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آگهی

شرکت گاز استان فارس
) سهامي خاص (

مناقصه گ�زار : شرکت گاز استان فارس
موضوع مناقصه  :برون سپاری

شرح مختصر کار و محل اجراي پروژه: برون سپاری خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان 
های امرد، مهر، خنج از توابع استان فارس

 2 -  مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : 
مبل����غ تضمی���ن حداقل به مبلغ-/4/970/000/000  ریال  میباشد که بایدتوسط پیشنهاد 

دهنده به یکي از صورتهاي ذیل اقدام گردد.                   
الف(   ضمانت نامه بانکي و یا ضمانت نامه های صادره از س�وی موسسات اعتباری غیر بانکی 
دارای مجوز  از بانک مرکزی جمهوری اس�امی ایران که تا س�ه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد 

معتبر باشد .
ب(واریز وجه نقد به حس�اب ش�ماره784071200بانک تجارت ش�عبه اس�تقال با شناس�ه 

پرداخت5107731به نام شرکت گاز استان فارس
ج(س�ایرضمانت نامه ه�ای موضوع بنده�ای )پ(،)ج(،)چ( و )ح( م�اده )4(آیین نامه تضمین 

معامات دولتی بشماره 123402/ت 50659 ه مورخ 94/9/22 مصوب هیات وزیران
3 -زمان فروش اس�ناد  مناقصه و ارزیابی: از تاریخ:  98/04/01  لغایت : 98/04/05 ) از س�اعت 

7:30صبح  لغایت 16ایام اداري به استثناء چهارشنبه ها تا ساعت 15(
4-مهلت و محل تحویل پیش�نهادات:حداکثر تا س�اعت 13روز چهار شنبه  مورخ 98/04/19 

دبیرخانه واحد حراست شرکت گاز استان فارس
توجه : طبق بند 17-4 بخش�نامه راهنمای مناقصه بش�ماره 101/95579 مورخ 1384/5/26 
مناقصه گران مي توانند  بر حسب مورد و صرفآ یک بار نسبت به تسلیم اصاحیه/جایگزین 
پیش�نهادات خود ش�امل اصاحیه /جایگزین پاکت الف )ضمانتنامه ش�رکت در مناقصه(، و 
یا اصاحیه/جایگزین پاکت ب)پیش�نهاد فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای یا مدارک 
فنی در مناقصات یک مرحله ای( ،و یا اصاحیه/جایگزین پاکت ج )پیشنهاد قیمت( " با قید 
عبارت اصاحیه /جایگزین رو ی پاکت مربوطه" در پاکت اک و مهر شده در جلسه کمیسیون 
مناقصات و قبل از شروع گشایش پاکت ها به صورت حضوري و دستي و در قبال دریافت رسید 
به کمیس�یون معامات اقدام  نمایند و در صورت جایگزین نمودن پاکت جدید در هر یک از 

موارد سه گانه فوق ،پاکت هاي اولیه خود را به صورت اک و مهر شده تحویل گیرند.

5-مدت اعتبار پیشنهادها:سه ماه از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها و این مدت حداکثر براي 
یک بار قابل تمدید مي باشد.

6-تاریخ ، ساعت و محل گشایش پاکات :روز  دوشنبه مورخ98/04/31  ساعت 10:30 ساختمان 
مرکزي ش�رکت گاز اس�تان فارس - بلوار استقال – نبش خیابان باغ حوض – طبقه ششم – 

سالن کنفرانس
7 ( شرایط مناقصه گر 

 داشتن شخصیت حقیقی یا حقوقی
 داشتن  تایید از اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 داشتن تجهیزات ازم ،تخصص و توانایي فني و مالي انجام کار مطابق با استانداردهاي شرکت 
ملي گاز ایران

 داشتن صاحیت ایمنی از اداره کار 
8(مدارک ازم جهت خرید اسناد مناقصه : 

