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 بازدید سرزده آیت اه رییسی
 از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه به صورت سرزده از مرکز ارتباطات مردمی قوه 
قضاییه )129( بازدید کرد. به گ�زارش روابط عمومی قوه قضاییه، 
آیت اه سیدابراهیم رییس�ی در این بازدید ضمن حضور در مرکز 
مدیریت خطوط، از نزدیک در جری�ان روند اتصال خطوط تلفنی 
مردم به کارشناسان حقوقی، میزان تماس های تلفنی، میزان معطلی 
مردم و کیفیت پاسخگویی کارشناسان قرار گرفت و دستورات ازم 
را برای بهب�ود فرآیندهای موجود صادر ک�رد. رییس قوه قضاییه 
همچنین برخی از پیام های ضبط  شده مردمی و مشکات اعام شده 
از سوی شهروندان را ش�نید و مورد ارزیابی قرار داد. رییس مرکز 

ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در حاشیه این بازدید

یکم: علیرغم اینکه »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور 
آمریکا و اسافش همواره کوشیده اند که تصویری 
مقتدر و مس�لط بر جهان از کشورش�ان در مقابل 
مرئی و منظر مردم دنیا قرار دهند، شواهد و قرائن 
فراوانی نش�ان می دهند که هژمون�ی یانکی ها در 
عرصه بین المللی رو به افول است. سهم آمریکا در 
اقتصاد جهانی پیش از این 40 درصد بود اما در حال 
حاضر به کمتر از 15 درصد رس�یده و این واقعیتی 
است که حتی دولتمردان فعلی و پیشین این کشور 
به آن اذعان دارند. گفتگوی تلفنی »جیمی کارتر«، 

رئیس جمهور اسبق و دونالد ترامپ ...

مرگ هژمونی آمریکا
یاد د اشت

 مؤلفه های تحول
 در دستگاه قضا 

رییس دیوان عالی کشور تشریح کرد

در نشست غیرعلنی مجلس صورت گرفت

ایران 3 - روسیه صفر 

»حمایت« از انتقاد سینماگران درباره زمان نمایش فیلم ها 
گزارش می دهد

دادستان نظامی هرمزگان خبر داد

بررسی وضع کاا های اساسی
 و توزیع آن در کشور

والیبالیست ها تزارها را هم
به زانو درآوردند

چالش ترافیک اکران در سینما

توافق اتحادیه اروپا و روسیه 
برای حذف دار در معامات دو جانبه

تبدیل قرار بازداشت موقت
چهار محیط بان به وثیقه
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  دکتر محمدحسن قدیری ابیانه 
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آگهی

بدین وسیله به شرکت جوتن  پارس کیش ساکن کیش جنب بازار پردیس دو بازارچه خدماتی پردیس غرفه شماره 
11  کدپس�تی 794188775 بدهکار پرونده اجرائی کاس�ه 9702143 اجرای اصفهان که برابر گزارش مامور اباغ 
ش�ناخته نگردیده اید اباغ می گردد که برابر س�ند رهنی 8411 دفتر 281 اصفهان بین ش�ما و بانک مهر اقتصاد 
مبلغ 34/400/000/000 ریال بابت موضوع ازم ااجرا و حق الوکاله بدهکار می باش�د که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کاسه فوق در این اجرا مطرح 
می باشد. لذا مطابق ماده 18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این اگهی 
که تاریخ اباغ اجرائیه محس�وب می ش�ود فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتش�ر می گردد ظرف مدت ده روز 
نس�بت به پرداخ�ت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بودن انتش�ار آگهی دیگ�ری عملیات اجرائی )موضوع 
ششدانگ پاک های 4802/128 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان و 2675/8 واقع در بخش 5 اصفهان( طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد. 
 مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی کیش – محمد طایفه نادی 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان در نظر دارد تعداد 6 باب واحد تجاری را بصورت اجاره  با شرایط مشخص شده در اسناد مزایده واگذار 
نماید. لذا از کلیه افراد واجد الش�رایط که متقاضی ش�رکت در مزایده هس�تند دعوت میگردد از تاریخ درج آگهی در روزنامه )98/03/27( تا مورخ  )98/04/05(  از طریق س�ایت 
اینترنتی http://www.mayadin.semnan.ir نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام فرمایند ضمنًا مهلت ارسال اسناد تا تاریخ )98/04/05( می باشد که می بایست پس از تکمیل 
مدارک و فرمها، پاکات مربوطه صرفًا از طریق دفاتر پستی با پست ویژه پیشتاز به نشانی سمنان، میدان عدالت خیابان شهدای دادگستری کوچه مقداد به کد پستی 3514686511 

ارسال گردد یادآور می شود سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و تامین هزینه آگهی  به تناسب بر عهده برندگان مزایده می باشد.
نوع واگذاریکاربریموقعیت واگذاری مکان واگذاریردیف

1

مغازه های سطح شهر

اجاره ماهیانهاغذیه،لوازم التحریر،پوشاک،آرایشگاه،پاسکو،تصفیه آبمغازه شماره 2بازارچه وایت مسکن مهر جنب مصلی

اجاره ماهیانه اغذیه ،گل فروشی ،فست فود ،قصابی ،پروتئین، میوه، پاسکومغازه شماره 3بازارچه ترنج مسکن مهر صنعتی ساز2

اجاره ماهیانهآزاد ،کاربری مرتبط با فعالیت سازمان به غیر میوه وتره بارمغازه شماره 2بازارچه نگین نما3

4
حجره های میدان میوه تره 

بار مرکزی

اجاره ماهیانه خشکبار ومواد غذاییحجره شماره 12فاز 3

اجاره ماهیانه خشکبار ومواد غذایی ،بسته بندی میوه خشک وسبزی وغیرهحجره شماره 9فاز 53

اجاره ماهیانهمیوه تره بارحجره شماره 11فاز 64

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان

آگهی مزایده 98/3آگهی اباغ اجرائیه کاسه 97۰2۱43 طبق ماده ۱8 آئین نامه اجرای اسناد رسمی

دایل افزایش بازدهی بازار سرمایه بررسی شد
رشد چشمگیر شاخص بورس

میانجیگری های بین المللی برای توقف حمات یمن به فرودگاه های عربستان

 سعودی ها 
به التماس افتادند
11

دست داشتن واشنگتن و تل آویو 
در حمله به نفتکش ها

تحلیلگران خارجی با رد اتهامات آمریکا علیه ایران مطرح کردند

رسانه های آمریکایی با بیان اینکه اسرائیل، امارات و عربستان در مظان اتهام حمله به نفتکش ها هستند، تأکید کردند که 
بازیگران بی شماری در منطقه هستند که انگیزه های کافی برای حمله به نفتکش ها دارند. گمانه زنی های زیادی درخصوص 
علل و عاملی�ن حادثه نفتکش ها در دریای عمان این روزها مطرح می ش�ود. پس از آنکه در یک اجم�اع جهانی، اتهام زنی 
 محور عبری-عربی-غربی علیه کشورمان با استقبال روبرو نشد، این بار رسانه های غربی، نوک پیکان حمات را به سمت 
رژیم صهیونیستی و آمریکا نشانه رفته اند. در همین رابطه، نشریه آمریکایی نیوزویک نوشت: کارشناسان اطاعاتی فیلمی 
را که آمریکا برای متهم کردن ایران به دست داشتن در حمات پنجشنبه گذشته به دو نفتکش در دریای عمان منتشر کرده 
زیر سوال بردند و گفتند واشنگتن در جعل سند و مدرک برای راه انداختن جنگ سابقه دار است. این نشریه در گزارشی در 
پایگاه اینترنتی خود به قلم »جاناتان برودر« نوشت: این فیلم ویدئویی سیاه و سفید بسیار رنگ و رورفته است. این فیلم 
چیزی را نشان می دهد که مقامات نظامی آمریکا می گویند یک قایق گشتی سپاه پاسداران انقاب اسامی است که در کنار 

کشتی کوکوکا کوریجس به کاری مشغول است. »ویلیام چرچ« محقق نظامی سابق شورای امنیت ...

  سخنگوی نیروهای مسلح یمن: روزهای دردناکی  برای ریاض در پیش است
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نمایندگان مجلس در نشست غیرعلنی خود 
که با حضور مسئوان وزارت صمت برگزار 
ش�د، به بررس�ی وضع کاا های اساسی و 

توزیع آن در کشور پرداختند.

وکای ملت، روز گذشته و پیش از آغاز نشست علنی 
خود، نشستی غیرعلنی داشتند. علی اریجانی رییس 
مجلس در ابتدای نشست علنی مجلس، در توضیح 
این نشست غیرعلنی گفت: این جلسه درباره وضعیت 
صنایع و کاا های اساس��ی و توزیع آن با حضور وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت و هم��کاران وی بود. وی 
خاطرنشان کرد: در این نشست ابعاد مختلف موضوع 
صنعت و صنایع معدنی و شرایطی که سرمایه گذاران 
بتوانند با ش��رایط قاب��ل پیش بین��ی در آن کار کنند 
همچنین نحوه سامان دهی توزیع کاا های اساسی 
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیسیون صنایع 

مجلس این موضوعات را پیگیری کند.

   حمله مشکوک به نفتکش ها 
مکمل تحریم ها علیه ایران

اریجانی همچنین در نطق پیش از دس��تور خود با 

تشکر از سخنان هوشمندانه و عزتمندانه رهبر معظم 
انقاب اسامی در ماقات با نخست وزیر ژاپن، بیان 
داشت: ایش��ان با دقت تام و استدال متین، منطق 
ملت ایران را در مقابل ستم هیوای استعمار آمریکا، 
بیان داش��تند. وی افزود: مجلس شورای اسامی 
بیانات مهم و دقیق و ش��جاعانه رهبر معظم را قدر 
می نه��د و حمایت می کند و بای��د همه بخش های 
کش��ور بر اساس همین صراط اس��توار عمل کنند. 
رییس مجلس همچنین با اشاره به اقدامات مشکوک 
در دریای عمان علیه نفتکش ها، تصریح کرد: به نظر 
این اقدامات مکمل تحریم های اقتصادی است به 
جهت آنکه از تحریم ها َطرفی نبستند مخصوصا با 
توجه به سوابق تاریخی آمریکا در این زمینه که در 
جنگ جهانی، آمریکایی ها کش��تی های خود را در 
نزدیکی های ژاپن مورد ه��دف قرار دادند تا توجیه 
ازم ب��رای خصوم��ت را فراهم کنن��د رییس نهاد 
قانونگذاری کشورمان ادامه داد: اما بخش فکاهی 
ماجرا در اظهارات پمپئو نهفته است که توصیه کرد 
ای��ران در مقابل اقدامات سیاس��ی و دیپلماتیک از 
دیپلماسی استفاده کند که این مطلب از زبان پمپئو 

واقعا شیرین است.

   افزایش اقدامات نظارتی مجلس 
در اجاسیه سوم

غامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس هم روز 
گذشته گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجاسیه 
سوم دوره دهم را قرائت کرد. وی در جمع خبرنگاران 
در تش��ریح اقدامات نظارتی مجلس در اجاس��یه 
سوم، گفت: پاسخگو کردن دستگاه های اجرایی و 
فعال کردن کمیسیون ها در حیطه وظایف نظارتی 
و پیگیری آیین نامه داخلی مجلس در بعد نظارت با 
برگزاری 10جلس��ه علنی و 16جلس��ه غیرعلنی با 
حضور مسئوان در سال سوم تشدید شد. اسداللهی 
با اشاره به توافقنامه مجلس و دادستانی تهران برای 
پیگیری وظایف نظارتی گفت: در این توافقنامه مقرر 
شد گزارش های نظارتی مجلس به صورت خارج از 
نوبت در قوه قضاییه بررسی شود، همچنین براساس 
تبصره 2ماده 38آیین نامه داخلی مجلس در جلساتی 
با رییس مجلس و رؤس��ای کمیسیون ها و تطبیق 
حوزه عملکرد کمیس��یون های تخصصی با قانون 
و جلس��ات کارشناسی برای ارزیابی این عملکرد ها 
آیین نامه ای به منظ��ور افزایش اقتدار و انس��جام 
مجلس و اثربخشی اقدامات کمیسیون ها و همچنین 

اثربخشی شدن سوال و استیضاح و پاسخگو کردن 
دولت در قبال مطالبات قانونی نمایندگان در قالب 
مواد الحاقی ب��ه آیین  نامه داخلی اضافه ش��د. وی 
در ادامه با بیان اینکه در ح��ال حاضر 133 نماینده 
منتخب مجلس در 73 مجمع و شورای ملی و 279 
نماین��ده در 186 هیات و مجمع اس��تانی عضویت 
دارند، تصریح ک��رد: گزارش های این نمایندگان از 
عملکرد و نحوه برگزاری این مجامع ملی و استانی 
جمع آوری و بررسی ش��د که متاسفانه شاهد عدم 
برگزاری برخی از شورا های ملی در زمان های مقرر 
قانونی بودیم که با پیگیری ها، تعدادی از جلسات 
به طور منظم از س��ر گرفته شد، اما برخی نیز هنوز 
ب��ا توجه به ضعف عملکرد دولت ش��کل منظم به 
خود نگرفته است. به گزارش خانه ملت، اسداللهی 
همچنی��ن تصریح کرد: با توجه به تاکید ریاس��ت 
مجلس در س��ال رونق تولید، قوانین مرتبط با این 
بخ��ش در چارچوب قانون بودجه و س��ایر قوانین 
حمایتی استخراج شد و عملکرد دستگاه ها نسبت 
به این قوانین و تخلفات احتمالی مورد بررسی قرار 
گرفت و گزارش هایی برای دیوان محاسبات و سایر 

نهاد های نظارتی ارسال شد.

بررسی وضع کاا های اساسی و توزیع آن در کشور
در نشست غیرعلنی مجلس صورت گرفت

  سیاست  
رسانه های آمریکایی با بیان اینکه اسرائیل، امارات و عربستان 
در مظ�ان اتهام حمله به نفتکش ها هس�تند، تأکید کردند که 
بازیگران بی شماری در منطقه هس�تند که انگیزه های کافی 

برای حمله به نفتکش ها دارند.

گمانه زنی های زیادی درخصوص عل��ل و عاملین حادثه نفتکش ها در 
دریای عمان این روزها مطرح می شود. پس از آنکه در یک اجماع جهانی، 
اتهام زنی محور عبری-عربی-غربی علیه کش��ورمان با استقبال روبرو 
نش��د، این بار رس��انه های غربی، نوک پیکان حمات را به سمت رژیم 
صهیونیستی و آمریکا نشانه رفته اند. در همین رابطه، نشریه آمریکایی 
نیوزویک نوشت: کارشناسان اطاعاتی فیلمی را که آمریکا برای متهم 
کردن ایران به دست داشتن در حمات پنجشنبه گذشته به دو نفتکش در 
دریای عمان منتشر کرده زیر سوال بردند و گفتند واشنگتن در جعل سند 
و مدرک برای راه انداختن جنگ س��ابقه دار است. این نشریه در گزارشی 
در پایگاه اینترنتی خود به قلم »جاناتان برودر« نوشت: این فیلم ویدئویی 
سیاه و سفید بسیار رنگ و رورفته است. این فیلم چیزی را نشان می دهد 
که مقامات نظامی آمریکا می گویند یک قایق گشتی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی است که در کنار کشتی کوکوکا کوریجس به کاری مشغول است. 
»ویلیام چرچ« محقق نظامی سابق شورای امنیت سازمان ملل هم در این 
رابطه، گفت: سابقه آمریکا در جعل سند و مدرک برای راه انداختن جنگ 
سابقه خوبی نیست. چرچ همچنین افزود: »پهپادها و مین های لیمپت 
به قیمت ارزان در منطقه خاورمیانه پیدا می ش��وند. هر کسی آنها را دارد. 
پس ما بسیار بیش از چیزی که این فیلم نشان می دهد، باید بدانیم. این 
کارشناس اطاعاتی ادامه داد: معلوم نیست چرا، در حمات اخیر ایران 
باید نفتکش های متعلق به نروژ و ژاپن را هدف قرار داد که هر دو از بهترین 

مشتریان نفتی ایران هستند! 
این کارشناسان می گویند بازیگران بی شمار دیگری در منطقه هستند که 
انگیزه های کافی برای اجرای چنین حماتی را دارند. »آنتونی کوردزمن« 
تحلیلگ��ر امور راهب��ردی در مرکز مطالعات راهب��ردی و بین المللی به 
نیوزویک گفت: این سوال را باید مرتب پرسید که این حمله کار کیست؟ 
شما با این احتمال مواجه می شوید که داعش این حمله را به اجرا گذاشته 
اس��ت تا دو دشمن)آمریکا و ایران( را به جان یکدیگر بیندازد. یا شما این 
احتمال را می دهید که عربستان سعودی، امارات عربی متحده و اسرائیل 
حادثه ای را به وجود می آورند تا بتوانند از آن برای افزایش فش��ار بر ایران 
اس��تفاده کنند. »ایهام کامل« رییس بخش خاورمیانه در گروه اوراسیا 
هم گفت: برخی نیز به این احتمال اشاره کرده اند که حمات پنجشنبه 
و حمات یک ماه قبل به چهار نفتکش در همین آب ها، عملیات های به 
اصطاح »با پرچم دروغینی« هس��تند که اسرائیل، دیگر دشمن قسم 
خورده ایران، به اجرا گذاشته اس��ت تا ایران را مقصر نشان دهد و برخی 
ناظران گفته اند این حمات ممکن است با هدایت اعضای تندرو دولت 
ترامپ به اجرا گذاش��ته شده باش��د.یک روزنامه مصری هم در تحلیلی 
نوشت: موساد مظنون انفجارنفتکش هاست. در گزارش نیوزویک هم 
تاکید شده که اسرائیل ، امارات، عربستان و آمریکا می توانند عامل حادثه 

نفتکش ها باشند

  فشار حداکثری بی اثر شده است
روزنامه آمریکایی »واشنگتن پس��ت« هم ب��ا بیان اینکه مخالفت های 
شدید رییس جمهور این کشور با ایران، واشنگتن را به سمت تقابل نظامی 
سوق داده، نوشت که اتهام زنی اخیر نیز نشانه محدودیت تاثیر کارزار فشار 
حداکثری علیه ایران است. این روزنامه ضمن اشاره به وعده دولت آمریکا 
برای به صفر رساندن صادرات نفت خام ایران، توضیح می دهد: آمریکا 
نمی تواند به تنهایی تحریم تمام عیاری را علیه ایران اعمال کند و کارزار 
ترامپ برای کاهش صادرات نفت ایران، به بهای فشار بر متحدانش نیز 

تمام شده است.

   توکیو خواستار توضیح واشنگتن شد
عاوه بر افکار بیدار جهانی که دروغگویی آمریکایی ها را به استهزا گرفتند، 
خبرگزاری کیودو ژاپن هم به نقل از منابع آگاه در این دولت گزارش داد که 
توکیو خواستار ارائه شواهد معتبر از سوی آمریکا درباره ادعایش مبنی بر 
دخالت ایران در حمله اخیر به نفتکش ها در دریای عمان شد. به گزارش 
تس��نیم، این درخواست پس از آن مطرح ش��د که »مایک پمپئو« وزیر 
امورخارجه آمریکا ساعاتی پس از حمله به نفتکش ها در دریای عمان بدون 
ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شد که ایران عامل این حادثه بوده است. 
»تولسی گابارد« نامزد دموکرات انتخابات ریاست جموری2020 آمریکا 
 هم با انتقاد از سیاس��ت خارجی دولت  واش��نگتن گفت: باید از اتهام زنی
 بی اساس به ایران در حمله اخیر به دو نفتکش در دریای عمان پرهیز کرد.

    اتهام زنی های بی اساس
علی رغم مواضع این چنین قاطع علیه آمریکایی ها، آمریکایی ها همچنان 
در حال اتهام زنی های بی سند به ایران هستند. در همین رابطه، فرمانده 
تروریست های ارتش آمریکا در منطقه غرب آسیا، شرق آفریقا و آسیای 
مرکزی)سنتکام( مدعی تاش نافرجام ایران برای هدف قرار دادن یک 
پهپاد آمریکایی در نزدیکی یکی از این نفتکش های آس��یب دیده شد. 
سنتکام ادعا کرد: یک موش��ک زمین به هوای ایرانی اصاح شده مدل 
اس.ای-7، 23خرداد بر فراز دریای عمان تاش کرد یک پهپاد ام.کیو-9 
آمریکایی را هدف قرار دهد تا در روند نظارت آن بر حمله ادعایی س��پاه 
پاس��داران به نفتکش کوکوکا کوریجس اختال ایجاد کند. »توبیاس 
الوود« معاون وزیر دفاع انگلیس هم در موضعی ضدایرانی، گفت: لندن 

مصمم به دفاع از »منافع« خود در منطقه غرب آسیا است.
در پی این ادعاها و در تبعیت کورکورانه و عجوانه انگلیس از آمریکا در 
متهم کردن کشورمان به دست داشتن در حوادث اخیر برای دو نفتکش در 
دریای عمان، دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه روز گذشته 
در ماقات با »راب مک ایر« سفیر انگلیس، شدیدا به این مواضع غیر قابل 
قبول و ضد ایرانی دولت انگلیس اعتراض و با اشاره به اتهام مطروحه که 
بدون ارائه کمترین سند و مدرکی و تنها در چارچوب سیاست دنباله روانه 
لندن از واش��نگتن مطرح شده، اظهار داشت: در جریان جلسه پنجشنبه 
گذشته شورای امنیت سازمان ملل نیز هیچکس بجز انگلیس با این اتهام 
واهی آمریکا همراهی نکرد؛ حتی بسیاری از رسانه های بین المللی شناخته 
شده نیز ادعای آمریکا و انگلیس را به استناد اظهارات مقامات شرکت مالک 

کشتی و ملوانان آن رد کردند.

دست داشتن واشنگتن و تل آویو 
در حمله به نفتکش ها

تحلیلگران خارجی با رد اتهامات آمریکا علیه ایران مطرح کردند

  دکتر محمدحسن قدیری ابیانه 
یادداشت

خبرکوتاه

مرگ هژمونی آمریکا
یکم: علیرغم اینکه »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا و اسافش همواره 
کوشیده اند که تصویری مقتدر و مسلط بر جهان از کشورشان در مقابل مرئی و 
منظر مردم دنیا قرار دهند، شواهد و قرائن فراوانی نشان می دهند که هژمونی 
یانکی ها در عرصه بین المللی رو به افول است. سهم آمریکا در اقتصاد جهانی 
پیش از این 40 درصد بود اما در حال حاضر به کمتر از 15 درصد رسیده و این 
واقعیتی است که حتی دولتمردان فعلی و پیشین این کشور به آن اذعان دارند. 
گفتگوی تلفنی »جیمی کارتر«، رئیس جمهور اسبق و دونالد ترامپ که هر دو 
نسبت به نزدیک شدن چین به مرزهای اقتصادی آمریکا ابراز نگرانی کرده و 
از لزوم اتخاذ تصمیمی برای مقابله با آن سخن به میان آورده بودند، نمونه ای 
از این اعترافات به ش��مار می آید. عاوه بر این، دار آمریکا امروز تنها واحد 
پول جهانی نیست و اتحادیه اروپا که در دوران ترامپ، مناسباتی مخدوش با 
واش��نگتن را تجربه می کند، با راهی کردن یورو به بازار جهانی، 30 درصد از 
ذخایر جهان را به خود اختصاص داده است. انتشار دار تنها با تصمیم بانک 
مرکزی آمریکا )فدرال رزرو( انج��ام می گیرد اما یورو تحت نظر بانک های 
مرکزی کشورهای 28 گانه قاره سبز منتشر می شود و از این منظر، از اعتبار 
بیشتری برخوردار است. ضمن اینکه کشورهای تحریم شده از سوی وزارت 
خزانه داری آمریکا – بخوانید وزارت جنگ دولت ترامپ – به فکر پایان دادن 
به سلطه و آقایی دار برآمده اند. به عنوان نمونه، همین هفته پیش بود که چین و 
روسیه تصمیم گرفتند مبادات تجاری خود را که به بیش از 100 میلیارد دار در 
سال بالغ می شود، بر پایه پول ملی طرفین انجام دهند. اگر دار انحصار خود در 
بازارهای جهانی را از دست بدهد که عملکرد ترامپ، جهان را به این سمت سوق 
داده است، اهرم بسیار قوی و محکمی از دست آمریکا خارج خواهد شد و دیگر 
قادر نخواهد بود که مشکات خود را با چاپ دار به سایر کشورها منتقل کند.

دوم: از منظر سیاست داخلی آمریکا، شکاف ها و اختافات میان رئیس جمهور 
و مخالفینش در کنگره و حزب دموکرات از حیطه تنش های معمول عبور کرده 
و وارد فحاشی و اتهام زنی شده است. مخالفین به طور مرتب در حال شمارش 
تعداد اکاذیب ترامپ هستند و آن را برحسب، ساعت، روز، ماه و سال احصاء 
کرده اند و ترامپ نیز علی الدوام به افشاگری علیه رقبای خود دست می زند. 
سیاست های ترامپ موجب ش��ده که بین آمریکا با کشورهایی نظیر چین، 
روسیه، مکزیک، کانادا،  اروپا و نهادهای نظامی متحد با واشنگتن ازجمله ناتو 
نیز اختافات عمیقی رخ بدهد. اروپا و آمریکا و برخی متحدین آسیایی کاخ 
سفید که زمانی در تحریم علیه دیگر کشورها با یکدیگر متحد بوده اند، بر اثر 
تعارضات و اختافاتی که ناشی از تقای ترامپ برای حفظ برتری آمریکاست، 
اکنون به نقطه ای رسیده اند که یکدیگر را تحریم می کنند و جنگ اقتصادی 

و تجاری به راه انداخته اند.
سوم: ازجمله دایل شرایط رو به وخامت آمریکا، سلطه صهیونیسم بر ارکان 
تصمیم گیری و تصمیم سازی این کشور است. در حقیقت صهیونیست ها 
هستند که سیاست های منطقه ای آمریکا را تعیین و آن را به کاخ سفید دیکته 
می کنند ولی نکته قابل اعتنا اینجاست که صهیونیست ها نیز به همراه آمریکا در 
سراشیبی سقوط قرار گرفته اند و به اعتقاد استراتژیست ها، رژیم اشغالگر قدس، 
نفس های آخر خود را می کشد. هر چه تعداد مؤلفه های تضعیف شده آمریکا و 
اسرائیل بیشتر باشد، به همان میزان به کاهش حوزه نفوذ مرتجعین منطقه ای 
هم پیمان واشنگتن و رژیم صهیونیستی نیز افزوده می شود. در واقع، دومینوی 
سقوط آمریکا تا آخرین کشورها، نهادها و سازمان ها، رسانه ها و اشخاص و 

افراد متحد کاخ سفید ادامه خواهد داشت.
چهارم: تعداد کارشناس��ان و ناظران بین المللی که معتقدند این کشور رو به 
افول و سقوط بوده و هژمونی جهانی خود را ازدست داده، رو به افزایش است. 
ترامپ در تبلیغات انتخاباتی اش رؤسای جمهور و سیاست های گذشته آمریکا 
را عامل افول هژمونی این کشور معرفی کرده و در استراتژی دفاعی کاخ سفید 
که سال گذشته منتشر شد نیز بر این واقعیت تصریح شده بود. شعار »آمریکا 
را دوباره عالی بساز« ترامپ نیز دقیقاً ناظر به پذیرش ضعف آمریکاست و وی 
تاش می کند که بر آن غلبه کند. در واقع پیروزی کلیددار فعلی کاخ س��فید 
به عنوان فردی مخالف ساختار حاکم، از ناکارآمدی موجود در سیاست، اقتصاد و 
جامعه آمریکا حکایت دارد و وی عاوه بر ناکامی در حل مشکات ساختاری و 
بنیادین، بر دشواری های پیش روی این کشور به ویژه در عرصه جهانی خواهد 
افزود. تحلیلگران نیز بر این باورند که سیاست های ساکن فعلی کاخ سفید به 
انزوای بیش ازپیش آمریکا و پایان سلطه این کشور بر دنیا منتهی شده است. 
»فارن افرز« که یک نشریه آمریکایی معتبر در حوزه سیاست خارجی است، 
در آخرین شماره خود تصویر عقابی را بر روی صفحه اول خود چاپ کرده که 
پرهایش در حال فروریختن است. عقاب، سمبل قدرت آمریکاست و فارن 
افرز در این شماره، مقاات متعددی از کارشناسان مختلف در این خصوص 
منتشر کرده که »فرید زکریا«، فعال رسانه ای و از نظریه پردازان مشهور عرصه 
بین الملل نیز به تشریح دایل این پدیده محتوم پرداخته است. زکریا حتی پا 
را فراتر از حوزه افول و سقوط آمریکا گذاشته و تصریح کرد که هژمونی آمریکا 

نه در حال مرگ، بلکه »مرده است«!
پنجم: آمریکا به خصوص در مواجهه با جمهوری اسامی دچار شکست های 
قابل توجه و چندوجهی شده، قطعاً نسبت به چهار دهه گذشته قوی تر نیست 
و انقاب اسامی به طور حتم نسبت به 40 سال قبل، در مواجهه با سردمدار 
لیبرالیسم قدرتمندتر ظاهرشده است. یانکی ها ابتدا با حربه کند و نخ نما شده 
تحریم ها پیش آمدند و تهدید کردند که ناو جنگی، هواپیماهای بمب افکن و 
120 هزار نیرو به منطقه اعزام می کنند اما وقتی دیدند که ایران باکی از این 
تهدیدات ندارد، از مذاکره سخن به میان آوردند و شروط 12 گانه خود را نیز به 
بوته فراموشی سپردند. افزون بر این، شماره تلفن نزد سفارت سوئیس به ودیعه 
گذاشتند، میانجی به ایران راهی کردند و به بیان دیگر، التماس کردند که ایران 
پای میز مذاکره بنشیند. افول قدرت آمریکا البته یک زاویه از این ماجراست و 
مهم تر از آن، اقتدار و عزت جمهوری اسامی است که ابرقدرت متکبر جهان 
را به تجدیدنظر در مواضعش وادار کرده است. از طرفی، بانک جهانی پیش بینی 
کرده است که فشار تحریمی آمریکا در حال تخلیه شدن است، در سال آینده 
ایران از رکود خارج می ش��ود و تحریم ها دیگر اثری بر آن نخواهد داشت. در 
واقع ایران موفق شده تهدید را به فرصت تبدیل کند، با به اصطاح ابرقدرت، 
با قدرت برخورد کند و دوست و دشمن اذعان دارند که آمریکا جرأت تعرض 

نظامی و دست درازی به جمهوری اسامی را ندارد.
از شواهد پیش گفته چنین برمی آید که ش��واهد موجود در سیاست خارجی 
آمریکا ازجمله درگیری واشنگتن با متحدان و رقبایش و چالش های داخلی 
مثل آمار باای زندانیان، قتل و تجاوز،  نظامی گری،  فقر کودکان و ... که در میان 
کشورهای توسعه یافته بی سابقه است، همه و همه از پایان دوران ابرقدرتی 
شیطان بزرگ حکایت دارند و به گفته »هنری کیسینجر«، دیپلمات و مشاور 
اسبق امنیت ملی کاخ سفید، »ترامپ یکی از شخصیت های تاریخی است که 

نشان دهنده پایان دوره ابرقدرتی آمریکاست.«

   در انتخابات روز گذشته روسای کمیسیون های مجلس، الیاس حضرتی، 
محمدمهدی زاهدی، عل��ی نوبخت و عبدالرضا عزیزی برای ریاس��ت 

کمیسیون های اقتصادی، آموزش، بهداشت و اجتماعی برگزیده شدند.
   »ترکی الفیصل« رییس اس��بق اس��تخبارات عربس��تان سعودی در 
گفت وگو با العربیه مدعی ش��د: کشورش با س��رکرده سابق القاعده هیچ 

ارتباطی نداشته اما ایران با القاعده ارتباط داشته است.

خبر

گزیده ها

اباغ پیام تسلیت رهبر انقاب  
در پی درگذشت  مرحوم حافظی

در پی درگذش��ت مرحوم محمدرضا حافظی رییس جامعه خیرین 
مدرسه س��از، پیام تس��لیت حضرت آیت اه خامنه ای رهبر انقاب 
اسامی در مراسم بزرگداش��ت آن مرحوم، توسط دکترحدادعادل 
مش��اور عالی رهبری به بازمان��دگان و عاقمندان مرحوم حافظی 

اباغ شد.

 11سوال مجمع تشخیص از 
رییس جمهور درباره CFT و پالرمو

دومین جلسه کمیسیون مشترک 
این مجمع به ریاست محسن 
رضای��ی ب��ا موضوع بررس��ی 
 CFT پیوس��تن ای��ران ب��ه
کنوانسیون پالرمو تشکیل شد. 
در این جلسه سواات و ابهامات 
اعضای مجمع درباره پیوستن 
ایران به این دو کنوانس��یون جمع بندی شد و ضمن دعوت از بانک 
مرکزی، وزارت اقتص��اد، وزارت خارجه، معاونت حقوقی ریاس��ت 
جمهوری و وزارت اطاعات برای طرح نظرات کارشناسی خود، مقرر 
شد، سواات 11گانه به اطاع رییس جمهوری برسد و پاسخ رسمی 
دولت به آنها داده شود تا در کمیسیون مشترک و صحن قرائت شود. 
به گزارش روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنین 
کمیسیون مشترک مجمع تا رسیدن به نتیجه نهایی برای طرح در 

صحن مجمع، جلسات خود را ادامه خواهد داد.

هدف ترامپ از مذاکره پیروزی 
در انتخابات 2020 است

حسین امیرعبداللهیان دستیار 
ارش��د رییس مجلس در امور 
بین الملل در برنامه  نگاه یک 
س��یما، درب��اره پی��ام و هدف 
رفت وآمده��ای اخی��ر ژاپن و 
اروپایی ها و بقیه به کشورمان 
گف��ت: کش��ورهای انگلیس، 
فرانسه و آلمان در سیاست های تبلیغاتی، رسانه ای و مواضع سیاسی 
خود با صدای بلند مخالفت خود را ب��ا خروج آمریکا از برجام اعام 
می کنن��د اما در سیاس��ت های عملی خود تفاوت فاحش��ی با رفتار 
آمریکایی ها ندارند هرچند در حوزه تحریم ها به طور رسمی اعام 
نکردند که با آمریکا همراهی می کنیم اما در عمل همان کار را انجام 

می دهند. 
مدیرکل امور بین الملل مجلس ش��ورای اس��امی اف��زود: روابط 
دیپلماتیک ما با ژاپن قدمت 90ساله دارد و مثبت است و اینکه آقای 
ترامپ از آقای »آبه شینزو« نخست وزیر ژاپن می خواهد که به ایران 
سفر کند می خواهد از همه کارت های خود استفاده کند و ایران را به 
پای میز مذاکره بیاورد زیرا برای او برنده ش��دن در انتخابات2020 
مهم اس��ت. وی همچنین اضافه کرد: اقدام ایران در توقف پله ای 
م��واردی در برجام و دادن مهل��ت 60روزه ب��ه اروپایی ها، دقیق و 
سنجیده است و هر قدر تصمیمات ما در چارچوب حکمت و مصلحت 

نظام عملیاتی شود آنها از خواب خرگوشی خود بیدار می شوند.

مسدود کردن درب ورودی سفارت 
ایران در لندن توسط چند معترض

حمید بعیدی نژاد س��فیر ایران 
در لندن در صفحه ش��خصی 
خود در فضای مجازی با انتشار 
تصویری نوشت: تعداد اندکی 
معترض روز ش��نبه به مسدود 
کردن تنها در ورودی سفارت 
ایران در لندن ادامه داده و مانع 
از ورود دیپلماتهای ایرانی به س��اختمان سفارت شدند. وی در عین 
حال یادآور شد که روزهای شنبه و یکشنبه روزهای کاری در ایران 
است و پرسنل دیپلماتیک بخش هایی از کارشان را در این دو روز با 
پایتخت هایش��ان هماهنگ می کنند. بعیدی نژاد همچنین نوشت: 
علی رغم هشدارهای متعدد به پلیس و وزارت امور خارجه انگلیس، 
چند نفر با مسدود کردن مسیر، شنبه را جلوی سفارت سپری کردند. 
همچنین بر افراد، رسانه ها برای تهیه گزارش جلوی سفارت اجتماع 
کرده اند. کماکان پیاده روی جلوی س��فارت مسدود است و امکان 

تردد دیپلمات ها وجود ندارد.
 برگزاری تجمع و حضور معترضان مقابل س��فارت ایران در لندن 
مسبوق به سابقه اس��ت و هر از چند گاهی تعداد معدودی معترض 
جلوی این س��فارتخانه حضور یافته و بعد از چند س��اعت به تجمع 

خود پایان می دهند.

دعوت قالیباف از جوانان برای 
کاندیداتوری در انتخابات مجلس

محمدباقر قالیباف عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام طی 
پیام��ی از جوانان خواس��ت تا 
چهره های ن��و را از میان افراد 
توانمن��د و ب��ا صاحیت برای 
نام��زدی در انتخابات مجلس 
معرف��ی کنن��د. به گ��زارش 
خبرگزاری ها، در بخشی از این پیام آمده است: به نظر می رسد امروز 
دیگر جوانگرایی تبدیل به مطالبه عمومی ش��ده و همه باید کمک 
کنیم تحول به دست شما جوانان اتفاق بیفتد، همان گونه که در این 
چهل سال، هر موفقیت و پیشرفتی که داشتیم، نقش اصلی را جوانان 
داشتند. شما جوانان نخبه، با انگیزه و مؤمن باید در هر عرصه ای که 
در سرنوش��ت کشور تأثیر دارد، بدون دعوت حاضر شوید و کار را به 
دس��ت بگیرید. یکی از این فرصت ها، انتخابات پیش رو است. وی 
ادامه داد: تحول و پیشرفت کشور در گرو تشکیل یک مجلس نو و 
کارآمد است و من ایمان دارم که اگر شما جوانان همت کنید در این 
عرصه نقش آفرینی کنید، می توان به ظهور مجلسی نسبتاً جوان و 
با تجربه امید داشت؛ تا با نگرشی نو و چهره هایی نو، حرکت پیشرفت 
ایران اسامی س��رعت بگیرد. قالیباف در این پیام تأکید کرد: لذا از 
همه ش��ما جوانان دلسوز انقابی درخواس��ت می کنم، متناسب با 
شاخص هایی که منتش��ر می ش��ود، افراد توانمند و باصاحیت یا 
خودتان را که برای قبول مسئولیت نمایندگی مردم مفید می دانید، 
از طریق پایگاه اینترنتی jahad.net معرفی کنید تا با استفاده از 
همه ظرفیت ها تاش کنیم در حد امکان شایسته ترین ها، در معرض 

انتخاب مردم قرار بگیرند.

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس جمهوری بر همکاری دولت و آستان 
برای ارائه خدمات مطلوب تر به مجاوران و 
زائران حضرت علی ابن موس�ی الرضا )ع( 
تاکید ک�رد و گفت: دولت در ای�ن راه در حد 

توان در کنار آستان رضوی است.

حجت ااسام حسن روحانی رییس جمهوری که در 
مسیر بازگشت از سفر به دو کشور آسیایی قرقیزستان 
و تاجیکس��تان به منظور زیارت ب��ارگاه مطهر امام 
هشتم شیعیان، به مشهد سفر کرده بود، پس از زیارت 
ضریح مطهر حضرت ثام��ن الحجج)ع(، در دیدار با 
حجت ااسام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان 
مقدس رضوی بر ضرورت خدمت رسانی مطلوب تر 
به زائران و مجاوران آن حضرت تاکید کرد. روحانی 
با بیان اینکه هدف آستان و دولت یکی و آن خدمت 
بیشتر به مردم است، افزود: دولت از هرگونه کمک 
و توجه در این زمینه فروگذار نخواهد کرد و در کنار 
آستان خواهد بود. رییس جمهوری افزود:دولت برای 
ارائه کمک در زمینه طرح جامع حرم رضوی و همچنین 
بافت فرسوده اطراف حرم و رعایت هماهنگی های ازم 
شهرسازی با بافت معنوی و فرهنگی حرم آماده است. 
روحانی با بیان اینکه دولت طی س��ال های گذشته به 
حکم وظیفه توجه ویژه ای به مشهد مقدس و بخصوص 
ساماندهی بافت اطراف حرم داشته است، اظهار داشت: 
دولت در حد توان برای ارائه خدمات مطلوب تر به مجاوران 
و زائران علی ابن موسی الرضا)ع( در کنار آستان قدس 

رضوی است.

   طرح جامع اطراف حرم
 نیازمند توجه ویژه دولت

تولیت آستان قدس رضوی نیز دراین دیدار با اشاره 
به تاکیدات رهبر معظم انقاب اسامی، گفت: این 
آستان مقدس در مسیر سیاست های دولت و در کنار 
دستگاه های دولتی و عمومی در جهت خدمت به 

مردم حرکت خواهد کرد. 
حجت ااسام احمد مروی اشتغال را اصلی ترین 
نیاز اجتماع عن��وان کرد و افزود: آس��تان رضوی 
خود را ج��دای از دولت نمی دان��د و در هماهنگی 
با هم در جهت تحقق سیاس��ت های نظام حرکت 
خواهیم کرد. حجت ااسام مروی افزود: استاندار 
و شهردار در هماهنگی کامل در خدمات به زائران، 
همراه آستان رضوی هستند و امیدواریم در همین 
راستا حرکت را ادامه دهیم. تولیت آستان رضوی 
خواس��تار توجه ویژه دولت به مطالبات آس��تان با 
توجه ب��ه ظرفیت های قانون��ی و امکانات موجود 
شد. حجت ااسام مروی موضوع تبدیل سرخس 
به منطقه ویژه آزاد را به نفع استان و کمک بزرگی 
به اقتصاد منطقه و اس��تان دانست و با بیان اینکه 
تولیت آس��تان آماده همکاری در این زمینه است 
، اف��زود: طرح جامع اطراف حرم و بافت فرس��وده 
نیازمند توجه ویژه دولت اس��ت. به گزارش پایگاه 
اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری، تولیت آستان 
قدس رضوی همچنین در دیدار با رییس جمهوری 
بر لزوم همسانی ساخت و سازهای اطراف حرم با 
فضای معنوی و فرهنگی حرم رضوی تاکید کرد.

جانشین رییس سازمان بسیج مستضعفین 
با بیان اینکه بس�یج دو هزار گردان امداد و 
نجات دارد، گفت: بسیج در سیل اخیر کار 

سه سال را در 35 روز انجام داد .

سردار محمدحسین سپهر جانشین رییس سازمان 
بس��یج مس��تضعفین در آیی��ن تکری��م و معارفه 
مسئول بسیج جامعه پزشکی کشور، اظهار داشت: 
جهان بینی، رهب��ری و مردم عناص��ر اعتای هر 
جامعه ای و در مقابل سقوط جوامع مختلف محسوب 
می شود؛ بر این اساس در کشور ما مهم ترین عامل 
پیشبرد کشور وجود رهبری مقتدر و هوشمند است 
به نحوی که به اعتراف همگان چنین رهبری را به 
عنوان هوشمند ترین رهبر جهان می دانند، به دلیل 
آنکه انقاب اسامی را به نحوی رهبری و هدایت 
می کنند که توانس��ته جامعه را در وضعیت فعلی به 
بهترین ش��کل ممکن پیش ببرند. وی نقش مردم 
را در پیشرفت کشور ها بسیار مهم دانست و گفت: 
هیچ حاکمیت��ی بدون حضور م��ردم دوام نخواهد 
داشت و اگر مردم آن جامعه دارای نگاهی اعتقادی و 
معنوی باشند قطعا موثرتر خواهند بود. سردار سپهر، 
در ادامه تصریح کرد: بسیج بزرگترین سازمان مردم 
نهادی است که با حضور ده ها میلیون انسان معتقد 
به آرمان های نظام و اسام در حال نقش آفرینی در 
کشور است؛ بر این اساس از بخش بهداشت و درمان 
می خواهیم که از ظرفیت بس��یج استفاده بیشتری 
داشته باشد، زیرا حوزه بهداشت و درمان مهم ترین 

مس��ئله حاکمیت های جه��ان و حکمرانان برای 
اثربخشی در جوامع است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات بسیج در سیل اخیر 
بیان داشت: در س��یل اخیر بسیج کار سه سال را در 
35روز انجام داد که شاید اگر قرار بود با بودجه دولتی 
این کار را انجام دهیم چندین سال طول می کشید. 
به گزارش مهر، سردار س��پهر فقدان سازمان ملی 
ام��داد و نجات را مهم ترین مس��ئله کش��ور برای 
رویارویی با بایا دانس��ت و گفت: اگر در سیل اخیر 
نیرو های مردمی و مس��لح وارد نمی شدند شاید با 
بحران روبرو می شدیم و این در حالی است که بسیج 
بیش از دو هزار گردان امداد و نجات دارد و می تواند 
ظرفیت ویژه ای را برای حل مشکات کشور و ملت 

برعهده بگیرد.

   مدیریت جهادی کلید غلبه بر مشکات 
و بحران هاست

امیر عزیز نصیرزاده فرمان��ده نیروی هوایی ارتش 
هم در مراس��م تکریم و معارفه فرماندهان سابق و 
جدید پایگاه شکاری شهید بابایی اصفهان با بیان 
اینکه در شرایط حساس فعلی، تنها راه و کلید غلبه 
بر مش��کات و عبور از بحران ها، مدیریت جهادی 
است، افزود: مقصود از مدیریت جهادی، مجاهدت 
در راه خدا با تمام وجود است، چراکه جهادگر نه تنها 
به وظایف ذاتی خود عمل می کند، بلکه پای را فراتر 
گذاشته و با ازخودگذشتگی و ایثار، تمام هستی خود 

را برای نیل به اهداف فدا خواهد کرد.

دولت آماده همکاری با آستان قدس 
برای ارائه خدمت بهتر به زائران 

بسیج در سیل اخیر 
کار 3ساله را 35روزه انجام داد

سردار سپهر: روحانی تصریح کرد
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محکومیت 225 میلیون ریالی 
قاچاقچی ترامادول  

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت 225 میلیون ریالی 
قاچاقچی قرص ترامادول خبر داد و گفت: این فرد توسط پلیس فرودگاه 

امام خمینی )ره( به تعزیرات معرفی شد.
محمد علی اسفنانی افزود: گزارش ارسالی پلیس فرودگاه امام)ره( مبنی بر 
کشف مقداری قرص ترامادول از یک مسافر حین خروج از گیت بازرسی 
در فرودگاه برای رس��یدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 
ارسال ش��د.وی ادامه داد: پس از تشکیل پرونده، شعبه 27 ویژه رسیدگی 
به تخلفات قاچاق کاا و ارز تعزیرات تهران مسئولیت رسیدگی را به عهده 
گرفت.اسفنانی گفت: شعبه رسیدگی کننده پس از احراز تخلف، نامبرده 
را به پرداخت مبلغ 225 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و معدوم 

کردن کاای کشف شده، محکوم کرد.

سامانه سجا راهکار مقابله با موازی کاری 
معاون دادستان کل کشور گفت: حجم باای گزارشات ممکن است باعث 
مغفول واقع شدن برخی گزارشات شود یا به برخی موضوعات اهمیت داده 
نشود. برای جلوگیری از موازی کاری و سردرگمی مردم می توان از سامانه 
سجا بهره برد.  جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل در امور فضای مجازی 
در نشست هم اندیشی پیشگیری از آس��یب های فضای مجازی، افزود: 
ارتباطات مردمی قوه قضاییه در همه زمینه ها )چه شکایات شخصی، چه 
گزارش جرم یا گزارشات پیشگیرانه( باید از طریق سامانه سجام به صورت 
متمرکز دریافت و دسته بندی و به قسمت های مختلف قوه قضاییه ارجاع 
شود. وی خاطرنشان کرد: کاربری مناسب و نرم افزارهای موبایلی مناسب 
می تواند دسترسی عمومی را برای گزارش دهی فراهم کند؛ گزارش سپس 
با توجه به نوع و منطقه صحت سنجی و به سیستم ارجاع می شود. در ادامه 
این نشست، مدیرکل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی قوه 
قضاییه نیز گفت: س��امانه سجام، امنیت مفسدان اقتصادی را برهم زده و 
خواب راحت را از آنان می گیرد. س��یدعلی اصغر رفاهی افزود: مفسدانی 
که در حال ارتکاب فس��اد مالی و اختاس هستند با سامانه سجام خواب 
آرام نخواهند داشت، از گمنامی در می آیند و رسوا می شوند. این مستشار 
قضایی با بیان اینکه گزارش��ات مردمی در سامانه سجام تبدیل به پرونده 
قضایی نمی شود، اظهارکرد: با ارس��ال گزارش در سامانه سجام، از وقوع 
جرم پیشگیری و از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری می شود. 
از این رو ش��اهد کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و به تبع آن 
شاهد وقت بیشتر برای قضات در رسیدگی به بقیه پرونده ها خواهیم بود. 
رفاهی تصریح کرد: گزارش دیده بانان در سامانه سجام، محدودیت زمانی 
و مکانی ندارد و دیده بانان در هر جا و هر ساعتی می توانند از طریق سامانه 
گزارش را ارسال کنند؛ گزارش واصله نیز پس از صحت سنجی در کمترین 

زمان ممکن به مسئول سازمان مربوطه برای پیگیری ارسال می شود.
وی افزود: به خاطر اینکه تبانی و فس��اد در سامانه اتفاق نیفتد، گزارشات 
واصله قابلیت حذف ش��دن ندارند و کس��ی نمی تواند این گزارش ها را از 

سامانه پاک کند.

استقبال سوییس 
از همکاری قضایی با ایران

هیات اعزامی س��تاد حقوق بش��ر جمهوری اس��امی ایران در سوییس 
جلساتی را با مقامات قضایی و سیاسی این کشور برگزار کرد. 

طرف سوییسی عملکرد سیس��تم قضایی این کشور را در رابطه با عدالت 
کیفری جوانان و نوجوانان و نحوه فعالیت کانون های اصاح و تربیت  )در 
قالب کانتون ها یا همان ایالت های خود مختار( را بیان کرد و خواستار تبادل 
نظر کارآمد با طرف ایرانی شد. همچنین طرف سوییسی ضمن استقبال 
از توضیحات مقامات قضایی کشورمان در خصوص سازوکارهای عفو در 
ایران و سیس��تم های حل و فصل اختافات قبل از ورود پرونده به چرخه 
قضایی، خواس��تار تبادل بیش��تر اطاعات و انجام همکاری های فنی و 
حرفه ای قضایی در رابطه با موارد فوق و سایر موضوعات فنی میان سیستم 
قضایی دو کشور شد. در حاشیه ماقات های روز دوم که در محل وزارت 
امور خارجه س��وییس صورت گرفت، هیات قضایی کشورمان از پیشنهاد 
طرف سوییس��ی برای تنظیم موافقت نامه همکاری های فنی و قضایی 
میان دو کشور توسط ستاد حقوق بشر از طرف جمهوری اسامی ایران و 
مقامات قضایی دادگستری این کشور استقبال کرد و خواستار تنظیم مفاد 
آن طی بازه زمانی مناسب و سازوکاری منتج به تبادل و ارتقا تجربیات دو 
کشور در حوزه های مختلف حقوق بشری شد. در این ماقات ها همچنین 
مقرر ش��د عاوه بر پیگیری همکاری ها در قالب موافقت نامه، به موازات 
آن دو کشور بستر مناسبی برای توسعه همکاری میان مؤسسات آموزشی 

و دانشگاهی را نیز فراهم آورند.

