.
عضو کمیس��ون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با اشاره به 
دایل گرانی قیمت موبایل در یک سال گذشته، تصریح کرد: یکی از 
دایل گرانی موبایل عاوه بر افزایش نرخ ارز طی یک سال گذشته 
کمبود تعداد گوش��ی همراه در بازار اس��ت که اکنون امکان واردات 

گوشی های همراه به صورت تجاری فراهم شده است.

افزایش هزینه 
تولید درکشاورزی و دامداری

تولیدکنندگان در بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در سال 
گذشته بیش از 47 درصد در مقایس��ه با سال 1396 افزایش هزینه 
داش��ته اند. آمارهای جدید مرک��ز آمار در رابطه با ش��اخص قیمت 
تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری س��نتی بر اساس سال پایه 
1390 نش��ان می دهد که تورم در این بخش به 47.8 درصد در سال 

1397 رسیده است.
جزئیات این بررسی آماری در حوزه زراعت و باغداری از این حکایت 
دارد که تورم در بخش زراعت و باغداری به 45.4 درصد، غات 28.6 

درصد و سبزیجات 51.8 درصد رسیده است.
از سوی دیگر تورم در میوه ها و میوه های آجیلی 54.4 درصد و در مواد 

خام طبقه بندی نشده 34.2 درصد گزارش شده است.
در بخش دامداری سنتی نیز تورم 53 درصد اعام شده است. این در 
حالی است که در این حوزه تورم در پرورش بز و بزغاله 71.9، پرورش 
گاو و گوساله سنتی 56.2، گوس��فند و بره 73.4 و سایر محصوات 

حیوانی 26.6 درصد بوده است.

ایران بیش از ۹3 میلیون مشترک 
تلفن همراه دارد

تعداد مش��ترکان تلفن همراه ایران تا پایان سال گذشته، به بیش از 
93 میلیون رسیده است. تعداد مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در 
س��ال 97، 93 میلیون و 36 هزار و 584 است و در مقایسه با سال 96 
که آمار 88 میلیون و 341 هزار و 723 داشته، رشدی نزدیک به پنج 

میلیون را نشان می دهد.
از طرفی ضریب نفوذ تلفن همراه تا پایان س��ال 97، 113.34 درصد 
بوده که در مقایس��ه با ضریب نفوذ 110.53 درصدی تا پایان س��ال 
96، حاکی از نزدیک به س��ه درصد افزایش است. همچنین پوشش 
جاده های اصلی فرعی ریلی، به 86.65 درصد رس��یده است که در 
مقایسه با آمار 82 درصدی در سال 96، رشد چهار درصدی را نشان 
می دهد. بررسی سهم اپراتورهای تلفن همراه از 93 میلیون مشترک، 
نشان می دهد 59.29 درصد متعلق به شرکت مخابرات ایران )همراه 
اول(، 36.45 درصد متعلق به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، 4.24 
درصد متعلق به شرکت خدمات ارتباطی رایتل و 0.2 درصد سازمان 

منطقه آزاد کیش است.
طبق آمار اعامی از سوی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، 
بیشتر بودن ضریب نفوذ سیم کارت از 100 درصد، نشان می دهد که 
تعداد س��یم کارت های موجود، از جمعیت ایران بیشتر است که این 
موضوع اگرچه می تواند حاکی از چند سیم کارته بودن افراد باشد، اما 
نشان می دهد به احتمال زیاد کمتر کسی در ایران حضور دارد که حتی 

یک سیم کارت هم نداشته باشد.

دریافت مالیات از خریداران سکه های پیش فروشی از موضوعاتی است که در دو هفته گذشته انتقادات زیادی 
گروه

را به همراه داش�ته است. سازمان امور مالیاتی 13 خرداد ماه طرح مالیات بر خرید و فروش سکه را اباغ کرد اقتصادی
که بر اس�اس آن از افرادی که بیش از 20 س�که پیش خرید کردند به ازای هر س�که و تناسب مالیات 150 تا 
250 هزار تومانی دریافت ش�ود. منتقدان به این دستورالعمل با اشاره به اینکه شرط دریافت مالیات در زمان 
ثبت نام مطرح نبوده، این شیوه از مالیات ستانی را موجب کاهش اعتماد سرمایه گذاران عنوان می کنند و معتقدند سیاست گذار 
باید رعایت ماحظات اعتمادی را در این مساله داشته باشد. برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به این دستور العمل انتقاداتی 
را وارد دانس�ته  و آن را ناقص و عاملی برای کاهش اعتماد عمومی عنوان کرده اند. معاون مالیات های مس�تقیم س�ازمان امور 
مالیاتی اما این انتقادات را وارد ندانس�ته و آن را  تاش برای ایجاد تش�کیک در قانونی نبودن اخذ مالیات از دریافت کنندگان 
س�که عنوان می کند. نادر جنتی روز گذشته با بیان اینکه مس�تندات قانونی برای دریافت مالیات از سکه وجود دارد از تشکیل 

کارگروه ویژه مالیات سکه خبر داد و گفت:  »مستندات دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی اخذ شده است.« 
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خودروکان

تشکیل بانک اطاعاتی برای اصاح 
پرداخت یارانه ها

بعد از سال ها توزیع یارانه نقدی و پرداخت حدود 350 هزار میلیارد تومان منابع بین غنی و نیازمند، در نهایت 
سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده که باید با تجمیع پایگاه های اطاعاتی مختلف بتواند خانوارهای پردرآمد 

را شناسایی و از دریافت یارانه نقدی حذف کند.
طی حدود 9 س��الی که قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا درآمد، دولت بدون غربالگری و یا هدف گذاری به 
منظور توزیع بهینه یارانه های نقدی بین اقشار کم درآمد، این مبلغ را هر ماه به طور یکسان بین تمامی افرادی 
که در لیست سازمان هدف مندی یارانه ها وجود داشتند، توزیع کرد؛ به طوری که همواره بیش از 75 میلیون 
ایرانی یعنی بالغ بر 90 درصد جمعیت کشور یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی دریافت کردند که بدون نیاز 

به هیچ برسی واضح است که تمامی این افراد نیازمند نبوده و دلیلی برای پرداخت همگانی وجود نداشت.
در نهایت طی این سال ها ماهانه 42 هزار میلیارد تومان و در مجموع تا 350 هزار میلیارد تومان صرف یارانه 
نقدی ش��د و در شرایطی که کارشناسان بارها نس��بت به این موضوع هشدار داده و راهکارهایی را پیشنهاد 
کرده بودند، دولت ها زیر بار آن نرفته و معتقد بودند توانایی غربالگری یارانه بگیران به طور صحیح را نداشته 

و نمی توانند به طور درست شناسایی نیازمندان را انجام دهند.
در حالی دولت گاهًا اذعان می کرد که پایگاه های اطاعاتی دقیقی برای شناس��ایی ندارد که ظاهراً در این 
س��ال ها به فکر جمع آوری این پایگاه ها هم نبود و اخیراً در برنامه ای که سازمان برنامه و بودجه برای تغییر 
در س��اختار بودجه ارائه کرده، در موضوع مربوط به اصاح نظام یارانه ای به تشکیل کارگاه های اطاعاتی 

اشاره کرده است.
مسئوان سازمان برنامه و بودجه این موضوع را به طور واضح مطرح کردند که “در حال حاضر دولت اشراف 
به اطاعاتی در س��طح درآمد خانوارها ندارد و در این حالت بسیار محتمل است که یارانه پرداختی به اقشار 
خاص و نیازمند نرسد و این در حالی است که مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه های اطاعاتی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی نش��ان می دهد که این موضوع بسیار شایع بوده است؛ از این رو اصاح نظام هدفمندی 

یارانه ها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است«.
بر این اساس س��ازمان برنامه و بودجه اعام کرده که” ازم است مش��ابه بسیاری از کشورهایی که مسیر 
توسعه را به کمک اصاحات ساختاری طی کرده اند، عاوه بر تغییر مسیر نظام مالیات گیری به سمت مالیات 
بر درآمد خانوار با کمک تجمیع پایگاه های اطاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاه های اطاعاتی جدید 
حرکت کند و در مجموع بانک های اطاعاتی جامعی زیر نظر ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس 
آن ش��اخص هایی از درآمد خانوار تهیه و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و شناسایی 

خانوارهای کم درآمد استفاده شود«.

سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری 
خودرو تا اباغ قانون جدید است 

درحالی یک ماه از تصویب طرح س��اماندهی بازار خودرو در مجلس و بحث ورود مجدد شورای رقابت به 
قیمت گذاری خودرو می گذرد. معاون طرح و برنامه وزیر صنعت گفت: »تدوین دستورالعمل قیمت گذاری 
خودرو یکی از اختیارات سازمان حمایت است و تا اباغ قانون جدید در این سازمان انجام خواهد شد.« 

سعید زرندی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دلیل تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو توسط سازمان 
حمایت با وجود مصوبه مجلس برای واگذاری دوباره قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار داشت: 
»تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو جزو اختیارات سازمان حمایت است و تا زمانی که قانون جدید 

اباغ شود، این کار توسط سازمان حمایت انجام خواهد شد.«
معاون طرح و برنامه وزیر صنعت تصریح کرد: »تدوین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو با توجه به شرایط 
و اختیارات تفویض شده به سازمان حمایت صورت می گیرد و تا زمانی که قانون مجلس اباغ شود، این 

کار از طریق سازمان حمایت انجام خواهد شد.«
به گزارش فارس، وی همچنین در مورد برنامه داخلی س��ازی قطعات خ��ودرو نیز گفت: »برنامه داخلی 
سازی قطعات به تفکیک هر خودرو مشخص ش��ده،  قبا واردات برخی قطعات به راحتی انجام می شد 
ولی در حال حاضر قطعات منفصله خودرو در سرفصل  تحریم ها قرار گرفته و به همین دلیل باید به سمت 

داخلی سازی این قطعات حرکت کنیم. «
به گفته وی، میزان ساخت داخل در برخی خودروهای چینی کم است که برای آنها برنامه ریزی صورت 

گرفته ولی اولویت داخلی سازی با قطعات خودورهای پرتیراژ است. 
وی با بیان اینکه در بهترین حالت 85 درصد قطعات خودرو داخلی سازی شده است،  تصریح کرد: »صنعت 

خودرو باید در سال های گذشته تحرک بیشتری در زمینه داخلی سازی انجام می داد.«
معاون وزیر صنعت در ادامه با اش��اره به مشکل تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی، گفت: »در حال 
حاضر برخی واحدهای صنعتی راکد هستند که از مردم می خواهیم به جای ایجاد واحدهای جدید، برای 

فعال کردن واحدهای راکد سرمایه گذاری کنند. 
وی کمب��ود نقدینگ��ی واحدهای تولی��دی، بی ثبات��ی سیاس��ت ها و تغییرات ن��رخ ارز، بیم��ه تامین 
اجتماعی، افزای��ش هزینه های مباداتی، مالیات و گمرک را از جمل��ه دغدغه های وزارت صنعت برای 
حمایت از بخش تولید عنوان کرد.  وی همچنین از برنامه ریزی برای اعام نرخ مرجع برخی محصوات 
توسط سازمان حمایت خبر داد و گفت: ندر مورد برخی کااها بحث در خصوص اینکه کدام مرجع،  مبنای 
اعام نرخ باشد مطرح است که این موضوع در حال بررسی است.«  زرندی ادامه داد: »برخی افراد سودجو 

از نبود قیمت ها سواستفاده کرده و قیمت های مجازی را در بازار ایجاد کرده اند. «

مدیرکل دفتر س�رمایه گذاری و اقتصاد مس�کن وزارت راه و 
شهرس�ازی اعام کرد: »عملیات اجرایی ساخت 150 هزار 

واحد مسکونی از طرح اقدام ملی آغاز شده است.«

عباس فرهادیه افزود: »از 400 هزار واحد مسکونی که قرار است در طرح 
اقدام ملی ساخته شود عملیات اجرایی حدود 150 هزار واحد آغاز شده 

است و هر هفته پروژه های جدیدی شروع می شود.«
مدیر کل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
توضیح داد: از این رقم عملیات ساخت نزدیک به 90 هزار واحد مسکونی 
در ش��هرهای جدید آغاز شده اس��ت. 12 هزار و 700 خانه نیز در بنیاد 

مس��کن در حال ساخت است و در بافت فرس��وده نیز پرداخت وام آغاز 
شده اس��ت.« فرهادیه اضافه کرد: »در حال حاضر قراردادهای ساخت 

47 هزار واحد مسکونی جدید در حال انعقاد است.«
طرح اقدام ملی اواخر س��ال گذش��ته به تایید رییس جمهوری رسید و 

عملیات ساخت خانه ها در سال جدید آغاز شده است.
بر اساس این طرح قرار است، حدود 400 هزار مسکن جدید طی امسال 
و سال بعد ساخته شود. با وجود اینکه این موضوع اقدام مثبتی است اما 
این طرح برای حل مشکل بازار مسکن بر اساس کمبود عرضه طراحی 

شده است.
مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 

درباره س��از و کار تحویل واحدهای مسکونی که ذیل این طرح ساخته 
می شود نیز به ایرنا گفت: »در این طرح مثل مسکن مهر پیش ثبت نامی 
صورت نمی گیرد. 200 هزار واحد در شهرهای جدید با مشارکت بخش 
خصوصی و انبوه سازان ساخته می شود و از آنجایی که سازنده )پیمانکار 
و بخ��ش خصوصی( مالک 70 درصد این خانه ها اس��ت خودش برای 

فروش تصمیم گیری می کند.«
فرهادیه گفت: »در این طرح هدف این است که عرضه زیاد شود تا تقاصا 

مدیریت شود و بدین ترتیب قیمت ها کنترل شود.«
وی افزود: »هدف وزارت راه و شهرسازی تولید مسکن برای برابر کردن 

بازار تقاضا و عرضه است و در نحوه فروش دخالتی ندارد.«

ساخت ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در طرح اقدام ملی آغاز شد

باید ها و نبایدهای دریافت مالیات 
از سکه های پیش فروشی



آگهی مفقودی 
برگ سبز موتور سیکلت به شماره پاک ایران 779-92253 و شماره موتور 0150N2N151731 و 

شماره تنه 150A9210566***N2N به نام رضا علی نیا مفقود و اعتبار ندارد . آشخانه 

آگهی مزایده: نوبت اول
در خصوص پرونده 30/980115 اجرایی محکوم علیه نور محمد پویا محکوم است به پرداخت به مبلغ 116/409/447 ریال بابت  اصل خواسته 
و هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم له شیر محمد رحمتی ف  قربان محمد و چون نامبرده در موعد 
مقرر نسبت به پرداخت محکوم به هیچ اقدامی ننموده و حسب تقاضای محکوم علیه از اموال به شرح ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری به مبلغ 26/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس�ت. و پس از س�یر مراحل قانونی مقرر گردیده مورد توقیفی در مورخه  دو شنبه 
1398/04/11 از س�اعت 9 الی 09:30 صبح از طریق مزایده حضوری نوبت اول در محل اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف بجنورد به 
فروش برس�د. بنابراین متقاضیان ش�رکت در جلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع 
مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمناً مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد 
همچنین از برنده مزایده  درصد10 قیمت مبلغ پیشنهادی )مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد. چنانچه الباقی 

مبلغ مزایده ظرف یک ماه وصول نشود؛ پس از کسر هزینه های مزایده در حق دولت ضبط خواهد شد
مش�خصات م�ورد توقی�ف: خ�ودروی س�ورای پراید تیپ 131 م�دل 1390 برن�گ نقره ای بش�ماره موتور  4236167 و ش�ماره شاس�ی 
3412290968260 بش�ماره انتظامی 399 ل 27 واقع در پارکینگ  دو راهی زندان بمش�خصات 1- شاسی سمت راننده ضرب و جوشکاری 
ش�ده اس�ت 2- گلگیر جلو سمت شاگرد ضرب دیده 3- ستون شیشه  سمت ش�اگرد ضرب دیده 4- شیشه جلو تعویش شده  5- چهار 
حلقه استیک  40 درصد  است 6- خودرو فاقد پاک است 7- سپر جلو  و عقب تعویض شود با در نظرگرفتن جمیع جهات خودروی  مزبور 

260/000/000 ریال ارزیابی می گردد. 
ازم به ذکر است اگر چنانچه خودرو دارای تخلفات راهنمایی و رانندگی و اتمام بیمه باشد بایست از ارزش خودرو کسر گردد. 15

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف بجنورد – مرضیه وحیدی 
متن آگهی 

احتراما پیرو مزایده  مربوط به ضبط وثیقه خانم روضه گل نوائی ) شش�دانگ ملک به مس�احت 200 متر که توس�ط کارشناس به مبلغ یک 
میلیارد و پانصد و بیست میلیون ریال معادل یکصدو پنجاه و دو میلیون تومان( از وی در مورخ  98/4/11 از ساعت 10 الی 10:30 صبح از طریق 

مزایده حضوری  در محل اجرای احکام  کیفری دادسرای  عمومی اعام می گردد  مزایده مذکور  کان لم یکن می گردد. 8
دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان بجنورد 

متن آگهی 
جناب آقای پرویز رخشانی فرزند نظر بموجب دادنامه 970301276 شعبه 1  دادگاه خانواده بجنورد جهت اجرا و ثبت طاق همسرتان خانم 
خیرالنساء باغجری ظرف مهلت 7 روز از تاریخ  درج آگهی  به دفترخانه طاق 5 بجنورد  واقع در میدان  شهید خیابان  بهشتی 13 مراجعه 

فرمائید در غیر اینصورت  برابر مقررات اقدام خواهد شد . 10
سردفتر ازدواج  و طاق شماره    بجنورد – عبدالحسین صفری

آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
شهرستان سیاهکل

نظ�ر ب�ه اینک�ه در اج�رای م�واد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبت�ی اراضی و 
س�اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ایین نامه اجرایی ان متقاضی ذیل با ارایه اسناد و اماک 
عادی و اس�ناد مش�اعی درخواست صدور سند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع 
قانون مذکور مصوب 90/09/20 مجلس ش�ورای اس�امی مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت 
اخذ س�ند مالکیت گردیده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 
روز جهت عمومی اگهی میگردد.  قریه کرف پشته سنگ اصلی 30 بخش 16 گیان 1- پاک 1227 
مفروز از 79 در مالکیت خانم مهناز قاسمی صوفیانسر ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر محوطه 
به مساحت 213/52 مترمربع از مالکیت حشمت اله باایی سوتگوابری  . لذا هر کس اعم از مجاوران 
و صاحبان حقوق و مالکین مش�اع نس�بت به اصل و حدود و مفروزی پاک فوق واخواهی داش�ته 
باش�د میتوانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان 
س�یاهکل تحویل و ظرف مدت یک ماه به مراجع قضایی صالحه دادخواس�ت تسلیم و گواهی ان را 
ب�ه اداره متبوع�ه تحویل نماید در غیر این صورت پس از تقاضای مدت قانونی مذکور برابر مقررات 
نسبت به صدور سند مالکیت نیز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ نوبت اول: 98/3/26  

تاریخ نوبت دوم: 98/4/10  
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
شهرستان سیاهکل

نظر به اینکه در اجرای مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده 13 ایین نامه اجرایی ان متقاضی ذیل با ارایه اسناد و اماک عادی و اسناد 
مش�اعی درخواست صدور س�ند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور 
مصوب 90/09/20 مجلس شورای اسامی مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت 
گردیده اس�ت لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومی 
اگهی میگردد.  قریه اشکجان پهلو سنگ اصلی 75 بخش 16 گیان 1- پاک 5 مفروز از 75 اصلی 
در مالکیت اقای حمید نصیری ها ششدانگ خانه مشتمل بر محوطه به مساحت 1152/90 مترمربع 
از مالکیت گلعلی کوره چی . لذا هر کس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالکین مشاع نسبت به 
اصل و حدود و مفروزی پاک فوق واخواهی داشته باشد میتوانند از تاریخ انتشار اگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهکل تحویل و ظرف مدت یک ماه به مراجع 
قضایی صالحه دادخواس�ت تسلیم و گواهی ان را به اداره متبوعه تحویل نماید در غیر این صورت 
پس از تقاضای مدت قانونی مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت نیز مراجع  متضرر به 

دادگاه نخواهد بود. تاریخ نوبت اول: 98/3/9  تاریخ نوبت دوم: 98/3/23  
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برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له: امین ، نام خانوادگی ناصری پور نام پدر هوشنگ، شغل آزاد به نشانی محل اقامت: آبادان – احمد آباد – بین 10 کارون 
بلوار کارون- نبش کارون 8 مشخصات محکوم علیه: نام ایوب نام خانوادگی سعیداوی- نام پدر حسن – نشانی محل اقامت مجهول المکان 
محکوم به: به موجب دادنامه شماهر 748 مورخ 97/11/15 قاضی شورای حل اختاف شعبه اول مجتمع شورا محکوم علیه ایوب سعیداوی 
محکوم به پرداخت مبلغ 30/200/000 ریال در حق محکوم له بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست سفته 
تا زمان اجرای حکم براساس شاخص اعامی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به در حق خواهان و پرداخت 

نیم عشر دولتی در حق خزانه دولت می باشد.
237 قاضی شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان آبادان 
آگهی اصاحی در اجرای قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 

رسمی
در اج�رای م�اده 3 قانون مذکور و در اجرای اختیارات تفویضی و برابر آرا اصاحی هیئت اول مس�تقر در واحد ثبتی شهرس�تان بم که در 
آگهی قبلی شماره پاک ملک اشتباه آگهی شده است که به شرح ذیل جهت اطاع عموم در یک نوبت آگهی می گردد که مدت اعتراض 
آن از تاریخ انتش�ار به مدت یک ماه می باش�د پاک 25 فرعی از 3 فرعی از 1149 اصلی غزل ایثار کد ملی 3100743318 فرزند حس�ین 
ششدانگ مغازه مشتمل بر طبقه تحتانی و فوقانی به مساحت 17/8 متر مربع واقع در شهرستان بم خیابان آیت اه کاشانی بخش 29 کرمان 
از مالکیت علی استقامت و خانم ربابه استقامت و حسین ایثار که در آگهی قبلی شماره پاک ملک اشتباها پاک 19 فرعی از 3 فرعی از 

1194 اصلی آگهی شده است.
11048 رییس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان بم- امیری خواه 

آگهی وقت اجرایی 
 محکوم له بانک ملت با وکالت نجمه علیپور محکوم علیه فتح اه خوشبختی فرزند حیدر محکوم به به موجب دادنامه 939 مورخ 97/11/21 
ش�ورای حل اختاف ش�هر برازجان که به مرحله قطعیت رس�یده محکوم علیه محکوم اس�ت به صورت تضامنی به پرداخت جمعا مبلغ 
49/728/602 ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 97/5/7 و بعد از آن روزانه مبلغ 14/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه 
تا زمان اجرای حکم و مبلغ 2/296/607 هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان.محکوم علیه 
مکلف اس�ت از تاری�خ اباغ اجراییه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) م�اده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د چنانچه خود را قادر را به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال و منقول و غیر منقول به 
طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه 
مش�خصات دقیق حس�اب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرس�ت نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح دعوای اعس�ار به ضمیمه دادخواس�ت 
اعس�ار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت می ش�ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فراز از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد 
) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به 
هر نحو با انگیزه فراز از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب مجازات تعزیری درجه ش�ش 
ی�ا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش�ود ) ماده 21 قانون نح�وه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه 
صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود از ادای محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی 

کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه محکومیت مالی 1394(.
1155 رییس شعبه اول شورای حل اختاف برازجان 

آگهی وقت اجرایی 
 محک�وم له بان�ک ملت با وکالت نجمه علیپور محکوم علی�ه علیرضا پاپری فرزند ابراهیم محکوم به ب�ه موجب دادنامه 936 مورخ 
97/11/21 ش�ورای حل اختاف ش�هر برازجان که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه محکوم است به صورت تضامنی به پرداخت 
جمعا مبلغ 116/990/061 ریال بابت اصل طلب و خس�ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 97/5/7 و بعد از آن روزانه مبلغ 48/000 ریال بابت 
خس�ارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و مبلغ 3/542/375 هزار ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
ح�ق خواهان.محکوم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ اجراییه :1- ظ�رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د 
چنانچه خود را قادر را به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
و منقول و غیر منقول به طور مش�روح مش�تمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری ایرانی 
یا خارجی دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�اب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات 
او از اش�خاص ثالث ونیز فهرس�ت نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک س�ال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواس�ت اعس�ار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواس�ت محکوم له بازداش�ت می ش�ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه 
اج�رای محکومیت مالی 1394( 4- خ�ودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فراز از اجرای حکم حبس تعزیری 
درج�ه هف�ت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 
5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فراز از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباش�د موجب 
مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز ارائه ش�ود از ادای محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا 

تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه محکومیت مالی 1394(.
1154 رییس شعبه اول شورای حل اختاف برازجان 

آگهی وقت اجرایی 
 محکوم له بانک ملت با وکالت نجمه علیپور محکوم علیه عبدالکریم صالحی زیارتی فرزند اس�معیل – محمد صالحی زیارتی فرزند 
اس�ماعیل و محمود گرگین فرزند حسنعلی محکوم به به موجب دادنامه 937 مورخ 97/11/21 شورای حل اختاف شهر برازجان که 
به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه محکوم است به صورت تضامنی به پرداخت جمعا مبلغ 71/035/798 ریال بابت اصل طلب و 
خس�ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 97/5/7 و بعد از آن روزانه مبلغ 15/000 ریال بابت خس�ارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و مبلغ 
2/727/947 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان.محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ 
اجراییه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 
3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باش�د چنانچه خود را قادر را به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف س�ی روز کلیه اموال خود را ش�امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال و منقول و غیر منقول به طور مش�روح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها و موسس�ات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مش�خصات دقیق حس�اب های 
مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اش�خاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اش�خاص ثالث ونیز فهرس�ت نقل و انتقاات و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واا به درخواست محکوم له بازداشت می شود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری محکوم علیه از 
اعام کامل صورت اموال به منظور فراز از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
وم�اده 20 ق م ا و م�اده 16 قان�ون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فراز از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هر دو مجازات می ش�ود ) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س�ی روز 
ارائه شود از ادای محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود) 

تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه محکومیت مالی 1394(.
1153 رییس شعبه اول شورای حل اختاف برازجان 

آگهی حصر وراثت
متقاض�ی آق�ا / خان�م قمری رنگین کمان فرزند ایمان دادخواس�تی مبنی بر گواه�ی حصر وراثت تقدیم نموده ک�ه پس از ارجاع به 
این ش�عبه به کاس�ه98-302 حقوقی ثبت گردیده اس�ت و چنین توضیح داده که ش�ادروان س�عید معرفت فرزن�د خدایار به ش 
ش2080615114 ص از شهر مشکین شهر در تاریخ1398/3/4 در محل اقامتگاه دائمی خود از دنیا رفته و وراثت حین الفوت عبارتند 
از 1- اعظم معرفت تکچی علیا فرزند علیار ش ش 5040118112 ص از پارس آباد ت ت 1369 نسبت همسر متوفی 2- قمری رنگین 
کم�ان فرزند ایمان ش ش 2091728823 ص از س�اری ت ت 1332 نس�بت م�ادر متوفی اینک با انجام تش�ریفات قانونی مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک 
ماه به ش�ورا تقدیم نماید در غیر اینصورت گواهی صادر و هر وصیت نامه ای غیر س�ری و رس�می که بعد از این موعد ابراز گردد از 

درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
98/152رئیس شورای حل اختاف شعبه یازده پارس آباد 

آگهی حصر وراثت 
 آقای محمد مهدوی فرزند مظاهر به ش�ماره به ش�رح پرونده کاسه44 سیار این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده وچنین 
توضیح داده که ش�ادروان مرحوم مهدوی س�وا فرزند حضرتقلی به ش�ماره ملی 1464551804 در تاریخ 1398/2/29 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه ان مرحوم منحصر اس�ت به : 1- محمد مهدوی به ش ملی 1464563314 نس�بت پس�ر متوفی 
2- قادر مهدوی س�وا کد ملی 146561273 نس�بت پس�ر متوفی 3- نادر مهدوی سوا ش ملی 1464559538 نسبت پسر متوفی 
4- ع�ادل مهدوی ش ملی 1464561265 نس�بت پس�ر متوفی 5- زهرا مهدوی س�وا ش ش 1464558310 نس�بت دختر متوفی 
6- فاطمه مهدوی س�وا ش ملی 1462564879 نس�بت دختر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می شود هرکس اعتراض دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا 

گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود درجه اعتبار ساقط و با اثر خواهد بود.
98/153 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین 

آغاز ثبت نام برای جذب نیروی آتش نشان در 
شهرداری های استان گیان

زم�ان ثبت نام برای جذب نیروی آتش نش�ان در ش�هرداری های 
اس�تان گیان اعام ش�د.به گ�زارش واحد خب�ر مدیریت اجرایی 
ارتباط با رسانه های شهرداری رشت، بابک رمضانی رییس سازمان 
آتش نش�انی و خدمات ایمنی شهرداری رش�ت از زمان آغاز ثبت 
نام برای جذب نیروی آتش نش�ان در شهرداری های استان گیان 
اعم از” رش�ت، آستارا، سنگر، احمد سرگوراب، بندر انزلی، آستانه 
اشرفیه، فومن، لوشان و صومعه سرا” در سال جاری خبر داد.وی در 
ادامه افزود: با توجه به مجوز شماره 2257 مورخ 25 فروردین 98 
سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در خصوص جذب نیروی 
آتش نشان در شهرداریهای استان در سال جاری)98( بدینوسیله 
اعام می دارد: داوطلبین واجد شرایط از تاریخ 22خرداد 1398 با 
مراجعه به سایت جهاد دانشگاهیwww.hrtc.ir می توانند نسبت 

به ثبت نام اقدام نمایند.
رمضانی در ادامه ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبین افزود: شرایط 
عمومی و اختصاصی داوطلب�ان، منابع و زمانبندی آزمون علمی و 
عملی و س�ایر م�وارد مربوطه در زم�ان ثبت نام به ط�ور کامل در 

سایت مذکور درج خواهد شد.

اجرای 37 کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز در گیان
ش�رکت گاز اس�تان گیان در اردیبهش�ت ماه امس�ال بالغ بر 37 
کیلومتر عملیات ش�بکه گذاری در سراسر استان به انجام رسانده 
است. به گزارش روابط عمومی گاز گیان - حسین اکبر مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیان با اعام خبر اجرای 37  کیلومتر عملیات 
ش�بکه گذاری در استان اظهار داش�ت: با اجرای این میزان شبکه 
گذاری، مجموع طول شبکه گاز در استان گیان به بیش از 20 هزار 
و 600 کیلومتر رس�یده اس�ت. وی ادامه داد: این ش�رکت همزمان 
با گازرس�انی به روستاها، عملیات ش�بکه گذاری در حفرات خالی 
ش�هرها را نیز به طور منظم به انجام می رس�اند و در همین راستا 
در اردیبهشت امسال بالغ بر 4.5 کیلومتر شبکه گذاری در شهرها 
انجام داده اس�ت. مدیرعامل ش�رکت گاز اس�تان گیان گفت: این 
ش�رکت با وجود تمرک�ز بر روی کیفی س�ازی خدم�ات، عملیات 
گازرس�انی به مناطق باقیمانده استان را به طور منظم برنامه ریزی 
و اجرا می نماید و با جذب بیش از 40 هزار مشترک جدید در سال 
گذش�ته، مجموع مشترکین گاز در اس�تان را به باای یک میلیون 
و 60 هزار مش�ترک رس�انده اس�ت. مهندس اکبر در پایان اظهار 
داشت: شرکت گاز اس�تان گیان بر اساس برنامه ریزی های بعمل 
آم�ده قصد دارد تا در قالب فاز س�وم پروژه ه�ای بند »ق« به 113 
روستای کوهستانی استان تا پایان سال 99 گازرسانی نماید و برای 
تحق�ق این مهم باید 485 کیلومتر ش�بکه توزی�ع و 147 کیلومتر 
ش�بکه تغذیه را در مناطق صعب العبور و کوهس�تانی استان اجرا 

نماید.

نصب نرم افزار سیستم حضور و غیاب در آبفای گیان در 
راستای حذف فرم های کاغذی 

رضا پورش�عبان معاون برنامه ریزی و منابع انس�انی شرکت آبفای 
گی�ان با اع�ام این خبر افزود: به منظور ح�ذف فرم های کاغذی 
و کاهش احتم�ال خطا در ثبت اطاع�ات و همچنین صرفه جویی 
در هزینه های ش�رکت، نرم افزار سیستم حضور و غیاب در آبفای 
گی�ان نصب ش�د . وی از مزایای نص�ب این نرم اف�زار به افزایش 
سرعت و دقت در محاس�به حقوق و دستمزد کارکنان اشاره نمود 
و اظهار داش�ت: کاهش مراجعات پرسنل به امور اداری و همچنین 
کنترل و نظارت بهینه بر عملکرد کاری از دیگر مزیت این نرم افزار 
خواهد بود که ثبت درخواست مرخصی، ماموریت و فراموشی کارت 
توس�ط پرسنل، گردش درخواست ها مطابق با ساختار سازمانی به 
صورت اتوماتیک انجام خواهد ش�د. گفتنی اس�ت این نرم افزار به 
کارکنان ش�رکت این امکان را می دهد تا عاوه بر ثبت درخواست 
های پرسنلی، گزارشات ش�خصی مرتبط با “سوابق درخواست ها، 
مانده و تاییدیه مرخصی، تأخیرها، ترددها، اضافه کاری و کس�ری 

کار، عملکرد روزانه و دوره ای” را دریافت نمایند.

با ثبت رکورد بی سابقه 69 درصدی مصرف بنزین نسبت به روزانه عادی
بیش از 25 میلیون لیتر بنزین در استان گیان مصرف شد

 
ب�ه علت افزایش می�زان مس�افرت در چندروز تعطی�ات متوالی 
مجموعًا 25 میلیون و 465 هزار لیتربنزین ) معمولی و س�وپر ( در 

استان گیان مصرف شده است. 
 به گ�زاش روابط عمومی ش�رکت ملی پخش ف�رآورده های نفتی 
منطق�ه گی�ان : این درحالی اس�ت ک�ه میزان مص�رف بنزین در 
روزهای عادی) شش�م لغایت دهم خرداد ماه سال جاری( مجموعًا 
15 میلیون و 26 هزار لیتر بوده که این مقدار ، رکورد بی سابقه 69 
 درصدی مصرف بنزین را در تعطیات چند روز اخیر  به ثبت رساند .   
بیشترین حجم مصرف بنزین در تعطیات چند روز اخیر مربوط به روز  
جمعه ) 17/3/98( پنج میلیون و 575 هزار لیتر و کمترین آن روز 
 دوشنبه )13/3/98( چهار میلیون و 115 هزار لیتر ثبت شده است .
ب�ا توج�ه ب�ه موقعی�ت اس�تراتژیک انب�ار نف�ت ش�هید بهمنی 
مق�دم رش�ت و ام�کان دسترس�ی مناطق همج�وار به ای�ن انبار 
در ای�ن م�دت همچنی�ن 11 میلی�ون و 449 ه�زار لیت�ر بنزین به 
شهرس�تانهای ) چال�وس ، تنکاب�ن ، رامس�ر ، اردبی�ل ، خلخ�ال 
، قزوین و زنجان ( ارس�ال ش�ده اس�ت ک�ه این مقدار نس�بت به 
 ارسال فرآورده در روزهای عادی رشد سه درصدی داشته است .  
بیش�ترین میزان ارس�ال فرآورده به مناطق همجوار روز سه شنبه 
چهاردهم خرداد به مقدار دو میلیون و 478 هزار لیتر و کمترین آن روز  
 جمعه هفدهم خرداد ماه  به مقدار دو میلیون و 80 هزار لیتر است . 
و معمول�ی درتعطی�ات  توزی�ع ش�ده س�وپر  بنزی�ن  مجم�وع 
رس�می چن�دروز اخی�ر ) س�ینزدهم لغای�ت هفدهم خ�رداد ماه 
س�ال ج�اری ( در گی�ان و اس�تان ه�ای همج�وار 36 میلی�ون 
و 914 ه�زار لیت�ر بوده اس�ت ک�ه این مق�دار حاکی از رش�د 41 
 درص�دی ارس�ال ف�رآورده نس�بت ب�ه روزه�ای ع�ادی اس�ت . 
گفتنی است متوس�ط مصرف روزانه بنزین در تعطیات چند روزه 
اخیر در اس�تان گیان و مناطق همجوار هفت میلیون و 382 هزار 

لیتر  می باشد  . 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سهم الدین امرائی دارای شناسنامه شماره 383 به شرح دادخواست به کاسه 980180 این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عزیز امرائی به شناسنامه 52 در تاریخ 98/2/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اس�ت به: 1- حمیده امرائی به ش ش 205 ت ت 1323 نس�بت همس�ر متوفی 2- محمد امرائی به ش ش1 ت ت 1364 نسبت فرزند 
متوفی 3- فردوس امرائی به ش ش4 ت ت 1358 نسبت فرزند متوفی 4- سهم الدین امرائی به ش ش383 ت ت 1350 نسبت فرزند متوفی 
5- سروگل امرائی به ش ش 179 ت ت 1345 نسبت فرزند متوفی 6- عطر گل امرائی به ش ش169 ت ت 1343 نسبت فرزند متوفی7- اسد 
امرائی ش ش ش5 ت ت 1343 نسبت فرزند متوفی 8- واحد امرائی ش ش 384 ت ت 1354 نسبت فرزند متوفی و بجز نامبردگان فوق الذکر 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی/ متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.ر
 4131 رییس حوزه شماره111 شورای حل اختاف شهرستان نهاوند

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن اس�ناد فروش ومالکیت خودروی س�واری نوع هاچ بک سیس�تم دانک 
 FA173B0015703 به رنگ مش�کی - متالیک مدل 1396شماره موتور A-TU5 H30 فنگ تیپ
ش�ماره شاس�ی NAAE4CFZ2HX028759 ش�ماره پاک ایران59 -481 د 88 بنام محمد رضا 
عرب عامری ش�ماره شناس�نامه2110724218- لذا فاکتور فروش کارخانه وبرگ سبز)سند کمپانی 

وشناسنامه مالکیت(خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
3111-استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود ش�دن سند مالکیت خودروی س�واری وانت مزدا تیپ1600به رنگ سورمه ای-

متالیک مدل1376شماره موتور229608شماره شاسی7616002038شماره پاک ایران59-433ج 
88بنام فاطمه سادات موسوی فرزند سیدجال شماره شناسنامه2580صادره ازگرگان لذا برگ سبز 

)سند مالکیت(خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
3112-استان گلستان - گرگان

آگهی مزایده مرحله اول
   درپرون�ده کاس�ه97/602/اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف کال�ه محکوم علیه محمد 
مختومی فرزند ستارمحکوم است بپرداخت68/636/000بابت اصل خواسته وهزینه دادرسی وهزینه 
کارشناس�ی وتاخیرتادیه درحق محکوم له محمدصفا هیوه چ�ی  ومبلغ2/100/000ریال بابت هزینه 
های اجرایی درحق دولت که درقبال آن2فقره فیش حج عمره بشماره ثبت نامی12109357963نزد 
بانک ملت بشماره415نزد بانک ملت از محکوم علیه توقیف گردیده است که ازطریق مزایده مرحله اول 
حضوری بشرح ذیل بفروش میرسد1-حسب نظریه کارشناسی مورد مزایده بمبلغ30/000/000 ریال اعام 
گردیده است2-مزایده ازمبلغ اعامی کارشناس شروع وبه بااترین قیمت پشنهادی فروخته میشود3-

موعد مزایده روزسه شنبه مورخه98/4/11ازساعت10الی12ظهر میباشد4-مکان مزایده اجرای احکام 
شورای حل اختاف کاله میباشد5-متقاضیان میتوانند 5روزقبل ازمزایده ازاموال مورد مزایده دیدن 
نمایند6-این آگاهی فقط در1نوبت منتشر میشود 7-برنده مزایده مکلف است10 درصد بهای احتمالی 
رافی المجلس بصندوق امانات دادگس�تری ویابحس�اب 2171294785000بانک ملی واریزوفیش آنرا 
تحویل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف ومابقی آن نیز ظرف یکماه ازتاریخ انجام مزایده دریافت 
خواهدشد درصورت انصراف وعدم پرداخت در زمان تعیین شده مبلغ واریزی درحق دولت ضبط میشود. 
3113-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان کاله-خسروی پور

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی برابر رای شماره 
139860331055000632 مورخه 1398/03/21 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای یحیی شفیقی فرزند اکبر بشماره شناسنامه 3527 صادره از هشترود 
در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148/92 متر مربع از پاک 36 اصلی واقع در صالح آباد خریداری از مالک رسمی حسین فاح کیش از 
صفحه 270 دفتر 63 محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 تسلیم 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 . تاریخ انتشار نوبت اول : 98/03/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/10
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :2154

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رس�می برابر رای ش�ماره 
139860331055000634 مورخه 1398/03/20 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای مهدی میثاقی فرزند رضا بشماره شناسنامه 11586 صادره از تهران در 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 5962/76 متر مربع از پاک 2 فرعی از پاک 97 اصلی واقع در انبار تپه خریداری از مالک رسمی آقای حسینعلی 
خسروپور از صفحه 577 دفتر 1150 محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 تسلیم 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 . تاریخ انتشار نوبت اول : 98/03/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/10
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :2155

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139860331055000558 مورخه 1398/03/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی آقای بهروز غفاری فرزند رسول بشماره شناسنامه 384 صادره 
از هشترود در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/51 متر مربع از پاک 35 اصلی واقع در سید جمال الدین خریداری 
از مالک رسمی آقای نصرت اله رجبی موضوع سند 38872 مورخ 1345/08/19 دفترخانه 17 تهران محرز گردیده است . لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 تسلیم 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 . تاریخ انتشار نوبت اول : 98/03/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/10
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :2156