8-1( ارائه معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه،کد اقتصادي ،کد شناسه ملي اشخاص 
حقوقي /حقیقی و مشخصات نماینده شرکت

8-2(اصل فیش واریزي  به  مبلغ -/400،000 ریال  به حس�اب ش�ماره 4001133404025447  
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ، شناسه  واریز  )3061334582927408383000000005

IR03  0100  0040  0113  3404  025447      01(   و  شماره شبا
ش�رکتهاي واجد شرایط در بند 7 جهت خرید اسناد مي توانند به آدرس شرکت گ�از استان 
فارس بلوار اس�تقال نبش خیابان باغ حوض طبقه دوم دفتر امور قرار دادها مراجعه و اس�ناد 
ارزیابي  و همچنین اسناد مناقصهرا دریافت نمایند . پشنهادات مناقصه گراني که حداقل امتیاز 
قابل قبول را در ارزیابي کیفي کسب نموده اند در زمان ذکر شده مفتوح خواهد شد اطاعات 
درج آگهي در وب س�ایت شرکت گاز استان فارس به آدرس  www.farsgas.ir و پایگاه ملي 

اطاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد.
شماره فکس : 38209000- 38304074 - 071 روابط عمومي شرکت گاز استان فارس

  تاریخ درج آگهي نوبت اول:98/04/01                               تاریخ درج آگهي نوبت دوم:  98/04/02
  

شرکت گاز استان فارس

شهرداری گلستان درنظر دارد بر اساس آیین نامه مالی شهرداریها –مصوبات شورای محترم اسامی شهر و بودجه سال 98 نسبت به برگزاری 
مناقصه عمومی با اعتبار و مشخصات ذیل اقدام نماید.

سپرده شرکت در مزایدهمبلغموضوععنوان

300/000/000ریال6/000/000/000ریالاحداث پل ده متری هشتم محدوده رودخانه شادچایمناقصه عمومی

1/050/000/000ریال21/000/000/000ریالتکمیل سالن ورزشی قلعه میر)حاشیه رودخانه شادچای(مناقصه عمومی

500/000/000ریال10/000/000/000ریالجدولگذاری و پیاده رو سازی گلستانمناقصه عمومی

450/000/000ریال9/000/000/000ریالجدولگذاری و پیاده رو سازی قلعه میر مناقصه عمومی

450/000/000ریال9/000/000/000ریالجدولگذاری و پیاده رو سازی شهرک امام رضا و حسن آبادمناقصه عمومی

300/000/000ریال6/000/000/000ریالجدولگذاری و پیاده رو سازی سبزدشتمناقصه عمومی

250/000/000ریال5/000/000/000ریالجدولگذاری و پیاده رو سازی شهرک الهیه و باغ مهندسمناقصه عمومی

400/000/000ریال8/000/000/000ریالجدولگذاری و پیاده رو سازی شهرک امام حسینمناقصه عمومی

بدینوس�یله از کلیه متقاضیان دارای صاحیت دعوت میش�ود برای دریافت و اس�ترداد اس�ناد مناقصه عمومی ظرف مدت 10روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی 
)مطابق مندرجات اسناد(به واحد امور مالی این شهرداری واقع در تهران کیلومتر 25 جاده تهران ساوه شهرداری گلستان مراجعه نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.ش�هرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار می باش�د .ش�رکت کنندگان 5 درصد مبلغ کل را 
بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حس�اب ش�ماره 100810363191نزد بانک ش�هر شعبه اسامشهر به عنوان س�پرده شرکت در مزایده ارائه نمایند.در 
صورت انصراف نفرات اول دوم س�وم سپرده ش�رکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.سایر موارد در اسناد مناقصه عمومی قید گردیده 

است .قیمت فروش اسناد 1/000/000 ریال می باشد.
       تاریخ چاپ نوبت اول:1398/04/02         تاریخ چاپ نوبت دوم:1398/04/09