حل و فصل دعاوی با میانجیگری 
اولویت قوه قضاییه  

معاون رییس کل دادگس��تری در امور شورا های حل اختاف استان یزد 
گفت: ایجاد زمینه های صلح و سازش و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی 
و اجتماعی در انجام این رسالت مهم، یکی از راهبرد های قوه قضاییه است.

محمدرضا حداد با تأکید بر استفاده از ظرفیت های مشترک و ایجاد تعامل 
و همکاری در نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش در جامعه، اظهار کرد: 
باید تاش ش��ود تا مش��کات و دعاوی مردم در چارچوب دادرسی قرار 
نگیرد که از این رو اس��تفاده از نهاد های سازشی، حکمیت و میانجیگری 
مفید است. وی بر اتخاذ رویکرد های فرهنگی و اجتماعی در جهت کاهش 
مراجعات مردمی به دستگاه قضایی، تأکید و بیان کرد: ایجاد فضای مناسب 
شهری، کاهش ترافیک و ایجاد فرهنگ صحیح رانندگی، ایجاد فضایی 
شاد و مفرح در سطح شهر در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیب های 

اجتماعی اثر دارد.

سازش در پرونده ارث 5 میلیارد تومانی  
رییس دادگستری شهرستان دزفول گفت: اعضاء شعبه 5 شورای اختاف 
شهرستان دزفول با تاش و کوشش توانستند پرونده اختاف و نزاع بین 

وراث بر سر ارث 5 میلیارد تومانی را با صلح و سازش مختومه کنند.
محمدیار ممبینی افزود: چند سال پیش پرونده اختاف و نزاع بین وراث 
بر سر ارث به ارزش 5 میلیارد تومان در دادگاه این شهرستان تشکیل شد 
و اختاف بسیار ش��دیدی بین آنها به وجود آمد، در این مدت وراث علیه 

یکدیگر در دادسرا و دادگاه دزفول شکایت کردند.
وی افزود: برای ایجاد صلح و س��ازش بی��ن وراث دو فقره پرونده  تحریر 
ترکه و مهر و موم به شعبه 5 شورای حل اختاف این شهرستان ارجاع داد 
شد که اعضاء این شعبه با برگزاری چند جلسه با وراث، خوشبختانه تاش 
و کوش��ش آنان نتیجه داد و در نهایت توانستند پرونده اختاف چند ساله 

پیش آمده بین ورثه را با صلح و سازش مختومه کنند. 

جزییات عملیات اخالگرانه 
14 متهم ارزی

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 14 متهم پرونده ارزی در شعبه اول 
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخالگران در نظام اقتصادی به ریاست 
قاضی موحد و با حضور دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان، 
متهمان و وکای آنان به منظور بررس��ی اتهامات حمیدرضا رنود و 

13 نفر دیگر برگزار شد. 
حجت ااسام و المس��لمین موحدی راد، دادس��تان زاهدان گفت: 
متهم بهزادیان با واسطه دوستی با محمد رنود و با توجه به تحصیل 
در دانشگاه علم و صنعت و به دلیل هوش باا توسط متهم رنود جذب 
می شود. این فرد سفر های مختلفی به کشور های اروپایی برای کسب 
تجربه انجام می دهد و پس از آغاز فعالیت رنود و وزیری و رفت و آمد 
وزیری به شرکت، بهزادیان با این فرد آشنا می شود به این ترتیب پس 
از خرید شرکت نارین بارین توسط وزیری، بهزادیان کلیه فعالیت های 

بازرگانی شرکت اعم از ثبت سفارش را پیگیری می کند.
وی گفت: متهمان فرجی و وزیری برای پوش��ش سوابق مالی خود، 
ش��رکت عمران بهگان راد را در ش��هریور 96 خریداری می کنند و 
ب��ا اغفال متهم دهقانی وی را به عنوان مدیرعامل ش��رکت معرفی 
می کنند.  موحدی راد افزود: بهزادی��ان برای فعالیت های بازرگانی 
شرکت های فرجی و وزیری، 7 میلیارد و 500 میلیون ریال به عنوان 
حق الزحمه دریافت ک��رده و بابت 3 میلیارد و 500 میلیون ریال یک 
دستگاه BMW به وی پرداخت شده است وی گفت: متهمان اصلی 
این شبکه برای خرید و فروش حواله های ارزی از طریق علی برخوردار 
)صراف( و تخصص بهزادیان، اقدام به جعل پرفرم های و مهر های 

شرکت های خارجی کرده اند. 

 چک سفید امضا
 دادس��تان زاهدان افزود: از مجموع شرکت های قطعی تحت اختیار 
متهم )شرکت مهس��ان تجارت، آرتا بنیان، ابنیه سازان، شایان ساز 
الون��د( مبلغ 5 میلی��ون و 744 هزار و 530 یورو و ی��وآن حواله ارزی 
صادر ش��ده است. گویا متهم برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای 
ش��بکه، تعدادی چک س��فید امضا از اعضا اخذ کرده است. در ادامه 
دادستان سیس��تان و بلوچستان گفت: محمد قدسی از بانک توسعه 
تعاون ال.سی داخلی و تس��هیات اخذ کرده است. این فرد تعدادی 
سند اماک کش��اورزی را به محمودرضا سلیمانزاده تحویل داده تا 
حواله های بانک کش��اورزی را دنبال کنند و یک سند ملکی را برای 
اخذ تس��هیات 40 میلیاردی کارسازی کنند؛ که البته موفق به این 
کار نشده اند. وی به خاصه اتهامات متهم ردیف هفت محمود رضا 
سلیمانزاده اش��اره کرد و گفت: وی پس از اخذ دیپلم در دفتر مشاور 
اماک مشغول به کار می شود و بعد از آن به موسسه افضل توس وارد 
و البته به علت جعل اس��ناد و چک بامحل از آن موسسه اخراج شد. 
متهم با کمک تعدادی از افراد به بانکی در کرمان مراجعه کرد تا بتواند 
زمینه نفوذ در سیستم بانکی را فراهم کند که امکان سوءاستفاده برای 
او فراهم نمی شود. نامبرده س��پس به تهران عزیمت و با نوید پیروز 
آشنا می ش��ود و حواله برای شرکت نارین بارین اخذ می کند و عاوه 
بر هتلینگ و هزینه سفر و ... 20 میلیون تومان هم از او دریافت کرده 
است. بعد از پایان کیفرخواست مفصل دادستان زاهدان، حمیدرضا 
رنود متهم ردیف اول برای بیان دفاعیات در جایگاه قرار گرفت.  متهم 
گفت: در گذشته محکومیتی به واسطه خرید یک زمین کشاورزی با 
امضای جعلی داشتم که منتهی به رضایت شد.  دادستان زاهدان گفت: 
شما بابت اس��تفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم شدید 
که حبس آن تعدیل شد. قاضی خطاب به متهم گفت: آیا حکم برائت 
گرفتید؟ و متهم پاسخ داد: با رضایت آقای صمدیان حکم برائت گرفتم 
که این حکم در جلس��ه بعد و یا از طریق وکیل به شما ارائه می شود.  
قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اتهام ش��ما مشارکت در اخال 
در نظام اقتصادی همراه متهمان س��یدعلی وزیری، شهرام فرجی، 
علیرضا بهزادیان، حمیدرضا انصاریان و سلیمان زاده از طریق قاچاق 
عمده ارز معادل 65 میلیون یورو به نحو سازمان یافته، سردستگی و 
تشکیل گروه مجرمانه، دستور صدور پیش فاکتور های جعلی و ثبت 
در سامانه تجارت و ارائه به بانک ها، تحصیل مال به مبلغ 33 میلیارد 

تومان ناشی از جرم است، هر دفاعی دارید بیان کنید. 

 دفاعیات متهم
متهم پاسخ داد: دیناری از بانک پول نگرفتم؛ 30 درصد سهم بنده و 
70 درصد بانک باید ماش��ین آات می داد. حدود 30 میلیون یورو در 
سال 94 س��رمایه گذاری کردم، ماشین آات واحد های تولید آلمانی 
است و در ان زمان گروهی از هیات دولت آمدند و آن را افتتاح کردند. 
آقای همتی که اآن استاندار بندرعباس است و استانداران قبلی در 
آنجا حضور داشتند و بنده را به عنوان سرمایه گذار نمونه انتخاب کردند. 

عکس های آن نیز موجود است.
متهم رنود ادامه داد: در منطقه پل چوبی بزرگ شدم و هیچ ارتباطی با 
دولت نداشتم، وقتی مجموعه را افتتاح کردم برای گرفتن مواد اولیه به 
بانک مراجعه کردم. 7 میلیون یورو بابت خرید ماشین آات که نصب 

شده است از بانک صنعت و معدن وام گرفتم.
متهم گفت: از شرکت نیک پارس مطالبه داشتم وقتی برای دریافت 
مطالبه ام مراجعه کردم آقای وزیری از من برای بازپرداخت، فرصت 

خواست. 
قاضی گفت: از تسهیات رفع تعهد کرده اید؟

متهم گفت: حدود 30 میلیون یورو رفع تعهد شده است.
قاضی گفت: چرا الباقی را رفع تعهد نگرفته اید؟

متهم افزود: با شخصی به نام جان نثار در بازار پارچه آشنا شدم او گفت 
ک��ه می تواند کمکم کند بعد از آن زمان با آقای جان نثار این کار ها را 
انجام دادیم اآن 50 تا باقی مانده و 2/5میلیون یورو ماش��ین آات 

هم موجود است.
متهم درباره نحوه آشنایی اش با بهزادیان و سلیمان زاده گفت: با آقای 
بهزادیان به واسطه برادرم آشنا شدم و آقای سلیمان زاده را نمی شناسم.

قاضی گفت: چرا شرکت های متعدد را تشکیل دادید؟
متهم پاسخ داد: 40 هکتار زمین خریدم و به خاطر اینکه طرح توسعه 

دارم شرکت های متعدد داشتم.
قاضی گفت: سهامداران و مدیران ش��رکت را نام ببرید و درباره این 

شرکت بیشتر توضیح دهید.
متهم پاس��خ داد: خودم، همس��رم و فرزندم. اما به خاط��ر ندارم که 

مدیرعامل آن چه کسی بود. 

 شرکت صوری
قاضی با بیان اینکه این شرکت صوری بوده است به متهم گفت: اینکه 
شما اسامی مدیرعامل و هیات مدیره را نمی گویید نشان دهنده این 
است که طفره می روید.متهم گفت: خانم کریمی مدیرعامل شرکت 
پایا پلیمر نسبتی با من ندارد خودش آنجا چند سال کار می کرد و بعد 
جذب شدند. اما درباره بقیه مدیران حضور ذهن ندارم. دادستان مرکز 
استان سیستان بلوچستان درباره شرکت خالص گوهر از متهم سئوال 
کرد و متهم درباره این ش��رکت نیز اظهار بی اطاعی کرد. دادستان 
در ادامه قراردادی را نش��ان متهم داد و گفت: این قرارداد بین خالص 
گوهر و طرف دیگر حمیدرضا رنود برای کارسازی فرآیند تخصیص 
ارز مبادله ای، منعقد شده است. متهم با بیان اینکه خالص گوهر مال من 
نیست، درباره حساب های بانکی اش به دادگاه گفت: 2 حساب بانکی 
دارم البته برای شرکت هایم نیز حساب بانکی دارم؛ حساب بانکی من 

در بانک دی، ملت، پارسیان و صنعت و معدن است.
در همین مرحله قاضی ختم جلسه  را اعام و ادامه دادگاه را به جلسه 

بعدی سپرد. 

روی خط خبر

رییس قوه قضاییه به صورت سرزده از مرکز ارتباطات مردمی قوه 
قضاییه )129( بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اه سیدابراهیم رییسی 
در این بازدید ضمن حضور در مرکز مدیریت خطوط، از نزدیک در 
جریان روند اتص��ال خطوط تلفنی مردم به کارشناس��ان حقوقی، 
میزان تماس های تلفنی، میزان معطلی مردم و کیفیت پاسخگویی 
کارشناسان قرار گرفت و دستورات ازم را برای بهبود فرآیندهای 

موجود صادر کرد.

رییس قوه قضاییه همچنین برخی از پیام های ضبط  شده مردمی و 
مشکات اعام شده از سوی شهروندان را شنید و مورد ارزیابی قرار 
داد. رییس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در حاش��یه این 

بازدید، توضیحاتی درباره فعالیت های مرکز ارائه کرد.
همچنین کارشناسان حقوقی و قضات مرکز ارتباطات مردمی قوه 
قضاییه در جریان این بازدید، به سؤاات آیت اه رییسی پاسخ دادند 
و به ارائه آماری از فراوانی موضوعات مطرح  ش��ده و دغدغه های 

مردم در تماس با مرکز 129 پرداختند.

بازدید سرزده آیت اه رییسی از مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه

رییس دیوان عالی کش�ور مؤلفه های تحول در دس�تگاه 
قضایی را تش�ریح ک�رد و گفت: قضات دی�وان عالی هر 
فصل یک بار مجموعه نظرات خ�ود در مورد آرای صادره 
از محاک�م را با رویکردی آسیب شناس�انه اس�تخراج و 

تدوین کنند.

حجت ااسام والمس��لمین »مرتضوی مقدم« با حضور در همایش 
قضایی که با حضور مس��ئوان قضایی، مدیران و کارشناسان قضایی 
دادگستری استان بوشهر برگزار شد، گفت: »در این دوره تاش داریم 
به نقطه ای برس��یم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای 
صحیح قوانین در محاکم، مش��کات تکراری ک��ه موجب نقض آرا 
می ش��ود از بین برود و با اصاح روش ها، شاهد نقض احکام به دلیل 

ایرادات مشابه و تکراری نباشیم.«

 رویکرد آسیب شناسانه به آرای قضایی  
رییس دیوان عالی کشور تصریح کرد: »استدال ها و استنباط های 
قضات در هر مرحله از رس��یدگی های قضایی باید در نهایت دقت 
و صحت باش��د و قض��ات دیوان عالی کش��ور، هر فص��ل یک بار 
مجموعه نظ��رات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در 
جلسات هیات عمومی یا سایر نشست ها مطرح می شود با رویکردی 
آسیب شناس��انه اس��تخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه ساز 
تدوین دس��تورالعمل ها و بخش��نامه هایی برای جلوگیری از تکرار 
کاستی ها و نقایص در رس��یدگی های قضایی و نهایتًا موجب اتقان 

بیش��تر آرای محاکم ش��ود.«
به گزارش میزان، مرتضوی مقدم افزود: »از برنامه های س��ند تحول 
قضایی، ابتنای برنامه ریاس��ت قوه قضاییه بر بیانیه گام دوم انقاب، 
اعتمادسازی در بخش های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی، 
کاهش حجم زی��اد پرونده های قضایی و اتخاذ تدبیر مناس��ب برای 
کاهش ورودی پرونده ها، کاهش چش��مگیر جمعیت کیفری، برخورد 
قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه، 

تکریم مراجعان و بخش های متنوع دیگر هستند.«
وی گفت: »تحول به معنای از نو درس��ت کردن نیس��ت بلکه تحول، 
رویکرد جدیدی در اجرای عدالت اس��ت و بای��د در این زمینه طوری 
برنامه ریزی کنیم که چطور می توانیم بهتر خدمت رسانی داشته باشیم 

یا چطور در کار ها تسریع به وجود آید.«

 مؤلفه های تحقق تحول 
رییس دیوان عالی کش��ور تصریح کرد: »برای رسیدن به تحول باید 
مؤلفه هایی را در نظر گرفت که در اینجا به چند مؤلفه اش��اره می کنم. 
یکی از مؤلفه های تحول داشتن انگیزه است و باید این انگیزه رشد پیدا 

کند و کارها را از حال روزمرگی بیرون آورد.«
وی با بیان اینکه از دیگر مؤلفه های تحول در دستگاه قضا داشتن افق 
دید بلند و رو به جلو اس��ت، گفت: »برای رسیدن به تحول باید کیفیت 
آرا م��ورد توجه قرار گی��رد و آرایی که صادر می ش��ود از کیفیت کافی 
برخوردار باشند؛ این آرا باید متقن و مستدل نیز باشند در اینجاست که 
بهترین و شایسته ترین قضات به لحاظ آرای خوبی که صادر می کنند، 

مشخص می شوند.«
مرتضوی مقدم تصریح کرد: »از دیگر مؤلفه های تحول، حفظ استقال 
قاضی است و در اینجا باید استقال در رسیدگی پرونده ها حفظ شود.«
وی دیگر مؤلفه های تحول را ابتکار در عمل قاضی دانست و ادامه داد: 
»در این صورت است که قاضی می تواند با سرعت و دقت بهترین رای را 

نیز صادر کند؛ در این مؤلفه هنر قضایی قاضی مورد نظر است که بتواند 
در اسرع وقت و بهترین نحو رسیدگی خوب و مطلوب داشته باشد.«

رییس دیوان عالی کش��ور بیان کرد: »عملکرد ما باید طوری باشد که 
امید در دل مردم افزایش یابد و باید با تکریم و احترام کرامات آنها حفظ 

شود و گزارش هایی که نوشته می شود کامل و جامع باشد.«
مرتضوی مقدم تصریح کرد: »یکی دیگر از موارد، مشورت کردن است. 
باید جا هایی که به مشورت کردن نیاز باش��د این کار صورت پذیرد تا 

مطمئن باشید آرا شما آرا مستحکمی است.«
وی تاکید کرد: »باید خدمتگزاری را سرلوحه کار خود قرار و این کار را 
به بهترین نحو انجام دهیم. کار خدمت رس��انی از اعمال صالح است و 
اجر دنیوی و معنوی نیز به همراه دارد، اگر کسی به فکر مردم باشد خدا 
هم فکر اوست.« رییس دیوان عالی کش��ور ادامه داد: »در همه حال 
باید مراقب اخاق و شخصیت خود باشیم و نگذاریم در این مورد خللی 
پیش آید.« در پایان این همایش جلسه پرسش و پاسخ با حضور هیأت 

نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور ادامه پیدا کرد.

رییس دیوان عالی کشور تشریح کرد

مؤلفه های تحول در دستگاه قضا 

خبر

رییس قوه قضاییه هفته گذشته در جلسه مسئوان عالی 
قضایی از جمل�ه مطالبی که مورد توجه ق�رار داد، لزوم 
برخورد مناسب با  رواج بی عفتی و ناهنجاری در جامعه 
بود. آیت اه رییسی در آن جلسه، دولت، نیروی انتظامی 
و دستگاه قضایی را مسئول تأمین امنیت روانی و اخاقی 
جامعه و صیانت از عفت اجتماعی دانست و گفت:  »نباید 
اجازه داد کوچک ترین بی عفت�ی و ناهنجاری، جامعه را 
تهدید کند.« وی در ادامه امر ب�ه معروف و نهی از منکر 
را به موجب موازین ش�رعی و قانون اساسی جمهوری 
اس�امی، امری عموم�ی و وظیفه همه مردم دانس�ت و 
ادامه داد: »دستگاه های انتظامی و قضایی نیز به موجب 
ش�رع و قان�ون، موظفند از آم�ران به مع�روف و ناهیان 
از منک�ر حمایت کنن�د.« موضوعی که به نظر می رس�د 
نماینده های مجلس ش�ورای اس�امی نیز برای تحقق 

آن پای کار آمده اند.

مدت زمان زی��ادی از تصویب قانون حمای��ت از آمران به معروف و 
ناهیان از منکر می گذرد؛ قانونی که تصویب ش��د تا نحوه برخورد با 
بدحجابی و بی عفتی مشخص و راهکارهای گسترش عفاف و حجاب 
در کشور ساماندهی ش��ود. در این قانون تمام دستگاه هایی که باید 
دخیل در این امر باشند شمرده و وظایف هر یک از آنها به قدری روشن 

است که به نظر می رسید جای هیچ بهانه ای نباشد. 
سال گذش��ته »احد آزادی خواه«، س��خنگوی کمیسیون فرهنگی 
مجلس به خبرگزاری خانه ملت اعام کرده بود که »نگاه پلیسی در 

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر وجود ندارد«، وی بر 
این باور بود که »مسائل آموزشی، برنامه های فرهنگی، اصاح سبک 
زندگی و مش��اوره ای در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان 
از منکر پیش بینی شده است که همه دستگاه ها درگیر آن هستند.«

ام��ا بعد از مدت ها که از تصویب آن گذش��ت، کمیس��یون فرهنگی 
مجلس به بررسی عدم اجرای این قانون پرداخت و طی گزارشی که 
به قوه قضاییه ارسال کرد، دستگاه هایی که به وظایف خود در اجرای 
قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عمل نکرده بودند 
را لیست کرد؛ در این لیست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 
صدا و سیما، وزارت علوم، سازمان بس��یج مستضعفین، وزارت امور 
خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، سازمان امور اداری و 

استخدامی کشور و 15 نهاد و سازمان قرار گرفتند. 

 هر دو روش ازم است
ب��ه نظ��ر می رس��د نماینده ه��ای مجل��س در خص��وص مقابله با  
ناهنجاری های اجتماع��ی تنها راهکارهای فرهنگ��ی را ثمربخش 
نمی دانند. تا جایی که عضو کمیس��یون قضایی مجلس با بیان اینکه 
دیگر امید زیادی به دستگاه های فرهنگی در زمینه اجرای قانون حمایت 
از آمران به معروف و ناهیان منکر وجود ندارد گفته اس��ت: »مجلس از 
برخورد جدی پلیس با بی حجابی داخل خودرو حمایت قاطع می کند.« 
»محمدعلی پورمختار« اظهار کرد: »این موضوع )عفاف و حجاب( تا 
زمانی که مربوط به مسایل فرهنگی یا ناشی از بی اطاعی و عدم آگاهی 
نسبت به احکام شرعی باش��د، در حیطه مأموریت های دستگاه های 
فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارش��اد اسامی، س��ازمان تبلیغات، 

سازمان اوقاف و سایر دستگاه های فرهنگی است که این مأموریت ها 
کم و بیش به اشکال مختلف انجام می  شود.«

نماینده دوره دهم مجلس ش��ورای اس��امی ادامه داد: »در برخی 
مواقع، این رویه کامًا سیاس��ی و هدفمند می شود، دشمن اکنون به 
دنبال طراحی اهداف مختلف از جمله بی اعتماد کردن قشر نوجوان، 
جوان و بانوان به مسئله حجاب، زیر سئوال بردن حجاب و تشویق به 
بی حجابی داخل خودرو و معابر عمومی است که این موضوع دیگر به 
مسایل فرهنگی و اعتقادی برنمی گردد بلکه به موضوعات سیاسی 
و امنیتی ربط پیدا می کند که در این مواقع جایگاه دس��تگاه امنیتی و 
انتظامی خود را بیشتر عیان کرده و حضور قوی، جدی و برخورد قاطع 

با این گونه عوامل را می طلبد.«
وی به تسنیم گفت: »برخی افراد ساده اندیشند یا در جهت سوءاستفاده 
از فضا به نفع خود یا جریان وابس��ته به خود هستند که با نقد عملکرد 
نیروی انتظامی در مسئله حجاب، به نوعی مخالف با رفتارهای ناجا 

بوده و چه بسا بی عاقه نیستند بی حجابی در جامعه بروز کند.«
این عضو کمیس��یون قضایی درباره اختصاص س��امانه هایی برای 
معرفی متخلفان در زمینه حجاب به دادس��تانی و پلیس، یادآور شد: 
»این اقدام هم در راس��تای قانون حمایت از آمران به معروف است؛ 
ناجا و دادستانی نیز با تکیه بر نیروی مردمی به دنبال این است که به 
تخلفات رسیدگی کند و طبیعی است که باید به این گزارش ها ترتیب 
اثر داده شود.« وی مشکل اصلی را اجرایی نشدن قانون حمایت کافی 
از آمران به معروف و ناهیان از منکر دانست و بر این باور است که این 
قانون در سایه بی توجهی و بی اعتمادی برخی از دستگاه ها و مسئوان 

اجرا نمی شود لذا این حمایت صورت نمی گیرد.

اجرای قانون حمایت از آمران به معروف راهکار مقابله با بدحجابی
»حمایت« گزارش می دهد

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: »به تازگی آیین نامه 
اجرایی قانون س�ازمان بازرس�ی از س�وی آیت اه رییس�ی 
تصویب و امضاء ش�د تا دس�ت بازرس�ان در انج�ام وظایف 

محوله بازتر باشد.«

»ناصر سراج« در دیدار عمومی با مدیران و کارکنان سازمان بازرسی با 
اشاره به نام گذاری سال 98 به عنوان »رونق تولید« از سوی مقام معظم 
رهبری گفت: »همه دستگاه ها به ویژه سازمان بازرسی کل کشور باید 
تمام تاش خود را جهت تحقق این ش��عار ب��ه کار گیرند. هرچند ِعّده و 
ُعّده ما در سازمان کم اس��ت، اما معتقدم با همین شرایط هم می توانیم 

کارهای بزرگی انجام دهیم.«
رییس سازمان بازرسی کل کشور به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد 
و گفت: »ش��رایط کشور، ویژه اس��ت. با توجه به تحریم ها اکثر قشرها، 
مخصوصاً حقوق بگیران و طبقه متوسط به پایین تحت فشار اقتصادی 
هستند. در این ش��رایط سازمان بازرسی کل کش��ور در حل بسیاری از 

مشکات می تواند مفید واقع شود.«
وی ادامه داد: »رییس قوه قضاییه به موضوعات سازمان بازرسی اشراف 
کامل دارد و رویکرد ایشان از بدو ورود به قوه قضاییه حمایت از سازمان 

است و در عمل نیز این موضوع را ثابت کرده اند.«
به گزارش روابط عمومی س��ازمان بازرسی کل کشور، سراج به مصوبه 
سال گذشته شورای هماهنگی عالی اقتصادی درباره عدم ورود سازمان 
قبل و حین امور اش��اره کرد و گفت: »با توج��ه به اینکه مدت زمان یک 

ساله این مصوبه در خردادماه امسال به پایان می رسد، رییس قوه قضاییه 
کتبًا اعام کرده اس��ت که از ابتدای تیرماه، سازمان بازرسی قبل و حین 

امور نیز وارد می شود.«
رییس سازمان بازرسی کل کش��ور افزود: »قانون سازمان بازرسی کل 
کشور در سال 93 اصاح و تبدیل به قانون دایمی شد. در آن قانون چند 
ماده تغییر کرد و سازمان موظف شد ظرف مدت معینی آیین نامه اجرایی 

را تدوین و به رؤیت رییس قوه برساند.«
وی افزود: »در ماه های آخر سال 93 این آیین نامه تدوین و به قوه ارسال 
 شد اما به رغم بررسی در معاونت حقوقی، معاونت اول و کمیته تخصصی 

علمی دفتر رییس قوه قضاییه به س��ازمان اباغ نشد؛ اما خوشبختانه در 
تاریخ 25 خرداد 98 این آیین نامه از س��وی آیت اه رییسی، مصوب و به 
سازمان جهت اجرا اباغ شد که این موضوع بخشی از مشکات سازمان 

بازرسی را برطرف خواهد کرد.«

 تعیین نحوه بازرسی بانک های خصوصی 
وی ادام��ه داد: »موضوع دیگر در رابطه با ورود س��ازمان به بانک های 
خصوصی اس��ت؛ که قرار شد دس��تور تعیین تکلیف چگونگی ورود به 

بانک های خصوصی به سازمان اباغ شود.«
سراج همچنین با بیان اینکه به دستور آیت اه رییسی قرار شد شعب ویژه 
رسیدگی به پرونده های سازمان بازرسی تشکیل شود، گفت: »سازمان، 
مشکات زیادی در رابطه با شعب دادسرا و دادگاه داشت و رسیدگی اکثر 
پرونده های ارس��الی سازمان خیلی طوانی می شد. هفته گذشته تقاضا 
کردیم ش��عب ویژه ای را برای سازمان اختصاص بدهند که اخیراً رییس 
قوه قضاییه به معاون اول دستور دادند شعب ویژه ای برای سازمان بازرسی 
اختصاص دهند تا پرونده هایی که از بازرسی خارج می شود در شعب ویژه 

رسیدگی شود.«
رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: »با تحقق این موضوع، برای 
پرونده های مهم، بازرسان سازمان می توانند از نزدیک با قاضی ارتباط 
برقرار کنند و اباغ های قضایی یا احکام مقتضی بعد از صدور برای اجرا 
در اختیار بازرسان سازمان قرار گیرد. امیدوارم این اقدام به زودی بسیاری 

از مشکات ما در این رابطه را حل وفصل کند.«

رییس سازمان بازرسی کل کشور اعام کرد
تصویب آیین نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی از سوی رییس قوه قضاییه
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چهره ها

 ساماندهی معافیت ها و افزایش 
پایه های مالیاتی 

فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد 
با بیان اینک��ه »مالیات بر 
و  س��رمایه«  عای��دی 
»مالی��ات ب��ر درآمدهای 
ل��ب  قا ر د مس��تقیم« 
دوایحه مج��زا در حال 
نهایی شدن است، گفت: 
س��اماندهی معافیت ها و 
افزایش پایه های مالیاتی 

در دستور کار است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ایحه مالیات بر عایدی سرمایه قرار است 
در قالب ایحه جامع مالیات بر درآمدهای مستقیم تقدیم دولت و مجلس 
شود، گفت: »مالیات بر عایدی سرمایه« و »مالیات بر درآمدهای مستقیم« 

در قالب دو ایحه مجزا در حال طی کردن مراحل نهایی خود هستند.
وی ادامه داد: در ایحه جامع »مالیات بر درآمدهای مستقیم« چند مبحث 
در نظر گرفته شده است و دو موضوع مهم ساماندهی معافیت های مالیاتی 
و افزایش پایه های مالیاتی از طرق مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی 
از 3 به 5 سال افزایش یافت

فرشاد مقیمی، معاون امور 
صنای��ع وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت از اصاح 
ن��ون  قا  167 ده  م��ا
مالیات ه��ای مس��تقیم و 
افزای��ش زمان تقس��یط 
مالیات بنگاه های تولیدی 
از 3 سال به 5 سال خبر داد 
و گف��ت: همه م��ا وظیفه 
داریم با تم��ام توان زمینه 

اجرای فرمان مقام معظم رهبری در زمینه رونق تولید را فراهم کنیم.
وی  اظهار کرد: افزایش زمان تقسیط مالیات بنگاه های تولیدی از 3 سال 
به 5 سال از مصوبات سران سه قوه بوده و در راستای حمایت از بنگاه های 

تولیدی و ارتقا تولید و اشتغال صورت گرفته است.
به گفته وی، واحدهای تولیدی در صورت ارتقا وضعیت تولید و تأیید ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید می توانند نسبت به افزایش زمان تقسیط مالیات 

مطابق مصوبه اخیر سران سه قوه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: دس��تگاه هایی که به رونق تولید کمک می کنند باید حتمًا 
مورد تشویق قرار گیرند و آن عده ای هم که در این شرایط انگیزه ای برای 

کمک ندارند نیز باید از نوع خودشان تشویق شوند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر تسهیل موانع 
پیش روی تولید، خاطرنشان کرد: همه ما وظیفه داریم با تمام توان زمینه 

اجرای فرمان مقام معظم رهبری را فراهم کنیم.
همچنی��ن معاون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تج��ارت گفت: 
راه اندازی حدود 2000 واحد صنعتی راکد و دارای مش��کل از س��وی این 

وزارتخانه در سال جاری هدف گذاری شده است.
فرشاد مقیمی اظهار کرد: 1343 واحد از 2000 واحد در داخل شهرک های 
صنعتی و بقیه نیز در بیرون از این ش��هرک ها قرار دارند که شناسایی این 
واحدها توسط مدیران شهرک های صنعتی و سازمان های معدن، صنعت 
و تجارت استان ها انجام می شود. وی ادامه داد: به منظور حمایت از تولیدات 
داخلی و رونق تولید 1521 تعرفه وارداتی که از قبل در کشور وجود داشت، 
هم اکنون ممنوع شده اس��ت و 1343 تعرفه هم داریم که ثبت سفارشی 
برای آن انجام نمی گیرد که در مجموع حدود 5400 تعرفه در حوزه تولید 
است که 50 درصد ثبت س��فارش ها و تعرفه هایی که قبًا از خارج کشور 
تأمین می شدند؛ هم اکنون عمًا یا ممنوع هستند و یا ثبت سفارش نداریم 

مگر با شرایط و ادله خیلی خاص وارد شوند.
مقیمی خاطرنش��ان کرد: واردات کل محصواتی که می توانند در داخل 

تولید شوند و نیازهای داخل کشور را تأمین کنند، ممنوع شده است.

ضرورت ایجاد مکانیزمی جامع برای 
ردیابی ارز دولتی از زنجیره واردات تا توزیع 
سعید باستانی، سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس توضیحاتی درباره 
علت کاهش قیمت کااها 
علیرغ��م اُفت ن��رخ دار 

ارائه کرد.
وی   درب��اره عل��ت عدم 
کاهش قیم��ت کااها در 
ب��ازار علیرغ��م اُفت نرخ 
دار، گفت: واردات برخی 
کااها مانند لوازم خانگی همچنان ممنوع است بنابراین نمی توان انتظار 
داشت با کاهش قیمت دار نرخ این کااها نیز در بازار کاهش پیدا کند؛ در 
واقع هرچه لوازم خانگی خارجی در بازار موجود است یا از گذشته در انبارها 

باقی مانده یا به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه وات و زاوه در مجلس ش��ورای اسامی 
افزود: علیرغم اینکه ارز در برهه ای نرخ 18 هزار تومان را نیز تجربه کرد اما 
در این محدوه قیمتی کاای چندانی خریداری نشد. بنابراین در حال حاضر 
که دار به 13 هزار تومان رس��یده نباید منتظر کاهش قیمت ها باشیم؛ در 
حال حاضر 25 قلم کاای اساس��ی با ارز 4200 تومانی و سایر کااها نیز 
براساس نرخ نیمایی و سنا وارد کشور می شد بنابراین قیمت آنها ارتباطی با 
نرخ ارز در بازار ندارد. وی اظهار کرد: نکته قابل توجه در قیمت  کاای اساسی 
این اس��ت که باید دید افرادی که ارز نیمایی و دولتی)4200 هزار تومانی( 
دریافت کرده اند آیا محصول خود را براس��اس ای��ن نرخ ها در اختیار مردم 
قرار می دهند؟ این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه محصوات 
تولیدی موجود در بازار براس��اس ارز نیمایی و دولت��ی در اختیار مردم قرار 
نمی گیرد، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر کاا ب��ا ارز 4200تومانی وارد 
کشور می شود اما در بازار با ارز آزاد به دست مصرف کننده واقعی می رسد. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
توزیع کاا مشکل اساسی کشور است، ادامه داد: اگرچه ارز دولتی و نیمایی 
برای تامین کااها تخصیص داده می ش��ود اما ای��ن کااها با این نرخ به 
دست مردم نمی رسد. باستانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در راه اندازی س��امانه جامع تجارت الکترونیک کوتاهی می کند به همین 
دلیل امکان ردیابی کااهای وارداتی در شبکه توزیع، صندوق های مکانیزه 

فروش و در نهایت رسیدن به دست مشتری امکان پذیر نیست.

  اقتصادی  

متوس��ط روزانه ارزش معامات خرد بورسی در 
جلسه های معاماتی سپری ش��ده در خرداد ماه 
بال��غ بر 1200 میلی��ارد تومان بوده و نس��بت به 
میانگین دو ماه نخست س��ال رشد 17 درصدی 
را نشان می دهد. تاکید کارشناسان بر چشم انداز 
رشد سودآوری شرکت های بورسی، عدم واکنش 
متناس��ب این بازار به متغیرهای تورمی و نهایتا 
پتانسیل های این بازار برای تداوم صعود دایل 
اقبال س��رمایه گذاران به این بازار را مش��خص 
می سازد. همین عوامل سبب می شوند تا با کنار 
گذاشتن بدبینانه ترین سناریوی ممکن، همچنان 

چشم انداز بورس صعودی باشد.

   فرصت های جذاب سرمایه گذاری
طی روزهای اخی��ر کارشناس��ان و تحلیلگران 

متعددی با تاکید ب��ر روندهای زودگذر اصاحی 
بازار، معامله گران را به پرهیز از رفتارهای هیجانی 
توصیه کردند. نبود گزینه ای جذاب تر نس��بت به 
بازار سهام برای سرمایه گذاری از جمله عواملی 
است که سبب می شود به رغم باا گرفتن مقطعی 
ریسک های سیستماتیک، بورس همچنان شاهد 

ورود جریان نقدینگی باشد.
رون��د معامات روزهای اخیر بورس��ی به خوبی 
حاکی از آن اس��ت که بیشترین میزان نقدینگی 
در گروه های نه چندان بزرگ بازار جریان داشته 
اس��ت. این در حالی است که نظرات کارشناسی 
از تردید بر حدود ارزندگی و تداوم رش��د برخی از 
نمادهای کوچک حکایت دارد. در این ش��رایط 
بار دیگر این هشدار ضروری به نظر می رسد که 
رسیدن به محدوده های حبابی قیمت سهام، تنها 

تخلیه نقطه ای این حباب را در پی نخواهد داشت 
و کلیت بازار س��هام را تحت تاثی��ر قرار می دهد. 
در این صورت ش��اهد تغییر جه��ت تقاضا نه به 
س��مت گروه های دیگر که به س��مت بازارهای 
دیگر خواهیم بود. جری��ان نقدینگی تازه وارد به 
س��هام کاما قابل تشخیص اس��ت و این دسته 
از معامله گران در صورتی که با زیان محس��وس 
مواجه ش��وند احتماا خ��روج از س��هامداری را 

به عنوان گزینه بعدی مد نظر قرار خواهند داد.

   وضعیت بازار سرمایه در روز گذشته
شاخص کل در بازار بورس روز گذشته چهار هزار 
و 52 واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص 
به رقم 238 هزار و 220 واحد رس��ید. براس��اس 
معامات روز گذشته پنج میلیارد و 184 میلیون 

سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 18 هزار 
و 831 میلیارد ریال در 376 هزار نوبت داد و ستد 
شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 204 واحد 
افزایش به 58 هزار و 177 واحد و شاخص قیمت 
)هم وزن( با 140 واحد افزایش به 39 هزار و 877 

واحد رسیدند.
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با چهار هزار و 39 واحد 
افزایش به رق��م 268 هزار و 194 واحد رس��ید، 
ش��اخص بازار اول 2 هزار و 777 واحد و شاخص 

بازار دوم 9 هزار و 23 واحد افزایش داشتند.
ع��اوه برای��ن در بی��ن تمامی نماده��ا، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 599 واحد، 
نماد ش��رکت ارتباطات س��یار ای��ران )همراه( با 
273 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( 
با 230 واحد، پاایش نفت اصفهان )شپنا( با 229 
واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 
225 واحد، پاایش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 
212 واحد و توس��عه معادن و فل��زات )ومعادن( 
با 202 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر شاخص 

کل داشتند.
نماد پتروش��یمی مبی��ن )مبین( ب��ا 121 واحد، 
پتروش��یمی فج��ر )بفجر( ب��ا 92 واح��د، گروه 
مپنا )س��هامی عام( )رمپنا( ب��ا 83 واحد از جمله 
گروه هایی بودند که افت ش��اخص بورس را رقم 
زدن��د. برپایه این گ��زارش، در بین نمادهای روز 
گذش��ته نماد بانک تجارت، بانک ملت، س��ایپا، 
ایران خودرو، ایران ارقام گروه مپنا )سهامی عام( 
و گروه پتروشیمی س. ایرانیان در گروه نمادهای 

پربیننده قرار داشتند.
گروه پتروش��یمی ها در معامات روز گذش��ته 
صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در 
این گروه 517 میلیون و 938 هزار برگه سهم به 

ارزش 2 هزار و 322 میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز روز گذش��ته بیش از 33 
واحد رشد داش��ت و بر روی کانال 2 هزار و 985 
واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد 
و 805 میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 9 هزار 
و 237 میلیارد ریال داد و ستد شد. نماد پتروشیمی 
مارون )مارون(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، پاایش 
نفت شیراز )شراز( و پاایش نفت اوان )شاوان( 
بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. 
در مقابل تولید نیروی برق دماوند )دماوند( و سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر( مانع از رش��د بیشتر این 

شاخص شدند.

دایل افزایش بازدهی بازار سرمایه بررسی شد

رشد چشمگیر شاخص بورس
اخبار کوتاه

رشد اقتصادی سال ۹7 
به روایت مرکز آمار

بر اساس اعام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در سال 97 با احتساب 
نفت، منفی 4.9 درصد و بدون نفت، منفی 2.4 درصد بوده است.

گزارش رش��د اقتصادی کشور در سال 1397 از سوی مرکز آمار ایران 
منتش��ر شد. بر این اس��اس، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت 
سال 1390 در س��ال 1397، به رقم 7130225 میلیارد ریال با نفت و 
5734702 میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که 
رقم مذکور در سال قبل، با احتساب نفت 7496.64 میلیارد ریال و بدون 
نفت 5874719 میلیارد ریال بوده است که نشان از رشد 4.9- درصدی 
محصول ناخال��ص داخلی با نفت و 2.4- درصدی محصول ناخالص 

داخلی بدون نفت در سال 1397 دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال 1397 رشته فعالیت های گروه 
کشاورزی 1.5-، گروه صنعت 9.6- و گروه خدمات 0.02- درصد نسبت 
به سال قبل، رشد داشته است. محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در 
قالب 18 بخش اصلی متشکل از 42 رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی 
ISIC.Rev4 انجام می شود که بر این اساس، گروه کشاورزی شامل 
زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل داری و ماهیگیری، 
گروه صنعت ش��امل زیر بخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، 
استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان 
اس��ت و گروه خدمات ش��امل زیر بخش های عمده و خرده فروشی، 
فعالیت های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، 
پست، اطاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، مستغات، کرایه 
و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، 
آموزش، فعالیت های مربوط به سامت انسان و مددکاری اجتماعی و 

سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

بازگشت کره ای ها 
به بازار لوازم خانگی 

رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از قول کره ای ها برای تامین 
قطعات لوازم خانگی در ایران خبر داد و گفت: عاوه بر این، از س��وی 
طرف ایرانی، مذاکراتی با یک برند درجه یک چینی صورت گرفته تا 

محصواتش در ایران تولید و عرضه شود.
مرتض��ی میری با اش��اره به اظه��ارات دو برند ب��زرگ تامین کننده 
محصوات ال جی و سامسونگ در کش��ور اظهار کرد: در سال های 
گذشته دو برند بزرگ، سرمایه گذاری کانی برای تامین محصوات 
لوازم خانگی سامس��ونگ و ال جی در کشور کردند به این صورت که 
این دو، بخشی از این محصوات را یا بصورت کاما ساخته شده وارد 
می کردند و بخش دیگر را با واردات قطعات و مواد اولیه از کره، در خطوط 

تولید خود تبدیل به محصول نهایی می کردند.
رییس اتحادیه لوازم خانگی افزود: اما با بدعهدی کره ای ها در ماه های 
گذش��ته، 90 درصد تولیدات این دو محصول در کشور کاهش یافت 
ولی در پیگیری های ما مشخص شد، هم اکنون مذاکراتی با کره ای ها 
ص��ورت گرفته که بر اس��اس آن مقرر ش��ده از این پس دو ش��رکت 
سامس��ونگ و ال جی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در ب��ازار ایران را 
تامین کنند. وی گفت: همچنین این دو شرکت ایرانی در مذاکره با یک 
شرکت درجه یک چینی، به تفاهم رسیده اند تا محصول این شرکت 

را در ایران تولید کنند.
میری خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به سیاست گذاری قیمتی 
تولیدکنندگان داخلی، التهاب و عطش در بازار فروکش کرده و علی رغم 
برخی کمبودهایی که بعد از ممنوعیت لوازم خانگی به کشور به وجود 

آمد، از التهاب در بازار لوازم خانگی کاسته شده است.

آمادگی قفقاز برای صادرات 
گوشت قرمز و غات به ایران

وزیر ناحیه فدرال قفقاز ش��مالی از آمادگی منطقه قفقاز شمالی برای 
صادرات گوش��ت قرمز و غات به ایران خب��ر داد و گفت: همچنین 
عاقه مندی��م کااهای مورد نی��از خود را در زمین��ه ی محصوات 

کشاورزی و میوه جات از ایران وارد کنیم.
سرگی ویکتوروویچ، با تاکید بر این که منطقه قفقاز شمالی به توسعه 
روابط عاقه مند اس��ت، افزود: ما با ایران به دنبال روابط گردشگری و 
توریست هستیم. در زمینه ی توسعه مناسبات کشاورزی نیز می توانیم 
دو محصول گوشت قرمز و غات را به ایران صادر و کااهای مورد نیاز 

خود در زمینه محصوات کشاورزی و میوه جات را از ایران وارد کنیم.
وی ادامه داد: همچنین عاقه مند به توسعه گردشگری از طریق خزر 
هستیم و صنعت گردشگری در این زمینه دورنمای خوبی دارد و پیشران 
این صنعت کشتیرانی است. همچنین به توسعه صنعت حمل و نقل در 
کریدور شمال و شرق و غرب هستیم؛ عاوه بر آن ایجاد کریدور در زمینه 

انرژی از جمله عاقه مندی های ماست.

عوارض دو آزادراه براساس پیمایش 
محاسبه و دریافت می شود

معاون شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل از تجهیز 10 
آزادراه به سیستم اخذ الکترونیکی عوارض خبر داد و گفت: از 31 تیر در 
2 آزادراه کرج-قزوین و تهران-ساوه بر اساس پیمایش، عوارض اخذ 
می شود. سید حسین میرشفیع با اعام این خبر گفت: به دنبال راه اندازی 
سیستم اخذ عوارض الکترونیک در چهار آزادراه کشور از 28 اسفند ماه 
س��ال گذشته، نواقص و کاستی های سیستم برطرف و به منظور رفاه 

حال هموطنان روش های مختلف پرداخت نیز به سیستم افزوده شد.
وی با تاکید بر عبور بیش از 6 میلیون دستگاه خودرو از این چهار آزادراه 
از زمان راه اندازی این سیس��تم افزود: با توجه به استقبال هموطنان از 
31 تیرماه 10 آزادراه پرتردد دیگر کشور نیز به سیستم اخذ الکترونیکی 

عوارض مجهز می شود.
معاون ساخت وتوسعه آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور اعام کرد: آزادراه های مشهد- باغچه، کنارگذر 
مشهد، زنجان- تبریز، تبریز- ارومیه، تهران- پردیس، قزوین- رشت، 
ساوه- سلفچگان، قم- کاشان، کاشان- اصفهان و بندرعباس- شهید 

رجایی در مرحله دوم به این سیستم مجهز خواهند شد.
میرش��فیع در توضیح مراحل انجام کار گفت: هم اکنون در حال تهیه 
و س��اخت دروازه های نصب دوربین و جانمایی محل مناسب نصب 
دوربین ها با شرکت های آزادراهی هستیم و به تدریج این 10 آزادراه تا 
پایان تیرماه به این سیستم مجهز خواهند شد و تا پایان سالجاری نیز کلیه 
آزادراه های کشور به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز خواهند شد.
معاون ساخت وتوسعه آزادراه های شرکت ساخت همچنین دریافت 
عوارض بر اس��اس پیمایش را از دیگر مزایای این طرح برشمرد و 
گف��ت: در این طرح رانندگان ع��وارض عبور از ی��ک آزادراه را به 
صورت کامل پرداخت نمی کنند و نرخ بر اس��اس مس��یر طی شده 

محاسبه خواهد شد.
وی افزود: به زودی در دو آزادراه تهران- ساوه و کرج- قزوین به صورت 

آزمایشی اجرا می شود و به تدریج در کلیه آزادراه ها اجرایی خواهد شد.
وی افزودن روش های متعدد پرداخت عوارض الکترونیک را در راستای 
رفاه حال هموطنان مفید دانست و بیان داشت: در کنار سایر روش های 
پرداخت به منظور تسهیل در پرداخت، کارت های اعتباری تحت عنوان 
آنی کارت در محل عوارضی ها ارائه خواهد شد که هموطنان می توانند با 
اعام شماره خودرو و موبایل خود این کارت ها را دریافت و با شارژ کردن 

آن به صورت دائمی نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.

روند صعودی شاخص بورس تهران در دومین روز هفته نیز ادامه داشت. شاخص بورس روز گذشته با افزایش 
گروه

چهار هزار و 52 واحدی به رقم 238 هزار و 220 واحد رسید و رکوردی جدید از خود ثبت کرد. پیش از این روز اقتصادی
شنبه نیز شاخص بورس رشد 800 واحدی را تجربه کرده بود.  بررسی وضعیت بازار در خرداد نشان می دهد 
این روند شد بورس در اکثر روزها ادامه داشته است و در خرداد ماه، تنها سه روز منفی در معامات وجود داشته 
اس�ت. »ورود نقدینگی های جدید« و »بی توجهی سهامداران به ریسک ناش�ی از خبرهای سیاسی« از مهمترین دایل رشد 
ادامه دار ش�اخص بورس است.  این وضعیت را در بازار ارز نیز شاهد هستیم به صورتیکه نرخ دار در چند ماه گذشته در کانال 
13 هزار تومان ثابت مانده اس�ت. کارشناس�ان بازار سرمایه با بررس�ی مولفه های موجود پیش بینی می کنند  که چشم انداز 
بورس در سال جاری صعودی و نسبت به سایر بازارها با جذابیت بیشتری همراه باشد. بازدهی بازار سرمایه در سه ماه نخست 

امسال بیش از 30 درصد بوده است. 
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تشکیل صندوق حمایت از مستأجران
افزایش بی رویه نرخ اجاره بها بار مشکات مس��تاجران را سنگین تر کرده است و بر این اساس در چندماه 
گذشته سیاست گذار بخش مسکن طرح هایی برای حمایت از مستاجران اعام کرده که هنوز نهایی نشده 
است. ارائه مشوق به موجران در صورت رعایت نرخ قانونی اجاره، دو ساله شدن اجاره ها، راه اندازی مؤسسات 
اجاره داری و اخیرا نیز تشکیل صندوق حمایت از مستأجران از طرح هایی بوده که در این زمینه ارائه شده است. 
مدیر طرح و برنامه بانک عامل بخش مس��کن روز گذشته از برنامه ریزی این بانک برای تشکیل صندوق 

حمایت از مستأجران با هدف ساماندهی بازار اجاره بها خبر داد.
محمدحس��ن مرادی با بیان اینکه هنوز طرح حمایت از بازار اجاره و راه اندازی سازوکار پرداخت تسهیات 
به مس��تأجران در این بانک و دولت نهایی نش��ده، تاکید کرد: »این طرح هنوز در مرحله مطالعه قرار دارد و 
کارشناسان و مس��ئوان بانک مذکور در حال ارزیابی مدل های مختلفی هس��تند که به واسطه آنها بتوان 

بهترین روش را برای این کار انتخاب و عملیاتی کرد.«
مدیر امور طرح و برنامه بانک عامل بخش مس��کن خاطرنش��ان کرد: »عاوه بر راه اندازی صندوق، روش 
دیگری که هم اکنون مورد بررس��ی و مطالعه قرار دارد افتتاح حس��اب برای متقاضیان به منظور استفاده از 
امکاناتی همچون دریافت سود سپرده گذاری با هدف توانمندسازی مالی به منظور افزایش توان پرداخت در 
بازار اجاره اس��ت؛ به این معنا که مستأجران بتوانند با پس انداز کردن مبالغی در بانک عامل بخش مسکن و 

دریافت سود، توانمندی مالی بیشتری برای حضور در بازار اجاره کسب کنند.«
مرادی تاکید کرد: »البته همه این مس��یرها هم اکنون در مرحله ارزیابی و مطالعه قرار دارد و تاکنون طرح و 

برنامه ای در ارتباط با بازار اجاره در بانک نهایی نشده و به تصویب نرسیده است.«
هفته گذش��ته ابوالقاس��م رحیمی انارکی مدیرعامل این بانک در حالی از ط��رح بانک مذکور برای حمایت 
از متقاضیان بازار اجاره و مس��تأجران خبر داد که بنا بر اعام وی هم اکن��ون راه اندازی صندوق حمایت از 

مستأجران به عنوان یکی از اشکال اجرای این طرح در بانک عامل بخش مسکن در حال بررسی است.
وی در این باره اعام کرد: »در صورت نهایی شدن تصمیمات در این باره قرار است صندوقی راه اندازی شود 
که بتوان با استفاده از منابع آن به حمایت مالی از مستأجران پرداخت؛ منابع این صندوق بدون اتکا به منابع 
دولتی و از محل پس اندازهای مردمی تأمین خواهد شد.« پیشتر نیز محمد اسامی، وزیر راه و شهرسازی 
در حاشیه کلنگ زنی احداث 2 هزار واحد مسکونی در شهر جدید اندیشه در جمع خبرنگاران از برنامه ریزی و 
مطالعه برای راه اندازی مؤسسات اجاره داری خبر داده بود که مالکان واحدهای مسکونی و همچنین کسانی 

که به دنبال واحدهای مناسب برای اجاره مسکن هستند به این شرکت ها مراجعه کنند.