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقدسندرسمی

برابررای شماره 139760313003005276 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی عیسی اصغری به شماره شناسنامه 36 به شماره ملی 2803515581 صادره از خوی فرزند یعقوب 
دریک باب خانه به مساحت 118/30 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 46 فرعی از 56 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از کریمی بعنوان 
مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ 
رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/26  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/10

680- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره 139860313003000447 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی حمیدجعفرزاده به شماره شناسنامه 132 به شماره ملی 2802559591 صادره از خوی فرزند صفر 
دریک باب خانه به مس�احت 296 مترمربع نس�بت به سه دانگ ازششدانگ پاک 162 فرعی از 4607 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از 
بهروزاصغرزاده پارسا بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/26  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/10

679- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره 139760313003005313 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی سیدابراهیم حسینی به شماره شناسنامه 972 به ش�ماره ملی 2801214914 صادره از خوی فرزند 
میرعلی دریک باب خانه به مساحت 225 مترمربع نسبت به سه دانگ ازششدانگ پاک 40 فرعی از 4373 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری 
از رقیه سیدارونقی بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/26  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/10

681- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقدسندرسمی
برابررای شماره 139760313003004765 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی علی اکبری به شماره شناسنامه 266 به شماره ملی 4939571084 صادره از چایپاره فرزند ستار 
دریک باب خانه به مساحت 97/50 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 23 فرعی از 67 اصلی واقع دربخش 2 خوی که پاک اصلی دررای 
از پاک 66و67 اعام شده که مطابق بخشنامه ثبتی ازپاک 67 اصلی منظورگردیدو خریداری از اسام حسنلو بعنوان مالک رسمی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داش�ته باش�ند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید 
ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/26  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/10

682- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 

به: خوانده  کاسه پرونده: 147/209/98 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 98/5/1 ساعت 15/30 خواهان: داریوش یزدان فر خوانده: 
فریبا حاجی فرج زاده  خواس�ته: مطالبه وجه  خواهان دادخواس�تی تسلیم دفتر کل دادگس�تری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه 209 ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنابه درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه و 
بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررفوق جهت 
رسیدگی دراین دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” 

چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 5609 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: خوانده  کاسه پرونده: 148/209/98 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 98/5/1 ساعت 16/30 خواهان: داریوش یزدان فر خوانده: 
فریبا حاجی فرج زاده  خواس�ته: مطالبه وجه  خواهان دادخواس�تی تسلیم دفتر کل دادگس�تری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به 
ش�عبه 209 ارجاع گردیده ووقت رس�یدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنابه درخواس�ت خواهان ودستوردادگاه و 
بتجویزماده73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی ظرف 
یک ماه به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررفوق جهت 
رسیدگی دراین دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” 

چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 5610 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی جلسه مرحله اول مزایده اموال غیر منقول 
نظر به صدور حکم به اجرای توافق نامه  مورخه 84/4/2 واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگستری  شیروان  در نظر دارد  نسبت به 
مزایده و فروش  یک ساختمان در سه طبقه ، قدیمی احداث بیش از  سی سال  و فاقد نما و اسکلت  و سقف ضربی  که در سه طبقه همکف 
و غیره وجود دارد  که مغازه اول به مس�احت  19 متر مرع به صورت س�رقفلی  در تصرف آقای مصیب  کاظم نیا می باش�د  لذا فقط س�هم 
ملکی  وراث ارزیابی  لحاظ گردید  و مغازه دوم به مساحت  25 مترمربع  در اجاره آقای حسین نژاد  قرار دارد  و مغازه سوم به مساحت  28 
مترمربع در س�هم احدی از ورثه  به نام مهدی برازنده  بوده و عما  از مزایده خارج می گردد  . س�اختمان دارای  242/51 مترمربع بنا بوده  
که هر کدام از طبقات اول و دوم  27/8 مترمربع  در زیرمین  و 126 مترمربع در طبقه ملک هم کف به متراژ مغازه ها می باشد که عرصه و 
اعیان مغازه اول  19/30 و قیمت  هر متر مربع به 84/000/000 ریال که قیمت کل قطعه  478/800/000 ریال ) سرقفلی ان متعلق  به غیر  می 
باشد(  و عرصه  و اعیان  مغازه دوم  25 متر به قیمت  هر متر مربع  84/000 ریال جمعا 2/100/000 ریال  و عرصه مابقی ملک مسکونی  126 
مترمربع از قرار هر متر مربع  28/000/000 ریال جمعا 3/00528/000 ریال و اعیان طبقه همکف اول و دوم  و زیرزمین  638/82 از قرار متری  
3/500/000 فی به مبلغ 2/235/870/000 ریال و امتیازات  مبلغ 100/000/000 ریال  که جمعا از ناحیه کارشناس�ی به مبلغ 8/442/670/000 
ریال ارزیابی  ش�ده . در خصوص پرونده کاس�ه  971076 اجرایی شعبه اول  در حضور نماینده دادستان و دادورز اجرای حقوقی به حداقل 
قیمت فوق به فروش برساند، جلسه مزایده از قیمت کارشناسی شده شروع و به فرد یا افرادی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد کلیه هزینه های جاری نقل و انتقال سند به عهده خریدار می باشد. و هزینه ها و بدهی های معوقه  بر عهده فروشنده می باشد 

و تحویل ملک تابع مقررات مربوطه می باشد. 
مکان مزایده: دادگستری شیروان – دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی شیروان
زمان از قرار متری//  مزایده: روز چهارشنبه 1398/04/12 – از ساعت 10الی 11 

طالبین به خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از موعد مزایده از مال مورد مزایده به نشانی شیروان نبش خیابان سلمان فارسی 1 ملک دو 
نبش  بازدید به عمل آورند.  ضمنا 10 درصد مبلغ مورد مزایده فی المجلس به عنوان سپرده به دایره اجرا تسلیم نماید. و الباقی ظرف یک ماه 

از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقیمبلغ سپرده به نفع دولت ضبط می گردد. 
تاریخ انتشار در روزنامه : یکشنبه  98/03/26 16

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شیروان – مرادی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي س�عید نیکونام داراي شماره شناسنامه 3893 به شرح دادخواست به 
کاس�ه 218/1/98 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش�ادروان مرید نیکونام  بشناس�نامه ش�ماره 591  درتاریخ 
93/4/30  اقامت�گاه دائمی خود را بدرود زندگی گفت�ه ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس�ت به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر سعید نیکونام 
داراي ش�ماره شناسنامه 3893 متولد 1362 پسرمتوفی 2- مسعود نیکونام  
دارای ش�ماره شناس�نامه 23057 متولد 1366 پس�رمتوفی این�ک با انجام 
تش�ریفات مقدماتي درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر 
کس�ي اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد 

واا گواهی صادر خواهد شد .
      379    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
 آقاي مسعود مرادیان  داراي شماره شناسنامه 4176  به شرح دادخواست به 
کاسه 219/1/98  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش�ادروان ملوک طالبي  بشناس�نامه ش�ماره 386  درتاریخ 
1387/11/4 اقامت�گاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر مسعود مرادیان 
داراي ش�ماره شناسنامه 4176  متولد 1350 پس�رمتوفی 2-محمد مرادیان  
دارای شماره شناس�نامه 12488 متولد 1364 پسرمتوفی 3-سعید مرادیان  
دارای شماره شناسنامه 24991  متولد 1365 پسرمتوفی 4-فرحناز مرادیان 
دارای شماره شناسنامه 2068  متولد 1354  دخترمتوفي  5- منیژه مرادیان 
دارای ش�ماره شناس�نامه 5758 متولد  1358 دخترمتوف�ی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
                      380    رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي حس�ن جعفري گرشا داراي شماره شناس�نامه 0410036404 به شرح 
دادخواس�ت به کاسه 215/1/98 از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نقدعلي جعفري گرشا بشناسنامه 
ش�ماره 865  درتاریخ 98/3/5  اقامتگاه دائمی خ�ود را بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- متقاضی با مشخصات فوق 
الذکر حسن جعفري گرشا داراي شماره شناسنامه 0410036404 متولد 1368 
پسرمتوفی 2- جواد جعفري گرشا دارای شماره شناسنامه 1221 متولد 1351 
پسرمتوفی 3- داود جعفري گرشا دارای شماره شناسنامه 1227 متولد 1355 
پس�رمتوفی 4- بهروز جعفري گرش�ا دارای شماره شناس�نامه 1369 متولد 
1358 پسرمتوفي  5- مریم جعفري گرشا دارای شماره شناسنامه 259 متولد 
1360 دخترمتوفی 6- محس�ن جعفري گرشا دارای شماره شناسنامه 5448 
متولد 1363 پس�رمتوفی 7- اصغر جعفري گرش�ا دارای ش�ماره شناسنامه 
23577 متول�د 1367 پس�رمتوفی 8-مهین جعفري گرش�ا  داراي ش�ماره 
شناسنامه 0410240516 متولد 1370 دخترمتوفي  9-زهرا کیهاني نادر داراي 
ش�ماره شناس�نامه 778 متولد 1329 زوجه متوفي اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی 

صادر خواهد شد.
                        374  رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا  شهرت کریمی مالک آبادی  نام پدر صفر   بشناسنامه 287 صادره از اندیکا در خواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که مادرش  مرحوم گوهر  شهرت باقری  بشناسنامه 4649   صادره 
از کوهرنگ در تاریخ 98/3/4 در  اندیکا اقامتگاه دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتند از : 1-محمدرضا کریمی مالک 
آبادی )فرزند متوفی( 2-نازبگم کریمی مالک آبادی )فرزند متوفی( 3-ابراهیم کریمی مالک آبادی )فرزند متوفی( 
4-زهرا کریمی مالک آبادی )فرزند متوفی( 5- زینب کریمی مالک آبادی )فرزند متوفی( 6- مرضیه کریمی مالک 
آبادی )فرزند متوفی( 7-نجمه کریمی مالک آبادی )فرزند متوفی( 8-صدیقه کریمی مالک آبادی )فرزند متوفی( 
9-صفر کریمی مالک آبادی )همسر متوفی( مرحوم بجزافراد یادشده ورثه دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی 
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ 

ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا    شماره: 6987 شماره: 5/855م/الف

آگهی فقدان سند
فرزانه بیک با تسلیم دو برگ گواهی شده در دفترخانه 153 اهواز مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع 
از شش�دانگ پاک 5/10252 واقع در بخش 8 اهواز که در دفتر 81 صفحه 247 بنام وی س�ابقه ثبت و سند دارد 
که طبق اسناد رهنی شماره 87640 دفترخانه 57 اهواز نزد بانک مسکن در قید رهن می باشد و سند مالکیت 
شماره 358256 د 93 بعلت سهل انگاری مفقود شده لذا به دستور تبصره یک اصاحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطاع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در 

غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و اماک ناحیه یک اهواز- افشین

آگهی مزایده
بموجب پرونده کاسه 7/980218 اجرایی شعبه 7 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب اهواز محکوم 
علیه وحید نادی تبار به رد مال محکوم شده است و قادر به پرداخت نمی باشد و آقای سعید آهنکوب نژاد با قرار 
دادن اموال منقول خود تقاضای پرداخت رد مال نامبرده را نموده است لذا اموال ذیل از طریق مزایده به فروش می 
رسد لذا متقاضیان مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی بمدت 5 روز از اموال مورد مزایده اهواز شهرک صنعتی 
شماره 1 واحد 12 جهان لنز قرار دارد بازدید و پیشنهادات خود را به شعبه 7 اجرای احکام کیفری واقع در دادگستری 
باهنر اعام نمایند. تاریخ اجرای مزایده 1398/04/22 رأس ساعت 10:00 صبح در محل شعبه 7 اجرای احکام برگزار 

می شود.
مشخصات مال مورد مزایده: 6 دستگاه سه شاخه سلیندر یا استیگمات برند ستیس لو که مبلغ هر کدام یک میلیارد 

و دویست میلیون ریال می باشد.
03/11- قاضی شعبه 7 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب اهواز

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای علی رضا حس�ینی دارای شناسنامه شماره 23402  به شرح دادخواست به کاس�ه 9800212 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میثم حسینی فرزند علی رضا به شناسنامه 
ش�ماره 4190532381 متولد 1372در تاریخ1394 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم 
منحصر است به: 1- علی رضا حسینی فرزند ابراهیم  شماره شناسنامه 23402 متولد1352 پدر متوفی 2- گل 
پری نورعلی فرزند عباس خان شماره شناسنامه 118 متولد 1341مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید.
کونانی رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان کوهدشت

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم صغری گراوند دارای شناسنامه شماره 437  به شرح دادخواست به کاسه 980330 از این شورا درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کرم اله گراوند فرزند براکی خان به شناسنامه شماره 
54 متولد 1315در تاریخ1393 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- 
صغری گراوند فرزند علی نظر  شماره شناسنامه 437 متولد1332 همسر متوفیپ 2- آیت اه گراوند فرزند کرم اه 
شماره شناسنامه 739 متولد 1357فرزند متوفی 3- فیض اه گراوند فرزند کرم اه شماره شناسنامه 740 متولد 
1353فرزند متوفی 4- مریم گراوند فرزند کرم اه شماره شناسنامه 8554 متولد 1367فرزند متوفیپ 5- لیا 
گراوند فرزند کرم اه شماره شناسنامه 4190071171 متولد 1369فرزند متوفی 6- شینا گراوند فرزند کرم اه شماره 
شناسنامه 608 متولد 1352فرزند متوفی 7- روح اه گراوند فرزند کرم اه شماره شناسنامه 58 متولد 1364فرزند 
متوفی  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید.
کونانی رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف شهرستان کوهدشت

اگهی
تاریخ 98/1/26        کاس�ه:968/11/97              ش�ماره دادنامه:97/12/14-97-1187 خواهان:حسین ذوالفقاری 
به نشانی:صالیحه خ غامی میان 12 پ17 خوانده:مرتضی میرزایی به نشانی:مجهول المکان    رای قاضی شورا در 
خصوص دادخواست حسین ذوالفقاری به طرفیت مرتضی میرزایی بخواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به 
شماره انتظامی 423ه63 و افت قیمت به میزان 45/000/000 ریال با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی با عنایت 
به اوراق و محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان نظریه کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی و عدم 
حضور خوانده در جلسات شورا علیرغم اباغ وقت رسیدگی و عدم ارسال ایحه دفاعیه از جانب وی دعوای خواهان 
را مقرون به صحت تشخیص و وارد دانسته مستندا به ماده 11و2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 519و198 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/625/500 
ریال بابت هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید.رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 
20 روز قابل واخواهی در همین شعبهشورا و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی 

شهرستان بهارستان می باشد.
                                                      محمد قیاسی –قاضی شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان 
بهارستان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ساوجباغ

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده12 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 13986033101200779 - 98/3/21 جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجباغ تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی حمید نمازی 
شیرازی فرزند محمد ابراهیم  بشماره شناسنامه 1460 صادره از -  در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی از 
پاک 542 فرعی از 4 اصلی به مساحت 1008 متر مربع از سهمی خود مالک ذیل ثبت صفحه 136 دفتر 591 محرز 
گردیده است.لذا به منظوراطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیر اانتشار و محلی در 
یک تاریخ چاپ و 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد. دادنامه 67    تاریخ انتشار 

اول :  26/ 98/03  تاریخ انتشار دوم  :97/4/10
         مهران رشیدی � کفیل اداره ثبت اسناد واماک شهرستان ساوجباغ
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512/1 اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک  بردسکن

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 1397603060221000458 هی�ات موض�وع قان�ون تعیی�ن تکلی�ف وضعی�ت ثبت�ی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردس�کن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی خانم س�کینه مسرور فرزند قربان بشماره شناسنامه 357 و کد ملی 0792720679 صادره از ششتمد 
در یک باب س�اختمان به مساحت 191/84 مترمربع قسمتی از پاک 4132 فرعی به مساحت 145/06 مترمربع 
از مالکیت رس�می غامرضا بیانی و پاک 2027 فرعی به مس�احت 46/78 متر مربع از مالکیت ورثه عبدالرضا 
مش�یری واقع در خراس�ان رضوی بخش 4 حوضه ثبت ملک بردس�کن محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطاع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره 
تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت 

صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 98/3/26، نوبت دوم: 98/4/10
رئیس ثبت اسنادواماک بردسکن- غامرضا گنج بخش

)512/2(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1271(
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و م�اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای 
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1و3وقانون  تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی 
مص�وب 1390/09/20 ام�اک متقاضیانی که در هیات موض�وع ماده یک قانون مذکور  مس�تقر در واحد  ثبتی  
نیش�ابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض  آنان محرز و رای ازم  صادر گردیده است جهت اطاع 
عموم به ش�رح ذیل آگهی می گردد :اماک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیش�ابور بخش 2 پاک 234 اصلی 
1(738 فرعی آقای کیوان حس�ن پور نسبت به شش�دانگ یکباب ساختمان به مساحت 111/60 متر مربع واقع 
در اراضی حدیره خریداری از مالک رس�می آقای حس�ین مهربانی برابر رای ش�ماره 139860306005001055 
بخش 12 پاک 10 اصلی 2(72 فرعی آقای جال عمارلو نس�بت به شش�دانگ یکباب س�اختمان به مس�احت 
175/60 مت�ر مربع واقع در اراضی گذر جهان آباد خریداری از مالک رس�می آقای محمد تش�دیدی  برابر رای 
ش�ماره 139860306005001269 بخ�ش 12 پاک 13 اصلی 3(43 فرعی آقای محمد حس�ن کریمی نس�بت به 
شش�دانگ یکباب ساختمان به مس�احت 81/76 متر مربع واقع در اراضی گذرشوری خریداری از مالک رسمی 
آقای رمضانعلی قلعه نوی فرزند علی برابر رای شماره 139860306005001270 لذا بموجب  ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراانتش�ار در ش�هرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اش�خاص ذینفع به آرای اعام ش�ده اعتراض داشته باش�ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و 
در روس�تا از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس�لیم و رسید اخذ 
نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در  این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قسمتی 
از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای  هیات پس از  تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید 
حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود بصورت همزمان به اطاع عموم می رس�اند و نس�بت به 
اماک در جریان و فاقد  سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می 

نماید. تاریخ انتشار نوبت اول 98/03/11 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/03/26   
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و اماک نیشابور

)512/3(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  )1305(
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و م�اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س�اختمانهای 
فاقد سند رسمی نظر به دستور مواد 1و3وقانون  تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد  سند رسمی 
مص�وب 1390/09/20 ام�اک متقاضیانی که در هیات موض�وع ماده یک قانون مذکور  مس�تقر در واحد  ثبتی  
نیش�ابور مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض  آنان محرز و رای ازم  صادر گردیده است جهت اطاع 
عموم به ش�رح ذیل آگهی می گردد :اماک متقاضیان واقع در حوزه ثبتی نیش�ابور بخش 2 پاک 238 اصلی 
497 فرعی آقای ش�ایان گلش�نیان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس�احت 163/45 متر مربع واقع 
در اراضی سروس�تان خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضی برابر رای شماره 139860306005000871 لذا 
بموجب  ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراانتش�ار در ش�هرها منتش�ر 
و در روس�تاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اش�خاص ذینفع به آرای اعام ش�ده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتش�ار اولین آگهی و در روس�تا از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس�لیم و رس�ید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
ک�ه در  ای�ن صورت اقدامات ثبت موکول ب�ه ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور س�ند مالکیت مینماید و صدور س�ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس�ت بدیهی اس�ت 
برابر ماده 13 ، آئین نامه مذکور  در مورد قس�متی از اماکی که قبا اظهارنامه ثبتی پذیرفته نش�ده واحد ثبتی 
ب�ا رای  هی�ات پس از  تنظی�م اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولی�ن آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بصورت همزمان به اطاع عموم می رس�اند و نس�بت به اماک در جریان و فاقد  س�ابقه تحدید حدود ، واحد 
ثبت�ی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتش�ر می نماید. تاریخ انتش�ار نوب�ت اول 98/03/11 تاریخ 

انتشار نوبت دوم 98/03/26   
علی امینی – رئیس ثبت اسناد و اماک نیشابور

512/4 اصاحیه
پی�رو آگه�ی موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رس�می برابر رای 
139860306013000115 م�ورخ 1398/1/24 منتش�ر ش�ده در روزنامه حمای�ت 1398/3/7 و 1398/3/22 نام 
متقاضی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 214/22 مترمربع از پاک 1201 فرعی از 3- اصلی اراضی قصبه 

شهر بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد: آقای حبیب عصاری شهری فرزند حسین صحیح می باشد. 
رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد – محمدرضا اجتهادی

512/5 آگهی اباغ وقت رسیدگی 
به علی اصغر باشتنی فرزندمحمد حسین   اباغ که مسعود برقبانی فرزند احمد دادخواستی به خواسته مطالبه 
وجه علیه ش�ما ارائه که به کاس�ه 3/221/98 ثبت و برای مورخه 1398/4/31 ساعت 19 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده اس�ت ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به این ش�عبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نس�خه ثانی 

دادخواست دریافت نمائید. 
دبیر شعبه 3شورای حل اختاف سبزوار

512/6 آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای 1-محمود س�لیمانی باداش�یانی فرزند علی 2- علی جمالی فرزند رحی�م اله فعا مجهول 
المکان  اباغ میگردد بانک ملت با وکالت خانم امینی مجد دادخواستي به خواسته مطالبه وجه بطرفیت شما به 
ش�عبه 5 ش�وراي حل اختاف سبزوار تقدیم وبه کاسه 5/98/192 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 98/5/15 
س�اعت 18 وقت رس�یدگی تعیین گردیده است لذا به اس�تناد  ماده 73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل 
اختاف ش�عبه 5 شهرستان س�بزوار  مستقر در مجتمع شماره به نش�انی چهاراه دادگستری مراجعه و با ارائه 
آدرس جدید خود و یا دریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در 

شورا حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 5  شوراي حل اختاف سبزوار

512/7 آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای 1-اس�ماعیل رحمانی 2- یحی�ی قدرتی  فعا مجهول المکان  اب�اغ میگردد بانک ملت با 
وکالت خانم امینی مجد دادخواس�تي به خواس�ته مطالبه وجه بطرفیت ش�ما به ش�عبه 5 ش�وراي حل اختاف 
س�بزوار تقدیم وبه کاسه 5/98/190 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 98/5/15 ساعت 17/30 وقت رسیدگی 
تعیین گردیده اس�ت لذا به استناد  ماده 73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
اانتش�ار آگهی می گردد شما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 5 شهرستان 
سبزوار  مستقر در مجتمع شماره به نشانی چهاراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت 
نس�خه ثانی دادخواس�ت  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در شورا حاضر شوند در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 5  شوراي حل اختاف سبزوار

512/8 آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای احمد بلقدر فرزند علیمراد فعا مجهول المکان  اباغ میگرددآقای معصومه ش�عبان زاده 
دادخواس�تي به خواس�ته مطالبه خسارات بطرفیت شما به ش�عبه اول ش�وراي حل اختاف گلبهار تقدیم وبه 
کاس�ه 1/39/98 ثبت و برای روز یکشنبه مورخه 98/5/6 س�اعت 17/15 وقت رسیدگی تعیین گردیده است 
لذا به اس�تناد  ماده 73قانون آئین دادرس�ي مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می 
گردد ش�ما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول شهرستان  گلبهار مستقر در 
مجتمع ش�ماره اول به نش�انی گلبهار خ بهار 3 نرگس 5 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نسخه 
ثانی دادخواس�ت  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در ش�ورا حاضر ش�وند در صورت عدم 

حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه اول  شوراي حل اختاف گلبهار

512/9 آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای فرشاد س�ید آبادی فرزند محمدرضا فعا مجهول المکان  اباغ میگرددآقای ناصر استیری 
دادخواس�تي به خواس�ته مطالبه وجه یک فقره چک بطرفیت ش�ما به شعبه دوم ش�وراي حل اختاف سبزوار 
تقدیم وبه کاسه 98/257 ثبت و برای روز شنبه مورخه 98/5/5 ساعت 19 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده 
اس�ت لذا به استناد  ماده 73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی 
می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان سبزوار مستقر 
در مجتمع شماره یک به نشانی چهاراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نسخه ثانی 
دادخواس�ت  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس�یدگی در ش�ورا حاضر شوند در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه دوم  شوراي حل اختاف سبزوار

512/10 آگهی اباغ وقت رسیدگی 
پرون�ده: 2/28/235- به حس�ن کاوه ن�ژاد فرزند علیم�ردان اباغ ک�ه ابراهیمی خیرآبادی فرزن�د علی اکبر 
دادخواس�تی به خواس�ته الزام به تنظیم س�ند موتور سیکلت علیه ش�ما ارائه که به کاسه 3/235/98 ثبت و 
برای مورخه 98/4/31 ساعت 19/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است شما می توانید قبل از رسیدگی به این 

شعبه مراجعه و ضمن اعام آدرس خود نسخه ثانی دادخواست دریافت نمائید. 
شعبه سوم شورای حل اختاف سبزوار

512/11 آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای عباس اس�تیری فرزند نعمت ا... فعا مجهول الم�کان  اباغ میگردد خانم 
طاهره اس�ترآبادی دادخواس�تي به خواسته اس�ترداد جهیزیه بطرفیت ش�ما به شعبه یازدهم 
ش�وراي ح�ل اختاف س�بزوار تقدیم وبه کاس�ه 11/98/128 ثب�ت و برای روز ش�نبه مورخه 
98/4/29 س�اعت 18/15 وقت رس�یدگی تعیین گردیده اس�ت همچنین در جلس�ه رسیدگی 
ش�هادت ش�هود خواهان اس�تماع خواهد ش�د. لذا به اس�تناد  ماده 73قانون آئین دادرس�ي 
مدن�ي مرات�ب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد ش�ما می توانید قبل 
از رس�یدگی به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف شعبه 11 شهرستان  س�بزوار مستقر در مجتمع 
شماره به نشانی چهاراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نسخه ثانی 
دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوند در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 11 )14(  شوراي حل اختاف سبزوار

512/12 آگهي اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوس�یله به آقای معصومه ش�کرالهی فرزند محمد فعا مجهول المکان  اباغ میگردد مریم 
فش�تنقی دادخواس�تي به خواس�ته مطالبه مبلغ ش�صت میلیون ریال بطرفیت ش�ما به شعبه 
یازدهم شوراي حل اختاف سبزوار تقدیم وبه کاسه 11/98/126 ثبت و برای روز شنبه مورخه 
98/4/29 ساعت 17/30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد  ماده 73قانون آئین 
دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار آگهی می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 11 شهرستان  سبزوار مستقر در مجتمع 
شماره به نشانی چهاراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نسخه ثانی 
دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوند در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه 11 )14(  شوراي حل اختاف سبزوار

512/13 آگهي 
بدینوس�یله به آق�ای کاظم گنج�ی فرزند رجبعلی فع�ا مجهول المکان  اب�اغ میگردد خان�م عصمت رجبی  
دادخواس�تي به خواس�ته مطالبه نفقه  معوقه  بطرفیت ش�ما به شعبه 6 ش�وراي حل اختاف قوچان تقدیم وبه 
کاس�ه 225/97 ش 6 ثبت و برای روز ش�نبه مورخه 1398/4/29س�اعت 8/30 صبح وقت رس�یدگی تعیین 
گردیده است لذا به استناد  ماده 73قانون آئین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتشار 
آگهی می گردد ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 6شهرستان قوچان به 
نش�انی خ ناصر خس�رو  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نس�خه ثانی دادخواس�ت  و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوند در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد 

مسئول دبیرخانه شعبه شش  شوراي حل اختاف قوچان
512/14 رونوشت آگهي حصر وراثت

نظربه اینکه آقاي محمد س�عیدی رهورد  داراي شناسنامه شماره 087173662  به شرح دادخواست به کاسه 
98/123/ ش 1 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان میا نوری 
ره�ورد به شناس�نامه 43 در تاریخ 1396/10/15 دراقامتگاه  دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصراس�ت به:1-محمد س�عیدی رهورد ش ش 0871736632 ت ت 1335/1/3 ص قوچان فرزند 
2- حسین سعیدی رهورد ش ش 0872211266 ت ت 1329/4/9 ص قوچان فرزند 3- براتقلی سعیدی رهورد 
ش ش 0871798042 ت ت 1342/6/5 ص قوچان فرزند  4-زینب سعیدی رهورد ش ش 0871736640 ت ت 
1336/11/3 ص قوچان فرزند 5- صنم سعیدی رهورد ش ش 0871798840 ت ت 1346/8/6 ص قوچان فرزند   
اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی  شعبه 1 شوراي حل اختاف قوچان

512/15 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي روح اله غامی داراي شناس�نامه شماره 229 به شرح دادخواست به کاسه 2/980138 ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان برات غامی  به شناسنامه 157 
در تاری�خ 1397/9/27 دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت 
به:1-کب�ری دلگش�ا ش ش 24 ت ت 1337/7/2 ص فریمان همس�ر متوف�ی 2- روح اله غامی ش ش 229 ت 
ت 1358/11/22 ص مش�هد فرزند 3- حس�ین غامی ش ش 0840068441 ت ت 1370/9/4 ص فریمان فرزند 
4- زهره غامی ش ش 8 ت ت 1361/1/1 ص مش�هد فرزند 5- مرضیه غامی ش ش 69 ت ت 1362/9/17 ص 
فریم�ان فرزن�د 6-زهرا غامی ش ش  138 ت ت 1364/6/1 ص فریم�ان فرزند 7- زینب غامی ش ش 2755 
ت ت 1366/9/9 ص فریمان فرزند 8- فاطمه غامی ش ش 0840010257 ت ت 1368/4/18 ص فریمان فرزند 
اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شورا-شعبه 2 شوراي حل اختاف فریمان

512/16 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مهناز کریمی خواه داراي شناس�نامه ش�ماره 1163 به شرح دادخواست به کاسه 2/980066 
ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان علی محمد کریمی خواه  به 
شناسنامه  148 در تاریخ 1395/10/22 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراست به:1-محمد کریمی خواه فرزند علی محمد ش ش 149 ت ت 1345/1/1  ص تربت جام فرزند متوفی 
2- گل محمد   کریمی خواه فرزند علی محمد ش ش  152 ت ت 1349/6/4 ص تربت جام فرزند متوفی 3- نور 
محمد کریمی خواه فرزند علی محمد ش ش  150 ت ت 1347/3/2 ص تربت جام فرزند متوفی 4- فضل احمد 
کریمی خواه فرزند علی محمد ش ش  747 ت ت 1361/3/1 ص تربت جام فرزند متوفی 5- شهناز کریمی خواه 
فرزند علی محمد ش ش  151 ت ت 1348/4/5 ص تربت جام فرزند متوفی 6- فاطمه کریمی خواه فرزند علی 
محمد ش ش  291 ت ت 1354/6/20 ص تربت جام فرزند  متوفی 7- فرحناز کریمی خواه فرزند علی محمد ش 
ش  292 ت ت 1356/10/10 ص تربت جام فرزند متوفی 8- مهناز کریمی خواه فرزند علی محمد ش ش  1163 
ت ت 1361/11/25 ص ترب�ت جام فرزند متوف�ی 9- خدیجه کریمی خواه فرزند علی محمد ش ش   870 ت ت 
1364/6/1 ص تربت جام فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
از طرف قاضی شورا- شعبه 2 شوراي حل اختاف تربت جام

512/17 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد علی حق دوست  داراي شناسنامه شماره 727 به شرح دادخواست به کاسه 2/980288 
ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان عزیز حق دوست  به شناسنامه 
1297 در تاریخ 1396/2/21 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به:1-مریم کریمی فورک فرزند محمد کریم ش ش 1092 ت ت 1326/12/7 ص درمیان همسر متوفی  2- محمود 
حق دوس�ت فرزند عزیز ش ش 212 ت ت 1357/12/3 ص تربت جام فرزند متوفی 3-احمد حق دوس�ت فرزند 
عزیز ش ش 728 ت ت 1354/1/1 ص تربت جام فرزند متوفی 4- محمد علی حق دوست فرزند عزیز ش ش 727 
ت ت 1349/5/9 ص تربت جام فرزند متوفی- اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
از طرف قاضی شورا- شعبه 2 شوراي حل اختاف تربت جام

512/18 آگهی
آق�ای عبدال�ه فخر س�لجوقی فرزند برات دادخواس�تی ب�ه طرفیت ادیب میره ک�ی فرزند احمد به خواس�ته 
تجدیدنظر خواهی از دادنامه ش�ماره 9709975172501397-1397/12/22 تقدیم ش�عبه دوم حقوقی دادگاه 
عموم�ی شهرس�تان تربت جام نموده اس�ت به علت مجه�ول المکان ب�ودن تجدیدنظر خوانده و درخواس�ت 
تجدیدنظر خواه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی می شود تا تجدیدنظر خوانده پس از نشر آگهی و 
اطاع از مفاد آن ظرف 10 روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و چنانچه پاسخی دارد ظرف 10 روز به نحو مکتوب به این دادگاه ارائه نماید
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان تربت جام

512/19 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم مریم جهانی گرمجان داراي شناس�نامه ش�ماره 268  به ش�رح دادخواست به کاسه 980012 ش 
1  ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه تقی زاده امیر آبادی  
ب�ه شناس�نامه 37 در تاریخ  1398/2/28 دراقامتگاه  دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصراس�ت به:1-حی�در جهان�ی گرمج�ان ش ش 0870366564 ت ت 1352/2/20 ص قوچ�ان فرزن�د 2-علی 
اکب�ر جهانی گرمج�ان ش ش 0870479210 ت ت 1363/6/30 ص قوچان فرزن�د 3-مریم جهانی گرمجان ش ش 
0872311929 ت ت 1349/6/4 ص قوچان فرزند  4- سمیه جهانی گرمجان ش ش 0872453022 ت ت 1361/6/30 
ص قوچان فرزند 5-راضیه جهانی  ش ش 2120285365 ت ت 1357/1/1 ص گرگان فرزند  6- فوزیه جهانی ش ش 
2121589511 ت ت 1359/8/28 ص گرگان  فرزند 7-سکینه جهانی گرمجان ش ش 0860000613 ت ت 1368/1/6 
ص قوچ�ان فرزند  8- میثم جهانی گرمج�ان ش ش 0860006654 ت ت 1365/9/27 ص قوچان فرزند 9- مرضیه 
جهانی گرمجان ش ش 2120285357 ت ت 1357/1/1 ص گرگان فرزند 10- محمد حسین جهانی گرمجان ش ش 
0872544591 ت ت 1324/2/27 ص قوچان –گرمجان همسر  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی  شعبه 1 شوراي حل اختاف قوچان

512/20 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حس�ن یاقوتی نیت  داراي شناس�نامه ش�ماره 0871440008  به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 
980021 ش 3 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین یاقوتی 
نی�ت به شناس�نامه 267 در تاریخ 1398/2/18 دراقامتگاه  دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرح�وم منحصراس�ت به:1-عزیزاله یاقوت�ی نی�ت  ش مل�ی 0871438755 ت ت 1331/2/2 ص قوچان فرزند 
2-اس�داله یاقوت�ی نی�ت  ش مل�ی 0872728374 ت ت 1334/1/2 ص قوچان فرزند 3- عبدال�ه یاقوتی نیت  
ش مل�ی 0871445220 ت ت 1341/11/1 ص قوچ�ان فرزند 4- محمد یاقوتی نی�ت  ش ملی 0871440016 ت ت 
1343/8/15 ص قوچان فرزند 5-حس�ن یاقوتی نیت  ش ملی 0871440008 ت ت 1342/10/5 ص قوچان فرزند 
6-ولی اله یاقوتی نیت  ش ملی    0871441675 ت ت 1348/2/20 ص قوچان فرزند 7-رعنا یاقوتی نیت  ش ملی  
0871438178 ت ت 1328/7/1 ص قوچان فرزند  8-ستاره یاقوتی نیت  ش ملی 0871439379 ت ت 1336/1/1 
ص قوچ�ان فرزن�د 9- خدیجه یاقوتی نیت  ش ملی  0871441683 ت ت 1349/2/15 ص قوچان فرزند 10-هاجر 
نوروزیان ش ش 576 ت ت 1328/3/2 ص شیروان همسر   اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را 
به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 3 شوراي حل اختاف قوچان

511/21رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه مرتضی درفشی فرزند احمد طی کاسه پرونده 4/98/215 دادخواست حصر وراثت نموده و اظهار 
داش�ته احمد درفش�ی فرزند رمضان  به ش ش 352 مورخه 1397/12/1 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-معصومه حکاک همس�ر متوفی 2-ایرج درفش�ی فرزند 
متوفی 3-مرضیه درفش�ی فرزند متوفی 4-ش�هین درفشی فرزند متوفی 5- مرتضی درفشی فرزند متوفی6-
محبوبه درفش�ی فرزند متوفی اینک درخواست مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و 

یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 4 شوراي حل اختاف سبزوار 

512/22 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علیرضا بهزاد داراي شناسنامه شماره 1185 به شرح دادخواست به کاسه 10/299/98 ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حس�ن بهزاد  به شناسنامه 2 در 
تاری�خ  1398/2/10دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1-
زهرا طبس�ی فرزند حسن ش ش 126 همس�ر متوفی 2- علیرضا بهزاد فرزند حسن ش ش 1185 فرزند متوفی 
3- اک�رم بهزاد فرزند حس�ن ش ش 1231 فرزند متوفی 4-مریم بهزاد فرزند حس�ن ش ش 701 فرزند متوفی 
5-محمدرض�ا بهزاد فرزند حس�ن ش ش 163 فرزند متوفی 6- اش�رف بهزاد فرزند حس�ن ش ش 607 فرزند 
متوفی –به غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه ی دیگری ندارد   اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت 
مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 10 شوراي حل اختاف سبزوار

512/23 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد کرابی داراي شناس�نامه ش�ماره 1031 به شرح دادخواست به کاسه 10/98/290 ازاین 
ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی اصغر کرابی  به شناسنامه 
761 در تاریخ  1385/10/9دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به:1-محمد کرابی فرزند علی اصغر ش ش 1031 ت ت 1354 فرزند مرحوم 2- زهره کرابی فرزند علی اصغر ش 
ش 1509 ت ت 1341 فرزند مرحوم 3- طاهره کرابی فرزند علی اصغر ش ش 39157 ت ت 1351 فرزند مرحوم 
4- صدیقه کرابی فرزند علی اصغر ش ش 1928 ت ت 1337 فرزند مرحوم 5- معصومه کرابی فرزند علی اصغر 
ش ش 25 ت ت 1312 همس�ر مرحوم  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
رئیس شعبه 10 شوراي حل اختاف سبزوار

512/24 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�ید مرتضی نقیب زاده داراي شناس�نامه ش�ماره 0793552125  به ش�رح دادخواست به 
کاس�ه 2/98/240 ازاین شورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان معصومه 
صاحب الزمانی   به شناسنامه 7188 در تاریخ 1397/8/12دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-سید علی اکبر نقیب زاده فرزند حسین ش ش 160 ت ت 1324/3/9 فرزند 
متوفی 2- س�ید محمد تقی نقیب زاده فرزند حس�ین ش ش 25272 ت ت 1328/12/3 فرزند متوفی 3- سید 
علینقی نقیب زاده فرزند میرزا حسین ش ش 26348 ت ت 1331/11/1 فرزند متوفی 4- سید محمد رضا نقیب 
زاده فرزند س�ید حس�ین ش ش 27453 ت ت 1334/9/16 فرزند متوفی 5- بتول نقیب زاده فرزند حسین ش 
ش 30816 ت ت 1337/5/6 فرزن�د متوفی 6- ربابه نقیب زاده فرزند حس�ین ش ش 30817 ت ت 1340/5/6 
فرزند متوفی- مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
عضور شورا- شعبه 2 شوراي حل اختاف سبزوار

512/25 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظر به اینکه آقای جواد محمدی معین فرزند حس�ین طی کاس�ه پرونده 1/98/223 دادخواس�ت حصر وراثت 
نموده و اظهار داش�ته حسین ش�اره فرزند محمد به ش ش 4 مورخه 1398/3/11دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگ�ي گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- ج�واد محمدی مهین فرزند متوفی 2- قاس�م 
محمدی معین فرزند متوفی 3- فاطمه محمدی معین فرزند  متوفی 4- زهرا شاره همسر متوفی 5- رقیه شاره 
مادر متوفی- اینک درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از 