                                                                               بهلول فرزین- سرپرست شهرداری گلستان

آگهي  مناقصه عمومي شماره  98/24 
) يك مرحله اي (

  مناقصه عمومی 

نوبت دوم
 مجوز شماره : 1398,1815  

)نوبت اول(

آگهی دعوت
مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوس�یله از کلیه سهامداران ش�رکت گنجینه مس پارت شرق به شماره 
ثبت 489 شماس�ه مل�ی 1038075889 دعوت میش�ود در مجمع عمومی 
عادی س�الیانه که روز یکش�نبه مورخ 98/04/30 س�اعت 10 صبح در محل 

دفتر مرکزی شرکت تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه

 استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی
 بررسی وتصویب صورت صورتهای مالی سال 95-96-97

 انتخاب بازرس قانونی
 تعیین روزنامه کثیراانتشار

 سایر موارد در صاحیت مجمع عمومی  عادی
هیئت مدیره 

آگهی دعوت
مجمع عمومی فوق العاده

بدینوس�یله از کلیه س�هامداران ش�رکت گنجینه مس پارت شرق 
به ش�ماره ثبت 489 شناس�ه ملی 10380575889 دعوت میشود 
در مجمع عمومی فوق العاده که در روز یکش�نبه مورخ 98/04/30 
س�اعت 12 در محل دفتر مرکزی ش�رکت تش�کیل میگردد حضور 

بهمرسانند.
دستور جلسه

 استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه وگزارش بازرس
 بررسی و تصویب افزایش سرمایه

 تغییرات بندهای مرتبط در اساسنامه
 سایر موارد در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده   

هیئت مدیره 

استاندار کردستان گفت: شهدا با نیت های خالص و پاکی به کردستان آمدند 
و برای سازندگی و دفاع از مردم این خطه همت گماشتند لذا باید ما همواره 

رهرو شهدا باشیم. 
بهمن مرادنیا در  اجاس��یه نهایی کنگره ملی 5400 شهید کردستان که با حضور 
فرمانده کل سپاه، مسئوان استانی، مهمانانی از 22 استان کشور و مردم کردستان و 
خانواده معظم شاهد برگزار شد، تداوم راه شهدا را وظیفه اي ملي و اعتقادي دانست و 
گفت: همه ما باید بدانیم که شهدا براي سازندگي کردستان و دفاع از مردم این دیار 
جان خود را فدا کردند. وی خاطرنشان کرد: از همراهی تمامی کسانی که در برگزاری 
این کنگره همکاری کردند تقدیر می کنیم و از مس��اعدت ها و کمک های ویژه وزیر 
ورزش و جوانان و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی برای آماده کردن مکان برگزاری 
کنگره تقدیر می کنم. مرادنیا اظهار داشت: آبادانی و سازندگی کردستان آرزوی شهدا 
و جهادگران بود و خانواده معزز شهدا نیز از توسعه کردستان شاد و مسرور هستند.  
وی افزود: ش��هدا با نیت های خالص و پاکی به کردس��تان آمدند و برای سازندگی و 
دفاع از مردم این خطه همت گماشتند لذا باید ما همواره رهرو شهدا باشیم.  استاندار 
کردستان خاطرنشان کرد: ارواح رفیع شهدا ناظر بر این کنگره است و ما به عنوان 
مدیران و خادمان انقاب اسامی برای آبادانی و پیشرفت ایران اسامی هیچ گاه از 
تاش دس��ت بر نخواهیم داش��ت و با شهدای واامقام عهد می بندیم. در ادامه این 
اجاسیه حسین سامی، گفت: دشمنان در کردستان تکیه گاهی برای سیاست های 
اس��تعمار و غرب ساختند و کردس��تان به مقر دفن سیاست بیگانگان تبدیل شد و 
هرچه می خواستند انجام دادند و اینجا نقطه وحدت ملت ایران شد. وی اظهار کرد: 
افتخار بزرگی است که امروز در این لحظه های سرشار از معنویت در مهمانی  اله های 
س��رخ سرزمین زیبای کردستان مهمان شهیدان عزیزمان هستیم.\ سامی با بیان 
اینکه حضور در جمع مردمان س��ربلند کردستان افتخار بزرگی است، تصریح کرد: 
کردستان سرزمین کوه های سترگ و صخره های سخت و رودهای جاری و خروشان 
و س��رزمین گلستان های سرخ فام و اله های معطر اس��ت. فرمانده کل سپاه گفت: 
مردمان این س��رزمین هم از این طبیعت زیبا و دل انگیز الهام گرفته و خصوصیت 
آنان شبیه خصوصیت سرزمین آنان است. وی گفت: مردمانی سربلند، شریف، آزاده، 
سلحشور، حماس��ه آفرین و رشید داورند و بامرام هستند. سرلشکر سامی اضافه 
کرد: اینجا سرزمین هنر مقاومت است، کردستان مظهر ایستادگی و پایداری ملت 
ایران اس��ت، می توان در کنار دزفول قهرمان کردس��تان را نیز پایتخت ایستادگی و 
ثبات قدم ملت ایران نام نهاد. وی اذعان داشت: کردستان نگین درخشانی بر حلقه 