بازار متشکل ارزی تیرماه راه اندازی می شود
بازار متش��کل ارزی از تیر ماه کار خود را آغاز خواهد ک��رد و بانک مرکزی نیز حق عضویت صرافان را از 

100 میلیون تومان به 25 میلیون تومان کاهش داده است.
روز شنبه جلسه ای در بانک مرکزی با موضوع بازار متشکل ارزی با حضور اعضای هیأت عامل این بانک، 
هیأت مدیره بازار متشکل ارزی و کانون صرافان برگزار شد که گفته می شود در این جلسه بانک مرکزی 

برای پیوستن صرافی ها به این بازار متشکل ارزی، حق عضویت را کاهش داده است.
پیش از این گفته شده که این بازار تا پایان ماه جاری راه اندازی می شود، اما آنطور که مدیرعامل بازار متشکل 
ارزی عنوان کرده، با توجه به اینکه عمده اقدامات مربوط به این بازار انجام شده، از بازار کار بازار متشکل 
ارزی آغاز خواهد شد. مهم ترین نکته در این جلسه کاهش حق عضویت برای صرافی ها از 100 میلیون 
تومان به 25 میلیون تومان بوده که به این ترتیب، صرافی های کوچک تر نیز می توانند وارد این بازار شوند.
از سوی دیگر، برخی مشکات و پیشنهادات صرافان نیز در این جلسه مطرح شده که بانک مرکزی نیز 

پس از این مشکات تصمیم گرفت تا حق عضویت را کاهش دهد.
بازار متش��کل ارزی قرار اس��ت به عنوان کاش��ف قیمت واقعی ارز در تهران آغاز به کار کند؛ به طوریکه 

نخستین قیمت اعام شده در این بازار در هر روز به عنوان قیمت پایه آن روز در نظر گرفته می شود.
این بازار با ایجاد س��از و کاری از معامات غیرواقعی جلوگیری کرده و برای ثبت درخواست در این بازار، 
رقم اعام شده فوراً از حساب ارزی یا ریالی درخواست دهنده بسته به نوع سفارش )خرید یا فروش( مسدود 
خواهد شد. بازیگران اصلی این بازار، بانک ها، صرافی های بانکی و صرافی های مجاز بانک مرکزی هستند 

که باید برای ورود به این بازار، مدارک خود را به بانک مرکزی ارائه کرده و کد کارگزاری دریافت کنند.
در این بازار تمامی رقم های اعامی از سوی فروشندگان و خریداران روی سیستم قرار گرفته و به ترتیب 
بر اساس رقم های پایین تر از باا به پایین مرتب خواهند شد و سیستم به طور خودکار پایین ترین قیمت 
فروش را به بااترین پیش��نهاد خرید متصل می کند. نرخ هر روز بر اساس قیمت بسته شدن بازار در روز 

قبل با پنج درصد تغییر قابل به روزرسانی است و تغییرات بیشتر باید با مجوز بانک مرکزی انجام شود.
صرافی های��ی که در این بازار خرید و فروش عمده را انجام می دهند، بای��د یک درصد بااتر از نرخ بازار 

متشکل، نیازهای خرد ارزی را براساس فهرست مصارف 24 گانه پوشش دهند.
گفته می ش��ود که با راه اندازی این بازار ب��ه جای تعیین نرخ ارز در بازار هرات، س��لیمانیه و … این نرخ 
بر اس��اس عرضه و تقاضا در بازار متش��کل ارزی در تهران کشف می شود و به این ترتیب، احتمال ایجاد 

التهابات و نوسانات، کاهش می یابد.

الحاق ایران به منطقه اقتصادی اوراسیا در حال نهایی شدن 
اس�ت و با نهایی ش�دن آن، ای�ران می تواند به ب�ازار مقصد 

180 میلیون نفری کشورهای عضو این منطقه ملحق شود.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو دیروز در حاشیه پانزدهمین اجاس کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه با بیان اینکه 
الحاق جمهوری اسامی ایران به منطقه اقتصادی اوراسیا در حال نهایی 
شدن است، گفت: »در نتیجه اجرایی شدن این الحاق ایران می تواند به 
بازار مقصد 180 میلیون نفری کش��ورهای عضو این منطقه دسترسی 
پی��دا کند و در نتیجه آن روابط اقتصادی خ��ود در بخش عرضه کاا را 
توسعه دهد. به ویژه در شرایط کنونی که مورد تحریم های غیرقانونی 

آمریکا قرار داریم.«
وی ادامه داد: »برای حضور در پانزدهمین اجاس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روس��یه حدود 500 شرکت 
خصوصی از ایران اعام آمادگی کردند که نش��ان دهنده شکل گیری 

فصلی نو در روابط بین ایران و روسیه است.«
به گفته وی، وزارت نیرو در تاش است تا ارتباط بین بخش خصوصی 
دو کش��ور را تقویت و تسهیل کند. این در حالی است که ارزش واردات 
روسیه سال گذشته بالغ بر 250 میلیارد دار بوده است که قطعاً با الحاق 
ایران به اوراسیا س��هم ایران در بازار روسیه افزایش یافته و برای حدود 

800 قلم کاا تعرفه ترجیحی برقرار خواهد شد.
وزیر نیرو با بیان اینکه طی این اجاس 13 کارگروه تخصصی حمل و 
نقل، انرژی، کشاورزی، گردشگری، بهداشت و درمان آغاز به کار کرده 
اند، گفت: »امیدواریم در زمان برگ��زاری این رویدادها در بخش های 

مختلف شاهد امضای پروژه های مشترک مختلفی باشیم.«

اردکانیان ادام��ه داد: »در حال حاضر از مح��ل وام اختصاص یافته از 
سوی روسیه، برخی پروژه ها از جمله ساخت نیروگاه 1400 مگاواتی در 
هرمزگان، برقی کردن راه آهن گرمسار-اینچه برون در دستور کار است 
که تصمیم داریم با اس��تفاده از فرصت این اجاس، روند این پروژه ها 

را تسریع بخشیم.«
به گزارش خبرگزاری ها، وزیر نیرو با اش��اره به اینکه روابط اقتصادی 
و فعالیت مش��ترک بین ایران و روس��یه قابلیت افزایش بیشتری دارد، 
اظهارداش��ت: »پیش بینی می کنیم که بتوانی��م در چارچوب ضوابط 
موجود و همچنین کانال اقتصادی اوراس��یا، می��زان مبادات بین دو 
کش��ور را افزایش داده و امکان ترانزیتی را برای صادرات محصوات 

کشورهای عضو اوراس��یا فراهم کنیم. البته در این بین به منظور حل 
مشکات بانکی، بانک مرکزی کشورمان با همتایان خود در روسیه به 
زودی کارگروه مشترکی را برای بررسی و حل مشکات در این زمینه 
در تهران برگزار می کند که در تاشیم با حل و فصل مشکات بانکی، 

روابط بین دو کشور نسبت به گذشته افزایش یابد.«
این عضو کابینه دولت دوازدهم در پایان توضیح داد: »در س��ال جاری 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای 
ارمنستان، افغانس��تان و تاجیکس��تان با همکاری وزارت نیرو برگزار 
می شود که در نتیجه آن فصلی جدید از ارتباط بین ایران با کشورهای 

مذکور آغاز خواهد شد.«

نهایی شدن الحاق ایران به منطقه اقتصادی اوراسیا



نشر آگهی حصر وراثت
 آقای / داریوش سراندیب فرزند ملک ابراهیم دارای شناسنامه 44390 به شرح کاسه 220/2/98 ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ملک ابراهیم سراندیب فرزند کیومرث به شناسنامه 13 در تاریخ 97/10/14 در اقامتگاه موقت خود 
بدورد زندگی گفته و وروثه مرحوم منحصر اس�ت به : 1- داریوش س�راندیب ش ش 44390 نس�بت پسر متوفی 2- داود سراندیب ش ش 
1815433949نسبت پسر متوفی 3- ندا سراندیب ش ش1815938099 نسبت دختر متوفی 4- نگار سراندیب ش ش1819930874 نسبت 
دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 236 مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان آبادان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
اقای نورعلی آقایاری نوده دارای شناس�نامه ش�ماره 349 به ش�رح متن دادخواست به کاس�ه پرونده 980122 از این شورای حل اختاف 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده است و چنین توضیح داده که مرحومه یعقوب آقایاری نوده به شناسنامه 38 در تاریخ 1346/7/20در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه آن مرحوم منحصر است به : 1- گرچی شهرت بابائی پارس آباد فرزند آقاقلی ش ش 27 ت ت 1302 
نسبت همسر متوفی 2- اسحق شهرت آقایاری نوده فرزند یعقوب ش ش 455 ت ت 1314 نسبت پسر متوفی 3- بابا آقایاری نوده فرزند 
یعقوب ش ش 40 ت ت 1306 نس�بت پس�ر متوفی4- نور علی آقایاری نوده فرزند یعقوب ش ش 349 ت ت 1336 نس�بت پسر متوفی5- 
موسی آقایاری نوده فرزند یعقوب ش ش 11 ت ت 1319 نسبت پسر متوفی6- العفات آقایاری نوده فرزند یعقوب ش ش 2 ت ت 1343 نسبت 
پسر متوفی7- یمن آقایاری نوده فرزند یعقوب ش ش 219 ت ت 1331 نسبت دختر متوفی8- مریم آقایاری نوده فرزند یعقوب ش ش 320 
ت ت 1333 نسبت دختر متوفی9- نورنده آقایاری نوده فرزند یعقوب ش ش 340 ت ت 1340 نسبت دختر متوفی اینک با انجام تشریفات 
قانونی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نماه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر این آگهی ظرف مهلت یک ماه به شورای حل اختاف شهرستان کوثر استان اردبیل تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت 

نامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
98/154قاضی شعبه شورای حل اختاف کوثر

آگهی حصر وراثت
آقای ولی نصیری یزن اباد فرزند خان اوغان به شرح پرونده کاسه45 سیار این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش�ادروان مرحومه ش�هناز حیدری فرزند اصغر با کد ملی 6039728612 در تاریخ 1398/2/8در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات 
گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به : 1- ولی نصیری یزن آباد به شماره ملی 1463077610 نسبت پسر متوفی 2- صفر نصیری یزن آباد 
ش ملی 1461350001 نسبت پسر متوفی 3- علی نصیری یزن آباد ش ش1463077051 نسبت پسر متوفی 4- محمد نصیری یزن آباد ش 
ش1467658057 نسبت پسر متوفی 5- پاکیزه نصیری یزن آباد به ش ش 1461350042 نسبت دختر متوفی 6- تابس نصیری یزن آباد ش 
ش1461350026 نسبت دختر متوفی7- اقدس نصیری یزن آباد ش ش 1466520442 نسبت دختر متوفی 8- سارا نصیری یزن آباد ش ش 
1463077068 نس�بت دختر متوفی 9- خاتمه نصیری یزن آباد ش ش 1461350034 نس�بت دختر متوفی 10- گل گز نصیری یزن آباد ش 
ش ش1461350018 نسبت دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هرکس اعتراض 
دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و 

رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و با اثر خواهد بود.
98/155 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین 

رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم صدیقه ولی اللهی دارای شناس�نامه شماره 1148 به شرح دادخواست به کاس�ه 980232 این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن ولی اللهی به شناسنامه477 در تاریخ 98/3/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آن مرحوم منحصر است به: 1- صدیقه ولی اللهی به ش ش 1148 نسبت دختر متوفی 2- یونس ولی اللهی به ش ش 3950318895 
نسبت پسر متوفی 3- محمد ولی اللهی به ش ش 3950426701 نسبت پسر متوفی 4- ام البنین ولی اللهی به ش ش3950126295 نسبت 
دختر متوفی 5- زینب ولی اللهی به ش ش37 نس�بت دختر متوفی 6- معصومه ولی اللهی به ش ش 3950041303 نس�بت دختر متوفی 
متوفی7- حبیب اله ولی اللهی ش ش 233 نسبت پسر متوفی 8- مصطفی ولی اللهی ش ش 113 نسبت پسر متوفی 9- فاطمه ولی اللهی 
ش ش 30 نسبت دختر متوفی 10 گیس سیاه ذوالفقاری ش ش 17 نسبت همسر متوفی واغیر 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.
 4142رییس حوزه شماره113 شورای حل اختاف شهرستان نهاوند 

آگهی اخطاریه ماده 101 آیین نامه اجرای اسناد رسمی
 بدینوس�یله به خانم کبری اقدسی به نش�انی تهران – شهرک امید 
س�اختمان 12 پ�اک 33 بدهکار پرون�ده اجرائی کاس�ه 9700108 
اباغ می ش�ود ملک مورد بازداش�ت در پرونده اجرایی منظور مقدار 
156/28 س�هم مش�اع از 1000 سهم ششدانگ ) قطعه 928 تفکیکی 
( پاک ثبتی فرعی 1287 از پاک اصلی 45 واقع در ش�هریار متعلق 
به ش�ما طبق نظریه مورخ 97/12/5 کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 156/280/000 ریال ارزیابی گردید که نظریه کارش�ناس مذکور 
جهت اباغ به نشانی سند ارس�ال که مورد شناسایی واقع نگردید و 
چون بستانکار درخواست اباغ از طریق نشر آگهی را نموده است لذا 
مراتب به شرح فوق یک نوبت به شما اباغ می گردد تا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی پاک فوق معترض می باشید می توانید اعتراض خود را ظرف 
مدت پنج روز از تاریخ انتشار این آگهی با ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 5/000/000 ریال تودیعی به حساب شماره 
0103134800001 بنام کانون کارشناسان دادگستری به دفتر اداره ثبت 
ش�هریار به نشانی شهریار- اداره ثبت اسناد واماک واقع در شهرک 
اداری تس�لیم نمائید ضنما به اعتراض خارج از موعد و یا فاقد فیش 

دستمزد کارشناس تجدیدنظر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12384 رییس اداره ثبت اسناد واماک شهریار- موسوی 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم آقای علی اکبر الوندی به موجب وکالت نامه شماره 
52740 مورخ 98/3/11 و تاییدیه شماره 139885653168000092 
م�ورخ 1398/3/20 دفترخانه 581 تهران از طرف فرش�ته مدنی 
مالک با تس�لیم دو برگ استش�هادیه محلی مصدق ش�ده طی 
ش�ماره 7392 و7393 مورخ 98/3/7 توس�ط دفترخانه اس�ناد 
رسمی شماره 954 حوزه ثبتی تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 
139885601023009537 م�ورخ 98/3/11 مدعی فقدان س�ند 
مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه پنجم قطعه 
پنجم تفکیکی به مساحت 108/31 متر مربع به شماره پاک ثبتی 
35761 فرعی از 118 اصلی مفروز از پاک 20865 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 11 تهران بانضمام انباری قطعه یک و پارکینگ 
قطعه 3 تفکیک ذیل ثبت به ش�ماره 139820301023057733 
اماک به ش�ماره چاپی 845770 به نام خانم فرشته مدنی ثبت 
صادر و تسلیم گردیده و فاقد رهن می باشد. به علت اسباب کشی 
مفقود و درخواست صدور سند مالکیت المثنی پاک موصوف را 
نموده اس�ت لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
فق�ط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراانتش�ار)همین روزنامه 
( آگهی می ش�ود تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور و یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود را داشته باشد 
از تاریخ انتش�ار این آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به 
انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ثبتی واقع در نشانی فلکه 
دوم صادقیه – انتهای بلوار فردوس- خیابان شقایق جنوبی- نبش 
کوچه 16 متری شرقی- پاک 1 ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد بدیهی اس�ت اصل سند مالکیت پس از رویت و ماحظه به 
ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند 
مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود در صورت عدم وصول واخواهی 
ظرف مهلت مقرر قانونی المثنی سند مالکیت پاک مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد گردید.
12385 رئیس اداره ثبت اسناد واماک کن – ناصری

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم الهه نبی پور داراي شناسنامه شماره  614  به شرح دادخواست به کاسه 
214/1/98  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش�ادروان طاهره قیاسی بشناسنامه ش�ماره  171 درتاریخ  97/1/24  
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر الهه نبی پور دارای شماره شناسنامه 
614 متولد 1343 دخترمتوفی 2- پری نبی پور دارای شماره شناسنامه 613 
متولد 1339 دخترمتوفی 3- فرانک نبی پور دارای شماره شناسنامه 21220  
متولد 1349 دخترمتوفی 4- لیا نبی پور دارای شماره شناسنامه 1681 متولد 
1356 دخترمتوفی 5- لیا نبی پور دارای ش�ماره شناس�نامه 22303 متولد 
1351 دخترمتوفی 6- معصومه متینی پور دارای شماره شناسنامه 888 متولد 
1359 دخترمتوفی 7- داود متینی پور دارای شماره شناسنامه 2647 متولد 
1358 پس�رمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای 

حل اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./ن
                         373  رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان 
قرچک

آگهی مزایده
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان کوهدشت در نظر دارد در پرونده کاسه 980030 الف سمنان متعلق به آقای علی 
رحم تیموری فرزند خداکرم باب واحد مسکونی را واقع در کوهدشت خ جهاد شمالی- خیابان 20 متری کمیته امداد- کوچه نسترن6 در 

جهت استیفای حق محکوم له دادسرای سمنان از طریق مزایده با شرایط ذیل  به فروش برساند.
1- شش دانگ  یک باب عمارت تحت پاک ثبتی شماره 12114 فرعی  به مالکیت علی رحم تیموری فرزند خداکرم به مساحت  متر مربع 
که اعیانی آن 185 متر مربع با مصالح معمولی که قیمت آن 424/650/000 )چهارصد و بیست و چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال( 
می باشد و شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و بایستی ده درصد آن را به حساب سپرده 
دادگستری به شماره 2171294963000 نزد بانک ملی مرکزی کوهدشت واریز و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت 

نماید. در صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
2- مزایده در تاریخ 1398/4/17 س�اعت 10 صبح در محل ش�عبه دوم اجرای احکام کیفری د کوهدش�ت واقع در خیابان وعلی ساختمان 

دادگاه برگزار می گردد.
احمد امرایی- مدیر اجرای احکام کیفری دادسرای کوهدشت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی اسفراین تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده 
اس�ت . لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در 
دو نوبت به فاصله 15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر اانتشار و محلی( به شرح ذیل 

آگهی می شود. 
بخش5:

پاک 1 - اصلی روئین :
1.کاس�ه 1397114407116000331 آقای علیرضا عطائی عظیمی فرزند ابراهیم شش دانگ  
منزل و زمین متصل به مساحت 21 /2419 متر  از پاک 1692 فرعی  از محل مالکیت محمد 
رحی�م زاه�دی  و1694 فرعی  از محل مالکیت رمضانعلی محمد زاده و1695 فرعی  از محل 

مالکیت محمد رحیم زاهدی  برابر رای0444 /98
پاک 40 - اصلی کسرق :

2.کاس�ه 1397114407116000470 آق�ای ب�رات احمدی فرزند احمد ش�ش دانگ  مزرعه 
به مس�احت 79 /52209 متر  از پاک 1 فرعی  از محل مالکیت ملک حس�ین علیاری برابر 

رای0325 /98
پاک 63 - اصلی قلعه کریم :

3.کاس�ه 1397114407116000168 آقای فاطمه بذری کشتان فرزند حسنعلی شش دانگ  
منزل به مس�احت 34 /216 متر  از پاک 158 فرعی  از محل مالکیت حس�ین انارکی حاج 

باقری برابر رای0447 /98
4.کاسه 1397114407116000211 آقای مرتضی حسن پور  فرزند عباسعلی شش دانگ  منزل 
به مساحت 41 /199 متر  از پاک 0 فرعی  از محل مالکیت علیرضا فیاض برابر رای0443 /98
5.کاس�ه 1397114407116000455 آقای حس�ن رحیم زاده فرزند اس�ماعیل شش دانگ  
منزل به مس�احت 99 /118 متر  از پاک 396 فرعی  از محل مالکیت اس�ماعیل رحیم زاده 

برابر رای0446 /98
6.کاس�ه 1397114407116000492 آقای جواد ش�یر پیکر فرزند حجی قربان ش�ش دانگ  
من�زل به مس�احت 53 /187 مت�ر  از پاک 0 فرع�ی  از محل مالکیت علیرض�ا فیاض برابر 

رای0575 /98
پاک 64 - اصلی خرینان :

7.کاس�ه 1397114407116000401 آقای محمدحس�ین اکبرزاده فرزند ابراهیم شش دانگ  
منزل به مس�احت 150 متر  از پ�اک 164 فرعی  از محل مالکیت محمد علی لعل آبی برابر 

رای0573 /98
8.کاسه 1397114407116000427 آقای فیض اله ایمانی فرزند عبداله شش دانگ  منزل به 
مس�احت 48 /213 متر  از پاک 153 فرعی  از محل مالکیت نورمحمد فتحی علی الو برابر 

رای0436 /98
9.کاس�ه 1397114407116000474 آق�ای علی باب فرزند علی محمد ش�ش دانگ  منزل 
ب�ه مس�احت 8 /201 مت�ر  از پ�اک 1477 فرعی  از مح�ل مالکیت علی محمد ب�اب برابر 

رای0577 /98
10.کاس�ه 1397114407116000475 خانم ش�وکت رش�یدزاده فرزند رش�ید ش�ش دانگ  
منزل به مس�احت 96 /22 متر  از پاک 1477 فرعی  از محل مالکیت علی محمد باب برابر 

رای0407 /98
11.کاسه 1397114407116000528 آقای علی اصغر جهانی فرزند محمد حسن شش دانگ   
اعیان منزل به مس�احت 55 /217 متر  از پاک 362B فرعی  از محل مالکیت آستان قدس 

رضوی  برابر رای0425 /98
12.کاسه 1397114407116000530 آقای موسی الرضا لعل عشقی فرزند محمد حسن شش 
دانگ  منزل به مساحت 25 /100 متر  از پاک 287 فرعی  از محل مالکیت رقیه صالح ابادی 

فرزند محمدرضا  برابر رای0566 /98
13.کاس�ه 1397114407116000534 آقای ناصر مرادیان مطلق فرزند محمود ش�ش دانگ  
منزل به مس�احت 54 /161 متر  از پاک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدحس�ن رضایی برابر 

رای0437 /98
14.کاس�ه 1397114407116000536 آقای قاس�معلی خدابخش فرزند حسین شش دانگ  
منزل به مس�احت 14 /104 متر  از پاک 0 فرعی  از محل مالکیت حس�ین و حجی اسماعیل 

لعل محمدی  برابر رای0659 /98
پاک 65 - اصلی حسن آباد قصبه :

15.کاس�ه 1397114407116000269 آقای بهمن حس�ین پوروحید فرزند عیدمحمد شش 
دانگ  منزل به مس�احت 3 /106 متر  از پاک 113 فرعی  از محل مالکیت علی اکبر حقانی 

طاهری برابر رای اصاحی 0355 /98
16.کاس�ه 1397114407116000432 آقای حبیب اله آس�وده اردوغان فرزند فتح اله شش 
دانگ  منزل به مس�احت 32 /206 متر  از پ�اک 4 فرعی  از محل مالکیت قربان بیگی لعل 

نوروزی برابر رای0315 /98
17.کاسه 1397114407116000499 آقای علی نصرابادی فرزند علی اصغر شش دانگ  منزل 
به مس�احت 5 /225 متر  از پاک 76 فرعی  از محل مالکیت ش�هربانو قلی پور حسن ابادی 

فرزند ولی محمد برابر رای0562 /98
پاک 67 - اصلی قریه قصبه :

18.کاسه 1397114407116000307 آقای نادر نوروززاده فرزند نوروزعلی شش دانگ  منزل 
به مس�احت 13 /145 متر  از پاک 23 فرعی  از محل مالکیت محمد روش�نی زعفرانلو برابر 

رای0432 /98
19.کاسه 1397114407116000430 آقای علی اکبر ادینه فرزند محمدعلی شش دانگ  منزل 
ب�ه مس�احت 08 /100 متر  از پاک 1268 فرع�ی  از محل مالکیت زهرا اکبر پ�ور زارع برابر 

رای0657 /98
20.کاس�ه 1397114407116000469 آقای عباس قره چشمه ئی قهرمانلو فرزند حسینعلی 
ش�ش دانگ  منزل به مس�احت 06 /170 متر  از پاک 23 فرعی  از محل مالکیت عبدالرضا 

روشنی زعفرانلو  برابر رای0416 /98
پاک 69 - اصلی قریه کشتان :

21.کاس�ه 1397114407116000466 آقای مصطفی محمدی فرزند عباس�علی شش دانگ  
مغازه به مس�احت 61 /18 متر  از پاک 45 فرعی  از محل مالکیت عباس�علی محمدی برابر 

رای0583 /98
22.کاس�ه 1397114407116000467 آقای حس�ین محمدی فرزند عباس�علی شش دانگ  
منزل به مس�احت 11 /22 متر  از پاک 45 فرعی  از محل مالکیت عباس�علی محمدی برابر 

رای0581 /98
23.کاس�ه 1397114407116000494 آقای حسین شریفی فرزند محمد حسن شش دانگ  
من�زل به مس�احت 22 /165 متر  از پاک 2620 فرعی  از مح�ل مالکیت گل بی بی خضری 

کشتان برابر رای0448 /98
24.کاس�ه 1397114407116000542 آقای حمید ضیائی راد فرزند علی شش دانگ  مغازه 
ب�ه مس�احت 82 /20 متر  از پ�اک 156 فرعی  از مح�ل مالکیت محمدباقر س�هرابی برابر 

رای0568 /98
پاک 72 - اصلی کاته کاهی :

25.کاسه 1395114407116000232 خانم سمیه غامی پورروئین فرزند عباس شش دانگ  
منزل به مساحت 89 /154 متر  از پاک 139 فرعی  از محل مالکیت علی محمد علیمحمدی 
فرزند حس�ن و0 فرعی  از محل مالکیت علی محمد علیمحمدی فرزند حس�ن و281 فرعی  

از محل مالکیت علی محمد علیمحمدی فرزندمحمدابراهیم  برابر رای اصاحی 0592 /98
26.کاسه 1397114407116000185 آقای علی اصغر  زارعی فرزند حسن شش دانگ  منزل 
به مساحت 97 /166 متر  از پاک 0 فرعی  از محل مالکیت حسن خانکانلو برابر رای0442 /98

پاک 73 - اصلی قریه حسین :
27.کاس�ه 1397114407116000091 آقای علی اکبر فرش�ته فرزند حسینعلی شش دانگ  
من�زل به مس�احت 92 /177 متر  از پ�اک 0 فرعی  از محل مالکیت محمد اس�تیری  برابر 

رای0579 /98
28.کاسه 1397114407116000241 آقای حسن کرد حصاری فرزند حسینعلی شش دانگ  
مغازه به مس�احت 84 /18 متر  از پاک 1600 فرعی  از محل مالکیت مش�اعی خود متقاضی 

برابر رای0439 /98
29.کاسه 1397114407116000243 آقای حسن کرد حصاری فرزند حسینعلی شش دانگ  
مغازه به مس�احت 83 /18 متر  از پاک 1600 فرعی  از محل مالکیت مش�اعی خود متقاضی 

برابر رای0440 /98
30.کاس�ه 1397114407116000268 آقای محمدحسین ابراهیمی فرزند علی محمد شش 
دانگ  منزل به مساحت 51 /133 متر  از پاک 135 فرعی  از محل مالکیت رویا حاتمی  برابر 

رای0441 /98
31.کاسه 1397114407116000342 آقای خالق جعفری فرزند اسمعیل شش دانگ  منزل به 
مساحت 3 /124 متر  از پاک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه اسماعیل حاتمی )وحید حاتمی( 

برابر رای0354 /98
32.کاسه 1397114407116000390 آقای علیرضا شهپری فرزند باباخان شش دانگ  منزل 
به مساحت 85 /114 متر  از پاک 0 فرعی  از محل مالکیت سارا حاتمی فرزند اسماعیل  برابر 

رای0570 /98
33.کاس�ه 1397114407116000456 آقای علی محمد یوسف زاده فرزند شیرمحمد شش 
دانگ  مغازه به مس�احت 8 /24 متر  از پاک 649 فرعی  از محل مالکیت رمضانعلی فتحی  

برابر رای0564 /98
34.کاسه 1397114407116000552 آقای عیسی خان حاتمی فرزند حاتم شش دانگ  منزل 
به مساحت 77 /251 متر  از پاک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه حاتم حاتمی )عیسی خان( 

برابر رای0435 /98
پاک 74 - اصلی قریه خواجه ها :

35.کاس�ه 1397114407116000312 آقای حس�ن مالداری فرزند غامحس�ن شش دانگ  
منزل به مساحت 09 /212 متر  از پاک 5 فرعی  از محل مالکیت ورثه اسمعیل حاتمی برابر 

رای0317 /98
36.کاس�ه 1397114407116000404 آقای سیدهاشم هاشمی نژاد فرزند سیدحسین شش 
دانگ  منزل به مساحت 63 /103 متر  از پاک 26 فرعی  از محل مالکیت هادی حاتمی برابر 

رای0438 /98
لذا به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعام شده اباغ 
میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق 
درمحل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس�لیم و رس�ید اخذ نمایند 
معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس�ت به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس�ت به اداره ثبت محل تحویل دهند در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارایه ننماید اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور س�ند خواهد نمود 
.ضمن اینکه صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .       م الف 113 
تاریخ انتشار نوبت اول: یک شنبه 12              /03              /98 تاریخ انتشار نوبت دوم: دو شنبه  27              /03              /98 108
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اسفراین- اکبر اقبالی

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-عیسی 
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 موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های 

فاقد رسمی
برابر رای شماره 139860309030000171 - 1398/2/22  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین - البرز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای عبدالمحمد احمدی فرزند محمد به 
شماره شناسنامه 595 و شماره ملی 4321370019  صادره از قزوین در ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر سوله و مغازه به مساحت 
778/54 متر مربع  واقع در قطعه پنجم تفکیکی در پاک شماره 537 پاک فرعی از 30 اصلی واقع در بخش 14 قزوین حوزه ثبت ملک 
قزوین – البرز که بنا به ادعای متقاضی مورد تقاضای و انتقال عادی مع الواس�طه از اقای ابراهیم نصرت آبادی مالک رس�می محرز گردیده 
است.   لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد 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 قضائی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول1398/3/12 – تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/27
84 رئیس ثبت ا سناد و اماک شهرستان البرز – شعبان عسگری

آگهی مزایده مرحله دوم
  درپرونده4/96/86بموجب دادنامه شماره632س�ال95صادره ازش�عبه9دادگاه حقوقی گرگان محکوم علیه حس�ین عامری فرزند علی 
اصغربمبلغ350/650/580ری�ال درح�ق محک�وم له قاس�م یادگاری فرزن�د رجب با وکالت علیرضا رس�تمی ومبل�غ17/532/529  ریال 
نیمعشردولتی وپرداخت هزینه کارشناسی محکوم وبدهکارمیباشد که سرقفلی مغازه محکوم علیه پس ازتوقیف کارشناسی وبه قیمت ذیل 
ارزیابی شده است که ملک موصوف پس ازجری تشریفات قانونی کارشناسی وقیمت گذاری ازطریق مزایده حضوری بفروش میرسد طالبین 
خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت و پیشنهاد خودرا ارائه وتسلیم نمایند نظریه کارشناسی ملک مذکور بصورت1باب مغازه به آدرس 
گرگان خیابان امام خمینی حدفاصل چهارراه میدان وآفتاب8چهارمین مغازه بعدازساختمان قدیمی بانک تجارت کدپستی78667-49176 
میباشد مغازه مذکور بصورت1باب تجاری بمساحت داخلی تقریبی17/60متر مربع میباشد ضلع شمالی مغازه به سمت خیابان امام خمینی 
وبطول خالص4متروشامل2دهانه2متری ودرب مغازه بصورت 2کرکره حلبی میباشد ارتفاع مغازه تازیرسقف 4/05متر کف مغازه موزاییک 
بدنه تا1/5مترسنگ ومابقی گچ وسقف نیز گچ میباشد درزمان بازدید کسب فروش ظروف آلومینیوم ومس دایرمیباشد دارای امتیازبرق بنام 
حس�ن واثقی امتیاز گازبنام حسین عامری میباشد وفاقد آب است ج-ارزیابی سرقفلی بابررسیهای بعمل آمده وبادرنظر گرفتن موقعیت 
مس�احت وکلیه عوامل موثر درموضوغ ارزش س�رقفلی مغازه برابر با هش�ت میلیارد وچهارصدو پنجاه میلیون ریال8/450/000/000ریال 
اعام میگرددزمان مزایده روز3ش�نبه مورخه1398/04/18ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه چهارم اجرای احکام مدنی متمرکز 
دادگستری گرگان )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را 
درجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” به حساب دادگستری واریزومابقی آن را ظرف 
یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب سپرده واریز وقبض واریزشده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت وفق ماده129قانون اجرای 
احکام سپرده پس ازکسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل 
ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ازملک موردنظربازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه 
دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده 

عودت میشود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
3114-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

اجرائیه
مشخصات محکوم له: نام: بانک ملت با مدیریت هادی اخاقی فیض آثار؛    نام خانوادگی: نظام کاویانی؛  نشانی محل اقامت: اهواز- خیابان 
امام خمینی ش�رقی بااتر از هتل نادر بین بانک ملی و بانک تجارت س�اختمان یادآوری طبقه اول واحد دوم مشخصات محکوم علیه: نام: 

1- نجله  2- حسین ؛  نام خانوادگی: 1- کعبی  2- مجدم  ؛ نام پدر: 1- ناجی  2- جاسم  ؛ نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم به:
بموجب دادنامه شماره 710/96 مورخ 96/12/18 قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 مجتمع مرکزی ماهشهر  محکوم علیه 1- نجله کعبی و 
2- حسین مجدم  محکوم به پرداخت مبلغ 158/000/000 ریال در حق محکوم له بانک ملت با مدیریت هادی اخاقی فیض آثار به نمایندگی 
آق�ای نظام کاویانی،  بعنوان اصل خواس�ته و مبلغ 2/945/000 ریال هزینه دادرس�ی و خس�ارت تأخیر تأدیه از تاری�خ 94/01/28 تا تاریخ 
96/04/20 و پس از آن روزانه 122/000 ریال بموجب قرارداد فروش اقساطی 931863725/54 تا زمان صدور اجرائیه و اجرای حکم و هزینه 
سفر وکیل در روزهای دادرسی که نیاز به ارائه مدارک و اسناد مالی هزینه کرد دارد و نیم عشر دولتی همه به عهده محکوم علیه می باشد.

به استناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختاف محکوم علیه مکلف است پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر اینصورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی 

اجرای احکام شورای حل اختاف صورت می پذیرد.
03/12- قاضی شورای حل اختاف شعبه 3 شهرستان ماهشهر مرکزی – محمدرضا حاجیان نسب

اباغیه
با عنایت به اینکه نظریه کارشناسی جهت ایاغ به محکوم علیه آقای سید عزت اله سجادی فر و آقای سید ملک محمد سیدی برنجگانی 
برابر با آدرس مندرج در اجرائیه ارسال شده ولی حسب گزارش و اباغ نامبرده در آدرس اعامی شناسایی نشده و اوراق اباغیه عینأ اعاده 
شده بدین لحاظ به نامبردگان فوق اباغ می گردد جهت اطاع از مفاد نظریه کارشناسی ظرف 3 روز از تاریخ انتشار آگهی جهت ماحظه 

نظریه کارشناسی و ارائه هر مطلبی نفیأ یا اثباتأ به این اجرا مراجعه نمایید. شماره بایگانی شعبه: 960669.
03/13- مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع تندگویان 
شهرستان اهواز- نوید سرخان زاده

آگهی حصر وراثت
آقای : عبدالزهرا   شهرت: محیی زاده  نام پدر: جاسم  بشناسنامه : 9666 صادره از: شوشتر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرم  مرحوم جاسم  ش�هرت: محیی زاده بشناسنامه 6  صادره: شوشتر در تاریخ 1397/9/1  در ----  اقامتگاه 
دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- بدریه نیسی به ش.ش 657 آبادان ت.ت 1325/7/10 )همسر متوفی(  2- عبدالزهرا محیی زاده به ش.ش 
9666 شوش�تر ت.ت 1357/2/20 )پس�ر متوفی( 3- فرحه محیی زاده به ش.ش 9664 شوشتر ت.ت 1354/4/10 4- فاطمه محیی زاده به 
ش.ش 9665 شوش�تر ت.ت 1356/3/8 5- نس�یمه محیی زاده به ش.ش 646 اهواز ت.ت 1364/11/1 6- فریده محیی زاده به ش.ش 695 
اهواز ت.ت 1359/2/14 )دختران متوفی( اینک با انجام 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 یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و 

رسمی که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
03/14- قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه�ی موض�وع ماده 3 قانون و م�اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی و اراضی و 
س�اختمانهای فاقد سند رسمی  برابر رای ش�ماره 139760318004005401-97/12/27  هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد 
ثبتی رودبار  تصرفات حقیقت صدری لویه فرزند فرضعلی  در : 1- ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
به مساحت 257/80 مترمربع به شماره پاک فرعی 821 مجزی از 276 واقع در لویه سنگ اصلی 16 
بخش 20 گیان به ادرس واقع در رودبار – لویه  محرز گردیده   است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تس�لیم 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 صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول: 12 /98/03 تاریخ انتشار نوبت 

دوم:98/03/27 
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اداره ثبت اسناد و اماک  آستانه اشرفیه
 آگهی  موضوع  ماده 3 قانون  و ماده 3 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی  و اراضی  
و س�اختمانهای  فاقد س�ند رس�می  برابر آراء صادره  هیات/ هیاتهای موضوع  قانون  تعیین 
تکلیف  وضعیت  ثبتی اراضی وس�اختمانهای  فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد  ثبتی آستانه 
اش�رفیه  تصرفات و مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اس�ت بش�رح  ذیل میباشد. 
ردیف 1: برابر رای ش�ماره 139860318006000493  هیات ی�ک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه 
تصرف�ات مالکانه ب�ا معارض متقاضی )زهرا آرام   ( فرزند احمد  بش�ماره شناس�نامه 3784 
صادره از خلخال  به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر س�اختمان بمساحت 391 
مترمربع به شماره پاک 915 فرعی از 116 اصلی قسمتی از پاک 26 فرعی از 116 اصلی بخش 
14 گیان واقع در آستانه اشرفیه روستای ششکل خریداری از مالک رسمی از نسق نصراله پور 
جعفری ششکل محرز گردیده است. ردیف 2: برابر رای شماره 139860318006001009  هیات 
یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبت�ی حوزه ثبت ملک آس�تانه تصرفات مالکانه بامعارض متقاض�ی ) احمد دهنوی  ( فرزند) 
س�لیمان ( بش�ماره شناس�نامه )15( صادره از استان مرکزی به صورت شش�دانگ یک قطعه 
زمین مش�تمل بر س�اختمان و انباری بمس�احت 691/55  مترمربع به شماره پاک 914 فرعی 
از 116 اصلی قس�متی از پاک 26 فرعی از 116 اصلی بخش 14 گیان واقع در اس�تانه اشرفیه 
روس�تای ششکل کوچه ش�الیزار خریداری از مالک رس�می وراث نصراله پور جعفری ششکل 
محرز گردیده اس�ت . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص ذینفع به اراء اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اگهی و در روس�تاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض 
در مهل�ت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور س�ند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار اول 27 /98/3 تاریخ انتشار دوم 10 /98/4    
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اخطاریه ماده 101 پرونده اجرایی کاسه 9700202 اصاحی
در خصوص پرونده اجرایی کاس�ه 9700201 له بانک کش�اورزی، 
علی�ه: عبداله امیری و صدیقه امی�ری و خدیجه امیری و روح اه 
امیری و فرنگیس امیری، طبق گزارش اصاحی مورخ 1398/3/7 
کارشناس�ی رسمی دادگستری پاک ثبتی 404 فرعی از 15 اصلی 
بخش 2 نهاوند مورد وثیقه اس�ناد رهنی ش�ماره 54918 و59605 
تنظیمی دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 19 ش�هر نهاوند استان 
هم�دان به مبل�غ 1/028/790/000 ریال ) یک میلیارد و بیس�ت و 
هش�ت میلی�ون و هفتصد و نود ه�زار ریال( ارزیاب�ی گردیده لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می باش�ید اعتراض 
کتب�ی خود را ظرف مدت پن�ج روز از تاریخ اباغ به ضمیمه فیش 
بانکی دس�تمزد کارش�ناس تجدیدنظر به مبل�غ 3/000/000 ریال 
واریز به حساب ش�ماره 0104989226008 بانک ملی به دفتر این 
اج�را تس�لیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خ�ارج از موعد یا فاقد 
فیش بانکی دس�تمزد کارشناسی تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد تاریخ انتشار :98/3/27
4143 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نهاوند – جلیلوند 

مفقودی
شناسنامه مشخصات سمند سواری تیپ ال ایکس به رنگ سفید روغنی مدل 1389 به شماره پاک 
 NAAC91CC9AF830663 849 ج 61 ایران 65 و ش�ماره موتور 12489120131 و شماره شاسی

مفقود واز درجه اعتبار است.
11051

نشر آگهی حصر وراثت
 آقای / داریوش سراندیب فرزند ملک ابراهیم دارای شناسنامه 44390 به شرح کاسه 219/2/98 ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه سلطان دارابی فر فرزند هدایت به شناسنامه 227 در تاریخ 92/9/9 در اقامتگاه موقت خود 
بدورد زندگی گفته و وروثه مرحوم منحصر اس�ت به : 1- داریوش س�راندیب ش ش 44390 نس�بت پسر متوفی 2- داود سراندیب ش ش 
1815433949نس�بت پس�ر متوفی 3- ندا سراندیب ش ش1815938099 نسبت دختر متوفی 4- نگار س�راندیب ش ش1819930874 
نسبت دختر متوفی 5- ملک ابراهیم سراندیب ش ش 13 نسبت همسر متوفی واغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
 237 مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان آبادان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای پژمان منصوری جاجائی  داراي شناسنامه شماره  0410239291  به شرح 
دادخواست به کاس�ه 220/1/98  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر منصوری جاجائی  بشناسنامه 
شماره  426 درتاریخ 96/11/14  اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به:  1-متقاضی با مشخصات فوق الذکر 
پژمان منصوری جاجائی دارای ش�ماره شناس�نامه 0410239291 متولد 1370 
پسرمتوفی 2- پیمان منصوری جاجائی دارای شماره شناسنامه 0410519987 
متولد 1375 پسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم  شورای حل 

اختاف شهرستان قرچک تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./ن
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رونوشت آگهی حصر وراثت
 خانم مریم هاش�می داراي شناسنامه ش�ماره 15721 به شرح دادخواست به 
کاسه 221/1/98  از این شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش�ادروان نورتاج عینی بشناس�نامه ش�ماره  517 درتاریخ 
97/12/19  اقامت�گاه دائمی خود را ب�درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با مش�خصات فوق الذکر مریم هاشمی 
دارای ش�ماره شناسنامه 15721 متولد 1365 دخترمتوفی 2- سمیه هاشمی 
دارای شماره شناس�نامه 0410043222 متولد 1368 دخترمتوفی 3- حسن 
هاش�می دارای شماره شناس�نامه 4430 متولد 1361 پسرمتوفی 4- ظهراب 
هاش�می دارای شماره شناسنامه 60 متولد 1340 همسرمتوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشرنخس�تین 
آگهی ظرف یک ماه به ش�عبه یکم  ش�ورای حل اختاف شهرستان قرچک 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد./ن
                        384   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان 
قرچک

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 34/5/98  وقت رس�یدگی: 98/5/12  شنبه 9 خواهان: لیا 
حسن لو خوانده: شها حسن لو خواسته: مطالبه وجه خواهان خانم لیا حسن 
لو فرزند محمد  دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی 
به حوزه  5  شورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
بتاریخ 98/5/12  روز ش�نبه  س�اعت  9  تعیین شده و بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور شورا و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی 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 نسخه کامل دادخواست و ضمائم را 
دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند. »حضور 

جهت استماع شهادت شهود«  
           383  دبیر حوزه  5  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان: اکرم محمدی ساکن: تهران خیابان دیباجی جنوبی خیابان تسلیمی 
خیاب�ان زاور خیابان گل بن بس�ت دادآفرین پاک 9 زن�گ 4  خوانده: جواد 
آقامحمدی س�اکن: مجهول المکان  خواسته: تامین خواسته  »خاصه رای« 
حس�ب محتویات پرونده کاس�ه  98/5/98  شعبه 5  ش�ورای حل اختاف 
قرچک درخصوص دادخواست خانم اکرم محمدی  بطرفیت جواد آقامحمدی  
فرزند آقارضا  مبنی بر تامین خواسته  پس از انجام اقدامات ازم و تشریفات 
قانونی نهایتا بموجب دادنام�ه مذکور خوانده به پرداخت مبلغ قرار تامین به 
می�زان 200/000/000 ریال از اموال بامعارض خوانده جواد آقامحمدی صادر و 
اع�ام می کند قرار ص�ادره قبل از اباغ قابل اجرا و ظ�رف مدت 10 روز پس 
از اباغ قابل اعتراض در این دادگاه اس�ت. بانضم�ام تاخیر تادیه دیرکرد آن 
با احتساب هزینه دادرس�ی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره 
غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس 
ظ�رف مدت 20 روز پس از انقضاء م�دت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه قرچک می باش�د.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز 
پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باشد.نظر به اینکه خوانده 
مجهول المکان اعام شده،خاصه مفاد رای صادره برای یکبار نشر آگهی می 
شود.تاریخ انتشار،تاریخ اباغ رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه 

اصداری به پیوست می باشد.
           381    دبیر حوزه  5  شورای حل اختاف قرچک

آگهی مزایده
ش�عبه اول اجرای احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقاب شهرس�تان کوهدشت در نظر دارد در پرونده کاس�ه 940336 الف یک باب 
س�اختمان مسکونی متعلق به آقای علی اکبر دلفانی فرزند غامرضا در جهت اس�تیفای حق مدعی العموم )دادستان( از طریق مزایده با 

شرایط ذیل  به فروش برساند.
یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 293 متر مربع با اعیانی 110 متر مربع در یک طبقه دارای امتیاز آب و برق و گاز و تلفن با مصالح 
تیرآهن و آجر و سیمان با طاق ضربی که تحت پاک 65  فرعی از 122 اصلی بخش 7 و شماره ثبت 4488 در دفتر 33 صفحه 517 به نام 
آقای علی اکبر دلفانی فرزند غامرضا واقع در شهرستان کوهدشت، خیابان سد ساحلی کوچه سوم روبروی مخابرات دیجیتال، که قیمت 

آن، مبلغ هشتصد و شصت میلیون ریال معادل هشتاد و شش میلیون تومان می باشد.
 و شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و بایستی ده درصد آن را به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171294963000 نزد بانک ملی مرکزی کوهدشت واریز و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در 

صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
2- مزایده در تاریخ 1398/4/27 س�اعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادس�رای کوهدشت واقع در خیابان فردوسی ساختمان 

دادسرا برگزار می گردد.
فرشید کسمرادیان- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای کوهدشت

آگهی مزایده
ش�عبه اول اجرای احکام کیفری دادس�رای عمومی و انقاب شهرس�تان کوهدشت در نظر دارد در پرونده کاس�ه 980272 الف یک باب 
ساختمان مسکونی متعلق به آقای مراد مرادی فرزند صیدمراد در جهت استیفای حق مدعی العموم )دادستان( از طریق مزایده با شرایط 

ذیل  به فروش برساند.
یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 660/16 متر مربع با اعیانی 177 متر مربع با ساخت دو عدد طویله و ساخت دو عدد طویله که تحت 
پ�اک 20  فرعی از 88 اصلی بخش 7 و ش�ماره ثبت 124529 در دفتر 279 صفح�ه 2630به نام آقای مراد مرادی فرزند صیدمراد واقع در 
شهرستان کوهدشت، روستای فرخ آباد علیا، که قیمت آن، مبلغ چهارصد و نود و هشت میلیون وچهارصد و دوازده هزار ریال معادل چهل 

و نه میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار و دویست تومان می باشد.
 و شخصی که بیشترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و بایستی ده درصد آن را به حساب سپرده دادگستری 
به شماره 2171294963000 نزد بانک ملی مرکزی کوهدشت واریز و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در 

صورت انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
2- مزایده در تاریخ 1398/4/27 س�اعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادس�رای کوهدشت واقع در خیابان فردوسی ساختمان 

دادسرا برگزار می گردد.
فرشید کسمرادیان- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای کوهدشت