متوفي نزد او باشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد
شعبه 1 شوراي حل اختاف سبزوار 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
 ب�ه موج�ب یک فقره پرونده اجرایی به کاس�ه970654 صادره از ش�عبه اول دادگاه عمومی س�نگر له فاطمه 
گلس�تانی امید اله زاری بخواس�ته مطالبه مهریه پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیمعش�ر دولتی- واقع 
دردادگاه سنگر با انجام عملیات اجرایی و تشریفات قانونی و با ارزیابی  کارشناس اهل فن ومنتخب دادگستری 
مهران غامی در اجرای مواد 113 الی 137/136 الی 147 قانون اجرای احکام مدنی در مرحله اول به شرح ذیل 
به فروش می رس�د: توقیف اموال مرحوم صفر اله زاری به ش�رح: )الف( خانه ومحوطه واقع در جاده رش�ت- 
س�نگر، روس�تای گیل پرده سر- انتهای کوچه خاکی غامرضا پور هدایتی و )ب( استخر پرورش ماهی واقع در 
روستای  دلچه، توقیف و به شخص محکوم  علیه ) امید اله زاری( اباغ گردید. برابرمفاد صورتحساب مذکور، 
راه عب�ور و م�رور مجزایی ب�رای تردد مادر محکوم علیه به خانه مس�کونی دوم وجود ندارد. با اس�تناد تصویر 
فروشنامچه عادی زمین ، تنظیمی به تاریخ 1367/10/01 ، مرحوم صفر اله زاری  دلچه ) پدرمحکوم علیه ( یک 
قطعه زمین پش�ته به مس�احت دویست و بیس�ت و پنج مترمربع را با حدود اربعه مشخص ) شماا هفده متر و 
بیس�ت س�انتی متر)17/20( وصل به زمین حس�ین نمازی ، جنوبا نوزده متر)19( وصل به زمین خریداری شده 
رمض�ان رفیع�ی و چه�ار )4( متر وصل به جاده فرعی عمومی و ش�رقا وصل به زمین زراع�ی ولی زاده به متراژ 
س�یزده )13( مت�ر ، غربا نوزده)19( متر وصل به زمین خریداری ش�ده عبداله�ی، را از آقای غامرضا ولی زاده 
خریداری نموده اس�ت. به استناد تصویر س�ند مالکیت ابرازیاز سوی محکوم علیه ، ملک  شماره 8/333 ثبت  
به شماره 89873 از دفتر 4/745 صفحه70 ، با مالکیت مرحوم صفر اله زاری  دلچه  ) پدر محکوم علیه( ملک 
تعرفه ش�ده عبارتس�ت از “ ششدانگ یکبابا خانه ومحوطه به مساحت   دویس�ت و سی دو متر مربع و هفتادو  
چهار دسی مترمربع به شماره  سیصدو سی و سه  مفروز از پاک پنجاه و یک واقع در گله پرده سر سنگ اصلی 
هش�ت از بخش چهار رش�ت “ با حدود مشخصات “ شماا  اول پی  دیوار بطول دو متر شصت و پنج سانتی متر 
ب�ه ترتی�ب  آقای نمازی مفروز از پاک 51 دوم چپریس�ت بطور چهارده متر و پنجاه  پنج س�انتی متر به زمین 
مزروعی فروش�نده مفروز از پاک مزبور، ش�رقا س�یم خارداریس�ت بطول یازده متر و ش�صت س�انتی متر به 
باقیمانده پاک پنجاه و یک ، جنوبا در پنج قسمت اول و دوم که قسمت دوم آن به وضعیت  شرفی است دیوار 
مجاور بطولهای چهار متر ونود و پنج سانتی متر و بیست و دو سانتی متر بخانه محمدرضا رفیعی  مفروز از پاک 
پنجاه و یک ، س�وم پی اس�ت بطول هشت متر و سی وپنج سانتی متر  دیواریست بطول یک مترو بیست و پنج 
سانتی متر هر دو قسمت بخانه و پاک مزبور، پنجم درب و دیواریست بطول  سه متر و پنجاه سانتی متر بکوچه  
احداثی،غربا دیواریست بطول هیجده متر و بیست سانتی متر بخانه آقای  موسی پر حلم مفروز از پاک پنجاه 
و یک. به اس�تناد تصویر یک برگ فروش�نامه عادی بدون تاریخ ارایه ش�ده از سوی سرکار خانم ملوک لطفی ) 
مادرمحک�وم علی�ه(، نامبرده طی یک فقره معامله با آقای غامرضا ول�ی زاده ، یک صد و پنجاه مترمربع زمین 
واقع در روس�تای گیله پرده س�ر بخش سنگر از نسق تحت شماره 4730 مورخه 1347/10/25 را با حدود اربعه 
به شرح: از شرق به زمین آقای ولی زاده ) فروشنده (، از غرب به زمین آقای موسی پور حلم ، از جنوب به زمین 
آقای محمد رضا رفیعی  و از ش�مال  هم وصل به زمین آقای حس�ین نمازی را با قیمت توافقی خریداری نموده 
اس�ت. فروش�نامه عادی مذکور فاقد تاریخ ، ولی ممهور به مهر شورای اسامی روستای گیله پرده سر و ممضی 
به امضای دو نفره شاهد است . اگرچه بررسی صحت و سقم فروشنامه موصوف در صاحیت کارشناس اینجانب 
نیست و پذیرش یا عدم پذیرش آن در صاحدید دادگاه محترم می باشد، علی هذا به استحضار می رساند که 
حدود اربعه قید شده در فروشنامه خانم ملوک لطفی) مادر محکوم علیه(، عاوه بر این که تطابق بسیار زیادی 
با فروشنامه عادی مرحوم صفر اله زاری دلچه ) مرحوم پدر محکوم علیه( تنظیمی به تاریخ 1367/10/1 دارد، 
در تطابق کامل با حدود اربعه س�ند مالکیت ش�ماره 8/333 ثبت به شماره 89873 از دفتر 4/745 صفحه 70   
با مالکیت آقای صفر اله زاری ) پدر محکوم علیه ( نیزمی باش�د!! به اس�تناد تصویر یک برگ فرش�نامه عادی 
تنظیم�ی به تاریخ 1384/9/8 که از س�وی محکوم علیه ) آقای امید اله زاری دلچه( ارایه ش�ده اس�ت، مورد 
معامله یک قطعه زمین صیفی کاری از سند سند  شماره 4730 مورخه 1347/10/25 به مساحت نود وهفت متر 
مربع اس�ت که محکوم علیه آن با حدود اربعه مش�خص به شرح : ش�ماا متصل به زمین حسین نمازی ، جنوبا 
متصل به زمین فروشنده ) غامرضا ولی زاده(، شرقا متصل به زمین فروشنده ) غامرضا ولی زاده( و غربا متصل 
به زمین صفر اله زاری را با قیمت مورد توافق خریداری نموده است. حدود اربعه ملک محکوم علیه نیز در یوم 
بازدی�د کارشناس�ی با عالم طبیعت مطابقت داده ش�د. قطع�ه زمین موصوف با مالکیت آق�ای امید اله زاری ) 
محکوم علیه( نیز به صورت مجزا خانه ومحوطه توقیفی ، با عالم طبیعت مطابقت داشت. به استناد تصویر یک 
برگ فروش�نامه عادی به تاریخ 1374/2/18 ، مرحوم صفر اله زاری دلچه یک قطعه زمین به متراژ کل شانزده 
هزار و نهصد و هشتاد  متر مربع را که مشتمل بر پانصد متر مربع صیفی کاری و الباقی آن زمین مزروعی است. 
ط�ی یک فقره معامله از نس�ق ه�ای 75072)1351/07/26(و76432)1351/07/26( مرحوم محمود اله زاری 
دلچه با حدود اربعه : شماا وصل به زمین شالیزاری فروشنده ، جنوب وصل به رودخانه آب بر فروشنده ، شرقا 
وصل به ش�الیزار قاس�م حس�ن پور و زمین جعفرکریم پور ، غربا وصل به رودخانه آب بر فروش�نده و رودخانه 
ط�اارود و زمی�ن مزروع�ی حس�ین بصیری ، خری�داری نموده اس�ت. برابر مش�اهدات عینی در ی�وم بازدید 
کارشناس�ی ، زمین فوق به صورت دو قطعه اس�تخر پرورش ماهی مجاور مشاهده گردید که حالیه به صورت با 
اس�تفاده  می باش�د. برابر بررس�ی انجام ش�ده در محل ، حدود اربعه قید شده در فروش�نامه  فوق نیز با عالم 
طبیعت تطبیق داش�ت.بازدید محل و توصیف اموال غیر منقول توقیف ش�ده   اموال غیر منقول توقیف ش�ده 
عبارتن�د از: ال�ف( خانه ومحوطه مس�کونی: عبارتس�ت از دو باب خانه مج�زا ولی  با یک محوطه مش�ترک با 
مختصات جغرافیایی X    4118219=UTM; Y=0382301 که جهات اربعه آن عبارت اس�ت از ش�ماا  وصل به 
ملک نمازی ، ش�رقا وصل به خریداری  مححوم علیه ، جنوبا وصل اس�ت به خانه و محوطه رفیعی وکوچه خاکی 
و غربا وصل اس�ت به خانه ومحوطه موس�ی پورحلم. هر دوخانه از جنس س�نگ بلوک و فاقد شناژ، هر یک به 
مس�احت تقریبی 40 تا 50 متر مربع ، دارای امتیازات آب ، برق  گاز و تلفن ، س�ربندی از جنس حلب ، درب و 
پنجره آلومنیوم ، البته خانه پدری محکوم علیه با قدمت س�اخت 35 س�اله  ولی بازس�ازی ش�ده و خانه مادر 
محکوم علیه با قدیم س�اخت 8 س�اله توس�ط کمیته امداد امام خمینی) ره( اعام  گردید. مضافا این که هر دو 
خانه  فوق ااشاره از یک درب مشترک برای تردد استفاده می نمایند و در صورت صاحدید دادگاه محترم برای 
برگ�زاری مزای�ده فروش به منظ�ور اجرای حکم خواس�ته محکوم له ، بدیهی اس�ت که ه�ر دو خانه ومحوطه 
پیرامونی باید به صورت یکجا فروخته شوند. ب( استخر پرورش ماهی: عبارت است از دو قطعه استخر پرورش 
ماه�ی مج�اور با مس�احت تقریبی ش�انزده ه�زار ) 16/000 مت�ر مربع با مختص�ات جغرافیای�ی    UTMنقطه
Y     383747:A:X:4120231  و نقطهY   383828:B:X:4120502 که جهات اربعه آن : ش�ماا وصل اس�ت به 
شالیزار اشخاص ، شرقا وصل است به شالیزار قاسم حسن پور و جعفر  کریم پور، جنوبا وصل است به نهر آب ، 
دهیاری دلچه و خیابان آس�فالته دلچه، علی آباد که در ورای نهر اس�تقرار دارد و غربا وصل اس�ت به نهر آب و 
خانه ومحوطه و شالیزار فریدون بصیری- استخر پرورش ماهی  ورثه مرحوم حسن رحیمی.3- با توجه به تعدد 
مدارک عادی ارایه شده از سوی محکوم علیه و خانواده وی ، بررسی صحت و سقم فروشنامچه های عادی ونیز 
پذیرش یا عدم پذیرش مدرک مذکور در صاحیت و صاحدید دادگاه محترم می باش�د. نظریه کارشناس�ی: با 
توجه به بررسی های به عمل آمده و لحاظ مساحت خانه ها و محوطه پیرامونی ، داشتن سند مالکیت ومشخص 
بودن کاربری زمین، نحوه دسترس�ی آن به ش�ارع عام ، قدمت بنا و همچنین موقعیت مکانی ونیز سایر عوامل 
موثر بر  قیمت خانه و زمین در محل ، و با این وصف که مجزا نمودن راه دوس�اختمان احداثی در ملک ش�ماره 
8/333 ثبت به شماره 89873 از دفتر 7/745 صفحه 70 ، با مالکیت مرحوم صفر اله زاری دلچه ) پدر محکوم 
علیه ( امکان پذیر نیست. قیمت پایه هرمترمربع از خانه ها و محوطه پیرامونی به صورت کلی 5/000/000 ) پنج 
میلیون( ریال و ارزش پایه ملک مس�کونی ) اعم از عرصه و اعیانات( به مس�احت 232/74 متر مربع ، جمعا به 
مبلغ 1/1693/700/000 ) یک میلیارد و یکصدو ش�صت و س�ه میلیون وهفتصد هزار ( ریال بر آورد و اعام می 
گردد. همچنین با توجه به مس�احت اس�تخر های بازدید شده و موقعیت مکانی مطلوب آنها از نظر دسترسی به 
راه آس�فالته عمومی، س�طح آمادگی برای بهره برداری و نیز لحاظ جمیع جهات ذیمدخل در تعیین قیمت پایه 
اس�تخر پ�رورش ماهی در مح�ل ) دلچه( قیمت پایه ه�ر متر مربع اس�تخر پرورش ماهی بازدید ش�ده حدود  
350/000 ) سیصدو پنجاه هزار( ریال و قیمت پایه کل استخر پرورش ماهی  به مساحت  16980 متر مربع جمعا 
به مبلغ 5/943/000/000 ) پنج میلیارد ونهصدو چهل و س�ه میلیون ( ریال برآورد و اعام می گردد.قیمت پایه 
کارشناس�ی برای کل اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیانات واقع در ملک ش�ماره 8/333 ثبت به ش�ماره9  
89873 ، ب�ا مالکی�ت مرحوم صفر ال�ه زاری دلچه ) پدر محکوم علیه( و.نیز اس�تخر پ�رورش ماهی واقع در 
روس�تای دلچه، جمع�ا به مبلغ 7/106/700/000 ) هفت میلیارد و یکصدو ش�ش میلی�ون و هفتصد هزار ( ریال 
برآوردو اعام می گردد. وقت مزایده روز س�ه ش�نبه مورخه 98/4/18 از ساعت 9/5 الی 10 صبح . محل مزایده 
: دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه سنگر از ناحیه  طرفین پرونده اعتراض مثمربه ثمری  واصل نگردیده وقیمت 
مزایده از مبلغ  ارزیابی ش�ده ش�روع و کسانیکه بااترین قیمت را پیش�نهاد نمایند برنده مزایده محسوب می 
ش�وند و مبلغ 10 درصد پیش�نهادی  فی المجلس از برنده مزایده نقدا اخذ و مابقی ظرف حداکثر مدت یک ماه 
از تاریخ فروش  وصول خواهد ش�د در غیر این صورت مبلغ 10 درصد مس�تندا به ماده 129 قانون اجرای احکام 
مدنی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد ضمنا کسانیکه تمایل به شرکت در مزایده را دارند وفق ماده 126 
هم�ان قانون م�ی توانند ظرف 5 روز قبل از ش�روع مزایده با هماهنگی این اجرا از ام�وال مورد مزایده بازدید 
نمایند و ش�رکت در مزایده به منزله قبول وضعیت موجود می باشد این آگهی برای اطاع عموم بر معابر الصاق 
و در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج می گردد. کلیه هزینه های فروش به عهده محکوم علیه می 

باشد.
 ح  626  مدیر اجرای احکام  مدنی حوزه  قضایی سنگر-  حسن نیا

آگهی
ش�ماره بایگان�ی ش�عبه 970344 براب�ر محتوی�ات پرون�ده اجرای�ی 970344/م ب�ه موجب دادنامه ش�ماره 
9609971838200054-1396/01/31 ص�ادره از ش�عبه دوم دادگاه حقوقی  فومن آقای ابوالقاس�م ش�فیعی و 
غی�ره محکوم اند ب�ه پرداخت مبلغ 788/330/000 ریال در حق محکوم له آقای منوچهر طالع ماس�وله ومبلغ 
120/000/000 ری�ال نی�م عش�ر دولتی در حق صندوق دولت محکوم میباش�د که محک�وم علیه جهت پرداخت 
محکوم به اقدام به تعرفه شش�دانگ عرصه و اعیان سه باب دکان و محوطه بشماره پاک ثبتی 356/17 بخش 
24 گی�ان بمس�احت 86/50 مت�ر مربع واقع در فومن خ ام�ام روبروی پارک از مالکیت فرزن�د خود بنام خانم 
دان س�ادات ش�فیعی نموده است. علیهذا این اجرا قصد دارد ملک مذکور را بر اساس قیمت پایه بشرح نظریه 
کارشناسی طی مزایده حضوری بفروش برساند. ششدانگ عرصه و اعیان  سه باب دکان و محوطه بشماره پاک 
ثبتی 356/17 بخش 24 گیان بمس�احت 86/50 متر مربع واق�ع در فومن خ امام روبروی پارک با حدود اربعه 
شماادردو قسمت اول به دیوار بطول  6/45 متر به شماره11 فرعی از 356 اصلی دوم دیوار بدیوار دیوار بطول 
6/05 متر به ش�ماره 11 فرعی از 356 اصلی شرقا دهنه دکاکین بطول 7/05 متر به خ امام خمینی جنوبا در سه 
قس�مت اول درب و دهنه مغازه بطول 6/05 متر به کوچه بن بس�ت دوم درب و دهنه مغازه بطول 4/60 متر به 
کوچه بن بست ، سوم درب  ورودی بطول 1/80 متر به کوچه بن بست و غربا به دیوار بطول 6/56 متر به شماره11 
فرعی از 356 اصلی.  اعیانات مس�تحدثه در ملک مورد تعرفه مش�تمل بر س�ه باب مغازه بمس�احت کل حدود 
74/50 متر مربع ، که مغازه اولی بمساحت 22/50 متر مربع واقع در بر خ امام خمینی دارای سقف سیمان سفید 
دیوار ها کاش�ی کاری کف مفروش به س�رامیک و درب ورودی شیشه سکوریت با حفاظ کرکره حلب می باشد 
و حالی�ه بعن�وان مغازه کلوچه پزی مورد بهره برداری قرار دارد ومغازه دومی در مجاورت مغازه اولی بمس�احت 
19/50 متر مربع واقع در بر خ امام  دارای س�قف س�یمان سفید ، دیوارها  گچکاری ، کف مفروش به موزائیک و 
درب ورودی  شیش�ه س�کوریت با حفاظ کرکره حلبی می باش�د و حالیه بعنوان مغازه تعمیرات لوازم صنعتی و 
خانگی مورد بهره برداری قرار دارد ومغازه س�ومی بمس�احت 31/50 متر مربع دارای بالکن سرتا سری بانضمام 
سرویس بهداشتی واقع در کوچه فرعی متصل به مغازه اولی دارای سقف گچ کاری ، دیوارها کاشی کاری ، کف 
مفروش به سرامیک و درب ورودی شیشه سکوریت با حفاظ کرکره حلبی می باشدو حالیه غیر فعال می باشد 
و در ضمن مغازه های مذکور از امتیاز و انش�عابات آب ، برق و گاز بر خوردارند و همچنین س�رقفلی مغازه اولی 
و دوم به غیر واگذار گردیده و س�رقفلی مغازه س�ومی کماکان در اختیار مالک می باشد ، مضافا اینکه قسمتی 
از ملک در منتهی الیه حد غربی بمس�احت 12 متر مربع خالی از اعیان و بصورت محوطه می باش�د. با توجه به 
ش�رایط زمانی و موقعیت مکانی و مس�احت ملک و کیفیت اعیانی و س�اختار مغازه های موصوف صدرااشاره ، 
کاربری تجاری و رعایت جمیع جهات و س�ایر فاکتور های  موثر بر قضیه ، ارزش شش�دانگ حق مالکیت عرصه 
و اعیان ملک مورد تعرفه بانضمام حق س�رقفلی یکباب مغازه موصوف صدرااش�اره بمساحت 31/60 متر مربع 
بانضم�ام  تاسیس�ات منصوبه و امتیازهای مربوطه جمعا بمبلغ 7/500/000/000 ری�ال برآورد و تعیین می گردد. 
زمان برگزاری  مزایده 1398/04/05 روزچهار ش�نبه س�اعت 9 الی 10  صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری فومن برقرارمی باشد. مزایده با حضورنماینده دادستان عمومی و انقاب  راس ساعت مقرراز قیمت 
پایه ارزیابی ش�ده ش�روع  و به بااترین  قیمت پیش�نهادی فروخته خواهد ش�د.متقاضیان  شرکت در  مزایده 
موظف  به واریز 10 درصد  قیمت   پایه  کارشناس�ی  در روز  مزایده ) 2س�اعت قبل ازوقت مزایده ( بحس�اب 
س�پرده دادگس�تری و ارائه  فیش واریزی جهت  ش�رکت درجلس�ه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  معاقبا" 
مازاد 10 درصد مبلغ  پیش�نهادی را به حس�اب سپرده دادگستری  واریز ونسبت به ارائه  فبیش واریزی  در روز 
مزای�ده اق�دام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خری�داران 5 روز  قبل از  مزایده می 
توانن�د  ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید وس�پس درمزایده  ش�رکت نمایند این آگهی  

فقط  دریک نوبت منتشر خواهد  شد.
 ح  627  اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان فومن

آگهی حصر وراثت
 ش�ماره بایگانی پرونده 980209 آقای  هوش�یار رش�ادتی جوبنی به شماره شناسنامه 1561 فرزند 
صفر از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توصیح داده که ش�ادروان نبات 
مروری جوبنی فرزند  ابتهاج در تاریخ 1398/02/16 در شهرستان رودبار فوت نموده است و ورثه آن 
مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند:1-هوشیار رشادتی جوبنی به شماره شناسنامه 1561 فرزند صفر 
نسبت پسر متوفی 2- داریوش رشادتی جوبنی به شماره شناسنامه 2080 فرزند صفر نسبت پسر 
متوفی3- ساریه رشادتی جوبنی به شماره شناسنامه 1298 فرزند صفر نسبت دختر متوفی 4- رقیه 
رشادتی جوبنی به شماره شناسنامه 1795 فرزند صفر نسبت دختر متوفی5- گلبانو رشادتی جوبنی 
به شماره شناسنامه 3 فرزند صفر نسبت دخترمتوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. 
اینک پس ازماحظه دادخواست و انجام تشریفات قانونی وثبت آن به شماره 980209 مفاد مزبور را 
دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزداو باشد از 
تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف رودبار تسلیم نماید. درغیر 

اینصورت گواهی حصر وراثت برابردرخواست صادر خواهد شد.
ح  630  قاضی شورای حل اختاف  شعبه سوم شهری رودبار- نادر اکبری

 آگهی 
 ش�ماره بایگان�ی ش�عبه 970650 برابرمحتوی�ات پرون�ده اجرای�ی کاس�ه م/970650 و ب�ه موج�ب رای 
ش�ماره9609971838200007 م�ورخ 97/1/26 صادره از ش�عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس�تان فومن 
محکوم علیهم 1- نس�ترن ش�کوفه 2- عارفه ش�کوفه محکوم اند بپرداخت مبلغ 618/816/800 ریال از اموال 
بجای مانده ازمورث خود مرحوم کمال ش�کوفه در حق محکوم لها خانم ش�یرین احمدی حس�ن کیاده و مبلغ 
28/927/250 ریال نیم عش�ردولتی در حق صندوق دولت ، که حالیه منتهی به توقیف  سه دانگ از ششدانگ 
یکدس�تگاه آپارتمان واقع در طبقه اول ) واحد ش�مالی( بمس�احت 67/78 متر مربع بشماره پاک 8-448 و 
449 مج�زی ش�ده ان�د در 448 و 449 واقع در پایین محله فومن بخش 24 گیان بنش�انی فومن خ ش�هدا بن 
بس�ت ش�فاء جنب آزمایشگاه صغانی از مالکیت مرحوم کمال شکوفه گردیده است. علیهذا این اجرا قصد دارد 
ملک فوق الذکر را براساس قیمت پایه به شرح نظریه کارشناسی مورخ 97/12/26 طی مزایده حضوری بفروش 
برس�اند. سه دانگ از ششدانگ یکدس�تگاه آپارتمان واقع در طبقه اول ) واحد شمالی( بمساحت 67/78 متر 
مربع ش�ماره پاک  8-448و449 مجزی ش�ده اند در 448 و 449 واقع در پایین محله فومن  بخش 24 گیان 
فاقد پارکینگ نشانی فومن خ شهدا بن بست شفاء جنب آزمایشگاه صفائی از مالکیت مرحوم کمال شکوفه به 
مش�خصات اربعه ش�ماا اول دیوار و پنجره بطول 10/50 متر دوم دیواریست بطول 1/60 متر بفضای کوچه شرقا 
دیوارو پنجره بطول 3/90 متر بفضای کوچه ، جنوبا اول دیواریست بطول 4/95 متر دوم وضعیت شرقی دیوار و 
درب ورودی بطول 1/36 متر به راه پله مشاعی سوم دیوار مشترک بطول 6/90 متر به  قطعه سوم تفکیکی غربا 
دیواریس�ت بطول 6/75 متر بفضای پاک1-448 و 449 ) س�ایر مشاعات طبق قانون تملک آپارتمان هاست.( 
یک دس�تگاه آپارتمان دارای س�ه س�قف با 4 واحد در طبقه همکف یک واحد  بصوت تجاری و درطبقه اول آن 
یک واحد مس�کونی ) ملک مورد تنازع( و واحد مقابل آن بصورت تجاری و در طبقه دوم یک واحد مس�کونی 
در حال بهره برداری می باش�د. ملک مورد اش�اره در طبقه اول بصورت مس�کونی بوده و مشتمل بر دو چشمه 
اتاق خواب ، پذیرایی ، آش�پزخانه ، س�رویس بهداشتی مش�ترک با قدمت حدود 15 سال با مشخصات ذیل می 
باش�د: سالن پذیرایی کف س�رامیک، دیوارها و سقف آن گچ و رنگ آمیزی اتاق خواب: کف سرامیک ، دیوارها 
و س�قف از نوع گچ و رنگ آمیزی ، یکی از اتاق ها دارای کمد دیواری می باش�د. آش�پزخانه : کف با سرامیک ، 
دیوارها تا ارتفاع 1/5 متر کاش�ی کاری و مابقی آن بهمراه س�قف با گچ و رنگ آمیزی ، کابینت ازجنس فلزی ، 
س�ینک ظرفش�ویی دولگنه حمام و دستشویی : کف با س�رامیک ، دیوار بطول کامل کاشی کاری شده و سقف 
آن با پوش�ش پاس�تیکی درب ه�ای داخلی از جنس چوب�ی ، پنجره ها خارجی از جنس آلومنیوم ، سیس�تم 
گرمایش�ی با بخاری گازی، همچنین ملک مورد اش�اره دارای انش�عابات آب ، گاز مشترک و برق اختصاصی می 
باشد. با توجه به شرایط زمانی و موقعیت مکانی ومساحت ملک و وضعیت و کیفیت بنا با در نظر گرفتن قدمت 
بن�ا ، امکانات ، امتیازات ارزش س�ه دانگ از شش�دانگ بمبلغ 847/250/000 ریال ب�ر آورد و تعیین می گردد. 
زمان برگزاری  مزایده 1398/04/05 روزچهار ش�نبه س�اعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری فومن برقرارمی باشد. مزایده با حضورنماینده دادستان عمومی و انقاب  راس ساعت مقرراز قیمت 
پایه ارزیابی ش�ده ش�روع  و به بااترین  قیمت پیش�نهادی فروخته خواهد ش�د.متقاضیان  شرکت در  مزایده 
موظف  به واریز 10 درصد  قیمت   پایه  کارشناس�ی  در روز  مزایده ) 2س�اعت قبل ازوقت مزایده ( بحس�اب 
س�پرده دادگس�تری و ارائه  فیش واریزی جهت  ش�رکت درجلس�ه مزایده  خواهد  بود. برنده مزایده  معاقبا” 
مازاد 10 درصد مبلغ  پیش�نهادی را به حس�اب سپرده دادگستری  واریز ونسبت به ارائه  فبیش واریزی  در روز 
مزای�ده اق�دام نموده  ومابقی  حداکثر  ظرف مدت  یکماه  وصل میگردد. خری�داران 5 روز  قبل از  مزایده می 
توانن�د  ضمن هماهنگی  با دفتر اجرایی از ملک موصوف  بازدید وس�پس درمزایده  ش�رکت نمایند این آگهی  

فقط  دریک نوبت منتشر خواهد  شد.
 ح  628  اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان فومن

 آگهی حصر وراثت
 ش�ماره بایگانی پرونده 980184 آقای کریمی گودرزوند چگینی به ش�ماره شناسنامه 4 فرزند 
آزاد از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توصیح داده که شادروان آزاد 
گودرزوند چگینی فرزند امید در تاریخ 1396/06/23 در شهرس�تان قزوین فوت نموده است و 
ورثه آن مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند:1- غنوی گودرزوند چگینی به شماره شناسنامه 
9 فرزند آزاد نس�بت پس�ر متوفی 2- پرویز گودرزوند چگینی به شماره شناسنامه 657 فرزند 
آزاد نس�بت پس�رمتوفی 3- محمد گودرزوند چگینی به ش�ماره شناس�نامه 794 فرزند آزاد 
نس�بت پسر متوفی 4- کریمی گودرزوند چگینی به شماره شناسنامه 4 فرزند آزاد نسبت پسر 
متوفی 5- پری گودرزوند چگینی به شماره شناسنامه 454 فرزند آزاد نسبت دختر متوفی 6- 
مهنازگودرزوند چگینی به شماره شناسنامه 10 فرزند آزاد نسبت دختر متوفی 7- طاگودرزوند 
چگینی به ش�ماره شناسنامه 486 فرزند آزاد نس�بت دختر متوفی8-شهنازگودرزوند چگینی 
به ش�ماره شناس�نامه 9 فرزند آزاد نس�بت دختر متوفی 9- ملکه گودرزوند چگینی به شماره 
شناس�نامه 658 فرزن�د آزاد نس�بت دخت�ر متوفی10- ش�یرین گودرزوند چگینی به ش�ماره 
شناس�نامه 793 فرزن�د آزاد نس�بت دختر متوفی و به غی�راز وراث نامبرده ب�اا ورثه دیگری 
ندارد. اینک پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن به شماره 980184 
مف�اد مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرش�خص اعت�راض دارد و یا وصیتنامه  از 
متوفی نزداو باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر شعبه سوم شورای حل اختاف 

رودبار تسلیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر درخواست صادر خواهد شد.
ح  629  قاضی شورای حل اختاف  شعبه سوم شهری رودبار- نادر اکبری

آگهی حصر وراثت
 شماره بایگانی پرونده 3/98/ 343/ح  آقای / خانم داود گودرزوند چگینی به شماره شناسنامه 
372 فرزند علی از این ش�ورا درخواس�ت گواهی حصر وراثت نم�وده و چنین توصیح داده که 
شادروان علی گودرزونده چگینی فرزند براتعلی در تاریخ 97/12/24 در شهرستان قزوین فوت 
نموده اس�ت و ورثه آن مرحوم به ش�رح ذیل تعرفه ش�ده اند:1- محمد رضا گودرزوند چگینی 
ش�ماره شناس�نامه 18 نام پدر علی نسبت پسرمتوفی 2- اس�ماعیل گودرزوند چگینی شماره 
شناس�نامه 2650065141 نام پدرعلی نسبت پس�رمتوفی 3- محمود گودرزوند چگینی شماره 
شناسنامه 541 نام پدر علی نسبت پسرمتوفی4- داود گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 372 
نام پدر علی نس�بت پسرمتوفی5- حسین گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 2659693404 
نام پدر علی نس�بت پس�رمتوفی 6- حس�ن گودرزوند چگینی شماره شناس�نامه 918 نام پدر 
علی نسبت پس�رمتوفی 7- مهین گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 122 نام پدرعلی نسبت 
دخترمتوفی 8- فریبا گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 489 نام پدرعلی نسبت دخترمتوفی 
9- شهین گودرزوند چگینی شماره شناسنامه 211 نام پدر علی نسبت دخترمتوفی 10-  زینب 
گودرزوند چگینی ش�ماره شناس�نامه 156 نام پدر علی نسبت دخترمتوفی 11- زهرا گودرزوند 
چگینی ش�ماره شناس�نامه 1489 نام پدر علی نس�بت دخترمتوفی12- فاطمه کوگیر چگینی 
ش�ماره شناسنامه 531 فرزند محرم نسبت همسر متوفی 13- محترم گودرزوند چگینی شماره 
شناس�نامه 607 نام پدر لطف اله نسبت  همس�ر متوفی14- مصری ابراهیمی شماره شناسنامه 
436 نام پدر محمود نس�بت مادر متوفی و به غیراز وراث نامبرده باا ورثه دیگری ندارد. اینک 
پس ازماحظه دادخواس�ت و انجام تش�ریفات قانونی وثبت آن به ش�ماره 343/3/98/ح مفاد 
درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید چنانچه  هرشخص اعتراض دارد و یا وصیتنامه  
از متوفی نزداو باش�د از تاریخ  نش�ر آگهی ظرف یک ماه  به دفتر ش�عبه 3 شورای حل اختاف 

رودبار تسلیم نماید. درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابردرخواست صادر خواهد شد.
ح  631  ر ئیس دادگستری وقاضی شورای حل اختاف  شعبه 3 شهر رودبار- نادر اکبری

 آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی  پرونده 980022برابر محتویات پرونده اجرایی کاس�ه م/980022 و به موجب 
رای ش�ماره 9709971838201002 مورخ 97/9/29 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
فوم�ن دعوی آقای بابک دولتی غیره به طرفیت رضا دولتی به خواس�ته فروش ملک مش�اعی 
و تقس�یم حاصل از فروش بین وراث بر اس�اس قدرالسهم شش�دانگ یک قطعه زمین محصور 
از پ�اک1386 مفروز از پاک 102 باقیمانده س�نگ اصلی 69 بخش 24 گیان بمس�احت 269 
مترمربع بنش�انی فومن خ عامه طباطبایی بن بس�ت یاس�من جنب س�اختمان احمدی ش�اد 
علیهذا این اجرا قصد دارد ملک فوق الذکررا بر اس�اس قیمت پایه به ش�رح نظریه کارشناسی 
م�ورخ 98/2/21 طی مزایده حضوری بفروش برس�اند. یک قطع�ه زمین محصور از پاک 1386 
مفروز از پاک 102 باقیمانده س�نگ اصلی 69 بخش 24 گیان بمساحت 269 متر مربع بنشانی 
فومن خ عامه طباطبایی بن بس�ت یاس�من جنب س�اختمان  احمدی ش�اد که 2 دانگ مشاع 
از شش�دانگ پاک ثبتی فوق الذکر بنام  خانم فاطمه یوس�ف زاده  و 4 دانگ مش�اع دیگر از 
ششدانگ پاک ثبتی فوق الذکر بنام مرحومه منصوره یوسف  زاده صادر وتسلیم گردیده است 
با حدود اربعه شماا بطول های 7/45 مترو7/45متر به دیوار زمین خوش صحبت باقیمانده 102 
، ش�رقا بطول24/35 متر به دیوار باقیمانده 102 ، جنوبا بطول 7/35 متر درب و دیواریس�ت به 
کوچه احداثی و غربا بط�ول 26/70 متربه دیوارباقیمانده مذکور، مضافا اینکه حالیه ملک مورد 
تعرفه فاقد اعیانی و پوش�یده از گیاهان خودرو می باش�د. با توجه به ش�رایط زمانی و موقعیت 
و مختصات مکانی، ش�کل هندس�ی و مقدار مساحت ملک ، کاربری مس�کونی و رعایت جمیع 
جهات و سایر فاکتورهای موثر بر قضیه ، ارزش ششدانگ ملک مورد تعرفه از قرارهرمتر مربعی 
13/500/000 ریال تعیین که بمس�احت 269/90 متر مربع جمعا بمبلغ 3/643/650/000 ریال بر 
آورد وتعیین می گردد. زمان برگزاری  مزایده 1398/04/10 روز دوش�نبه س�اعت 9 الی 10صبح 
در محل دفتر اجرای  احکام  مدنی دادگستری  فومن برقرار  می باشد. مزایده با حضورنماینده 
دادس�تان  عمومی و انقاب  راس  ساعت مقرر از قیمت  پایه ارزیابی  شده شروع  وبه بااترین 
قیمت پیشنهادی  فروخته خواهدشد 10 درصد  قیمت پیشنهادی  فی المجلس بحساب سپرده 
دادگس�تری واریزومابق�ی  حداکثرظرف مدت یک ماه وصول می گ�ردد.  خریداران 5 روز قبل 
ازمزایده می توانند ضمن هماهنگی  با دفتراجرایی از ملک موضوف  بازدید  و سپس در مزایده 

شرکت نمایند این آگهی فقط در یک نوبت منتشرخواهد شد.
ح  632  شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری فومن

آگهی مزایده نوبت دوم*مورخه 1398/4/11
 ش�ماره بایگانی پرونده  960412  به موجب  اجرائیه ش�ماره 9610421841100211-96/7/16 حکم 
به فروش ماترک مورث طرفین ) ده ده قلی محمد نیازی( به شرح نظریه کارشناسی و تقسیم وجه 
حاصله فی مابین طبق قانون ارث و محکومیت محکوم علیهم صالحه داداشی پور، شریفه ، فرخنده ، 
فیروز، شیرزاد ، تهمینه ، روح انگیز ، مرضیه، فریده،ترگل، فرنگیس در حق بهروز محمد نیازی صادر 
گش�ته وماترک بر جای مانده  واقع در قریه  ییاقی لتوم به ش�رح  ذیل ارزیابی گشته : مشخصات 
ماترک مطابق نظر کارشناسی » قطعه اول – یک قطعه  زمین باغی محصور شده به مساحت  تقریبی 
2287 مترمربع  مطابق کروکی ترسیمی ضم پرونده، شماا متصل  به جاده خاکی ،شرقا متصل به 
اراضی متصرفی  یداله و فیض اله اکبری، جنوبا متصل به متصرفی  جیرا داداشی، و اراضی  ملی ، غربا  
متصل به زمین قبرستان مشهور به پیر بابا، عرصه مشتمل بر چند اصله درخت  دست کاشت صنوبر ، 
4 تا 6 ساله عرصه  واقع در لتوم مشهور به کاسه  کولت است.  و به ارزش  800/450/000 ریال ارزیابی  
گش�ته . قطعه دوم – قطعه زمین بایر درسطح تقریبا ش�یبدار مشهور به خاوره کولت  به مساحت 
تقریبی  8415 مترمربع ، ش�ماا به قبرس�تان و اراضی ملی – شرقا اراضی  ملی متصرفی – جنوبا 
اراضی  در تصرف  ش�عبان و قس�مت پور جانی و جال الدین نامجو- غربا وصل به زمین قبرستان 
پیربابا. حدود 400 متر مربع  درتصرف  محکوم له ومابقی  در تصرف فیروز و ش�یرزاد محمد نیازی  
قرار دارد. و به ارزش 2/524/500/000 ریال  ارزیابی  گش�ته. قطعه س�وم – یکباب خانه ومحوطه در 
روس�تای لتوم در مس�احت 653 متر مربع شماا راه عمومی-شرقا به محوطه مسجد محل-جنوبا 
ملک اقبال امیری- وغربا به کوچه ، عرصه مش�تمل بر یک واحد منزل مسکونی جدیدااتعمیر به 
مس�احت  60 متر مربع و یک واحد منزل جدید ااح�داث 20 مترمربعی و یک واحد طویله دامی و 
انباری و غیره  ودرتصرف مادر محکوم  له و ش�یرزاد محمد نیازی قرار دارد و درآن س�کونت دارد و 
به ارزش 1/000/000/000 ریال برآورد گش�ته ،و ارزش  کل ماترک به میزان 4/324/950/000 ریال در 
مجموع ارزیابی گش�ته. لذامزایده و فروش نس�بت به آن درتاریخ  1398/4/11 ساعت 11 الی 11:30 
در دفتراین شعبه برگزار خواهد شد و کلیه  متقاضایان می توانند با در دست داشتن تصویر کارت 
شناسایی و ثبت نام  درسامانه ثنا درخواست خود را  ارائه نمایند، و درخواستهای  خود را درپاکت 
دربسته و تا قبل ازساعت  11:30 تحویل شعبه نمایند واا ترتیب اثرداده  نخواهد شد، متقاضیان 5 
روز قبل از مزایده می توانند  ملک رابازدید و در نهایت شخصی به عنوان  برنده مزایده  اعام می 
گردد که ضمن اعام بااترین پیشنهاد ، 10 درصد مبلغ پیشنهادی رابه حساب  سپرده دادگستری  
واری�ز نماید و مابه التفاوت را ظرف یکماه واریزنمای�د واا وجه واریزی در حق دولت  ضبط خواهد 
ش�د ، و فرصت اعتراض به مزایده  ظرف یک  هفته پس ازبرگزاری مزایده اس�ت و پس از آن قطعی 

محسوب است و ازم  ااجرا .
 ح  633  دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه رضوانشهر- مراد طلب
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آگهی  حصر وراثت
 شماره 980176 آقا نبی اله پور رشید فرزند رشید متولد 1339/5/20 شماره شناسنامه 5709831549 
صادره از رضوانشهر شرح دادخواست شماره توضیح داده که شادروان رشید پور رشید فرزند خدابخش 
متولد 1309/2/20 دارنده ش�ماره شناس�نامه 1053 در تاریخ 1398/2/1 در اقامتگاه دائمی خویش فوت 
نموده و وراث حین الفوت نامبرده عبارتند از :1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر پس�ر متوفی1- ذبیح 
اله پوررش�ید شماره شناس�نامه 5709749826 تاریخ تولد 1337 پس�رمتوفی 2-  رحیم اله پوررشید 
ش�ماره شناس�نامه 5709760145 تاریخ تولد 1344پسرمتوفی 3- کیومرث پوررشید شماره شناسنامه 
5709766021 تاریخ تولد 1348پس�رمتوفی 4- مهری تاج پوررشید شماره شناسنامه 5709747327 
تاریخ تولد 1335 دختر متوفی 5- گلشن پوررشید شماره شناسنامه 5709757268 تاریخ تولد 1342 
دختر متوفی 6- ژاله پوررش�ید ش�ماره شناس�نامه 5709401242 تاریخ تول�د 1346 دختر متوفی 8- 
شهرناز پوررشید شماره شناسنامه 5709769584 تاریخ تولد 1351 دختر متوفی 9- طاووس پوررشید 
ش�ماره شناس�نامه 5709477974 تاریخ تولد 1357 دختر متوفی لذا مراتب یکنوبت در یکی ازجراید 
کثیراانتشار آگهی میگردد تا چنانچه  کسی اعتراض داردیا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاص باشد  
ظرف یکماه  از نش�رآگهی به ش�عبه اول  شورای حل اختاف رضوانش�هر تقدیم دارد واا گواهی  صادر 
خواهد شد وهر وصیت نامه ای جز رسمی سری که بعد ازاین موعد ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
ح  634   رئیس  شورای حل اختاف شعبه اول رضوانشهر- دارا مجلس

آگهی  حصر وراثت
 شماره 980187 آقا علی پور اکبری فرزند عینعلی متولد 1336/2/4 شماره شناسنامه 5709823198 
صادره از رضوانش�هر شرح دادخواست ش�ماره توضیح داده که ش�ادروان  لیا مقدمی فرزند امامقلی 
متول�د 1316/2/5 دارنده ش�ماره شناس�نامه 586 در تاری�خ 1398/3/10 در اقامت�گاه دائمی خویش 
ف�وت نم�وده و وراث حی�ن الف�وت نامب�رده عبارتن�د از :1- متقاضی با مش�خصات فوق الذکر پس�ر 
متوفی2- س�یروس پور اکبری الکامی شماره شناسنامه 5709853097 تاریخ تولد 1347 پسرمتوفی 
3- رس�ول پوراکبری الکامی شماره شناسنامه 5709845728 تاریخ تولد 1344 پسرمتوفی4- کبری 
پ�ور اکبری الکامی ش�ماره شناس�نامه 5709830518 تاریخ تولد 1339 دخترمتوف�ی 5- صغری پور 
اکبری الکامی ش�ماره شناس�نامه 5709840327 تاریخ تولد 1342 دخترمتوفی6- محترم پور اکبری 
الکام�ی ش�ماره شناس�نامه 5709850233 تاریخ تول�د 1346 دخترمتوفی 7- معصوم�ه پور اکبری 
الکامی ش�ماره شناس�نامه 5709862347 تاریخ تولد 1351 دخترمتوفی8- سکینه پوراکبری الکامی 
ش�ماره شناس�نامه 5709857610 تاریخ تول�د 1349 دخترمتوفی9- زینب پوراکبری الکامی ش�ماره 
شناسنامه 5709455032 تاریخ تولد 1358 دخترمتوفی 10- رقیه پوراکبری الکامی شماره شناسنامه 
5709454265 تاریخ تولد 1355 دخترمتوفی لذا مراتب یکنوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی 
میگردد تا چنانچه  کس�ی اعتراض داردیا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاص باش�د ظرف یکماه  از 
نش�رآگهی به شعبه اول  شورای حل اختاف رضوانش�هر تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد وهر 