انگشتری کشور است، مردمان این سرزمین با فرهنگ غنی، صاحب ادبی عمیق و 
ژرف و دارای ایمانی مس��تحکم و  به عنوان غائله وس��یع و مطمئن در بنای عظیم 
امنیت و استقال کشور ما به حساب می آید. فرمانده کل سپاه اضافه کرد: مردمان 
کردس��تان ستایش برانگیزند، احساس برانگیزند و سرشار از  عاطفه هستند، اینجا 
رود زیبای مهربانی و وفاداری و فدارکاری است، 5400 شهید گلگون این سرزمین 
بزرگ نشانه ای است از صدق وفادارای این مردم است. وی اذعان داشت: پیشمرگان 
مس��لمان کرد و شهیدان کرد نشانه هایی از میل به جاودانگی از میل به مرمان این 
خطه هس��تند اینجا دیار ماموس��تاهایی نظیر عالی و شیخ ااسام است. سرلشکر 
سامی تصریح کرد: اینجا سرزمین شهیدان بزرگ و فرشته هایی است که همچون 
فرشته های آسمانی روی زمین نقش زیبای ایثار و مهربانی را به تصویر می کشانند 
و نقش زیبایی جاودانگی را در قامت پرشکوه ملت ایران به تصویر کشیده شد. وی 
افزود: ش��هید شیرازی، نصرت زاد، شهید شریفی، بروجردی، ناصر کاظمی، قهاری و 
همه اینها ستارگان پرفروغ سپهر افتخارات ایران هستند که در آسمان شهدای این 
سرزمین در جنگیدند و برای همیشه تابناک در این سرزمین جاودان شدند. شهیدان 
ما بیان کننده اس��تحکام ایمان و درخشش روح مقاومت ملت هستند فرمانده کل 
سپاه گفت: شهیدان ما نشانه های عزت و سمبل های افتخارات ما و بیان کننده آن 
استحکام ایمان و درخشش روح مقاومت و در پیکره مرمان کشور ایران هستند هرچه 
که شما با آن ملت ایران را در جهان می شناسید میراث ماندگار و با عظمت شهیدان 
ماست. وی اذعان کرد: امروز ملت ایران با صفات افتخار، بزرگی، ایستادگی، عزت و 
پیشرفت امنیت و رفاه شناخته می شود و همیشه این تعابیر میراث جاودان این کشور 
بزرگ اس��ت. سرلشکر سامی عنوان کرد: در این سرزمین 20 هزار جوان خوابیده 
تا کل قامت این ملت استوار بماند، خون شیعه و سنی در یک سنگر جاری شده و 
این سرزمین سرزمین نهرهای جاری از کرد و فارس و ترک و بلوچ است تا وحدت 
ملی برای همیشه ماندگار کند.وی افزود: می توان واژه کرد را تراکمی از پهنای بلند 
کرامت، رش��ادت، دادوری و امنیت و اینها از این واژه ها الهام گرفته اند و شخصیت 
خود را با این صفات شکل داده اند، بنابراین کردستان و مدرمانش افتخار ملت ایران 
هستند. سرلشکر سامی اذعان کرد: کردها از اصیل ترین اقوام ایران هستند به قدمت 
تاریخ پرکوه و تمدن ساز ایران و اسام بنابراین کردها در شکل دهی به تمدن ما نقش 
گس��ترده  دارند به همین دلیل این سرزمین سال ها مورد طمع جهانخواران غرب و 
ستکبار بوده و در هر دوره ای آمریکا یک سرزمین از باد اسامی را میدان تاخت و 