آگهی مزایده
ش�عبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب شهرس�تان کوهدشت در نظر دارد در 
پرونده کاس�ه 980269 الف یک باب س�اختمان مس�کونی متعلق به آقای علی زمان نوری وفایی 
فرزند عظیم در جهت اس�تیفای حق مدعی العموم )دادس�تان( از طریق مزایده با ش�رایط ذیل  به 

فروش برساند.
ی�ک قطعه زمین مزروعی به مس�احت 53750 متر مربع واقع در قری�ه ابوالوفا که تحت پاک 37  
فرعی از 25 اصلی بخش 7 و ش�ماره ثبت 113769در دفتر 187 صفحه 165 به نام آقای علی زمان 
نوری فرزند عظیم واقع در شهرستان کوهدشت، روستای ابوالوفا، که قیمت آن، مبلغ یکصد و شصت 

و یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان می باشد.
 و ش�خصی که بیش�ترین قیمت را از قیمت پایه پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و بایستی 
ده درصد آن را به حس�اب س�پرده دادگستری به ش�ماره 2171294963000 نزد بانک ملی مرکزی 
کوهدش�ت واریز و مابقی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت 

انصراف وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
2- مزایده در تاریخ 1398/4/27 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام کیفری دادسرای کوهدشت 

واقع در خیابان فردوسی ساختمان دادسرا برگزار می گردد.
فرشید کسمرادیان- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای کوهدشت

آگهی حصروراثت
ب�ه  دادخواس�ت  ش�رح  4859796713ب�ه  کدمل�ی  دارای  رحمت�ی  کب�ری  /آق�ای  خان�م 
کاس�ه980090ازاین ش�ورا درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت نم�وده وچنی�ن توضی�ح داده ک�ه 
ش�ادروان مرحوم پهن�ه معروف ب�ه محمدش�ریفی فرزندش�ریف باکدمل�ی 4859532112درتاریخ 
 23/1/1398دراقامت�گاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت :
1-کبری رحمتی همس�رمتوفی 2-ماهرخ شریفی 3-مهنازشریفی 4-لیاشریفی 5-سکینه شریفی 
6-مهوش شریفی 7-زهراشریفی 8-رضاشریفی 9-علی شریفی همگی فرزندان متوفی می باشند.اینک 
باانجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی دارد ویا 

وصیت نامه ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور

آگهی حصروراثت
خان�م /آق�ای حش�مت ال�ه ش�اکرمی دارای کدمل�ی 528996810ب�ه ش�رح دادخواس�ت ب�ه 
کاس�ه980086ازاین ش�ورا درخواس�ت گواه�ی حصروراث�ت نم�وده وچنی�ن توضی�ح داده 
باکدمل�ی 5280075477درتاری�خ  ال�ه  فرزندحش�مت  ثناش�اکرمی  مرح�وم  ش�ادروان  ک�ه 
 4/3/1398دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست :
1-حشمت اله شاکرمی پدرمتوفی 2- زهراعلی ویس فردمادرمتوفی می باشد.اینک باانجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نمایدتاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه 

ازمتوفی نزد او باشد ازتاریخ نشر ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول حقوقی شورای حل اختاف معموان صادق باقر پور
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آگهی  حصر وراثت
 آقای / خانم مهیه فاح جدی دارای شناسنامه شماره 381 به شرح دادخواست به کاسه از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فریدون ناهد بشناسنامه 894 در تاریخ 1397/11/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به :1- افشین ناهد به شماره شناسنامه 1819 پسر متوفی 2- ایمن ناهد به شماره شناسنامه 1604 پسر متوفی3- مهیه 
فاح جدی به شماره شناسنامه  همسر متوفی واینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 ح  656  قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف فومن- منوچهر بی پروا

آگهی  حصر وراثت
 آقای / خانم  اسماعیل شمسی ماجان دارای شناسنامه شماره 2660168458 به شرح دادخواست به کاسه از این دادگاه درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان  منوچهر شمس�ی ماجان بشناسنامه 8063 در تاریخ 98/3/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1- ابراهیم شمسی ماجان به شماره شناسنامه 266012329 پسر متوفی 
2- اسماعیل شمسی ماجان به شماره شناسنامه 2660168458 پسر متوفی 3-  میاد شمسی ماجان به شماره شناسنامه 2660269610 
پسرمتوفی 4- ربابه ندائی قلعه کلی به شماره شناسنامه 1 همسر متوفی 5- حدیقه زینی جالیه به شماره شناسنامه 2 مادرمتوفی واینک با 
انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 ح  657  قاضی شعبه دوم شورای حل اختاف فومن- منوچهر بی پروا

 آگهی وقت  دادرسی
 نظربه اینکه دادخواس�تی از س�وی آقای پیمان باائی فرزند خیر اله بطرفیت آقای مجتبی علیدائی باائی فرزند منصور به خواسته مطالبه 
به مبلغ 19/002/133 ریال به این ش�ورا ارائه گردیده اس�ت. بدینوسیله دراجرای ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقاب 
درامور مدنی به خوانده آقای مجتبی  علیدائی باائی فرزند منصور ) مجهول المکان( اعام می گردد که در وقت رسیدگی روز سه شنبه مورخ 
1398/04/30 ساعت 15:00 در شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل حاضر گردد. در صورت عدم حضور شورا غیابا” مبادرت 
به اتخاذ تصمیم می نماید. ضمنا در صورتی که خوانده  متقاضی دریافت نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم باشد می تواند قبل از جلسه یا تاریخ 

مذکور جهت دریافت نسخه ثانی و اعام آدرس دقیق خود در این شورا حاضر شود.
ح  658   قاضی شعبه چهارم شورای حل اختاف  شهرستان سیاهکل- مصطفی جلیلی

 آگهی حصر وراثت
 آقای مصطفی میرزا خواه کاجانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 0384999425 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه  ورثه 
در خواستی بشماره 98-75 تقدیم این شورانموده و چنین اشعار داشته است که شادروان محمد میرزا خواه کاجانی به شماره شناسنامه 17 در 
تاریخ 1398/03/09 در اقامتگاه دائمی خود درشهرستان سیاهکل در گذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- محمود میرزا خواه  کاجانی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 0370884711 پسرمتوفی 2- مصطفی میرزا خواه  کاجانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 0384999425 
پس�رمتوفی3- زهرا میرزا خواه  کاجانی فرزند محمد به ش�ماره شناسنامه 0372403875 دختر متوفی 4- رضا میرزا خواه  کاجانی فرزند 
علیجان به شماره شناسنامه 5179231043 پدر متوفی 5- حدیقه احسانی فرزند نوراله به شماره شناسنامه 5179271061 همسرمتوفی و 
متوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد، این آگهی برای یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا هر کسی نسبت به آن اعتراضی دارد 
یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید در غیر 

اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  659   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر پسندی

آگهی حصر وراثت
خانم فهیمه پاتو فرزند رمضانعلی به ش�ماره شناس�نامه 5179349966 اس�تناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناس�نامه  ورثه در 
خواستی بشماره 98-78 تقدیم این شورانموده و چنین اشعار داشته است که شادروان رمضانعلی پاتو به شماره شناسنامه 34666 در تاریخ 
1369/11/15 در اقامتگاه دائمی خود درشهرستان سیاهکل در گذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- محمد حسین پاتو فرزند رمضانعلی 
به شماره شناسنامه 5179457971 پسرمتوفی 2- گلشن پاتو فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 5179857937 دختر متوفی 3- شاباجی 
پاتو فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 5179859591 دختر متوفی4- پری پاتو فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 5179457981 دختر 
متوفی 5- فهیمه پاتو فرزند رمضانعلی به ش�ماره شناس�نامه 5179349966 دختر متوفی6- رعنا خانم محمدی فرزند حسینی به شماره 
شناسنامه 5179077494 همسرمتوفی ومتوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد، این آگهی برای یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد 
تا هر کسی نسبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف 

شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  660   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر 

پسندی 
آگهی حصر وراثت

خانم فهیمه پاتو فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 5179349966 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه  ورثه در خواستی 
بش�ماره 98-79 تقدیم این شورانموده و چنین اشعار داشته اس�ت که شادروان رعنا خانم محمدی به شماره شناسنامه 5179077494 در 
تاریخ 1383/09/22 در اقامتگاه دائمی خود درشهرستان سیاهکل در گذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- محمد حسین پاتو فرزند 
رمضانعلی به ش�ماره شناسنامه 5179457971 پسرمتوفی2- ولی پاتو فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 5179460451 پسرمتوفی3-
گلش�ن پاتو فرزند رمضانعلی به ش�ماره شناس�نامه 5179857937 دختر متوفی4- ش�اباجی پاتو فرزند رمضانعلی به ش�ماره شناسنامه 
5179859591 دختر متوفی 5- فهیمه پاتو فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه 5179349966 دختر متوفی ومتوفی بجز وراث فوق وراث 
دیگری ندارد، این آگهی برای یکی از جراید کثیر اانتش�ار درج می گردد تا هر کس�ی نس�بت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد وی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر 

وراثت صادر خواهد شد.
ح  661   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر 

پسندی 
آگهی حصر وراثت

 آقای پرویز محمدی عین ش�یخ فرزند حس�ین به شماره شناس�نامه 5179493099 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه  
ورثه در خواس�تی بش�ماره 97-72 تقدیم این ش�ورانموده و چنین اش�عار داشته است که شادروان حس�ین محمدی عین شیخ به شماره 
شناس�نامه 18 در تاریخ 1385/05/10 در اقامتگاه دائمی خود درشهرس�تان سیاهکل در گذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- نبی 
اله محمدی عین شیخ فرزند حسین به شماره شناسنامه 5179491185 پسر متوفی 2- ذبیح اله محمدی عین شیخ فرزند حسین به شماره 
شناس�نامه 5179491193 پس�ر متوفی 3- سمیع اله محمدی عین شیخ فرزند حسین به شماره شناسنامه 5179491207 پسر متوفی 4- 
علی اصغر محمدی عین ش�یخ فرزند حس�ین به شماره شناسنامه 5179491215 پس�ر متوفی 5- ربیع محمدی عین شیخ فرزند حسین 
به ش�ماره شناس�نامه 5179874157 پسر متوفی6- سیروس محمدی عین شیخ فرزند حسین به ش�ماره شناسنامه 5179491932 پسر 
متوفی 7- بهروزمحمدی فرزند حس�ین به ش�ماره شناسنامه 5179491940 پسر متوفی8- محرمعلی محمدی عین شیخ فرزند حسین به 
شماره شناسنامه 5179874246 پسر متوفی 9- پرویز محمدی عین شیخ فرزند حسین به شماره شناسنامه 5179493099 پسر متوفی10- 
حسن محمدی عین شیخ فرزند حسین به شماره شناسنامه 5179493811 پسر متوفی 11- ولی محمدی عین شیخ فرزند حسین به شماره 
شناس�نامه 5179875110 پسر متوفی 12- مهرجهان محمدی فرزند حسین به شماره شناسنامه 5179873274 دختر متوفی 13- فاطمه 
محمدی عین شیخ فرزند حسین به شماره شناسنامه 5179493552 دختر متوفی14- معصومه محمدی عین شیخ فرزند حسین به شماره 
شناس�نامه 5179874564 دختر متوفی 15- زینب محمدی عین ش�یخ فرزند حسین به شماره شناس�نامه 5179973775 دختر متوفی 
16- شاه باجی ملک محمدی فرزند نورواله به شماره شناسنامه 5179872812 همسر متوفی ومتوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد، این 
آگهی برای یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا هر کسی نسبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باشد ظرف یک 

ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
  ح   662  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر پسندی

مزایده فروش اموال غیرمنقول نوبت اول
بموجب اجرایئه کاس�ه 970261 اجرای احکام مدنی دادگس�تری ش�وط محکوم لها زهراجدی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه 
ارشدمحمدنژاد رابه شرح ذیل از  بابت کل محکوم به )مهریه مبلغ 264011357ریال( ازطریق مزایده وانتشارآگهی روزنامه نموده به همین 
س�بب این اجراپس ازط�ی مراحل قانونی وعدم پرداخت محکوم به توس�ط محکوم علیه قصددارددرمورخ 98/4/26 س�اعت11الی12ظهر 
درمحل اجرای ازطریق مزایده عمومی نوبت اول ملک توقیفی محکوم علیه رابه قیمت پایه کارشناس�ی به میزان 200000000ریال به فروش 
برساندضمنا چنانچه روزمزایده تعطیل رسمی گرددمزایده دراولین روزاداری بعدازتعطیلی درهمان ساعت ومکان برگزارخواهددشد متقاضیان 
جه�ت بازدید اموال محل میتواند درمدت پن�ج روز قبل ازمزایده جهت هماهنگی به واحداجرامراجعه تااخروق�ت اداری روز قبل ازمزایده 
مبلغ 10درصدقیمت پایه رابه حساب سپرده دادگستری بشماره2171290134007نزدبانک ملی شوط واریزوقیمت پیشنهادی رابه همراه اصل 
فیش بانکی درپاکت سربسته به قسمت اجراتسلیم ورسیداخذنمایدبدیهی است به پیشنهادات مبهم وواصل شده بعد ازاتمام مهلت ترتیب 
اثزداده نخواهدش�دحضورکلیه شرکت کنندگان درجلس�ه مزایده الزامی است ومورد مزایده به کسی فروخته خواهدشد که بااترین مبلغ 
راپیشنهادکندوکلیه هزینه مصروفه درآگهی به عهده خریدار میباشدبایستی بقیه بهای اموال راظرف یکماه ازتاریخ مزایده به حساب سپرده 
دادگستری واریزنمایددرصورت عدم پرداخت مابقی ثمن ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باانصراف ازخریدمبلغ10 درصد واریزی پس از کسرهزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشدخریدارحق هیچگونه اعتراض نخواهدداشت موردمزایده به نفردوم واگذارخواهدشد. مشخصات ملک 

محل وقوع ملک باغ شهرستان شوط روستای کش آرخی به مساحت 400مترمربع و دارای 15نهال 2الی 0ساله میباشد.
672-مدیردفترواحداجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوط

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سندرسمی
براب�ررای ش�ماره 139560313013001800 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد سندرس�می 
مستقردرواحد ثبتی حوزه ملک اشنویه درپرونده 94/69 تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آوزش و پرورش اشنویه بشماره شناسه ملی 
14001979156دریکباب ساختمان مدرسه به مساحت 4548/46مترمربع قسمتی از پاک باقیمانده 55فرعیاز29اصلی واقعی درحوزه ثبتی 
اشنویه بخش 12ارومیه خریداری از قرارداداجاره عرصه اوقاف مالک رسمی اداره اوقاف وامورخیریه اشنویه محرز گردیده است.لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش�ند میتوانند ازتاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این ادراه تسلیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول   یکشنبه 98/3/12 تاریخ انتشار نوبت دوم سدوشنبه 98/3/27
623-رئیس ثبت اسناد و اماک اشنویه- صادقوند

512/1 اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک  کاشمر

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
برابررای ش�ماره 139760306012003645 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می 
مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاش�مر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای هادی مرادیان فرزند علی بشماره شناسنامه 480 
صادره از کاش�مر در شش�دانگ یک باب ساختمان به مس�احت 584/49 مترمربع از پاک 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به 
آدرس ش�هرک صنعتی بلوار کار آفرینان خریداری از مالک رس�می آقای محمد صادق فرمان محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/27، نوبت دوم: 1398/4/11
رئیس ثبت اسنادواماک کاشمر- محمد محمدزاده

512/2اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 

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
برابررای شماره 139860306006000641-1398/3/4هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای عبدالحسین ذاکر فرزند لطفعلی بشماره 
شناس�نامه 1647صادره از کدکن در شش�دانگ یک باب ساختمان به مس�احت 157/70 مترمربع )یکصدو پنجاه و هفت متر و هفتاد صدم 
مترمربع(قسمتی از پاک 202 فرعی واقع در اراضی منصوریه پاک 242-اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری 
از مالک رسمی آقای پرویز کریمی محرزگردیده است لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول:1398/3/11 

، نوبت دوم:1398/3/27 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی

512/3اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 

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
برابررای شماره 139860306006000535-1398/2/30هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم سیده حمیده حسینی فرزند سید اکبر  
بشماره شناسنامه 6500019954 صادره از رشتخوار  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152/82 مترمربع )یکصدو پنجاه و دو متر 
و هشتاد و دوصدم مترمربع(قسمتی از پاک 126 فرعی واقع در اراضی موسی آباد پاک 2-اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت 
حیدریه از محل مالکیت مش�اعی متقاضی محرزگردیده اس�ت لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود 
درصورتی که اش�خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش�ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 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:1398/3/11 ، نوبت دوم:1398/3/27 
قائم مقام رئیس واحد ثبتی تربت حیدریه-سید محمد حسینی

511/4 آگهی اباغ ماده 101
بدینوسیله به آقای جواد حسن بیرجندی نام پدر: غامرضا تاریخ تولد: 1351/5/1 شماره ملی: 0937829730 شماره شناسنامه 544 اباغ 
می گردد که در خصوص پرونده اجرایی کاس�ه 9606046 به موجب گزارش مورخ 1398/3/18 کارش�ناس رس�می دادگستری، پاک ثبتی 
1326 فرعی از 231 اصلی بخش 9 مشهد به مبلغ 4/200/000/000 ریال ارزیابی گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می 
باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اباغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ 
3/460/000 ریال به دفتر اجرا تس�لیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس�تمزد کارشناس تجدید نظر باشد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. 115
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

511/5 آگهی
بدین وس�یله متعهد له: زهرا س�ابورقادری نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1356/8/6 ش�ماره ملی 0933266677 ش�ماره شناسنامه 90390 و 
متعهد: تیمور علی زاده نام پدر: غامعلی تاریخ تولد: 1353/6/1 شماره ملی: 0703233475 شماره شناسنامه 9 اباغ می گردد در خصوص 
رس�یدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به ش�ماره 8592- 98/2/24 موضوع پرونده اجرایی کاسه فوق، نظریه رئیس ثبت به 
شرح بین الهالین به شما اباغ می گردد مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ اباغ کتبا 
به شعبه اداره اجرا اعام نمائید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. )با توجه به گزارش فوق 
به شخص ثالث اباغ شود وکالت و مبایعه نامه در مقام انتقال قطعی تلقی نمی شود و ایشان می تواند جهت اثبات مالکیت و ابطال اجرائیه 
و رفع بازداشت نسبت به مورد بازداشتی از طریق مرجع ذیصاح قضایی اقدام نماید مراتب همچنین به سایر طرفین اباغ و برابر ماده 169 

آیین نامه اجرا پیگیری شود(. 114
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

512/8 اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تربت جام

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
برابررای شماره 139860306007000190- 1398/3/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای امید مرجانی فرزند کریم بشماره شناسنامه 
628 صادره از دریک باب ساختمان مسکونی به مساحت 124/8 مترمربع پاک 5 فرعی از 731 اصلی و 29 فرعی از 732 اصلی واقع در بخش 
13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای مسعود عزت احمدی و گلعذار خدادادی جامی محرزگردیده است لذا به 
منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/27، نوبت دوم: 1398/4/12
رئیس ثبت اسنادواماک جام- سید مجتبی جوادزاده

512/9 اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تربت جام

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
برابررای شماره 139860306007000186- 1398/3/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای امید مرجانی فرزند کریم بشماره شناسنامه 
6 صادره از تربت جام دریک باب س�اختمان مسکونی به مس�احت150 مترمربع پاک 5 فرعی از 731 اصلی و 29 فرعی از 732 اصلی واقع 
در بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی آقای مسعود عزت احمدی و گلعذار خدادادی جامی محرزگردیده 
است لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/27، نوبت دوم: 1398/4/12
رئیس ثبت اسنادواماک جام- سید مجتبی جوادزاده

512/10 آگهی مزایده نوبت دوم
محکوم له: علی فرشچیان یزدی فرزند محمد امین به آدرس تربت حیدریه- رجائی 10 پاک 45- محکوم علیه: ابوالفضل فیوضی متصدی 
فرزند جعفر به آدرس تربت حیدریه- خ آسایش- آسایش 8- پاک 14– محکوم به :  مبلغ 18/000/000 ریال بابت باقیمانده محکوم به پرونده 
کاس�ه 40/971627- مورد مزایده: تعداد 15 عدد کت زیپ دار به مبلغ هر کدام 1/200/000 ریال که طبق نظریه ارزیابی و کارش�ناس جمعا 
به مبلغ 18/000/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده .لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی در روز 
دوش�نبه تاریخ 1398/4/17 از س�اعت 12 اصلی 13 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش می رسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به 
خرید جهت کسب اطاع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حداقل 10 درصد بهای مورد مزایده نقدا از برنده 
وصول خواهد شد، این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراانتشار محلی درج و نشر می گردد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

512/11 آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول
بموجب اجرائیه صادره از شعبه 1 حقوقی دادگستری فیروزه در کاسه اجرایی 970192 محکوم علیهم زهرا آواره، عقیل آواره، محمد آواره 
و معصومه دستجردی محکوم اند به فروش ماترک مورث طرفین طبق نظر کارشناس در حق محکوم لها کبری سوختانلو فرزند محمد علی 
شده است که محکوم لها اقدام به توقیف 1- ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 140 مترمربع واقع در شهرستان فیروزه روستای 
مهدی آباد خیابان کش�اورز )مبلغ کارشناس�ی 278/000/000 ریال ( 2- یک و نیم سیر و سه مثقال مشاع از مزرعه و چاه عمیق مهدی آباد 
)مقدار حدودا یک هکتار زمین مزروعی در چهار آیش( که توسط کارشناس مبلغ 170/000/000 ریال ارزیابی گردیده )اماک مورد نظر دارای 
سند عادی می باشد( و مقرر گردیده در تاریخ 1398/4/22 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فیروزه از 
طریق مزایده حضوری به فروش برسد. موارد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسانیکه بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد 
شد. ده درصد از بهای پیشنهاد شده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی آن حداکثر یکماه وصول خواهد شد. طالبین به خرید 
می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری فیروزه مراجعه تا از جزئیات کامل اموال مورد مزایده برای خریداران 

تشریح گردد و در صورت تمایل نظریه کارشناس را رویت و از مال توقیفی بازدید نمایند. 
قاضی شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان فیروزه- جال حیدری

512/12 آگهی مزایده
بموجب پرونده کاس�ه 96/1988 ش ح صادره از اجرای احکام ش�ورای حل اختاف محکوم علیه آقای علیرضا فردوسی محکوم گردید به 
231/000/000 ریال )دویس�ت و س�ی و یک میلیون ریال( در حق بانک انصار و پرداخت 11/550/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت 
نظر به اینکه محکوم علیه تاکنون نسبت به پرداخت دین خود هیچگونه اقدامی ننموده است بنا به درخواست وکیل محکوم له شش دانگ 
یک باب سرای تجاری دارای پاک ثبتی شماره 4 فرعی از 4482 اصلی بخش یک قوچان ملکی آقای علیرضا فردوسی به مساحت 138 متر 
مربع زمین و مقدار 138 مترمربع بنا بصورت تجاری با امتیازات کامل به  آدرس بلوار طالقانی جنب سینما دانش با حق عبور از داخل پاک 
214 فرعی از 4482 اصلی بخش یک قوچان معادل 2/500/000/000 ریال معادل دویس�ت و پنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده اس�ت و در 
مورخه 98/4/22 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختاف از طریق مزایده حضوری بفروش خواهد رسید مزایده از 
مبلغ ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و کل مبلغ فی المجلس از برنده مزایده وصول 
بحساب سپرده دادگستری واریز می گردد. کل هزینه سند به عهده برنده مزایده میباشد. انتقال سند از طریق اجرا دارای تشریفات قانونی 

می باشد که اقدام می گردد. 
قاضی اجرای احکام شورای حل اختاف قوچان- علیرضا دستجردی

گواهی حصروراثت
آقای میثم فاحی بشماره شناسنامه 556059560 فرزند صاحبعلی متولد 1370 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بش�ماره 980031/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان صاحبعلی فاحی فرزند 
یداله به شماره شناسنامه 74 درتاریخ 98/3/14 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از.. 1- زرنشان حیدری فرزند 
عباس�علی ش.ش148مادرمتوفی2- مرال خداویردی ذاکرکندی فرزند الهویردی ش.ش175همسرمتوفی3- میثم فاحی فرزند صاحبعلی 
ش.ش556059560پسرمتوفی4- محمد فاحی فرزند صاحبعلی ش.ش5560171018پسرمتوفی 5- مهران فاحی فرزند صاحبعلی ش.ش 
5560508871پسرمتوفی6- مهدی فاحی فرزند صاحبعلی ش.ش5560879711پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت 
انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی 

ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 5647 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای علی محمد صادقی ده لوئی بش�ماره شناس�نامه 18803 فرزند رمضان متولد 1345 صادره ری ازبه اس�تناد شهادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 25/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان رمضان صادقی ده 
لوئی فرزند حسن به شماره شناسنامه 152 درتاریخ 97/4/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از.. 1- سکینه 
صفی زاده فرزند علی اکبر ش.ش3همس�رمتوفی2- علی محمد صادقی ده لوئی فرزند رمضان ش.ش18803پس�رمتوفی3- اکرم صادقی 
ده لوئ�ی فرزند رمضان ش.ش338دخترمتوفی4- زهرا صادقی ده لوئی فرزند رمضان ش.ش1357دخترمتوفی5- خدیجه صادقی ده لوئی 
فرزند رمضان ش.ش73دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود 
تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواباغ گواهی ازم 

صادرخواهد شد.م الف 5651 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای علی اصغر اکبری بش�ماره شناس�نامه 751 فرزند محمد متولد 1345 صادره همدان ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 202/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمد اکبری فرزند حسنعلی به 
شماره شناسنامه 17 درتاریخ 97/1/22 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از.. 1- فاطمه ساجدی  فرزند مختار 
ش.ش299همسرمتوفی2- علی اصغر اکبری فرزند محمد ش.ش751پسرمتوفی3- مرتضی اکبری فرزند محمد ش.ش549پسرمتوفی4- رضا 
اکبری فرزند محمد ش.ش10105پسر متوفی5- بتول اکبری فرزند محمد ش.ش840دخترمتوفی6- فاطمه اکبری فرزند محمد ش.ش1632 
دخترمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی 
دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم داردواباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.م الف 5658 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

تاسیس شرکت سهامی خاص امین سازه گستر سهندکویر 
درتاری�خ 1398/02/08 ب�ه ش�ماره ثب�ت 16028 ب�ه شناس�ه مل�ی 
14008296044 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن 
به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام 
کلی�ه امور مرب�وط به پیمانکاری در نصب س�وله، ب�ه طراحی،نظارت 
،مشاوره،محاس�به،اجرا و پیمان�کاری در زمین�ه پروژه های س�اخت 
انواع س�اختمان اداری،تجاری،مسکونی و تفریحی،معماری،نما سازی 
ساختمان،راهسازی،گاردیل،تابلو راهنما،سد سازی،پل سازی،آبرسانی 
و خطوط انتقال آب،گاز رس�انی و خطوط انتقال نفت و گاز،برق رسانی 
و خط�وط انتق�ال برق،تامی�ن روشنایی،س�اخت و نگه�داری فضای 
سبز،اکتش�افات و نگه�داری از معادن،ام�ور معدنی،تجهیز و تعمیر و 
نگهداری انواع تاسیس�ات ساختمانی،شهری و صنعتی،تامین نیروی 
انس�انی[امور مربوط ب�ه آبیاری و زهکش�ی،امور حم�ل و نقل درون 
شهری،ش�امل رانندگ�ی و اداره امور نقلیه،تعمیر و نگهداری ش�امل 
تعمیر و نگهداری تجهیزات و وس�ایل اداری،تهیه،تولید و توزیع انواع 
مصالح س�اختمانی،نگهداری انواع ماش�ین آات و تجهیزات،خرید و 
فروش صادرات و واردات،اخذ کارت بازرگانی،اعطای نمایندگی داخلی 
و خارجی،افتتاح حساب و اخذ تسهیات از کلیه بانک ها و موسسات 
مالی و اعتباری داخلی و خارجی،ش�رکت در نمایش�گا ه ها داخلی و 
خارجی،تامین نیرو انسانی،عقد قرارداد با نهاد های دولتی و خصوصی 
در قالب مناقصه و استعام درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان، خواجو 
، کوچ�ه خواج�وی کرمانی 25 ، کوچه اس�تقال 16 ، پاک 14 ، طبقه 
همکف کدپس�تی 7617793776 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 
100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی 
بانکی ش�ماره 24 مورخ 1398/02/02 نزد بانک ملی شعبه جهاد با کد 
8013 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای امین حرزاده به 
ش�ماره ملی 2980083429و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم ناهید حرزاده به شماره 
ملی 2992819727و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم 
اعظم حرزاده به شماره ملی 6079731061و به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامی 
و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقای محمدرضا زنگی آبادی زاده به شماره ملی 2980161756 به سمت 
بازرس اصلی به مدت یک س�ال مال�ی خانم ملیحه پور چاوش زاده به 
ش�ماره ملی 2992820581 به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر اانتشار حمایت جهت درج آگهی های شرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
)501656(

511/6 آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه 9801739
بدینوسیله به عباس گلس�تانی نام پدر: رجبعلی شماره ملی 0941808475 شماره 
شناسنامه 332 اباغ می گردد آقای ابراهیم صفدری فرزند غامحسین )بستانکار( 
به اس�تناد دو فقره چک به ش�ماره چ�ک 452897، تاریخ چ�ک: 1396/12/12، و 
چک 452900، تاریخ چک: 1395/1/10، به عهده بانک سپه اجرائیه ای تحت کاسه 
9801739 ب�ه مبلغ موضوعات ازم ااج�را: 400/000/000 ری�ال )چهارصد میلیون 
ریال( علیه ش�ما صادر نموده اس�ت و چون برابر گزارش مامور پست مشهد، آدرس 
شما مورد شناسنامه واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما اباغ می گردد طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطاع شما 
منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه اباغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز 
نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری 

عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 113
رئیس اداره اجرای اسناد رسی مشهد- علیرضا لعلی

512/7 اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک تربت جام

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 139860306007000194- 1398/3/25 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد 
ثبتی ح�وزه ثبت ملک تربت جام تصرف�ات مالکانه بامع�ارض متقاضی اقای امید 
مرجان�ی فرزن�د کریم بش�ماره شناس�نامه 628 ص�ادره از تربت ج�ام دریک باب 
س�اختمان مسکونی به مساحت 123/7 مترمربع پاک 5 فرعی از 732 اصلی و 29 
فرعی از 732 اصلی واقع در بخش 13 مش�هد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری 
از مالک رسمی آقای مس�عود عزت احمدی و گلعذار خدادادی جامی محرزگردیده 
اس�ت لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
م�ی توانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خ�ودرا به این اداره 
تس�لیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت 

اول: 1398/3/27، نوبت دوم: 1398/4/12
رئیس ثبت اسنادواماک جام- سید مجتبی جوادزاده 

آگهی تغییرات شرکت سامانه توسعه صنایع برق پاد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10558 و شناسه ملی 

 10630164544
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/09 
تعداد اعضاء هیئت مدیره ش�رکت از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و 

ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کرمان )501655(

حصروراثت
 خانم مهین بیابانی فرزند محمد  دارای شماره شناسنامه 195  به شرح دادخواست به کاسه س98 
از این شورا درخواست  وگواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد بیابانی 
فرزند علی حیدر   به  شناسنامه  8  در تاریخ 97/4/25 اقامتگاه دائمی خود روستای گاوگدار بدرود 
زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :1-    رقیه قاسمی فرزند عربعلی به ش.ش 
17 به کد ملی 6179407088  به ت.ت 18/8/16 همسر متوفی2-    جمشید بیابانی فرزند محمد به 
ش.ش 175 به کد ملی 0621107727 به ت.ت 50/6/1 فرزند متوفی3-    فیروز بیابانی فرزند محمد 
به ش.ش 165 به کد ملی 0621107621 به ت.ت 46/2/3 فرزند متوفی4-    محمدرضا بیابانی فرزند 
محمد  به ش.ش 1011 به کد ملی 0621058246 به ت.ت 58/12/1 فرزند متوفی5-    عباس بیابانی 
فرزند محمد به ش.ش 1 به کد ملی 0622221159 به ت.ت 52/3/1 فرزند متوفی6-    مهین بیابانی 
فرزند محمد به ش.ش 195 به کد ملی 0621107921 به ت.ت 54/6/5 فرزند متوفی7-    زهرا بیابانی 
فرزند محمد به ش.ش 194 به کد ملی 0621107913 به ت.ت 53/5/4 فرزند متوفی8-    زهره بیابانی 
فرزند محمد به ش.ش 196 به کد ملی 0621107931 به ت.ت 56/7/1 فرزند متوفی9-    توران بیابانی 
فرزن�د محمد ب�ه ش.ش 1 به کد ملی 0622194070 ب�ه ت.ت 47/4/20 فرزند متوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا 

گواهی صادر خواهد شد .40
 4168قاضی شوراهای حل اختاف بخش زالیان

برگ اخطار 
اخط�ار ش�ونده :محمدعلی ای�زدی کانت�ری محل حضور: ش�ورای ح�ل اختاف 
شهرستان پردیس شعبه یک  وقت حضور: 22/4/ 98 ساعت 15  علت حضور:  ازم 
است در خصوص دادخواست بهناز آذر  سینا به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه 

در تاریخ مقرر در این شورا حاضر شوید
دبیر شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان پردیس

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان ایام
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک آبدانان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، برابر رأی شماره 139860315007003463 
هی�أت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد 
س�ند رس�می مس�تقر در واحد ثبتی ح�وزه ثبت مل�ک آبدانان تصرف�ات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای س�لمان حبیبی فرزند عالی  به ش�ماره شناسنامه 827 در 
یک باب خانه به مس�احت184/53مترمربع پ�اک9561 فرعی از 31 اصلی قطعه 7 
ای�ام واق�ع در آبدانان – خیابان جانبازان –کوچه 8 متری خریداری ش�ده از آقای 
مصطفی خدامرادی و منتس�ب به مالکیت رس�می سید س�یف اله نقیب زاده محرز 
گردیده اس�ت.لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  
می ش�ود در صورتیکه اش�خاص نس�بت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 
مهل�ت مذک�ور و عدم وصول اعت�راض طبق مقررات س�ند مالکیت ص�ادر خواهد 

شد.تاریخ انتشار نوبت اول :1398/3/12تاریخ انتشار نوبت دوم :1398/3/27
رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان آبدانان- محمود بهرامی

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود
آق�ای احمد س�رخه فرزن�د رحیم دارای شناس�نامه ش�ماره 4510052448 بش�رح 
دادخواست به کاسه 112/98 حقوقی از این شورا درخواست صدور گواهی حصروراثت 
نامحدود نموده و چنین  توضیح داده که ش�ادروان رحیم س�رخه فرزند عبدالعون به 
شماره شناسنامه 22 در تاریخ 1398/3/12 در اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات گفته 
وورثه حین الفوت آنمرحوم منحصر است به:  1- عزیزه خرسان متولد 1349 به شماره 
شناسنامه 27 صادره از دهلران همسر متوفی 2- احمد سرخه متولد 1368 به شماره 
شناسنامه 4510052448 صادره از دهلران پسرمتوفی 3- محمد سرخه متولد 1374 
به ش�ماره شناس�نامه 4510107463 صادره از دهلران پسرمتوفی 4- حمیده سرخه 
متولد 1364 به ش�ماره شناس�نامه 4510052431 صادره از دهلران دختر متوفی 5- 
جمیله سرخه متولد  1371 به شماره شناسنامه 4510052456 صادره از دهلران دختر 
متوفی واغیر می باش�ند و به غیراز وراث یاد ش�ده فوق متوفی وارث دیگری ندارد 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تاهرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
رییس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

آگهی حصر وراثت
خان�م خدیجه رش�ید دارای ش�ماره شناس�نامه 7 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
98000400160 از ای�ن دادگاه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نم�وده و چنین توضیح 
داده که شادروان پریشان امین خاکی به شماره شناسنامه 174 به تاریخ 1397/12/06 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به 
: 1- خدیجه رش�ید فرزند محمد بش�ماره شناسنامه 7 متولد 1353 صادره کرج دختر 
متوفی 2- اکرم رش�ید آلمر جوقی فرزند محمد بش�ماره شناسنامه 763 متولد 1350 
صادره کرج دختر متوفی 3- فاطمه رش�ید فرزند محمد بش�ماره شناس�نامه 15142 
متولد 1367 صادره کرج دختر متوفی 4- اعظم رشید آلمه جوقی فرزند محمد بشماره 
شناس�نامه 404 متولد 1345 صادره کرج دختر متوفی 5- اقدس رش�ید فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 2433 متولد 1356 صادره کرج دختر متوفی 6- ابراهیم رشید فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 13 متولد 1348 صادره کرج پسر متوفی 7- اسماعیل رشید 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 3 متولد 1341 صادره کرج پسر متوفی 8- محمود رشید 
آلمه جوقی فرزند محمد بش�ماره شناس�نامه 3 متولد 1363 صادره کرج پسر متوفی 
9- ابوالفضل رشید آلمه جوقی فرزند محمد بشماره شناسنامه 2700 متولد 1360 صادره 
کرج پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
نظرآباد : 2159حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد

اجرائیه
مش�خصات محکوم له : غیاث الدین فتحی رئیس�ی، فرزند : کریم، نش�انی : استان 
کرمان- شهرس�تان رودبارجنوب- شهر رودبار- برجک روستای ده باا مشخصات 
محک�وم علی�ه : 1- حام�د خطیبی ، فرزن�د : تقی، نش�انی : کرم�ان- خیابان امام 
کوچ�ه 12 ، 2- زه�را هداویز ، فرزن�د : جعفر، نش�انی : کرمان- چه�ارراه احمدی 
کوچ�ه 3 محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به ش�ماره دادنامه 
9709973468600576 محک�وم علیه�ا محکوم اند به حضور در دفترخانه اس�ناد 
رس�می و انتقال س�ند خودرو مذکور را به نام خواهان صادر و اعام می نماید ضمنا 

نیم عشر قانونی در حق دولت اخذ میگردد.
164 شورای حل اختاف شماره 26 کرمان

2- مفقودی
کارت و ب�رگ س�بز خودروی پرای�د 131 به رنگ ن�وک مدادی متالیک به ش�ماره 
پاک 24 و 454 – ایران 65 به ش�ماره موتور 13M/5587461 و ش�ماره شاس�ی 
NAS 411100 1202948G بنام نادر رضاپور فرزند امیدعلی به ش�ماره شناس�نامه 

2874 صادره از جیرفت مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است.
کرمان

5- آگهی حصر وراثت 
خانم فرخنده احمد یوس�فی س�رحدی فرزند خوبیار دارای شناسنامه 279   بشرح 
دادخواست شماره 980084 مورخ ---  توضیح داده شادروان خوبیار احمدیوسفی 
س�رحدی فرزند عوض بشناسنامه 18 در  تاریخ 1398/1/17 در شهر عنبرآباد فوت 
شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند از : 1- خانم ساره سااری سیف آباد 
فرزند س�هراب ش.م 3031411560 همس�ر دائمی متوفی. 2- محمدمعین مقصدی 
فرزن�د محم�ود ش.م 3020838932 فرزن�د متوف�ی. 3- محمدحس�ین مقصدی 
فرزند محم�ود ش.م 3021247121 فرزند متوفی. 4- بهنی�ا مقصدی فرزند محمود 
ش.م 3020752833 فرزن�د متوف�ی. 5- مه�دی مقص�دی فرزن�د خدامراد ش.م 
3391354063 پ�در متوفی. 6- خاتون یش�تانی فرزند رض�ا ش.م 6069848926 
م�ادر متوفی . لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراانتش�ار محلی آگهی می 
ش�ود چنانچه کس�ی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اش�خاصی باشد 
ظرف یک ماه از نش�ر آگهی به ش�ورای حل اختاف تقدی�م دارد واا گواهی صادر 
خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از موعد ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است. 
143  شورای حل اختاف شماره 2 شهرستان عنبرآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم س�یما کریمی وکیل الیاس فرهادی س�یف آرام  بموجب دو برگ استش�هادیه 
گواهی ش�ده در دفتر اسناد رس�می شماره 49 مسجدسلیمان مدعی است که سند 
مالکیت شماره چاپی 160364 از 85  مربوط به ششدانگ پاک شماره 21507 فرعی 
از پاک 1 اصلی واقع در بخش یک مسجدس�لیمان ثبت ش�ده ذیل ش�ماره18800 
صفح�ه 235 دفترجل�د 120 ک�ه بموج�ب س�ند ش�ماره 81047 م�ورخ 86/8/17 
دفترخانه شماره 49 مسجدسلیمان به وی منتقل شده و بعلت جابجایی مفقود شده 
و درخواس�ت سند مالکیت نموده  لذا در اجرای تبصره 1اصاحی ماده120آئین نامه 
قان�ون ثبت مراتب اعام تا هرکس که مدعی انجام معامله و یا وجود س�ند مالکیت 
مذکور در نزد خود میباش�د از تاریخ انتش�ارآگهی ظرف مدت10روزاعتراض خود را 
کتبا و ضمن ارائه اصل س�ند مالکیت و یا س�ند خریداری به این اداره اعام نماید و 
در غیر این صورت سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر و سند مالکیت مفقود شده 

ازدرجه اعتبار ساقط خواهد شد.
شماره:6988کفیل ثبت اسناد و اماک  شهرستان  مسجدسلیمان- سلیمانی

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (کاسه  پرونده 9600054
به موجب پرونده اجرایی کاس�ه 9600054  ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی 
به پاک 64/447 ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای جهانبخش اقبالی منتقل شده 
اس�ت طبق سند رهنی ش�ماره 57567-1388/7/9 دفترخانه ش�ماره 8 گرمسار 
در قب�ال مبل�غ 117/696/148 ریال در رهن بانک تجارت ش�عبه مرکزی گرمس�ار 
قرارگرفته و طبق نظر کارش�ناس رس�می به مبلغ 430/000/000 ریال ارزیابی ش�ده 
و پ�اک اصلی: 64 پاک فرعی: 447 ش�ماره ثبت: 44478 دفتر 275 صفحه51 به 
مس�احت عرص�ه 133/40 متر مربع و اعیانی 70 متر مربع واقع در روس�تای یاتری 
علیا روبروی کارخانه نوین پیوس�ت نبش کوچه با کاربری مس�کونی و دسترسی به 
معب�ر از س�مت جنوب و غ�رب دو نبش حدود اربعه عرصه ش�ماا ب�ه طول 12/50 
متر دیواریس�ت به باقیمانده پاک 64/134 ش�رقا به طول 10/70 متر دیواریست به 
باقیمانده پاک 64/134 جنوبا به طول 12/50 متر درب و دیواریست به خیابان غربا 
به طول 10/60 متر دیواریس�ت به کوچه. مش�خصات اعیانی: قدمت حدود 20 س�ال 
تعداد طبقه یک طبقه اس�کلت بتنی با س�قف تیرچه بلوک نمای جنوبی س�نگ و 
حیاط پاسترس�یمان سفید  درب و پنجره فلزی درب های داخلی چوبی. پشت بام 
کاهگلی. ِآیفون زنگ معمولی. تعداد اتاق خواب 2. نورگیری از 2 سمت . مشخصات 
پذیرایی: کف موزاییک  دیوار قرنیز 15 الباقی سفیدکاری سقف سفیدکاری گچ بری 
مختصر. مش�خصات اتاق خواب کف اندود س�یمانی دیوار اندود سفید کاری سقف 
اندود سفیدکاری . مشخصات آشپزخانه: کف موزاییک دیوار کاشی 1/5 متر الباقی 
سفید سقف اندود سفیدکاری. کابینت فلزی. راه پله ندارد. سرویس بهداشتی: کف 
س�نگ دیوار سنگ سقف کاذب سنگی . حیاط: کف موزاییک دیوار پاستر سیمان 
س�فید توالت ضلع شمال غرب انشعاب آب دارد انشعاب برق دارد انشعاب گاز دارد 
و سایر مشخصات یک متر بالکن از سمت حیاط . پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
یکش�نبه مورخ 1398/4/16 در اداره ثبت اسناد گرمس�ار واقع در گرمسار خیابان 
تختی کوچه صدر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/300/000/000 
ریال شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. ازم به ذکر است 
پرداخ�ت بده�ی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انش�عاب و یا حق اش�تراک 
و مص�رف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش�د و نی�ز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا 
نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس�ترد خواهد ش�د و نیم عشر 
و ح�ق مزایده نقدا وصول میگ�ردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رس�می گردد 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س�اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش�د. 