وصیت نامه ای جز رسمی سری که بعد ازاین موعد ابزار شود از درجه اعتبارساقط است.
 ح  635  رئیس  شورای حل اختاف شعبه اول رضوانشهر- دارا مجلس

 آگهی مزایده نوبت اول ***1398/4/4 
ماحظه می گردد به موجب اجرائیه شماره 9710421841100067-97/3/30 با موضوع محکومیت اردان 
رمضانی وانگاه به تادیه مبلغ  1/330/525/884 به عنوان اصل خواس�ته با احتس�اب ش�اخص پرداخت 
ومبلغ 4/000/000 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خانم شهناز شامل که قبا بابت پیشقسط و اقساط 
ملکی معرفی و مزایده گذاشته شده و با توجه به سررسید اقساط بابت اقساط معوقه و مابه التفاوت دیون 
حال شده محکوم علیه اقدام به تعرفه یک دستگاه کولر گازی و یکدستگاه تلوزیون ال ای دی نموده که 
از طریق کانتری خوش�ابر توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گش�ته به شرح ذیل« مشخصات اموال در 
وضعیت فعلی مستعمل  ودر حد نو:1- یک دستگاه تلوزیون رنگی ال ای دی 49 اینچ ال جی با مشخصات 
و س�ریال   505kcuk3062  و س�اخت  کشور کره به ارزش  30/000/000 ریال.2- یک دستگاه کولر گازی 
اسپیلت ال جی 24 هزار ساخت کشور کره به ارزش 32/000/000 ریال ارزیابی گشته و در مجموع ارزش 
اموال توسط کارشناس معصومه شبرنگ به ارزش 62/000/000 ریال مورد ارزیابی واقع گشته . لذا مزایده 
و فروش نس�بت به آن در تاریخ 1398/4/4 س�اعت 11 الی 11:30 در دفتراین ش�عبه برگزار خواهد شد و 
کلیه  متقاضایان می توانند با در دست داشتن تصویر کارت شناسایی و ثبت نام  درسامانه ثنا درخواست 
خود را  ارائه نمایند، و درخواس�تهای  خود را درپاکت دربس�ته و تا قبل ازس�اعت  11:30 تحویل ش�عبه 
نمایند واا ترتیب اثرداده  نخواهد شد،و در صورت تعدد درخواست و پس از انقضای وقت مزایده بصورت 
اعام ش�فاهی قیمت پیگیری خواهد شد  متقاضیان 5 روز قبل از مزایده می توانند  اموال رابازدید و در 
نهایت شخصی به عنوان  برنده مزایده  اعام می گردد که ضمن اعام بااترین پیشنهاد ، 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی رابه حساب  سپرده دادگستری  واریز نماید و مابه التفاوت را ظرف یکماه واریزنماید واا وجه 
واری�زی در حق دولت  ضبط خواهد ش�د ، و فرصت اعتراض به مزای�ده  ظرف یک  هفته پس ازبرگزاری 

مزایده است و پس از آن قطعی محسوب است و ازم  ااجرا .
ح  636   دادورز اجرای احکام  شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رضوانشهر-  رضامراد طلب

 آگهی اباغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره :139804018593000024/1
 ش�ماره بایگانی پرونده 9800030 بدینوس�یله اعام م�ی گردد که پاکهای ثبت�ی 88 فرعی از پاک 
اصل�ی1006 بخ�ش 6 گیان و پاک ثبتی 5 فرعی از 416 اصلی بخش 6 گیان متعلق به ش�ما در قبال 
طلب مهریه خانم فاطمه س�لیمی چوکامی بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب 
بش�ما اخطار میش�ود ضمنا هرگونه نقل و انتقالی از طرف ش�ما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و 

ترتیب اثر داده نمیشود. درضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه ...چاپ ومنتشر گردیده است.
 ح  650  مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بندرانزلی- علی غامعلی زاده رودکلی

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 شماره بایگانی شعبه 961239 ،980274 در پرونده اجرائی کاسه 961239 و 980274 ، اجرای احکام 
مدنی ش�عبه چهارم حقوقی دادگس�تری بندر انزلی در نظر دارد پاک ثبتی  پاک ثبتی 2838 مفروز 
و مج�زی ش�ده از 1902 فرع�ی از 1113 اصل�ی بخش 8 گیان با مالکت آقای س�لمان ف�وادی را پس 
از ارزیابی ملک توس�ط کارش�ناس منتخب به ش�رح آتی از طریق مزایده بفروش برس�اند. مشخصات 
مورد کارشناس�ی طبق نظر کارش�ناس : پاک مذکوربه نشانی بندر انزلی، غازیان ، بلوار اطباء – کوچه 
دریادان یک ، س�اختمان اس�کار 5 ، طبقه چهارم ضلع ش�مالی ، برابر اس�ناد ابرازی توسط خواهان ، 
ملک مورد نظر شش�دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره پاک 2838 مفروز و مجزی شده از 
1902 فرعی از 1113 اصلی بخش 8 گیان قطعه هفتم به مس�احت 74/81 متر مربع بانضمام پارکینگ 
قطعه 2 به مس�احت 12/51 متر مربع و انباری قطعه 2 به مس�احت 2/30 مت�ر مربع دارای حدود اربعه  
برابر س�ند مالکیت می باش�د. برابر بازدید تعرفه  بعمل آمده توس�ط خواهان ومدیر س�اختمان آقای 
فاح ، ملک مورد کارشناس�ی عبارت اس�ت از یک واحد مس�کونی واقع در طبقه چهارم ضلع ش�مال 
یکدس�تگاه آپارتمان 5 طبقه روی پیلوت ده واحدی با اس�کلت بتنی، سربندی  با پوشش حلب ، نمای 
خارجی س�نگ کاری ش�ده ، درب ورودی ماشین رو اتومات با قدمت حدود ش�ش سال، طبقه پیلوت 
مش�تمل برده  واحد پارکینگ و هفت عدد انباری و راه پله و آسانس�ور با کف موزائیک کاری ش�ده و 
دیواره سیمانی با یک دب آدم رو و چهار چوب درب ماشین رو اتومات از دوسمت کوچه می باشد. هر 
طبقه از ساختمان  دارای دو واحد شمالی وجنوبی که واحد مورد نظر در طبقه چهارم ضلع شمال واقع 
شده و مشتمل بر دو خواب و هال و آشپزخانه و حمام و دستشویی و بالکن بانضمام پارکینگ و انباری 
در طبقه همکف می باش�د کف واحد مفروش با سرامیک ، دیوار و سقف گچکاری شده و رویه نقاشی ، 
حمام و دستشویی کاشیکاری شده  با شیر آات متعارف ، آشپزخانه  با کف  و دیواره کاشیکاری شده 
و کابین�ت چوب�ی  ، درب ورودی و داخلی چوبی، پنجره ها پروفی�ل ، دارای پکیج و گرمایش از طریق 
ش�وفاژ ، آیفون تصویری و دارای امتیاز آب  مش�ترک و برق و گاز اختصاصی می باش�د. در روز بازدید 
، آقای فاح بعنوان مدیر س�اختمان پس از بازگش�ایی درب، اظهار داش�تند خانم  مقیمی طبق اجاره 
نامه تنظیمی در مش�اور اماک ایرانا بلوار اطبا واحد مورد نظر ازس�ال 1392 به مدت یکسال از مرحوم 
سلمان فوادی به مبلغ سی و پنج میلیون تومان اجازه نموده اند که پس از فوت مرحوم فوادیتا زمان 
بازدید، خانم مقیمی به دلیل عدم دریافت ودیعه خود توسط وراث ، به ناچار کماکان واحد مسکونی را 
در اختیار دارد که مبلمان و ملزومات زندگی متعلق به وی در داخل واحد موجود می باش�د. همچنین 
طبق اس�تعام بعمل آمده از بانک مس�کن ش�عبه غازیان بندرانزلی ومضبوط در پرونده مبلغ بدهی به 
بان�ک بابت دریافت وام تا زمان تهیه گزارش به مبلغ 142/413/713 ریال با تاخیر روزانه70/231 ریال 
اعام داش�تند.با عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به موقعیت مکانی و مس�احت مورد کارشناسی 
ارزش آن طبق نرخ عادانه روز مبلغ 2/100/000/000 ریال معادل  دو میلیاردو صد میلیون ریال در روز 
مزائده به صورت شش دانگ بفروش خواهد رسید. خریدارن می توانند ضمن دریافت کد ثنا تا  5 روز 
قبل از جلس�ه مزایده از پاک  مش�روحه  به نشانی فوق الذکربازدید س�پس در جلسه مزایده مورخه 
1398/04/17 س�اعت 10 ت�ا 11 صبح  ک�ه محل آن  دائره اج�رای احکام  مدنی ش�عبه چهارم حقوقی  
دادگس�تری  بندرانزلی تعیین گردیده  ش�رکت نمایند. برنده  مزایده ش�خصی خواهد بود که بااترین  
مبلغ را  پیش�نهاد نماید وده درصدمبلغ پیش�نهادی را در روز مزایده به حس�اب س�پرده دادگستری  
واری�ز و قب�ض رادر وقت  ادارای هم�ان روز به این  اجرا ارائه  نماید و مابقی  مبلغ را ظرف مدت  یکماه  

ازتاریخ  مزایده تودیع نماید کلیه هزینه های قانونی به عهده خریدار می باشد.
 ح  651  دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  چهارم  حقوقی انزلی- سیدی

 آگهی مزایده 
 شماره بایگانی شعبه 970288 اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا در نظر دارد در 
خصوص پرونده کاسه 970288 له خانم نغمه شاه محمدی و علیه آقای مجید سلطان خمسی به خواسته 
1385 قطعه سکه طای تمام بهار آزادی جلسه مزایده ای به منظور فروش یکباب مغازه به همراه بالکن و 
یکباب اتاق مشترک به آدرس صومعه سرا ، جاده صومعه سرا به کسما، بلوار برادران سرشاد ، جنب گاراژ 
برزو در طبقه هم کف یک س�اختمان مسکونی تجاری به مس�احت حدود 60 متر مربع با قدمت دو سال 
ساخت از اسکلت بتن آرمه و کف و دیوارها ازسرامیک و سنگ و چوب و سنگ آنتیک دارای اشتراکات 
برق و گاز و آب  به مبلغ 4/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده و هم اکنون در تصرف محکوم علیه و به  نام 
تجاری کافه شکات دایرمی باشد برگزار نماید. طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری  مزایده در محل از 
ان پاک دیدن کرده  وجهت شرکت درخرید  در تاریخ  1398/04/15 از ساعت  9 تا 10 صبح دردفتراین 
اجرای احکام واقع در دادگستری شهرستان صومعه سرا حاضر شوند. فروش از مبلغ  ارزیابی شده  شروع 
و برنده  کسی  خواهد بودکه پیشنهاد کننده بااترین قیمت بوده و 10درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس 

به حساب سپرده دادگستری واریزوهزینه های  مربوطه را متقبل شود.
 ح  652  دادورز اجرای احکام مدنی  دادگستری  شهرستان صومعه سرا- باقرزاده

 آگهی مزایده
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 980082 در خصوص کاس�ه 980082 اجرای احکام مدنی حقوقی دادگستری 
شهرس�تان صومعه س�رادر مبنی بر محکومیت آق�ای روانبخش همراهی وغی�ره در حق آقای حکمت 
همراه�ی وغیره به فروش ماترک مرحوم نیره مومنی و تقس�یم حاصل فروش بین وراث  مطابق نظریه 
و کروکی کارشناس�ی و گواه�ی حصر وراثت و همچنین پرداخت مبلغ 6/900/000 ریال بابت خس�ارت 
دادرسی در حق محکوم لها اموال مرحوم پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی  دادگستری اینک از 
طریق مزایده بفروش می رسد. مشخصات ملک 1- ششدانگ یک قطعه  زمین مشتمل بر یک باب خانه 
واقع در جاده آسفالته ماسال- طاهر گوراب به مساحت 170 مترمربع به شماره 79 مفروز از پاک 11 ، 
دفتر 25/105 به ش�ماره ثبت 1480 ، بخش 25 گیان به نام خانم نیره مومنی، نوع عرصه 0 مس�کونی( 
و داخل درعرصه یاد ش�ده یک باب اعیانی بصورت ویایی به مس�احت ح�دود یکصد متر مربع دارای 
امتیاز برق ،آب ، گاز، تلفن به قدمت حدود 25 س�ال ) کلنگی ( با حدود اربعه عرصه و اعیان ش�ماا : 
بطول 16/60 متر  به حریم نهر آبرسانی ) رودخانه (، شرقا : بطول 5/70 متر به انبار آقای رسول حقیقی 
و س�یم خ�اردار بطول 5/10 متر متصل به انباری نصی�ر زاده ، جنوبا : بطول 14/60 متر به کوچه عمومی 
، غربا: بطول11 متر به پاک 11 باقمیمانده متصل و محدود می گردد. قیمت اعیانی مذکور به مس�احت 
تقریب�ی 100 متر مربع از  قرار هر متر مربع 1/000/000 ریال و قیمت کل ملک 100/0000/000 ریال برآورد 
گردیده اس�ت. در خصوص عرصه به مساحت 170 متر مربع ، قیمت پایه کارشناسی از قرارهرمتر مربع 
6/500/000 ریال و قیمت کل عرصه 1/105/000/000 ریال بر آورد گردیده اس�ت. 2- حس�ب فروش�نامه 
عادی مورخ 1383/02/06 شش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در جاده  اصلی ضیابر به زیکس�از 
، نوع کابری عرصه ) مزروعی( به مس�احت 1431/54 متر مربع با حدود اربعه  ش�ماا : به نهر آبرسانی 
طرح بهزراعی ، ش�رقا به راه بین مزارع) طرح تجهیز( جنوبا : به راه عمومی ) جاده ضیابر به زیگس�ار(، 
غربا : به زمین مزروعی سید مختار جوادی واگذار گردیده عرصه مذکور طی سنوات اخیر مشمول طرح 
تجهیز و بهزراعی اراضی گردیده وبصورت مکانیزه در ید استیفای وراث می باشد. ارزش ریالی هر متر 
مرب�ع ح�دود 250/000 ریال و ارزش ریالی کلی ملک 1/032/885/000 ریال بر آورد گردیده اس�ت.3- 
قطعه زمین پش�ته به مساحت 314/87 متر مربع واقع در جاده  ضیابر به زیکسار با امتیازات مکتسبه 
و رفاهی شامل : برق ، آب و گاز با حدود اربعه به رودخانه ) زهکش دومنظوره ( شرقا : به زمین صیفی 
کاری عین اله مومنی، جنوبا : به کوچه چهار متری ، غربا : به زمین ومحوطه مسجد محدود و متصل می 
گردد. عرصه صدرااش�اره بصورت بایر و از اراضی متصرفی مورث بوده که توسط سیم خاردار محصور 
و ید استیفای کلیه وراث مرحومه نیزه مومنی می باشد. ارزش ریالی ملک صدرااشاره از قرار  هر متر 
مربع 500/000 ریال و ارزش ریالی کل ملک 157/435/000 ریال برآورد گردیده اس�ت. اینک از طریق  
مزایده  با حضور  نماینده  محترم دادستان  درتاریخ  1398/04/16 ازساعت  9 الی 10 صبح روز یکشنبه  
درش�عبه  اجرای احکام  مدنی دادگس�تری  صومعه سرا بفروش  میرسدهر کس از قیمت پایه  بااترین  
قیمت را پیش�نهاد  نماید فروخته  خواهد ش�د و خریدارباید فی المجلس 10 درصد قیمت پیش�نهادی 
را به حس�اب  س�پرده دادگستری 2171294508003 س�یبای  بانک ملی واریز وفیش را به دفتر شعبه  
تحویل  نماید ضمنابرنده  مزایده مابقی  مبلغ را باید حداکثر ظرف مدت یک ماه به حس�اب  س�پرده 
دادگستری واریز نمایید در غیر اینصورت  مبلغ  واریزی به نفع  دولت ضبط  خواهد شد و کلیه هزینه 

های  اجرایی به عهده  خریدارمی باشد.
 ح  653  دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان صومعه سرا- سجاد قمری نودهی

 آگهی مزایده 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 971215 اجرای احکام حقوقی  دادگستری شهرس�تان صومعه سرا به نیابت از 
اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرستان عباس آباد درنظر دارد در خصوص پرونده کاسه 971215 
له خانم صدیقه اعرابی و علیه آقای س�ید اس�معیل دانیالی به خواسته 1/133/690/000 ریال بابت اصل 
خواس�ته و هزینه ه�ای اجرائی ومبلغ 21/289/400 ری�ال بابت حق ااجراء دولت  جلس�ه مزایده ای 
ب�ه منظور ف�روش یک قطعه زمین فاقد هر گونه اعیانی به مس�احت 432 متر مرب�ع واقع در محدوده 
ش�هرک مس�کونی معروف به گلبانگ دادو از توابع شهرستان صومعه سرا با شماره قطعه 120 در نقشه 
تفکیکی با حدود اربعه از ش�مال :24/36 متر متصل به قطعه زمین ش�ماره 119 ، از شرق :16/10 متر به 
قطعه ش�ماره 107 ،از جنوب :20/20 متر متصل به کوچ�ه ، و ازغرب:14/70 متر متصل به خیابان اصلی 
به مالکیت شش�دانگ خانم خدیجه قربان امرجی که نامب�رده جهت پرداخت محکوم به معرفی نموده 
و توس�ط کارش�ناس هرمترمربع به مبلغ 3/000/000 ریال و جمعا 1/296/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
وهم اکنون در تصرف مالک آن می باش�د برگزار نماید. طالبین میتوانند 5 روز قبل از برگزاری  مزایده  
در مح�ل از ان پ�اک دیدن کرده و جهت  ش�رکت درخرید در تاریخ  1398/04/17 از س�اعت  9 تا 10 
صبح دردفتراین اجرای احکام واقع در دادگستری شهرستان صومعه سرا حاضر شوند. فروش از مبلغ  
ارزیابی ش�ده  ش�روع و برنده  کس�ی  خواهد بودکه پیش�نهاد کننده بااترین قیمت بوده و 10درصد 

مبلغ تصویبی را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریزوهزینه های  مربوطه را متقبل شود.
 ح  654  دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان صومعه سرا- باقرزاده

 مزایده مرحله اول
 به موجب پرونده کاس�ه 980143 اجرایی، اجرای احکام مدنی دادگس�تری آس�تانه اش�رفیه محکوم 
علیه حسن پورعلیجانی به پرداخت سه میلیون ریال درحق قنبر قنبری و 150/000 ریال بابت نیمعشر 
اجرائی محکوم گردیده اس�ت. چون محکوم علیه درموعد مقررقانونی نس�بت به پرداخت بدهی خود 
اقدامی ننموده اس�ت اموال منقول وی طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل میباشد: 
یک دس�تگاه فریزر صندوقی 4 درب مس�تعمل به رنگ زرد و بنفش با مارک تجاری س�رما ساز شمال 
ب�ه ابع�اد تقریبی 110*68*100 س�انتی متر– ط�ول * عرض* ارتف�اع  در حال کار و اس�تفاده بوده و 
گردش برودت در آن جریان داش�ته اس�ت. س�اخت این نوع دس�تگاه ها حداقل مربوط به بیش از 15 
س�ال میباش�د. این اجرا درنظر دارد در روز یکش�نبه مورخ 98/04/16 س�اعت11صبح در محل اجرای 
احکام مدنی دادگس�تری آستانه اشرفیه نس�بت به فروش اموال مذکور از طریق مزایده از قیمت پایه 
6/500/000ریال شروع و اموال متعلق به کسی خواهد بود که بااترین قیمت پیشنهاد نماید. ده درصد 
از قیمت فی المجلس از برنده مزایده دریافت و الباقی وجه مزایده ظرف مهلت قانونی که حداکثر یکماه 
از تاری�خ مزایده تج�اوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به برنده مزای�ده در طبق قانون و مقررات 
انتقال و چنانچه منع قانونی نداشته باشد تحویل داده خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد 
مقرر   بقیه بهای اموال را نپردازد س�پرده وی پس از کس�ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدی�د م�ی گردد در صورتی که روزمزایده با ایام تعطیل مقارن گردد مزایده فردای همان روز و همان 
س�اعت وهم�ان مکان برگزار می گردد . ش�کایت راجع به تخلف از مق�ررات مزایده ظرف یک هفته از 
تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده ارجاع و قبل از اتمام مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ) 

در صورت شکایت( اموال به خریدار تحویل نخواهد شد .
 ح  655  مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری آستانه اشرفیه- نور حسینی

512/26 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظرب�ه اینک�ه خانم صدیقه بی زوال رش�تخواری داراي شناس�نامه ش�ماره 6509658852 به ش�رح 
دادخواس�ت به کاس�ه 980079 از این ش�ورا درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش�ادروان فاطمه بی زوال رش�تخواری به شناس�نامه 377 در تاریخ 1329/3/15 در اقامتگاه 
دائم�ي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- مرحوم حس�ین بی 
زوال رش�تخواری فرزند کربائی عباس کد ملی 6509183811 فرزند متوفی 2- مرحوم حسن بی زوال 
رش�تخواری فرزند عباس کد مل�ی 6509183803 فرزند متوفی - اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�رآگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان رشتخوار

512/27 رونوشت آگهي حصر وراثت#
نظربه اینکه خانم معصومه جالی خلیل آبادی داراي شناس�نامه ش�ماره 573 به ش�رح دادخواست به 
کاسه 2/148/98 از این شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عب�اس یوس�فی فارمد ب�ه شناس�نامه 10 در تاری�خ 97/11/13 در اقامتگاه دائمي خود ب�درود زندگي 
گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1- بتول صالحی فرزند حس�ن ش.ش 876- 2- 
معصومه جالی خلیل آبادی فرزند محمد ش.ش 573- ت.ت 1349/7/1-  3- محس�ن یوسفی فارمد 
فرزن�د عباس ش.ش 0921956002 ت.ت 1371/6/16- 4- معین یوس�فی فارم�د فرزند عباس ش.ش 
0924622318 ت.ت 1377/9/25- 5- مرص�اد یوس�فی فارم�د فرزند عب�اس ش.ش 0929283759 
ت.ت 1387/4/15-  اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق 
امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان گلبهار

512/28 برگ اجرائي
پرونده: 97/691ش3- مشخصات محکوم علیه( شادی ایزدی راد مجهول المکان - مشخصات محکوم 
له(: علیرضا طاحونه س�از فرزند حس�ن به نش�انی: قوچان خ تفتازان بین خیابان 4 و 5 کوچه هش�ت 
متری پ 59 – محکوم به: بموجب راي ش�ماره 806 تاریخ 97/12/22 ش�عبه س�ه شوراي حل اختاف 
شهرس�تان قوچان که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اس�ت به: خوانده را به پرداخت بیس�ت و دو 
میلیون و شش�صد هزار ریال بابت اصل خواس�ته و پرداخت پانصد و پنجاه و دو هزار پانصد ریال بابت 
هزینه دادرسی و برابر اصل نمودن اوراق مربوطه و پست و نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست مورخه 97/10/18 تا هنگام پرداخت براساس نرخ شاخص قیمت ساانه نیز 
پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت. مکلف است: پس از اباغ این اخطار اجرائي ظرف ده روز مفاد 
ان�را بموق�ع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد. در غیر 
اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 قانون اجراي احکام مدني و مواد 522، 523، 526 قانون 

ائین دادرسي مدني اقدام قانوني از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. 
دفترشعبه سوم شوراي حل اختاف قوچان 

512/29 برگ اجرائي
پرونده: 97/507- مش�خصات محکوم علیه( محس�ن س�یدی مجهول المکان- مشخصات محکوم له( 
علیرضا محمدی دوغائی به نش�انی: ق کوی ارتش- خ فتح- پ 46 – محکوم به: بموجب راي ش�ماره 
98 تاریخ 98/1/27 ش�عبه 7 ش�وراي حل اختاف شهرس�تان قوچان که قطعیت یافته محکوم علیه 
محکوم است به: پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررس�ید الی یوم الوصول براس�اس ش�اخص اعامی بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرس�ی مطابق 
تعرف�ه قانون�ی در حق خواهان ص�ادر و اعام م�ی دارد رای غیابی بوده و پرداخت نیم عش�ر دولتی. 
مکلف است: پس از اباغ این اخطار اجرائي ظرف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي 
پرداخ�ت محک�وم به و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد. در غی�ر اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 
64، 66 قان�ون اجراي احکام مدني و مواد 522، 523، 526 قانون ائین دادرس�ي مدني اقدام قانوني از 

سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. 
دفترشعبه 7 شوراي حل اختاف قوچان

512/30 برگ اجرائي
کاس�ه پرونده ش�ورا: 97/754/ش2- مش�خصات محکوم علی�ه( محمدرضا نم�ازی کوچک مجهول 
المکان- مش�خصات محکوم له( علی اصغر خلیلی کلوخی به نش�انی: قوچ�ان- کوی ارتش- قیام 3- 
پاک 17– محکوم به: بموجب راي شماره 829 تاریخ 97/12/15 شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان 
قوچان که قطعیت یافته محکوم علیه محکوم اس�ت به: تنظیم س�ند رس�می یک دس�تگاه خودروی 
سواری سمند مدل سال 1387 به شماره پاک 69 م 854 ایران 22 و نیز هزینه دادرسی مطابق تعرفه 
قانون�ی به مبلغ هش�تاد و دو هزار تومان در ح�ق خواهان )محکوم له( و نیز پرداخت مبلغ نیم عش�ر 
دولت�ی در حق دولت. مکلف اس�ت: پس از اباغ این اخطار اجرائي ظ�رف ده روز مفاد انرا بموقع اجرا 
بگ�ذارد و یا ترتیب�ي براي پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راي بدهد. در غیر اینصورت برابر 
مواد 24، 34، 35، 38، 64، 66 قانون اجراي احکام مدني و مواد 522، 523، 526 قانون ائین دادرسي 

مدني اقدام قانوني از سوي اجراي احکام دادگستري صورت مي پذیرد. 
دفترشعبه 2 شوراي حل اختاف قوچان

512/31 آگهي تبادل لوایح
بدینوس�یله به آقای محمد دولتی فرزند جعفر فعا مجهول المکان اباغ میگردد آقای علی اکبر دائی 
دادخواستي به خواس�ته تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 377 مورخه 97/9/25 صادره از 
پرونده کاس�ه 97/377ش2   بطرفیت ش�ما به دبیرخانه شعبه 2 ش�ورا ارائه نموده اند. لذا به استناد  
ماده 73قانون آئین دادرس�ي مدني مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اانتش�ار آگهی می گردد 
ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 2 شهرستان قوچان به نشانی 
خیابان ناصر خس�رو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود و یا دریافت نس�خه ثانی دادخواست  و ضمائم 
را دریافت و در مهلت مقرر 10 روز از تاریخ آگهی چنانچه دلیل و مدرکی دارید کتبا به دفتر شعبه دوم 
ارائه دهید. در صورت عدم حضور پرونده با کیفیت حاضر در مرجع تجدید نظر رسیدگی خواهد شد 
مسئول دبیرخانه شعبه دوم  شوراي حل اختاف قوچان

512/32 آگهی اباغ تامین خواسته به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله به 1- محمود س�لیمانی باداشیانی فرزند علی 2- علی جمالی فرزند رحیم اله فعا مجهول 
المکان اباغ می گردد که بانک ملت با وکالت خانم امینی مجد دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه مبلغ 
175/000/000 ریال به انضمام تامین خواس�ته ای به مبلغ 175/000/000 ریال به طرفیت ش�ما به ش�عبه 
5 ش�ورای حل اختاف س�بزوار ارائه و به کاس�ه 5/98/193 ثبت و به موجب رای شماره 42-215 در 
خصوص تامین خواس�ته صادر گردید. مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار آگهی می شود. رای 

صادره ده روز پس از انتشار در همین شعبه قابل اعتراض می باشد. 
دبیر شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/33 آگهی اباغ تامین خواسته به خوانده مجهول المکان
بدینوسیله به 1- اسماعیل رحمانی 2- یحیی قدرتی فعا مجهول المکان اباغ می گردد که بانک ملت 
با وکالت خانم امینی مجد دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه مبلغ 67/855/995 ریال به انضمام تامین 
خواس�ته ای به مبلغ 67/855/995 ریال به طرفیت ش�ما به شعبه 5 شورای حل اختاف سبزوار ارائه 
و به کاس�ه 5/98/191 ثبت و به موجب رای ش�ماره 43-216 در خصوص تامین خواسته صادر گردید. 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود. رای صادره ده روز پس از انتشار در همین 

شعبه قابل اعتراض می باشد. 
دبیر شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/34 آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 4/96/599- به علیرضا نور محمدی فرزند علی محمد اباغ که به موجب رای شماره 39-250 
به خواسته مطالبه وجه در حق سید مرتضی نقیب زاده فرزند سید علی اکبر محکوم که پس از انتشار 
این اخطار می بایس�تی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. درغیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه 

شما صورت خواهد پذیرفت
دفترشعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/35 آگهی اباغ اخطار اجرائی به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله به آقای محمدرضا خس�روجردی فرزند علی اصغر اباغ می گردد که به موجب رای شماره 
881/86 صادره از پرونده کاس�ه 97/747 صعبه اول ش�ورای حل اختاف شهرستان سبزوار محکوم 
ش�ده ای�د: به پرداخت مبلغ 6/800/000 ری�ال به انضمام هزینه ها و تاخیر و تادی�ه و دیگر هزینه ها و 
خس�ارات دادرس�ی در حق آقای جعفر محمدزاده فرزند رمضانعلی که پس از اباغ این اخطار اجرایی 
ظرف ده روز می بایس�تی مف�اد آن را به موقع به اجرا بگذارید. در غیر اینصورت برابر قانون از س�وی 

اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت. 
شعبه یک شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/36 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد سعیدی رهورد  داراي شناسنامه شماره 087173662  به شرح دادخواست به 
کاسه 98/122/ ش 1 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان 
امیر خان نوری رهورد به شناسنامه 39 در تاریخ 1330 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به:1- قربان نوری رهورد ش ش 087179002 ت ت 1301/2/2 ص 
قوچ�ان فرزن�د 2-  میا نوری ره�ورد ش ش 0871790041 ت ت 1306/9/17 ص قوچان فرزند 3- تاج 
عل�ی ن�وری رهورد ش ش 0871793784 ت ت 1314/12/10 ص قوچ�ان فرزند 4- حیدر نوری رهورد 
ش ش 0871794659 ت ت 1320/3/4 ص قوچ�ان فرزن�د 5- ولی نوری رهورد ش ش 0871794667 
ت ت 1321/3/20 ص قوچان فرزند 6- ش�هربانو )فاقد نام خانوادگی( همسر - اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادر خواهد شد0
قاضی  شعبه 1 شوراي حل اختاف قوچان

512/37 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي فاطمه کاته س�فیری داراي شناسنامه ش�ماره 1764 به شرح دادخواست به کاسه 
2/98/237 ازای�ن ش�ورا درخواس�ت گواه�ي حصروراثت نموده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان  
رقیه کاته س�فیری به شناس�نامه 894 در تاریخ 1396/11/28 دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود زندگي 
گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- غام کاته س�فیری فرزن�د رمضان ش.ش 12 
ت.ت1316/07/05همس�ر متوفی2- مهدی کاته س�فیری فرزند غام ش.ش1596 ت.ت1353/06/19 
فرزن�د متوفی 3- فاطمه کاته س�فیری فرزند غ�ام ش.ش1746 ت.ت1356/06/01 فرزند متوفی4- 
محم�د کات�ه س�فیری فرزن�د غ�ام ش.ش1595 ت.ت1351/06/13 فرزند متوفی5- حس�ین کاته 
س�فیری فرزند غام ش.ش224 ت.ت1367/01/02 فرزند متوفی6- س�لطان کاته سفیری فرزند غام 
ش.ش1987 ت.ت 1360/12/23فرزن�د متوف�ی مرحوم ورث�ه دیگری ندارد. اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 
اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم 

دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
عضو شورا- شعبه 2 شوراي حل اختاف سبزوار

512/38 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي جعفر صالح آبادی  داراي شناس�نامه ش�ماره 0780650271 به ش�رح دادخواست به 
کاس�ه 10/98/296 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
رقی�ه عب�اس آبادی عربی به شناس�نامه 46 در تاریخ91/9/30  دراقامتگاه  دائم�ي خود بدرود زندگي 
گفت�ه ورث�ه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1- جعفر صالح آبادی فرزن�د مهر صادق ش.ش 
0780650271ت.ت 1375فرزن�د متوفی 2- کاظم صالح آبادی ش.ش0780135067 ت.ت1369 فرزند 
متوفی3- موس�ی الرضا صال�ح آب�ادی ش.ش0780355679 ت.ت1371 فرزند متوف�ی اینک باانجام 
تش�ریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید 
تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
رئیس شعبه دهم شوراي حل اختاف سبزوار

512/39 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي معصومه ایزی داراي شناسنامه شماره 531 به شرح دادخواست به کاسه 10/98/89 
ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زهرا خانم اسحاقیان  
به شناسنامه 269 در تاریخ 97/12/18 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراست به: 1- خانم معصومه ایزی فرزند میرزا حسن ش.ش 531ت.ت1340 فرزند مرحومه 
2- فریبا ایزی فرزند میرزا حسن ش.ش1 ت.ت 1349 فرزند متوفی3- فریده ایزی فرزند میرزا حسن 
ش.ش546 ت.ت1342 فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
رئیس شعبه دهم شوراي حل اختاف سبزوار

512/40 آگهی حصر وارثت
نظر به مهدی استیری اینکه فرزندعلی کاسه پرونده 1/98/209 در خواست حصر وارثت نموده واظهار 
داش�ته حلیمه اس�تیری فرزند محمد به ش.ش83 مورخه 1398/1/8 مرحوم شده و ورثه حین الفوت 
عبارتند از: 1- ابراهیم استیری فرزند متوفی 2- مهدی استیری فرزند متوفی3- کبری استیری فرزند 
متوفی4- اعظم استیری فرزند متوفی5- عذرا استیری فرزند متوفی6-زهرا استیری فرزند متوفی7-

علی اس�تیری همس�ر متوفی- اینک در خواس�ت مزبور یک نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی دارد ویا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یکماه به شورا تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد.

شعبه یک شورای حل اختاف سبزوار
512/41 آگهی حصر وارثت

نظ�ر ب�ه  اینکه مصطفی مائی فرزندعلی کاس�ه پرونده 8/98/221 در خواس�ت حص�ر وارثت نموده 
واظهار داش�ته علی مائی فرزند سلیمان به ش.ش0794629512 مورخه 94/12/1 مرحوم شده و ورثه 
حین الفوت عبارتند از:1- فاطمه مائی فرزند متوفی 2- محسن مائی فرزند متوفی3- مصطفی مائی 
فرزن�د متوفی4- اک�رم مائی فرزند متوفی5- موس�ی الرضا مائی فرزند متوفی6- ن�دا مائی فرزند 
متوفی7- رقیه  س�ااری همسر متوفی- اینک در خواست مزبور یک نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی 

دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یکماه به شورا تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد.
شعبه هشت شورای حل اختاف سبزوار

512/42 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه  س�ید حس�ین جوادی شش�تمد فرزندس�ید ضیاءالدین کاس�ه پرونده 7/98/248 در 
خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته سید ضیاءالدین جوادی ششتمد فرزند سید محمد به ش.ش 
0794553125 مورخه 98/3/13 مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- فاطمه جعفری همسر 
متوفی 2- س�ید محمد جوادی شش�تمد فرزند متوفی3- سید حس�ین جوادی ششتمد فرزند متوفی 
4- س�ید حسن جوادی شش�تمد فرزند متوفی- اینک در خواس�ت مزبور یک نوبت آگهی تاهرکسی 
اعتراض�ی دارد وی�ا وصیتنام�ه از متوفی نزد او باش�د ظرف یکماه به ش�ورا تقدی�م و اا گواهی صادر 

خواهد شد.
شعبه هفتم شورای حل اختاف سبزوار

512/43 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه گلثوم نوده فرزند علی اکبر کاس�ه پرونده  8/98/223 در خواس�ت حصر وارثت 
نموده واظهار داش�ته موسی الرضا نوده فرزند ابراهیم به ش.ش 0791673197 مورخه 98/3/1 
مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- گلثوم نوده همسر متوفی 2- معصومه نوده فرزند 
متوفی - اینک در خواس�ت مزبور یک نوبت آگهی تاهرکس�ی اعتراض�ی دارد ویا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد ظرف یکماه به شورا تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد.
شعبه هشتم شورای حل اختاف سبزوار

512/44 اباغ دادنامه
به کاظم کاملی فرزند به کاسه 4/236/97 اباغ می گرددکه سید مرتضی نقیب زاده  فرزند سید علی 
اکبر دادخواس�تی به خواسته  مطالبه وجه علیه شما به این شعبه ارائه که حسب رای شماره 60-338 
شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید .رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد .
شعبه چهارم شورای حل اختاف سبزوار

512/45 اباغ دادنامه
ب�ه محس�ن معمار فرزند ب�ه کاس�ه 4/38/98 اباغ می گرددک�ه کاظم کارگر فرزند  محمد حس�ین 
دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه وجه علیه ش�ما به این ش�عبه ارائه که حسب رای ش�ماره 105-183 
شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید .رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد .
شعبه چهارم شورای حل اختاف سبزوار

512/46 اباغ دادنامه
ب�ه محم�د جامه دار فرزند  ع�زت اله به کاس�ه  4/753/97اباغ می گرددکه مری�م راز قندی فرزند 
محمود دادخواستی به خواسته  مطالبه وجه علیه شما به این شعبه ارائه که حسب رای شماره 31-31 
شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید .رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد .
شعبه چهارم شورای حل اختاف سبزوار

512/47 اباغ دادنامه
به محمد رضا بش�یری فرزند علی به کاس�ه 2/889/97 اباغ می گرددک�ه مرتضی نقیب زاده  فرزند 
سید علی اکبر دادخواستی به خواسته  مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت یک فقره چک عهده بانک 
ملت به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 275/000 ریال وخسارت تاخیر تادیه مورخه 96/2/20 الی یوم 
الوصول علیه ش�ما به این ش�عبه ارائه که حس�ب رای ش�ماره29/29 مورخه 98/1/24  شرح خواسته 

مذکور محکوم گردیده اید .رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد .
شعبه دو شورای حل اختاف سبزوار

512/48 اگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله ب�ه آقای غامرضا غامی فرزندغام حس�ین فعا مجهول الم�کان  اباغ می گردد 
که آقای س�ید مرتضی نقیب زاده فرزند س�ید علی اکبر دادخواس�تی به خواسته مطالبه مبلغ 
14/000/000 ری�ال باب�ت اصل خواس�ته ب�ه انضمام تاخی�ر و تادیه و دیگر هزینه ها و خس�ارت 
دادرسی مبلغ 1/305/000 ریال به طرفیت شما به شعبه 12 شورای حل اختاف سبزوار ارائه وبه 
کاس�ه 12/97/539 ثبت وبه موجب رای ش�ماره 23/639 – 97/8/6 به خواسته فوق محکوم 
گردی�ده اید  مراتب یک نوبت در روز نامه کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز از تاریخ انتش�ار قابل واخواهی در همین شعبه وسپس قابل تجدید نظر در محاکم 

عمومی سبزوار می باشد
دبیر شعبه12 شورای حل اختاف سبزوار

512/49 اگهی اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله ب�ه آقای حمزه بازوبندی فرزند علی فعا مجهول الم�کان  اباغ می گردد که آقای 
س�ید مرتضی نقیب زاده فرزند سید علی اکبر دادخواس�تی به خواسته مطالبه مبلغ2/000/000 
ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام تاخیر و تادیه و دیگر هزینه ها و خس�ارت دادرس�ی مبلغ 
1/575/000 ری�ال به طرفیت ش�ما به ش�عبه 9 ش�ورای حل اختاف س�بزوار ارائه وبه کاس�ه 
12/97/574 ثبت وبه موجب رای ش�ماره 85/701  97/8/26 به خواس�ته فوق محکوم گردیده 
اید  مراتب یک نوبت در روز نامه کثیر اانتش�ار آگهی می ش�ود. رای صادره غیابی و ظرف 20 
روز از تاریخ انتش�ار قابل واخواهی در همین ش�عبه وسپس قابل تجدید نظر در محاکم عمومی 