تاز خود قرار داده است.

شهدا با نیت های خالص و پاکی به کردستان آمدند 
کردستان نگین درخشانی بر حلقه انگشتری کشور است
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  مبارزه با فساد و اجرای عدالت 
برنامه اصلی تحول قضایی است

رییس قوه قضاییه در حرم امام خمینی)ره( :

       آیت اه رییسی در نشست هم اندیشی صاحب نظران حوزه حقوق زنان: راهکار برخورد با آسیب های خانواده،  دادگاه نیست 

اقتدار نظامی جمهوری اسامی ایران در ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته 
و گران قیمت آمریکایی که باعث حیرت جهانیان شد، مهر تأییدی بر توان 
فوق العاده کشورمان در دستیابی به قله های افتخار به شمار می آید. این 

پیشرفته خارق العاده در حالی به دست آمده که مدیران جهادی...

کلید پیشرفت حقیقی
یاد د اشت

  دکتر حسین کنعانی مقدم

واکنش مقامات کشورمان درخصوص تهدیدات اخیر آمریکایی ها :

هواپیمای جاسوسی عربستان در الحدیده توسط پدافند ارتش یمن ساقط شد 

وزیر صمت از واگذاری سهام دولتی خودروسازان تا سال 99 خبر داد

با تایید حکم در دیوان عالی کشوراسماعیلی خبر داد

 ایران می تواند 
منافع آمریکا را به آتش بکشاند

 تسلط انصاراه 
بر پایگاه نظامی سعودی در جیزان

استارت خصوصی  سازی 
2 خودروساز بزرگ

جاسوس سیا اعدام شدتصویب ساختار جدید و چابک سازی ستاد قوه قضاییه
سخنگوی دستگاه قضا از تصویب ساختار جدید قوه قضاییه با هدف چابک سازی و کوچک شدن ستاد این 
قوه خبر داد. غامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از محورهای شاخص سند تحول دستگاه 
قضایی، چابک سازی و کوچک سازی ستاد قوه قضاییه بوده است که پس از انجام مطالعات گسترده، نهایتا 
ساختار جدید در پایان هفته گذشته به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید. سخنگوی دستگاه قضا 

ادامه داد: در این ساختار، برخی معاونت ها در هم ادغام شدند و همچنین برخی ادارات...

حکم اعدام کارمند قراردادی س�ابق وزارت دفاع به جرم جاسوسی برای 
دولت آمریکا ب�ه مرحله اجرا درآمد. به گزارش س�ازمان قضایی نیروهای 
مس�لح، جال حاجی زوار، کارمند ق�راردادی س�ازمان هوافضای وزارت 
دفاع که برای سازمان سیا و دولت آمریکا جاسوسی می کرد توسط سازمان 

حفاظت اطاعات وزارت دفاع شناسایی و تحت تعقیب

ان
میز

س: 
عک

کردستان نگین درخشانی بر حلقه انگشتری کشور است
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در واکن�ش ب�ه احتم�ال عکس العم�ل دیوان�ه وار مقامات   سیاست  
آمریکایی در قبال دفاع ایران از حریم مرزهای خود، مقامات 
کشورمان تأکید کردند: شلیک یک تیر به سمت ایران منافع 

آمریکا و هم پیمانانش را به آتش می کشد.