تاریخ انتشار: 1398/3/27
م الف: 294    مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و اماک شهرستان 
گرمسار- مهدی صابری منش

برگ اجرائیه
مش�خصات محک�وم له نام : س�ید جعفر نام خانوادگی :س�جادی حض�ال  نام پدر: 
سیداس�معیل .ش�غل : روحانی .نشانی:هش�تگرد حوزه علمیه هشتگرد.مشخصات 
محکوم علیه نام :خاطره.نام خانوادگی :صفوی حاجی آبادی. نام پدر :حسن. نشانی: 
مجهول المکان محکوم به : به بموجب دادنامه شماره 1625 مورخ 97/12/26 دادگاه 
ش�ورای حل اختاف شعبه ش�هر جدید هش�تگردکه وفق دادنامه شماره-شعبه-
دادگاه تجدیدنظراس�تان-قطعیت حاصل کرده اس�ت .حک�م محکومیت خوانده به 
پرداخ�ت روزانه مبل�غ یک میلیون ریال از تاری�خ 1397/6/20 لغایت زمان تخلیه) 
97/6/13 (بابت اصل خواس�ته و مبلغ شش�صدویازده هزار و دویس�ت تومان بابت 
هزینه های مصرفی و هزینه دادرس�ی به نسبت محکوم به بر طبق تعرفه قانونی در 
حق خواهان و پرداخت نیم عش�ر دولتی. محکوم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اباغ 
اجرائیه :1-پس از اباغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.2- ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به  بدهد.3 - مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میس�ر باش�د. چنانچه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جامع دارائی خود را به قس�مت اجراتسلیم کنداگر مالی ندارد 
صریحا اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید.لیکن برای فرار از پرداخت اموال 
خودرا معرفی نکنید یا صورت خاف واقع دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قس�متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد.4-عاوه بر موارد باا که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی 
میباش�د به م�واردی از قانون اجرای احکل�م و قانون آئین دادرس�ی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنی�ن مفاد قانون نح�وه اجرای محکومیتهای مال�ی مصوب 10 آبان 

1377 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است .توجه نموده و به آن عمل نماید.
دادنامه68  شورای حل اختاف حوزه شهر جدید هشتگرد – حامد مومنی نژاد         

مفقودی 
اص�ل مدرک و گواهینامه موقت فارغ التحصیلی اینجانب زهرا کرمیان فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 4580079280 مقطع کارشناسی ناپیوسته ، علمی کاربردی 
رش�ته حس�ابداری به ش�ماره دانش�جویی 89850266 مفقود گردی�ده و از درجه 
اعتبار ساقط است . ازیابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه غیر انتفاعی 

شاهرود ارسال نماید . 
ردیف 71 – شاهرود 

مفقودی 
کارت دانش�جویی اینجان�ب معصوم�ه خردمن�د فرزن�د مرتض�ی دارای ک�د ملی 
0440425093 به ش�ماره دانش�جویی 9221843 رش�ته مدیریت صنعتی دانشگاه 

صنعتی شاهرود مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است . 
ردیف 70- شاهرود
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آگهی حصر وراثت
 خانم زیبا رمضانی شهیدانی فرزند بخشعلی به شماره شناسنامه 2659323186 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه  ورثه 
درخواس�تی بش�ماره 98-74 تقدیم این شورانموده و چنین اشعار داشته است که شادروان حس�ن بهروج به شماره شناسنامه 1 در تاریخ 
1398/02/04 در اقامتگاه دائمی خود درشهرس�تان س�یاهکل در گذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- بهمن بهروج فرزند حسن به 
شماره شناسنامه 5179714015 پسر متوفی2- رضا بهروج فرزند حسن به شماره شناسنامه 5179941131 پسر متوفی 3- اعظم بهروج فرزند 
حس�ن به شماره شناسنامه 2593762268 دختر متوفی 4- یاس�من بهروج فرزند حسن به شماره شناسنامه 2593814101 دختر متوفی 
5- آرزو بهروج فرزند حسن به شماره شناسنامه 2590864841 دختر متوفی6- سارا بهروج فرزند حسن به شماره شناسنامه 5179725496 
دختر متوفی7- آرام بهروج فرزند حسن به شماره شناسنامه 5170035861 دختر متوفی8- زیبا رمضانی شهیدانی فرزند بخشعلی به شماره 
شناسنامه 2659323186 همسرمتوفی ومتوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد، این آگهی برای یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد 
تا هر کسی نسبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف 

شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 ح  663  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر پسندی

آگهی حصر وراثت
  خانم سیده نساء سید فتح الهی باز قلعه فرزند سید اشرف به شماره شناسنامه 5179098882 استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی 
شناسنامه  ورثه درخواستی بشماره 98-75 تقدیم این شورانموده و چنین اشعار داشته است که شادروان ایرج محمد نیای تخسمی به شماره 
شناسنامه 3 در تاریخ 1398/02/27 در اقامتگاه دائمی خود درشهرستان سیاهکل در گذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- نیما محمد 
نیای تخسمی فرزندایرج به شماره شناسنامه 2581570865 پسر متوفی 2- محمد محمد نیای تخسمی فرزندحسین به شماره شناسنامه 
2595328018 پدرمتوفی 3- نیایش محمد نیای تخسمی فرزندایرج به شماره شناسنامه 2582222879 دخترمتوفی 4- سیده نساء سید 
فتح الهی باز قلعه فرزند سید اشرف به شماره شناسنامه 5179098882 همسرمتوفی ومتوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد، این آگهی 
برای یکی از جراید کثیر اانتشار درج می گردد تا هر کسی نسبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه 

پس از انتشار به شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 ح  664  قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر پسندی

آگهی حصر وراثت
  آقای بهزاد یوس�ف زاده فرزند حس�ن به ش�ماره شناس�نامه 5179039691 استناد ش�هادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه  ورثه 
درخواستی بشماره 98-73 تقدیم این شورانموده و چنین اشعارداشته است که شادروان شمسی جهان روشن موشائی به شماره شناسنامه 
380 در تاریخ 1398/03/06 در اقامتگاه دائمی خود درشهرستان سیاهکل در گذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- بهزاد یوسف زاده 
فرزند حسن به شماره شناسنامه 5179039691 پسرمتوفی 2- اشرف یوسف زاده سیاهکل فرزند حسن به شماره شناسنامه 5179045711 
دختر متوفی 3- بانو یوسف زاده سیاهکل فرزند حسن به شماره شناسنامه 5179623154 دختر متوفی 4- حسن یوسف زاده سیاهکل فرزند 
حبیب به شماره شناسنامه 5179032105 همسرمتوفی ومتوفی بجز وراث فوق وراث دیگری ندارد، این آگهی برای یکی از جراید کثیراانتشار 
درج می گردد تا هر کسی نسبت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باشد ظرف یک ماه پس ازانتشار به شعبه اول شورای 

حل اختاف شهرستان سیاهکل تقدیم نماید درغیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح  665   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر پسندی

 آگهی مزایده اموال غیر منقول ) بار اول(
 در پرونده کاس�ه 980051 اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرس�تان املش برابر نیابت واصله از اجرای احکام مدنی دادگستری رودسر 
درخصوص دعوی محکوم له معصومه میرزایی بطرفیت محکوم علیه پدرام هوسمی بخواسته مطالبه مهریه و نظر به تعرفه اموال بابت محکوم 
به از محکوم علیه لذا از طریق مزایده به ش�رح ذیل به فروش میرس�د. مورد مزایده عبارت اس�ت از : سه دانگ یکباب مغازه تجاری) دارای 
مبایعه نامه عادی( با کاربری نوشت افزارو لوازم التحریر بمساحت عرصه 8 متر مربع و ارتفاع 4/5 مترمربع به آدرس: املش- باا بازار- پایین 
تراز بستنی عباسی که از شمال به خیابان اصلی و پیاده رو ازشرق به خواروبار فروشی محبوب صمدی از جنوب به خانه ومحوطه حاج احمد 
صمدی ازغرب به مغازه عتیقه فروشی احمد علی پور محدود میگردد و دارای امتیازآب و برق و تلفن میباشد که با توجه به موقعیت مکانی 
سه دانگ این مغازه بمبلغ 100/000/000 تومان کارشناسی و ارزیابی میگردد. که مقرراست در روز دوشنبه مورخه 98/4/10 از ساعت 10الی 12 
ظهردر محل  اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان املش  ازطریق  مزایده  به فروش برسد مبلغ مزایده از قیمت کارشناس شروع  و 
به پیشنهاد دهنده بااترین قیمت فروخته  خواهد شد  برنده مزایده  می بایست حداقل ده  درصد از قیمت  پیشنهادی خود رادرروزمزایده 
نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز والباقی راحداکثرظرف یک ماه از تاریخ  مزایده بپردازدودرصورت عدم پرداخت  الباقی ثمن مزایده 
، وجه پرداختی پس از کسرهزینه های مزایده به حساب دولت تودیع خواهد شد.متقاضیان خریدتا پنج روزقبل ازروز مزایده با هماهنگی 

این اجراء  می توانندازموردمزایده بازدید  نمایند  این آگهی جهت اطاع عموم  دریکی از روزنامه های کثیر اانتشار محلی منتشرمی گردد.
 ح  666  اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان املش

 آگهی مزایده اموال منقول ) بار اول(
 در پرونده کاس�ه 980047 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان املش )حسب نیابت واصله از دادگستری رامسر ( درخصوص دعوی 
محکوم له سعیده گوهر رستمی بطرفیت محکوم علیه عباس  عبداله زاده و با توجه به توقیف  یکدستگاه خودرو تیبا 2 از محکوم علیه لذا 
از طریق مزایده به شرح ذیل به فروش میرسد. مورد مزایده عبارت است از : یک دستگاه خودرو تیبا 2 مدل 1397 به رنگ سفید به شماره 
پاک 278 ج12- 56 ایران به شماره موتور 9226 وشماره شاسی 8372 که در مجموع با توجه به نوع وسیله و سال ساخت و وضعیت بدنه 
و اس�تیک و بیمه نامه ثالث به قیمت  520/000/000 ریال معادل پنجاه ودو میلیون تومان کارشناس�ی و برآورد میگردد که مقرراس�ت مورد 
مزایده  در روزچهارشنبه مورخه 98/4/12 از ساعت 10الی 12 ظهردر محل اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان املش  ازطریق  مزایده  
به فروش برسد مبلغ مزایده از قیمت کارشناس شروع  و به پیشنهاد دهنده بااترین قیمت فروخته  خواهد شد  برنده مزایده  می بایست 
حداقل ده  درصد از قیمت  پیشنهادی خود رادرروزمزایده نقدا به حساب سپرده دادگستری واریز والباقی راحداکثرظرف یک ماه از تاریخ  
مزایده بپردازدودرصورت عدم پرداخت الباقی ثمن مزایده ، وجه پرداختی پس از کس�رهزینه های مزایده به حس�اب دولت تودیع خواهد 
شد.متقاضیان خریدتا پنج روزقبل ازروز مزایده با هماهنگی این اجراء می توانندازموردمزایده بازدید  نمایند  این آگهی جهت اطاع عموم  

دریکی از روزنامه های کثیر اانتشار محلی منتشرمی گردد.
 ح  667  اجرای احکام مدنی  دادگستری شهرستان املش

 آگهی مزایده اموال غیر منقول) نوبت اول(
شماره بایگانی شعبه 980044 بموجب پرونده اجرائی شماره 980044 مطروحه در اجرای احکام مدنی دادگستری رودسر ، له خانم زهرا فاحی 
بطرفیت آقایان و خانم ها حسین ، محمد، سکینه ، فضه ، خدیجه و زهرا جملگی فاحی وابوالقاسم ،علیرضا ، زینب و مهناز جملگی تاراجبر با 
موضوع تقسیم ترکه ، حسب نیابت واصله از اجرای احکام مدنی لنگرود ، اموال ذیل توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح  ذیل ارزیابی 
گردیده است. اماک مورد مزایده عبارت است از”1( یک قطعه شالیزار در روستای گواسراسفلی که شماا به شالیزاراحمد محجوبی ، شرقا به 
جاده بین مزارع، جنوبا به شالیزار محمد رهبرو غربا به زهکش محدود که بصورت شالیزار دایرو مکانیزه بوده و براساس برداشت با دستگاه  
GPS مساحت آن حدود 1540 مترمربع می باشد که بادر نظر گرفتن جمیع جهات از قرار هر متر 100/000 ریال جمعا به مبلغ 154/000/000 ریال 

ارزیابی  گردیده است.2( دو قطعه شالیزار در روستای  گواسرا علیا که شماا به زهکش و جاده مکانیزه ، شرقا به شالیزار وراث مرحوم فرج 
اه حمیدی، جنوبا به زهکش، غربا به شالیزارمرحوم اسماعیل اسماعیلی ) فروخته شده به اشخاص محدود ( متصل که بصورت شالیزار دایرو 
مکانیزه بوده و براساس برداشت  با دستگاه  GPS مساحت آن  حدود 3100 متر مربع می باشد و با در نظر گرفتن تمامی علل موثر برقیمت 
، ازقرارهرمتر100/000 ریال  جمعا به مبلغ 310/000/000 ریال ارزیابی  ش�ده اس�ت. لذا بدین منظور مزایده  در روزدوشنبه مورخه 1398/4/16 
ساعت 9 تا 10/30 صبح دردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری رودسر و با حضور نماینده دادستان محترم شهرستان رودسر از قیمت پایه 
ارزیابی شده شروع و هرکس که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده  شناخته خواهد شد. برنده مزایده می بایست10 درصد مبلغ 
فروخته ش�ده را در روز مزایده بصورت نقدی به حس�اب سپرده دادگستری رودس�ر واریز و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده 
بپردازد ودر صورت عدم پرداخت مابقی وجه 10درصد وصول ش�ده  به نفع دولت ضبط خواهد ش�د. متقاضیان خریدمورد مزایده در صورت 
تمایل می توانند تا 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مزبور بازدید نمایند. این آگهی باستناد ماده 118 قانون اجرای احکام 

مدنی در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی منتشر میگردد.
ح  668   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رودسر- خندان

 آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
 شماره بایگانی پرونده 970382 به موجب پرونده کاسه اجرایی 8/970382 و حسب اجرائیه شماره 3/9606842 صادره از شعبه 3 شورای 
حل اختاف شهرستان لنگرود محکوم علیه آقای ایرج رمضانی ارباستانی به پرداخت مبلغ 105/000/000 ریال ریال بابت اصل خواسته وهزینه 
دادرسی و حق الوکاله له خانم  محرم بانو اصغری با وکالت خانم امیدی و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال بابت نیم عشر دولتی محکوم گردیده 
است. محکوم له در راستای وصول محکوم به ششدانگ یک قطعه زمین واقع در لنگرود- راه پشته از اموال غیر منقول محکوم علیه را به 
این اجرا معرفی نموده است. که ملک تعرفه شده توقیف ومشخصات آن به شرح ذیل می باشد: ملک موصوف عبارت است از ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر اعیان یکباب خانه و دکان به شماره 27 فرعی از 742 اصلی به مالکیت آقای ایرج رمضانی با حدود اربعه شماا وغربا 
به ملک اش�خاص و ش�رقا و جنوبا به کوچه که در داخل این پاک ثبتی یک دستگاه ساختمان تجاری مسکونی چهار طبقه احداث گردیده 
است که طبقه شامل دو باب مغازه و درب ماشین رو و دو درب نفر رو و دارای دو پارکینگ می باشد.طبقه اول  یک واحد مسکونی به مساحت 
139/99 مترمربع و طبقه دوم و سوم هر کدام شامل دو واحد مسکونی می باشد. ملک مذکور داری دومورد بازداشت صادره از شعبه ی اجرای 
احکام مدنی دادگستری لنگرود و صادره از دادستان محترم دادسرای عمومی وانقاب لنگرود می باشد. ارزش ملک حسب نظر کارشناس 
منتخب دادگستری و با حفظ حقوق رهنی یک میلیارد و یکصد میلیون تومان بر آورد شده است. ملک مذکور از طریق مزایده در روز یک 
شنبه98/04/16 از ساعت 11 الی 12 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری لنگرود به فروش می رسد. مزایده از قیمت  کارشناسی 
شروع  وملک متعلق به شخصی است که بیشترین قیمت راپیشنهاد نماید. ده درصد  قیمت مزایده فی المجلس از برنده اخذ ونامبرده مکلف 
است ظرف مدت یکماه  نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید درغیراینصورت در موعد مقررفوق سپرده واریزی  پس از کسر  هزینه 
های  اجرایی  به نفع  دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد ش�د. متقاضیان ش�رکت در مزایده  ظرف 5 روز قبل از تاریخ مزایده می توانند با 
هماهنگی  اجرای احکام  مدنی از  محل ملک بازدید به عمل آورند این آگهی  برای یک نوبت در یکی از روزنامه های  کثیراانتش�ار محلی 

جهت  اطاع عموم درج  می گردد.
ح  669   مدیر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان لنگرود- نقدی
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقدسندرسمی موضوع ماده 3قانون 

وماده 13آئین نامه
هیات حل اختاف مستقردرثبت میاندوآب بشرح زیرتصرفات مفروزی ومالکانه اشخاص راتایید وبه جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر 
ش�ده است پس ازنشرآگهی سندمالکیت رس�می صادروتس�لیم گردد وعلیهذا دراجرای ماده 3قانون مذکور وآئین نامه اجرایی ان مراتب 
دردونوبت به فاصله 15 روز جهت اطاع مالکین مشاعی وسایر صاحبان حقوق آگهی میشود وچنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دوماه ازانتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خودرامستقیما به اداره ثبت اسنادواماک میاندوآب تسلیم نموده وباید یکماه ازتاریخ 
تس�لیم اعتراض به ادراه ثبت دادخواست بمرجع ذیصاح قضایی تقدیم نماید درغیراینصورت سندمالکیت موردتقاضای متصرف براساس 
مدلول رای صادره درحدود مقررات صادرخواهدش�دوصدور س�ندمالکیت جدیدمان�ع مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.1. رای ش�ماره 
139860313006001666مورخه 98/3/5 تقاضای رضاحسین زاده مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پاک 742 
فرعی از 4 اصلی بخش 7 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خریداری ش�ده از محمدفتحی پرونده هیات 778-97 به مساحت 146/50 مترمربع 

که برای ان پاک 4289 فرعی تعیین شده است. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 98/3/12  -  تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 98/3/27
630- کفیل ادراه ثبت اسنادواماک میاندوآب-محمدوند

آگهی اخطاریه دادرسی
به موجب پرونده کاسه 980084 حقوقی شعبه5 شورای حل اختاف سلماس بانک صادرات با وکالت خانم دربندی بطرفیت میترا رنجبرزاده 
مبنی بر تقاضای مطالبه وجه به مبلغ 48/279/869ریال بابت تسهیات بانکی بانضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله و تاخیرتایده 
تقدیم شورانموده که به مورخ 98/4/18 روز سه شنبه ساعت 10 صبح تعیین وقت رسیدگی گردیده که به لحاظ مجهول المکان بودن خوانده 
حسب درخواست وکیل خواهان بنابه تجویز ماده 73قانون ائین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراانتشار اگهی تاخوانده مذکور 
بااطاع ازنشر آگهی ظرف مدت 30روز به دفتر شورامراجعه و ضمن اعام ادرس کامل خودنسخه دوم دادخواست و ضمائم را تحویل گرفته و 
دروقت مقرر جهت رسیدگی درجلسه شورا حاضر شوددرغیراینصورت غیابا رسیدگی و حکم ازم صادرخواهدشدضمنا اگرمجددا اگهی ازم 

باشد دریک نوبت و مدت ان ده روز خواهدبود.
752-رئیس شعبه5شورای حل اختاف سلماس-عبادی

512/13 آگهی مزایده
به موجب پرونده کاسه 980017 این اجرا، محکوم علیه سید مهدی حسینی فرزند سید رضا محکوم است به پرداخت مبلغ 232/756/410 
ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه ، هزینه کارشناسی و نشر آگهی در حق محکوم له آقای امیر حسین حیدری 
فرزند مهدی و نیز مبلغ 11/637/821 بابت نیم عشر دولتی در حق دولت نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی انجام 
نداده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواس�ته و غیره توقیف و توسط کارشناس این اجرا به شرح ذیل 
ارزیابی و نظریه کارشناسی مصون  از اعتراض مانده و مقرر گردیده در تاریخ 1398/4/22 )روز شنبه( از ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر 
اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان رشتخوار از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. مزایده از قیمت ارزیابی شده )پایه( شروع و 
به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند، 5 روز قبل از مزایده به دفتر این اجرا مراجعه تا 
ترتیب ازم جهت بازدید از اموال توقیف شده اتخاذ گردد. ضمنا 10 درصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده وصول خواهد 
شد و نامبرده مکلف است حداکثر ظرف یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای آن روز در همان ساعت و مکان برگزار می 
گردد و شکایات راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه می باشد و قبل از انقضای مهلت مذکور 
یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت، مال مورد مزایده تحویل خریدار نخواهد شد. شرح اموال مورد مزایده: یک باب ساختمان 
مسکومی واقع در اراضی روستای دو چاهی که توسط کارشناس مربوطه به ارزش 350/000/000 ریال معادل: سی و پنج میلیون تومان ارزیابی 

گردیده است. ضمنا اموال فوق در حال حاضر در تصرف محکوم علیه و فاقد سند رسمی می باشد. 
دادورز اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان رشتخوار- حسین پور

512/14 آگهی مزایده 
محکوم له: غامعلی بلوچ قرایی فرزند اسماعیل به آدرس شهرستان زاوه- دهستان زاوه - محکوم علیه: محمد بک نژاد فرزند رضا به ادرس 
تربت حیدریه خ باغسلطانی 22 نبش مواد غذایی– محکوم به :  پرداخت مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16/135/398 ریال 
بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید الی یوم الوصول طبق شاخص نرخ تورم بانک مرکزی و نیز مبلغ 25/000/000 
ریال بابت نیم عشر دولتی در پرونده کاسه 40/970621- مورد مزایده: سهم اارث محکوم علیه از سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک ثبتی 
شماره 83 فرعی از 7 اصلی بخش یک ملکی مرحوم رضا بک نژاد واقع در خیابان فدائیان اسام 14- فدائیان 14/1 پاک 61 که طبق نظریه 
ارزیاب و کارشناس جمعا به مبلغ 131/250/000 ریال برآورد و قیمت گذاری گردیده .لذا به درخواست محکوم له و به تجویز ماده 114 قانون 
اجرای احکام مدنی در روز سه شنبه تاریخ 1398/4/18 از ساعت 12 اصلی 13 بعدازظهر در محل دادگستری تربت حیدریه دفتر اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد و از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد. طالبین به خرید جهت کسب اطاع بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند. ضمنا حداقل 10 درصد بهای 
مورد مزایده نقدا از برنده وصول خواهد شد، این مزایده به استناد ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی یکنوبت در یکی از جراید کثیراانتشار 

محلی درج و نشر می گردد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تربت حیدریه

511/15آگهي تجدیدمزایده اموال منقول وغیرمنقول 
بموجب پرونده کاسه اجرائي صادره ازشعبه 15 دادگاه حقوقی مشهد  به شماره بایگانی اجرای احکام 110/10/970412آقای محمود خطیب   
محکوم است به پرداخت مبلغ 350/238/523 ریال درحق آقای امیر محسن تقی پور نظربه اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش 
اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به ش�رح ذیل در قبال اصل خواسته وهزینه دادرسی ونیم عشردولتی توقیف توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی ومقررگردیده درتاریخ 98/4/15 ازساعت 12/30 الی 13 صبح درمحل مجتمع قضائی اجرای 
احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهدبلوار مدرس ، مدرس6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوري به فروش برسد 
مزایده ازقیمت ارزیابی شده  شروع وبه کساني که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذارخواهدشد طالبین به خرید مي توانند جهت کسب 
اطاعات بیش�تر  پنج روزقبل ازبرگزاري مزایده به این اجرا  مراجعه  تانس�بت به  بازدید آنان ازاموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل  
ده درصد از بهای مورد مزایده  نقدا و في المجلس از برنده  مزایده  وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند  و نقل و انتقال مطابق مقررات 
ورویه قضایی وبدهی های معوقه به عهده فروشنده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطي به اجرا ندارد . شرح اموال مزایده :30 قلم انواع 
لوازم توقیفی در تعداد مختلف از جمله انواع لوستر-میز-استند-و... به صورت نو که جمعا مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 232/450/000 

ریال برآورد و به فروش می رسد
مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سیدمحمدرضا تشنگر

512/25 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي علیرضا امینی فرزند محمد ابراهیم داراي شناسنامه شماره 10 تربت حیدریه به شرح دادخواست به کاسه 9/98  از این شورا 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد نبی امینی فرزند علیرضا به شناسنامه 0980545714 در تاریخ 
97/6/16 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- علیرضا امینی فرزند محمد ابراهیم متولد 
1350 شناسنامه 10 تربت حیدریه پدر متوفی 2- فاطمه اسدی فرزند غامحسین متولد 1355 شناسنامه 8 تربت حیدریه مادر متوفی - اینک 
با انجام تشریفات 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 باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه 9 شوراي حل اختاف شهرستان تربت حیدریه

511/16 آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه11  دادگاه حقوقی مشهد به ش�ماره بایگانی اجرای احکام 110/8/961171 آقای علی اسدی  
محکوم است به پرداخت مبلغ  579/564/241 ریال در حق آقای حسن راستگو و نیز مبلغ  28/978/212 ریال نیم عشر دولتی  نظر به اینکه 
محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه 
دادرسی و نیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/4/15 از ساعت 9 
الی 9/30 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد بلوار مدرس، مدرس 6 س�اختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار 
خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد. ضمنا ده درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم 
سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این 
اجرا ندارد. ش�رح اموال مورد مزایده: یک دانگ و 1990 ده هزارم یک دانگ مش�اع از شش�دانگ اعیان یک باب آپارتمان متعلق به محکوم 
علیه واقع در مش�هد خیابان دکتر بهش�تی 32 پاک 98 طبقه اول دارای پاک ثبتی 42805 فرعی از 232-اصلی مفروز و مجزی ش�ده از 
25650 فرعی قطعه یک تفکیکی بخش 9 مشهد به مساحت 52/1 مترمربع با موقعیت شمالی دارای پذیرایی با کف سرامیک و آشپزخانه 
اپن با کابینت فلزی دو خواب با کف موکت سیس�تم س�رمایش کولر آبی و گرمایش تجاری و شومینه می باشد نما آجر سه سانت پنجره ها 
فلزی –فاقد آسانس�ور و دارای امتیازات مس�تقل آب و برق و گاز با قدمت حدود 15 س�ال عرصه ملک موقوفه و س�اختمان دارای 4 سقف 
مسکونی )سه طبقه روی پیلوت( می باشدکه ششدانگ آپارتمان مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 2/900/000/000 ریال برآورد و به مبلغ 

579/564/241 ریال بفروش می رسد
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

512/17 آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اکرم کهن س�ال فرزند محمد تقی طی کاس�ه پرونده 241/98 درخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته بتول بالی کیذور 
فرزند یوسف به ش.ش 95 مورخه 98/1/25 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از: 1- محمد مهدی کهن سال فرزند مرحوم 2- جعفر 
کهن سال فرزند مرحوم 3- حمید رضا کهن سال فرزند مرحوم 4- اعظم کهن سال فرزند مرحوم 5- اکرم کهن سال فرزند مرحوم 6- زهرا 
کهن سال فرزند مرحوم – اینک درخواست مزبور یک نوبت آگهی تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او وباشد ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه دوازده شورای حل اختاف سبزوار

512/18 آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه محمود س�ااری فرزند رحمت اه طی کاسه پرونده 4/98/247 درخواست حصر وراثت نموده و اظهار داشته حوا علی آبادی 
فرزند نور محمد به ش.ش 8 مورخه 98/1/10 مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از: 1- قاس�م سااری فرزند 2- محمود سااری فرزند 
3- راضیه سااری فرزند 4- رضا سااری فرزند 5- جواد سااری فرزند – اینک درخواست مزبور یک نوبت آگهی تا هر کسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او وباشد ظرف یک ماه به شورا تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه چهار شورای حل اختاف سبزوار

512/19 آگهي اباغ دادنامه
پیرواگهي هاي قبلي وروزنامه محلي به آقاي 1- نظام الدین اجی 2- تکتم قره داش�ی )فعامجهول المکان( اباغ مي ش�ودکه آقاي فرامرز 
طاهرنیا جیزآبادی فرزند عبدالصمد دادخواستي به خواسته تنظیم سند یک دستگاه اتومبیل به شماره پاک 12- 655 ن 35 به طرفیت شما 
تقدیم شورانموده که به کاسه 2/1543/97  ثبت وبموجب دادنامه شماره ی 97/12/27/1813 خوانده ردیف اول نظام الدین اجی مقدمات 
تنظیم سند را فراهم نماید وخوانده ردیف دوم تکتم قره داشی محکوم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال و تنظیم رسمی اتومبیل 
رنو ال 90 به شماره پاک 12-655-35 به نفع آقای فرامرز طاهرنیا شده اید لذاچنانچه به حکم صادره اعتراض دارید ظرف بیست روزازتاریخ 

انتشارآگهي دادخواست واخواهي خودراتنظیم به دفتردادگاه تسلیم نمائید.
دفترشعبه دوم شوراي حل اختاف تربت جام

512/20 آگهي اباغ دادنامه به خوانده مجهول المکان
بدینوس�یله ب�ه 1- حمید معین نژاد فرزند عل�ی اکبر فعا مجهول المکان اباغ مي گ�ردد  که 1- بیژن دولت آبادی 2- احمد امین افش�ار 
دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ 87/500/00 ریال به انضمام تاخیر و تادیه و دیگر هزینه ها و خسارات دادرسی به طرفیت شما به شعبه 
5 شوراي حل اختاف سبزوارارایه وبه کاسه 5/97/488 ثبت وبه موجب راي شماره 1246/83 به خواسته فوق محکوم گردیده اید مراتب 
یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارآگهي مي شود وراي صادره غیابي و ظرف 20 روز ازتاریخ انتشارقابل واخواهي درهمین شعبه وسپس قابل 

تجدید نظردرمحاکم عمومي سبزوارمي باشد 0 
دفترشعبه پنج شوراي حل اختاف سبزوار

512/21 اباغ دادنامه
پرونده: 9/737/97 به آقای مسعود نوری فرزند احمد اباغ می گردد که آقای مرتضی عباسی فرزند محمد حسین دادخواستی به خواسته 
الزام به تنظیم سند یکدستگاه موتور سیکلت ویو مدل 1392 شماره پاک 116- 23834 علیه شما به این شعبه ارائه که حسب رای شماره 

16/16- 98/1/18 به شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید. رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد. 
شعبه نه شورای حل اختاف سبزوار

512/22 آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970976 ب 1 خانم زهرا ولی زاده کاته میرزا محمدرضا فرزند محمدولی به اتهام سرقت یک دستگاه تبلت تحت تعقیب 
می باشند و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب قوچان حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب قوچان- محسن سروری

512/23 آگهی احضار متهم
در پرونده کاسه 970524 آقای علی آقاجانی فرزند مسعود به اتهام کاهبرداری مرتبط با رایانه به مبلغ یک میلیون تومان تحت تعقیب می 
باشند و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت سی روز در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب قوچان حاضر و از اتهام 

انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 
بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی و انقاب قوچان- امیر حسین پور آریا

512/24 آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده 11/97/376- به حمید معینی نژاد فرزند علی اکبر اباغ که به موجب رای شماره 77/516 به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت 
یک فقره سفته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/8/1 تا زمان وصول و خسارت دادرسی به مبلغ یک میلیون و چهارصد و هفتاد 
هزار ریال در حق ابوالقاسم صولتی مهر فرزند براتعلی محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. 

درغیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
دفترشعبه 14 )11( شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

اگهی اباغ اجرائیه به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
بدینوسیله به اقای سید محمد موسوی خطاط فرزند سید محمد نبی تاریخ تولد: 1368/5/26 شماره ملی: 0920511686  آدرس سند: مشهد، 
قاسم آباد، بلوار شاهد 13، پاک 30 اباغ می گردد شما از بابت سند ازدواج شماره 1151 مورخه 1390/12/10 )دفتر ازدواج 120 الوند – قزوین( 
تعداد 114 عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر عمره مفرده به خانم سمیه پیربیک درویشوند بانضمام حقوق دولتی بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه به کاس�ه های 9700029 )بابت 55 عدد س�که( و 9700607 )بابت 59 عدد س�که(  در این 
اداره گردیده  که بشرح گزارش شعبه دوم اجرای ثبت مشهد آدرس مخاطب شناسایی نگردید، و به دلیل اینکه آدرس جهت اباغ اجرائیه 
به مدیون پرونده یافت نگردید بس�تانکار طی وارده ش�ماره 1398-1037 مورخه 1398/03/25 درخواست اباغ اجرائیه را از طریق درج در 
جراید را مطرح نموده، لذا با رعایت ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ازم ااجرا مراتب در یک نوبت به عنوان اباغ اجرائیه چاپ 

و متشر خواهد شد و ظرف مدت ده روز از انتشار عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و جز آگهی مزایده اگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
110 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان البرز – عسگری 

مفقودی
برگ س�بز وفاکت�ور فروش )س�ند کمپانی( خ�ودرو وانت – پیکان به ش�ماره انتظام�ی 475-86 
ج 21 به رنگ س�فید ش�یری – روغنی مدل 1391  ش�ماره موتور 114F0007349 ش�ماره شاس�ی 
NAAA46AA6CG353217 متعلق به نصرت فریدون مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.
سمنان

گواهی حصروراثت
خانم پرستو لطیفی بشماره شناسنامه 42646 فرزند محمد اسماعیل متولد 1367 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 980029/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محمد اسماعیل لطیفی جائر 
فرزند مس�یب به شماره شناس�نامه 515 درتاریخ 98/1/18 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از.. 1- معصومه 
میرزائی یکتا فرزندغام عباس ش.ش6159همسرمتوفی2- بهرام لطفی جائر فرزند محمد اسماعیل ش.ش558پسرمتوفی3- رمضان لطیفی 
جائر فرزند محمد اسماعیل ش.ش16457پسر متوفی4- ابراهیم لطیفی جائر فرزند محمد اسماعیل ش.ش3660پسرمتوفی5- کبری لطیفی 
جائر فرزند محمد اسماعیل ش.ش612دخترمتوفی6- گل خانم لطیفی جائر فرزند محمد اسماعیل ش.ش613دختر متوفی7- مریم لطیفی 
جائر فرزند محمد اس�ماعیل ش.ش3659دخترمتوفی8- پرستو لطیفی جائر فرزند محمد اسماعیل ش.ش42646دخترمتوفی اینک پس 
ازانجام تشریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هر کس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی 

نزد او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 5648 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ دادخواست وضمائم ووقت رسیدگی 
خواهان: آقای فریبرز خانی زاده  به آدرس اسامشهر خیابان امام موسی کاظم جنت 23 پاک 51 و1  دادخواستی: بطرفیت خانم راضیه خدا 
بخش�ی دامغانی مجهول المکان بخواسته: مطالبه طلب تسلیم دفتر ش�عبه 210 نموده که پس ازثبت به کاسه  36/210/98 شعبه 210 برای 
روز یک ش�نبه مورخ 98/4/9 س�اعت 17:00 تعیین وقت گردیده لذا با توجه به اینکه خوانده نامبرده فوق مجهول المکان اعام شده لذا به 
درخواست خواهان وتجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقاب یک نوبت درروزنامه کثیراانتشارآگهی می شود که 
نامبرده فوق درروزمقررجهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رساند درصورت عدم حضوردادگاه غیابا”رسیدگی خواهد نمود چنانچه بعدا”نیازبه 

آگهی باشد فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.م الف 5650 
دبیرخانه حوزه 210 شورای حل اختاف اسامشهر

اجرائیه بکاسه پرونده 954/8/97
مشخصات محکوم له: محمد عابدینی بنشانی اسامشهر باغ فیض کوچه 9 پ10مشخصات محکوم علیه: رحمان رزاقی مجهول المکان محکوم 
به: بموجب دادنامه شماره 1035 مورخ 97/11/16 دادگاه حل اختاف اسامشهرشعبه8 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل 
کرده است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ 202/500 ریال 
درحق محکوم له صادرونیم عشردولتی درحق صندوق دولت.محکوم علیه مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده 
روزمفادآنرا بموقع اجرا گذارد.2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واستیفا محکوم به ازآن میسر 
باش�دودرصورتی که خودراقادربه اجرای مفاداجرائیه نداندباید ظرف ده روز صورت جمع دارایی خود رابه قس�مت اجرا تسلیم کند.اگرمالی 
نداردصریحا”اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاء مهلت مذکورمعلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده ایدلیکن 
ب�رای در پرداخ�ت اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خ�اف واقع از دارایی خودبدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس�متی ازمفاد اجرائیه 
متعسرباشدبه مجازات حبس از61روزتا 6ماه محکوم خواهید شد.4- عاوه برمواردباا که قسمتی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباشدبه 
قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب79/1/21وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب10 آبان 

1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید
 م الف 5657 مدیردفترشعبه 8 شورای حل اختاف اسامشهر
آگهی تغییرات شرکت هیراب رود کارون سهامی خاص به شماره 

ثبت 12408 و شناسه ملی 14005522626 
به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/12/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -تراز نامه حساب سود و زیان 
سال مالی1396 به تصویب رسید. -آقای سعید ابراهیمی با شماره ملی 
1531839487 و آقای باقر ابراهیمی با ش�ماره ملی 1533634408 و 
خانم هانیه الهامیان با شماره ملی0011783761 و آقای سروش یعقوبی 
با شماره ملی 0076614298 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو س�ال تعیین گردیدن�د. -آقای محمود میرزازاده قصاب با ش�ماره 
ملی 2064369732 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اکبر س�رایلو 
با ش�ماره ملی 4888676321 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
دوس�ال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراانتشار حمایت جهت نشر 

آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )502242(
تغییرات شرکت هیراب رود کارون سهامی خاص به شماره ثبت 

12408 و شناسه ملی 14005522626 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای سعید ابراهیمی با شماره ملی 1531839487 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای باقر ابراهیمی با شماره ملی 1533634408 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سروش یعقوبی با شماره ملی 
0076614298 به س�مت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره و خانم هانیه 
الهامیان با شماره ملی0011783761 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دوس�ال انتخاب گردیدند .کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و بانکی از 
قبیل چک و س�فته و بروات وسایر نامه های اداری وعادی و منفردا با 
امضاء رئیس هیات مدیره )آقای سعید ابراهیمی ( یا نائب رئیس هیئت 

مدیره )آقای باقر ابراهیمی ( با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)502243(

آگهی تغییرات شرکت درست تجارت هامون با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 537396 و شناسه ملی 14008130862 

به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : محل شرکت به استان تهران- شهرستان 
ری- بخ�ش خاوران- دهس�تان خاوران غربی- روس�تا محمودآباد- 
)محمود آباد( خیابان اصلی خیابان امام خمینی پاک 104طبقه همکف 
کدپستی1846173159تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )500279(

آگهی تغییرات شرکت سپند دریای جنوب سهامی خاص به 
شماره ثبت 498272 و شناسه ملی 10800091990 

به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1397/12/15 تصمیمات 
ذی�ل اتخاذ ش�د : کلی�ه س�رمایه تعهدی ش�رکت بموج�ب گواهی 
ش�ماره2029/989مورخ1397/12/14بانک پارس�یان ش�عبه خیابان 
احمدآباد مشهد توسط صاحبان سهام پرداخت گردید. شعبه شرکت 
در شهرس�تان زاهدان بلوار جمهوری  اسامی بعد از تقاطع بلوار معلم 
جنب بانک قوامین کدپس�تی 9816983588 تاسیس گردید و آقای 
علی جعفری به  شماره ملی 3673454536   بعنوان مدیر شعبه انتخاب 

شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )500280(
آگهی تغییرات شرکت پارس آذر صنعت نفت سهامی خاص به 

شماره ثبت 16057 و شناسه ملی 14005749190 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش�د : -1 نشانی شرکت در شهرس�تان ارومیه به بخش مرکزی 
، ش�هر ارومی�ه ، مخاب�رات ، کوچه س�وم ، بلوار حجت ااس�ام حاج 
غامرضاحسنی ، پاک 0 ، ساختمان بهار ، طبقه منفی 1 به کد پستی : 

5715855984 تغییر و انتقال یافت .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
ارومیه )500235(
آگهی تغییرات شرکت صبا سامان کویر کریمان شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 11917 و شناسه ملی 10630179218 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/30 : - خانم راضیه 
خواجه س�لیمی به ش�ماره ملی 2980183628 به س�مت مدیرعامل 
و رئیس هیئت مدیره - خانم مرضیه خواجه س�لیمی به ش�ماره ملی 
2980183636 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای ناصر خواجه 
سلیمی به شماره ملی 2993016024 به سمت عضو هیئت مدیره -کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسامی و همچنین کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری 
با امضاء مدیرعامل )راضیه خواجه سلیمی( یا عضو هیئت مدیره )ناصر 

خواجه سلیمی( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
)500787(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی آرد دانه 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 12097 و شناسه ملی 

14006762506
 به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/15 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : -حوا منوچهری به کد ملی 
2249750165 و عالی�ه جه�ازی به ک�د مل�ی 2121729046 و هیراد 
تمسکنی زاهدی به کد ملی 4710527709 برای مدت دو سال بعنوان 

اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )500793(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و خدمات کشاورزی آرد دانه 
گلستان سهامی خاص به شماره ثبت 12097 و شناسه ملی 

 14006762506
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - عالیه جهازی به کد ملی 2121729046 به سمت مدیرعامل 
و رئی�س هیئت مدیره و حوا منوچهری به کد مل�ی 2249750165 به 
س�مت نائب رئیس هیئت و مدیره هیراد تمسکنی زاهدی به کد ملی 
4710527709 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
شدند. - کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه 
با مهر شرکت معتبر خواهدبودو سایر نامه های اداری شرکت با امضاء 

مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )500795(

آگهی تغییرات شرکت سازه نیکان خط شمال سهامی خاص به 
شماره ثبت 9967 و شناسه ملی 10700187429 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : -آقای عقیل اکب�ری به کد ملی 2122259711 به 
سمت مدیرعامل وعضو رییس هییت مدیره و خانم میترا میرعرب 
رضی به کد ملی 0064168638 به سمت عضو هییت مدیره و خانم 
س�مانه س�ادات میرعرب رضی به کد ملی 2249420599 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه 
اس�ناد واوراق بهاداروتعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت 
مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری شرکت با امضاء 
مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 

بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )500799(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گنبدسرا سهامی خاص به 
شماره ثبت 1605 و شناسه ملی 10700085017 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی بطور ف�وق العاده 
م�ورخ 1397/06/12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : 1- اعضای هیئت 
مدیره برای مدت دو س�ال تا تاری�خ 1399/06/12تعیین و انتخاب 
گردیدند.آق�ای امیر درویش�ی باک�د مل�ی2298231680 و اقای 
خش�ایار افش�ار ابراهیمی با کد ملی 0062658034وآقای ش�هرام 
درویش�ی با ک�د مل�ی2298903562و صفر علی درویش�ی با کد 
مل�ی 4591541266 . 2- روزنام�ه کثی�ر اانتش�ارحمایت جهت 
نش�ر ش�رکت تعیین گردید 3- خانم ریحانه عباس�ی ب�ا کد ملی 
:2032122014متول�د1367/03/01 فرزن�د محمد طاهر به ش�ماره 
شناس�نامه 6542 به آدرس گنبد خیابان شاهد پ 253 کد پستی 
4971935698به س�مت بازرس اصلی وخانم حبیبه اسامی با کد 
ملی :4591639312 متولد 01/01/1338به ش�ماره شناس�نامه 16 
فرزند قاسم به نشانی :گنبد خ خرمشهر کد پستی 4971934734 
به س�مت بازرس علی البدل برای مدت یکس�ال انتخاب گردیدند 
4- پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرسان ترازنامه 

حساب و سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس )500895(

3- مفقودی
برگ سبز خودروی پراید مدل 1395 به شماره پاک 79 ج 822 ایران 84 به رنگ سفید روغنی 
به شماره موتور 5527374 و شماره شاسی NAS 411100 G 3458010 متعلق به آقای مرتضی 
پورقنبریان به ش�ماره شناس�نامه 1757 و ش�ماره ملی 3391920531 فرزند مصیب صادره از 

بندرعباس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
رابر

4- مفقودی
کلیه مدارک )ش�امل برگ س�بز، س�ند کمپانی، بیمه نامه، کارت و پاک( موتورسیکلت تیزرو 
مدل 1386 به ش�ماره پاک 813- 18929 به رنگ قرمز به ش�ماره موتور A 872555 و شماره 
شاس�ی 12518601223 متعلق به آقای اس�ماعیل ش�عبانی زاده رابری به شماره شناسنامه 20 
و ش�ماره مل�ی 5839837199 فرزند ابراهیم ص�ادره از رابر مفقود گردی�ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
رابر

آغاز مرحله آزمایشی طرح حذف قبض کاغذی 
آب بهاء در استان اصفهان 

معاون خدمات مش�ترکین و درآمد ش�رکت آب و فاضاب اس�تان 
اصفهان می گوید: مرحله آزمایش�ی طرح حذف قبض کاغذی آب 

بهاء در استان اصفهان از ابتدای تیرماه آغاز می شود.
رضا رضایی افزود: این طرح با هدف کمک به حفظ محیط زیس�ت، 
ایجاد بس�ترهای ازم برای یک ش�هر هوش�مند، دسترسی راحت 
به خدمات از طریق برقراری ارتباط بین مش�ترکین و س�امانه های 
الکترونیکی،کاه�ش مراجع�ه ماموران ش�رکت و ح�ذف خطاهای 
انس�انی، افزایش سرعت و دقت در ارایه خدمات و صرفه جویی در 

زمان و هزینه ها به اجرا در می آید. 
وی با اش�اره به این که مرحله آزمایش�ی طرح حذف قبض کاغذی 
آب بهاء نخسین بار در سه محله شهر اصفهان شامل کوی سپاهان، 
منازل س�ازمانی راه آهن و کوی پرتو در بختیار دشت برای نزدیک 
به یک هزار مش�ترک این ش�رکت اجرا می ش�ود افزود: با اجرای 
این طرح، ب�ه جای قبض کاغذی، پیامکی ح�اوی اطاعات مصرف 
و مبلغ همراه با شناس�ه قبض و شناس�ه پرداخت برای مشترکین 

ارسال می شود.
رضایی افزود: مش�ترکین شرکت آب و فاضاب استان اصفهان می 
توانند پس از دریافت این پیامک از طریق     س�امانه های پرداخت 
غیرحضوری و یا تماس با ش�ماره تلفن 1522 و  ثبت کلید شماره 1 
نسبت به وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت، اقدام و قبض 

خود را در هر ساعت از شبانه روز پرداخت کنند.
وی در عی�ن حال افزود: ش�هروندان می توانن�د در صورت نیاز به 
قبض میان دوره و یا حضور نداشتن در ملک و قرائت نشدن کنتور 
آب توس�ط ماموران قرائت، از طریق سامانه تلفنی 1522 و انتخاب 

کلید شماره 5 قبض پیامکی خود را دریافت کنند.
معاون خدمات مش�ترکین و درآمد ش�رکت آبفای استان اصفهان 
همچنین از مش�ترکین این شرکت خواس�ت به منظور اطمینان از 
ثبت نام و درج ش�ماره تلفن همراه ش�ان در برنامه جامع خدمات 
مشترکین آبفا، با سامانه 1522 تماس گرفته و یا از طریق میز خدمت 
 www. Abfaesfahan.ir الکترونیک�ی پرتال ش�رکت به نش�انی

شماره صحیح تلفن همراه خود را ثبت کنند. 
وی در پایان س�خنانش اف�زود: امکان دریافت قب�ض الکترونیکی 
و همچنی�ن پرداخ�ت غیرحض�وری در می�ز خدم�ت الکترونیکی 
 www. پرت�ال ش�رکت آب و فاضاب اس�تان اصفهان به نش�انی
Abfaesfahan.ir فراهم ش�ده اس�ت و ش�هروندان می توانند با 
مراجعه به نش�انی یادشده ریز محاسبات آب بهاء و صورت حساب 

خود را مشاهده کنند.

نماینده ولی فقیه در دیدار با شهردار رشت:
رودخانه های گوهر رود و زرجوب، پسماند و 

فاضاب 3 اولویت شهر رشت است
ناصر حاج محمدی ش�هردار رشت با آیت اه فاحتی نماینده ولی 

فقیه در استان گیان و امام جمعه رشت دیدار نمود.
ب�ه گ�زارش واحد خب�ر مدیری�ت اجرایی ارتب�اط با رس�انه های 
ش�هرداری رش�ت، آیت  اه رس�ول فاحتی در دیدار با ناصر حاج 
محمدی با تاکید بر لزوم اش�راف شهردار جدید به مسائل مختلف 
شهری اظهار کرد: مدیری که مدیریت هایی در سطح کان کشور و 
در مراکز مختلف داشته زمانی که وارد عرصه جدیدی میشود دیگر 
نی�از ندارد تمام جوانب را به طور عمیقان�ه نگاه کند البته در مورد 
موقعیت جغرافیایی و بومی منطقه باید بررسی و رصد داشته باشد.

وی به 4 ویژگی یک مدیر در راس هرم اش�اره کرد و افزود: یک مدیر 
خوب باید دارای دس�ت پاک باش�د، دارای چش�م پاک باشد، بینش 
مدیریتی او باا بوده و از فهم مدیریتی قوی برخوردار باش�د و چهارم 
اینکه فاضل و عالم باشد زیرا هر فردی که در مسئولیتی میگمارند اگر 
نتواند عالمانه کار کند، موفق نیس�ت. امام جمعه رشت با بیان اینکه 
مدیری موفق است که بتواند افق  ها را به خوبی ببیند، تصریح کرد: در 
عین حال یک مسئول باید بتواند نزدیک را خوب ببیند اما در ورای آن 
یک مدیر خوب مدیری است که از اراده قوی برخوردار باشد. آیت  اه 
فاحتی، اراده قوی را سبب موفقیت یک مسئول دانست و بیان کرد: 
داشتن طرح و برنامه حائز اهمیت بوده، زیرا انسان موفق کسی است 
که طرح و برنامه داش�ته باشد. وی ادامه داد: یک مسئول در صورتی 
موفق است که همیشه در حال نوآوری و در تدارک طرح جدیدی باشد 
ضمن اینکه باید طراح و برنامه  ریز باشد. نماینده ولی فقیه در گیان با 
تاکید بر اینکه آدم بی  برنامه موفق نیست، خاطرنشان کرد: نخستین 
برنامه  ریز باید خود مسئول باشد اما در عین حال اتاق اندیشه  ورز و 
برنامه  ریز داشته باشد. آیت  اه فاحتی، تصدی شهرداری را متفاوت 
با مسئولیت استاندار، فرماندار، دستگاه قضا و دیگر مسئوان ذکر کرد 
و گفت: توجه به ترافیک شهری، وضعیت کوچه  ها، پسماند، رودخانه 

 های شهر و آب بندان  های کوچک شهر حائز اهمیت است. 
وی با اش�اره به اینکه یک ش�هردار در ماه نخست باید به امور شهر 
خود واقف باش�د، اظهار کرد: دانس�تن اولویت  ها در حوزه ش�هری 
بسیار مهم است. امام جمعه رشت، رودخانه  های گوهر رود و زرجوب 
را معضلی عنوان کرد که مانند خوره برای شهر رشت رنج  آور است و 
یادآور شد: در گذشته رودخانه  های مذکور بسیار زیبا بودند و منبع 
گردش�گری رشت محسوب میش�دند اما امروز آلوده  ترین رودخانه 
 ها هس�تند و به ویرانه تبدیل شدند. آیت  اه فاحتی با بیان اینکه 
رودخان�ه  های گوهر رود و زرجوب، پس�ماند س�راوان و فاضاب 3 
اولویت ش�هر رشت برای پیگیری است، تصریح کرد: پس از پیروزی 
انقاب اس�امی رش�ت توس�عه بس�یاری پیدا کرده اما در بعضی از 
مناطق این شهر با کوچک  ترین باران، فاضاب وارد خیابان میشود. 
وی، خواس�تار جذب س�رمایه  گذار برای احیای تااب عینک رشت 
شد و افزود: استخرهای کوچک میتوانند برای شهر جذب گردشگر 
داشته باش�د و این امر موجب ایجاد منابع مالی برای شهرداری می 
شود. نماینده ولی فقیه در گیان با اشاره به اینکه نداشتن همکاران 
و همیاران همفکر مدیر را متزلزل میکند و نمیتواند به هدف برسد، 
بیان کرد: همکاران و همیاران همفکر باید در ش�هرداری پیدا کنید 
در عین حال با ش�ورای شهر تعامل داشته باشید. آیت  اه فاحتی، 
رشت را شهر باران و رطوبت توصیف کرد و گفت: از کارخانه آسفالت 
باید بازدید هایی داش�ته باشید تا آسفالت اس�تاندارد برای خیابان 
 ها، کوچه  ها و معابر رشت تولید کند. امام جمعه رشت با بیان اینکه 
شهرداری رشت با تراکم بسیار نیرو مواجه است، اظهار کرد: به شما 
پیشنهاد نمیکنم آنها را حذف کنید ضمن اینکه مطالبات حقوق آنها 
باقی مانده اس�ت و باید به موقع پرداخت شود. وی، آپارتمان  سازی 
در کوچه  های باریک 4 متری را از دیگر معضات شهر رشت برشمرد 
و یادآور شد: از آپارتمان  سازی در کوچه  هایی که قانون شهر سازی 

اجازه نمیدهد، جلوگیری کنید.
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آگهی مزایده مال غیرمنقول به شماره کاسه 9603016 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 142/50 متر مربع قطعه دوم 
تفکیکی تحت ش�ماره 141 فرع�ی از 6931 اصلی مفروزی از پاک 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 2 تهران و تحت حدود ش�ماا 
6 متری به کوچه 4 متری ش�رقا به ط�ول 70/23 متر به قطعه یک 
تفکیکی این صورتجلس�ه جنوبا بطول شش متر به قطعه 19 فرعی 
از 6931 اصل�ی غرب�ا بطول 8/23 متر به قطعه ن�ه تفکیکی 1542 
فرعی از 6931 اصلی که ذیل ثبت 17734 صفحه 225 دفتر اماک 
جلد 168 چاپی 329791 به نام آقای غامرضا دوست محمدی ثبت 
صادر و تس�لیم گردیده است و سپس مع الواسطه طی سند قطعی 
11357-87/8/22 دفتر 64 تهران چهار دانگ به مهدی قدوس�ی 
و دو دانگ طی س�ند قطعی به شماره 13065-88/1/30 دفتر بنام 
شیما پور مومنی منتقل شده است و سپس طی سند قطعی 21763-

92/8/16 دو دانگ بنام مهدی قدوس�ی منتقل گردیده اس�ت و به 
موجب س�ند رهنی 165040 دفتر 15 اصفهان در رهن بانک سامان 
ق�رار گرفته که به عل�ت عدم ایفای تعهد منجر ب�ه صدور اجرایی 
تحت شماره 9603016 شده است و برابر نظریه مورخ 1397/7/25 
کارشناس رسمی دادگس�تری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت 
اس�ت از ملک فوق واقع ا س�ت در تهران خیابان اندیشه – خیابان 
ش�کرآبی- کوچ�ه حکمت پ�اک 13 س�اختمان دارای یک طبقه 
زیرزمی�ن به عنوان انباری و طبقات همک�ف اول ودوم هر کدام به 
مس�احت حدود 56 متر مرب�ع که تمامی طبقات مس�کونی دارای 
ی�ک اتاق خ�واب هال و پذیرایی، س�رویس کامل، کف س�رامیک، 
آش�پزخانه اوپن و سیس�تم گرمایش بخاری و سیس�تم سرمایش 
کولر بوده اس�کلت کل پاک فلزی ، نما و سنگ و واحدهای مذکور 
دارای آب و گاز مش�ترک و برق مس�تقل می باشد و طبق گزارش 
مامور اجرا ملک مورد تحقیق در سه طبقه و یک زیرزمین مشاهده 
گردید با تحقیقی که صورت گرفته مش�خص ش�د طبقه زیرزمین 
انباری بوده و طبقات همکف و اول ودوم مس�کونی و هر سه طبقه 
در ید مس�تاجر می باش�د در طبقه همکف کسی حضور نداشت و 
در طبقه اول خانم ش�یدا سقفی مستاجر با مبلغ 92 میلیون تومان 
رهن ساکن بوده که از اردیبهشت 97 سکونت دارند و در طبقه دوم 
نیز مس�تاجر سکونت دارد ولی به علت عدم حضور اطاعات کافی 
در خصوص میزان اجاره و مدت اجاره از طرف همس�ایگان میس�ر 
نش�د که به مبلغ 16/500/000/0000 ریال ) شانزده میلیارد و پانصد 
میلیون ریال( ارزیابی ش�ده است و جهت وصول طلب بستانکار و 
حقوق دولتی کاس�ه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 98/5/1 از 
س�اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اول اجرای اسناد رسمی 
واقع در ته�ران چهار راه جهان کودک، س�اختمان معاونت اجرای 
اسناد رسمی س�الن مزایده از طریق مزایده حضوری به فروش می 
رس�د و مزای�ده از مبلغ 16/500/000/000 ریال ) ش�انزده میلیارد و 
پانصد میلیون ریال( ش�روع و به بااترین قیمت که خریدار داشته 
باش�د فروخته خواهد شدشرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد 
است و فروش کا نقدی است طالبین و خریداران می توانند جهت 
کس�ب اطاعات بیشتر در ساعات اداری به اداره اول اجرای اسناد 
رس�می به نش�انی باا مراجعه و جهت ش�رکت در مزایده در وقت 
مقرر در جلس�ه مزایده با ارائه چک رم�زدار و تضمینی بانک ملی 
به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلس�ه ش�رکت نمایند ضمنا 
بدهی های مربوط به اب و بقر و گاز اعم از حق انش�عاب و اشتراک 
و نیز بدهی مالیاتی و عوارض ش�هرداری و غیره که رقم قطعی آن 
برای این اداره معلوم ش�ده یا نش�ده باش�د به عهده برنده مزایده 
است و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب های دارایی 
و شهرداری و ... خواهد بود. مورد زمایده با توجه به اعام بستانکار 