سبزوار می باشد
دبیر شعبه12 شورای حل اختاف سبزوار

512/50 رای شورا
پرونده: 97/892- در خصوص دعوی آقای وحید رش�ید فرزند بهرام به طرفیت خانم 1- مریم 
فتح اه پور فرزند حس�ین 2- یونس فکور فرزند حس�ین مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند 
رس�می یک دستگاه خودرو سواری 111 به ش�ماره پاک 28 ه 491 ایران 42 و مطالبه خسارات 
دادرس�ی خواه�ان اعام نموده اس�ت که خ�ودرو مذکور در خواس�ته را از آق�ای یونس فکور 
خریداری نموده ولی نامبرده از تنظیم سند امتناع می نمایند حسب خواسته تقاضای رسیدگی 
می شود شورا با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان ماحظه مبایعه نامه پیوست پرونده 
که حکایت از وقوع معامله در خصوص خودروی مذکور در خواس�ته بین نامبردگان دارد و نظر 
به اس�تعام از پلیس راهور که اعام شده اس�ت پاک خودرو مذکور به نام خواهان می باشد و 
خوانده ردیف اول مالک رس�می خودروی مذکور می باش�د لذا دعوای خواهان را وارد دانسته و 
مس�تندا به مواد 219 و 220 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی 
و انق�اب در ام�ور مدنی ضمن احراز وقوع عقد بیع خواندگان را به حضور در یکی از دفاتر ثبت 
اس�ناد رس�می و تنظیم و انتقال س�ند خودرو فوق الذکر در حق خواهان و همچنین پرداخت 
هزینه دادرسی محکوم می نماید. رای غیابی بوده ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی 
در همین ش�عبه و س�پس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی شهرس�تان 

قوچان می باشد. 
قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف قوچان- علی رضا دستجردی

512/51 آگهي اباغ دادنامه
پیروآگهي قبلی ش�ماره روزنامه حمایت بدینوس�یله به 1- غامرضا کوهجانی گوجی 2- جواد 
محم�دی بایزدی فرزند مس�لم فعا مجهول المکان اب�اغ میگردد بموجب راي ش�ماره 650- 
97/8/20  صادره ازش�عبه چهار ش�ورا حل اخت�اف تربت حیدریه به پرداخ�ت متضامنا مبلغ 
110/062/803 ریال بابت اصل خواس�ته و نیز خسارت تاخیر تادیه از اصل تسهیات اعطایی به 
مبل�غ 60/199/992 ری�ال برابر قراداد به نرخ 27 درصد از تاریخ 97/3/6 الی یوم الوصول و نیز 
پرداخت مبلغ 2/266/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان بانک 
ملت به وکالت خانم سامی محکوم گردیده راي صادره غیابي وقابل واخواهی است مراتب یک 
نوبت درروزنامه کثیراانتش�ارمحلی / روزنامه رس�می آگهی میگردد تاچنانچه نامبرده به رای 
صادره اعتراضی دارد ظرف مدت 20 روز پس ازدرج درروزنامه دادخواس�ت واخواهی خویش را 

تکمیا به دفترشورا ارائه نماید . 
مدیر دفترشعبه شش شورای حل اختاف تربت حیدریه

مفقودی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب س�ید مرتضی ابراهیمی فرزند س�ید محمد ب�ه ش ش 1740425650 
صادره از اهواز در مقطع کارشناس�ی ارش�د رش�ته حقوق خصوصی صادره از واحد دانشگاهی اهواز با 
شماره 12/940583 مورخ 1394/7/4  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می 
ش�ود اصل مدرک را به دانش�گاه آزاد اسامی واحد اهواز به نش�انی اهواز فلکه کارگر )فرهنگ شهر( 

خیابان کارگر جنوبی کد پستی 61349-68875 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

 اگهی مزایده منقول – نوبت اول 
ب�ه موج�ب نیابت واصله از دادگس�تری کن�گاور له: خان�م طاهره 
فقی�ر زاده با وکالت اقای حامد احمدی و  علیه: اقای س�جاد زنگنه 
محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت 350 سکه تمام بهار آزادی 
بابت مهریه و 82/250/000 بابت نیم عش�ر دولتی با توجه به اینکه 
اجرائیه صادره به محکوم علیه اباغ ش�ده و در مهلت مقرر نسبت 
ب�ه اجرای حکم اقدام ننموده اس�ت بنا به در خواس�ت محکوم له 
به منظور اس�تیفای محکوم ب�ه و هزینه اجرایی ش�ش دانگ یک 
دستگاه اتومبیل پژو پارس به شماره 344 ن 13 ایران 38 مدل 91 
از س�وی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
ش�رح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است شش دانگ اتومبیل 
موصوف در مورخ 1398/4/13 از ساعت 11  الی 12 در محل اجرای 
احکام مدنی دادگاه خانواده کرج از طریق مزایده بفروش می رسد، 
مزایده از قیمت 550/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس�ی شروع 
می ش�ود و به هر ش�خص حقیقی و حقوقی ک�ه بااترین قیمت را 
پیش�نهاد نمای�د فروخته خواهد ش�د ده درصد وج�ه مزایده فی 
المجل�س بصورت وجه نقد یا چک بانک�ی تضمینی از خریدار اخذ 
و الباق�ی ظ�رف یک ماه از وی وصول خواهد ش�د و پ�س از انجام 
مراح�ل قانون�ی و صدور حکم تملی�ک مورد مزایده بن�ام خریدار 
منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده 
را پرداخت ننماید س�پرده وی پس از کس�ر هزینه های مزایده به 
نف�ع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و 
انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد 
ش�د. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مز ایده نسبت به 
نحوه انجام مزایده ا عتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به 
ا عتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد 
ش�د ضمنا طالبین به ش�رکت در مزایده م�ی توانند ظرف پنج روز 
قب�ل از مزایده با اطاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند 
چنانچ�ه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باش�د روز بعد در همان 

ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
 دادورز  اجرای احکام دادگاه خانواده  کرج – زمانی

اگهی مزایده غیر منقول – نوبت اول 
ب�ه موجب نیابت واصله از دادگس�تری بهارس�تان له: خانم صغری 
قربانی ف حس�ین قل�ی  علیه: اقای یوراث مرح�وم کامران حاجی 
خانی ف یحیی محکوم علیه محکومند به پرداخت 114 س�که تمام 
بهار آزادی بابت مهریه و 135/985/000 خسارات دادرسی  در حق 
محک�وم ل�ه و پنج درصد بابت نیم عش�ر دولتی ب�ا توجه به اینکه 
اجرائیه صادره به محکوم علیه اباغ ش�ده و در مهلت مقرر نسبت 
به اجرای حکم اقدام ننموده اس�ت بنا به در خواست محکوم له به 
منظور اس�تیفای محکوم به و هزینه اجرایی شش دانگ یک واحد 
آپارتمان واقع در ش�هرک جهان نما میدان اسکندری مجتمع بیمه 
بلوک 2 ط 3 واحد 432 پاک ثبتی 22/12566 بمس�احت 78/63 
مت�ر مربع دارای یک خ�واب برق اختصاصی و گاز و آب مش�ترک 
دارای آسانس�ور از س�وی  ای�ن اجرا توقیف و توس�ط کارش�ناس 
رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده و مقرر است 
ش�ش دانگ  موصوف در م�ورخ 1398/4/16 از س�اعت 10  الی 11 
در محل اجرای احکام مدن�ی دادگاه خانواده کرج از طریق مزایده 
بفروش می رس�د، مزایده از قیمت 2/200/000/000ریال طبق نظریه 
کارشناس�ی ش�روع می شود و به هر ش�خص حقیقی و حقوقی که 
بااتری�ن قیمت را پیش�نهاد نماید فروخته خواهد ش�د ده درصد 
وجه مزایده ف�ی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی 
از خری�دار اخ�ذ و الباقی ظ�رف یک ماه از وی وصول خواهد ش�د 
و پ�س از انجام مراحل قانونی و صدور حک�م تملیک مورد مزایده 
بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار 
وجه مزایده را پرداخت ننماید س�پرده وی پس از کسر هزینه های 
مزای�ده به نفع دولت ضبط و مزای�ده تجدید می گردد کلیه هزینه 
ه�ای نقل و انتقال به عه�ده محکوم علیه اس�ت و از محل فروش 
پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مز 
ایده نسبت به نحوه انجام مزایده ا عتراض نمایند که در این صورت 
تا رس�یدگی به ا عتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار 
منتقل نخواهد ش�د ضمنا طالبین به ش�رکت در مزایده می توانند 
ظ�رف پنج روز قبل از مزایده با اطاع این اجرا از مال مورد مزایده 
بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باش�د روز 

بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.
م الف 87 دادورز  اجرای احکام دادگاه عمومی خانواده  کرج 

اگهی مزایده
در پرون�ده اجرایی به کاس�ه 940144 اجرای اح�کام مدنی وراث 
مرحوم ابراهیم قریش�ی تقاضای فروش مات�رک مورث خویش که 
عبارت اس�ت از یک قطعه ملک  واقع در کیاکا م ش�هید کشوری 
ابت�دای خ جویبار جنب کانون پرورش فکری کودکان را نموده اند، 
لذا این اجرا به درخواست مال با مشخصات ذیل را از طریق مزایده 
با حضور نماینده اجرای احکام دادگاه شهرس�تان س�یمرغ، تحت 

شرایط زیر  به فروش می رساند:
مش�خصات ملک بدین شرح است که دارای سند مالکیت به پاک 
ثبت�ی 27 فرع�ی از 2 اصلی بخ�ش 4 بوده که ش�ش دانگ عرصه 
اعی�ان خانه مش�تمل بر مغازه به مس�احت 613 مت�ر مربع بوده و 
حدود اربعه آن از ش�مال به ط�ول 22/65 متر مربع خیابان اصلی، 
از ش�رق بطول 27/40 متر به ملک مج�اور، از جنوب بطول 18/70 
متر مربع دیواریس�ت به ملک مجاور و از غ�رب بطول 27/40 متر 
به ملک مجاور متصل می باش�د و در داخل ملک یک س�اختمان 2 
طبقه که یک واحد آن تجاری و به مساحت 105 متر با دهنه حدود 
12 متر و با عمق 8/70 و با ارتفاع 4 متر که دارای بالکن به مساحت 
30 متر مربع است. در سمت شرقی ملک نیز یک ساختمان تجاری 
ب�ه همراه انبار تجاری به مس�احت 40 متر مربع قرار گرفته. دار ای 
اعیان ش�امل واحدهای تجاری اعم از سرقفلی و مالکیت مسکونی 
اس�ت. مل�ک مفروز ب�وده و کلیت آن به فروش می رس�د. س�ایر 
مش�خصات مل�ک را نیز خری�داران می توانند ب�ا مراجعه به ملک 
ظرف 5 روز قبل از موعد فروش مش�اهده و ازین باب مطلع گردند. 

ملک موصوف خلع ید شده و به صورت خالی از سکنه می باشد.
1-قیم�ت کارشناس�ی ش�ده 21/500/000/000 ریال ب�دون در نظر 

گرفتن دیون احتمالی می باشد.
2-مزایده از مبلغ ارزیابی ش�ده پایه ش�روع، کس�انی که بااترین 
قیمت را پیش�نهاد نمایند برنده مزایده محسوب می شوند و مبلغ 
ده درص�د قیمت پیش�نهادی، فی المجلس از برن�ده مزایده اخذ و 
مابقی آن ظرف یک ماه پس از فروش وصول می ش�ود، در غیر این 

صورت مبلغ ده درصد، به نفع دولت ضبط خواهد شد. 
3-موع�د و زمان   ف�روش مورخه 1398/4/10 از س�اعت 10 صبح 
شروع خواهد شد در دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان 
س�یمرغ می باش�د و زمان بازدید 5 روز قب�ل از موعد فروش می 

باشد.
4-کلیه هزینه های فروش به عهده خریدار می باشد.

مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی شهرستان سیمرغ – رحمان سالخورده گرمستانی 
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آگهی ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
شهرستان سیاهکل

نظر به اینکه در اجرای مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می و ماده 13 ایین نامه اجرایی ان متقاضی ذیل با ارایه اسناد و اماک عادی و اسناد 
مش�اعی درخواس�ت صدور س�ند مالکیت نموده و پرونده مورد نظر در هیات موضوع قانون مذکور 
مصوب 90/09/20 مجلس شورای اسامی مطرح و نهایتا منجر به صدور رای جهت اخذ سند مالکیت 
گردیده اس�ت لذا مراتب به اس�تناد ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومی 
اگهی میگردد.  قریه س�یاهکل محله س�نگ اصلی 98 بخش 16 گیان 1- پاک 826 مفروز از 62 
در مالکیت خانم س�میرا علیپور کیاسرائی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب انباری به 
مساحت 238/18 مترمربع از مالکیت فتح اله حائری سرشکه  . لذا هر کس اعم از مجاوران و صاحبان 
حقوق و مالکین مشاع نسبت به اصل و حدود و مفروزی پاک فوق واخواهی داشته باشد میتوانند 
از تاریخ انتشار اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سیاهکل تحویل 
و ظرف مدت یک ماه به مراجع قضایی صالحه دادخواس�ت تس�لیم و گواهی ان را به اداره متبوعه 
تحویل نماید در غیر این صورت پس از تقاضای مدت قانونی مذکور برابر مقررات نس�بت به صدور 
س�ند مالکیت نیز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ نوبت اول: 98/3/9  تاریخ نوبت دوم: 

  98/3/23
282   رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان سیاهکل- همایون فاحتکار

آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم جواد زال سیاهدشت فرزند نور محمد و صغری دادخواستی دائر بر حصر وراثت )همسر، فرزند، پدر، مادر( تقدیم حوزه 129 شورای 
حل اختاف نموده و چنین عنوان کرده که مرحوم نور محمد زال سیاهدشت فرزند برات محمد و فاطمه سلطان به شماره شناسنامه 4 در تاریخ 
1398/3/16 در شیروان فوت نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: موارد )نام، نام خانوادگی، ش ش، نام پدر، نام مادر، نسبت( ذکر 
گردید: 1-صغری حسین زاده فرزند علی و معصومه به ش ش  1443  نسبت زوجه  2-جمال زال سیاهدشت فرزند نور محمد و صغری به ش 
ش 129 نسبت  فرزند  3- جواد زال سیاهدشت فرزند نور محمد و صغری به ش ش 20160 نسبت  فرزند 4- سهیا زال سیاهدشت فرزند نور 
محمد و صغری به ش ش 3560 نسبت  فرزند 5- سمیه زال سیاهدشت فرزند نور محمد و صغری به ش ش 37267 نسبت  فرزند و به غیراز 
نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نشر آگهی منتشر تا هرکسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اشخاصی 
می باشد ظرف یک ماه اعتراض خود را از تاریخ نشر آگهی به شورای حل اختاف حوزه 129 تسلیم و ارائه نماید واا گواهی حصر وراثت صادر 

خواهد شد و چنانچه هرگونه اعتراض و یا وصیت نامه که بعدازاین مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است13
دبیرخانه حوزه 129 شورای حل اختاف شیروان

آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم زیبا مظلومیان فرزند میرزا محمد دادخواستی دائر بر حصر وراثت )همسر، فرزند، پدر، مادر( تقدیم حوزه 129 شورای حل اختاف 
نموده و چنین عنوان کرده که مرحوم علی آقا ذبیحی دوین فرزند باقر به ش�ماره شناس�نامه 3059 در تاریخ 1397/12/04 در شیروان فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: موارد )نام، نام خانوادگی، ش ش، نام پدر، نام مادر، نسبت( ذکر گردید: 1-زیبا مظلومیان فرزند 
علی آقا به ش ش  3821  همسر متوفی  2-سلیمه ذبیعی دوین به ش ش 6391  فرزند  علی آقا 3- سمانه ذبیعی دوین به ش ش 21  فرزند  
علی آقا 4- سحر ذبیعی دوین به ش ش 0050849-082  فرزند  علی آقا 5- فاطمه ذبیعی دوین به ش ش 0394882-082  فرزند  علی آقا 
و به غیراز نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نشر آگهی منتشر تا هرکسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد 
اشخاصی می باشد ظرف یک ماه اعتراض خود را از تاریخ نشر آگهی به شورای حل اختاف حوزه 129 تسلیم و ارائه نماید واا گواهی حصر 

وراثت صادر خواهد شد و چنانچه هرگونه اعتراض و یا وصیت نامه که بعدازاین مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است13
دبیرخانه حوزه 129 شورای حل اختاف شیروان

آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم جلیل سانی فرزند عبداه و زینب دادخواستی دائر بر حصر وراثت )پدر( تقدیم حوزه 129 شورای حل اختاف نموده و چنین عنوان 
کرده که مرحوم عبداه سانی فرزند علی و گل چهره به شماره شناسنامه 652 در تاریخ 98/3/12 در شیروان فوت نموده و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم عبارتند از: موارد )نام، نام خانوادگی، ش ش، نام پدر، نام مادر، نسبت( ذکر گردید: 1-زینب نیازی زوارم فرزند رستم و بی بی به 
ش ش   1828 نسبت زوجه  پ 2-خلیل اله سانی فرزند عبداله و زینب به ش ش 1058 نسبت فرزند 3- کوکب سانی فرزند عبداله و زینب 
به ش ش 1283 نس�بت فرزند 4- جلیل س�انی فرزند عبداله و زینب به ش ش 14 نس�بت فرزند 5- غریب رضا سانی فرزند عبداله و زینب 
به ش ش 23 نس�بت فرزند 6- عصمت س�انی فرزند عبداله و زینب به ش ش 123 نسبت فرزند 7- گلدسته سانی فرزند عبداله و زینب به 
ش ش 0828632960 نس�بت فرزند و به غیراز نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نش�ر آگهی منتش�ر تا هرکسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اش�خاصی می باش�د ظرف یک ماه اعتراض خود را از تاریخ نشر آگهی به شورای حل اختاف حوزه 
129 تس�لیم و ارائه نماید واا گواهی حصر وراثت صادر خواهد ش�د و چنانچه هرگونه اعتراض و یا وصیت نامه که بعدازاین مورد ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است13
دبیرخانه حوزه 129 شورای حل اختاف شیروان

دادنامه
   ش�ماره پرونده49/97/77تاریخ رسیدگی1398/03/18ش�ماره دادنامه40خواهانها1-محمد خواجه وندی کیاسری ف علی اصغر2-

قربانعل�ی مقتدای�ی ف فرج اله3-نجم الدین چوگان ف عبدالرحمن4-کریم صمدایی ف حمید با وکالت علیرضا صمدایی وعباس�علی 
سلیلی بنشانی ساری خ امیر خ دولت ساختمان آرتین طبقه4واحد15خواندگان1-وراث مرحوم امانلی آلت جعفربای ف پواد بنامهای 
ذلیخا-ش�مناز-کمال-محمود-نورمحمد-احمد-بی بی شهرت همگی الت جعفربای2-ورثه مرحوم محمد شیرآلت جعفربای ف پواد 
بنام اوغل س�لطان آلت جعفربای3-حلیم الت جعفربای ف پواد همگی مجهول المکان4-اداره اموال ودارائی های بنیاد مس�تضعفان 
انقاب اس�امی اس�تان گلستان بنش�انی گرگان س�ایت ادارای خواس�ته اعتراض ثالث در پرونده اصل49فیمابین خواندگان ازجمله 
بکاس�ه49/77/98به منظ�ور الف-اثبات بیعه�ای مورخ1360/1/1ومورخ1370/2/1ب-الزام به تنظیم سندرس�می1/5دانگ مش�اع 
از6دان�گ پاکهای1- 212فرع�ی از61-اصلی فرعی از7-اصلی2-252فرع�ی از16فرعی از9فرعی از10-اصل�ی واقع دربخش9حوزه 
ثبت�ی گنبد3-1/404فرعی از پاک 590-اصلی بخش10حوزه ثبت�ی گنبد4-پاک93فرعی از70-اصلی بخش9حوزه ثبتی گنبد5پل

اک1/1783مذکوردرردیف11جدول ارزیابی تحت نام بانک عمران س�ابق بمس�احت واقعی 15هکتار بنام مشاعی موکلین ج-خلع ید 
مش�اعی اماک مذکوربا احتس�اب کلیه خسارات دادرس�ی رای دادگاه درخصوص دعوی خواهانها1-محمد خواجه وندی کیاسری ف 
عل�ی اصغر2-قربانعلی مقتدایی ف فرج اله3-نجم الدین چوگان ف عبدالرحمن4-کریم صمدایی ف حمید با وکالت علیرضا صمدایی 
وعباس�علی سلیلی بطرفیت1-وراث مرحوم امانلی آلت جعفربای ف پواد بنامهای ذلیخا-شمناز-کمال-محمود-نورمحمد-احمد-بی 
بی ش�هرت همگی ال�ت جعفربای2-ورثه مرحوم محمد ش�یرآلت جعفربای ف پواد بنام اوغل س�لطان آل�ت جعفربای3-حلیم الت 
جعفربای ف پواد4-اداره اموال و دارائی های بنیاد مس�تضعفان انقاب اس�امی استان گلستان بخواسته ی اعتراض ثالث درپرونده 
اصل49فیمابین خواندگان ازجمله بکاس�ه49/77/98به منظورالف-اثبات بیعهای مورخ1360/1/1ومورخ1370/2/1ب-الزام به تنظیم 
س�ند رس�می1/5دانگ مش�اع از6دانگ پاکهای1-212فرعی از61-اصلی فرعی از7-اصلی2 -252فرعی از16فرعی از9فرعی از10-

اصل�ی واقع دربخش9حوزه ثبت�ی گنبد3-1/404فرعی ازپاک590-اصل�ی بخش10حوزه ثبت�ی گنبد4-پاک93فرعی از70-اصلی 
بخش9حوزه ثبت�ی گنبد5پاک1/1783مذکوردرردیف11جدول ارزیابی تحت نام بانک عمران س�ابق بمس�احت واقعی15هکتاربنام 
مش�اعی موکلین ج-خلع ید مش�اعی اماک مذکور با احتساب کلیه خسارات دادرس�ی هریک ازخواسته های الف وب وج با بررسی 
ومداق�ه اوراق ومحتویات پرونده چون ازتاریخ اقامه دعوی حاضروتطبیق آن بابخش�نامه ش�ماره210083/1333مورخ78/8/14قوه 
قضایی�ه بیش از10س�ال س�پری ش�ده اس�ت بنابرای�ن خواس�ته خواهانه�ا مش�مول مرورزمان گردی�ده باس�تناد بند1بخش�نامه 
مذکوروماده2قانون آیین دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب درامورمدن�ی قراررد دعوی خواهانها صادرواعام میگردد رای صادره 

ظرف20روز پس ازاباغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
3097-قاضی دادگاه ویژه اصل49قانون اساسی شهرستان گرگان-جعفری

دادنامه
   شماره پرونده232-1/97-دادنامه750-97/10/30مرجع رسیدگی کننده شورای حل اختاف شعبه اول آدرس نکا روبروی فرمانداری جنب 
مرکز بهداش�ت مجتمع شورای حل اختاف خواهان موسسه اعتباری عسکریه با مدیرعاملی سیدامین جوادی وبا وکالت سکینه رمضانیان 
آدرس تهران خ شیرازجنوبی نبش ک68شرقی خواندگان1-نهضت اسماعیل زاده رستمی احمدعلی2-سعید کریمی کوتنایی3-محرم حسین 
زاده قادی ف رمضانعلی4-عبداله کرمی ف غامعلی5-قاسم محمود پور کمیشانی آدرس1و2-نکا خ انقاب ک هادوی مجتمع سینا واحد11(3-

س�اری کیلومتر9جاده دریا روس�تای ماه فروزمحله سفلی روبروی مدرسه4-ساری خ مازیار خ امیر کبیر مجتمع طوطیا 2واحد3(5-بهشهر 
خ هنر جنب ک بشارتی ساختمان خرمی واحد7ملل خواسته مطالبه وجه رای شورا دراین پرونده موسسه اعتباری عسکریه با مدیرعاملی 
سید امین جوادی وباوکالت سکینه رمضانیان بطرفیت1-نهضت اسماعیل زاده رستمی احمد علی2-سعید کریمی کوتنایی3-محرم حسین 
زاده قادی ف رمضانعلی4-عبداله کرمی ف غامعلی5-قاس�م محمود پور کمیش�انی بخواسته صدورحکم بر محکومیت تضامنی خواندگان 
بپرداخت98000000ریال بابت بدهی خوانده ردیف اول به بانک وضمانت ردیف دوم وسوم وچهارم وپنجم از ایشان به انضمام هزینه ها وخسارت 
دادرسی و تاخیرتادیه مطرح نموده بااین شرح که خواهان اعام نموده که خوانده ردیف اول تسهیاتی ازخواهان دریافت نموده است وخوانده 
ردیف دوم با پذیرش تعهد منفردا ومش�ترکا ومتضامنا ضمانت بازپرداخت اقس�اط وام را ازخوانده ردیف اول نموده است ولذا باتوجه به عدم 
پرداخت تسهیات ازجانب متعهدان دادخواست فعلی رابشرح ستون خواسته مطرح نموده است خواندگان علیرغم اباغ درجلسه رسیدگی 
حاضرنشده وایحه دفاعیه ای هم ارسال نکرده اند علی ایحال نظر به دایل ابرازی ازسوی خواهان به ویژه مدارک  مربوط به اخذ تسهیات 
وتعهد ضامن وبدهی خوانده ردیف اول که درقبال آنها دلیلی برپرداخت ارائه نشده است نامبردگان را درمقابل خواهان مدیون دانسته وبه استناد 
مواد10و183و265-ازقانون مدنی وقانون اصاح ماده15قانون عملیات بانکی ربا والحاق 2تبصره به آن وماده198و300و303و305 و515و522-

ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان بپرداخت98000000ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ1640000ریال بابت 
هزینه دادرسی بهمراه حق الوکاله وکیل وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست تازمان اجرای دادنامه که واحد اجرای احکام مطابق 
شاخص ساانه بانک مرکزی درخصوص کااها وخدمات مصرفی در زمان اجرای حکم آن را محاسبه خواهند نمود درحق خواهان صادرواعام 
میدارد رای صادره درخصوص خواندگان ردیف اول وسوم غیابی ظرف20روز ازتاریخ اباغ قابل واخواهی دراین شعبه وسپس ظرف مدت20روز 

قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم شهرستان نکا میباشد.
3098-قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان نکا-ولی پور  

آگهی مزایده مال منقول مرحله1
   درپرونده اجرایی960649/شعبه دوم اجرای احکام مدنی وبه موجب دادنامه شماره992/95شعبه13شورای حل اختاف گرگان محکوم علیه 
داود س�یاه باایی ف کاظم محکوم بپرداخت مبلغ102/760/000ریال درحق محکوم له س�ید محمد علی علوی ومبلغ5/138/000ریال درحق 
دولت محکوم وبدهکارمیباش�د وحس�ب درخواست محکوم له درجهت اس�تیفای محکوم به مال ذیل توقیف وبمبلغ160/000/000ریال مورد 
ارزیابی قرار گرفته است لذا اجرای احکام در نظرداردپس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل الذکرمال مورد مزایده 
رابفروش برساند متقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل اتومبیل سمند 
بشماره151د57-59مدل1382رنگ بژ گلگیر جلووغقب رنگ کاپوت جلو خوردگی استیک70درصد روکش صندلی مستعمل روشن اماده به 
کار بیمه شخص ثالث دارد مدل1382بمبلغ160/000/000ریال موردارزیابی قرارگرفته است زمان سه شنبه مورخ98/04/18ساعت11 الی12مکان 
گرگان شعبه2-اجرای احکام مدنی درشوراخ شهیدبهشتی نبش نوبخت)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده 
به قیمت کارشناسی شروع برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست کل مبلغ مورد 
خرید رانقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام 
خواهد شد4-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند5-

تحویل مال مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
3113-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا 

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: خوانده  کاسه پرونده: 149/209/98 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 98/5/1 ساعت 16/00 خواهان: داریوش یزدان فر خوانده: فریبا 
حاجی فرج زاده  خواسته: مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 
ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنابه درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 5611 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: خوانده  کاسه پرونده: 216/209/98 وقت رسیدگی: به روز سه شنبه تاریخ 98/5/1 ساعت 17/00 خواهان: داریوش یزدان فر خوانده: فریبا 
حاجی فرج زاده  خواسته: مطالبه وجه  خواهان دادخواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 209 
ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنابه درخواست خواهان ودستوردادگاه و بتجویزماده73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضر شوید در صورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا” چنانچه بعد اباغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 5612 مدیردفترشعبه 209 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: 1- س�عید قمری 2- الهام س�ید احمدی  کاسه پرونده: 250/7/98 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 98/4/2 ساعت 16:00 خواهان: 
1- امید رضا  2- ظریفه نورانی خوانده: 1- س�عید قمری 2- الهام س�ید احمدی  خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول 
المکان بودن خوانده بنابه درخواست خواهان ودستورشورا و بتجویزماده72 قانون آئین داد رسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل 
اختاف مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیر اانتشار آگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفترشورا مراجعه 
و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شوراحاضرشوید 
درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب و شورا غیابا” اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا”چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم 

شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 5641 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

اداره کل ثبت اسناد واماک استان البرز
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک نظرآباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139860331055000557 مورخه 1398/03/11 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم الهه عزت پوری فرزند جمال بشماره شناسنامه 0 
صادره از ساوجباغ در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 110/51 متر مربع از پاک 35 اصلی واقع در سید جمال 
الدین خریداری از مالک رس�می آقای نصرت اله رجبی موضوع س�ند 38872 مورخ 1345/08/19 دفترخانه 17 تهران محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 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 تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت 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 . تاریخ انتشار نوبت اول : 98/03/26 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/10
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :2157

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زینب حبیبی گوجه ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق شده اعام نموده است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 247 متر مربع قطعه 88 بشماره 3928 فرعی از 6 اصلی مفروز از اصلی نامبرده واقع در اراضی نظرآباد جزء حوزه 
ثبتی شهرستان نظرآباد بشماره چاپی 085933 مورد ثبت  32830  صفحه 13 دفتر جلد 294 اماک بنام  آقای محسن بیگی فضلی ثبت 
و صادر گردیده و برابر س�ند قطعی ش�ماره 17450 مورخه 1387/02/25 دفتر خانه 1 هشتگرد  به مالک منتقل شده و بموجب سند رسمی 
شماره --- دفترخانه --- در رهن --- می باشد بعلت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند المثنی نموده است . لذا مراتب به استناد 
تبصره یک اصاحی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا 
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت به این اداره تسلیم 
تا وفق مقررات عمل گردد . بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند 

مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد .
منصور هدایت کار  رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان نظرآباد  نظرآباد :2158

آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقدسندرسمی

براب�ررای ش�ماره 139760313003005258 موض�وع قان�ون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی بتول 
رحیم لو به ش�ماره شناسنامه 1002 به شماره ملی 2801215211 صادره از خوی فرزند عبداله دریک 
باب خانه به مساحت 225 مترمربع نسبت به سه دانگ ازششدانگ پاک 40 فرعی از 4373 اصلی 
واقع دربخش 2 خوی خریداری از رقیه س�یدارونقی بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس�ت خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/26  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/10

683 - رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
مزایده فروش اموال غیرمنقول و منقول نوبت دوم

بموجب اجرایئه کاس�ه 980035 اجرای احکام مدنی دادگستری شوط محکوم له حسن احمدزاده 
تقاضای ف�روش اموال مرحوم عباس احمدزاده از ماترک بطرفیت محکوم علیهم1.زهرا2.س�میه3.

سعید4.فاطمه5.حس�ین همگی احمدزاده رابه ش�رح ذیل ازطریق مزایده و انتش�ار آگهی روزنامه 
نموده به همین س�بب این اجراپس ازطی مراحل قانونی درمورخ 98/4/25 س�اعت11الی12درمحل 
اجرای ازطریق مزایده عمومی نوبت اول ملک فوق رابه قیمت پایه کارشناس�ی به میزان 960000000 
ری�ال به فروش برس�اندضمنا چنانچه روزمزای�ده تعطیل رس�می گرددمزایده دراولی�ن روزاداری 
بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان برگزارخواهددشد متقاضیان جهت بازدید اموال محل میتواند 
درم�دت پن�ج روز قبل ازمزایده جه�ت هماهنگی ب�ه واحداجرامراجعه تااخروق�ت اداری روز قبل 
ازمزایده مبلغ 10درصدقیمت پایه رابه حساب سپرده دادگستری بشماره2171290134007نزدبانک 
ملی ش�وط واریزوقیمت پیش�نهادی رابه هم�راه اصل فیش بانکی درپاکت سربس�ته به قس�مت 
اجراتسلیم ورسیداخذنمایدبدیهی است به پیشنهادات مبهم وواصل شده بعد ازاتمام مهلت ترتیب 
اثزداده نخواهدش�دحضورکلیه ش�رکت کنندگان درجلس�ه مزایده الزامی اس�ت ومورد مزایده به 
کسی فروخته خواهدش�د که بااترین مبلغ راپیشنهادکندوکلیه هزینه مصروفه درآگهی به عهده 
خریدار میباشدبایستی بقیه بهای اموال راظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری 
واریزنمایددرصورت ع�دم پرداخت مابقی ثمن ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باانصراف ازخریدمبلغ10 
درصد واریزی پس از کسرهزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشدخریدارحق هیچگونه اعتراض 
نخواهدداش�ت موردمزایده به نفردوم واگذارخواهدش�د. مشخصات ملک محل وقوع ملک مرحوم 
عباس احمدزاده واقع در در ش�وط بلوار ش�هدا 14متری ش�هید ابراهیم زاده با200مترمربع عرصه 
و90مترمربع اعیانی که قسمتی ازان دارای سقف چوبی و قسمت دیگر دارای سقف ضربی میباشد و 
اموال منقول 1.تلوزیون 32اینچ توشیبا کارکرده به مبلغ 10000000ریال2.یخچال فریز دودرب اسنوا 
کارک�رد به مبلغ 20000000ریال3.فرش ماش�ینی 2*3دوتخته کارکرده به مبل�غ 7000000ریال جمعا 

960000000ریال میباشد.
673-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقدسندرسمی
براب�ررای ش�ماره 402613976031300300 موض�وع قان�ون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی 
ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی بهمن 
کلوانی به ش�ماره شناسنامه 1359 به شماره ملی 2802558161 صادره از خوی فرزند حیدر دریک 
باب خانه به مساحت 64/45 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 35 فرعی از 193 اصلی واقع دربخش 
2 خوی خریداری از کاظم-محمد- میترا-لیا و پروین کاظم زاده بعنوان مالک رسمی محرز گردیده 
اس�ت. ل�ذا به منظور اطاع عموم مرات�ب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میش�ود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/26  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/10

709- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای ش�ماره 139860313010000068 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی س�اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه وبامعارض 
متقاضی خسرو اسماعیل زاده فرزندمصطفی بش�مراه شناسنامه 847 صادره از سقز در ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 91/81 مترمربع مفروز و مجزی شده از پاک باقیمانده 131 اصلی واقع در 
بخش 17شهرستان بوکان خریداری از علی و خضرحاجی پورآحادی از وراث مرحوم اسمایل حاجی 
پوراحدی از زارعین صاحب نق مشاحی درپاک مذکور مع الواسطه محرزگردیده که برای ان پاک 
4487فرعی از 131اصلی تعیین و اختصاص یافته است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/26  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/10

708-رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان بوکان-حبیبی
آگهی وقت اجرایی 

 محکوم له بانک ملت با وکالت نجمه علیپور محکوم علیه محمد خسروپور فرزند ابراهیم – علی 
جمالی فرزند محمد محکوم به به موجب دادنامه 9398 مورخ 97/11/21 شورای حل اختاف 
شهر برازجان که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیه محکوم است به صورت تضامنی به 
پرداخت جمعا مبلغ 37/142/990 ریال بابت اصل طلب و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 97/5/7 
و بعد از آن روزانه مبلغ 8/200 ریال بابت خس�ارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم و مبلغ 
2/139/287 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان.
محکوم علیه مکلف است از تاریخ اباغ اجراییه :1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد ) 
ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد چنانچه خود را قادر را به اجرای مفاد 
اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال و 
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها و 
موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور 
و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات او از اشخاص ثالث ونیز 
فهرست نقل و انتقاات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح 
دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واا به درخواست محکوم 
له بازداش�ت می ش�ود) مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- خودداری 
محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به منظور فراز از اجرای حکم حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد ) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق م ا و ماده 16 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فراز از ادای دین 
به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه 
شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ) ماده 21 قانون نحوه 
اجرای محکومیت مالی 1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود از ادای 
محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 

علیه خواهد بود) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه محکومیت مالی 1394(.
1152 رییس شعبه اول شورای حل اختاف برازجان 

آگهی مزایده غیر منقول نوبت اول 
حس�ب محتویات پرونده کاس�ه 970697 ارجاعی محکوم له آقای داود باروزه اجرای احکام مدنی 
نمین به تاریخ 98/4/23 روز یکشنبه راس ساعت 11 صبح مال غیر منقول ذیل الذکر به محکوم علیه 
آقای ثریا نجفی که بابت محکومیت محکوم علیه معرفی و توقیف گردیده است و اقع در آدرس نمین 
خیابان گلتسان کوچه گلستان 1 منزل مسکونی مرحوم خیر اله نجفی پدر ثریا نجفی عبارت از ملک 
به پاک ثبتی 8340 فرعی مجزا شده ای 1077/15 فرعی از 417 اصلی بخش 3 اردبیل نمین خیابان 
گلستان – کوچه گلستان 1 منزل مسکونی ملک به صورت ساختمان یک طبقه و دارای دو قسمت 
زیرزمین با قدمت س�اخت باای 20 س�ال دارای امتیازات آب و برق و گاز و تلفن در حال سکونت و 
بهره برداری قرار دارد متراژ مساحت اعیانی با احتساب زیرزمین مسکونی و طبقه همکف حدود 200 
متر مربع و همچنین عرصه ان 220 مترمربع می باشد با توجه به تمامی عوامل دخیل و تاثیرگذار در 
قیمت از قبیل دسترس�ی به خیابان و مشرفیت به معابر و سال س�اخت و مصالح به کار رفته ارزش 
شش�دانگ کل عرصه و اعیان ملک موصوف به مبلغ 2/860/000/000 ریال ) دو میلیارد و هش�تصد 
و ش�صت میلیون ریال ( برآورد می گردد ) فقط س�هم اارث خانم ثریا نجفی احدی از وراث خیر اله 

نجفی به فروش می رسد( 
با حضور نماینده دادسرا وبا امعان نظر به قیمت پایه کارشناسی جمعا 2/860/000/000 ریال از طریق 
مزایده فقط س�هم اارث ثریا نجفی به فروش می رس�د عاقمندان به شرکت در مزایده می توانند 
قیمت مورد نظر خود را تا روز مزایده به ش�عبه اجرای احکام مدنی این دادگس�تری طی نامه کتبی 
تسلیم نمایند و در روز مزایده نیز در اجرای احکام مدنی نمین حضور یابند بدیهی است بااترین مبلغ 
پیشنهادی به عنوان برنده مزایده شناخته خواهد شد ضمنا هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل 
از روزی که برای فروش معین ش�ده اس�ت اموالی را که آگهی شده با هماهنگی اجرای احکام مدنی 
ماحظه نماید همچنین برنده مزایده بایستی به اقتضای مورد کل بهای مال مورد مزایده و یا 10 درصد 
آن به عنوان سپرده به اجرای احکام مدنی تسلیم نماید که در صورت اخیر ) پرداخت 10 درصد فی 
المجلس( باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نیز بقیه بهای مال را بپردازد در غیر اینصورت 

مبلغ سپرده برنده مزایده پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.
98/150 مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نمین- سلیمانی 

آگهی حصر وراثت
متقاضی آقا / خانم خرده خانم کاظم زاده بنه دادخواستی مبنی بر گواهی حصر وراثت 
تقدی�م نموده که پس از ارجاع به این ش�عبه به کاس�ه98-303 حقوقی ثبت گردیده 
اس�ت و چنین توضیح داده که ش�ادروان علی شاهی تکجی علیا فرزند یحی به ش ش 
5040145020ص از ش�هر پارس اباد در تاریخ 1398/3/4در محل اقامتگاه دائمی خود از 
دنیا رفته و وراثت حین الفوت عبارتند از 1- خرده خانم کاظم زاده بنه فرزند حیدر ش ش 
1620462099 ص از گرمی ت ت 1361 نسبت مادر متوفی 2- یحیی شاهی تکجی علیا 
فرزند علی اصان ش ش 1620781956 ص مغان ت ت 1309 نس�بت پدر متوفی اینک 
با انجام تش�ریفات قانونی مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی دارد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم نماید در غیر اینصورت گواهی صادر و هر وصیت نامه ای غیر سری و رسمی که بعد 

از این موعد ابراز گردد از درجه اعتبار ساقط و بااثر خواهد بود.
98/151 رئیس شورای حل اختاف شعبه یازده پارس آباد 

اگهی مزایده منقول – نوبت اول 
به موجب نیابت واصله از دادگستری صفا دشت له: خانم مریم جوادی خانقاه  علیه: اقای 
ابر اهیم امامی محکوم علیه محکوم اس�ت به پرداخت 114 س�که تمام بهار آزادی بابت 
مهریه و 47/880/000 ریال هزینه دادرس�ی و 205/200/000 ریال بابت نیم عش�ر دولتی 
با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه اباغ ش�ده و در مهلت مقرر نس�بت به 
اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به در خواست محکوم له به منظور استیفای محکوم 
به و هزینه اجرایی شش دانگ یک دستگاه اتومبیل پراید به شماره 279 ه 14 ایران مدل 
96 از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف 
و ارزیابی شده و مقرر است شش دانگ اتومبیل موصوف در مورخ 1398/4/11 از ساعت 
11  الی 12 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده کرج از طریق مزایده بفروش می 
رس�د، مزایده از قیمت 380/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس�ی شروع می شود و به 
هر شخص حقیقی و حقوقی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده 
درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و 
الباقی ظرف یک ماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم 
تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار 
وجه مزایده را پرداخت ننماید س�پرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید می گردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است 
و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مز ایده 
نس�بت به نحوه انجام مزایده ا عتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به ا عتراض 
از س�وی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین به شرکت 
در مزای�ده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطاع این اجرا از مال مورد مزایده 
بازدید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و 

مکان برگزار خواهد شد.
م الف 91 دادورز  اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی خانواده  کرج – زمانی

مفقودی
شناسنامه مشخصات )برگ سبز( خودرو س�واری جک تیپ J5HFC7180BTF مدل 
1396 به رنگ مش�کی متالیک به ش�ماره پاک 384 ق 86 – ایران 45 و شماره موتور 
4g93DDAG034597 و ش�ماره شاس�ی NAKNG7245HB138564 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
10902

رونوشت آگهی حصر وراثت
  آقاي احمد کریمي چهر داراي شماره شناسنامه 539  به شرح دادخواست به 
کاس�ه 216/1/98  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش�ادروان محمد کریمي چهر  بشناس�نامه ش�ماره 94342 
درتاریخ 94/11/29  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- متقاضی با مشخصات فوق الذکر احمد کریمي 
چهر داراي ش�ماره شناسنامه 539  متولد 1362 پسرمتوفی 2- علي کریمي 
چهر  دارای ش�ماره شناسنامه 2409 متولد 1347 پسرمتوفی 3- ولي کریمي 
چهر دارای شماره شناس�نامه 321 متولد 1359 پسرمتوفی 4-کبري کریمي 
چهر دارای شماره شناسنامه 2320 متولد 1342 دخترمتوفي  5- قمر کریمي 
چهر دارای شماره شناسنامه 2532  متولد 1352 دخترمتوفی 6- زهرا کریمي 
چهر دارای ش�ماره شناس�نامه 2533 متول�د 1353 دخترمتوفی 7- فاطمه 
کریمي چهر دارای شماره شناسنامه 7622 متولد 1364 دخترمتوفی 8- توران 
مهرور  داراي ش�ماره شناس�نامه 2 متولد 1328 زوجه متوفي اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شعبه یکم  شورای حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا 

گواهی صادر خواهد شد.
                          375 رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 524/10/97  وقت رس�یدگی: 1398/5/15 س�ه شنبه 10:30 
خواهان: لیا کیومرثي  خوانده: امید رسالي   خواسته: مطالبه نفقه خواهان خانم 
لیا کیومرثي  فرزند ابراهیم  دادخواس�تی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که 
جهت رسیدگی به حوزه 10  شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده 
و وقت رسیدگی بتاریخ  1398/5/15 روز سه شنبه  ساعت 10:30  تعیین شده 
و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور شورا و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس�ی مدن�ی مراتب یک نوبت جهت اطاع و 
شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/ خواندگان  
آگهی میشود.نامبرده/ نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه کامل 
دادخواس�ت و ضمائ�م را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی 

حضور بهم رسانند.  
            376  دبیر حوزه  10  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ اجرائیه
خانم کبري کاظم لو  پیرو آگهی های قبلی درخصوص دعوی آقاي احمد اسامي  
به طرفیت شما بدینوسیله  اباغ می شود که پرونده کاسه 247/4/97  منجر 
به صدور اجرائیه برعلیه شما مبنی بر محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبل�غ 22/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و مبلغ 315/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ي در خصوص خس�ارت تاخیر چک موصوف از تاریخ سررسید چک  
تا تاریخ وصول بر اس�اس نرخ تورم اعامي از س�وي بانک مرکزي که توس�ط 
اجراي احکام محاس�به و پس از پرداخت هزینه دادرسي از محکوم علیه اخذ 
و به محکوم له پرداخت خواهد شد و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
نیم عش�ر دولتي در حق صندق دولت لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون 
اج�رای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد،این اجرائیه ده 
روزاز انتشار به اجرا گذارده خواهد شد.پس از این برای عملیات اجرائی اباغ یا 
اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگراینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت 

اجرا اعام نمائید.
                          377   رئیس حوزه  4  شورای حل اختاف دادگاه بخش قرچک

265 مورد شکستگی در شبکه توزیع آب 
شهرستان تالش رفع شد 

س�ید محمدتقی اصلح نژاد با اش�اره به جدیت و تاش امور آبفای 
تالش به منظور رفع شکس�تگی ها در ش�بکه توزیع آب شهرستان 
اظهار داشت: طی سالجاری بیش از 265 مورد شکستگی در شبکه 
توزی�ع آب، خطوط انتقال و انش�عاب آب در س�طح شهرس�تان با 

هزینه ای بالغ بر 480 میلیون ریال رفع شد.
مدی�ر امور آبفای تالش در ادامه اف�زود: به منظور کاهش هدر رفت 
آب تیم های اتفاقات ش�بکه توزیع آب در طول س�اعات شبانه روز 

در حال رصد شبکه جهت رفع شکستگی ها هستند.
وی همچنین از ش�هروندان خواست تا هرگونه شکستگی در شبکه 
توزیع آب را از طریق سامانه ارتباطات مردمی )122( به شرکت آب 

و فاضاب شهری گیان اعام نمایند.