پس از اقدام قاطع و ش��اهکار پاسداران وطن در حفظ تمایمت ارضی 
و ش��کار غول جاسوسی آمریکایی ها در محدوده مرزهای کشورمان، 
برخی یاوه گویی ها و تهدیدات توخالی ب��رای عکس العمل دیوانه وار 
واش��نگتن علیه کش��ورمان بر روی زبان ها افتاد و حتی جیره خواران 
آمریکای جنایتکار مانند رژیم صهیونیسیتی و برخی رژیم های مرتجع 
عرب با تحریک آمریکا به حمله به ایران، به دنبال ایجاد فضایی بودند 
تا واشنگتن را به جنگ علیه کش��ورمان وادار کنند. در واکنش به این 
یاوه گویی ها، س��ردار ابوالفضل شکارچی س��خنگوی ارشد نیروهای 
مس��لح درباره میزان جدی بودن این تهدیدات و نیز راهبرد جمهوری 
اس��امی ایران در قبال آن اظهار داش��ت: نیروهای مسلح به عنوان 
تأمین کننده امنیت مردم، کش��ور و منطقه برای دنی��ا یک پیام دارند 
که قصد تجاوز به هیچ کش��وری را نداریم ولی اگر ایران مورد تعرض 
دشمنان قرار بگیرد با پاسخی پشیمان کننده، غیرقابل جبران و تاریخی 
روبه رو خواهند ش��د. خطای نظامی دش��من و به خص��وص آمریکا و 
هم پیمانان او در منطقه به منزله شلیک تیر به انبار باروتی خواهد بود که 
آمریکا و منافع او روی آن انبار باروت استقرار داشته اند و منطقه به آتش 
کشیده خواهد ش��د و هم آمریکا و منافعش و هم، هم پیمانان او در آن 
آتش خواهند سوخت. همچنین سردار محمد توایی مسئول اشراف 
فرماندهی کل سپاه با اشاره به هیاهوی تبلیغاتی نیرو های آمریکایی 
برای پذیرش مذاکره از س��وی ایران، اظهار داشت: رژیم تروریستی 
آمریکا جنگی تبلیغاتی را به راه انداخت، ولی رهبری و سایر مسئوان 
با اطمینان گفتند نه مذاکره می کنیم و نه جنگ صورت می گیرد. وی 
افزود: تروریست های آمریکایی می خواستند به خیال خود مستندسازی 
کنند ک��ه ایران جنگ طلب بوده و قصد درگی��ری دارد؛ لذا هواپیمای 
جاسوسی فرستادند که جزو گران ترین و در لبه فناوری پهپادهاست. 
توایی تصریح کرد: آمریکا قدرت نظامی خود را بس��یار برتر از آنچه 
هست نشان داد و قدرت نظامی ما را کوچک شمرد، ولی ماجرای اخیر 
خط بطانی بر این ادعا ها بود. همچنین انهدام هواپیمای جاسوس��ی 

فوق مدرن آمریکا نشان داد که ادعای آمریکا دروغی بیش نیست.
س��یدعباس موسوی س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی هم با اشاره به 
مواضع ترامپ در مورد س��رنگون ش��دن پهپاد آمریکایی توسط سپاه 
پاسداران، اظهار داش��ت: فارغ از هر تصمیمی که آن ها بگیرند، اجازه 
تجاوز به حریم جمهوری اس��امی را نمی دهیم و آماده هستیم که با 
هرگونه تهدید علیه تمامیت جمهوری اسامی ایران مقابله کنیم. وی 
خاطرنشان کرد: تصمیمات ما منوط به تصمیمات آنها نیست و با تجاوز 
چه با تهدید باشد و یا نباشد مقابله خواهیم کرد. مجلس خبرگان رهبری 
نیز در بیانیه ای از س��اقط کردن پهپاد متجاوز آمریکایی به دس��ت پر 
توان پاسداران غیور انقاب اسامی قدردانی و اقدام تجاوزکارانه رژیم 
آمریکا را محکوم کرد. در بخش��ی از متن این بیانیه آمده است: ساقط 
کردن پهپادجاسوسی فوق پیشرفته آمریکا به دست پر توان پاسداران 
غیور انقاب اسامی یک شکست مفتضحانه و درسی به یادماندنی 
ب��رای آمریکای جنایتکار و بر هم زننده مع��ادات فنی و نظامی آنان 
بود. بی ش��ک جمهوری اسامی ایران با این دفاع مشروع از مرزهای 
جغرافیایی خود در واقع از حقوق قانون��ی خویش به عنوان یک اصل 
اساسی استفاده کرده است؛ لذا پیگیری حقوقی این موضوع در مجامع 
بین المللی و پاسخگویی دولت آمریکا نسبت به این تجاوز، حق قانونی 