بیمه می باشد تاریخ انتشارآگهی :98/3/28
12386 رئیس اداره اول اجرای اسناد رسمی – احمدیان 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظ�ر به اینکه خانم س�کینه بصیر برابر وکالت نامه ش�ماره 25424 
مورخ 1398/1/28 و24555 مورخ 1397/4/10 دفترخانه 509 تهران 
با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شماره 51017 
و51018 مورخ 1398/2/18 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 36 
ح�وزه ثبتی تهران و ب�رگ تقاضا به ش�ماره وارده 2500433 مورخ 
1398/2/18 مدعی فقدان سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین 
به پاک 1611 فرعی از 7022 اصلی با بنای احداثی در آن به مساحت 
309/40 مت�ر مربع واق�ع در نارمک ذیل ثب�ت 92605 صفحه 317 
دفت�ر جلد 705 ام�اک بنام آقای محمد ولی س�لیمی ثبت و تحت 
شماره چاپی 067455 صادر گردیده سپس برابر سند قطعی شماره 
141243 م�ورخ 62/6/31 دفترخان�ه 64 تهران ب�ه آقای محمدرضا 
سلیمی انتقال یافته است سپس ششدانگ طبق سند قطعی شماره 
92587 مورخ 71/7/5 دفترخانه 161 تهران به حسنعلی صمدی پور 
انتقال یافته اس�ت س�پس مورد ثبت برابر صورت مجلس تفکیکی 
ش�ماره 38805/ ش م�ورخ 72/11/9 ب�ه هفت دس�تگاه آپارتمان 
مسکونی و س�ه واحد پارکینگ و دوباب انباری تفکیکی گردیده از 
مجموع قعطات تفکیک فقط آپارتمان یک و ش�ش و پارکینگ های 
دو سه باقیمانده است. به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست 
صدور س�ند مالکیت المثنی پاک موصوف را نموده است لذا مراتب 
در اجرای م�اده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک 
روزنام�ه کثیراانتش�ار)همین روزنامه ( آگهی می ش�ود تا چنانچه 
کس�ی ادعای انجام معامله نس�بت به ملک مذک�ور و یا وجود اصل 
س�ند مالکیت نزد خود را داش�ته باش�د از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل س�ند مالکیت به 
این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل 
س�ند مالکیت پس از رویت و ماحظه به ارائ�ه دهنده اعاده خواهد 
ش�د لیکن به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده 
نمی ش�ود در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر قانونی 
المثنی سند مالکیت پاک مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

گردید.
12387 رئیس اداره ثبت اسناد واماک نارمک – شهمیرزادی 

نشر آگهی حصر وراثت
 آقای / محمود دریس فرزند بدور دارای شناس�نامه 1039 به ش�رح 
کاس�ه 225/2/98 ح از این دادگاه درخواس�ت حصر وراثت نموده 
و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان ابراهیم دریس فرزند محمود به 
شناس�نامه 1940305640 در تاریخ 98/1/1 در اقامتگاه موقت خود 
ب�دورد زندگی گفت�ه و وروثه مرحو م منحصر اس�ت به : 1- محمود 
دریس ش ش 1039 نسبت پدر متوفی 2- فهیمه مشیری غالبی ش 
ش 19 نس�بت مادر متوفی واغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واا گواهی صادر خواهد شد.
234مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان آبادان 

نشر آگهی حصر وراثت
 آق�ای / مهدی دری�س فرزند محم�ود دارای شناس�نامه 677 به 
ش�رح کاس�ه 226/2/98 ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت 
نم�وده و چنین توضی�ح داده که ش�ادروان فاطم�ه دریس فرزند 
مهدی به شناس�نامه 1810974216 در تاری�خ 98/1/1 در اقامتگاه 
موقت خود بدورد زندگی گفته و وروثه مرحو م منحصر اس�ت به : 
1- مهدی دریس ش ش 677 نس�بت پ�در متوفی 2- مریم دریس 
ش ش3490062507 نس�بت م�ادر متوفی واغیر این�ک با انجام 
تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در ی�ک نوبت آگهی می 
نماید تا هرکس�ی اعت�راض دارد و یا وصیت نام�ه از متوفی نزد او 
باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واا 

گواهی صادر خواهد شد.
235مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان آبادان 

آگهی مزایده مرحله دوم
   بدینوس�یله درپرونده کاس�ه970130/اجرایی ارجاعی ازش�عبه 
اول اج�رای احکام مدنی گنبد کاووس محک�وم علیه محمد صحنه 
فرزند عبدالغفاربپرداخت مبلغ210/000/000ریال بابت اصل خواسته 
ومبلغ6/680/000ری�ال بابت هزینه دادرس�ی وپرداخت حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه وپرداخت خس�ارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید 
چکها تایوم الوصول براس�اس ش�اخص بانک مرکزی درحق محکوم 
ل�ه رحمت بحری با وکال�ت تیمورتوکلی ونی�ز پرداخت5درصد کل 
محک�وم به باب�ت نیمعش�راجرایی درح�ق دولت محک�وم گردیده 
اس�ت دراین راس�تا مقداری پارچه)جنس�های نخی-دلت�ا وکرپ(
متعلق به محکوم علیه توقیف وتوس�ط کارش�ناس منتخب ارزیابی 
وقیمت گذاری ش�ده که ازطریق مزایده بفروش میرس�د داوطلبین 
میتوانند درمزایده ش�رکت ونس�بت به خرید آنها ذیل اقدام نمایند 
توصی�ف اجمالی مال توقیفی وقیم�ت آن1-مقدار100مترپارچه دلتا 
ازقرارهرمتر370/000ری�ال وجمع�ا ب�ه ارزش37/000/000ری�ال2-
مقدار300مترپارچ�ه ک�رپ ازقرارهرمتر320/000ری�ال وجمع�ا ب�ه 
ارزش96/000/000ریال3-مقدار300مترپارچ�ه نخی ازقرارهرمتر000 
/230 ریال وجمعا به ارزش69/000/000ریال ارزش کل اموال توقیفی 
جمعا مبلغ202/000/000ریال میباشد برآورد شرایط آگهی مزایده1-

مزایده روزچهارش�نبه درتاریخ1398/04/19-ازساعت10الی11صبح 
دراج�رای اح�کام مدن�ی دادگس�تری شهرس�تان آق ق�ا انج�ام 
میپذیرد2-باتوجه باینکه مزایده درمرحله دوم برگزار میگردد اموال 
به هرقیمتی که خریدار پیشنهاد نماید فروخته خواهدشد3-برنده 
مزایده کسی است که بااترین قیمت رادرجلسه قبول نماید4-برنده 
مزایده میبایست10درصد مبلغ مورد معامله را فی المجلس به حساب 
سپرده دادگستری شهرستان آق قا بشماره 2171294647006واریز 
والباقی را ظرف یکماه ازتاریخ مزایده پرداخت نماید درغیراینصورت 
س�پرده اوپس از کسرهزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی 
مزای�ده تجدیدمیگردد5-مزایده باحضورنماینده دادس�تان ومامور 
اجرا )دادورز(انجام میپذیرد6-داوطلبین میتوانند5روزقبل ازتاریخ 
مزای�ده باهماهنگی دای�ره اجرای احکام مدنی دادگس�تری آق قا 
ازمال مذکور بازدید نمایند7-هرگونه نقل وانتقال اموال توقیفی پس 
از تایی�د صحت مزایده ازناحیه دادگاه میباش�د8-کلیه هزینه های 

نقل وانتقال بعهده برنده مزایده میباشد.
 3116-مدیردفتراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آق قا-کتوکی

آگهی حصر وراثت
بان�و : صدیقه   ش�هرت: رجبی  ن�ام پ�در: منصور  بشناس�نامه : 
21 ص�ادره از: اه�واز درخواس�تی بخواس�ته ص�دور گواهی حصر 
وراث�ت تقدی�م و توضیح داده ک�ه پدرم  مرحوم منصور ش�هرت: 
رجبی  بشناس�نامه 440  صادره: اه�واز در تاری�خ 1392/7/2  در 
----  اقامت�گاه دائمی  ف�وت ورث�ه اش عبارتن�د از 1- حبی�ب 
رجب�ی به ش.ش 1395 اه�واز ت.ت 1353/12/2  2- مجید رجبی 
ب�ه ش.ش 6 اه�واز ت.ت 1350/10/10 3- کاظ�م رجب�ی به ش.ش 
11 اه�واز ت.ت 1337/9/7 4- حمید رجب�ی به ش.ش 1129 اهواز 
ت.ت 1342/10/20 )پسران متوفی(  5- صدیقه رجبی به ش.ش 21 
اه�واز ت.ت 1339/10/17  6- کاظمیه رجبی به ش.ش 877 اهواز 
ت.ت 1333/11/17 7- حمیده رجب�ی به ش.ش 1193 اهواز ت.ت 
1344/7/1 8- فریده رجبی ب�ه ش.ش 51 اهواز ت.ت 1346/9/10 
)دخت�ران متوفی( اینک با انجام تش�ریفات قانونی مراتب مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه 
از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 
تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س�ری و رسمی 

که بعداز این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
03/15- قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی حصر وراثت
بان�و : کاظمیه   ش�هرت: رجبی  ن�ام پ�در: منصور  بشناس�نامه : 
877 ص�ادره از: اهواز درخواس�تی بخواس�ته ص�دور گواهی حصر 
وراث�ت تقدی�م و توضیح داده ک�ه برادرم  مرحوم مجید  ش�هرت: 
رجبی  بشناس�نامه 6  صادره: اهواز در تاریخ 1393/12/7  در ---
-  اقامتگاه دائمی  فوت ورثه اش عبارتند از 1- فخریه س�لیمانی به 
ش.ش 243 اهواز ت.ت 1356/2/7 )همسر متوفی(2- حبیب رجبی 
به ش.ش 1395 اه�واز ت.ت 1353/12/2 3- کاظم رجبی به ش.ش 
11 اه�واز ت.ت 1337/9/7 4- حمی�د رجبی ب�ه ش.ش 1129 اهواز 
ت.ت 1342/10/20 )برادران متوفی(  5- صدیقه رجبی به ش.ش 21 
اه�واز ت.ت 1339/10/17  6- کاظمیه رجبی ب�ه ش.ش 877 اهواز 
ت.ت 1333/11/17 7- حمی�ده رجبی ب�ه ش.ش 1193 اهواز ت.ت 
1344/7/1 8- فری�ده رجبی به ش.ش 51 اه�واز ت.ت 1346/9/10 
)خواهران متوفی( اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید ت�ا هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعداز 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
03/16- قاضی شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی اباغ وقت رسیدگی
نظر به اینکه در پرونده کاس�ه 971454 خواهان سید نعیم موسوی 
فرزند سید سلمان  با وکالت آقای احسان نعاضدی و خانم مریم نیک 
فر درخواستی  به طرفیت آقایان1- سید مهدی جزایری مقدس فرزند 
محمد باقر 2- س�ید محمدعلی جزایری مقدس فرزند س�ید مهدی 
3- س�ید محمد باقر جزایری مقدس فرزند س�ید مهدی  به خواسته 
مطالبه وجه مطروحه  در ش�عبه اول دادگاه عمومی شهرس�تان باوی 
تقدیم نموده اس�ت و آدرس خواندگان را مجهول المکان اعام شده 
اند که این دادگاه در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور مدنی وقت رسیدگی مورخ  5/6/1398 راس 
ساعت 12 صبح جلسه رس�یدگی معین که بوسیله انتشار در جراید 
به خواندگان آقایان1- س�ید مهدی جزایری مقدس فرزند محمد باقر 
2- سید محمدعلی جزایری مقدس فرزند سید مهدی 3- سید محمد 
باقر جزایری مقدس فرزند سید مهدی اباغ میگردد که در وقت معین 

فوق حضور یافته یا ایحه ای ارسال نماید.
03/17- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باوی- علی ساعد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاس�ه 970487 خواهان لیا شحیتاوی فرزند 
محمد دادخواس�تی به طرفیت جاسم ش�حیطاط فرزند ابراهیم به 
خواس�ته طاق به درخواس�ت زوجه در پرونده کاس�ه 970487 
مطروح�ه در ش�عبه اول دادگاه عمومی شهرس�تان ب�اوی تقدیم 
نموده اس�ت و آدرس خوانده را مجهول المکان اعام داشته که در 
اجرای ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب 
در ام�ور مدنی وقت رس�یدگی مورخ 6/6/1398  راس س�اعت  9 
صبح جلسه رسیدگی معین که بوسیله انتشار در جراید به خوانده 
جاسم شحیطاط فرزند ابراهیم اباغ میگردد که در وقت معین فوق 

حضور یافته یا ایحه ای ارسال نماید.
03/18- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان باوی- علی ساعد

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
در خص�وص پرونده کاس�ه 970826 ج ک اج�رای احکام با توجه 
ب�ه صدور دس�تور ضب�ط وثیق�ه گل اوغ�ان حس�نی قچاکندی 
فرزند عوض شش�دانگ یک باب خانه به مس�احت 508 متر مربع 
به ش�ماره پ�اک ثبتی 36 فرع�ی از 51 اصلی واق�ع در بخش 20 
اردبی�ل – گرمی – روس�تای قاچاکند به مبل�غ 360/000/000 ریال 
که در مورخه 1398/4/20 روز پنجش�نبه از ساعت 11 الی 13 ظهر 
از طریق مزایده در واحد اجرای احکام کیفری گرمی واقع در جنب 
فرمانداری س�اختمان دادگستری به فروش خواهد رسید مزایده از 
مبلغ ارزیابی شده کارشناسی شروع وبه کسی که بااترین مبلغ را 
پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وده درصد مبلغ پیشنهادی فی 
المجل�س از برنده مزایده اخذ و به مابق�ی حداکثر یک ماه فرصت 
داده می شود که برنده مزایده به هر عنوان اعام انصراف نماید ده 
درصد مبلغ پیش�نهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد هزینه های 
اجرائی و سایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود طالبین می توانند 
پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی 

این واحد بازدید نمایند.
98/156 مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقاب گرمی 

آگهی حصر وراثت
آقای عوض عس�گری نمین فرزند مالک به ش�رح پرونده کاس�ه 
980150 این ش�ورا در خواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان دلبر شریف نمین فرزند حسن با کد ملی 
1464968338 در تاری�خ 1398/3/14 در اقامت�گاه دائم�ی خود 
ب�درود حی�ات گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت ب�ه : 1- عوض 
عس�گری نمین به شماره شناس�نامه 1466946581 نسبت همسر 
متوفی 2- رضا عس�گری نمین ش ش1467072419 نس�بت پسر 
متوفی 3- رویا عس�گری نمین ش ش 1467016683 نسبت دختر 
متوفی 4- بیتا عس�گری نمین ش ش 1450255711 نس�بت دختر 
متوف�ی 5- ادن عس�گری نمین به ش ش1467035866 نس�بت 
دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در ی�ک نوبت آگهی می نماید هرکس اعتراض دارد ویا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اوباش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به شورا 
تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر وصیتنامه جز سری و رسمی که 

بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و با اثر خواهد بود.
98/157 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین 

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی رضا قربانی دارای شناس�نامه ش�ماره 397 به شرح دادخواست 
به کاس�ه 9801200185 این حوزه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش�ادروان فرخن�ده در تاریخ 98/1/1 در اقامتگاه 
دائم�ی خود ب�درود زندگ�ی گفته ورث�ه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- 
متقاض�ی گواهی حصر وراثت پس�ر متوفی 2- غامحس�ین قربانی به ش 
ش 1608 نس�بت پس�ر متوفی 3- ش�هناز قربانی به ش ش 1609 نس�بت 
دختر متوفی واغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور 
را در ی�ک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی/ متوفیه نزد او باش�د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 4141 رییس حوزه شماره 112 شورای حل اختاف شهرستان نهاوند

اداره ثبت اسناد و اماک  آستانه اشرفیه
 آگه�ی  موض�وع  ماده 3 قانون  و ماده 3 آیی�ن نامه قانون  تعیین تکلیف 
وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  برابر آراء صادره  
هی�ات/ هیاته�ای موضوع  قانون  تعیی�ن تکلیف  وضعی�ت  ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای  فاقد س�ند رسمی مس�تقر در واحد  ثبتی آستانه اشرفیه  
تصرف�ات و مالکان�ه و بامع�ارض متقاضیان محرز گردیده اس�ت بش�رح  
ذیل میباش�د. ردیف 1: برابر رای ش�ماره 139860318006000480  هیات 
یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند 
رس�می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه تصرفات مالکانه با 
معارض متقاضی )اس�معیل آقائی پور فوشازدهی ( فرزند سلیمان بشماره 
شناس�نامه 522 صادره از استانه اش�رفیه  به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین مش�تمل بر س�اختمان بمس�احت 954/14 مترمربع به شماره پاک 
234 فرع�ی از 119 اصل�ی قس�متی از پ�اک 1 و 3  فرع�ی از 119 اصل�ی 
بخش 14 گیان واقع در آس�تانه قریه فوش�ازده جنب مسجد جامع پاک 
2 خریداری از مالک رس�می از نس�ق س�لیمان آقائی پ�ور محرز گردیده 
اس�ت.  ل�ذا به منظ�ور اطاع عموم مرات�ب در دو نوبت ب�ه فاصله 15 روز 
آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص ذینفع به اراء اعام شده اعتراض 
داش�ته باشند باید از تاریخ انتش�ار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
مح�ل تا 2 ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تس�لیم و رس�ید 
اخذ نمایند .معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس�ت دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را ب�ه اداره ثبت محل تحویل دهد. در اینص�ورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حک�م قطعی دادگاه اس�ت در صورتی که اعت�راض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل 
را ارائ�ه نکن�د اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور س�ند مالکیت نماید 
صدور س�ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار 

اول 27 /98/3 تاریخ انتشار دوم 10 /98/4    
          349      رئیس اداره ثبت اسناد و اماک آستانه اشرفیه- رامین باقری  

اخطاریه ماده 101 پرونده اجرایی کاسه 9700203 اصاحی
در خصوص پرونده اجرایی کاس�ه 9700203 له بانک کش�اورزی، 
علیه: عبدال�ه امیری و صدیقه امیری و خدیج�ه امیری و روح اه 
امی�ری و فرنگیس امیری، طبق گزارش اصاحی مورخ 1398/3/7 
کارشناسی رس�می دادگستری پاک ثبتی 405 فرعی از 15 اصلی 
بخش 2 نهاوند مورد وثیقه اس�ناد رهنی ش�ماره 57917 و55669 
و54921 و57918 تنظیمی دفترخانه اس�ناد رسمی شماره 19 شهر 
نهاوند استان همدان به مبلغ 4/243/200/000 ریال ) چهار میلیارد 
و دویس�ت و چهل و س�ه میلیون و دویس�ت هزار ری�ال( ارزیابی 
گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پاک مذکور معترض می باشید 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اباغ به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 3/000/000 ریال 
واریز به حس�اب ش�ماره 0104989226008 بانک ملی به دفتر این 
اجرا تس�لیم نمایید ضمن�ا به اعتراضی که خ�ارج از موعد یا فاقد 
فیش بانکی دستمزد کارشناس�ی تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده 
نخواهد ش�د همچنین به پیوس�ت درخواس�ت افزایش دس�تمزد 
کارش�ناس مربوطه جهت اقدام مقتضی به حضور ارسال می گردد. 

تاریخ انتشار :98/3/27
4144 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک نهاوند – جلیلوند 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 9700657
بدین وس�یله به آقای محمد رضا علی زاده فرزند علی شناس�نامه شماره 13 
شماره ملی 0682148271 به آدرس متن سند : شیروان شهرک امام جمهوری 
26 پاک 37 اباغ می شود  که بانک ملت شعبه خیابان امام خمینی به استناد 
قرارداد بانکی  شماره 9279416234 جهت وصول اصل به مبلغ 18687426 
ریال و سود 8300675 ریال و خسارت تاخیر تادیه  الی یوم الوصول به مبلغ 
8600 ری�ال که جمع�ا موضوع ازم ااج�را  مبلغ 26988101 ری�ال تا تاریخ 
97/11/06 بدهکار می باشد  و از تاریخ مذکور تا روز تسویه  کامل بدهی  طبق 
مقررات  علیه شما اجرائیه  صادر نموده پرونده اجرائی  به کاسه  9700657 
در این اداره  تش�کیل ش�ده  و طبق گزارش مورخ  97/12/06 مامور پس�ت ، 
محل اقامت شما به شرح فوق شناخته نشده  لذا بنا به تقاضای بستانکار  طبق 
ماده 18  آئین نامه اجرا  مفاد اجرائیه  فقط یک مرتبه  در یکی از روزنامه های  
کثیراانتشار محلی آگهی می شود  و چنانچه ظرف مدت 10 روز  از تاریخ این 
آگهی  که روز اباغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننماید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت . 10
صمد ابراهیم زاده – رئیس ثبت اسناد و اماک شیروان 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه 9700646
بدین وسیله به آقای محمد طاهری فرزند علیرضا به شماره شناسنامه 1129 و 
شماره ملی 0829049398 به آدرس متن سند : شیروان خیابان امام خمینی 
روبروی تامین اجتماعی و آدرس اظهاری: شیروان خیابان امام خمینی روبروی 
تامین اجتماعی مغازه تیله سازی اباغ می شود که بانک ملت شعبه مرکزی 
شیروان به استناد قرارداد بانکی  شماره 9024981296 جهت وصول اصل به 
مبلغ 20/538/248 ریال و س�ود 19/759/382 ریال و خسارت تاخیر تادیه 
روزان�ه الی یوم الوصول به مبل�غ 12/239 ریال که جمعا به مبلغ 40297630 
ریال تا تاریخ 97/11/02 بدهکار می باشد  و از تاریخ مذکور تا روز تسویه  کامل 
بدهی  طبق مقررات  علیه شما اجرائیه  صادر نموده پرونده اجرائی  به کاسه  
9700646 در ای�ن اداره  تش�کیل ش�ده  و طبق گزارش م�ورخ  97/011/29 
مامور پست ، محل اقامت شما به شرح فوق شناخته نشده  لذا بنا به تقاضای 
بستانکار  طبق ماده 18  آئین نامه اجرا  مفاد اجرائیه  فقط یک مرتبه  در یکی 
از روزنامه های  کثیراانتشار محلی آگهی می شود  و چنانچه ظرف مدت 10 
روز  از تاریخ این آگهی  که روز اباغ محسوب می گردد ، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننماید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت . 10
صمد ابراهیم زاده – رئیس ثبت اسناد و اماک شیروان 

 آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان: محمد باقری س�اکن: قرچک جنب رستوران مارلیک خوانده: جعفر 
اکرامی نقش س�اکن:  مجهول المکان خواس�ته: مطالب�ه وجه چک »خاصه 
رای« حس�ب محتویات پرونده کاس�ه 97/ش156/3   ش�عبه  سوم  شورای 
ح�ل اخت�اف قرچک درخصوص دادخواس�ت  آقای محم�د باقری بطرفیت  
جعف�ر اکرام�ی نقش  مبنی بر  مطالبه وجه چک  پ�س از انجام اقدامات ازم 
و تش�ریفات قانونی نهایتا بموجب دادنامه مذکور خوان�ده به پرداخت مبلغ  
شصت و پنج میلیون ریال بانضمام تاخیر تادیه دیرکرد آن با احتساب هزینه 
دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز 
پ�س از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواه�ی در دادگاه قرچک می 
باش�د.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف م�دت 20 روز پس از اباغ قابل 
تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باش�د.نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 
اعام ش�ده،خاصه مفاد رای صادره برای یکبار نش�ر آگهی می ش�ود.تاریخ 
انتش�ار،تاریخ اباغ رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به 

پیوست می باشد.
             355  دبیر حوزه سوم شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان: محمد حس�ین حاذق حقیقی س�اکن: ورامین ریح�ان آباد خیابان 
کش�اورزی 8 متری اول پاک 125 خوانده: فریدون قربانی س�اکن:  مجهول 
المکان خواس�ته: مطالبه خس�ارت  »خاصه رای« حس�ب محتویات پرونده 
کاس�ه  433/12/97  ش�عبه  12  ش�ورای حل اخت�اف قرچک درخصوص 
دادخواس�ت آقای محمدحس�ین ح�اذق حقیقی  بطرفیت  فری�دون قربانی  
مبنی بر مطالبه خسارت   پس از انجام اقدامات ازم و تشریفات قانونی نهایتا 
بموج�ب دادنامه مذکور خوانده به پرداخت مبلغ  10  میلیون ریال بابت اصل 
خواس�ته و یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناس�ی بدوی و یک میلیون و 
40 ه�زار ریال بابت هزینه تامین دلیل و 3 میلی�ون ریال بابت از کارافتادگی 
خ�ودرو  جهت تعمیرات بانضمام تاخیر تادیه دیرکرد آن با احتس�اب هزینه 
دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز 
پ�س از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواه�ی در دادگاه قرچک می 
باش�د.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف م�دت 20 روز پس از اباغ قابل 
تجدیدنظر در دادگاه قرچک می باش�د.نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 
اعام ش�ده،خاصه مفاد رای صادره برای یکبار نش�ر آگهی می ش�ود.تاریخ 
انتش�ار،تاریخ اباغ رای محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به 

پیوست می باشد.
         385    دبیر حوزه  12 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان:  مهدی کریمی س�هلوانی س�اکن: تهران مرتضی گرد خیابان نرگس 
وایت 5 پوش�اک سولماز خوانده: 1- محمدباقر خدایاروش 2- سعید ضیائی 
ساکن:  مجهول المکان  خواسته: مطالبه طلب  »خاصه رای« حسب محتویات 
پرونده کاسه  544/12/97  شعبه  12  شورای حل اختاف قرچک درخصوص 
دادخواست  آقای مهدی کریمی سهلوانی  بطرفیت 1-  محمدباقر خدایاروش 
2- سعید ضیائی  مبنی بر مطالبه طلب  پس از انجام اقدامات ازم و تشریفات 
قانون�ی نهایت�ا بموجب دادنام�ه مذکور خوان�ده به پرداخت مبل�غ حکم به 
محکومی�ت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 113 میلیون ریال بابت اصل 
خواس�ته و مبلغ دو میلیون و 560 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیرتادیه  بانضمام تاخیر تادیه دیرکرد آن با احتس�اب هزینه دادرسی در 
حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از اب�اغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف م�دت 20 روز پس از 
انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک می باشد.مفاد 
رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در 
دادگاه قرچک می باشد.نظر به اینکه خوانده مجهول المکان اعام شده،خاصه 
مفاد رای صادره برای یکبار نشر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ اباغ رای 

محسوب می گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به پیوست می باشد.
          388   دبیر حوزه  12 شورای حل اختاف قرچک

آگهی مزایده نوبت اول
نظ�ر به اینکه به موجب اجرائیه ش�ماره  971662  اصداری  از ش�عبه اول 
حقوقی قرچک محک�وم علیه پرناز طیور به پرداخ�ت 86/949/000 ریال 
باب�ت اصل خواس�ته در حق محکوم له س�یف اله رجب�ی عجم و پرداخت 
مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشر در حق صندوق دولت محکوم گردیده 
اس�ت و توجها محکوم له در راستای استیفای محکوم به اموالی از محکوم 
علیه ش�امل یک دس�تگاه دیگ بخار 3 تنی اس�قاط که ب�ا درنظر گرفتن 
ش�رایط بازار و عوامل موثر بر قیمت ها ارزش اس�قاط روز موضوع توقیفی 
)دیگ بخار 3 تنی( از قرار هر کیلوگرم به مبلغ 29/500 ریال حدودا 2500 
کیلوگرم می باش�د توقیف و کارشناسی گردیده است لهذا اموال موصوف 
برای روز دوشنبه مورخ  98/4/18  راس ساعت  10 صبح   الی 11  در محل 
اج�رای احکام مدنی دادگاه عمومی قرچک به معرض مزایده و فروش قرار 
میگی�رد عاقه مندان م�ی توانند در مدت 5 روز قب�ل از موعد مزایده به 
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری قرچک مراجعه و با هماهنگی اجرای 
اح�کام از ام�وال موصوف دیدن نماین�د. مزایده از مبلغ پایه کارشناس�ی 
ش�روع ش�ده و به کس�ی که بااترین مبلغ را پیش�نهاد نماید  واگذار می 
گ�ردد. ایض�ا  ده درصد از وج�ه مزایده فی المجلس از برن�ده مزایده اخذ 
می گردد. و درخواس�ت هایی که پس از مهلت مق�رر تقدیم گردد ترتیب 
اثر نخواهد ش�د. آدرس: اس�تان تهران – قرچک – شهرک طاییه – نبش 

میدان طاییه - ساختمان دادگستری قرچک
           386  مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قرچک – تاجیک
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   دوشنبه

  27 خرداد  1398   
  شماره  4500

   قضایی  

اخبار 

دانستنی های حقوقی

 HEMAYATONLINE. 
IR

دادس��تان نظامی هرمزگان با اشاره به ارس��ال پرونده محیط بانان 
حفاظت محیط زیست استان کرمان به دادسرای نظامی هرمزگان، 

از تبدیل قرار بازداشت موقت چهارمحیط بان به وثیقه خبر داد.
محمدرضا حیدری دلفارد گفت: ساعت 30 دقیقه بامداد یازدهم خرداد 
ماه، محیط بانان با دو شکارچی غیرمجاز در محدوده پارک ملی خبر 
استان کرمان که منطقه حفاظت شده محسوب می شود، مواجه شده 

و به تعقیب آنان پرداختند.
وی با بیان اینکه در جریان این تعقیب و گریز، شکارچیان به سمت 

مأم��وران تیراندازی کرده و دو نفر از آنان را زخمی کردند، افزود: بنا 
به اظهارات محیط بانان، به دنبال شکسته شدن شیشه خودرو بر اثر 
تیراندازی شکارچیان، دید راننده کور شده و خودروی حفاظت محیط 
زیست با موتورسیکلت دو شکارچی برخورد کرد که بر اثر این حادثه 
هر دو راکب موتورس��یکلت مصدوم شدند و به دلیل صدمات وارده 

جان خود را از دست دادند.
دادس��تان نظامی هرمزگان اظهار کرد: اولیای دم متوفیان با طرح 
ش��کایتی در دادس��رای عمومی شهرس��تان بافت، مدعی شده اند 

که محیط بانان عمداً این دو نفر را زیر گرفته اند و قاضی دادس��رای 
عمومی نیز ب��رای 4 محیط بان به اتهام قتل عمد، قرار بازداش��ت 
موقت صادر کرد. وی در خصوص دلیل رسیدگی به این پرونده در 
استان هرمزگان گفت: تعقیب شکارچیان غیرمجاز تا محدوده استان 
هرم��زگان ادامه یافت و حادثه نیز در همی��ن منطقه رخ داد. پس از 
تحقیق از متهمان، قرار بازداشت موقت هر چهار محیط بان که آثار 
گلوله های ساچمه ای شکارچیان بر بدن و صورتشان قابل مشاهده 

است، به قرار وثیقه تبدیل شد.

تبدیل قرار بازداشت موقت چهار محیط بان به وثیقه
اولویت پیگیری 

آزادی محکومان مالی
 مدیرکل زندان های اس��تان کرمانش��اه تاکید کرد: پیگیری آزادی 

محکومان مالی در اولویت قرار دارد.
منصور بیگلری در بازدید از زندان پاوه با بیان اینکه پیگیری آزادی 
محکومان مالی در اولویت قرار دارد، خاطرنشان کرد: اعضای ستاد 
دیه استان کرمانشاه با هدف جذب مشارکت خیران برای کمک به 
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در حال انجام فعالیت هایی موثر 
هستند. وی با قدردانی از خیران استان کرمانشاه یادآور شد: حضور 
برخی زندانیان جرایم کم خطر و محکومان مالی در زندان ها عاوه بر 
ایجاد مشکات اجتماعی باعث تراکم جمعیت در زندان ها می شود. 
مدیرکل زندان های استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: کاهش آمار 
جمعیت کیفری زندان ها و تحق��ق اهداف تأمینی و تربیتی نیازمند 
تاش مضاعف کارکنان و مس��ئوان زندان ه��ا و برقراری تعامل 
سازنده با مقامات قضایی است. وی مشارکت زندانیان در فعالیت ها 
و برنامه های فرهنگی و تربیتی زندان را فرصت مغتنمی برای فراهم 
شدن زمینه بازگشت سعادتمندانه به جامعه دانست و غنی سازی این 

برنامه ها را رویکردی مهم توصیف کرد.

بازدید از زندان دهدشت
 مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و بویراحمد از زندان دهدشت 
بازدید کرد. اسماعیل جمیاری در بازدید از زندان شهرستان دهدشت 
خطاب به زندانیان از آنان خواس��ت تا در مدت زمان تحمل حبس 
ضمن پایبندی و رعایت قوانین و مقررات زندان در جهت بازسازی 
ش��خصیت خود با مس��ئوان زندان همکاری و همراهی داش��ته 
باشند. وی هدف از اجرای مجازات حبس را عبرت پذیری و ندامت 
مجرمان دانست و اظهار کرد: هزینه های زیادی صرف نگهداری از 
زندانیان می شود. به امید آنکه افراد در زندان با شرکت در برنامه های 
فرهنگی، تربیتی، آموزش��ی و دینی و مذهبی اوقات فراغتشان پر 
شود و نیز در مسیر اصاح و تربیت قرار بگیرند تا پس از آزادی مورد 
اعتماد، پذیرش و حمایت خانواده و جامعه قرار گرفته و به طور مجدد 
به زن��دان بازنگردند. جمیاری اعطای انواع تس��هیات و رفاهیات 
قضایی مانند مرخصی، اشتغال به کار، عفو موردی، آزادی مشروط، 
تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و … را نشانه رأفت اسامی نظام 
قضایی و توجه به کرامت انس��انی افراد دانس��ت و بیان کرد: شرط 
بهره مندی از این گونه امتیازات حسن رفتار و کردار و ابراز ندامت و 

پشیمانی از گذشته است.

آغاز عملیات سقف ریزی سوله
 چند منظوره زندان مرکزی اراک

 مدیرکل زندان های استان مرکزی از آغاز سقف ریزی سوله ورزشی 
و چند منظوره در حال احداث زندان مرکزی اراک خبر داد.

علی عباس فاحتی مطلق از آغاز سقف ریزی سوله ورزشی و چند 
منظ��وره در حال احداث زن��دان مرکزی اراک خب��ر داد و گفت: با 
احداث پروژه سوله چند منظوره و مشترک زندان مرکزی و اردوگاه 
مش��کات فضای فیزیکی اجرای برنامه های ورزشی، فرهنگی و 
تربیتی به منظور تحقق طرح های اوقات فراغت کارکنان و همچنین 
برنامه های اصاحی و تربیتی و بازگشت سامت زندانیان به جامعه 

مرتفع می شود.

ب�ا عنایت به اینکه براب�ر مقررات تبصره ی�ک ماده 3 و 
تبصره 4 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، 
اختاس و کاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات جرایم 
نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختاس و ارتشا، 
جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات 
تع�دد جرم موضوع ماده 134 قانون مجازات اس�امی 
نس�بت به جرایم ارتشا و اختاس قابلیت اعمال دارد یا 
خیر؟ به عنوان مثال چنانچه یک�ی از کارکنان نیروهای 
مسلح اقدام به اخذ رشوه در دوازده مرحله از دوازده نفر 
و از هر یک نود هزار تومان کند، آیا برای وی یک مجازات 
بر مبنای جمع مبالغ بر اس�اس بند ج م�اده 118 قانون 
مجازات جرایم نیروهای مس�لح تعیین خواهد شد یا با 
رعایت مق�ررات تعدد جرم م�اده 134 قانون مجازات 
اس�امی ب�رای وی دوازده مجازات بر اس�اس بند الف 
ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تعیین 

خواهد شد؟ 
آنچه در تبصره یک ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تش��دید مجازات 
مرتکبین ارتشا، اختاس و کاهبرداری و ماده 121 قانون مجازات 
جرایم نیروهای  مسلح آمده، شامل یک جرم اختاس یا ارتشا است، 
یعنی موضوعی که از بابت آن رشوه دریافت می شود، »واحد« است و 
پرداخت وجه یا مال... به دفعات صورت گرفته یا مختلس از صندوق 
مشخصی وجوهی را به دفعات برداش��ت می کند که در این صورت 
مجموع مبالغ، ماک تعیین مجازات و صاحیت است و قاعده تعدد 
جرم جاری نیست. اما اگر کارمند دولت یا فرد نظامی )از افراد مختلف( 
برای موضوع های متعدد وجوهی اخذ کند، مشمول مقررات فوق الذکر 
نبوده و مقررات تعدد جرم )ماده 134 قانون مجازات اسامی 1392( 
درباره او قابل اعمال اس��ت. برابر ماده 175 قانون مجازات اسامی 
مصوب سال 1392 شهادت ش��رعی چون شارع آن را معتبر دانسته 
دارای حجیت است، اگرچه مفید علم نباشد و برابر ماده 212 این قانون 
»اگر علم قاضی با ادله دیگر در تعارض باشد و علم، بین باقی بماند، آن 
ادله برای قاضی معتبر نیست.« بنابراین ازم نیست شهادت شرعی 
موجب علم قاض�ی شود بلکه موض�وعیت دارد. اما اگر قاضی برخاف 
آن، علم حاصل کند، دیگر برای قاضی معتبر نیس��ت و قاضی با ذکر 
مست�ندات عل�م خ�ود و جه�ات رد مف�اد ش�هادت شه�ود، رأی ص�ادر 

می کند؛ از این رو بین دو ماده یادشده هیچ گونه تعارضی وجود ندارد.

آیا ماده 123 قانون مجازات اسامی مصوب سال 13۹2 
در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می شود؟ یعنی 
»ارت�کاب اعمال مجرمان�ه تا انتها مانن�د تیراندازی به 
ش�خصی که قباً فوت کرده« و »شروع به ارتکاب جرم 
محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قباً فوت 

کرده است؟«
مقنن طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اس��امی مصوب سال 
1392 در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را 
در حکم شروع به جرم دانسته است. در بند 2 در قانون مجازاتی تعیین 
نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال 
کافی نبوده و عملیات مادی جرم )محال(  باید به صورت کامل انجام 
شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده 122 قانون مجازات 

اسامی مصوب سال 1392 شود.

دستگیری قاتل در استان فارس 
پس از 4 ساعت

دادستان عمومی و انقاب مرکز استان فارس از دستگیری قاتلی خبر داد 
که در اقدامی عجیب دختر مورد عاقه، خواهر و مادر وی را به قتل رساند.

 حیدر آسیابی از دستگیری قاتلی خبر داد که در اقدامی عجیب دختر مورد 
عاقه، خواهر و مادر وی را به قتل رس��اند و با بیان اینکه پس از وقوع این 
قتل، اکیپ بررسی صحنه جرم با هدایت بازپرس ویژه قتل دادسرای شیراز 
در محل حادثه حاضر ش��دند، گفت: در بررسی اولیه مشخص شد قاتل با 
مقتوان پسرعمو بوده و این اقدام را در پی دریافت پاسخ رد به خواستگاری 

وی از یکی از دختر عمو های خود انجام داده است.
وی با بیان اینکه با دس��تورات مقام قضایی و اقدامات تأمینی و همچنین 
سرعت عمل نیرو های انتظامی این قاتل 4 ساعت پس از اقدام به قتل در 
شهرس��تان فیروزآباد و در حین هماهنگی و تاش جهت خروج از کشور 
دستگیر شد، گفت: دس��تورات ازم جهت انتقال قاتل به شیراز و تکمیل 

تحقیقات به بازپرس ویژه اباغ شده است.

پرونده شرکت داروسازی زهراوی 
در مرحله تجدید نظر است

رییس دادگستری شهرستان بس��تان آباد گفت: پرونده مربوط به شرکت 
داروسازی زهراوی در مرحله تجدید نظر است. حجت ااسام جواد علیزاده 
اظهار کرد: حکم مربوط به پرونده ش��رکت داروسازی زهراوی در دادگاه 
بدوی صادر ش��ده اما به دلیل اعتراض طرف های دعوی، هم اکنون این 
پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع ش��ده است. وی افزود: هر گونه حکم 
 قطعی ب��رای این پرونده پس از بررس��ی های ازم و اع��ام نظر دادگاه 

تجدید نظر صادر می شود.

کشف و توقیف 3/5 تن گوشت 
غیربهداشتی در قرچک

دادس��تان شهرس��تان قرچ��ک از کش��ف و توقیف 3 و نیم تن گوش��ت 
غیربهداش��تی و تش��کیل پرونده قضای��ی در این شهرس��تان خبر داد. 
حجت ااسام علی سینکایی از پلمپ یک سردخانه و توقیف 3 و نیم تن 
گوشت فاسد و غیربهداشتی در شهرس��تان قرچک خبر داد و گفت: طی 
بازدید و بررس��ی مشاهده کردیم در یک س��وله  که به صورت غیرقانونی 
تبدیل به سردخانه شده بود، گوش��ت آلوده و غیر بهداشتی  به میزان 3 و 
نیم تن دپو شده است. دادستانی شهرستان قرچک ضمن اشاره به اینکه 
گوشت های آلوده به آزمایشگاه ارسال شده اس��ت، ادامه داد: در این باره 

پرونده قضایی تشکیل شده است و تحقیقات ادامه دارد.

ق�رار سق�وط دع�وا 
آرا و تصمیماتی که مراجع قضای��ی صادر می کنند، به دو نوع حکم و قرار 
تقس��یم می شود. قرارها نیز دو نوع هس��تند؛ برخی از آنها قاطع دعوا بوده 
و برخی دیگر مقدماتی هستند. قرار س��قوط دعوا یکی از قرارهای قاطع 

دعواست که در این نوشتار به معرفی آن خواهیم پرداخت.
همه شهروندان حق مراجعه به دادگاه برای درخواست رسیدگی به اختاف 
مورد نظر خود را دارا هس��تند. این حق در اصل 34 قانون اساس��ی مورد 
تصریح قرار گرفته و نیز ذکر شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از 
شهروندان سلب کند. زمانی که دادخواستی به دادگاه تقدیم می شود، مدیر 
دفتر دادگاه بررسی های ازم را انجام داده و سپس آن را در اختیار قضات 
قرار می دهد. قاض��ی دادگاه با درنظرگرفتن مفاد پرونده، انجام تحقیقات 

و… رأی خود را در دو قالب »حکم« یا »قرار« صادر می کند.
حکم در مواردی صادر می شود که قاضی دادگاه در رأی خود در مورد حق یا 
بی حقی طرفین نظر می دهد )در ماهیت دعوا( و پس از صدور رأی، رسیدگی 

به پرونده در این دادگاه پایان می  پذیرد. )قاطع دعوا(
قرار به دو دسته قرار قاطع دعوا و قرارهای اعدادی )تمهیدی یا مقدماتی( 

تقسیم می شود.

 موارد صدور قرار سقوط دعوا
قرار سقوط دعوا در موارد زیر صادر می شود:

مواردی که حق اصلی مطرح شده در پرونده به صورت ارادی یا غیرارادی 
از بین رفته باشد.

زوال ارادی: به این معناس��ت که طرفین خودشان از حق شان صرف نظر 
یا گذش��ت می کنند. مثًا طلبکار طلب خود را می بخشد یا با هم مصالحه 
می کنن��د. زوال غیرارادی: مث��ًا فوت طرفین در دع��اوی که مربوط به 
شخصیت طرفین است )مانند ازدواج و طاق( مانع رسیدگی خواهد بود. 
البته در دعاوی مربوط به قراردادها یا چک، فوت طرفین مانع رس��یدگی 

نیست بلکه وراث جایگزین فرد فوت شده می شوند.
صرف نظرکردن از دعوا )ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی(: فرض کنید 
شخصی علیه شخص دیگری در دادگاه دعوایی را مطرح کرده است. پس از 
طرح دعوا به دلیل احتمال شکست یا دایل دیگر از ادامه رسیدگی پشیمان 

شده و نمی خواهد دعوا ادامه پیدا کند. 
در صورتی که طرف دیگر در دادگاه )به این دلیل که از رأی دادگاه به نفع 
خود اطمینان ندارد( رضایت خود را با پایان رس��یدگی اعام کند، قرار رد 
دعوا صادر می ش��ود و دعوا فیصله می یابد اما اگر طرف دیگر که مخاطب 
دعوا بوده است به دلیل احتمال پیروزی تمایل داشته باشد که دعوا ادامه 
پیدا کند و حکم به محکومیت طرف دیگر صادر ش��ود، راه دیگری برای 
فردی که دعوا را به دادگاه برده اس��ت برای پایان  دادن به رسیدگی وجود 

دارد که عبارت از صرف  نظر کلی از دعواست.
پس از اینکه ش��خص از دعوای خود به طور کلی صرف نظر می کند، حق 

اصلی فرد از بین می  رود و قرار سقوط دعوا صادر می شود.

 آثار قرار سقوط دعوا
قرار سقوط دعوا مانند اسناد رسمی دارای قدرت اثباتی است.

بعد از صدور قرار س��قوط دعوا اگر طرفین به آن اعتراضی داش��ته باشند، 
می توانند در دادگاه بااتر درخواست تجدیدنظر را مطرح کنند.

اگر اعتراضی به این قرار صورت نگیرد یا اعتراض شود و در مراجع بااتر 
رأی دادگاه اولی تأیید شود، قرار قطعیت پیدا می کند و به دلیل ازبین رفتن 

حق اصلی امکان طرح دعوای مجدد وجود نخواهد داشت.

تهدید به معن�ای ترس�اندن دیگری از 
یک خطر ج�دی و قریب الوقوع به قصد 
وادار کردن او به انجام دادن عملی معین 
)مانند ارتکاب جرم یا دادن مال( برخاف 
میل آن شخص، به گونه ای است که فاعل 
از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای 
خواس�ته  تهدیدکننده، خود را ناگزیر از 
اطاع�ت از او بداند. اغلب قانونگذاران از 
جمله قانونگ�ذار ایرانی عم�ل تهدید را 

جرم شناخته اند.

 اقسام تهدید
1- تهدید به منظور گرفتن نوشته، سند و غیره. به  
موجب ماده  668 بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسامی مصوب سال 1375 »هر کس با جبر و قهر 
یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به  دادن نوشته یا 
سند یا امضا یا مهر کند یا سند و نوشته ای که  متعلق 
به او یا سپرده به اوس��ت را از وی بگیرد، به حبس 
از س��ه ماه  تا دو سال و تا 74 ضربه شاق محکوم 
خواهد شد.« موضوع تهدید در این ماده، منحصراً 
گرفتن نوش��ته، س��ند و امثال این ها، با توسل به 
 زور است و سایر اقس��ام تهدید را در بر نمی گیرد. 
2- تهدی��د به ضررهای نفس��انی، مال��ی وغیره: 
به موجب ماده  669 بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسامی مصوب سال 1375 »هرکس دیگری را 
به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا 
مالی یا به افش��ای سری نسبت به خود یا بستگان 
او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای 
وجه یا تقاض��ای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا 
نکرده باشد، به مجازات شاق تا 74 ضربه یا زندان 
از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.« به عنوان 
 مثال اگر ش��خصی دیگری را به کور کردن چشم 
یا به شکس��تن دندان تهدید  کند، عمل او مصداق 
تهدید به ضررهای نفسی است و اگر آن شخص 
را از مخاطرات مربوط ب��ه آبرو یا ناموس خود او یا 
بستگانش بترساند، عمل وی تهدید به ضررهای 
شرفی محسوب می شود. تهدید به افشای اسرار: 
تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص 
از برما کردن اموری است که چندان اهمیت دارد 
که افراد معموًا آن را از دیگران مخفی می کنند و 
حتی ممکن اس��ت برای محفوظ ماندن آن بهای 
زیادی بپردازند. ماک تشخیص اینکه چه اموری 
برای چه کسانی سر محسوب می شود، داوری عرف 
است. به طورکلی می توان گفت اموری که از افشای 

آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمی شود، 
سر محسوب نمی شود و تهدید به افشای آن جرم 
نیست. تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به 
خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، 
مشمول ماده  669 بخش تعزیرات قانون مجازات 
اسامی مصوب سال 1375 است. به عنوان  مثال، 
اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش 
را س��رقت خواهد کرد یا منزل ب��رادرش را آتش 
خواهد زد، با جمع ش��رایط تهدید واقع  شده است. 
تهدید با اس��تفاده از س��اح: به موجب ماده  617 
تهدید به افشای اسرار »هر کس به وسیله  چاقو یا 
هر نوع اسلحه  دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا 
آن را وسیله  مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید 
قرار دهد یا با کسی گاویز شود، در صورتی که از 
مصادیق  محارب نباش��د، به حب��س از 6 ماه تا دو 
سال و تا 74 ضربه ش��اق محکوم خواهد شد.« 
به گزارش مه��داد، تفاوت این قس��م از تهدید با 
تهدید به ضررهای نفس��انی و مالی موضوع ماده  
669 این اس��ت که اوًا در جرم موضوع ماده  669 
فرقی نمی کند که وسیله  تهدید چه باشد. )این معنا 
از عبارت »به هر نحو« قابل  فهم اس��ت( اما برای 
تحقق بزه موضوع ماده  617 استفاده از وسیله  خاص 
)یعنی اسلحه اعم از ساح سرد مانند چاقو و ساح 
گرم مانند کلت کمری( ضرورت دارد. بدین ترتیب 
ماده  617 مخصص ماده  669 محسوب می شود. 
یعنی اگر مرتکب تهدید از ساح استفاده  کند، عمل 
او از شمول ماده  669 خارج می شود و با جمع سایر 
شرایط، مصداق ماده  617 است. ثانیاً تهدید موضوع 
ماده  669 حصری و محدود به مواردی است که در 

متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای 
نفسی، شرفی، مالی و افش��ای سر نسبت به خود 
شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه 
می ش��ود.  اما تهدید موضوع ماده  617 محدود به 
نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که 
به وسیله  ساح انجام شود، در بر می گیرد. ثالثاً تهدید 
موضوع ماده  617 جرمی غیرقابل گذشت است که 
رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی 
خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع مواد 668 
و 669 به تصریح ماده  104 قانون مجازات اسامی 
از جرایم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با 
شکایت شاکی خصوصی آغاز نمی شود و در صورت 
رضایت و اعام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً 
موقوف می ش��ود. تهدید دیگران به ارتکاب جرم: 
گاهی اوقات بزهکاران برای رس��یدن به مقاصد 
خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به 
تهدید می شوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار 
به ارتکاب جرم کند، به گونه ای که تهدیدشونده بر 
اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت 
و بر خاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم 
شود و دست به عمل مجرمانه بزند، در این صورت 
تهدیدکننده طبق بند الف ماده  126 قانون مجازات 
اس��امی به عنوان مع��اون جرم و تهدیدش��ونده 
به عنوان مباش��ر و فاعل جرم م��ورد تعقیب قرار 
می گیرد و هرگاه تهدید به قدری قوی باش��د که 
عاوه بر س��لب رضایت، اراده نی��ز از فاعل جرم 
سلب ش��ود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت 
و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. 
چراکه مطابق ماده  140 قانون مجازات اسامی، 

مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق می شود که 
فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باش��د 
و طبق م��اده  151 همان قانون هرگاه کس��ی بر 
اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه 
 شود، مجازات نمی ش��ود و به جای او اکراه کننده 
به مجازات فاع��ل جرم محکوم می ش��ود. البته 
به تصریح ماده  375 قانون مجازات اسامی اکراه 
بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری 
را ولو از روی اکراه به قتل برس��اند، قصاص شده و 
اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می شود؛ مگر 
آن که اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد 
که در این ص��ورت فقط اکراه کنن��ده محکوم به 

قصاص می شود.