نشست مشترک مدیرکل راه و شهرسازی گیان و 
فرماندار رشت پیرامون پروژه های سنگر-سراوان –

سیاهکل و چهار خطه کردن رشت -جیرده برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
استان گیان پدرام مدیرکل راه و شهرسازی استان در این نشست 
با اش�اره به اهمی�ت احداث محور سراوان-س�نگر- س�یاهکل در 
کاه�ش بار ترافیک�ي، ازآن به عنوان پ�روژه  ای حیاتی یاد کرد که 

بهره برداري از آن نقش مهمي در توزیع بار ترافیکي استان دارد.
وی  با بیان اینکه طول کلی پروژه 22 کیلومترمی باش�د افزود: این 
محور به صورت دو خط رفت و برگش�ت به عنوان راه اصلي باعرض 
13 مت�ر می باش�د که  18.5کیلومت�ر به بهره برداری رس�یده و از 
3.5 کیلومت�ر باقیمانده ،  1.2کیلومتر اج�رای ابنیه فنی و عملیات 

خاکریزی انجام شده و مابقی مسیر در دست اقدام است.
وی همچنین پروژه چهارخطه کردن رشت-جیرده را  که ورزشگاه 
سردار جنگل و ایستگاه راه آهن رشت در این محور قرار دارد و  با 
توج�ه به مخاطره آمیز و پرت�ردد بودن و آمار باای تصادفات جاده 
ای ،  از دیگر پروژه های مهم اس�تان نام برد و گفت : خوش�بختانه 
عملی�ات اجرایی این پروژه که به طول 8.8 کیلومتر و  عرض 23.6 

متر و با اعتباری بالغ بر 223 میلیارد ریال آغاز شده است.
پدرام در این نشست ضمن تشکر از پیمانکاران این دو پروژه ، آنها 
را از س�رمایه های اس�تان قلمداد کرد که با وجود داشتن مطالبات 
زیاد ، دست از کار نکشیده و با این اداره کل همکاری ازم را دارند 

تا هر چه سریعتر این پروژه ها به اتمام برسد.
مدیرکل راه و شهرس�ازی در پایان عمده ترین مس�ائل و مشکات 
در ح�ال حاض�ر اجرای ای�ن پروژه ه�ا را تامین مصالح دانس�ت و 
خاطرنشان کرد : از فرماندار محترم رشت درخواست داریم  در این 
امر مهم مارا یاری فرمایند تا هر چه سریعتر این پروژه ها با سرعت 
بیش�تری ادامه پیدا کند تا با راه اندازی این پروژه ها شاهد کاهش 

بار ترافیک و از همه مهترکاهش تصادفات جاده ای باشیم.

سال زراعی پر آب شالیکاران گیانی
تدوام رهاسازی آب سد سپیدرود برای آبیاری 

شالیزارها
رها س�ازی آب سد س�فید رود برای آبیاری ش�الیزارها از مرز یک 

میلیارد و100میلیون متر مکعب فراتر رفت
مدیرعام�ل ش�رکت آب منطق�ه ای گی�ان ام�روز گف�ت : از26 
اس�فند ، ت�ا امروز یک میلی�ارد و130 میلیون متر مکعب آب س�د 
 مخزن�ی س�پیدرود در کانال های آبیاری گیان رها ش�ده اس�ت.
وحید خرمی افزود : این می�زان آبگذاری به علت افزایش بارندگی 
 ها در حوضه س�د سفیدرود امس�ال 90 درصد افزایش یافته است.
ه�ای  کان�ال  در  س�پیدرود  س�د  آب  گ�ذاری  آب   : گف�ت  وی 
 کش�اورزی ت�ا پای�ان خ�رداد  ب�دون نوب�ت بن�دی ادام�ه دارد.
 مدیرعام�ل ش�رکت آب منطقه ای گی�ان اف�زود : درحال حاضر 
یک میلیارد و24 میلیون متر مکعب آب درس�د مخزنی سفید رود 

ذخیره شده است.
وحید خرمی گفت: ورودی آب س�د س�فید رود 125 مترمکعب در 

ثانیه و خروجی آن 213 متر مکعب درثانیه است.  
آب م�ورد نیاز 172 هزاراز 238 هزارهکتار ش�الیزار گیان از س�د 

مخزنی سفید رود تامین   می شود. 

ماهانه حدود 700 نفر به جرگه مستمری بگیران تامین 
اجتماعی گیان افزوده میشود

بیش از 126000 مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی گیان 
ق�رار دارند. جمیل حق پرس�ت مدیرکل تامی�ن اجتماعی گیان با 
اعام ای�ن خبر افزود : در ح�ال حاضر تعداد 85757 بازنشس�ته 
، 6830 ازکارافت�اده و 33495 بازمان�ده ، جامع�ه 126082 نف�ری 
مس�تمری بگیران تحت پوش�ش تامین اجتماعی گیان را تشکیل 
میدهند  ایش�ان همچنین با اش�اره به رش�د 7 درصدی مستمری 
بگیران در سال 97 اظهار داشت : تعهدات بلند مدت در قالب انواع 
مستمری ها بزرگترین گروه تعهدات ریالی سازمان را شامل میگردد 
.  مدیرکل تامین اجتماعی گیان با بیان اینکه در سال گذشته بطور 
متوس�ط ماهانه 195 میلیارد تومان مس�تمری پرداخت شده است 
اذعان داشت : با اعمال افزایش میزان مستمری ها در سال جدید ، 
رقمی در حدود 240 میلیارد تومان در ماه بابت پرداخت مس�تمری 
ها نیاز میباش�د .  جمیل حق پرست دراین گزارش رشد روز افزون 
میزان مس�تمری بگیران ) فراتر از روند طبیعی و محاس�باتی ( در 
مقایس�ه با بیمه ش�دگان را منجر به افت ش�دید نسبت پشتیبانی 
دانسته و خاطر نشان ساخت : سازمان تامین اجتماعی بعنوان یک 
مجموع�ه عمومی غیر دولت�ی فاقد بودجه دولت�ی ، از محل منابع 
ناشی از حق بیمه ها اداره میگردد که انجام تکالیف قانونی در ارائه 
لیس�ت و پرداخت حق بیمه واقعی و بموقع از سوی کارفرمایان در 
اجرای مطلوب تعهدات بس�یار ضروری میباش�د .  مدیرکل تامین 
اجتماعی گیان درپایان با اش�اره به اینکه حقوق مستمری بگیران 
در اردیبهش�ت ماه با اعمال رشد س�اانه پرداخت شده و بر اساس 
برنام�ه ریزی صورت گرفت�ه در دهه پایان خردادم�اه نیز پرداخت 

مستمری ها با لحاظ تفاوت فروردین ماه انجام میگیرد .  

اگهی دعوت مجمع عمومی عادی
نوبت دوم

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی مسکن مهر 
مشاغل آزاد شماره 10 

دهلران شماره ثبت 421 و شناسه ملی: 10300027100
ساعت 12 روز شنبه مورخ 98/4/3 در محل دهلران اداره تعاون 
و کار و رفاه اجتماعی شهرستان دهلران تشکیل می گردد و از 
عم�وم اعضا دعوت به عمل می اید در روز مقرر در محل مذکور 
حضور بهم رس�انند بدیهی اس�ت حضور کلیه اعضا در جلسه 
ضروری است و در صورت عدم حضور برابر اساسنامه هیچگونه 
اعتراض�ی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع موثر نخواهد 

بود.
دستور جلسه:

1-ارائه گزارشی از وضعیت شرکت توسط رئیس هیات مدیره
2-تصمیم گیری در خص�وص انتخاب اعضا اصلی و علی البدل 

هیات مدیره
3-تصمیم گی�ری در خصوص انتخاب اعضا اصلی و علی البدل 

بازرسان
4-قرائت و تصویب صورت های مالی سالهای 95 و 96 و 97

5-تصمی�م گی�ری در خص�وص افزایش تس�هیات واحدهای 
احداثی

6-تصمیم گی�ری در خصوص حقوق نیروه�ای موظفی و مدیر 
عامل و پاداش هیات مدیره و بازرسان شرکت

7-تصمیم گیری در خصوص میزان سهم آورده اعضاء و چگونگی 
تقدیم سهم اورده اعضاء به تعاونی

8-تصمی�م گی�ری در خصوص زمان و رون�د تحویل واحدها به 
اعضای تعاونی

9-تصمیم گیری در خصوص چگونگی ساخت واحدها
10-تصمیم گی�ری در خصوص انتخاب روزنامه کثیر اانتش�ار 

جهت آگهی های تعاونی
11-ماموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیات مدیره

ولی محمدی – شرکت تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شماره 10 دهلران به شماره ثبت 421
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نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگس�تری اس�تان کرمان بر 
اراده جدی دستگاه قضایی و دادگستری 
این استان بر برخورد قاطع، سریع و دقیق 

با مفاسد اقتصادی تاکید کرد.

یداه موح��د در دیدار با امام جمعه شهرس��تان 
سیرجان، اظهار کرد: بدون تردید شفافیت لیست 
کارگزاران نظام با تصویب و اباغ آیین نامه قانون 
رسیدگی به دارایی های مسئوان باعث افزایش 
اعتماد عمومی جامعه نسبت به مسئوان نظام 

خواهد شد.
وی اف��زود: برخ��ی از اص��ول قانون اساس��ی 
س��ال ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرس��یده 
بود که یک��ی از آنه��ا آیین نامه اجرای��ی قانون 
رس��یدگی ب��ه دارایی مقام��ات، مس��ئوان و 
کارگزاران جمهوری اس��امی ایران بود که در 
 نهای��ت به تصویب آیت اه رییس��ی، ریاس��ت 

قوه قضاییه رسید.
موحد ادامه داد: طبق اصل  156 قانون اساسی، 
قوه  قضاییه  قوه  ای    مس��تقل  و  پش��تیبان  حقوق  

فردی  و اجتماعی  و مسئول  تحقق  بخشیدن  به  
عدالت  و عهده  دار رسیدگی  و صدور حکم  در مورد 
تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل  و فصل  دعاوی  و 

رفع خصومات  است.
وی موض��وع قضازدایی را ی��ک بحث جدی در 
قوه قضاییه اع��ام کرد و گفت: با توجه به حجم 
ب��اای ورودی پرونده ه��ا به سیس��تم قضایی 

کشور، گسترش سیاست قضازدایی و استفاده از 
کمیسیون های شبه قضایی در رسیدگی ها، بیش 

از گذشته احساس می شود.
رییس کل دادگس��تری اس��تان کرم��ان با بیان 
اینکه تصریح کرد: مدیریت دادگس��تری استان 
همواره تاش دارد در کنار اس��تفاده از تجربیات 
ارزشمند قضات باس��ابقه، میدان را برای قضات 

جوان برای کس��ب تجربه و موفقیت باز بگذارد 
زیرا معتقدیم این جوانان هس��تند که آینده این 

نظام را می سازند.
وی در ادامه بیان کرد: خوش��بختانه برنامه های 
تحول��ی در قوه قضایی��ه آغ��از ش��ده اس��ت و 
ریاست دس��تگاه قضا به سه بخش ساختارهای 
قوه قضایی��ه، منابع انس��انی و همچنین قوانین 
که ابزار کار دس��تگاه قضا هستند، ورود کرده اند 
و اس��تان کرمان پیش��نهادات تحولی خود را به 

قوه قضاییه اعام کرده است.
موح��د به موضوع چابک س��ازی س��اختارهای 
نظام قضایی کشور نیز اشاره و خاطرنشان کرد: 
قانون، ابزار مهم کار در قوه قضاییه است و برخی 
قوانین نیاز به اصاح و تغییر دارند زیرا معتقدیم 
برخی قوانی��ن ناکارآمد پاس��خگوی نیاز فعلی 

جامعه نیستند.
رییس کل دادگستری اس��تان کرمان همچنین 
بر اراده جدی دستگاه قضایی و دادگستری این 
اس��تان بر برخورد قاطع، سریع و دقیق با مفاسد 

اقتصادی تاکید کرد.

افزایش اعتماد عمومی جامعه 
با اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئوان

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد
هنر مددکار اجتماعی جلب اعتماد 

مددجویان است
مدیر کل زندان های اس��تان همدان گفت: ای��ن هنر یک مددکار 
اجتماعی اس��ت که با فنون و هنرش، طوری عمل و اقدام کند که 

بتواند اعتماد مددجو را به خود جلب کند . 
پژمان پروین در نشستی تخصصی با مددکاران زندان های استان 
همدان اظهار کرد: مددکاری موفق خواهد بود که نسبت به حرفه خود 
تعصب، عاقه و اشتیاق داشته و تمام تاشش را برای حل مشکات  

مددجویان به کار گیرد.
وی با بیان اینکه مددکار، پلی بین زندانی، زندان و خانواده اوس��ت، 
افزود: مددجو، مددکار را پل ارتباطی خود با داخل زندان و خارج از آن 
قلمداد کرده و به عبارتی مددکار را تنها حال مشکات خود می داند.

مدیر کل زندان های اس��تان همدان بیان کرد: در مددکاری یکی از 
اصول مهم پذیرش مددجو است. ما باید فضایی ایجاد کنیم تا مددجو، 
مددکار را مأمن خودش بداند و باید مددجو این موضوع را درک کند 
که مددکار برای او و حل مشکاتش قدم برمی دارد و به این موضوع 
اعتماد کند و این هنر یک مددکار اجتماعی است که با فنون و هنرش 
طوری عمل و اقدام کند که بتواند اعتماد مددجو را به خود جلب کند .

تاکید بر راهکارهایی برای کاهش 
آسیب رفتارهای پرخطر مددجویان

مدیرکل زندان های اس��تان ایام بر لزوم بررسی فرایند اقدامات و 
ارایه راهکارهایی برای کاهش آس��یب رفتارهای پرخطر زندانیان 

تاکید کرد.
عبدالمجید کشوری در جلسه ستاد کاهش آسیب رفتارهای پرخطر 
زندان های اس��تان ایام اظهار کرد: در زندان های اس��تان ضمن 
رعایت قوانین و مقررات و برخورد اصولی با زندانیان، زمینه بازپروری 

و اصاح آنها نیز فراهم می شود.
وی تصریح کرد: کنترل دخانیات و ساماندهی آن در سطح زندان ها از 
جمله برنامه هایی بوده است که همواره به آن پرداخته شده و تقویت 
فعالیت های بهداشتی و درمانی و همچنین سالم سازی زندانیان به 
صورت هدفمند در حال پیگیری است.  مدیرکل زندان های استان 
ایام همچنین بر لزوم بررس��ی فرایند اقدامات و ارایه راهکارهایی 

برای کاهش آسیب رفتارهای پرخطر زندانیان تاکید کرد.
 

دیدار با مددجویان منتخب و فعال 
فرهنگی زندان گنبد

مدیرکل زندان های استان گلس��تان با مددجویان منتخب و فعال 
فرهنگی زندان گنبد دیدار کرد.

علیرض��ا رضوانی در دیدار با مددجوی��ان منتخب و فعال فرهنگی 
زندان گنبد گفت: سال گذشته شاهد عفو عمومی گسترده ای بودیم 
که خوشبختانه در این عفو عمومی به دلیل تعامل خوب با دستگاه 
قضایی استان شاهد آزادی جمع کثیری از مددجویان استان گلستان 
بودیم و تاش ما بیشتر در جهت نفع مددجویان بوده است تا بتوانند 

هر چه زودتر به دامان خانواده و جامعه برگردند.
وی با اش��اره به وضعیت قضایی مددجویان گفت: با تدبیر ریاست 
قوه قضاییه مبنی بر اینکه ما نباید در زندان ها زندانی مهریه داش��ته 
باشیم، تاش ما در جهت رفع مشکات ناشی از این موضوع است.

افزایش بیش از 100 درصدی کمک های 
مردمی استان زنجان در جشن گلریزان

 مدیر کل زندان های استان زنجان گفت: برابر 
گزارشات دریافتی از ستاد دیه این استان، میزان 
کمک های مردمی در اس��تان بی��ش از 110 
درصد نسبت به سال گذش��ته افزایش داشته 

است .
عاءالدین کریمی با بیان اینکه برابر گزارشات دریافتی از ستاد دیه استان 
زنجان، میزان کمک های مردمی در اس��تان بیش از 110 درصد نس��بت 
به سال گذشته افزایش داشته است، اظهار کرد: امسال برای اولین بار در 
هشت شهرستان این استان جشن گلریزان آزادی زندانیان نیازمند برگزار 
ش��د که مردم شهرستان زنجان با پنج میلیارد و 600 میلیون ریال، ابهر با 
پنج میلیارد ریال، خدابنده دو میلی��ارد و 850 میلیون ریال، خرمدره یک 
میلیارد و 980 میلیون ریال، طارم یک میلیارد ریال، ایجرود 990 میلیون 
ریال، س��لطانیه 980 میلیون ریال و ماهنشان با 660 میلیون ریال در این 
جشن ها مش��ارکت داش��ته اند. وی با بیان اینکه از 190 مددجوی جرایم 
غیرعمد در زندان های اس��تان از ابتدای ماه مب��ارک تاکنون 51 نفر آزاد 
شدند و 139 نفر نیز چشم انتظار کمک های خیران هستند، تصریح کرد: 
خوش��بختانه با قوانین جدید قضایی در زمینه مهریه، در حال حاضر هیچ 
فردی به دلیل مهریه در زندان های استان حضور ندارد و تمهیدات ازم نیز 
در این خصوص از سوی رییس کل دادگستری استان در جهت جلوگیری 

از ورود زندانیان صرفًا مهریه انجام پذیرفته است.

 آزادی 111 زندان�ی با بیش از 11 میلیارد تومان بدهی در 
ماه مبارک رمضان

اسداه گرجی زاده مدیرکل زندان های استان اصفهان نیز از آزادی 111 
زندانی با بیش از 11 میلیارد تومان بدهی در ماه مبارک رمضان خبر داد.

وی در ادامه با تفکیک جش��ن های گلریزان افزود :28 برنامه یک ش��هر 
ضیافت، 5 جش��ن نسیم مهر و 38 جشن گلریزان در اصفهان و شهرهای 
استان و همچنین 28 جشن گلریزان در مساجد شهر اصفهان برگزار شد که 

مجموعا 4 میلیارد و 530 میلیون تومان تعهد خیرین بوده است.
وی همچنین به برنامه تلویزیونی یک شهر ضیافت نیز اشاره کرد و گفت: 
برای ششمین سال متوالی این برنامه با حضور خیرین و مردم نوع دوست 
اصفهان با مش��ارکت صداوسیما برگزار ش��د که مبلغی حدود 6 میلیارد و 
100میلیون تومان به صورت نقدی و تعهدی جمع آوری شد. در 28 برنامه 
یک شهر ضیافت نیز زمینه آزادی 57 نفر با مبلغی بالغ بر 3 میلیارد تومان 
که اصل بدهی آن��ان 4 میلیارد و 720 میلیون تومان بود و گذش��ت یک 
میلی��ارد و 700 میلیون تومان را به همراه داش��ت، مهیا ش��د و به آغوش 

خانواده بازگشتند.

منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده ۶1۹ بخش تعزیرات 
قانون مجازات اسامی مصوب سال 13۷5 چه اماکنی است 
و چه تعریف مشخصی از اماکن عمومی می توان ارایه کرد؟ 
آیا اماکنی مانند پادگان نظامی ادارات دولتی خاص مشمول 

عنوان اماکن عمومی مذکور در این ماده می شوند یا خیر؟
منظور از اماکن عمومی مذکور در ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسامی مصوب سال 1375 یا تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز مصوب سال 1392، محل هایی اس�ت که آماده برای ورود عموم است 
و م�ردم بدون نیاز به کس��ب اجازه، ح��ق ورود دارند، مانند ادارات، اماکن 
مذهبی و مراکز خری��د و پذیرایی بنابراین اماکن��ی مانند پادگان نظامی 
یا ادارات دولتی خاص که مهیا برای ورود عموم نیس��ت، ش��امل اماکن 

عمومی نمی شود.
نظر به مفاد م�واد 3۹، 40 و 42 از قانون مجازات اس�امی 
آی�ا حکم به معافیت از کیفر و ق�رار تعویق صدور حکم قابل 
تجدیدنظر اس�ت یا خیر و در ضمن ضمانت اجرای تعویق 
مراقبت�ی همراه با تدبیر مقرر در ماده 42 چیس�ت؟ چنانچه 
تعویق مراقبتی همراه با دس�تور دادگاه باشد مرجع اجرای 
دستورات خود دادگاه است یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام 

کیفری خواهد بود؟
با توجه به ماده 55 قانون مجازات اس��امی مصوب سال 1392 چنانچه 
دادگاه صادرکنن��ده قرار تعویق صدور حکم یا دادس��تان یا قاضی اجرای 
اح��کام احراز کنند که محکوم علیه حایز ش��رایط مق��رر قانونی جهت به 
تعویق انداختن یا معافیت از کیفر نبوده، می توانند لغو تعویق صدور حکم و 
معافیت از کیفر را از دادگاه صادرکننده قرار تقاضا کنند. در ماده 44 قانون 
مجازات اسامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط 
تعویق مشخصًا  احصا شده است.  مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت 
بر اجرای دستورات مذکور، نهاد اجرای احکام کیفری است و توسط قاضی 

اجرای احکام صورت می گیرد.
در صورتی که زوج تبعه ایران فوت کند، چنانچه متوفی پیرو 
مذهب شیعه باشد زوجه به چه ترتیب ارث می برد و اگر پیرو 
مذاهب دیگری باش�د که قانون اساس�ی آن را به رسمیت 

شناخته است، چگونه ارث خواهد برد؟
چنانچه زوج تبعه ایران در دوره زناشویی فوت کند، دو حالت قابل پیش بینی 
است: اگر زوج شیعه بوده و دارای اواد باشد، زوجه یک هشتم بهای اعیانی 
و اشجار موجود در غیرمنقول ارث می برد )مواد 901 و 947 قانون مدنی( 
همچنین در صورتی که زوج پیرو مذاهب اهل سنت یا مسیحی یا کلیمی یا 
زرتشتی باشد، سهم زوجه مطابق مقررات مربوط به مذهب متوفی خواهد 
بود. )اصل 12 و 13 قانون اساسی و قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان 

غیرشیعه مصوب 1312 و رأی ازم ااتباع هیأت عمومی(
اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده 8۹2 قانون مدنی برادر 
و خواهر ابوینی یا ابی داشته اما یک یا دو برادر ه�م مازاد بر 
حد نصاب مقرر داش�ته باشد، آیا در این صورت حجب مادر 

محقق نمی شود و مادر فاقد حاجب است؟
با توجه به بند ب از ماده 892 قانون مدنی و شروط ذکرشده در بند مذکور 
)شرط چهارم( با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد 
نصاب، تأثی�ری در م�یزان حصه مادر م�توفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود 
برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس )یک ششم( 

از ماترک محروم می شود.

همه  اشخاص به صرف انسان بودن به طور 
بالقوه این توانایی را دارند که صاحب حقوق 
و تکالیفی ش�وند. به عن�وان مثال همه حق 
دارا ش�دن و تملک ام�وال را دارند. به این 
ام�ر در اصطاح حقوق�ی »اهلی�ت تمتع« 

گفته  می شود. 

اهلیت تمتع به این معناس��ت که اشخاص  می توانند 
دارای حق باشند؛ اصوا همه  افراد و اشخاص اهلیت 
تمتع دارند. اما زندگی در اجتماع عاوه بر دارا ش��دن 
حقوق، نیازمند اجرا و انجام برخی اعمال حقوقی نیز 
هست. به عنوان مثال بستن قرارداد با دیگران، ازدواج 

کردن، طاق گرفتن و وصیت نامه نوشتن.
بنابراین عاوه بر اهلیت برخوردار ش��دن از حقوق و 
تکالیف، افراد باید توانایی و شایس��تگی اجرا و انجام 
اعمال حقوقی را نیز داش��ته باش��ند. به این توانایی و 
شایس��تگی در اصطاح حقوقی »اهلیت اس��تیفا« 
گفته  می ش��ود. همه  افراد لزوما اهلیت استیفا ندارند. 
به افرادی که اهلیت اس��تیفا ندارند »محجور« گفته  
می شود. محجور به معنای ش��خصی است که حق 
انجام دادن اعمال حقوقی مانند بستن قرارداد را ندارد.
اداره ام��ور محجوران با ولی قهری و قیم آنهاس��ت. 
البته این اش��خاص در نحوه اداره ام��ور محجوران 
دارای محدودیت های��ی هس��تند و اختیارات ش��ان 

نامحدود نیست.
در ماده 1207 قانون مدنی محجوران به س��ه دسته 
اشخاص صغیر، اشخاص غیررشید یا سفیه و اشخاص 

مجنون تقسیم می شوند.
اشخاص صغیر، یعنی کسانی که به سن بلوغ شرعی 
نرس��یده اند که در دختران 9 س��ال و در پس��ران 15 

سال است.
اش��خاص غیررش��ید یا س��فیه، یعنی کس��انی که 
نمی توانن��د ض��رر و منفعت خ��ود را در ام��ور مالی 
تش��خیص دهند همچنین اشخاص مجنون کسانی 

هستند که دارای اختال روانی ویژه ای هستند.
در اینجا پرسشی مطرح می ش��ود، مبنی بر اینکه آیا 
این دس��ته از افراد تا برطرف شدن حجر خود قادر به 

انجام هیچ گونه معامله ای نخواهند بود؟
در پاس��خ باید گف��ت قانون در حمای��ت از این افراد، 
همچنان که آنها را از انجام اموری منع کرده، امتیازی 
نیز برای آنها قائل شده است تا کمترین ضرر ممکن 
متوجه آنها ش��ود. ای��ن امتیاز، برخ��ورداری از یک 
»نماینده« اس��ت ک��ه مهمترین ویژگ��ی او »امین 

بودن« است.

نمایندگان متعددی در قان��ون وجود دارند که »ولی 
قهری« و »قیم« از مهمترین آنها هس��تند. هنگامی 
که محجور تحت وایت هر یک از این ها قرار بگیرد 

به وی »مولی علیه« گفته می شود.
ولی قهری همان پدر و جد پدری است. گاهی ممکن 
است این دو وصیت کنند و امور مادی یا تربیت کودک 
را به شخص خاصی بسپارند که به او »وصی« گفته 
می شود و او هم نوعی، ولی قهری محسوب می شود.

کلمه قهری به معنای اجباری اس��ت. به این علت به 
این اشخاص، ولی قهری گفته می شود که نمایندگی 

این افراد به حکم »قانون« است و اختیاری نیست.
اداره مالی و تصرف در ام��وال محجور بر عهده پدر، 
ج��د پدری و در صورت وجود وصی��ت و فوت آنها، با 

وصی است. 
قیم هم به معنای سرپرست است. قیم کسی است که 
اداره امور مالی محجور را بر عهده دارد و می تواند در 

اموال او تصرفاتی انجام دهد.
در برخی موارد قیم می توان��د عهده دار حضانت هم 

بشود. قیم به حکم دادگاه مشخص می شود.
بر اس��اس ماده 1218 قانون مدنی، برای اش��خاص 
ذیل نصب قیم می شود: برای صغاری که ولی خاص 
ندارند؛ برای مجانین و اشخاص غیررشید که جنون 
یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی 
خاص نداش��ته باش��ند و برای مجانین و اش��خاص 
غیررش��ید که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان 

صغر آنها نباشد.
قیم و ولی قهری باید مصلحت شخص محجور را در 
تمامی اموری که برای او انجام می دهند، رعایت کنند؛ 

یعنی همواره نفع او را در نظر بگیرند و کاری نکنند که 
به ضرر محجور باشد.

با این ح��ال قانونگ��ذار برای رعایت هرچه بیش��تر 
مصلحت، انجام برخی از معامات را برای قیم و ولی 
قهری ممنوع دانسته یا برخی از اقدامات قیم را منوط 

به اجازه دادستان کرده است.
به گ��زارش میزان، به طور کلی ب��ا توجه به ماده 73 
قانون امور حس��بی دادگاه حق دخال��ت در کار ولی 
قهری و وصی را ندارد و فقط می تواند وصایت وصی 
را تایید کند بنابراین دست ولی قهری برای انجام هر 

معامله ای باز است.
چون فرض بر این اس��ت که ولی قهری غالباً دلسوز 
محجور اس��ت و به ضرر او کاری انجام نمی دهد. اما 
اگر، ولی قهری کاری انجام دهد که خاف مصلحت 
محجور باشد و به او ضرری برساند، دادگاه بعد از اثبات 
این موضوع، او را عزل می کند و شخص دیگری را به 

عنوان قیم برای او انتخاب می کند.

 انج�ام چ�ه معاماتی برای قی�م ممنوع 
است؟

پرس��ش دیگری که مطرح می ش��ود، این است که 
انجام چه معاماتی برای قیم ممنوع است؟ در پاسخ 
باید گفت یک��ی از این موارد در م��اده 1240 قانون 
مدنی مورد اشاره قرار گرفته است. طبق این ماده قیم 

نمی تواند از طرف خود با محجور معامله کند.
یعنی برای مث��ال قیم نمی تواند در ق��رارداد خرید و 
فروش یک بار به عنوان نماینده محجور و از طرف او 
خریدار یا فروش��نده واقع شود و در عین حال خودش 

نیز طرف دیگر عقد باش��د. حال چه بخواهد مالی از 
خ��ود به محجور انتقال دهد یا مال��ی از محجور را به 

خود انتقال دهد.
با این حال ق��رارداد هبه که ش��خص در آن مالی را 
بدون گرفتن مبلغ یا هر چیز دیگری به دیگری انتقال 
می دهد، می تواند از جانب قیم برای محجور صورت 
بگیرد؛ یعنی قیم مالی را به محجور ببخشد، چون در 
اینجا هیچ ضرری اتفاق نمی افتد و بااتر از آن حتی 

نفعی به محجور می رسد.
حتی اگر قیم هدیه ای کوچک به مناسبت تولد یا دیگر 
مراسم مهم برای خویشاوندان و دوستان محجور از 

اموال محجور بخرد باز هم ایرادی ندارد.

 کدام معامات قیم نیاز به تأیید دادستان 
دارد؟

در م��وارد زیر معامات قیم باید توس��ط دادس��تان 
تأیید شود:

1- طبق ماده 1241 قانون مدنی قیم نمی تواند اموال 
غیرمنقول )مانند خانه و زمین( ش��خص محجور را 
بفروشد یا به رهن گذارد یا معامله ای انجام دهد که در 
نتیجه آن، خودش به محجور بدهکار شود مگر اینکه 
مصلحت او را مراعات کرده باشد و این معامله به تأیید 

دادستان که مدعی العموم است، برسد.
در این مورد دادس��تان تنها زمانی این اجازه را به قیم 
خواهد داد که تشخیص دهد قیم قدرت پرداخت دین 

خود به محجور را دارد.
2- قیم نمی تواند بدون ضرورت و احتیاج قرض کند 

مگر اینکه دادس��تان تصویب کند البته اگر شخص 
محجور بیمار بوده یا نیاز فوری به پول داش��ته باشد، 
قیم می تواند قرض بگیرد و بعد به دادس��تانی اعام 

کرده و اجازه را دریافت کند.
ام��ا در موارد دیگر که قرض گرفت��ن ضرورتی ندارد 
و قیم می خواه��د با گرفتن این ق��رض نفع مالی به 
محجور برس��اند یا اموال او را زیادتر کند، همان ابتدا 

باید از دادستان اجازه بگیرد.
3- طبق ماده 1242 قانون مدنی قیم نمی تواند دعوای 
مربوط به شخص محجور را با صلح خاتمه دهد مگر 
با تأیید دادس��تان چون اگر قیم بخواه��د با صلح به 
دعوایی پایان ده��د، باید از برخی حقوق مربوط به او 

چشم پوشی کند.
در نتیجه، صلح اکثراً به ضرر محجور خواهد بود. با این 
حال اگر دادس��تان تشخیص دهد که صلح برخاف 
مصلحت نیس��ت و ضرری نمی رساند، قیم می تواند 

آن را انجام دهد.

 وضعیت انجام معامات ممنوعه توسط 
قیم 

حال اگر قیم این مقررات را زیر پا بگذارد و معامات 
ممنوعه را انجام دهد، چه اتفاقی می افتد؟

اگر قیم از جانب خود ب��ا محجور معامله ای کند، این 
معامله باطل است. در هر یک از معاماتی که انجام 
آنها به اجازه دادس��تان نیاز دارد، اگر قیم این اجازه را 
نگیرد، معامله در حالتی بین صحیح و باطل می ماند 
یعنی باید صبر کنیم که دادستان آن را تأیید یا رد کند. 
اگر دادستان آن را تأیید کند، معامله صحیح می شود و 
اگر رد کند، معامله باطل خواهد بود. اگر از اقدامات قیم 
خسارت و ضرر و زیانی به محجور یا اشخاص دیگر 
وارد شده و قیم مقصر باشد، مسئول جبران خسارات 

وارده خواهد بود. 
اگر کاری که قیم انجام داده اس��ت، خیانت در امانت 
محسوب ش��ود یعنی به ضرر محجور اموال او را مال 
خود کند، اصطاحًا تصاحب کند یا آن را از بین ببرد، 
گم کند یا مورد اس��تفاده قرار دهد، از نظر کیفری نیز 
مسئول است و طبق ماده 674 بخش تعزیرات قانون 
مجازات اسامی مصوب سال 1375 حسب مورد به 

حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود.
اگر معلوم ش��ود قیم امین نبوده اس��ت یا اینکه امین 
بوده اما بعداً کار هایی انجام داده است که دیگر امین 
شناخته نمی ش��ود یا لیاقت و توانایی ازم برای اداره 
ام��وال محجور را ن��دارد، دادگاه او را ع��زل )برکنار( 

می کند و قیم دیگری به جای او منصوب می کند.

حقوق محجوران و وظایف قیم 

گزیده ها

رییس کل دادگس�تری اس�تان هرمزگان 
با اعام خبر دس�تگیری عوامل ش�هادت 
دو ت�ن از مأم�وران دریابانی شهرس�تان 
مین�اب، از رس�یدگی وی�ژه و فوق الع�اده 
به ای�ن پرونده و طی مراحل دادرس�ی در 

سریعترین زمان ممکن خبر داد. 

علی صالحی با بین اینکه دو مأمور وظیفه شناس 
در تاری��خ 21 خردادم��اه، حین انج��ام وظیفه و 
عملیات برای مقابله با قاچاقچیان در نوار ساحلی 
شهرس��تان میناب به درجه رفیع ش��هادت نائل 
شدند، گفت: در پی این حادثه تأسف بار، با دستور 
مقام قضایی، رس��یدگی به موضوع در دستور کار 
ویژه دادسرای عمومی و انقاب شهرستان میناب 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 

هرمزگان، وی اظهار کرد: اس��توار یکم »سجاد 
افراسیابی« و گروهبان یکم »حسن کریمی« دو 
مرزبانی بودند که در مقابله با قاچاقچیان، به درجه 
رفیع شهادت نائل شدند. یک نفر دیگر از مرزبانان 

نیز در این درگیری زخمی شده است.
رییس کل دادگس��تری استان هرمزگان تصریح 
کرد: س��ه نف��ر از قاچاقچی��ان در این خصوص 
دستگیر و به منظور طی مراحل قانونی به زندان 

معرفی شده اند.
وی با بیان اینکه این پرونده جهت انجام تحقیقات 
مقدماتی به ش��عبه بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقاب شهرستان میناب ارجاع شده است، ادامه 
داد: به علت اهمیت موضوع تأکید ش��ده است تا 
رس��یدگی به صورت ویژه و در وق��ت فوق العاده 
انجام شود و مراحل دادرسی در سریعترین زمان 

ممکن صورت گیرد.

رییس کل دادگس�تری استان زنجان در 
پی ریزش ساختمانی به دلیل گودبرداری 
غیراصولی و کش�ته ش�دن یک نفر و نیز 
مفق�ود ش�دن 3 نف�ر، دس�تور پیگیری 
قانونی حادثه و تشکیل پرونده با فوریت 

در دس�تگاه قضایی را صادرکرد.

در پی گ��زارش س��ازمان آتش نش��انی مبنی 
بر ری��زش آوار س��اختمانی در منطقه وحیدیه 
زنجان بر اث��ر گودبرداری غیراصولی که منجر 
به فوت ی��ک نفر از هموطنان و مفقود ش��دن 
س��ه نفر ش��ده بود، حجت ااس��ام اسماعیل 
صادقی نیارکی، رییس کل دادگس��تری استان 
زنجان دستور بررسی و پیگیری قانونی حادثه 
و تش��کیل پرونده با فوریت در  دستگاه قضایی 

را ص��ادر ک��رد.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری استان 
زنجان، وی با اش��اره به اینکه متأس��فانه این 
حادثه منجر به ف��وت یک نفر و مصدومیت دو 
نفر دیگر از همش��هریان نیز شده است، افزود : 
دستگاه های مسئول از جمله نظام مهندسی و 
شهرداری که باید در صدور مجوز گود برداری 
و تضمین امنی��ت جانی کارگ��ران اقدامات و 
نظارت فن��ی را انجام دهند، باید پاس��خگوی 

این حادثه باش��ند.
رییس کل دادگستری استان زنجان ضمن ابراز 
همدردی و تسلیت در پی فوت یکی از کارگران 
در این حادثه تاکید کرد: جان انسان ها شریف 
اس��ت و برای حفظ جان افراد در محل کار باید 
اقدامات پیش��گیرانه انجام شود تا شاهد وقوع 
چنین حوادث تلخی که منجر به فوت کارگران 

زحمت کش می ش��ود، نباش��یم .

رسیدگی ویژه به پرونده شهادت مأموران 
دریابانی میناب

دستور تشکیل پرونده فوری در پی ریزش 
یک ساختمان 
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   اجتماعی  

چهره ها

بخشودگی دایمی جرایم کارفرمایان 
خوش حساب 

 سرپرست س��ازمان تامین اجتماعی 
گف��ت: براس��اس م��اده 13 قانون 
بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان 
خوش حس��اب دایمی ش��ده است تا 
حداکثر استفاده را از توان تولید کشور 
داشته باشیم. محمدحسن زدا افزود: 
ما تا دو سال گذش��ته بدحساب ها را 
جریمه می کردیم، ولی در حال حاضر فقط تمرکزمان بر خوش حساب هان 
اس��ت. در سال رونق تولید ملی با بخش��ودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان 

خوش حساب، می توانیم یک اقدام عملی در این زمینه انجام دهیم.