دولت و نظام جمهوری اسامی ایران است.
همچنین »حسن بغدادی« عضو ش��ورای مرکزی جنبش حزب اه 
لبنان با اش��اره به اینکه تهران در حل بحران های منطقه، ابتکار عمل 
را در دس��ت گرفته، تأکید ک��رد که ایران با سیاس��ت های خود مانند 
حکومتی شده که می تواند شرایط بین الملل را به سود خود تغییر دهد. 
عضو ش��ورای مرکزی جنبش حزب اه لبنان در ادام��ه عنوان کرد: 
تنگنایی که آمریکاییها و همپیمانانش در آن قرار گرفتند، تزلزل آنان 
را نشان داد و این مس��ئله پس از سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکا به 
دست نیروهای سپاه پاسداران انقاب اسامی شدت گرفت. »ماهاتیر 
محمد«  نخس��ت وزیر مال��زی هم با بیان اینکه این آمریکاس��ت که 

اقدامات تحریک آمیز در خلیج فارس انجام می دهد تاکید کرد: ترامپ 
یک دوره دیگر انتخاب شود کل دنیا آسیب می بیند.

 انتخابات 2020 ترمز ترامپ را کشید
رسانه های خارجی نیز در واکنش به تغییر لحن ترامپ به بررسی این 
موضوع پرداختند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در این خصوص 
گ��زارش کرد: یک��ی از مقامات ارش��د دولت ترامپ تأکی��د کرده که 
نگرانی هایی در دولت آمریکا در خصوص این مسئله وجود دارد که آیا 
پهپاد جاسوسی آمریکا واقعًا در لحظه ساقط شدن، حریم هوایی ایران 
را نق��ض کرده بوده یا خیر و این یکی از تردید های اصلی ترامپ برای 
لغو حمله به ایران بوده اس��ت. این روزنامه همچنین نوشت: علیرغم 
آنکه مشاوران امنیت ملی آمریکا خواستار اقدام نظامی علیه ایران شده 
بودند، »تاکر کارلسون« مجری محبوبش در شبکه »فاکس نیوز« در 
روزهای اخیر به ترامپ گفته بود که این تصمیم »دیوانگی« اس��ت. 
این مجری ش��بکه فاکس نیوز گفته بود که جنگ طلب��ان آمریکا به 
هی��چ عنوان منافع رییس جمه��ور را در نظرنمی گیرن��د و اگر ترامپ 
به جنگ با ای��ران برود، باید با ش��انس پیروزی مج��دد در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری2020 آمریکا خداحافظی کند. طبق این گزارش، 
کارلسون و بسیاری از منتقدان اقدام نظامی تصریح کرده اند که اقدام 
نظامی به ایران بدون آنکه پیروزی آس��انی داشته باشد، به سادگی به 

یک جنگ تمام عیار تبدیل می شود.
س��خنگوی نیروهای تروریس��ت س��نتکام آمریکا نیز اعام کرد که 
واش��نگتن به دنبال جنگ با ایران نیس��ت اما آماده دف��اع از نیروها و 
منافع آمریکا در منطقه اس��ت. وی مدعی شد که نیروهای آمریکایی 
توانایی نظامی بزرگی داشته و آماده پاسخگویی به هرگونه تحوات 
در منطقه هستند. سخنگوی سنتکام همچنین اعام کرد که هرگونه 
حمله ایران به هواپیماهایی که در حریم  بین المللی پرواز می کنند نقض 

قوانین بین المللی به شمار می آید.