 شرایط تحقق تهدید
تهدید در تمام حاات در صورتی محقق می شود 

که تمام شرایط زیر موجود باشد:
اوًا تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص 
باش��د و تهدیدکننده به وضوح تهدیدشونده را به 
قتل یا ضررهای مادی، معنوی، ش��رفی و افشای 
س��ر خود یا بس��تگانش تهدید کند، به نحوی که 
برای قاضی ابهام یا تردیدی درباره  موضوع تهدید 
وجود نداشته باش��د. مثًا اگر شخصی به دیگری 
بگوید »حسابت را می رس��م« یا »کاری می کنم 
که مرغان هوا به حالت گریه کنند« یا »اش��کت 
را در می آورم« هیچ ی��ک از این ها به لحاظ مبهم 
بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفس��ی یا شرافتی، 
تهدید محس��وب نمی ش��ود. ثانیاً تهدی��د باید با 
ارت��کاب اعم��ال غیرقانونی و برای رس��یدن به 
منفعت نامشروع صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی 
برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد 
که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، 
این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمی شود. ثالثًا 
تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و 
تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز 
مؤثر بودن تهدید، امری نس��بی و منوط به اوضاع 
و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است بنابراین 
اگر شخصی ناتوان، فردی نیرومند را از وارد آوردن 
صدمات بدنی بترس��اند، از آنجایی که این نحو از 
ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمی کند، 
تهدید محقق نمی شود. همچنین صرف خوف و 
ترس از کس��ی یا چیزی تهدید به ش��مار نمی آید 
بلکه بیم و ت��رس فاعل باید از عم��ل تهدیدآمیز 

تهدیدکننده ناشی شده باشد.

محدوده تهدید در قلمرو قانون

گزیده ها

نظریه مشورتی

رییس کل دادگستری استان گیان گفت: شرکت آب منطقه ای 
اختیار ازم برای برخورد با متجاوزان و متصرفان، بدون نیاز به 

تشکیل پرونده قضایی را دارد. 

احمد س��یاوش پور در نشس��ت ش��ورای حفظ حقوق بیت المال استان 
گیان با موضوع حفاظت از بس��تر و حریم رودخانه های استان تصریح 
ک��رد: بارندگی ها عاوه بر خی��ر و برکتی که به همراه داش��ت موجب 
خس��ارات زیادی شد که هش��دار و زنگ خطری جدی برای مسئوان 

به شمار می رود.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون، شرکت آب منطقه ای اختیار ازم برای 
برخورد با متجاوزان و متصرفان را بدون نیاز به تش��کیل پرونده قضایی 
دارد، اظهار کرد: ازم اس��ت با جدیت در پیشگیری از آسیب ها و نظارت 
مس��تمر، با تجاوزها و تصرفات از همان ابتدای وقوع آن برخورد قانونی 

صورت گیرد و رجوع به دستگاه قضایی در آخرین مرحله مدنظر باشد.
رییس کل دادگستری استان گیان در ادامه خواستار دقت و حساسیت 
در صدور مجوز برداش��ت شن و ماسه از بس��تر رودخانه ها شد و با اشاره 
به شیوه نامه ساماندهی رودخانه ها بیان کرد: هدف از تدوین شیوه نامه 

ساماندهی رودخانه ها، کمک به حفظ منابع و بهبود وضعیت نگهداری 
رودخانه هاس��ت و ازم است دادستان ها و روسای دادگستری ها در کل 
استان با نظارت و پیگیری مستمر در صورت مشاهده هرگونه انحرافی 
در مراحل اجرایی آن با قاطعیت برخورد کنند. به گزارش روابط عمومی 
دادگستری اس��تان گیان، وی خاطرنشان کرد: مصالح مورد نیاز برای 
امور عمرانی استان نباید تنها از بستر رودخانه ها تامین شود. درحالی که 
می توان با اس��تخراج از معادن کوهی در مکان هایی با کمترین پوشش 
گیاهی و به کارگیری ظرفیت خطوط ریلی در جهت حمل و انتقال مصالح 
به نقاط مختلف اس��تان، این نیاز را برطرف کرد. سیاوش پور تاکید کرد: 
مدیران و مس��ئوان دس��تگاه های اجرایی در صورت مشاهده هرگونه 
تعرض به حق��وق بیت المال و اعمال فش��ار از س��وی فرصت طلبان و 
سودجویان، دستگاه قضایی را مدافع و پشتیبان خود دانسته و با گزارش 
این گونه موارد، در استیفای حقوق مردم از هیچ کوششی فروگذار نکنند.

رییس کل دادگستری گیان مطرح کرد

اختیار قانونی شرکت آب منطقه ای برای برخورد
 با متصرفان بدون تشکیل پرونده قضایی

دادس��تان عمومی و انقاب مرکز اس��تان کرمانش��اه از جمع آوری 
یک هزار و 600 قوطی شیرخش��ک تقلبی از س��طح داروخانه های 

شهر روانسر خبر داد.
محمدحسین صادقی اظهار کرد: در چند روز اخیر تعدادی از شهروندان 
روانس��ری با مراجعه به دادس��رای عمومی و انقاب این شهرستان 
نسبت به عرضه شیر خشک تقلبی در س��طح داروخانه های روانسر 
طرح ش��کایت کردند. وی از ورود فوری ضابطان دستگاه قضایی به 
این پرونده خبرداد و تصریح کرد: بنا بر اظهارات شاکیان پرونده این 
افراد پس از خرید شیر خشک از داروخانه های سطح شهر متوجه شدند 
شیرخش��ک هایی که با عنوان چند برند معتبر به آنان فروخته شده، 

تقلبی بوده و احتماًا حاوی آرد گندم است.
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کرمانشاه تاکید کرد: پس از 
وصول این گزارشات، دستگاه قضایی شهرستان بافاصله به منظور 

بررسی ابعاد، شناسایی و تعقیب مرتکبان وارد عمل شد.
به گزارش روابط عمومی دادس��رای عمومی و انقاب مرکز استان 
کرمانشاه، وی خاطرنش��ان کرد: با تش��کیل پرونده قضایی در این 
رابطه، ضابطان دستگاه قضایی و شبکه بهداشت شهرستان روانسر، 
تمامی ش��یر خش��ک های مش��کوک را که بالغ بر یک هزار و 600 
قوطی بود، از س��طح داروخانه ها جمع آوری کردند و برای آزمایش و 
بررسی های کارشناسی در اختیار معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 

پزشکی قرار گرفت.
صادقی تاکید کرد: براساس تحقیقات گسترده ای که ضابطان دستگاه 
قضایی در خصوص این پرونده داش��تند و نیز گردآوری مستندات و 
اظهارنظر متولیان داروخانه ها، اش��خاصی فعًا با هویت نامعلوم به 
صورت منس��جم و سازمان یافته در س��طح این داروخانه ها با توسل 
به ترفند و حیله و فریب کارکنان داروخانه ها در پوش��ش خریدار در 

فرصت مناسب مبادرت به جایگزین کردن شیر خشک های تقلبی با 
محصوات اصلی کرده اند.

وی با بیان اینکه این افراد فعالیت خود را عاوه بر شهرستان روانسر 
در سایر شهرس��تان های استان نیز گس��ترش داده اند، یادآور شد: با 
توجه به حساسیت موضوع و از آنجایی که نوزادان و اطفال شیرخوار 
در معرض مستقیم تهدیدات و خطرات جسمی ناشی از مصرف این 
قبیل فرآورده های خوراکی تقلبی و غیرقابل مصرف قرار دارند و حوزه 
اقدامات مرتکبان، تمامی استان کرمانشاه را در بر گرفته، لذا دستورات 

ازم به معاونت غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی داده شده است.
دادستان عمومی و انقاب مرکز استان کرمانشاه تاکید کرد: دستگاه 
قضایی با همکاری سایر مراجع ذی ربط تا تکمیل تحقیقات مقدماتی 
و شناس��ایی مرتکبان بررس��ی موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار قرار دارد.

دادستان کرمانشاه خبر داد
جمع آوری 1600 قوطی شیرخشک تقلبی از سطح داروخانه های شهرستان روانسر 
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   اجتماعی  

چهره ها

برخورد جدی پلیس با مزاحمان نوامیس
 فرمانده انتظامی پایتخت گفت: عدم 
رعایت ش��ئونات اسامی، مزاحمت 
ب��رای نوامی��س و دور دور کردن از 
جمله مواردی هس��تند ک��ه پلیس 
تهران ب��ا قاطعیت و جدی��ت آنها را 
دنبال کرده و برخ��ورد خواهد کرد.  
سردار حسین رحیمی تصریح کرد: ما 
اجازه نمی دهیم فضای ش��هرکه متعلق به همه مردم اس��ت را عده ای به 
چالش کشیده و دچار خدشه کنند.  افراد باید در معابر و انظار عمومی شئونات 

و مقررات را رعایت کنند.

دلیل نوبت دهی های طوانی 
در بیمارستان ها

 مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان 
غ��ذا و دارو درب��اره نوبت دهی های 
طوانی در بیمارستان ها برای انجام 
اعمال جراحی اظهار کرد: اینکه گفته 
می شود یک کاای پزشکی موجود 
نیس��ت و به این علت نوبت دهی ها 
طوانی ش��ده اند، درس��ت نیست. 
سیدحس��ین صفوی افزود: بحث نوبت ده��ی در مراکز درمانی دولتی که 
دارای پوش��ش بیمه ای هس��تند و در قالب طرح تحول نظام سامت کار 
می کنن��د، موضوع جدیدی نبوده و در همه ج��ای دنیا نظام های حمایتی 

درحوزه سامت، سیستم نوبت دهی دارند. 

جذب 50 هزار معلم 
در سال تحصیلی جدید

 رییس دانشگاه فرهنگیان گفت: بر 
اس��اس آخرین مذاک��رات صورت 
گرفت��ه، س��ازمان ام��ور اداری و 
استخدامی با استخدام 25 هزار نفری 
معلم از طریق کنکور برای مهر سال 
98 موافق��ت خواهد کرد. حس��ین 
خنیفر بیان کرد: همچنین در تاش 
هستیم از طریق ماده 28 که فارق التحصیان دانشگاهی زیر 30 سال و 
با معدل 15 به باا هستند نیز حدود 25 هزار مجوز جذب بگیریم و کسری 

معلم را جبران کنیم.

 شرایط دریافت کمک های مردمی 
در مدارس دولتی

رییس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش ش��هر تهران با بیان 
اینکه اخذ کمک های مردمی در مدارس دولتی باید داوطلبانه باشد، 
گفت: این کمک ها باید پس از شروع سال تحصیلی و با هماهنگی 
انجمن اولیا و مربیان دریافت ش��ود. ق��درت اه گراوند اظهار کرد: 
ما معتقدیم مش��ارکت مردمی باید کامًا اختیاری باش��د و ثبت نام 

دانش آموزان در مدرسه منوط به پرداخت وجه نشود. 

درخواست سهمیه مازاد حج 
 رییس س��ازمان حج و زیارت گفت: درخواس��ت دریافت س��همیه 
مازاد برای حج تمتع 98 به طرف س��عودی اعام شده و قرار است 
تا نیمه ماه شوال پاسخ این درخواست ارائه شود. علیرضا رشیدیان 
با بیان اینکه امس��ال آمار زائران خانم بیش از مردان اس��ت، بیان 
 کرد: از مجم��وع 86 هزار و 550 زائر ایرانی حدود 43 هزار نفر زن و 
37 هزار نفر مرد هس��تند. به گفته وی، میانگین سن حجاج ایرانی 

امسال 56 سال است.

اعام زمان برگزاری 
انتخابات شورایاری ها

سخنگوی ش��ورای اس��امی ش��هر تهران از برگزاری انتخابات 
ش��ورایاری ها در پایان تیرماه سال جاری خبر داد. علی اعطا افزود: 
تمامی پیش��نهادات اعضای شورای اسامی ش��هر تهران در این 
خصوص مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نهایت پس از تصویب 
آیین نامه  اجرایی انتخابات ش��ورایاری ها، از هفته  آینده ثبت نام این 
انتخابات آغاز می شود. وی گفت: هیات تطبیق فرمانداری می تواند 
تا 14 روز اعتراض خود نسبت به مغایرت مصوبات آیین نامه  برگزاری 

انتخابات شورایاری ها را اعام کند. 

تعیین شهریه مهدهای کودک 
تا 15 تیرماه

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیس��تی از تعیین شهریه مهدهای 
کودک تا 15 تیرماه خبر داد و گفت: بعد از اباغ بخشنامه جدید قابل اجرا 
است. حبیب اه مسعودی فرید با بیان اینکه میزان شهریه استان ها و 
مناطق مختلف متفاوت خواهد بود، اظهار کرد: شهریه مهدهای کودک 
براساس موقعیت و مکان جغرافیایی تعیین خواهد شد.وی افزود: پس 
از اباغ شهریه ها توسط سازمان بهزیستی بخشنامه جدید قابل اجرا 

است و مهدها باید تا زمان اباغ منتظر بمانند.

خلیج فارس و دریای عمان 
مواج می شوند

سازمان هواشناسی کشور برای خلیج فارس و دریای عمان تا پایان 
هفته، تشکیل موج هایی تا ارتفاع سه متر پیش بینی کرد. این سازمان 
اعام کرد، با توجه به وزش باد ش��دید ارتفاع موج در این دو منطقه 
به 1/5تا دو متر می رسد و در مناطق فراساحلی ارتفاع موج به 2/5 تا 

سه متر نیز خواهد رسید. 

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

چالش ترافیک اکران در سینما
»حمایت« از انتقاد سینماگران درباره زمان نمایش فیلم ها گزارش می دهد

مدت هاست که عرصه 
سارا طالبی زاده

 گروه فرهنگی 
»اک�ران« در س�ینما 
و  قش�ه  منا مح�ل 
اعتراض بس�یاری از 
کارگردانان و تهیه کنندگان شده است. این اعتراض ها حتی 
به جایی رسیده که صدای برخی از چهره های بازیگری نیز 
نسبت به زمان اکران فیلم هایشان بلند شده است! گروهی 
معتقدند که ش�رکت های پخش فیل�م و همچنین برخی از 
پردیس های سینمایی که عنوان سرگروه را یدک می کشند، 
به صورت مافیایی عمل می کنند و برای اکران فیلم هایی که 
خود تهیه کننده آن هستند، بهترین زمان را در نظر می گیرند. 
اما به هرحال موضوع »اکران« همیشه جای اما و اگر داشته 
و حتی با وج�ود تصویب نظام نامه جدید، هنوز با حواش�ی 

زیادی روبه روست.

 واکنش مسئوان به موضوع »اکران«
سی ام اردیبهشت ماه بود که حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی در 
نشست خبری تاکید کرد که سازمان سینمایی دخالت در شیوه اکران را 

بر نمی تابد!
وی درباره تشکیل شورای درجه بندی سنی و همچنین رویکرد های حوزه 
هنری درباره اعمال نظر در اکران فیلم ها بیان کرد: بستر های نمایشی با 
توجه به اینکه حاکمیت فرهنگی در حوزه سینما در دست سازمان سینمایی 
اس��ت، اجازه ندارند در نمایش فیلم های دارای پروانه، چیزی را اضافه یا 
کم کند. طبعًا سازمان سینمایی این موضوع را برنمی تابد. پروانه نمایش 

سازمان سینمایی نباید کم یا اضافه شود و من هم شنیده ام که این اتفاق 
خیلی کم روی داده است.

روز گذش��ته نیز، غامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش خبر 
از اجرایی شدن قرارداد مکانیزه توزیع کنندگان و سینماداران از نیمه دوم 
مرداد داد و تاکید کرد که س��ینمادار و توزیع کننده ای که مکانیزه نباش��د 

امکان ثبت قرارداد و اخذ حواله نخواهد داشت. 

 بی درایتی در اکران، فیلم ها را نابود می کند
اما علیرغم همه تصمیمات گرفته شده و صحبت های مطرح شده، یک 
کارگردان هم معتقد است که بی درایتی در اکران، فیلم ها را نابود می کند. 
سلما بابایی، نویسنده و کارگردان سینما با گایه از وضعیت اکران آخرین 
فیلمش، »وکیل مدافع« به باشگاه خبرنگاران گفت: زمان اکران نامناسب 
و نداش��تن تبلیغات خوب و گسترده باعث ش��د در اکران این فیلم موفق 
نباشیم و فکر می کنم علت اصلی آن بی درایتی مسئوان ارشاد در اکران 
بود. وی افزود: به نظرم تا زمانی که تدبیری مناسب برای اکران اندیشیده 

نشود خروجی آن جز نابودی فیلم ها، نخواهد بود.
  

 آینده نگری نداریم
سعید خانی تهیه کننده و پخش کننده س��ینما نیزبا اشاره به نبود تناسب 
میان تولیدات سینمایی و ظرفیت اکران و نیز ضعف مدیریت، تأکید کرد: 
از 130 فیلم تولیدی هر سال نهایت 80 فیلم فرصت اکران پیدا می کنند.

مدیر ش��رکت پخش »خانه فیلم« در گفت وگو با مهر با اشاره به سیستم 
اکران در سینماها اظهار کرد: با توجه به اینکه میزان تولیدات سینمای ما 
از امکانات نمایشی بیشتر است، طبیعتاً در چرخه اکران مشکاتی پیش 

می آید چراکه با ش��رایط فعلی و باوجود افزایش س��الن های سینمایی، 
سالی حدود 130 فیلم تولید می شود اما حداکثر 80 فیلم به مرحله اکران 
می رسند و بقیه فیلم ها که نزدیک 50 فیلم می شود اساسًا امکان نمایش 
پیدا نمی کنند؛ ضمن اینکه در این میان یک سری از آثار به اکران مطلوبی 

دست پیدا نمی کنند و این باعث می شود برخی ناراضی باشند.
این پخش کننده تأکید کرد: از سوی دیگر یکی از مشکات ما این است 
که سیستم مدیریتی هیچ گاه منسجم نیست؛ برای مثال در ابتدای امسال 
هرچند یک ماه و نیم از سال گذشته بود ولی شورای صنفی نمایش هنوز 
تش��کیل جلس��ه نداده بود و با وجود فروش خوب اک��ران نوروزی هیچ 
آینده نگری برای اک��ران دوم عید صورت نگرفت. همین موضوع باعث 
ش��د نمایش برخی فیلم ها با ماه رمضان مقارن شود. وی تاکید کرد: در 
سیستم ضعیف اکران، هم بحث عرضه و تقاضا دخیل است و هم کیفیت 
مدیریت. این ضعف همیشه وجود دارد به طوری که با ورود هر مدیری به 
ارشاد نه تنها این سیستم بهبود پیدا نمی کند بلکه آن مدیر در پی این است 
که برنامه های خود را اجرا کند و همین موضوع باعث می ش��ود فیلم ها 

دیده نشوند و صدمه بخورند.
خانی ادامه داد: البته برخی عنوان می کنند که سینماداران نیز در این چرخه 
مقصر هستند اما این حرف به صورت کلی درست نیست با توجه به اینکه 
هزینه سالن داری به شدت باا رفته اس��ت سینماداران به دنبال فروش 
باای آثار هس��تند و ناخودآگاه ممکن است به فیلمساز جهت بدهند که 

چه فیلمی بسازد.

 اکران فیلم، کار سختی شده است
یکی از پخش کنندگان هم با بیان اینکه ما اکنون در ش��رایطی به س��ر 

می بریم که در حوزه پخش و اکران مشکات بسیاری داریم اظهارکرد: 
چند سالی اس��ت هرچه جلو می رویم این وضعیت سخت تر هم می شود 
و تا جایی پیش رفته ایم که برای تعدادی از دفاتر، اکران فیلم کار بس��یار 

سختی شده و عمًا از گردنه اکران خارج شده اند. 
حبیب اسماعیلی در گفت وگو با ایس��نا ادامه داد: مشکل اصلی، انحصار 
است. اکنون انحصار کاری کرده که به جز چند دفتر بقیه نتوانند فعالیت 
کنند، بنابراین یک مس��ئله خود س��رگروه ها و دفاتر پخش هستند که از 
سال گذشته سازمان سینمایی عنوان کرده بود که قصد دارد این موضوع 

را حل کند.
وی تاکید کرد: همه حرف ها و تصمیمات می تواند موضوعاتی قابل بررسی 
باشند به ش��رط آنکه در قدم اول شرایط اکران برای فیلم ها قانونمندتر و 

آسان تر شود.

معاون ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان 
تهران از برگزاری طرح »شنبه های با کتاب« در 430 مسجد استان 

با هدف ترویج کتاب و کتاب خوانی خبر داد.
مسیح لهراسبی گفت: این طرح با هدف ترویج کتاب و کتاب خوانی 
در اعضای کانون های فرهنگی و هن��ری و نمازگزاران، از آذرماه 

سال 97 در سطح مساجد تهران در حال برگزاری است.
وی ادامه داد: در استان تهران مجموعاً 430 مسجد دارای کتابخانه 
مخزن دار هس��تند که ابتدا طرح »ش��نبه های با کتاب« در سطح 
کتابخانه ه��ای درجه یک آغاز ش��د و اکن��ون در تمامی این 430 

مسجد برگزار می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: در این طرح، ام��ام جماعت یا ف��رد منتخب از 
کتابداران مسجد،  هرهفته کتابی را در موضوعات کودک و نوجوان، 

رمان های مناسب، علمی و فرهنگی معرفی می کنند.
لهراس��بی با اش��اره به برنامه های کتابخانه های مس��اجد در ایام 
اوقات فراغ��ت ک��ودکان و نوجوانان در فصل تابس��تان تصریح 
 کرد: مس��ابقه کتابخوانی برای افراد ش��رکت کننده در طرح های 
غنی سازی اوقات فراغت کانون های فرهنگی و هنری مساجد از 

اول تیرماه برگزار می شود.
وی افزود: در ایام تابس��تان قرار اس��ت تور بازدید از کتابخانه های 
ش��اخص تهران مانن��د کتابخانه ملی برای اعض��ای کانون های 

مساجد تهران برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: در ایام اوقات فراغت تابستان بنا داریم مسابقه 
خاطره نویسی و دو طرح »مسجد، کتاب، محله« و »مسجد، کتاب، 
خانواده« و همچنین نمایشگاه کتاب در کتابخانه های مسجد تهران 

برگزار کنیم.

معارف

اجرای طرح »شنبه های با کتاب« 
در ۴۳۰ مسجد 

هاشم میرزاخانی مدیرعامل موسسه »تصویرشهر« و دبیر جشنواره »فیلم شهر« در نخستین نشست رسانه ای 
خود به تشریح برنامه های این موسسه و جشنواره سینمایی پرداخت.

وی گفت: هفتمین جشنواره فیلم شهر به عنوان مهمترین فعالیت هنری در حوزه شهری است که از 26 تا 31 
تیر ماه برگزار می شود. از بین آثار ارسال شده 8 هیات انتخاب و داوری با ما برای انتخاب آثار همکاری کرده اند. 
128 اثر به بخش ملی و 31 اثر از کشورهای مختلف انتخاب شده است. دبیر هفتمین جشنواره »فیلم شهر« 
تاکید کرد: بخش س��ریال نیز به این دوره از جشنواره اضافه شده و تشویق کارگردانان برای توجه به مباحث 
شهری در سریال ها از جمله برنامه های ما بوده است. میرزاخانی با بیان اینکه »شهروند مسئول شهر سالم« 
شعار اصلی این دوره از جشنواره است خاطرنشان کرد: امیدوارم در فرهنگسازی در این زمینه موفق عمل کنیم.  
وی همچنین درباره فعالیت های موسسه »تصویر شهر« گفت: این موسسه باسابقه 15 ساله، تجربه زیادی 
در حوزه تولید در سینما دارد، همچنین با 4 پردیس سینمایی که در مجموع شامل 13 سالن سینما می شود در 
ناوگان سینمایی کش��ور حضور فعال دارد. از نظر اکران نیز باید گفت پردیس سینمایی ملت هفتمین جایگاه 
اکران را در تهران دارد که می تواند جایگاه مناس��بی باشد. برای حل مشکل پارکینگ این پردیس با دیدار با 
شهردار تهران در تاش هستیم این مشکل نیز برطرف شود. وی بیان کرد: در تاش هستیم در حوزه اکران 
حرکت رو به جلو داش��ته باشیم، همچنین می خواهیم 10 س��الن دیگر به پردیس ملت با 500 صندلی اضافه 
کنیم که امیدواریم این اتفاق قبل از جش��نواره فیلم فجر به پایان رس��د. بر اساس برنامه ریزی انجام شده در 

طبقه مثبت یک، 4 سالن، طبقه منفی یک دو سالن و در طبقه منفی 2، نیز دو سالن کوچک ساخته می شود.

سینمای ایران

رئیس اتحادیه لیتوگرافان تهران گفت: زینک در حال حاضر، هم مشمول ارز نیمایی است و هم مشمول 
ارز دولتی می ش��ود، زیرا ابتدا اعام شد زینک وارد فهرست کااهای گروه یک شده، اما جالب اینکه در 

گروه دو هم قرار دارد و جالب تر اینکه یک کاا در حال حاضر دو کد دارد!
احمد ابوالحسنی در گفت وگو با فارس درباره وضعیت زینک با بیان اینکه در این خصوص با نمایندگان 
مجلس جلس��ه داریم اظهارکرد:زینک وارد کشور ش��ده، ولی در اختیار وزارت فرهنگ وارشاد اسامی 
است و توزیع نمی شود. ارشاد اعام می کند این زینک برای ناشران است، اما این میزان زینک وارد شده 
به کشور توسط تجار، چنانچه به رسانه ها و ناشران تعلق گیرد برای 4 سال آنها کافی است، ولی از سوی 

دیگر تاریخ زینک یک ساله بوده و پس از آن از بین می رود.
وی همچنین ضمن اشاره به نامه نگاری هایی با وزرای اطاعات، صنعت و ارشاد خاطرنشان کرد: زینکی 
که باید قیمتش زیر 10 هزار تومان باشد، با ارز دولتی به جای قیمت زیر 10 هزار تومان، 12 هزار تومان 
تعیین شده است. نامه نگاری هایی هم با سازمان حمایت از مصرف کننده داشته ایم، اما پاسخی نگرفته ایم. 
وی با بیان اینکه دو مشکل دراین خصوص به وجود آمده است خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ارز از 
کشور خارج شده )بیش از مقدار واقعی( و زینکی که در انبارها موجود است و باید زیر 10 هزار تومان قیمت 
داشته باشد توزیع نمی شود و قیمتش افزایش یافته است. به گفته ابوالحسنی نمایندگان کمیسیون های 
صنعت و معدن و فرهنگی مجلس قرار است در جلسه ای مسایل را بررسی کنند، اما در این راستا نامه ای 

به وزیر ارشاد هم ارسال کرده ایم زیرا دولت نباید دخالت کند و دخالت او، بازار را به هم ریخته است. 

   کتاب »روایت رهبری؛ مناسبات جمهوریت و اسامیت در انتخاب ولی فقیه« منتشر و راهی بازار کتاب شد. در این کتاب برای اولین بررسی وضعیت زینک در راهروهای مجلس
بار از مذاکرات شورای انقاب و متن مذاکرات اجاسیه  خبرگان در سال 64 و اجاسیه  خبرگان در سال 68 استفاده شده است. »روایت 

رهبری« به قلم سید یاسر جبرائیلی در 640 صفحه و با قیمت 68 هزار تومان توسط انتشارات نسیم منتشر شده است.

   نمایش »ماهیگیران ژاپنی« به نویسندگی ولفگانگ وایراوخ و کارگردانی احمد بیگی تا 14 تیر در تماشاخانه استاد مشایخی پردیس 
تئاتر تهران روی صحنه می رود. نمایش »ماهیگیران ژاپنی« نمایش منتخب دانش آموزان منطقه 15 است که سال گذشته در جشنواره 
فرهنگی هنری دانش آموزان رتبه اول را در منطقه و رتبه دوم را در اس��تان تهران به دس��ت آورد. این نمایش به همت عده ای از دانش 
آموزان پایه هفتم دبیرستان شکل گرفته اس��ت و در ارتباط با بمباران اتمی هیروشیما در جنگ جهانی دوم است که نفرت ماهیگیران 

را از آمریکا نشان می دهد.

   کتاب »غواص ها بوی نعنا می دهند« روایت داس��تانی 72 غواص لش��کر »انصارالحسین )ع(« به قلم حمید حسام توسط انتشارت 
شهید کاظمی منتشر ش��د. این اثر همزمان با سالروز بازگشت و تشییع 175 شهید خط شکن غواص با دستان بسته منتشر شده است. 
»غواص ها بوی نعنا می دهند« روای حماس��ه ای است دقیق و منطبق با واقعیتی است که در شامگاه چهارم دی ماه سال 65 در منطقه 

عملیاتی کربای 4 اتفاق افتاد. 

   »خیلی دور خیلی نزدیک« به تهیه کنندگی مصطفی پورمحمدی در 13 قس��مت 50 دقیقه ای تهیه و تولید ش��ده است. »خیلی دور 
خیلی نزدیک« میزبان مهمانان غیرایرانی جشنواره ها خواهد بود و شهاب اسفندیاری با آنان به زبان انگلیسی گفتگو می کند و همزمان 

گفتگوها به زبان فارسی برای مخاطبان زیرنویس می شود.

تیترواره

افزودن ۱۰ سالن جدید به پردیس »ملت«
 گفت وگو

اگرچه برخ�ی از مس�ئوان بهترین راه 
مب�ارزه با افزایش مص�رف دخانیات در 
کش�ور را ممنوعیت نخ فروش�ی سیگار 
می دانند، اما ع�ده ای دیگر نیز معتقدند 
افزای�ش میزان مالیات م�واد دخانی که 
در برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی 
هم به آن اشاره شده، راهکاری است که 
باید اجرایی ش�ود، اما مانند بسیاری از 
موارد دیگر تاکنون چن�دان مورد توجه 

قرار نگرفته است.

 دخانیات عامل مرگ ساانه
 60هزار نفر

روزانه 20 میلیارد تومان و ساانه 100 هزار میلیارد 
تومان خرج سیگار می شود، ماده دخانی که احتمال 
ابتا به فشار خون باا و بروز سکته قلبی در افراد 
را به میزان چشمگیری افزایش می دهد. از سوی 
دیگ��ر آن گونه که علیرضا رییس��ی، معاون وزیر 
بهداشت بیان کرده است؛ هر ساله 55 تا 60 هزار 
ایرانی در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست 
می دهند. به عبارت��ی در ازای هر یک میلیون نخ 
سیگار، یک مرگ رخ می دهد که آمار قابل توجهی 
است. آنچه که درسال های گذشته موجب شده تا 
سیاست گذاران تدابیر و برنامه هایی را برای مقابله 
با استعمال این ماده دخانی و فرهنگسازی برای 
کاه��ش میزان مصرف آن از س��وی افراد جامعه 
اجرایی کنند، مانند استفاده از تصاویر هشدار دهنده 
روی پاکت های سیگار، اعمال مالیات و ...، که تا به 

امروز چندان اثربخش نبوده است.

 کنوانس�یون جهانی کنت�رل دخانیات 
چه می گوید؟

 در این میان اما بحث افزایش میزان مالیات برای 
این ماده دخانی نیز موضوع دیگری بود که بارها 

به آن پرداخته شد، اما حداقل تا به امروز این راهکار 
به اهداف مورد نظر دس��ت نیافته است. آن هم در 
ش��رایطی که طبق کنوانس��یون جهانی کنترل 
دخانیات به اندازه 70 درصد قیمت خرده فروشی 
هر پاکت سیگار باید مالیات اخذ شود، با این وجود 
امسال در کنوانس��یون جهانی کنترل دخانیات، 
بدترین نمره مالیات به س��یگار در دنیا را به ایران 
داده اند، موضوعی که محمدرضا مسجدی، دبیر 
کل جمعیت مبارزه با دخانیات به آن اش��اره کرده 
است. این درحالی است که به بحث افزایش مالیات 
دخانیات در برنامه ششم توسعه و بودجه سنواتی 
هم اشاره شده اس��ت، اما به اعتقاد اصغر سلیمی، 
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، 
این افزایش نسبت به تورم و رشد قیمت کااهای 
اساسی بس��یار ناچیز بوده و تاثیرگذاری چندانی 

نخواهد داشت.

 یک هشدار مهم
عاوه م��وارد عنوان ش��ده افزای��ش دو برابری 
کارخانه ه��ای دخانیات کش��ور در ب��ازه زمانی 
چهارساله موضوعی اس��ت که وی در قالب یک 
هش��دار مهم به آن اشاره کرده است، اینکه تعداد 
کارخانه های دخانیات به دلیل س��ودآوری باا از 
س��ال 94 تقریباً دو برابر شده است. آنچه که دبیر 

کل جمعیت مبارزه با دخانیات هم درباره آن گفته 
است؛ سال 94 تعداد کارخانه های دخانیات 9 مورد 
بود، اما در س��ال 98 تعداد کارخانه ها به 17 مورد 
رسیده است. با این وجود ولی سلیمی به موضوع 
دیگری نیز اشاره کرده است، اینکه اگرچه گفته 
می شود، احداث این مجموعه ها اشتغالزایی را به 
همراه داشته است، وی نباید مانع افزایش مالیات 
و نظارت بر این کارخانه ها شد، زیرا اگر بر صنعت 
دخانیات نظارت و کنت��رل کافی صورت نگیرد، 
تعداد کارخان��ه روز به روز افزایش پی��دا کرده و 
مبارزه، س��اماندهی و نظارت بر این کارخانه ها با 

سختی همراه خواهد شد.

 گایه از بی توجهی وزارت صمت 
البته رویکرد منتقدانه به موضوع مصرف دخانیات 
و س��اماندهی این ح��وزه به همین م��وارد ختم 
نمی شود، به طور مثال مس��جدی تاکید دارد که 
قان��ون و آیین نامه برای مبارزه ب��ا دخانیات زیاد 
داریم، اما هیچ کدام از قوانین در اصناف و وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت اجرا نمی ش��ود. ضمن 
اینکه س��لیمی قیمت پایین و دسترسی راحت به 
دخانیات را عامل دیگری برای افزایش مصرف آن 
در گروه های سنی مختلف به ویژه جوانان می داند. 
دغدغه ای که شاید با افزایش میزان مالیات برای 

این ماده دخانی بتوان آن را برطرف کرد.

 اجرایی نشدن ممنوعیت تبلیغ
عاوه بر م��وارد عنوان ش��ده تبلیغ مس��تقیم و 
غیرمستقیم سیگار نیز موضوع دیگری است که 
اگرچه طبق اظه��ارات دبیرکل جمعیت مبارزه با 
دخانیات ممنوع بوده و براین اساس از سال گذشته 
مقرر شده اس��ت تا در هیچ فیلم سینمایی سیگار 
مصرف نش��ود، اما همچنان شاهد هستیم که در 
فیلم های س��ینمایی و سریال های شبکه خانگی 
تبلیغ سیگار صورت می گیرد بحثی که مسجدی 
از آن انتقاد کرده است و در این میان اشاره ای نیز 
به قوی عمل نک��ردن صدا و س��یما در مبارزه با 
دخانیات داشته است. مسجدی البته از تخصیص 
ارز دولتی به واردات کاغذ سیگار و توتون هم انتقاد 
کرده است. به هرحال از نظر سخنگوی کمیسیون 
ش��وراها و امور داخلی مجلس هم صدا  و س��یما 
در مب��ارزه با مصرف دخانی��ات عملکرد ضعیفی 
داشته است، آن هم در ش��رایطی که رسانه های 
جمع��ی ضم��ن حمای��ت از طرح ه��ای کاهش 
مصرف دخانیات در جامع��ه باید اطاعات کافی 
در خصوص مضرات مصرف دخانیات را در اختیار 
مردم قرار دهند.  در این می��ان نباید از یاد برد که 
دخانیات عامل اصلی بس��یاری از امراض کشنده 
از جمل��ه بیماری های قلبی، تنفس��ی، همچنین 
س��رطان ها به ش��مار می رود که هر ساله موجب 
مرگ میلیون ها نفر در سراسر دنیا می شود، ضمن 
اینکه زنگ خطری جدی برای س��امت جوانان 
هم به شمار می رود. براین اساس باید تدابیر جدی 
برای مقابله به ترویج مصرف مواد دخانی اندیشیده 
شده و قوانین موجود نیز به بهترین شکل اجرایی 
شوند، همچنین تدابیری در مقیاس کوچک تر مانند 
پیشنهاد رییس��ی مبنی بر ممنوعیت نخ فروشی 
س��یگار نیز باید مدنظر قرار گیرد. البته باید به این 
موضوع نیز اش��اره کرد که هر یک از این موارد به 
تنهای��ی بازدان��ده نخواهند بود، بلک��ه باید همه 
دس��تگاه های نظارتی و اجرایی در قالب یکپارچه 

و هدفمند در این خصوص اقدام کنند.

چرایی اثربخش نبودن مقابله با دخانیات
»حمایت« بررسی کرد

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 

به گفته وزیر بهداش�ت این وزارتخانه در حال انجام سه گام 
مهم و اساس�ی برای ماندگاری پزش�کان در مناطق محروم 

است. 

 س��عید نمکی وزیر بهداش��ت در خصوص وضعیت توزیع پزشکان در 

مناطق محروم و برنامه های وزارت بهداشت برای ماندگاری پزشکان 
در این مناطق، توضیح داد: در این رابطه وزارت بهداشت در حال انجام 
س��ه گام مهم و اساسی است.  وی افزود: در قدم اول ما به دنبال گرفتن 
س��همیه آموزش��ی از نیروهای بومی برای ماندگاری دائم پزشکان در 
مناطق محروم کشور هس��تیم که این ظرفیت به گونه ای است که در 

س��ال های آینده اضافه تر از نیاز مناطق محروم در این مناطق پزشک 
خواهیم داشت. نمکی افزود: ایجاد تسهیات مسکن برای ماندگاری 
پزشکان در نقاط محروم از دیگر موارد به شمار می رود. وزیر بهداشت در 
خصوص گام سوم نیز توضیح داد: ایجاد انگیزه مالی از دیگر برنامه های 
مدنظر است تا پزشکان انگیزه ارائه خدمت در این مناطق را داشته باشند.

3 گام برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
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ژنرال سودانی در یک مصاحبه به اینکه سودای رسیدن به قدرت در 
کشورش دارد، اعتراف کرد. به گزارش روزنامه »نیویورک تایمز«، 
محمد دقلو حمیدتی، معاون رئیس ش��ورای نظامی انتقالی سودان 
و رئیس نیروهای واکنش س��ریع دارای م��درک آموزش ابتدایی، 
چهار همسر داش��ته و هیچ آموزش نظامی رس��می را ندیده است. 
آاء صاح، دختر 22 ساله سودانی که به ایستادن روی خودرو بین 
تحصن کنندگان سودانی با لباسی سفید به شهرت رسید می گوید، 
حضور حمیدتی در قدرت ممکن است. حمیدتی از حمایت گسترده 
کشورهای عرب شورای همکاری خلیج فارس برخوردار بوده و این 
کشورها بعد از انقاب در سودان و براندازی نظامی عمر البشیر وعده 
کمک میلیاردها داری به این کشور را داده اند و او عمًا در موقعیتی 
مناسب قرار دارد که می تواند از دفترش در کاخ ریاست جمهوری در 
خارطوم بر وقایع تأثیر بگ��ذارد. وی در مصاحبه با والش تحلیل گر 
روزنامه نیویورک تایمز آمریکا گفت که معتقد است رسیدن وی به 
قدرت مس��ئله ای است که هیچ گریزی از آن نیست وگرنه کشور از 
بین خواهد رفت. حمیدتی گفت: اگر من در این پس��ت قرار نگیرم 

کشور از دست خواهد رفت.

 
مس��ئوان اروپای��ی گروه ه��ای روس را مس��ئول کمپین ه��ای 
اطاع��ات غلط برای کاهش مش��ارکت در انتخابات ماه گذش��ته 
پارلمان اروپا و تأثیر بر افکار عمومی دانسته اند. به گزارش روزنامه 
»واشنگتن پست«، در گزارشی رس��می که دراین باره منتشرشده، 
بر عدم کاهش مداخله روس��یه و آس��یب پذیری فیس بوک و دیگر 
چارچوب های فناوری در برابر مداخله تأکید شده است. این بررسی 
مقدماتی که از س��وی کمیسیون اروپا و ش��اخه امنیتی و سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا صورت گرفته، پی برده اس��ت که گروه های 
مرتبط با روس��یه و دیگر عامان غیردولتی ب��رای تضعیف اعتبار 
اتحادیه اروپا از طریق فیس ب��وک، توییتر و یوتیوب اقدام کرده اند. 
مقامات اظهار کرده اند که برای وادار کردند چارچوب های اینترنتی 
به افزایش اقداماتشان به منظور توقف گسترش اطاعات غلطی که 
به طور عمدی منتش��ر می شوند، ممکن است وضع مقررات تازه ای 

ازم باشد.

 
کمیته نیروهای مسلح س��نای آمریکا به رژیم صهیونیستی درباره 
اجاره دادن بندر حیفا به چین هشدار داد. به گزارش روزنامه »یو اس 
ای تودی«، این هشدار در چارچوب پیش نویس قانون بودجه دفاعی 
سال مالی 2020 ارائه شده از سوی این کمیته به سنا مطرح شد. بند 
شماره 1289 پیش نویس این قانون می گوید، آمریکا به شدت نسبت 
به اجاره بندر حیفا به چین نگران است به ویژه که واشنگتن در آینده 
برنامه هایی برای استقرار نیروهای پیشرفته دریایی در بندر حیفا دارد. 
در این پیش نویس بر لزوم هشدار به اسرائیل درباره پیامدهای امنیتی 
این سرمایه گذاری خارجی تأکید شد. رسانه ها اعام کردند، دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مارس گذشته به بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته بود اینکه تل آویو روابط تجاری 
خود را با پکن تقویت کند، به همکاری های امنیتی آمریکا و اسرائیل 
آسیب خواهد زد. گزارش های رسانه ای حاکی از آن هستند که جان 
بولتون، مش��اور امنیت ملی آمریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه این 
کش��ور تل آویو را تحت فشار گذاش��ته اند تا آن را از اجاره دادن بندر 

حیفا به چین منصرف کنند.

 
با کناره گیری س��خنگوی کاخ س��فید در پایان ماه جاری میادی، 
مقامات کاخ س��فید در حال بررسی ازسرگیری نشست های خبری 

روزانه با خبرنگاران از سوی سخنگوی آینده هستند.
برخی از مقامات کاخ سفید ازجمله میک مالوینی، رئیس دفتر موقت 
کاخ سفید می گویند، سخنگوی آینده کاخ سفید باید دست کم یک 
نشس��ت خبری روزانه برگزار کند که می تواند به رساندن پیام کاخ 
سفید و بهبود جایگاه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در آستانه 
انتخابات 2020 کمک کند. به گزارش نشریه »هیل«، منتقدان اما 
بر این باورند که ترامپ هرگز به این نشست خبری روزانه عاقه ای 
نداشته و ترجیح می دهد شخصاً برای مخابره اطاعات اقدام کرده 
و برای این منظور از توییتر اس��تفاده کند. برگزاری نشست خبری 
روزانه با روند دولت ترامپ در س��ال های اخیر متفاوت اس��ت. سارا 
سندرز، سخنگوی کاخ سفید اعام کرد که پایان ماه جاری میادی 
پس از دو س��ال س��مت خود را ترک خواهد کرد. او با پایان دادن به 
برگزاری جلس��ات روزانه با خبرنگاران، روند مرسوم چند 10 ساله 
کاخ سفید را شکست. تازه ترین نشست خبری سندرز 96 روز پیش 
صورت گرفت، با این حال در این مدت نشست های خبری غیررسمی 
بیشتری را با خبرنگاران رسانه ها برگزار کرده است. ترامپ به دنبال 
جایگزینی سندرز توس��ط یک زن دیگر است. این روزنامه گزارش 
کرده است که استفانی گریشام، مدیر ارتباطات مانیا ترامپ، بانوی 
اول آمریکا در میان محتمل ترین گزینه های جانشینی سندرز قرار 
دارد. همچنین گزارش ش��ده اس��ت که ترامپ به انتصاب مورگان 
اورتاگوس، س��خنگوی فعلی وزارت امور خارجه برای این جایگاه 

ابراز تمایل کرده است.

 جلد روز
اقتصاد آمریکا به پارادوکس رشد 
اقتصادی باا و کس��ری بودجه 
رس��یده اس��ت. وضعیت خوب 
اقتصادی آمری��کا به یک عامل 
اعتباربخش��ی به دول��ت ترامپ 
تبدیل شده است: نرخ بیکاری در 
یکی از پایین ترین سطوح تاریخی 
ق��رار دارد، ت��ورم کنترل ش��ده و 
ایحه کاهش مالیاتی به افزایش 
سودآوری شرکت های آمریکایی 
منجر شده است. بااین حال بسیاری 
از اقتصاددانان معتقدند که در آینده 
همه چیز به این خوبی پیش نخواهد 
رف��ت چراکه کس��ری بودجه دولت 

مدام رو به افزایش است و از 200 میلیارد دار عبور کرده است. به گزارش 
روزنامه »دااس مورنینگ نیوز«، از س��ال گذشته تاکنون کسری بودجه 
دولت آمریکا با 42 درصد افزایش به 208 میلیارد دار رسیده و این مسئله 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی را نسبت به وقوع رکود اقتصادی در آمریکا 
نگران کرده است. این میزان کسری بودجه از سال 2008 بی سابقه است 
یعنی درست زمانی که اقتصاد آمریکا و بسیاری از کشورهای جهان وارد 
دوره طوانی رکود شدند. به نظر می رسد که با گذشت زمان، درست بودن 
هش��دار کارشناس��ان به دولت مبنی بر موقتی بودن تأثیر ایحه کاهش 
مالیاتی بیش ازپیش آش��کار می ش��ود و این ایحه ک��ه منجر به کاهش 
چش��مگیر درآمدهای دولت ش��ده است، به مانند س��ابق قدرت افزایش 
سودآوری شرکت ها را ندارد و حتی افزایش تعرفه ها بر واردات بزرگ ترین 
صادرکننده به آمریکا یعنی چین نیز نتوانسته است کمکی به حل معضل 
کسری بودجه کند چراکه بخش بزرگی از این درآمدهای گمرکی صرف 
حمای��ت از کش��اورزان و صادرکنندگان آمریکایی به چین می ش��ود که 
با واکن��ش متقابل چین در وضع تعرفه بر محص��وات آمریکایی مواجه 
ش��ده اند. آخرین باری که دولت آمریکا دارای م��ازاد بودجه بود در زمان 
ریاست جمهوری بیل کلینتون در سال 1999 بوده است. بااین حال از زمان 
جنگ 2003 با عراق و ورود به افغانستان، کسری بودجه دولت روز به روز 
روند صعودی گرفت. سالمندی جمعیت نیز به بار مالی دولت افزوده است 
به گونه ای که تنها در سال مالی جاری، دولت برای تأمین هزینه های بیمه 

و درمانی مجبور به استقراض 100 میلیارد دار شده است.

گزارش

فعاان ضد ترامپ در سراسر آمریکا 
به خیابان ها آمدند

فعاان مخالف سیاست های »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا با 
حضور در خیابان های سراسر این کشور خواستار استیضاح رئیس جمهور 
این کشور ش��دند. این گروه از فعاان در اعتراضات روز شنبه خود تاش 
کردند فشارها بر رهبران کنگره را برای حمایت از اقدامات برای برکناری 
ترامپ افزایش دهند. در مطلبی که در تارنمای »#استیضاح ترامپ: اقدام 
برای دفاع از دموکراسی« از سوی گروه چپ گرای »Move on« منتشر 
شده، آمده است: سو استفاده ترامپ ازجوامع و کشور ما به اقدامی از سوی 
کنگره نیاز دارد که از مسئولیت و اختیارات پاسخگو دانستن رئیس جمهور 
برخوردار است. گام اساسی بعدی بررسی این موضوع است که آیا واقعاً به 

تهیه پیش نویس استیضاح نیاز هست یا نه«
س��ازمان دهندگان این اعتراضات انتظار دارند معترضان بر اساس قانون 

عمل کرده و از هرگونه رویارویی خودداری کنند.
بر اساس گزارش فاکس نیوز، این اعتراضات سراسری بوده اما کالیفرنیا 
ظاهراً مهم ترین ایالت محل برگزاری اعتراضات بوده اس��ت. این رسانه 
به نقل از گزارش روزنامه »مرکوری نیوز« شهر سن خوزه ایالت کالیفرنیا 
گزارش داد که انتظار می رفت بیش از 140 گردهمایی اعتراضی در جنوب 

کالیفرنیا و سراسر کشور برگزار شود.
این رس��انه افزود؛ اعتراضات از »سیل بیچ« ش��هری در ایالت کالیفرنیا 

آغاز شد. برخی از اعتراضات با حمایت قانونگذاران دموکرات مواجه شد.
اعتراضات اخیر در آمریکا همزمان با درخواست جناح چپ حزب دموکرات 
برای استیضاح ترامپ به دلیل انتشار گزارش مربوط به دخالت روسیه در 

انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا انجام شده است.
در حالی که این گزارش به شواهد کافی در متهم کردن تیم ترامپ به تبانی 
با روسیه دست نیافت و از متهم کردن ترامپ به مانع تراشی در روند اجرای 
عدالت خ��ودداری کرد، دموکرات ها مدعی اند ک��ه این گزارش ابهامات 
بیش��تری را درباره هر دوی این مس��ائل مطرح کرده است. این موضوع 
باعث شده که آنها خواس��تار تحقیقات بیش��تری در مجلس نمایندگان 
آمریکا بشوند. »آدام ش��یف« رئیس کمیته اطاعات مجلس نمایندگان 
آمریکا چهارشنبه هفته پیش دومین نشست بررسی آنچه که وی »نتایج 
مخرب« گزارش »راب��رت مولر« بازرس ویژه تحقیقات روس��یه نامیده 
اس��ت، برگزار کرد. جمهوری خواهان با محکوم کردن این نشست آن را 
»نمایشی مضحک« توصیف کردند. تاش ها در مجلس نمایندگان آمریکا 
برای اس��تیضاح ترامپ با توجه به در اکثریت بودن نمایندگان دموکرات 
ممکن اس��ت موفقیت آمیز باش��د اما پیش بینی می شود در سنا که تحت 
کنترل جمهوری خواهان است، شکست بخورد. »نانسی پلوسی« رئیس 
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا که تاکنون ش��یوه محتاطانه ای در 
استیضاح ترامپ اتخاذ کرده گفته است استیضاح در حزب ما نزدیک نیست. 
البته از روی میز هم برداشته نشده است. وی گفت: من فکر نمی کنم که 
باید رئیس جمهور را به دایل سیاس��ی استیضاح کرد و فکر هم نمی کنم 

که باید او را به دایل سیاسی استیضاح نکنیم.