بهره برداری از مترو پرند تا 2سال آینده
 معاون فنی و عمرانی استاندار تهران 
وضعی��ت  آخری��ن  درخص��وص 
قطارهای ش��هری شهرستان های 
اس��تان تهران گفت: تا دو سال آینده 
مترو پرند آماده بهر ه برداری می شود. 
محمد تقی زاده افزود: همچنین درباره 
قطار شهری مارد مطالعات اولیه آن 
انجام شده و مقرر شد تملک اراضی در شهرستان توسط شهرداری مارد 
اتفاق بیفتد. وی همچنین به مترو پردیس اشاره کرد و گفت: مطالعات نهایی 
مترو پردیس نیز در حال انجام است تا به زودی و با همکاری شرکت شهر 

جدید پردیس اجرایی شود. 

صدور کارت ملی هوشمند در انتطار 
تولید انبوه بدنه

 سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: 
در انتظار تولید انبوه بدنه کارت ملی 
هوش��مند توس��ط چاپخان��ه دولتی 
هس��تیم و هرزمان که این کارت ها 
تولید شود، ثبت احوال این آمادگی را 
دارد ک��ه کارت های ملی هوش��مند 
متقاضی��ان را ص��ادر کن��د. به گفته 
سیف اه ابوترابی این سازمان ظرفیت صدور ماهیانه 2/5میلیون کارت ملی 

هوشمند را دارد، اما در حال حاضر منتظر تولید انبوده بدنه کارت ها است.

استان های رکورددار مصرف 
قلیان و سیگار

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: بااترین میزان مصرف قلیان 
در کشور به استان های بوش��هر، هرمزگان، سیستان بلوچستان و 
فارس اختصاص دارد که از این بین آمار مصرف قلیان در استان های 
جنوبی در زنان از مردان بیشتر است.  علیرضا رییسی افزود: همچنین 
مصرف سیگار در اس��تان های مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین و 
البرز بیشترین میزان را دارد، همچنین بااترین میزان مصرف سیگار 

در سنین 45 تا 54 است.

شرط مهم تولید سواری های دیزلی
رییس کمیته محیط زیس��ت ش��ورای ش��هر تهران گف��ت: تولید 
سواری های دیزلی، تنها در صورتی امکانپذیر است که استانداردهای 
س��ازمان محیط زیست لحاظ شود.آرش حس��ینی میانی تصریح 
کرد: قانونی برای هوای پاک وجود دارد که مجلس آن را به تصویب 
رسانده است؛ این قانون تکالیفی برای دستگاه های مختلف مشخص 
کرده که یکی از آنها در حوزه آایندگی است. وی خاطرنشان کرد: 
البته گاهی برای یک منطقه شهری، استاندارهای سختگیرانه ای 
در نظر گرفته می شود اما درحال حاضر سازمان محیط زیست اقدام 

به چنین کاری نکرده است.

الزام دانشگاه ها به مصاحبه دکتری 
از جاماندگان 

رییس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ما در سازمان سنجش 
به همه دانشگاه ها اعام کرده ایم که با توجه به بازه زمانی مشخصی 
که ب��رای مصاحبه اع��ام می کنند ع��اوه بر آن زمان��ی را برای 
رشته هایی تعیین کنند که ممکن است همزمان برگزار شود. ابراهیم 
خدایی افزود: با توجه به اینکه تعداد رشته ها زیاد است و در یک سری 
از رشته ها تعداد داوطلبان هم زیاد است، دانشگاه ها موظف شده اند 

یک بازه زمانی برای جاماندگان درنظر بگیرند.

فعالیت کودکان کار 15کشور در ایران 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره کودکان کار در ایران گفت: 
حضور کودکان کار از حدود پانزده کشور جهان در ایران بر پیچیدگی 
و در نتیجه ض��رورت اتخاذ راههای متنوع برای مقابله با این پدیده 
می افزاید. محمد ش��ریعتمداری تصریح کرد: بی��ش از 50 درصد 
کودکان کار از کش��ورهای افغانستان، عراق، پاکستان، بنگادش 
بوده، حتی برخی نیز از کش��ورهای دور دست هستند. براین اساس 
همکاری وزارت کشور و خارجه درباره کودکان کار مهاجر به عنوان 

یک پدیده  جانبی مهم در دستورکار و برنامه عملیاتی ما قرار دارد.

هزینه حوادث طبیعی در کشور
رییس مرکز تحقیقات در حوادث و بایا، گفت: حدود 15درصد از تولید 
ناخالص ملی در بحث حوادث طبیعی هزینه می شود که باید برای مدیریت 
حوادث برنامه ریزی بهتری داشته باشیم.حمیدرضا خانکه تاکید کرد: باید 
شواهد علمی در این حوادث مورد بررسی قرار بگیرند و یک برنامه جامع 

برای مدیریت حوادث مبتنی بر شواهد علمی تدوین شود.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

مسئله کاغذ، وارد فاز جدید شد
ب�ازار کاغ�ذ و نوس�انات آن  گروه

همچن�ان س�وژه م�ورد بحث فرهنگی
رسانه هاس�ت؛ موضوع�ی که 
خواه ناخواه غالب اقشار مختلف 
جامعه از دانش آموز، دانش�جو، ناشران و اهالی 
مطبوعات تا حتی بازنشستگان کتابخوان را هم 
درگی�ر خود کرده اس�ت. اما آنچه ک�ه این روزها 
بیش از پیش به آن توجه می شود، موضوع حمایت 
از کارخانه های تولید کاغذ داخلی برای خودکفایی 
بازار و البته جلوگیری از قاچاق این کااس�ت که 
البته مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی 
در گفت وگو با رسانه ها این مهم را تشریح کرده 

است.

 80 هزار یورو ارز برای واردات کاغذ 
به ارشاد رسید 

و  مدی��رکل مطبوع��ات  دربن��دی  س��یدمحمدرضا 

خبرگزاری ه��ای داخل��ی در گفت وگو با ف��ارس درباره 
برطرف شدن برخی از مشکات در حوزه کاغذ و ترخیص 
از گمرک اظهار کرد: پس از اینکه مقام معظم رهبری در 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به وزیر ارشاد و صنعت 
تاکید کردند مس��ئله کاغذ را حل کنید، جلسه ای در دفتر 
معاون اول رئیس جمهور تشکیل و مقرر شد به میزان 80 

هزار یورو برای وزرات ارشاد ارز دولتی تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه تخصیص این ارز برای آن بود تا در اختیار 
تجار قرار گیرد و در سال 98 مسئله کاغذ از حالت بحران 
خارج ش��ود، گفت: از این میزان اعام شده 40 هزار یورو 
به معاونت فرهنگی برای چاپ کتاب تخصیص یافت تا 
کاغذ سفید و تحریر تهیه و 40 هزار یورو برای ورود کاغذ 
کاهی در اختیار معاونت مطبوعات��ی قرار گرفت تا برای 

رسانه ها کاغذ وارد کند.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی افزود: از آن 
زمان که معاون اول رئیس جمه��ور این مصوبه را اباغ 
کرد، فرآیند اداری کمی به طول انجامید، اما پس از آن قرار 
شد یک نفر از معاونت فرهنگی و یک نفر از سوی معاونت 
مطبوعاتی برای اجرای این کار معرفی ش��ود؛ از س��وی 
معاون��ت مطبوعاتی، من به عن��وان مدیرکل مطبوعات 
داخلی و از سوی معاونت فرهنگی، مدیرکل کتاب معرفی 
و نام کاربری دریافت کردند تا در سامانه جامع وارد شده و 

تمام درخواست ها را بررسی کنند.
به گفته وی، با این روش درخواست ها بررسی خواهد شد و 

میزان اعطای ارز دولتی قابل کنترل خواهد بود.

ماج�رای کاغذه�ای واردات�ی کارخان�ه   
مازندران

دربندی همچنین در پاسخ به س��والی درباره دریافت ارز 
دولتی از سوی کارخانه چوب و کاغذ مازندران و ورود کاغذ 
به جای خمیر و مواد اولیه و اینکه آیا این مس��ئله زیر نظر 
معاونت مطبوعاتی ارشاد بوده، نیز توضیح داد: این مسئله 
زیر نظر معاونت مطبوعاتی نبوده است. بخش عمده سهام 
ای��ن کارخانه، متعلق به بانک ملی اس��ت و حالت دولتی 
دارد. وظیفه کارخانه تا اان این بوده ارز دریافتی را برای 
وارد کردن خمیر کاغذ هزینه کند تا در ادامه با استفاده از 
چوب های شکسته جنگل های ایران کاغذ تولید کند، اما 

برای تولید کاغذ با مشکاتی مواجه شده است.
وی تصریح کرد: اینکه آیا کارخانه چوب و کاغذ مازندران 
کارت بازرگانی داش��ته و می توانسته کاغذ وارد کند یا نه 
را اطاع ندارم. نمی دانیم مجوزهای ازم را داش��ته اند یا 
نه؛ اما در هرحال ای��ن کار را انجام داده و اقدام به واردات 
کاغذ کرده است. البته تاکید می کنم که کاغذهای وارداتی 
بدون نظارت این معاونت و بدون اطاع دادن به ما، وارد 

و توزیع شده است.

 سازمان تعزیرات وارد شد
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه بر اساس مصوبات 
کارگروه کاغذ هرکس که کاغذ با ارز دولتی وارد می کند 
باید زیر نظر ارشاد، آن را توزیع کند، اما کارخانه مازندران 

اینگونه عمل نکرده است؛ خاطرنشان کرد: اخیرا مدیران 
کارخانه تغیی��ر کرده  و مدیران جدی��د روی کار آمده اند. 
مدی��ران جدید با ما جلس��ه ای داش��ته و وعده همکاری 
داده ان��د و در این مس��یربرای نخس��تین بار فهرس��ت 

کاغذهای واگذار و توزیع شده خود را منتشر کرده اند.
 پس از بررس��ی این فهرست متوجه شدیم روزنامه هایی 
که حتی چاپ نمی ش��دند از این کارخان��ه کاغذ دریافت 
کرده اند و یا روزنامه ای که 2 تن کاغذ نیاز داش��ته 20 تن 
کاغذ دریافت کرده است. ما اینها را جزو برنامه گذاشته ایم 
و قرار است به وضعیت آنها رسیدگی کنیم زیرا رسانه ای 
که 20 تن کاغذ دریاف��ت کرده نمی تواند زین پس کاغذ 

دریافت کند و به تعزیرات هم معرفی خواهد شد تا بدانیم 
روزنامه ای که با 200 نس��خه منتش��ر می شود با 20 تن 

کاغذ چه کرده است!
وی در پاس��خ به اینکه کارخانه چ��وب و کاغذ مازندران 
کاغذهای واردات��ی را با ارز نیمای��ی وارد کرده یا دولتی 
گفت: کاغذهای وارد ش��ده این کارخانه در گذشته با ارز 
دولتی بوده اما آنچه اخیرا وارد کرده با ارز نیمایی اس��ت. 
ضمن اینکه تاکید می کنم این کارخانه هیچ فعالیتی زیر 

نظر معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد ندارد.
دربندی تاکید کرد: بر ارز نیمایی نظارتی نیست و هرکسی 

می تواند اقدام کرده و با ارز نیمایی کاغذ وارد کند.

»برایم حافظ بگیر« روایتی داستانی از زندگی فرمانده مدافع حرم 
شهید شعبان نصیری توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

سردار حاج شعبان نصیری که از یادگاران 8 سال دفاع مقدس بود و 
سابقه حضور طوانی در »سوریه« به منظور دفاع از »حرِم حضرت 
زینب کبری )س��ام اه علیها(« را در کارنامه خود داشت، در شب 
اول »رمضان المبارک« سال 1396، در جبهه عراق و طی عملیات 
آزادسازی »موصل« به شهادت رس��ید. شهید شعبان نصیری در 
قرارگاه فوق سری نصرت نیز حضور موثری داشت و فعالیت های 
گوناگونی را در کنار فرماندهان این قرارگاه از جمله س��ردار محمد 
باقری و سردار ش��هید علی هاشمی انجام می داد. پس از مدتی به 
لشگر 9 بدر رفت. مدتی در این لشگر به فرماندهی شهید اسماعیل 
دقایقی فعالیت کرد و با شهادت این سردار در عملیات کربای 5، 
در جایگاه رییس س��تاد این لش��گر به فرماندهی حاج محمدرضا 

نقدی مشغول فعالیت شد.
حاج ش��عبان نصیری با آغاز درگیری های س��وریه و عراق راهی 
دمش��ق و حلب و کربا و سامرا ش��د. او حضور موثری در سوریه 
داشت و رفاقت و نزدیکی اش به فرمانده داور نیروی قدس سپاه، 
س��ردار حاج قاسم سلیمانی باعث ش��ده بود از مشورت های او در 

عرصه های مختلف استفاده کنند.
کتاب خاطرات ش��عبان نصیری روایتی اس��ت داستانی از زندگی 
سراسر اخاص و جهاد این فرمانده گمنام که در آن با بیش از 100 
نفر از همرزمان و دوستان و نزدیکانش از جمله سرلشکر حاج قاسم 
سلیمان فرمانده س��پاه قدس، ابومهدی المهندس )فرمانده حشد 
الشعبی عراق( و همچنین حجت ااسام »سید سعیدرضا عاملی« 

دبیر شورای عالی انقاب فرهنگی و… مصاحبه شده است.

کتاب

کتاب »برایم حافظ بگیر« 
منتشر شد

معاون فرهنگی س��تاد کانون های فرهنگی، هنری مساجد کشور گفت: سومین جش��نواره ملی فیلم کوتاه 
»طنین مسجد« ویژه اعضای کانون های فرهنگی، هنری مس��اجد به همت استان گلستان و کانون طنین 

گرگان برگزار می شود.
سعید سعادتی با اشاره به اینکه اختتامیه این جشنواره امسال 28 تیرماه و در ایام مصادف با روز جهانی مسجد در 
استان گلستان برگزار می شود، تصریح کرد: بر اساس فراخوان اولیه عاقه مندان تا 31 خردادماه فرصت داشتند 
تا آثار خود را برای شرکت در این جشنواره در موضوعات اعام شده ارسال کنند که با توجه به درخواست های 
هنرمندان و فیلم سازان این فرصت به زودی تمدید و مجدداً اطاع رسانی می شود. وی تصریح کرد: استفاده 
از ابزار هنر در جهت ترویج و گس��ترش سبک زندگی اسامی - ایرانی در جامعه، جهت دهی به گرایش های 
هنری در حوزه فیلم، حرکت به س��مت تولید آثار با موضوع س��بک زندگی اس��امی، ایرانی،  ورود اعضای 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور به حوزه فیلم و استفاده بیشتر از قابلیت های آن، بسط و گسترش 
حوزه فیلم سازی از طریق تربیت و آموزش هنرمندان متعهد و تولید و خلق آثار هنری دینی و حرکت به سمت 
کارآفرینی هنری از جمله اهداف برگزاری این جش��نواره اس��ت. معاون فرهنگی و هنری ستاد کانون های 
فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: آثار ارسالی در همه بخش ها باید با موضوع سبک زندگی اسامی- ایرانی 
باشد. وی با بیان اینکه بخش ویژه این جشنواره هم با دو موضوع برگزار می شود، افزود: چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اسامی و وحدت اسامی موضوعات بخش ویژه است. هم چنی بن بخش های رقابتی جشنواره شامل 
بخش آزاد، بخش های ویژه کانون  های فرهنگی و هنری مساجد و بخش ویژه شامل فیلم کوتاه داستانی است.

معارف

دبیر دومین مس��ابقه شعر »گوهرشاد« با اش��اره به تأکید رهبر انقاب بر مظلومیت حماسه گوهرشاد و 
لزوم پرداخت به آن گفت: دومین دوره این مس��ابقه با همکاری مؤسسه فرهنگی پارسی زبانان و جبهه 

فرهنگی انقاب اسامی )راه( برگزار می شود.
نغمه مستشار نظامی در گفت وگو با فارس اظهار کرد: اولین دوره این مسابقه در سال 95 برگزار شد که 
اس��تقبال خوبی در نخستین دوره صورت گرفت و اشعار بس��یاری به دبیرخانه واصل شد؛ این اشعار در 
کتابی با نام »حماسه گوهرشاد« به انتخاب علیرضا قزوه منتشر و در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی شد.

این شاعر با بیان اینکه در دوره گذشته رضا اسماعیلی، امیری اسفندقه، انصاری نژاد، بیابانکی، سعیدی راد، 
رجبعلی زاده کاش��انی، علی داوودی، عباس خوش عمل، خدابخش صفادل، محدثی خراس��انی، رضا 
نیکوکار، فریبا یوسفی، عبدالحمید ضیایی و سعدآبادی از شاعرانی بودند که اشعارشان در کتاب درج شده 
است تصریح کرد: با همکاری اساتید ارزشمند، مسئله گوهرشاد، مورد توجه قرار گرفت و کتاب ارزشمندی 
گردآوری و منتشر شد؛ به گونه ای که تا به حال در تاریخ ادبی کشورمان این میزان شعر برای گوهرشاد 

سروده نشده بود و پس از گذشت 81 سال از این حماسه برای نخستین بار چنین کتابی منتشر شد.
مستشار نظامی همچنین با اشاره به اس��تقبال در دوره نخست و تصمیم مجدد دبیرخانه برای استمرار 
دوره های آتی این جشنواره خاطرنشان کرد: جبهه فرهنگی انقاب اسامی همان گونه که از نخستین 
دوره حامی جش��نواره بود، برای دوره دوم نیز همکار ما خواهد بود. یکی از اش��عار برگزیده دوره گذشته 
شعر محمدحسین ملکیان بود که در نیمه ماه مبارک رمضان سال 97 در محضر رهبر انقاب قرائت شد.

   در آستانه سالروز شهادت امام جعفر صادق )ع(، مراسم شکوهمند وداع با پیکرهای 110 شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس برگزاری دومین دوره مسابقه شعر گوهرشاد
در موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس با حضور مردم به ویژه خانواده معظم شهدا، مقامات عالی رتبه لشکری و کشوری برگزار خواهد 

شد. این مراسم روز چهارشنبه 5 تیرماه بعد از نماز مغرب و عشاء در موزه انقاب اسامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

   آیین رونمایی از کتاب خاطرات حاج احمد قدیریان در مراسم هفتمین سالگرد درگذشت مرحوم قدیریان با سخنرانی حجت ااسام 
روح اه حس��ینیان رئیس مرکز اسناد انقاب اسامی برگزار شد. کتاب خاطرات حاج احمد قدیریان، از اعضای حزب مؤتلفه اسامی و 
معاون اجرایی شهید قدوسی در دادستانی کل انقاب، توسط مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقاب اسامی به زیور طبع آراسته 

شده است.

   محمدحسین لطیفی فیلمی سینمایی با موضوع پرچم ایران و افتخارآفرینی نوجوانان ایرانی در سطح بین المللی می سازد. تهیه کنندگی 
این پروژه س��ینمایی را که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده است، پرویز امیری و نویسندگی اش را پیمان عباسی بر عهده دارند. ناجی 
پروری و قهرمان سازی از نوجوانان ایرانی هدف اصلی این فیلم سینمایی معرفی شده است و برای جذاب تر کردن این پروژه از صحنه های 
اکشن و هیجانی استفاده می شود. آنچه که بیش از هر چیز دیگر در این داستان پررنگ است، وجود نخبگانی از بین نوجوانان ایرانی است 

که با عزم و اراده خود پرچم کشورمان را به اهتزاز درمی آورند.

   نمایش��گاه تازه های بازار کتاب کشور همزمان با شروع تابس��تان و روزهای ابتدایی تیرماه در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برپا 
می ش��ود. این کتابخانه برای پویایی مجموعه خود، روزانه بازار نش��ر را رصد کرده و منابع مناسب را از ناشران گوناگون تهیه و در قالب 

نمایشگاه کتاب، در معرض دید مخاطبان خود می گذارد که ابتدای هر ماه برگزار می شود. 

تیترواره

۲۸ تیرماه، زمان اختتامیه جشنواره »طنین مسجد« 
جشنواره

ریی�س س�ازمان ح�ج و زی�ارت از احتم�ال افزایش 
زم�ان اقام�ت برخ�ی حج�اج در عربس�تان ب�ه دلیل 
ازدح�ام پروازه�ای خروج�ی این کش�ور خب�ر داد و 
گفت: در س�ال جاری همانند سال قبل میزان ارز همراه 

زائران،200 دار تعیین شده است.

علیرضا رشیدیان ر در همایش »تیم های درمانی و بهداشتی هال 
احمر در حج« اظهار کرد: عملیات مربوط به حوزه های اجرایی حج 
تمتع ازجمله مس��کن و حم��ل و نقل با کاهش قیمت انجام ش��ده 
اس��ت. این کاهش قیمت نیز در حوزه مسکن حدود هشت درصد و 
در حوزه حمل و نقل پنج درصد اس��ت.  وی با بیان اینکه با توجه به 
تغییرات اقتصادی کشور، شاهد افزایش جهشی قیمت حج بودیم، 
بیان کرد: با اقدامات انجام ش��ده آن را کاهش و از قیمت حدود 18 
میلیون تومان با ارز حدود سه هزار تومان در سال گذشته، امسال به 
میانگین 21 میلیون تومان با ارز حدود هفت هزار تومان رس��اندیم. 
رشیدیان همچنین تصریح کرد: به عاوه در تفاهم نامه با وزیر حج 
عربس��تان نیز در خصوص فعالیت مراکز پزش��کی صحبت شده تا 
ناهماهنگی های س��ال های گذش��ته در حوزه انتقال دارو و درمان 
رفع ش��ود. ما باید از ظرفیت های خود و کشور میزبان استفاده کنیم 
و مبالغی از جمله هزینه روادید برای استفاده از همین خدمات است. 
هماهنگی های ازم برای معرفی کادر درمانی ما به مراکز درمانی 

عربستان نیز انجام شده است.

 نخستین پرواز حجاج ایرانی؛ 1۷ تیرماه 
وی در ادامه افزود: با توجه به انجام پرواز های امسال توسط هواپیمایی 
کشورمان، به طور متوسط اقامت حجاج در عربستان 35 روز خواهد بود 
ضمن آنکه این زمان برای برخی کاروان ها ممکن است بیش از این 
مدت باشد، بنابراین حجاج باید این زمان را فرصتی مغتنم دانسته و از 
ابعاد مختلف این حضوردرجوار بیت اه الحرام بهره بیشتری گیرند. به 
گفته وی، با توجه به برنامه پروازی که عربستان بر آن توافق و اعام 
کرده است، نخستین پرواز حجاج ایرانی 17 تیرماه انجام از کشور به 
مقصد عربستان انجام می شود و پرواز های بازگشتی نیز از 27 مردادماه 

آغاز شده و تا 17 شهریورماه ادامه می یابد.

 تعیین میزان ارز حج تمتع 
همچنین رییس سازمان حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان 
خود به موضوع ارز همراه زائران حج امس��ال اشاره کرد و گفت: در 
سال جاری هم همانند سال قبل این رقم 200 دار تعیین شده که 
با توجه به هماهنگی صورت گرفته با بانک عامل قبل از س��فر در 
اختیار زائران قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ها، رشیدیان 
همچنی��ن عنوان کرد: در چند ماه گذش��ته تاش ش��ده تا ضمن 
مذاکرات با طرف عربستانی شرایط مناسبی را برای زائران خود در 
موسوم حج تمتع 98 به دور از روابط سیاسی دو کشور فراهم کنیم 
و در این راس��تا تفاهمات خوبی با طرف س��عودی شد که برگزاری 
مراسم مناسبتی و ادعیه همچنین افزایش تعداد زائران از 81 هزار 

نفر به 84 هزار نفراز جمله این اقدامات بود.

 اعزام یک پزشک به ازای هر 300 زائر
همچنین علی اصغر پیوندی، رییس جمعیت هال احمر نیز در این 
مراس��م با بیان اینکه در حج سال گذش��ته آمار فوت حجاج به یک 
دوم کاهش یافت، ادامه داد: در موسم حج تمتع 98 باید تاش کنیم 
تا این رقم به صفر برس��د. هر چند امس��ال حجاج از میانگین سنی 

بیش��تری برخوردارند، براین اساس باید رسیدگی به آنها نیز بیشتر 
شود. به گفته وی امسال نیز به ازای هر 300 زائر یک پزشک به حج 
تمتع اعزام می ش��ود و انتخاب پزش��کان نیز از میان داوطلبانی که 
سابقه حضور در حج را داشته اند، انجام شده است.  رییس جمعیت 
هال احمر با تاکی��د براینکه جمعیت هال احمر بع��د از ژاپن به 
عنوان یکی از موفق ترین جمعیت های هال احمر اس��ت، گفت: 
86 هزار و 500 زائ��ر و 550 کادر درمانی در حج 98 حضور خواهند 
داشت، ضمن اینکه پزشکان امسال از میان داوطلبان با دقت بسیاری 

انتخاب شده اند.

 الگوسازی ایران در حج
حجت ااسام عبدالحس��ین معزی، نماینده ولی فقیه در جمعیت 
هال احمر هم در این همایش با بیان اینکه ایران حج را به گونه ای 
س��اماندهی کرده است که تمام اقشار مختلف جامعه از آن استفاده 
کنند، افزود: این برنامه ریزی به گونه ای است که حاجیان ایرانی در 
موسم حج دغدغه امنیت و س��امت ندارند. وی توضیح داد: ایران 
در حج یک الگوس��ازی کرده و طبق اعام مسئوان سعودی، حج 

ایرانی ها یک حج منحصر به فرد است.

احتمال افزایش مدت اقامت حجاج در عربستان
رییس سازمان حج و زیارت اعام کرد

ریی�س پلیس پایتخ�ت از آمادگی پلیس ب�رای اجرای طرح 
جدید ترافیک در محدوده زوج و فرد خبر داد. س�ردار حسین 
رحیمی اظهارکرد: در جمع بندی که انجام دادیم به این نتیجه 
رس�یدیم که سهمیه 20 روز در فصل برای پاک تهران و 15 
روز در هرفصل برای پاک شهرهای دیگر می تواند در کاهش 

آلودگی هوا موثر باشد.

 رصد شهر با 1400 دوربین نظارتی
وی درمورد هوشمند ش��دن پلیس راهور نیز گفت: این موضوع به طور 
جدی در دس��تور کار اس��ت. رییس پلیس پایتخت همچنین بیان کرد: 

پلیس با 1400 دوربین نظارتی س��طح ش��هر را رصد می کند همچنین 
1350 دوربین تخلفات سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و رفتارهای 

خارج از عرف را کنترل می کنند.

 مهلت 2 ماهه پلیس برای جریمه نشدن
همچنین سردار محمدرضا مهماندار، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ درباره طرح جدید ترافیک یا طرح محدوده کاهش آلودگی 
هوا، اظهار کرد: از اول تیرماه بر اس��اس مصوبات شورای ترافیک شهر 
تهران، همچنین شورای اسامی شهر تهران تغییرات ایجاد خواهد شد. 
وی درخص��وص بر پرداخت جریمه خودرو ها افزود: افرادی که ثبت نام 

کرده و اعتبار خریداری می کنند، عوارض از اعتبار آنها کسر خواهد شد، 
در صورتی که کس��ی تردد کند تا دوماه فرصت دارد تا عوارض خود را 
پرداخت کند. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: 
ش��هرداری نیز بافاصله بعد از تردد در این محدوده برای فرد پیامکی 
ارسال می کند مبنی براینکه شهروند تا دوماه فرصت پرداخت عوارض 
را دارد و چنانچ��ه در این مدت زمان ع��وارض را پرداخت نکند، جریمه 
خواهد شد و عاوه بر اینکه مبلغ عوارض در سامانه شهرداری به عنوان 
عوارض معوق در سامانه ش��هرداری ثبت خواهد ماند، برای پلیس هم 
شماره ارسال می شود و جریمه رخ می دهد. به گفته سردار مهماندار مبلغ 

جریمه 20 هزار تومان برای هر بار تردد غیرمجاز است.

آمادگی پلیس برای اجرای طرح جدید ترافیک در پایتخت
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بر اس��اس اس��ناد مالی منتشرش��ده، ایوانکا ترامپ و جارد کوشنر 
حین دومین س��ال خدمتشان به عنوان مش��اوران رئیس جمهوری 
آمریکا ت��ا 135 میلیون دار درآمد حاص��ل از دارایی های اماک، 
سهام ها و اوراق بهادار و حتی فروش یک کتاب داشته اند. به گزارش 
روزنامه »گاردین«، سهام ایوانکا ترامپ در هتل خانوادگی آن ها در 
واشنگتن در سال 2018 درآمد 3.95 میلیون داری داشته است. نام 
این هتل که کان��ون گردهمایی دیپلمات ها و ابی گرهای خارجی 
است، در دو کیفرخواست فدرال آمده است و طبق آن دونالد ترامپ 
ممنوعیت قانون اساس��ی درباره پرداخت های دول��ت  خارجی به 
رئیس جمهوری آمریکا را نقض کرده اس��ت. دارایی پردرآمد دیگر 
ایوانکا ترامپ، حاصل از فروش کیف، کفش، زیورآات اس��ت که 
دست کم یک میلیون دار در سال 2018 عایدی داشت و نسبت به 
سال ماقبل آن که دست کم 5 میلیون دار بود کاهش نشان می دهد. 
ایوانکا ترامپ ژوئیه سال گذش��ته گفته بود این کار را برای تمرکز 
بر شغلش به عنوان مشاور کاخ سفید تعطیل می کند.  این افشاگری 
مالی همچنین نش��ان می دهد، جارد کوشنر داماد رئیس جمهوری 
آمریکا صدها هزار دار از آپارتمان هایش در نیویورک سیتی درآمد 
داشته است سهامش در شرکت سرمایه گذاری اماک و مستغات 

"کادر" دست کم 25 میلیون دار می ارزد.

 
مدیر س��ابق اداره تحقیقات ف��درال آمریکا)اف بی آی( جدیدترین 
چهره ای است که به جمع حامیان استیضاح دونالد ترامپ پیوسته و 
خواستار آغاز تحقیقات برای استیضاح ترامپ از جانب کنگره آمریکا 
شده است. به نوشته روزنامه »هافینگتون پست«، اندرو مک کیب 
در مصاحبه با یک برنامه ش��بکه س��ی ان ان در پاسخ به این سؤال 
که آیا ازنظر او اکنون با توجه به محتوای گزارش تحقیقات رابرت 
مولر درباره ارتباط کمپین ریاست جمهوری 2016 ترامپ با روسیه، 
استیضاح دونالد ترامپ ضرورت دارد گفت: کامًا همین طور است. 
او به کریس کومو، مجری سی ان ان تصریح کرد: من فکر می کنم 
ما به روش��نی و با توجه به نتایج تحقیقات تیم بازرس ویژه، مولر، 
در این موقعیت قرار داریم. ش��اهدان زیادی هستند که می توانند 
شهادت های مهم و اساس��ی در اختیار کنگره بگذارند و این اتفاق 
می تواند تنها در چارچوب یک تحقیقات برای استیضاح رخ دهد. این 
مقام ارشد سابق اف بی آی در ادامه گفت: باید فوراً برخورد با ترامپ 
اتخاذ ش��ود و این برخورد باید صرف نظر از منجر شدن تحقیقات 

به استیضاح رخ دهد. 

 
فرس��تاده س��ازمان ملل به لیبی اعام کرد که ب��رای اولین بار به 
حل وفصل بحران خوش بین اس��ت. به گزارش روزنامه »الش��رق 
ااوسط«، غسان سامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی در کنفرانس 
مطبوعاتی با خمی��س الجهیناوی، وزیر خارج��ه تونس از اهمیت 
انتقاداتی که از وی و هیئت س��ازمان ملل در لیبی می شود، کاست 
و گفت: چنین انتقاداتی نشان دهنده بی طرف بودن هیئت سازمان 
ملل و اعتبار تاش های مس��المت آمیز این سازمان است. سامه 
گفت که نتایج نشس��ت هایی که اخیراً با وزرای خارجه کشورهای 
عضو دائم ش��ورای امنیت و مهم ترین رهبران لیبی ازجمله خلیفه 
حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی و فایز الس��راج، نخس��ت وزیر دولت 
توافق ملی لیبی داش��ته باعث می شود که وی نسبت به قانع کردن 
طرف ه��ای لیبیایی به محال بودن ح��ل نظامی بحران و لزوم حل 
وفصل سیاس��ی خوش بین باشد. س��امه اوضاع انسانی و امنیتی 
در لیب��ی را وخی��م و خطرناک توصیف کرد و گف��ت: اوضاع تقریبًا 
فاجعه آمیز است چراکه از زمان آغاز حرکت نیروهای حفتر به سمت 

طرابلس اوضاع پیچیده شده است. 

 
با وجود آن که رسانه ها در انگلیس با افشای ساخت بُردهای مداری 
جنگنده های اف-35 توس��ط یک شرکت تحت مالکیت چینی ها، 
باعث نگرانی سیاس��تمداران و کارشناسان در این کشور نسبت به 
امکان جاسوس��ی کردن چین از اطاعات مربوط به س��اخت این 
ساح گران قیمت ش��دند، اما وزارت دفاع انگلیس تاکید کرده که 
در این خصوص هیچ ریس��ک و همچنین ج��ای هیچ گونه نگرانی 
وجود ندارد. به نوش��ته روزنامه »دیلی تلگراف«، ش��رکت موسوم 
به "اکسپش��ن پی سی بی" یک ش��رکت دارای مالکیت چینی اما 
مستقر در گلوچسترش��ایر، شهری در انگلیس، اس��ت که به تولید 
بُردهای مداری برای کنترل موتورها، سیس��تم روشنایی، سوخت 
و سیس��تم های ناوبری جنگنده های اف-35 که گران قیمت ترین 
سیستم تسلیحاتی ساخته شده تاکنون محسوب می شود، می پردازد. 
وزارت دفاع بریتانیا تأکید می کند که این ش��رکت یک تولیدکننده 
شناخته ش��ده و ثابت اس��ت که با صنایع دفاعی همکاری داشته و 
هیچ ریس��کی در قبال آن وجود ندارد. بااین حال در چند ماه گذشته 
هشدارهای مختلف نسبت به موضوع جاسوسی چین نگرانی ها را 
افزایش داده و رس��انه ها و سیاستمداران بریتانیایی افشای موضوع 
مشارکت این شرکت در تولید قطعات جنگنده اف-35 را شوک آور 

خوانده اند.

 جلد روز
نسل پنجم جنگنده های آمریکا 
دارای مش��کات و نقص هایی 
اس��ت که به هدف��ی راحت برای 
دش��من تبدیل می کند. روزنامه 
»ملیت« از وجود نقص های مهمی 
در جنگنده های اف 35 آمریکا خبر 
داد و نوشت که این جنگنده ها توسط 
رادارها قابل کشف است. به نوشته 
ای��ن روزنامه، این نوع جنگنده و اف 
35 سی که مخصوصاً برای نیروی 
دریایی آمریکا طراحی ش��ده است، 
می توانن��د در ارتفاع باا با س��رعت 
فراصوت پرواز کنن��د، ولی این پرواز 
برای مدت زم��ان کوتاه می تواند ادامه 

داشته باشد و با توجه به محدودیت توانایی آن ها در پنهان شدن و خط آسیب 
ساختاری به راحتی برای دشمن قابل شناس��ایی و قابل رهگیری است. این 
مشکات سال 2011 به هنگام پرواز اف 35 مدل بی با سرعت 1.3 و 1.4 ماخ 
مشخص شد و جنگنده اف 35 مدل سی به هنگام پرواز دچار آسیب در بدنه شد. 
بر اساس این گزارش، مطابق اعام وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( مشکات 
مذکور این جنگنده ها ازنظر سطح تعدید برای انجام مأموریت های آن بااترین 
درجه خطر را دارد. بااین حال پنتاگون عجله ای برای حل این مشکات ندارد. 
این در حالی اس��ت که جنگنده اف 35 که پرهزینه ترین پروژه نظامی تاریخ 
آمریکاست بعد از برطرف کردن مشکات متعدد، دو سال پیش هم به دلیل 
مشکل کمبود اکسیژن و احتمال آسیب رساندن به خلبان، مجدداً زمین گیر شده 
بود. در آن سال، نقص به وجود آمده که توسط تعدادی خلبان در یک ماه گذشته 
گزارش شده است عائم هیپوکسی )کاهش اکسیژن رسانی به بافت های بدن( 
مشاهده شده بود. دلیل کمبود اکسیژن در کابین خلبان به طور دقیق مشخص 
نشده اما قوانین نیروی هوایی آمریکا تا شناسایی و رفع این نقص مجوز پرواز 
صادر نشد تا این پرنده 160 میلیون داری چندین ماه در آشیانه ها خاک بخورند.

گزارش

ترامپ بیش از ۷ میلیون دار بابت مراسم 
تحلیف خود بدهکار است

دولت آمریکا بابت هزینه های برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور فعلی 
این کشور بیش از 7 میلیون دار به ناحیه شهری واشنگتن بدهکار است.

روزنامه واشنگتن پست بر اساس اسناد مالی فدرال گزارش داد دولت دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کنگره بیش از 7 میلیون دار بابت هزینه های 
برگزاری مراس��م تحلیف او در ژانویه سال 2017 به ناحیه شهری واشنگتن 
بدهکار هستند. بخش شهری واشنگتن هزینه های امنیتی قابل توجهی را 
به منظور جلوگیری از وقوع تهدیدات تروریس��تی و میزبانی دیگر مراسم را 
به منظور پوش��ش جشن های این مراس��م صرف کرد که درنهایت به 27.3 
میلیون دار رسد. مقامات شهری واشنگتن از دولت بابت هزینه های امنیتی 
تحت دولت ترامپ انتقاد کرد، زیرا غالباً این شهر شاهد حضور معترضان است. 
این در حالی است که یک مقام ارشد دولت آمریکا به روزنامه واشنگتن پست 
گفت واشنگتن دی سی تمام بودجه ای را که از ابتدا درخواست کرده، دریافت 
نموده و وقتی هزینه ها از انتظارات بااتر رفت از نزدیک با آن ها همکاری داشته 
و تصمیم گرفته تا بودجه استفاده نشده را صرف هزینه های امنیتی کند. این مقام 
دلت ترامپ گفت مقامات شهری واشنگتن درخواستی برای دریافت بودجه 
بیشتر مطرح نکردند. از سوی دیگر، مقامات شهری واشنگتن اعام کردند 
درخواستی برای دریافت بودجه بیشتر مطرح کردند، اما به درخواست آن ها 
پاس��خ داده نشد. شایان ذکر است نزدیک به 20 میلیون دار از سوی کنگره 
برای برگزاری مراس��م تحلیف ترامپ تخصیص یافت. بااین حال برگزاری 
این مراسم 7.3 میلیون دار بیش��تر از برآوردها هزینه در برداشت. روزنامه 
نیویورک تایمز پیش تر بر اساس مصاحبه و بررسی اسناد مربوطه گزارش داد 
دو س��ال پیش در زمان تحلیف دونالد ترامپ 10 هزار دار برای 20 معاون و 
دستیارانش در مراسم عصر تحلیف، 30 هزار دار برای پرداخت کمک هزینه 
به ده ها کارمند قراردادی به عاوه هزینه اقامتشان در هتل، بلیت هواپیما و 
هزینه تاکسی آنان صرف شد. صورتحساب این هزینه ها در هتل بین المللی 
ترامپ بیش از 5/1 میلیون دار است. نیویورک تایمز بر اساس اطاعاتی که 
تا پیش از آن منتشرنش��ده بود، نوشت این موضوع نشان می دهد که کمیته 
برگزاری این مراسم برای تقریباً تمام جنبه ها برگزاری آن هزینه ای سنگین 

صرف کرده است.

استعفای بی سروصدای مقام ارشد اتمی 
آمریکا از پنتاگون

یکی از مقام های غیرنظامی ارش��د مس��ئول برنامه های دفاع بیولوژیک، 
ش��یمیایی و اتمی وزارت دفاع آمریکا بی سروصدا سمتش را در اوایل آوریل 

سال جاری میادی ترک گفت.
"گای رابرتز"، دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور برنامه های دفاع بیولوژیک، 
اتمی و شیمیایی سمتش را ترک گفت و به خیل عظیمی از افراد عالی رتبه 
دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا پیوس��ت که از س��ال گذشته 
میادی سمتشان را ترک گفته اند. به گفته یکی از مقام های دفاعی آمریکا 
که خواس��ت نامش فاش نشود، اس��تعفای این فرد از پنتاگون دوم آوریل 
سال جاری میادی اجرایی شد. رابرتز یک روز پیش از آن استعفا کرد که 
قرار بود در مقابل کمیته فرعی خدمات مس��لح مجلس نمایندگان آمریکا 
درباره برنامه ریزی ها، اس��تراتژی ها و سیاست گذاری های پنتاگون برای 
مقابله با تس��لیحات کشتارجمعی پاسخگو باشد و ش��هادت دهد. به جای 
رابرتز، کریستین هس��ل، معاون وی در جلسه مجلس نمایندگان آمریکا 
حضور یافت و در آن زمان هیچ توضیحی برای این تغییر ارائه نشد. مجله 
فارین پالسی روز پنجشنبه هفته گذشته برای نخستین بار چنین گزارشی را 

درباره استعفای این فرد منتشر کرد.

برزیل
در آس��تانه برگزاری رقابت های قهرمانی فوتبال آمریکای جنوبی 
موسوم به کوپا آمه ریکا، اعتصاب سراسری حمل ونقل عمومی در 
برزیل را فلج کرد چراکه هزاران تن از معترضان برای راهپیمایی علیه 
اصاحات رئیس جمهوری این کشور به خیابان های سراسر برزیل 
آمده بودند. همزمان با این که برزیل آماده می ش��د در نخستین روز 
از رقابت های کوپا آمه ریکا 2019 به مصاف بولیوی برود، تازه ترین 
دور از اعتراض��ات گروهی علیه ژایر بولس��ونارو، رئیس جمهوری 
برزیل که از ژانویه زمام امور را به دس��ت گرفته، برگزار شد. یکی از 
اتحادیه های تجاری مهم برزیل برآورد کرده که 45 میلیون کارگر 
به این اعتصاب پیوستند. بیش از 100 شهر برزیل با نزدیک به 200 
راهپیمایی بی سابقه تحت تأثیر این اعتصاب قرار گرفتند. پلیس ضد 
ش��ورش برزیل با معترضان در ش��هر ریودوژانیرو درگیر و متوصل 
به ش��لیک گاز اشک آور ش��دند؛ جایی که هزاران تن از مردم برای 

برگزاری راهپیمایی گردهم آمده بودند.

الجزایر
پس از طرح اتهام فس��اد علیه دو نخس��ت وزیر پیش��ین الجزایر و 
بازداشت آن ها در کنار تعدادی از مسئوان نظام سابق، الجزایری ها 
در هفدهمین جمعه اعتراضات در این کش��ور با سر دادن شعارهای 
جدیدی بر تعیین تکلیف سرنوشت اموال به سرقت رفته تأکید کردند. 
مسئوان الجزایر و در رأس آن ها نهاد نظامی و دستگاه قضائی این 
کشور پیش تر به مردم اطمینان داده بودند که اموال به سرقت رفته 

بازگردانده می شود.

عکس نوشت 

در س��الیان اخیر در برخی کش��ورهای جهان غرق ک��ردن هواپیماهای 
ازکارافتاده در آب به منظور جذب گردش��گر به یک اقدام جالب و درآمدزا 
تبدیل شده و جذب گردشگران دریایی و برگزاری فستیوال های غواصی 
از اهداف مهم غرق کردن هواپیما در آب اس��ت. در ترکیه نیز در ادیرنه و 
در بندر ایبریجه این شهر مدیران بخش گردشگری به همین منظور یک 

هواپیمای بزرگ ایرباس را در آب غرق کردند.

سرهنگ ستاد »عبداه جفری« سخنگوی نیروی 
هوایی یمن از تأثیر عملیات های موشکی و پهپادی 
کشورش علیه عربس��تان سعودی سخن گفت و 
تأکید کرد ک��ه معادله جنگ تغییر کرده و ائتاف 
سعودی-اماراتی بزودی مجبور می شود جنگ و 

محاصره یمن را متوقف کند.
جفری ب��ه پایگاه خبری م��رآة الجزیره گفت که 
اعامی��ه جنبش انص��اراه در خص��وص وجود 
بانک اهداف متش��کل از 300 هدف برای حمله 
به کش��ورهای متجاوز به یمن کاما رصد شده و 
شامل فرودگاه ها، زیرساخت های حیاتی، نظامی 
و نفتی می شود و از زمان عملیات نهم ماه رمضان 
که خط لوله های »ینبع« )خط لوله شرق به غرب 
عربستان( هدف قرار گرفت، سلسله عملیات هایی 
آغاز شد و در پی آن فرودگاه نجران شامل آشیانه 
هواپیماه��ا، مخازن س��اح و اتاق های عملیات 
و ش��بکه های راداری بمباران ش��د. در فرودگاه 

»جیزان« و »أبها« نیز در همین س��طح عملیات 
صورت گرفت.

به گفته »عبداه جفری«  پس از این حمات، به 
پایگاه هوای��ی »ملک خالد« در منطقه »خمیس 
مشیط« )در عس��یر( که از مهم ترین و بزرگترین 
پایگاههای نظامی عربستان س��عودی به شمار 
می رود حمل��ه ش��د؛ پایگاهی که کارشناس��ان 

اسرائیلی در آن حضور دارند.
او افزود: در روزهای آتی در راستای اجرای معادله 
اعامی »س��ید عبدالملک ب��در الدین الحوثی« 
حمات در همین س��طح  ادام��ه خواهد یافت و 

فرودگاه ها هدف قرار خواهد گرفت.
سخنگوی نیروی هوایی یمن تأکید کرد: تا زمانی 
که کشورهای ائتاف ]س��عودی[ به محاصره و 
تجاوز به یمن ادامه دهند، موشک ها و هواپیماهای 
یمنی به ری��اض و دورتر از ریاض )در اش��اره به 

سرزمین اشغالی فلسطین( خواهد رسید.

او همچنین از وجود موشک ها و پهپادهای جدید 
و پیشرفته ای خبر داد که می تواند تا باب المندب 
)جنوب غرب یمن( و دورتر از آن تا کانال س��وئز 
برسد و در ادامه گفت: »روزانه 4.7 میلیون بشکه 
نفت از دریای س��رخ منتقل می شود که دیگر این 
خط کشتیرانی بین المللی امن نخواهد بود و این 
پیام های سیاسی بسیار مهمی دارد و جامعه جهانی 

باید این پیام ها را کامل دریافت کند«.
این مقام یمن��ی در ادامه با اش��اره به هدف گیری 
کاخ »الیمامه« در ریاض با موش��ک »بدر اچ -2« 
)در تاری��خ 29 آذر 1396( گفت ک��ه دولت ریاض 
باقی مانده ه��ای موش��ک را به آمریکا ب��رد و آنها 
بررسی کردند که آیا این موشک ساخت یمن بوده 
یا ایران. سپس نیروگاه اتمی »براکة« در ابوظبی نیز 
با همین موشک هدف قرار گرفت و ضربات بسیار 
سهمگینی وارد کرد و پس از جمع آوری اطاعات 
کامل مشخص شد که به طور دقیق به هدف برخورد 

کرده است؛ هرچند آنها در روزهای ابتدایی تاش 
کردند انکار کنند، اما س��پس اقرار کردند و پس از 
آن نیز افتتاح پروژه ای ک��ه 24 میلیارد دار هزینه 
برداشته بود، به تعویق افتاد. عبداه الجفری تأکید 
کرد: »آنها هر زمانی که خواستند حقایق را کتمان 
کنند خودشان پس از آن به آن اعتراف کردند. این 
حمات استراتژیک است و آن ها را مجبور می کند 
تا بدان ها اذعان کنند و با برگزای نشست ها تاش 

کنند تا خودشان را نجات دهند.«

   پهپاده�ا حام�ل پیام ه�ای سیاس�ی 
اقتصادی و نظامی هستند

این حم��ات و نتایج آن ه��ا قواع��د درگیری و 
مع��ادات را تغیی��ر داده و به زودی کش��ورهای 
متجاوز به یمن را مجب��ور خواهد کرد تا جنگ را 

متوقف کنند و محاصره را پایان دهند.
در ادامه، س��خنگوی نی��روی هوایی ارتش یمن 
اس��تفاده از پهپادها را حامل پیام های سیاس��ی، 
نظامی و اقتصادی به کشورهای ائتاف متجاوز 
به یمن دانست و در شرح آن گفت: در بعد نظامی، 
پهپاده��ا کاما به دس��ت کارشناس��ان یمنی و 
توانایی آن ها ساخته و توسعه یافته است و می تواند 
مسافت نزدیک به 1500 کیلومتر را بدون اینکه 
ردیابی شده و هدف قرار گیرد، پرواز و اهداف خود 
را به دقت بمباران کند. همچنان که پهپاد »صماد 
2« شرکت آرامکو را که پشتوانه اقتصادی دولت 
سعودی  است هدف قرار داد و پهپاد »صماد3« نیز 

فرودگاه ابوظبی را بمباران کرد.
او در خصوص پی��ام اقتصادی ای��ن پهپادها نیز 
گفت که این پیام در هدف گیری ش��رکت آرامکو 
و لوله ه��ای اصلی نفت خود را نش��ان می دهد و 
عملیات نهم م��اه رمضان )بمباران خط لوله نفت 
ش��رق به غرب(  بسیار س��همگین و برای دولت 
سعودی دردناک بود. عبداه الجفری پیام سیاسی 
حم��ات پهپادی را اینگونه ذک��ر کرد که پس از 
عملیات های متعدد و رص��د 300 هدف این پیام 
را به نیروهای ائتاف می رساند که نشست های 
اسامی و عربی به هیچ وجه مورد توجه یمنی ها 
نیس��ت و تا زمانی که حم��ات و بمباران هوایی 
ائتاف س��عودی-اماراتی ادامه داشته باشد، این 

حمات نیز صورت خواهد گرفت.

سخنگوی نیروی هوایی ارتش یمن: 

گروه سخنگوی نیروی هوایی یمن با بیان اینکه موشک ها و پهپادها توانست معادله جنگ علیه یمن را تغییر دهد، گفت، ائتاف 
سعودی-اماراتی بزودی مجبور به توقف جنگ خواهد شد.بین الملل

ائتاف سعودی مجبور 
به توقف جنگ خواهد  شد

چهره خبر

کنگره آمریکا جلوی فروش تسلیحات به عربستان سعودی را می گیرد
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا وعده داد: کنگره مانع ترامپ 

در فروش تسلیحات به عربستان سعودی خواهد شد.

نانسی پلوسی،  رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعام کرد: این مجلس 
به زودی به مسدود کردن روند انتقال تسلیحات به ریاض رأی خواهد 
داد. این در حالی است که دولت اعام می کند برای تأمین منافع آمریکا 

این اقدام در منطقه ازم است.
پلوسی اعام کرد: یک رأی گیری درباره فروش تسلیحات برگزار خواهد 

شد. ما در این راه مبارزه خواهیم کرد.

پلوسی در ادامه اظهاراتش به اولین سفر دونالد ترامپ به عنوان رئیس 
جمهوری به عربستان سعودی اشاره کرد که باعث تعجب همگان شد. 
وی هشدار داد: یکی از توافقات تسلیحاتی ترامپ شامل انتقال تکنولوژی 
هسته ای به عربستان سعودی است. پلوسی ادامه داد: به خاطر پول چه 
اتفاقی می افتد. سوال این است چه کسی از نظر مالی از انتقال فناوری 
هسته ای به عربستان س��عودی س��ود می برد. به خاطر مواردی مانند 
خاشقجی فروش تس��لیحات نباید انجام گیرد و هر دو حزب در کنگره 

باید با آن مخالفت کنند. 
دولت آمریکا اخیرا با این بهانه که افزایش تهدید ایران موجب وضعیت 

اضطراری در منطقه ش��ده، بدون طی کردن رویه مرسوم و اخذ اجازه 
از کنگره، قراردادی هش��ت میلیارد داری برای فروش تسلیحات به 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نهایی کرده است. به گزارش 
روزنامه واشنگتن پست، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواهی که 
از متحدان نزدیک دونالد ترامپ اس��ت، در پاسخ به اقدام دولت در دور 
زدن کنگره می خواهد قدرت عمل رئیس جمهوری در مواقع اضطراری 
را از او بگیرد. به گزارش این روزنامه، گراهام یکی از چند سناتور بانفوذ 
اس��ت که به دنبال تغییر قوانین ناظر بر روند تایید فروش تسلیحات به 

کشورهای خارجی هستند.

 شیخ نعیم قاسم: آمریکا مشغول بحران آفرینی 
در سراسر جهان است

عبدالمهدی: به داعشی های باقی مانده 
اجازه نفس کشیدن نمی دهیم

معاون دبیرکل حزب اه لبنان در سخنانی سلطه جویی آمریکا را عامل بحران های کنونی منطقه و جهان 
دانست.

ش��یخ نعیم قاس��م، معاون دبیرکل حزب اه لبنان در سخنانی اظهار کرد که س��لطه جویی آمریکا عامل 
بحران های کنونی منطقه و جهان است.

وی افزود: جهان ش��اهد در درگیری و تنش همراه با استکبار جهانی است که آمریکا، غرب و صهیونیسم 
نماد این استکبار هستند و می خواهند جهان را با ظلم و در راستای منافعشان اداره کنند. 
نعیم قاسم خاطرنشان کرد: آمریکا مشغول بحران آفرینی در سراسر جهان است؛ از 
ونزوئا گرفته تا روسیه، چین، کوبا، کره شمالی و ایران. آمریکا حامی نظام های 
استبدادی در خلیج )فارس( است که در یمن مرتکب جنایت و کشتار می شوند. این 
کشور همچنین در پس پرده تشکیل گروه های تروریستی داعش و جبهة النصره در 
سوریه، عراق و لبنان قرار دارد. این مقام حزب اه لبنان با اشاره به دستاوردهای 
سوریه در جنگ با تروریسم، ادامه داد: مقاومت شایستگی خود را در 
سراس��ر منطقه ثابت کرده است. لبنان با س��ه گانه ارتش، ملت و 
مقاو مت دس��تاوردهای بزرگی را به ثمر رس��اند و برای دفاع از 
لبنان، حاکمیت و حقوق آن باید از این دستاوردها حفاظت شود.

نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: داعشی های باقی مانده را تعقیب می کنیم و به  آنها 
اجازه نفس کشیدن نمی دهیم.

 دفتر عادل عبدالمهدی، فرمانده نیروهای مسلح عراق و نخست وزیر این کشور با انتشار بیانیه ای به نقل از 
وی تاکید کرد: تاش های بسیاری برای فیصله دادن به پرونده کشتار اسپایکر و احقاق حقوق خانواده های 

شهدا و مفقودان انجام می شوند.
عبدالمهدی با تاکید بر اینکه به گروه های داعشی شکست خورده اجازه نفس کشیدن داده نخواهد شد، از 

نیروهای امنیتی خواست به هشیاری خود ادامه داده و اقدامات اطاعاتی خود را افزایش دهند.
همچنین بر اساس این بیانیه، نخست وزیر عراق در پنجمین سالگرد قتل عام 

اسپایکر از محل وقوع این جنایت در استان صاح الدین بازدید کرد. در بیانیه 
یادشده به نقل از عبدالمهدی آمده است: امروز با دل های غم  دیده اما سرهایی 
بلند در محلی هستیم که این جنایت وحشیانه به دست داعشی ها در آن انجام 

شده و جوانانی بدون ساح کشته شدند. همچنین عبدالمهدی از 
خانواده های شهدای این کش��تار و آیت اه سید علی سیستانی، 
مرجعیت عالی قدر عراق برای صدور فت��وای جهاد کفایی که 
میلیون ها تن از عراقی های غیور به آن پاسخ دادند، تقدیر کرد .

ی�ک مقام ارش�د ترکیه ای خب�ر داده که به 
دستور رئیس جمهور این کش�ور، آنکارا در 
حال بررس�ی و تدارک ب�رای تافی  کردن 
تحریم های احتمالی واشنگتن بر سر خرید 

اس 400 روسیه است.

در حالی که تنش ها بین ترکیه و آمریکا درباره طرح 
خرید سامانه دفاع موشکی اس 400 روسیه شدت 
گرفته اس��ت، یک مقام ترکیه از تدارک این کشور 
برای پاسخگویی به هر گونه تحریم آمریکا خبر داده 
است. خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد: »در حالی 
که تنش ها بین ایاات متحده و ترکیه بر سر تصمیم 
این کش��ور برای تکمیل توافق )خرید( اس 400 با 
روس��یه به اوج رسیده اس��ت، مولود چاووش اوغلو 
وزیر خارجه ترکیه هشدار داده است که هیچ کسی 
در موقعیتی برای اولتیمات��وم دادن به آنکارا درباره 
مواضعش نیست«. در گزارش این رسانه روس به 
خبر ش��بکه »بلومبرگ« به نقل از یک مقام ارشد 
ترکیه ای هم اشاره شده است. این مقام خبر داد، که 
ترکیه به دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
این کشور، در حال اتخاذ یک سری تدابیر به منظور 

مقابله با تحریم های قریب الوقوع ایاات متحده بر سر 
سامانه های دفاع هوایی اس 400 روسیه است. این 
مقام ترکیه ای که نخواست نامش فاش شود، خبر 
داده که آنکارا برای تافی کردن در قبال تحریم های 
واشنگتن، در حال بررس��ی محصوات صادراتی 
ترکیه به آمریکا و همچنین وارداتی از آمریکا به ترکیه 
است. »مولود چاووش اوغلو« وزیر خارجه ترکیه روز 
جمعه هشدار داده بود که کشورش در صورت اعمال 
تحریم های آمریکا، برای تافی جویی آمادگی دارد.
چاووش اوغلو گفته بود: »م��ا از چندی قبل تحت 
رهبری رئیس جمهورم��ان، در ح��ال کار بر روی 
تدابیر )تافی جویانه( هستیم. به هیچ عنوان در برابر 
تصمیمات آمریکا، این منطق که "بی سر و صدا در 
گوشه ای بنشینیم و خفه  ش��ویم" وجود ندارد. اگر 
ایاات متحده اقدامات منفی علیه ما اتخاذ کند، در 
آن صورت ما هم چاره ای جز انجام چنین اقداماتی 
نخواهیم داشت. ما عزم خودمان را برای اینکه یک 
کشور مستقل و آزاد باشیم، حفظ خواهیم کرد«. طبق 
گزارش اسپوتنیک، این اظهارات وزیر خارجه ترکیه 
به فاصله کوتاهی بعد از سخنان »ابراهیم کالین« 

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه مطرح شد.

مناب�ع امنیتی عراق از اصابت موش�کی به 
س�اختمانی در نزدیک�ی س�فارت آمریکا 
در منطقه س�بز )الخض�راء( در مرکز بغداد 

خبر دادند.

در بیانیه گروه رسانه  امنیتی که از شبکه سومریه 
نیوز عراق منتش��ر ش��ده، آمده است، جمعه شب 
موش��کی از نوع کاتیوش��ا به منزل��ی در منطقه 
الجادری��ه در مرکز بغداد اصابت ک��رد. الجادریه 
در مقابل س��فارت آمریکا در بغداد ق��رار دارد.در 
این بیانیه آمده اس��ت، این حادثه هیچ خس��ارتی 

برجای نگذاشت.
منطقه الجادریه در نزدیکی منطقه الخضراء قرار 
دارد که دربرگیرنده تعدادی س��فارتخانه خارجی 
از جمله سفارت آمریکاس��ت. این در حالی است 
که کمیته امنیتی شورای بغداد بیانیه گروه رسانه 
امنیت��ی درباره اصابت موش��ک ب��ه الجادریه را 

تکذیب کرد.
محم��د الربیعی، نای��ب رئیس کمیت��ه مذکور به 
س��ومریه نیوز گفت: آنچه رس��انه امنیتی منتشر 
کرده را تکذیب می کنیم. هیچ موش��کی به منزل 

مس��کونی در منطقه الجادریه اصاب��ت نکرده و 
وضعیت امنیتی بغداد بسیار خوب است.

در همین حال، شبکه اسکای نیوز به نقل از ارتش 
عراق اعام کرد که س��ه خمپاره ب��ه یک پایگاه 
در ش��مال بغداد که در آن مربی��ان آمریکایی نیز 
حضور داشتند، اصابت کرده است.  پیشتر اخباری 
از شلیک س��ه خمپاره به پایگاه هوایی بلد در 64 

کیلومتری شمال بغداد منتشر شده بود.
بر اساس بیانیه گروه رسانه امنیتی، این خمپاره ها 
منجر به آتش سوزی در علفزارهای اطراف شد و 

بدون اینکه تلفاتی داشته باشد، مهار شد.
پایگاه هوای��ی بلد که در آن نیروهای آمریکایی و 
مش��اوران ائتاف مدعی مبارزه با داعش مستقر 
هستند در استان صاح الدین قرار داشته و یکی از 
پایگاه های استراتژیک مهم بوده که گفته می شود 
نقش مهمی در عملیات آزادسازی شهرهای عراق 

از سیطره داعش داشته است.
پایتخت بغداد روز جمعه نیز شاهد دو انفجار بمب 
ب��ود که میدان الوثب��ه و منطقه الش��عله را هدف 
ق��رار دادند البته آمار و جزئیات��ی از این دو انفجار 

منتشر نشد.

ترکیه در تدارک تافی  کردن 
تحریم های آمریکا 

حمات خمپاره ای به پایگاه نیروهای 
آمریکایی در عراق
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تیم ملی اسنوکر راهی قطر شد
 ملی پوشان اس��نوکر ایران به 
منظور حض��ور در رقابت های 
اس��نوکر قهرمانی آسیا راهی 
کشور قطر شدند. رقابت های 
اس��نوکر 15 ت��وپ انفرادی و 
تیمی و مس��ابقات اس��نوکر 6 
توپ انف��رادی از ام��روز تا 7 

تیرماه به میزبانی دوحه قطر برگزار می شود.

کسب سهمیه جام جهانی 
برای فیروزجا 

 دور نهم مسابقات قهرمانی آسیا 
روز گذش��ته به پایان رس��ید و 
نفرات کشورمان برابر حریفان 
خ��ود ب��ه 2 برد و 2 شکس��ت 
رس��یدند. با نتایجی که در دور 
نه��م رق��م خ��ورد، فیروزجا، 
مقصودلو و ایدنی با 6 و 5 امتیاز 

به ترتیب در رده های 6، 23 و 26 قرار گرفتند.
 بدین ترتیب در پایان مس��ابقات ش��طرنج قهرمانی آسیا، علیرضا 
فیروزجا س��همیه حضور در جام جهانی 2019 خانتی مانسیس��ک 

روسیه را کسب کرد. 

هفته سرنوشت ساز در انتظار بیرانوند
 مدیر برنامه های بیرانوند تاش 
می کن��د رون��د لژیونر ش��دن 
دروازه بان تیم ملی را در جلسه 
با مسئوان پرسپولیس بهبود 
ببخش��د. علیرض��ا بیرانوند با 
از  رس��می  پیش��نهادهای 
لیگ ه��ای باش��گاهی ژاپن، 
پرتغال و اسپانیا روبرو شده است تا در آستانه جدایی از پرسپولیس و 
لژیونر شدن قرار بگیرد. بیرانوند در صورت پرداخت 500 هزار دار 
به باشگاه پرسپولیس خواهد توانست از جمع سرخ پوشان پایتخت 

جدا شده و به عضویت تیم های اروپایی درآید.

پیروزی هندبالیست های ساحلی 
برابر ژاپن

 هفتمین دوره مسابقات هندبال 
س��احلی قهرمان��ی آس��یا و 
انتخاب��ی قهرمان��ی جهان در 
وی های چین آغاز ش��د و تیم 
هندبال مردان که در گروه دوم 
با تیم های عمان، تایلند، ژاپن، 
پاکستان و عربستان هم گروه 
است در اولین دیدار خود به مصاف تیم ژاپن رفت. شاگردان افتخاری 
در پایان این بازی با نتیج��ه 2 بر صفر تیم ژاپن میزبان رقابت های 

المپیک 2020 را شکست دادند.

ورزش داخلی
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والیبال نشسته ایران قهرمان آسیا شد
تیم ملی والیبال نشس�ته ای�ران با برتری 
دوب�اره برابر چی�ن و در هفتمین بازی خود 
موفق به کس�ب عنوان قهرمانی مسابقات 

آسیا و اقیانوسیه شد.

عن��وان قهرمانی رقاب��ت های والیبال نشس��ته 
قهرمانی آس��یا واقیانوس��یه در حالی به تیم ملی 
مردان ایران رس��ید که این تیم در هفت مس��ابقه 
پیاپی با نتیجه س��ه بر صفر حریفان خود را مغلوب 

کرد.

 پیروزی در 3 گیم متوالی
در دیدار نهایی مسابقات والیبال نشسته قهرمانی 
آس��یا و اقیانوسیه که در اس��تادیوم »هوآمارک« 
ش��هر بانکوک تایلند برگزار شد، والیبالیست های 
کش��ورمان به مصاف چین رفتن��د. در جریان این 
بازی ملی پوش��ان ایران در س��ه گی��م متوالی و با 
نتایج 25 بر 21، 25 بر 7 و 28 بر 26 صاحب برتری 
ش��دند. البته پیش از این نیز تیم والیبال نشس��ته 
ایران توانسته بود از سد چین بگذرد، به عبارتی در 
سومین روز از رقابت های والیبال نشسته قهرمانی 

آسیا و اقیانوسیه، ورزشکاران کشورمان با شکست 
تیم والیبال نشسته چین به سومین پیروزی خود در 
این رقابت ها دست یافته بودند و بازی فینال دومین 

نبرد ملی پوشان با این تیم بود.

 قهرمانی بدون حتی یک ست باخت
ب��ه این ترتیب تیم ملی والیبال نشس��ته ایران که 
پیش از دیدار فینال در ه��ر 6 دیدار خود موفق به 

کسب برتری شده بود، با کسب پیروزی در آخرین 
دیدار خود به عنوان قهرمانی دست یافت. شاگردان 
»هادی رضای��ی« در حالی فاتح این مس��ابقات 
شدند که در مرحله مقدماتی، توانسته بودند تمامی 
حریفان خود را  از پیش رو بردارند. کامبوج، تایلند، 
چین، قزاقس��تان، ژاپن و کره جنوبی حریفان تیم 
ملی والیبال نشسته ایران پیش از دیدار فینال بودند. 
در این میان یکی دیگر از  نکات قابل توجه در این 

دوره از مسابقات، این بود که ورزشکاران کشورمان 
توانستند به عنوان قهرمانی بدون حتی یک ست 

باخت دست یابند.

 کسب سهمیه پارالمپیک در هلند
داود علی پوریان، صادق بیگدلی، مهدی بابادی، 
مرتضی مهرزاد، مجید لشگری ورمضان صالحی 
ملی پوش��ان ایران در این دوره از مسابقات بودند، 
همچنین امی��ر کفش��دار، میثم علیپ��ور، محمد 
نعمتی، حسین گلستانی، مرتضی رمضانی و میثم 
حاجی بابایی نیز از دیگرملی پوشانی هستند که در 
این رقابت ها حضور داش��تند، ضمن اینکه هادی 
رضایی به عنوان س��رمربی و بهمن تار وردی زاده 
به عنوان مربی هدایت این تیم را برعهده داشتند. 
گفتنی است تیم ملی والیبال نشسته ایران در حالی 
قهرمان آسیا ش��د که پیش از این صاحب سهمیه 
بازی ه��ای پارالمپی��ک 2020 توکیو ش��ده بود. 
س��همیه ای که به واس��طه قهرمانی در مسابقات 
جهانی 2018 هلند به دس��ت آمده است. در فینال 
بخش بانوان نیز تیم چین با شکست ژاپن به مقام 

نخست رسید.

ورزش جهان

اشکرینیار فروشی نیست
باش��گاه اینتر درخواست منچس��تر یونایتد برای خرید مدافعش را رد کرد. 
نشریه میرر انگلیس خبر داد که باشگاه اینتر درخواست شیاطین سرخ برای 
جذب میان اشکرینیار، مدافع این تیم را رد کرد. نراتزوری به دنبال جذب 
روملو لوکاکو، مهاجم بلژیکی منچس��تر یونایتد اس��ت اما سولسشر برای 
تقویت خط دفاعی اش برای اینتری ها ش��رط گذاش��ته اس��ت. سرمربی 
منچستر یونایتد شرط کرده که اگر اینتر اشکرینیار را به آنها بدهد حاضر به 
انتقال لوکاکو است. اما باشگاه اینتر اشکرینیار را مهره کلیدی اش می داند 

و حاضر به این انتقال نیست.

زاتان در صدر است
سازمان لیگ فوتبال امریکا دستمزد بازیکنان شاغل در این لیگ را منتشر 
کرد و بر اساس آن »زاتان« پردرآمدترین بازیکن این لیگ است. سازمان 
ام ال اس، لیگ فوتبال امریکا، گزارش��ی منتشر و در آن به حقوق بازیکنان 
ش��اغل در این لیگ اشاره کرده است. با اس��تناد به این گزارش مطبوعات 
اروپا اما اقدام به معرفی 10 فوتبالیست پردرآمد این لیگ کرده اند که زاتان 
ایبراهیموویچ، مهاجم گلکسی پردرآمدترین است و فصلی 7/2 میلیون دار 
درآمد دارد. مایکل بردلی اسطوره تورنتو اف  سی در این لیست، دوم است و 
سالی 6 میلیون دار درآمد دارد و البته باستین شوانشتایگر هافبک شیکاگو 

فایر با درامد سالیانه 5/6 میلیون دار در جایگاه سوم قرار گرفته است.

توتی از رم جدا می شود
بر اساس گزارش های منتشر شده در رس��انه های ایتالیایی انتظار می رود 
فرانچسکو توتی روز دوشنبه با حضور در یک کنفرانس خبری در ورزشگاه 
المپیکو جدایی اش از باش��گاه رم را اعام کند. اسطوره باشگاه رم در حال 
حاضر معاون بخش نقل وانتقاات این باشگاه ایتالیایی است و تا پایان ماه 
ژوئن 2021 با رم قرارداد همکاری دارد. مدیران باش��گاه رم به فرانچسکو 
توتی پیش��نهاد داده اند به عنوان مدیر فنی تی��م فوتبال رم به فعالیت خود 
در این باش��گاه ادامه دهد. در واقع آنها در نظر دارند با این کار تمرکز توتی 
42 ساله را بیشتر معطوف به رختکن و امور داخلی تیم رم کنند، اما اسطوره 

جالوروسی برنامه دیگری دارد.

بارسلونا به دنبال شکار 
هافبک پرتغالی دورتموند

نشریه اسپورت اسپانیا خبر داد که باش��گاه بارسلونا به دنبال جذب رافائل 
گوئریرو، هافبک پرتغالی دورتموند است. قرارداد با این هافبک ملی پوش 
پرتغالی برای بارسلونا بیشتر از 25 میلیون یورو هزینه بر نمی دارد و از این 

حیث بسیار به نفع بارسلوناست. 

رییس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال گفت: از 11 تیرماه 
قوانین جدید داوری اجرایی خواهد شد.

داود رفعتی درباره تغییرات قوانین داوری در فصل جدید ایران اظهار 
کرد: از 11 تیرماه امسال قوانین جدید داوری اجرایی می شود. براین 
اس��اس تغییرات زیادی در قوانین داشته ایم که در کاس توجیهی 
آنها را اع��ام خواهیم کرد، البت��ه این قوانین از اس��فندماه ترجمه 
شده و در سایت فدراس��یون فوتبال و در فضای مجازی قرار گرفته 
اس��ت. وی ادامه داد: همچنین قوانین مذکور به س��ازمان لیگ نیز 
اراده شده اس��ت تا در اختیار باش��گاه ها قرار دهد، ضمن اینکه این 
قوانین به داوران هم توضیح داده ش��ده اس��ت. ریی��س دپارتمان 

داوری فدراسیون فوتبال درخصوص آموزش این قوانین به داوران 
فوتب��ال ایران گفت: داوران م��ا به آموزش عاقه دارن��د، آنها این 
تغیی��رات را مطالعه کرده و از آن آگاهی دارند. وظیفه ما این اس��ت 
ک��ه برای آنها دوره هایی را برگزار کرده و در همه رده ها این قوانین 

را آم��وزش دهی��م.
 رفعتی به این موضوع نیز پرداخت که تغییرات زیاد هستند و نیاز است 
که دو سه روز کاس برگزار شود. به عنوان نمونه می توان به دادن کارت 
زرد و قرمز به مربیان و اعضای کادر فنی اشاره کرد. همچنین اینکه اگر 
توپ به داور خورده و وارد گل شود، گل به حساب نمی آید و باید دراپ بال 
انجام شود، هم مثال دیگری اس��ت که می توان در این باره زد. رییس 
دپارتمان داوری درمورد استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی نیز گفت: 

در این مسئله باشگاه ها باید با ما همکاری کنند.  تهیه سخت افزار این 
سیستم وظیفه فدراسیون نیست و بر عهده باشگاه ها است، البته بحث 

آموزش به داوران بر عهده ما قرار دارد.
 براین اساس از فصل آینده لیگ نوزدهم از VAR استفاده می کنیم، 
هرچند که این کار زمان بر خواهد بود. رفعتی اشاره ای هم به مشکات 
تهیه سیستم کمک داور ویدئویی کرد، اینکه در بخش سخت افزاری، 
این سیس��تم باید تهیه ش��ود، اما بحث مهمی که وجود دارد، موضوع 
آموزش اس��ت که در این زمینه مدرسان کمی وجود دارند، با این وجود 
فیفا این امتیاز را به ما داده است و براین اساس در تابستان آن را اجرایی 
خواهیم کرد، ضمن اینکه تسهیاتی را در این خصوص در اختیار آنها 

قرار خواهیم داد.

رییس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال خبر داد
اجرای »قوانین جدید داوری« از 11 تیرماه

آگهی

دوم
ت 

نوب

               پیچک غم، دور نگاه دو مرد اعدامی پیچیده است.
حسرت در رگها، آرزو دوانده است و خیال روزهای رفته، آزارشان 
می دهد. دستهای این دو مرد تنها، پر از بیهودگی جستجوهاست. 
این همه س�ال تنهای�ی در رگهای آنها ترس دوانده و صدایش�ان 
در تاریکی این س�لول، گم شده اس�ت.  نکند راه خانه هم، لغزش 
پاهایش�ان را از ی�اد برده و قصه سرگذش�ت تاریک ش�ان بر لب 

آشنایان خشکیده باشد. 
راه زندگی این دو مرد روشن می شود؛ اگر شب از شاخه ها بریزد، یکنفر 
از راه برس��د، با دستان بخشنده اش کلبه خاموشی را نشان دهد که خانه 
ش��ان بود و اندوه دلشان را بشوید.  این دو مرد بارها و بارها زندگی را در 
خود گریس��ته اند و از پله های عمر، خسته و درمانده گذر کرده اند. هیچ 

صدایی آنها را نمی خواند.
دو مرد اعدامی در لحظه های پر اضطراب که شماره معکوس برای انتقال 
آنها به پای چوبه دار آغاز ش��ده اس��ت، نمی دانند که خداوند نامه آزادی 
آنها را امضا کرده است و نور و مهربانی، دیوار تاریک سلول آنها را شکافته 
است. انگار باران، زندگی مه آلود و غبار آگین آنها را شستشو داده است.

باورشان نمی ش��ود که یک نیکوکار ناشناس، از فرسنگها فاصله با خدای 
خویش به معامله نشسته و قلب و دستش را همراه کرده تا با بخششی بی 
دریغ، جان دو مرد اعدامی را بخرد و بدهی 21 زندانی بدهکار را بپردازد.
دو زندانی در ش��هرهای ش��یراز و دره شهر که س��الها پیش در درگیری 
مرتکب جنایت ش��ده و محکوم به قصاص نفس بودند، به همت "ر.ف" و 
همس��رش س��یده "م.ح" زوج نیکوکار البرزی از دار مجازات رهایی یافته 
و به زندگی برگش��تند.زوج نیکوکار البرزی همچنین بدون افشای هویت 
خود در مراس��م گلریزان ستاد دیه اس��تان البرز با پرداخت 110 میلیون 

تومان پای نامه آزادی 21 زندانی بدهکار، گل نشاندند.

قتل در بازی فوتبال
درگیری لفظی بهرام 17 س��اله در زمین فوتبال با دوس��تش به خاطر تنه 
زدن در حی��ن بازی، با جانبداری بازیکنان دو تیم و هیجان پس��ربچه ها، 
منجر به یک نزاع دس��ته جمعی ش��د. در این میان محمود با چاقو زخمی 
ش��د و به بیمارس��تان انتقال یافت اما بر اثر شدت خونریزی جان باخت و 
ب��ازی فوتبال در زمین خاک��ی منجر به طرح یک پرونده جنایی در دادگاه 

شیراز شد.
پس��ر نوجوان دستگیر ش��د و  اعتراف کرد پس از درگیری با مقتول، سوار 
با موتوسیکلت دوستش فرار کرده و چاقوی خون آلود را در دریاچه فرگاز 
انداخته است. اعترافی که 15 روز بعد با انکار شدید متهم در برابر بازپرس 

جنایی روبرو شد.
وی محک��وم به قصاص نفس –اعدام- ش��د اما با اعت��راض به رای دادگاه 
و درخواس��ت فرجام خواهی، قضات دیوان عالی کش��ور دستور  رسیدگی 
مجدد به پرونده را صادر کردند زیرا پزش��کی قانونی در مورد رش��د عقلی 

مته��م در زمان وقوع جرم، اظهار نظر نکرده بود. اما کمیس��یون پزش��کی 
قانونی اعام کرد که با گذش��ت 7 س��ال از زمان وقوع جرم، اظهار نظر در 
مورد وضعیت متهم در زمان حادثه ممکن نیس��ت. بدین ترتیب متهم بار 
دیگر به اعدام محکوم شد.پدربهرام در زمان دستگیری پسرش بر اثر سکته 
قلبی جان باخته بود. زندگی تلخ مادر بهرام در مرگ همسر و نبود پسرش  
به کابوسی دردآور می مانست که انتهایی نداشت. 13 سال از آن روز شوم 
می گذشت و او امیدی به رهایی پسرش از زندان نداشت. زن درد کشیده 
هر س��ال که شمعی بر مزار شوهرش می گذاشت، به خاطر میاورد که او و 
پس��رش در یک روز با هم رفتند و دعا می کرد س��فر پسرش بی بازگشت 

نباشد و بار دیگر چشمانش به چهره پسرش روشن شود.
زوج نیکوکار البرزی  و “پ.پ” بازیگر مرد سینمای کشور با پرداخت 350 
میلیون تومان دیه به اولیای دم در آخرین فرصت، جان این جوان اعدامی 
را خریدند و او پس از سالها سرگردانی میان مرگ و زندگی، رهایی یافت. 

نامه ای از ایام
دومی��ن اعدامی "س��لیمان" اس��ت که از تی��ر 91 به اتهام قت��ل عمد در 

شهرستان دره شهر روانه زندان شد.
وی با ارس��ال نامه ای از زندان به زوج نیکوکار البرزی نوش��ت: از یادآوری 
آن حادثه شرم دارم و نمی توانم جزییات آن روز شوم را بازگو کنم. دعوای 
پس��رعموها عاقبت تلخی داشت و چند خانواده را به خاک سیاه نشاند.  7 
س��ال در زندان هر لحظه اش با پشیمانی سپری شد و این ندامت روزهایم 
را مثل ش��بهای زندگیم، تیره و تار کرده اس��ت. خانواده عمویم با اطاع از 
سرنوش��ت فرزندانم حاضر به گذش��ت ش��ده اند و از خونخواهی صرفنظر 
کرده اند. اما توانایی پرداخت دیه ندارم و برای آزادی از زندان و پایان این 

کابوس سیاه، چشم امیدم به نیکوکاران است.
وی در پایان نامه اش گفته بود: 5 فرزند دختر دارم که در این س��الها در 

نبود پدر روزهای س��ختی را پش��ت سر گذاش��ته اند و همسرم نیز در فقر 
و تنگدس��تی گرفتار شده اس��ت. نگران سرنوشت خانواده ام هستم و برای 

جلب رضایت اولیای دم، 50 میلیون تومان نیاز دارم.

به تغییر سرنوشت این زندانیان پشیمان، امیدوارم
"ر.ف" نیک��وکار البرزی با اش��اره به اینک��ه آزادی زندانیان موجب کاهش 
بسیاری از آسیب ها در جامعه و جلوگیری از فروپاشی کانون یک خانواده 
است، اظهار کرد:هر چند این دو محکوم مرتکب قتل عمد و کشتن انسان 
دیگری ش��ده انداما با سپری کردن سالهای زیادی از عمر خود پشت میله 

های زندان به شدت ابراز پشیمانی کرده و متنبه شده اند.
وی اف��زود: در آیین ما ایرانیان و دین اس��ام، بر اهمیت نجات دیگران 
از گرفت��اری و انج��ام امور خیر، توصیه ش��ده اس��ت و ب��ا عمل به این 
تاکیدات، هر س��اله تعدادی زندانی بده��کار را آزاد کرده و نزد خانواده 

ش��ان بر می گردانم.
"ر.ف" خاطر نشان کرد: با آزادی دو انسان که بارها مرگ را در خود تجربه 
کرده اند و امیدی به زندگی دوباره ندارند، ش��ادی و امید به خانواده آنان 
بازگشت و می توان به تغییر سرنوشت این دو انسان پشیمان، امیدوار بود.
نیکوکار البرزی که آزادی بیش از یک هزار زندانی را در کارنامه خود دارد، 
افزود: در حال حاضر زندانیان زیادی در انتظار دس��تهای یاریگر نیکوکاران 
هس��تند تا بتوانند طعم آزادی را بار دیگر تجربه و زندگی جدیدی را آغاز 
کنند. بنابراین هر ش��هروند مسئولیت پذیر می تواند به فراخور توان مالی 
خود در این راه پر برکت قدم بگذارد و به انسانی ناامید و درمانده، زندگی 

دوباره ببخشد.

نیکوکار البرزی حاضر به افشای نام خود نیست
در مراس��م گلریزان ستاد دیه اس��تان البرز، به هدیه 110 میلیون تومانی 
یک نیکوکار اش��اره شد که مثل هر سال نشانی از امید و روشنایی با خود 
به همراه داشت، بی آنکه بیاید و دیده شود. به گفته دادستان استان البرز، 
وی مانند س��الهای گذش��ته حاضر نش��د نام خود را فاش کند و اعتقاد به 

معامله با خدای خود دارد.
حاجی رضا ش��اکرمی دادستان اس��تان البرز مطرح کرد: این نیکوکار برای 
آزادی 21 زندانی جرایم غیر عمد و محکومین مالی آبرومند پیش��قدم شد 
و تاکید بر آشکار نشدن هویت خود داشت. این رسم هر ساله این نیکوکار 
البرزی و همس��رش است که در طول سال نیز همیار و همراه ستاد دیه و 
انجمن حمایت از زندانیان هستند و زمینه آزادی تعداد زیادی از زندانیان 

را بدون تعیین سقف مالی فراهم کرده اند. 
وی با تقدیر از اقدام شایسته نیکوکار البرزی گفت: در این شرایط اقتصادی، 
کمک قابل توجه وی به زندانیان اس��تان البرز قابل تقدیر و موجب افتخار 
اس��ت. خوشحالیم که نیکوکار البرزی با دریافت نامه از هموطنان درمانده 
و گرفتار، کمک های خود را به مردم سایر شهرها نیز گسترش داده است.

بازگشت دو زندانی محکوم به مرگ به زندگی؛
 آزادی 21 زندانی بدهکار

  "نیکوکار البرزی" خوش درخشید 