هنگ کنگ
ده ها هزار تن از معترضان س��یاه پوش هنگ کنگی با درخواس��ت 
استعفای رهبر این دولت ش��هر به خیابان ها آمدند. کری ام، مدیر 
اجرایی هنگ کنگ ش��نبه به طور نامحدود ایح��ه ای را که افراد 
مظن��ون را برای محاکمه ع��ازم چین می کرد، ب��ه تعویق انداخت 
و مراتب ناراحت��ی عمیق خود را اب��راز کرد. او پ��س از اعتراضات 
خش��ونت بار مجبور به لغو این ایحه ش��د. همین مس��ئله توانایی 
ک��ری ام برای ادام��ه هدایت این دولت ش��هر را زیر س��ؤال برد. 
س��ازمان دهندگان می گویند بیش از یک میلی��ون تن در خیابان ها 
حضور یافته اند؛ درس��ت همانند اعتراضات یکش��نبه گذش��ته که 
پلیس تعداد معترضان را 240 هزار تن برآورد کرد. در درگیری های 
خش��ونت بار روز چهارشنبه، پلیس گلوله پاستیکی و گاز اشک آور 
ش��لیک کرد. برخ��ی از س��رمایه داران بزرگ هنگ کن��گ انتقال 
دارایی های ش��خصی خودش��ان را از ترس قانون پیشنهادی آغاز 
کرده اند و منتق��دان نگران اند که وضعیت بین المللی این ش��هر از 
بین برود. برخی از معترضان به ایحه استرداد تأکید دارند که تعلیق 
آن کافی نیس��ت و کری ام باید برود. کلودیا مو، قانون گذار حامی 
دموکراس��ی تأکید کردند: اگر آن ها از لغو کلی این ایحه جنجالی 
امتناع کنند، این بدین معناس��ت که ما نمی توانیم عقب بکشیم. او 
می ماند، ما می مانیم. در این تظاهرات گسترده، برخی از معترضان 
گل های میخک س��فید به دس��ت داش��تند و برخی هم بنرهایی با 
نوش��ته "شلیک نکنید، ما هنگ کنگی هس��تیم" به دست گرفتند. 
آن ها تاش داشتند تا از تکرار حادثه چهارشنبه که پلیس به سمت 

معترضان حمله ور شد، جلوگیری کنند.

عکس نوشت 

شرکت پس��ت اردن تمبر یادبودی را با عنوان "قدس؛ پایتخت فلسطین 
اس��ت" طراحی و چاپ کرد. زهیر العزه، سخنگوی شرکت پست اردن به 
خبرگزاری پترای اردن گفت، این ش��رکت تمبر یادبود جدیدی را با شعار 
"قدس، پایتخت فلسطین اس��ت" طراحی و چاپ کرده است. طبق گفته 
العزه، این تمبر در ساختمان شرکت موجود بوده و قیمت هر بسته آن 80 

قرش، )واحد پول اردن( است.

»ضیف اه الش��امی«، وزیر اطاع رسانی دولت 
نجات ملی یمن گفت: وساطت هایی بین المللی 
و در راس آن از س��وی انگلیس انج��ام گرفته تا 
حمله ب��ه فرودگاه ها و تاسیس��ات عربس��تان و 
امارات متوقف شود. این در حالی است که مقامات 
دول��ت صنعا پس از ه��دف ق��رار دادن فرودگاه 
أبهای عربس��تان در پیامی برای مقامات ریاض 
و ابوظبی تأکید کردند ک��ه تداوم محاصره یمن 
توسط ائتاف متجاوز عربی فرودگاه های آنها را 

در تیررس نیروهای یمن قرار می دهد.
آنها گفتند، بس��ته ب��ودن ف��رودگاه صنعا برای 
پنجمین س��ال متوالی و رد حل و فصل سیاسی 
و گزینه مس��المت آمیز این موض��وع را ضروری 

می کند که ملت یمن از خودشان دفاع کنند.
نیروهای مسلح یمن همچنین به ائتاف سعودی 
هشدار دادند به محاصره یمن پایان دهد در غیر 

این صورت حمات دردناکی از سوی نیروهای 
این کشور دریافت خواهد کرد.

س��رگرد »یحیی سریع«، س��خنگوی نیروهای 
مس��لح یمن به عربس��تان سعودی هش��دار داد 
که منتظر پاس��خ های دردناک تر باشد. او بامداد 
روز گذش��ته بع��د از انجام حم��ات پهپادی به 
فرودگاه های ابها و جیزان گفت: »پهپادها عملیات 
گسترده و منحصر به فردی علیه فرودگاه های ابها 

و جیزان داشتند«.
او گفت که در حمل��ه اول، اتاق کنترل و هدایت 
پهپادهای عربستان س��عودی هدف قرار گرفت 
و منه��دم ش��د و در دومی��ن عملیات ایس��تگاه 
سوخت رسانی فرودگاه بین المللی ابها با چند پهپاد 

از نوع »قاصف کی 2« هدف قرار گرفته است.
به گزارش المس��یره، سخنگوی نیروهای مسلح 
یمن، عملیات ش��نبه ش��ب پهپاده��ای یمن به 

فرودگاه های ابها و جی��زان را »دقیق« خواند به 
گونه ای که این فرودگاه ها از کار افتاده اند.

س��رگرد س��ریع گفت: »به رژیم س��عودی قول 
می دهیم اگر حمات و محاصره ادامه پیدا کند، 
-ان  ش��اء اه-روزه��ای دردناک ت��ری خواهد 
داش��ت«.  این درحالی اس��ت که مصر نسبت به 
حمات پهپادی انصاراه ب��ه دو فرودگاه أبها و 

جیزان عربستان واکنش نشان داد.
در همین راستا، وزارت خارجه مصر با چشم  پوشی 
از حمات ائتاف متجاوز عربی به غیرنظامیان 
یمنی، حمات انصاراه به فرودگاه های عربستان 
س��عودی را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه 
مصر آمده اس��ت: مصر بار دیگر بر حمایت کامل 
خ��ود از دولت و ملت عربس��تان در مقابل چنین 

"تجاوزهایی" حمایت می کند.
وزارت خارج��ه مص��ر مدعی ش��د: این حمات 

به منزله نقض قوانین بین المللی اس��ت که باید 
به هر ش��کل ممکنی با آنها مقابله کرد و جامعه 
بین المللی نیز باید مسؤولیت آن را بر عهده بگیرد. 
این وزارتخانه در ادامه بر حمایت مصر از تمامی 
اقدامات عربستان برای پاسخ به حمات انصاراه 
تأکید کرد. در همین حال یکی از رهبران انصاراه 
اعام کرد، زمان درگیری بزرگ تر نزدیک است 
و این حق ملت یمن است که دشمن ر ا به چالش 
بکشند و غرامت خس��ارت های مادی را که وارد 

کرده بستانند.
به نوش��ته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، 
محمد ناصر البخیتی،  عضو دفتر سیاسی انصاراه 
در پیامی در فیس بوک ضم��ن اظهارات مذکور 
نوش��ت: اما قبایل یمن باید می��ان دارایی های 
عمومی و خصوصی تفاوت قائل شده و تاش ها 
با قبایل یمنی و آزادگان در عربس��تان هماهنگ 
باشد زیرا ما آزاده هستیم و اشغال گر نیستیم. وی 

نوشت، درگیری بزرگ تر در راه است.
این سخنان نش��انه ای دیگر از دگرگونی توازن 
همزمان با انتقال انصاراه از مرحله دفاع به مرحله 
حمله مسلحانه به عربستان پس از گذشت چهار 
سال از جنگ یمن محسوب می شود، این در حالی 
است که عربستان در موضع دفاع از خود قرار دارد. 
طی روزهای گذشته حمات هوایی انصاراه از 
خاک یمن به تاسیس��ات حیاتی عربستان شدت 
یافته اس��ت. ریاض روز چهارش��نبه اذعان کرد، 
 26 غیرنظامی در جریان حمله موشکی انصاراه 
به فرودگاه بین المللی أبها در جنوب عربس��تان 

زخمی شدند. 
انصاراه از اواس��ط ماه مه عملیات خود را برای 
هدف قرار گرفتن تاسیسات حیاتی در عربستان 
با پهپادهای بمب گذاری شده افزایش داده است 
و پمپاژ نفت خام در دو اس��تان الدوادمی و عفیف 
در منطقه الری��اض را 14 مه و فرودگاه نجران را 
در 21 و 22 و 23 م��ه هدف ق��رار داد و حمات 
مشابهی نیز 26 مه و نهم ژوئن به فرودگاه جیزان 
و پای��گاه هوایی ملک خالد در 10 ژوئن داش��ته 
اس��ت. همچنین انصاراه ف��رودگاه منطقه ای 
"أبها" را یکبار 12 ژوئن و بار دیگر 14 ژوئن مورد 

هدف قرار داده بود.

میانجیگری های بین المللی برای توقف حمات یمن به فرودگاه های عربستان

گروه وزیر اطاع رس�انی دولت نجات ملی یمن گفت که وساطت های بین المللی انجام گرفته تا عملیات ها علیه فرودگاه ها و 
تاسیسات سعودی و اماراتی متوقف شود. بین الملل

سعودی ها به التماس افتادند

چهره خبر

سیاست سرکوب السیسی در پوشش مبارزه با تروریسم 
یک روزنامه آمریکایی به نقل از نویس�نده مصری نوشت که 
سیاست ضد تروریستی عبدالفتاح السیسی سرپوشی برای 

خفه کردن منتقدان سیاسی دولت وی است.

عاء ااسوانی نویسنده مصری در مقاله ای در روزنامه واشنگتن پست 
آمریکا ب��ه انتقاد از عبدالفتاح السیس��ی رئیس جمهور این کش��ور در 
خصوص مبارزه با تروریس��م پرداخته و تاکید کرد که این سیاس��ت در 

حقیقت جنگ برای ساکت کردن مخالفان مصری است.
وی اظهار داشت قانون مبارزه با تروریسم که السیسی آن را به تصویب 
رسانده، منتقدان مصری را با مجازات زندان روبرو می کند. این در حالی 

است که بر اساس آمارهای سازمان دیده بان حقوق بشر حدود 60 هزار 
مصری در زندان به سر می برند.

ااسوانی خاطر نش��ان کرد مقامات امنیتی مصر هر شخص منتقد از 
السیس��ی را در مقاات یا فعالیت های هنری ی��ا اجتماعی یا از طریق 
رسانه های ارتباط جمعی را بازداش��ت می کنند. وی در بیان ادله خود 
در این رابطه تاکی��د کرد بهترین نمونه در ای��ن رابطه محمود محمد 
حس��ین جوان 18 سال مصری است که به علت پوشیدن یک پیراهن 
که روی آن نوشته بود »امت بدون شکنجه« دوسال است که به زندان 
افتاده و محاکمه ا ی نیز در مورد وی صورت نمی گیرد. نویس��نده مقاله 
 تاکید کرد که خود وی نیز به علت نوش��تن این مقاله در معرض تهدید

 قرار دارد.
وی اظهار داشت دولت السیسی هرگز به حقوق مدنی احترام نمی گذارد. 
گزارش س��ازمان عفو بین الملل در س��ال 2017 و 2018 به استفاده از 
ش��کنجه و بدرفتاری با زندانیان و بازداش��ت صدها نفر اش��اره کرده و 
می نویسد که دهها نفر نیز در خارج از چارچوب دستگاه قضایی این کشور 

بدون این که جرمی مرتکب شده باشند، اعدام شده اند.
ااسوانی به ربوده شدن مخالفان سیاسی دولت اشاره کرده و می نویسد 
که مصطفی النجار نماینده سابق پارلمان یکی از این افراد است که در 
پاییز گذشته تلفنی ناشناس دریافت کرده مبنی بر اینکه او بازداشت شده 

و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وی نشده است.

محاکمه عمر البشیر روزهای آتی 
آغاز می شود

همسر نتانیاهو در پرونده تخلف از بودجه دولتی 
محکوم شد

دادس��تان کل س��ودان اعام کرد، رئیس جمهور مخلوع این کش��ور طی روزهای آتی پس از پایان دوره 
تجدیدنظر یک هفته ای، به اتهام فساد و تصاحب ارز در برابر دادگاه حاضر می شود.

الولید سید احمد محمود، دادستان کل سودان در نشس��ت خبری اعام کرد، پرونده های کیفری مربوط 
به فس��اد مورد بررسی قرار گرفت و 41 پرونده کیفری علیه سران نظام عمر الشیر، رئیس جمهور مخلوع 
سودان تشکیل و تحقیقات در این زمینه طی روزهای آتی تکمیل خواهد شد.

دادستانی کل س��ودان روز پنجش��نبه اعام کرده بود، تحقیقاتش 
را درباره البش��یر تکمیل کرده و اتهاماتی به او درباره فس��اد مالی، 
پولشویی و تصاحب ارز وارد کرده است.خبرگزاری سودان به نقل از 
یک منبع در دادستانی کل نیز اعام کرد، رئیس جمهوری مخلوع 

سودان به تصاحب ارز و ثروت نامشروع و مشکوک متهم شد.
یک ماه پیش نیز دادس��تانی کل س��ودان اعام کرد، البشیر و 
سران دیگر را به تشویق به قتل تظاهرکنندگان طی اعتراضات 
مردمی در ماه سپتامبر متهم کرده است. دادستانی کل سودان ماه 
مه دستور داده بود، تحقیقات درباره البشیر درخصوص شبهات مربوط 

به پولشویی و تامین بودجه تروریسم انجام شود.

همس��ر نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی روز گذش��ته به پرداخت 15 هزار دار در پرونده سوء استفاده از 
بودجه دولتی محکوم شد.

یک دادگاه کیفری در قدس اشغالی پذیرفت که س��ارا نتانیاهو، همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی با 
دادستان ها توافق قبل از محاکمه داشته است و طبق آن پذیرفته که از حدود 100 هزار دار از منابع دولتی 

برای تامین هزینه  وعده های غذایی اشرافی سوء استفاده کرده است.
دفتر دادستانی دولتی اعام کرد، همسر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

رژیم صهیونیس��تی مبلغ جریمه مازاد را پرداخت می کند تا پرونده 
مختومه ش��ود. سارا نتانیاهو سال گذشته در اتهامات جعل و نقض 
اعتماد با صدور کیفرخواست روبرو شد. در توافق قبل از محاکمه 
متهم به گناه کوچکتری اقرار می کند و در عوض دادستان نیز از 
اتهامات شدیدتر او میگذرد و در نتیجه محاکمه زود تمام می شود. 
او س��ال گذش��ته با اذعان به اتهامات بس��یار کوچک، جریمه 

هزینه های افراطی را به 50 هزار دار رساند. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی هم با کیفرخواست دیگری در پرونده 

اتهامات فساد روبروست.  

پنج روز بعد از اظهارات مش�اور امنیت ملی 
کاخ سفید درباره اینکه آمریکا در حال انجام 
عملیات سایبری تهاجمی خارجی است، یک 
روزنامه خبر داده که واشنگتن به شبکه برق 

روسیه نفوذ کرده است.

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی از تشدید حمات 
سایبری این کشور علیه روسیه و نفوذ آمریکایی ها 
به ش��بکه برق روس��یه خبر داده است؛ گزارشی که 
انتشار آن با عصبانیت »دونالد ترامپ« رئیس جمهور 
این کش��ور و واکنش تند او را در پی داش��ته است. 
»نیویورک تایمز« به نقل از مقام های کنونی و سابق 
دولت آمریکا گ��زارش داد: »ایاات متحده در حال 
شدت بخشیدن به تهاجم های دیجیتالی علیه شبکه 
برق روسیه است، اقدامی که هشداری به وادیمیر 
پوتین رئیس جمهور روسیه است و نشان می دهد که 
دولت ترامپ در حال استفاده از اختیارهای جدید به 
منظور بکارگیری از ابزارهای س��ایبری تهاجمی تر 
است«. این مقام ها طی مصاحبه های سه ماه اخیر 
با نیویورک تایمز، درباره حمات س��ایبری آمریکا 
به روسیه توضیحاتی ارائه دادند. به گفته آنها، آمریکا 
یک کد رایانه ای در درون شبکه برق و دیگر اهداف 

روسیه وارد کرده و از آن برای تشدید حمات سایبری 
استفاده کرده است. طبق ادعای این گزارش، روسیه 
که پیش از این یک بدافزار را وارد آمریکا کرده بود که 
می تواند با استفاده از آن در صورت بروز درگیری بین 
دو کش��ور در آینده، روی نیروگاه های برق، خطوط 
نفت و گاز یا تجهیزات انتق��ال آب آمریکا اقدامات 
خرابکارانه انجام دهد. نیویورک تایمز معتقد اس��ت 
که با استفاده از اختیارات تازه ای که سال گذشته کاخ 
سفید و کنگره آمریکا به »فرماندهی سایبری ایاات 
متحده« داده شده است، اقدامات این مرکز فرماندهی 
که بازوی عملیات تهاجمی و تدافعی آناین پنتاگون 
در جهان است،  گسترش یافته است. مقام های سابق 
و کنونی آمریکایی به این روزنامه گفتند، واشنگتن 
طی س��ال های گذش��ته در حال ارزیابی و بررسی 
امکان نفوذ به ش��بکه برق روس��یه بوده و حداقل از 
سال 2012 تحقیقات شناسایی درباره سیستم های 
کنترل ش��بکه برق روسیه انجام داده است. به گفته 
آنها، حاا اما استراتژی آمریکا به سمت تهاجم بیشتر 
تغییر جهت داده و این کشور با توجه به قرار دادن یک 
بدافزار بالقوه فلج کننده در درون سیستم های کنترل 
روسیه، به درجه ای رس��یده که هرگز تاکنون آن را 

امتحان نکرده بود.

اتحادیه اروپا و روسیه توافق کردند که در 
معامات دو جانبه به جای اس�تفاده از دار 
که به اعتقاد نماینده حزب ملی فرانسه به 
یک ابزار سیاسی و قانونی در دست آمریکا 

تبدیل شده، از روبل و یورو استفاده کنند.

»تیری ماریانی« )Thierry Mariani( به 
ش��بکه تلویزیونی »بی. اف. ام. ت��ی.وی« گفته 
که اتحادیه اروپا و روس��یه نیازی به توافق جدید 
برای انجام معامات بیشتر از طریق یورو ندارند. 
به گفته وی، هر چیزی که هژمونی دار را پایان 

دهد، مثبت است.
نماینده حزب ملی فرانسه ادامه داد: همیشه برای 
من حیرت آور اس��ت که کشورهای بزرگی مانند 
کش��ورهای اروپایی یا روسیه از دار در معامات 
خ��ود اس��تفاده می کنند. این )دار( یک س��اح 
اقتصادی و قانونی برای آمریکا اس��ت زیرا اعتقاد 
دارد در هر جایی که پول رایج اش استفاده می شود، 

حق دخالت دارد.
ماریانی معتقد است که دار آمریکا برای این کشور 
»یک فرصت قانونی و حتی جنایی« برای دخالت 

در امور مختلف فراهم می کند.

روس��یه و اتحادیه اروپا توافق کرده اند تا با ایجاد 
کارگروهی مشترک برای استفاده از روبل و یورو در 
معامات دو جانبه با سلطه گرایی دار مقابله کنند.

پیشتر »وادیمیر پوتین« رئیس جمهوری روسیه، 
در کنفرانس بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ 
استفاده از دار به عنوان ابزار فشار توسط آمریکا 

را محکوم کرده بود.
نماینده حزب ملی فرانس��ه با بیان اینکه یکی از 
مشکات اصلی امروز، فراسرزمینی بودن قانون 
آمریکا اس��ت، گفت، اس��تفاده از دار باعث شده 
که بانک های فرانس��وی ت��اوان پس بدهند. من 
نمی فهمم چرا با وج��ود تحریم ها و خطرات آن، 
ما هن��وز از ارزهای دیگر اس��تفاده زیادی نکرده 
ایم. اگر این پیمان )بین اتحادیه اروپا و روس��یه( 
اجرا شود، آن را یک اقدام مثبت می بینم. اما فکر 
می کنم در زمان حاضر، این تنها تصمیمی بدون 

یک مکانیزم خاص است.
وزیر توس��عه اقتصادی روس��یه دی سال گذشته 
به کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا پیش��نهاد کرد 
تا به اس��تفاده از دار آمری��کا در معامات مالی 
پایان دهند و با یورو به تجارت با روس��یه در حوزه 

انرژی بپردازند.

 تشدید حمات سایبری آمریکا
 به روسیه 

توافق اتحادیه اروپا و روسیه 
برای حذف دار در معامات دو جانبه

 HEMAYATONLINE. 
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حدادی غایب بزرگ 
مسابقات دایموند 

 احسان حدادی، قهرمان پرتاب 
دیسک آس��یا به مرحله هفتم 
مسابقات دایموند لیگ مراکش 
دعوت نشد. وی در واکنش به 
ای��ن موض��وع، دلی��ل آن را 
تصمیم مس��ئوان برگزاری 
مسابقات دایموند لیگ دانسته 
اس��ت. حدادی عنوان کرده که امتیاز این دوره از مسابقات را با عدم 
حضورش از دس��ت داده و برای حضور درمرحله نهایی مس��ابقات 

دایموند لیگ کار سختی خواهد داشت.

مایی روی ریل 
پیروزی بوندسلیگا

 س��عید مای��ی، مل��ی پوش 
کش��ورمان که مدتی است به 
عنوان لژیونر در لیگ آلمان به 
روی تاتام��ی می  رود، در هفته 
سوم بوندسلیگا موفق شد برابر 
دو حریف خود به برتری برسد. 
قهرم��ان جه��ان وزن 81- 
کیلوگرم ایران، در هفته نخس��ت این رقابت ها هم به یک پیروزی 
دست یافته بود و در هفته دوم لیگ آلمان هم دو رقیب خود را با ضربه 

فنی از پیش رو برداشت.

برانکو خواهان فسخ قراردادش شد
 برانکو ایوانکوویچ، س��رمربی 
تی��م پرس��پولیس ب��ه دلیل 
مش��کات مالی این باشگاه 
خواهان فسخ قراردادش با این 
باش��گاه ش��د.وی در نامه ای 
عنوان کرد؛ باشگاه پرسپولیس 
نمی تواند به تعهدات مالی خود 
عمل کند. همچنین چون بازیکنان هم پ��ول نگرفته اند و اگر وی 
پولش را بگیرد آنها مدعی می شوند پول شان به حساب برانکو واریز 
شده است.مسئوان این باشگاه در پی این مسأله جلسه فوق العاده ای 

تشکیل دادند. 

کسب 3 مدال ساواته 
در مسابقات تونس

 مسابقات جهانی س��اواته در 
حالی روزهای 23 تا 26 خرداد 
در ش��هر حمام��ات تونس با 
حضور بیش از 40 کشور جهان 
در اس��تایل کامبت برگزار شد 
 که در پای��ان این مس��ابقات 
تیم  ملی ایران با کس��ب س��ه 

مدال نقره و برنز در بخش مردان و بانوان به کار خود پایان داد.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

۳ تیم در خطر از دست دادن میزبانی لیگ نوزدهم
خروجی های جلس�ه جدید هیات رییسه سازمان لیگ، 
قرار اس�ت در فصل جدید به صورت جدی دنبال شود تا 
مشکات فصل گذشته تکرار نش�ود. یکی از این موارد 

هشدار به سه تیم درباره میزبانی شان است.

نامه دبیر ش��ورای امنیت در خصوص برگزاری مسابقات فوتبال 
از فصل آینده، رییس فدراس��یون فوتبال و هیات رییسه سازمان 
لیگ را برآن داش��ت تا جلس��ه ای مهم را در این خصوص برگزار 
کنند. جلس��ه ای که خروجی آن طبق تصمیم هیات رییس��ه الزام 
باشگاه ها در رعایت فروش بلیت مسابقات به صورت الکترونیک، 

همچنین ش��ماره دار کردن صندلی ورزش��گاه ها بود.

 فروش الکترونیکی بلیت با کدملی
طبق مصوبات هیات رییسه س��ازمان لیگ و خروجی جلسه جدید، 
باشگاه ها موظف هستند که صندلی ورزشگاه های محل میزبانی را 
شماره دار کرده و همچنین بلیت فروشی مسابقات را از لیگ نوزدهم 
فقط و فقط به صورت الکترونیک و با کد ملی مشخص انجام دهند. در 
این خصوص وظیفه فدراسیون فوتبال نیز سنگین است و باید نظارتی 
دقیق روی این مس��ئله داشته باشد و در غیر این صورت و با رخ دادن 

اتفاق ناگوار جدیدی، مقصر شناخته خواهد شد.

 ضرورت رعایت استاندارد امنیتی
همچنین دبیر ش��ورای امنیت کشور به صورت جدی اشاره کرده که 

ورزش��گاه های فوتبال باید استاندارد امنیتی داشته باشند و با رعایت 
فروش الکترونیکی بلیت مس��ابقات و همچنین کنترل ورزش��گاه 
با دوربین های مداربس��ته، اگر تماش��اگری دچار تخلف شد با توجه 
به ش��ماره صندلی و بلیتی که خریداری کرده اس��ت، شناسایی شود 
تا برخورد با خاطیان به س��هولت صورت بگی��رد. از همین رو فروش 
بلیت الکترونیک الزام خواهد شد و تماشاگران نیز دیگر نمی توانند به 
صورت سنتی و خرید بلیت کاغذی، وارد ورزشگاه شوند. به گزارش 
تسنیم، فدراسیون فوتبال هم که اکنون شرایط را سخت تر از گذشته 
می بیند، تصمیم گرفته طبق قوانین فیفا و AFC با باشگاه ها برخورد 
کند. بر این اساس باشگاه هایی که در شهرشان استانداردهای ازم 
را برای میزبانی نداش��ته باش��ند و نتوانند هتل و ورزشگاه مناسبی را 
برای میزبانی فراه��م کنند، اجازه میزبانی از مس��ابقات را نخواهند 
داش��ت. از همین رو با تصویب هیات رییسه سازمان لیگ، مسابقات 
خانگی تیم هایی که شرایط میزبانی را نداشته باشند در شهر یا استان 

همجوار برگزار می شود.

 نواخته شدن زنگ خطر برای سه تیم
طبق بررس��ی هایی که فدراس��یون فوتبال انجام داده و به نتایج اولیه 
هم رسیده، تاکنون س��ه تیم حال حاضر لیگ برتری حق میزبانی در 
شهرشان را نخواهند داشت. تنها در صورتی این شرایط تغییر می کند 
که این باشگاه ها بتوانند شرایط را در شهرشان تغییر بدهند. سه تیم نفت 
مسجدسلیمان، پارس جنوبی جم و نساجی مازندران تیم هایی هستند 
که شرایط مناسبی برای میزبانی در لیگ نوزدهم ندارند. مشکل آنها یا 
مربوط به ورزشگاه است، یا هتل مناسبی در شهرشان وجود ندارد یا هر 
دو مشکل به صورت همزمان در شهرهای آنها دیده می شود. با توجه به 
شرایط و استانداردهایی که وجود دارد، تیمی چون نفت مسجدسلیمان 
می تواند در شهر همجوار خود، اهواز دیدارهای خانگی اش را برگزار کند، 
اما شرایط برای تیمی مثل نساجی سخت تر است چراکه استانداردهای 
میزبانی مس��ابقات لیگ برتر فوتبال در استان گیان نیز که همجوار 
با اس��تان مازندران است، مورد تأیید نیس��ت. از همین رو ممکن است 
نس��اجی مجبور به برگزاری مس��ابقات خانگی اش در تهران یا شهر 
دیگری ش��ود. با این حال از آنجایی که تمرینات این تیم نیز در تهران 
برگزار می شود، این احتمال بیشتر است. پارس جنوبی نیز که در شهر 
جم با مشکاتی در میزبانی از تیم ها مواجه است، احتماًا مجبور به تغییر 
ورزشگاه خانگی اش شود و باید ورزشگاه دیگری را در استان هرمزگان 
یا استان مجاور دیگری انتخاب کند که عاوه بر داشتن هتل، ورزشگاه 

نیز استانداردهای ازم را داشته باشد.

ورزش جهان

ستاره پلیکانز همبازی پادشاه لیکرز 
آنتونی دیویس س��تاره 26 ساله تیم بسکتبال نیواورلینز پلیکانز با موافقت 
مسئوان و باشگاه لس آنجلس لیکرز و پلیکانز به لیکرز پیوست و همبازی 
لبرون جیمز پادشاه شد. براین اساس پلیکانز در قبال جذب انزوبال، برندن 
اینگرام و جاش هارت و سه انتخاب راند اول یارکشی فصل بعد NBA، با 
حضور دیویس در لیکرز موافقت کرد. لبرون جیمز هم در صفحه شخصی 

خود از حضور دیویس در لیکرز استقبال کرده است.

پلنگ برفی نماد مسابقات جهانی کشتی 
مس��ئوان برگزاری مسابقات جهانی کش��تی و گزینشی المپیک، پلنگ 
برفی با اس��م »NAMYS« )به معنای افتخار، شأن و وجدان( که یک 
نماد مقدس برای مردم قزاقستان و اجداد آنها محسوب می شود را ملبس 
به پرچم کشور قزاقس��تان به عنوان نماد رقابت های جهانی انتخاب کرده 
اند. گفتنی اس��ت، این رقابت ها روزهای 23 تا 31 ش��هریورماه در س��الن 
باریس آرنا ش��هر نورسلطان کشور قزاقستان برگزار می شود و در آن 108 
کشتی گیر در 6وزن المپیکی به رقابت می پردازند تا سهمیه المپیک 2020 

توکیو را به دست آورند.

پیشنهادهای وسوسه انگیز 
برای محمد صاح

درخش��ش محمد صاح در لیورپول باعث ش��ده تا دو مشتری بزرگ پیدا 
 کند تا جایی که یوونتوس و رئال مادرید برای جذب این ستاره مصری رقم

 150 میلیون پوند را پیش��نهاد داده اند، البته این بازیک��ن آن را رد کرده و 
می خواهد در لیورپول باقی بماند. گفتنی اس��ت؛ محمد صاح در تابستان 
سال 2017 با 42 میلیون یورو از رم به لیورپول پیوست و دو فصل است که 
از بهترین های فوتبال جهان و اروپا است. وی این شانس را دارد که برای 

دومین سال پیاپی در بین گزینه های توپ طا قرار گیرد.

رمز 12 قهرمانی
نادال در روان گاروس 

رافائل نادال واکنش رس��انه های جهانی به قهرمانی اخیرش در تورنمنت 
روان گاروس یا همان تنیس آزاد فرانس��ه را مورد ارزیایی قرار داد. وی در 
این خصوص به توانمندی هایی اشاره کرد که باعث شده تا موفق به کسب 
این قهرمانی شود. تنیسور اس��پانیایی و قهرمان تورنمنت روان گاروس 
2019 اعام کرد فروتنی رم��ز 12 قهرمانی وی در این رقابت های معتبر 
جهان بود. نادال همچنین بیان کرد: شناخت از خود مهمترین چیزی است 

که می توان آن را به دست آورد تا موفق شد.

تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود از هفته سوم لیگ 
ملت های والیبال 201۹ به مصاف روس�یه رفت و به یک برد 

قاطعانه دست یافت.

بازی در میان تش��ویق بی امان هواداران ارومیه ای آغاز شد و ایران با 
سرویس های خوب غفور توانست فاصله دو امتیازی را با روسیه ایجاد 
کند. ایران با درخش��ش محمد موسوی در روی تور توانست فاصله دو 

امتیازی را حفظ کرده و 8 – 6 وقت استراحت فنی اول را کسب کند.
بازیکنان روسیه که تحت فشار تشویق هواداران بودند در دریافت های 
اول عملکرد خوبی نداش��تند تا با درخشش فیاضی فاصله دو تیم به 3 
امتیاز افزایش یابد. بازی ادامه پیدا کرد تا در پایان ایران 25 – 20 ست 
نخست را با پیروزی پشت سر گذاشت. روس ها در ست اول اشتباهات 

بسیاری داشتند و سرویس های زیادی را هم خراب کردند.
با شروع ست دوم هر دو تیم به صورت پایا پای پیش می رفتند تا اینکه 
روسیه 4 – 3 از ایران پیش افتاد. بازیکنان روسیه که در ست دوم با تمرکز 
بیشتری کار را شروع کرده بود، با زدن سرویس های بهتر نسبت به ست 
اول، دریافت های اول ایران را خراب کرده و 8 – 5 وقت استراحت فنی 
اول را از آن خ��ود کردند. با ورود دوتیم به زمین، روس��یه فاصله را به 5 
امتیاز افزایش داده و 11 – 6 پیش افتاد تا کواکوویچ درخواست وقت 
استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین باز هم این محمد موسوی بود که 
با سرویس های هدف دار خود دریافت های روسیه را دچار مشکل کرد 
تا ایران 24 – 23 از روسیه پیش بیفتد. با سرویس خوب سعید معروف 
ایران توانس��ت در یک س��ت حس��اس در حالی که 6 امتیاز عقب بود، 

26 – 24 ست دوم را از آن خود کند.

با شروع ست سوم ایران با حمایت هواداران خود در سالن غدیر ارومیه 
توانس��ت برتری خود را با درخشش محمد موسوی در روی تور و پوریا 
فیاضی در خط س��رویس به روسیه دیکته کرده و 6 – 2 از حریف پیش 
بیفتد تا ساملوو درخواست وقت استراحت کند. با ورود دو تیم به زمین 
ایران فاصله دو امتیازی را حفظ کرد تا اینکه با س��رویس علی شفیعی 
فاصله را به 3 امتیاز افزایش داده و 21 – 18 پیش افتاد. تزارها با کسب 
دو امتیاز متوالی فاصل��ه را به یک امتیاز کاهش دادند تا ایران تقاضای 
وقت اس��تراحت کند. پس از یک رالی زیبا ایران توانس��ت اختاف را 
افزایش داده و 24 – 22 از روس��یه پیش بیفتد. با خراب شدن سرویس 
بازیکن روس��یه ایران در نهایت 25 – 23 این ست را برد تا در مجموع 
سه بر صفر روسیه را شکست دهد و صدر نشینی خود را در پایان هفته 

سوم قطعی کند.

والیبالیست ها تزارها را هم به زانو درآوردند

آگهی

امس��ال و برای نخستین بار اس��تارت آپ های 
مختلف مرتبط با صنعت کشاورزی و غذایی در 
بیس��ت و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
کشاورزي و مواد غذایی حضور خواهند داشت. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و اطاع رس��انی 
بیس��ت و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
کش��اورزي و مواد غذایی؛ بهمن حس��ین زاده 
مدیرعامل شرکت س��هامی نمایشگاه های بین 
الملل��ی ج ا ایران، به جایگاه مهم اس��تارت آپ 
ها اش��اره کرد و گفت: بخش اگروفود اس��تارز، 
جدیدترین بخش نمایش��گاه بین المللی صنایع 
کش��اورزي و مواد غذایی ایران اگروفود اس��ت 
ک��ه برای نخس��تین بار و بر اس��اس نی��از بازار 
و تقاض��ای مخاطبین در س��ال ج��اری به این 
نمایشگاه افزوده شده اس��ت. وی با بیان اینکه 
بخش اس��تارت آپ های این نمایشگاه از سال 
آینده با کمیت و کیفیت بیشتری برگزار خواهد 
ش��د، گفت: امس��ال با توجه به فضای موجود و 
زمان ان��دک باقی مانده تا برگزاری نمایش��گاه 
16 اس��تارت آپ از می��ان متقاضی��ان متعدد 
برگزیده ش��ده و درنمایش��گاه حض��ور خواهند 
داش��ت که درزمین��ه های تولید م��واد غذایی، 
صنای��ع غذایی، توزی��ع و ابزارها و فناوری های 
نوین مرتبط فعالیت دارند.اولین س��امانه فروش 
مستقیم برنج کش��اورزان در ایران، طرح صرفه 
جویی ن��ود درص��دی مصرف آب کش��اورزی، 
فروش��گاه تولید آب میوه تازه و نوشیدنی های 
س��الم نوآورانه و فروش بصورت آناین، سامانه 
بازاریاب خرید آناین سوپرمارکت ها، فروشگاه 
آناین فروش عس��ل طبیعی، فروشگاه چاشنی 
های مرغ و ماهی و ماس��ت، فروش��گاه بس��ته 

بندی ویژه مراس��م ها، فروشگاه هوشمند فعال 
در ح��وزه اینترنت اش��یاء و بخش کش��اورزی، 
گلخانه هوشمند آبیاری، سامانه سفارش آناین 
یکپارچه داخلی، بیرون بر، رزروآسیون، اشتراک 
آناین آب معدنی، هس��ته فناوری تولید عسل 
بدون پادزیست، سیستم های هوشمند مبتنی 
برIOT با تمرکز درحوزه کش��اورزی و کش��ت 
گلخانه ای، طعم دهنده های طبیعی، س��امانه 
هوش��مند آبیاری با بهره گیری از فناوری نوین 
ارتباط بیسیم،تولید پد جاذب اکسیژن در بسته 
بن��دی مواد غذای��ی برای مان��دگاری و کاهش 
ضایعات مواد غذایی؛ استارت آپ های حاضر در 
بیس��ت و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع 
کش��اورزي و مواد غذایی هستند.حس��ین زاده 
با اش��اره به اینکه اس��تارت آپ ها در واقع یک 
کسب و کار جدید محسوب می شوند که عموماً 
حول محور تکنولوژی ش��کل گرفته و پتانسیل 
رش��د باای��ی دارند، گف��ت: در واقع کس��ب و 
کارهای نوپا یا اس��تارت آپ ه��ا از نوآوری های 
بس��یار متنوع��ی همچ��ون اکتش��افات بدی��ع 
علمی، اس��تفاده از تکنولوژی های موجود برای 
کاربردهای جدید و متفاوت استفاده می کنند. 
وی خاطرنشان کرد: باید تاش شود تا استارت 
آپ هایی شکل بگیرند که در بخش های فروش 
محصوات کشاورزی و غذایی فعالیت بیشتری 
داش��ته و خدم��ات نوی��ن ت��ری به مش��تریان 
ارائه دهند و در نهایت به توس��عه و پیش��رفت 
صنعت کش��اورزی و غذایی کشور کمک کنند. 
مدیر عامل نمایش��گاه بین المللی با بیان اینکه 
اس��تارت آپ ها در حوزه های صنایع کشاورزی 
و غذایی کش��ور رش��د خوبی داشته اند و باید از 

رشد اس��تارت آپ ها حمایت کرد،گفت: با توجه 
به توس��عه بیوتکنولوژی در کش��ور و گسترش 
این حوزه، باید از اس��تارت آپ های حوزه صنایع 
کش��اورزی و غذای��ی حمایت کنیم تا ش��اهد 
جریانات خوبی در عرصه استارت آپ های حوزه 
کشاورزی وغذایی باش��یم.گفتنی است پاویون 
ویژه اس��تارت آپ ها )آگروفود اس��تارز( امسال 
بصورت اختصاصی درسالن 31A نمایشگاه بین 
المللی تهران برپا می شود.در بیست و ششمین 
نمایش��گاه بین المللی صنایع کشاورزي و مواد 
غذایی در مجموع بیش از 920 ش��رکت حضور 
دارن��د که از ای��ن تعداد بیش از 760 ش��رکت 
داخلی هس��تند و جدیدتری��ن کااها، تولیدات 
و خدم��ات خ��ود را ارائ��ه و در مع��رض دی��د 
عاقمندان قرار می دهند.در کنار شرکت های 
ایرانی 160 ش��رکت خارجی نیز از کش��ورهای 
های اس��پانیا، اطریش، ام��ارات متحده عربی، 
ایتالی��ا، آلمان، برزیل، ترکی��ه، چین، دانمارک، 
روسیه، سوئیس، گرجستان، هلند، هند، یونان، 
اندونزی، اسلواکی، تونس، مغولستان و لهستان 
حضور دارند.اهمیت نمایشگاه صنایع کشاورزی 
و غذایی تهران موجب ش��ده تا تعداد زیادی از 
کش��ورها بصورت پایون) گروهی( حضور یابند، 
بر این اس��اس 7 کش��ور ایتالیا، آلمان، برزیل، 
ترکیه، چین،روسیه و هند بصورت پاویون هاي 
رسمی در نمایش��گاه امسال حضور و مشارکت 
دارند. بیست و شش��مین نمایشگاه بین المللی 
صنایع کش��اورزی، مواد غذایی، ماشین آات و 
صنایع وابسته از فردا تا 31 خرداد ماه هر روز از 
ساعت 10 تا 18 در محل دائمی نمایشگاههای 
بین المللی تهران آماده بازدید عاقمندان است.

هدایای اینترنتی همراه اول در »دوشنبه سوری« 
خردادماه همراه اول در »دوشنبه سوری« خرداد 

ماه تا 100گیگابایت اینترنت هدیه می دهد.
افزای��ش  و  تکری��م  منظ��ور  ب��ه  اول  هم��راه 
رضایتمندی مشترکانش، آخرین دوشنبه هر ماه 
با ارائه هدایایی در طرح »دوش��نبه س��وری«، به 
اس��تقبال آنها می رود.همراه اولی ها می توانند 
جه��ت ش��رکت در این ط��رح فراگی��ر و منتفع 
ش��دن از مزایای بس��ته ه��ای اینترن��ت رایگان 
ی��ک روزه، در دوش��نبه پایان هر ماه با ش��ماره 
گیری #6۴*100* از پیش��نهادهای »دوشنبه 
س��وری« این اپراتور بهره مند ش��وند.در همین 

راستا دوشنبه س��وری این ماه، روز دوشنبه 27 
خردادماه برگزار می شود؛ هدایای در نظر گرفته 
شده برای این دوشنبه سوری نیز بسته های دیتا 
100مگابایت تا 100گیگابایت یک روزه)۵صبح 
تا ۵عصر( اس��ت که به تمامی مشترکان دائمی و 
اعتباری با شماره گیری کددستوری فوق الذکر، 
ب��ه صورت تصادفی تعلق م��ی گیرد.ازم به ذکر 
اس��ت تمامی مش��ترکان از س��اعت 00:00 روز 
دوش��نبه 27 خرداد تا 23:۵9 همان روز فرصت 
دارند با ش��ماره گیری کددستوری مذکور بسته 
خود را فعال کنند.زمان مصرف این بس��ته ها به 

مدت یک روز از ساعت ۵صبح تا ۵عصر است.

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: آینده و سرنوشت 
همه ما به آموزش گره خورده است.

 ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر 
محمد رضا حسین زاده در کارگاه آموزشی آینده 
پژوهی در آموزش س��ازمانی و بیست و ششمین 
نشست بررسی عملکرد آموزشی بانک با تقدیر از 
همه کسانی که در حوزه آموزش کارکنان فعالیت 
می کنند، اظهار کرد: بانک ملی ایران از ابتدا برای 
آموزش و پژوهش ارزش زیادی قائل بوده و آن را 
به عنصری جدانشدنی از فعالیت های خود تبدیل 

کرده است.
وی ب��ا بیان این که هیچ ک��دام از عوامل بانک از 
آموزش بی نیاز نیس��تند، ادام��ه داد: موضوعات 
مرتب��ط با بانکداری، به روزند و یادگیری مرتب و 

منظم آنها اجتناب ناپذیر است
.مدیرعام��ل بانک مل��ی ایران  گف��ت: مدیران و 
کارکن��ان اداره کل آموزش بانک، باید موضوعات 
آموزش��ی مربوط ب��ه کارکنان را هم��واره به روز 
برگزاری کاس ها و دوره ها استفاده کنند.حسین نگه داش��ته و از اساتید دانش��گاهی مرتبط برای 

زاده همچنین با اش��اره به کتاب خاطرات ماهاتیر 
محمد، گفت: نخست وزیر سابق مالزی در آن جا 
تاکید کرده که پیشرفت کشورش، مدیون آموزش 

مستمر است.
مدیرعامل بان��ک ملی ایران ب��ه کارگیری روش 
های جدید و جذاب آموزش��ی را راهکاری جدی 
برای افزایش س��طح آگاهی کارکنان دانس��ت و 
خاطرنش��ان ک��رد: موضوعات مه��م اقتصادی و 
بانکی باید در راس آموزش ها قرار داش��ته باشد.
وی همچنی��ن با توصیه به کارکنان برای مطالعه 
آزاد روزانه، گفت: بزرگان دینی، مشاهیر علمی و 
نخبگان ایران و جهان، همواره مردم را به مطالعه 
و کسب علم تشویق کرده اند و تنها مطالعه است 

که می تواند نجات بخش انسان باشد.
داوود مل��ک نیا رییس اداره کل آموزش بانک نیز 
در این نشس��ت ضمن تشریح دوره های آموزشی 
برگزار ش��ده تا کنون، تاکید کرد: استانداردسازی 
آموزش در بانک با اس��تفاده از ظرفیت مشاوران 

دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.

بیس��ت و ششمین نمایش��گاه بین المللی صنایع کش��اورزي، مواد غذایی، 
ماش��ین آات و صنای��ع وابس��ته»ایران آگروف��ود 2019« ک��ه بزرگترین 
نمایشگاه کش��اورزی و غذایی غرب آسیا محسوب می شود، فردا در محل 

دائمی  نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش می یابد
به گزارش روابط عمومی و اطاع رس��انی بیست و ششمین نمایشگاه بین 
المللی صنایع کشاورزي و مواد غذایی؛ مراسم گشایش این نمایشگاه صبح 
ف��ردا و با حضور مقامات وزارت جهاد کش��اورزی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسامی و روسای اتحادیه ها و 

انجمن های مرتبط برگزار می شود. 
 نمایشگاه امسال در راستای تحقق شعار سال )رونق تولید ملی( برگزار می 
ش��ود و بر این اساس تاش شده اس��ت تا واحد های های تولیدی داخلی 

حضور چشمگیرتری در نمایشگاه داشته باشد.
 در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزي و مواد غذایی 
در مجموع بیش از 920 شرکت حضور دارند که از این تعداد بیش از 760 
ش��رکت داخلی هس��تند که جدیدترین کااها، تولیدات و خدمات خود را 

ارائه و در معرض دید عاقمندان قرار می دهند.
در کنار ش��رکت های ایرانی 160 ش��رکت خارجی نیز از کش��ورهای های 
اس��پانیا، اطری��ش، امارات متح��ده عربی، ایتالی��ا، آلمان، برزی��ل، ترکیه، 
چین، دانمارک، روس��یه، سوئیس، گرجستان، هلند، هند، یونان، اندونزی، 

اسلواکی، تونس، مغولستان و لهستان حضور دارند.
اهمیت نمایش��گاه صنایع کش��اورزی و غذایی تهران موجب شده تا تعداد 
زیادی از کش��ورها بصورت پایون) گروهی( حضور یابند، بر این اس��اس 7 
کشور ایتالیا، آلمان، برزیل، ترکیه، چین،روسیه و هند بصورت پاویون هاي 

رسمی در نمایشگاه امسال حضور و مشارکت دارند.
این نمایش��گاه در س��ه بخش تخصص��ی؛ ایران ف��ود ش��امل)فرآورده ها 

و محص��وات غذایی،صنای��ع تبدیل��ی و صنای��ع مرتبط(، ای��ران فود تک 
شامل)ماش��ین آات، تجهیزات، تکنولوژی و صنایع غذایی، بس��ته بندی، 
تجهیزات جانبی ماش��ین آات مرتبط( و ایران آگرو شا مل) ماشین آات 

و تجهیزات کشاورزی و آبیاری، صنایع کشاورزی و صنایع مرتبط( است.
بخش اگروفود اس��تارز،جدیدترین بخش این نمایشگاه بین المللی صنایع 
کش��اورزي و مواد غذایی ایران اگروفود اس��ت که برای نخس��تین بار و بر 
اساس نیاز بازار و تقاضای مخاطبین در سال جاری به این نمایشگاه افزوده 

شده است.
امس��ال با توجه ب��ه فضای موجود و زم��ان اندک باقی مان��ده تا برگزاری 
نمایش��گاه 16 اس��تارت آپ از می��ان متقاضی��ان متعدد برگزیده ش��ده و 
درنمایش��گاه حضور خواهند داش��ت که در زمینه های تولید مواد غذایی، 
صنای��ع غذای��ی، توزی��ع و ابزاره��ا و فناوری ه��ای نوین مرتب��ط فعالیت 
دارندمعرفی توانمندي ها و پیش��رفت های کش��ورمان در حوزه کشاورزی 
و غذای��ی، ارتق��اء س��طح مب��ادات تجاری کش��ورمان در جهت توس��عه 
صادرات غیر نفتی، آشنایی ش��رکت کنندگان و بازدیدکنندگان با آخرین 
دس��تآوردهای علمی و صنعتی حوزه کشاورزی و غذایی داخلی و خارجی، 
اش��تغال و کارآفرینی، ارتقاء دانش و تبادل اطاعات بین شرکت کنندگان 
در نمایشگاه، تشویق و ترغیب تولید کنندگان براي رقابت سالم و هدفمند 
در عرصه این صنعت و ایجاد فضا برای ارتباط مس��تقیم تولید کنندگان با 
مصرف کنندگان؛ مهمترین اهداف برگزاری بیس��ت و شش��مین نمایشگاه 

بین المللی صنایع کشاورزي و مواد غذایی است.
بیس��ت و ششمین نمایش��گاه بین المللی صنایع کش��اورزی، مواد غذایی، 
ماش��ین آات و صنایع وابس��ته از 28 تا 31 خرداد ماه هر روز از س��اعت 
10 ت��ا 18در محل دائمی نمایش��گاههای بین المللی ته��ران آماده بازدید 

عاقمندان است.

حضور پررنگ استارت آپ ها 
در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و غذایی تهران

هدایای اینترنتی همراه اول 
در »دوشنبه سوری« خردادماه

حسین زاده:
 »آموزش« عنصر جدایی ناپذیر فعالیت های بانک ملی است

      فردا؛آغاز بکار بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی و غذایی تهران 