 خشم تیم ب از واکنش ترامپ
رژیم صهیونیستی و برخی مرتجعین عرب منطقه که تیر خود از ایجاد 
جنگ بین ایران و آمریکا را بر س��نگ خورده می دیدند، خشم خود را 

نشان دادند. علیرغم اینکه رژیم صهیونیستی رسما به این عقب نشینی 
آمری��کا واکنش نش��ان نداد اما یک مقام اس��رائیلی از عقب نش��ینی 
رئیس جمهور آمریکا ابراز انزجار کرد. این مقام مسئول)که نامش ذکر 
نش��ده( در گفت وگو با پایگاه تحلیلی آمریکایی »المانیتور« بار دیگر 
ایران را در مسائل اخیر به وجود آمده درباره برخی نفتکش ها در خلیج 
فارس متهم کرد و گفت: حقیقت آن اس��ت که آمریکا به ساقط شدن 
پهپ��اد و حمله به نفتکش ها در خلیج فارس واکنش نش��ان نداد و این 
موضوع باعث افزایش اعتماد به نفس س��پاه پاسداران ایران شد. اگر 
ایرانی ها بفهمند که ترامپ با ترس به آنها رفتار می کند در برابر وی نیز 
مانند »باراک اوباما« رییس جمهور سابق آمریکا نمایش قدرت خواهند 
داد. یکی از مقامات ارش��د انگلیس هم در گفت وگو با پایگاه تحلیلی 
»میدل ایس��ت آی« اعام کرد که یکی از مقامات ارش��د اطاعاتی 
عربستان سعودی خواستار حمله بریتانیا به ایران شده است. وی توضیح 
داد: مردم ما)درخصوص ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی بر س��اقط 
شدن پهپاد جاسوسی در حریم بین المللی( تردید دارند و بنابراین یک 

پاسخ »خیر« به درخواست سعودی ها دادند.
این در حالی است که »امنون سوفرین« رییس پیشین بخش اطاعات 
سازمان جاسوسی موساد اذعان کرد: ایرانی ها قدرت پایداری بسیاری 
دارند. سوفرین ضمن تأکید بر ایستادگی ایرانی ها افزوده است: فشار 
اقتصادی )تحریم ها( به تنهای��ی نمی تواند ملتی مانند ایران را به زانو 
دربیاورد. عاوه بر این مقام صهیونیس��ت، »مارک کیمیت« نظامی 
65س��اله که پیشتر در س��مت معاون وزیر امور خارجه آمریکا فعالیت 
داشته، معتقد است که ادامه فشارهای اقتصادی آمریکا به ایران منجر 

به تغییر رفتار تهران نخواهد شد.
همچنین در  پی اقدام تجاوزکارانه یک فروند پهپاد جاسوسی آمریکایی 
به حریم فضای��ی ایران از مبدا یک پایگاه نظام��ی آمریکا در امارات، 
کاردار این کش��ور روز گذشته از س��وی وزارت امور خارجه احضار  و 
مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی اباغ شد.  در این دیدار، رییس 
اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه تاکید کرد: جمهوری اسامی ایران 
ارایه تسهیات به نیروهایی بیگانه را برای هرگونه تعرض به قلمرو آبی، 
خاکی و فضایی ایران نمی پذیرد و کشورها نمی  توانند در اینگونه موارد 

از خود سلب مسئولیت  کنند.

ایران می تواند منافع آمریکا را به آتش بکشاند
واکنش مقامات کشورمان درخصوص تهدیدات اخیر آمریکایی ها :

  دکتر حسین کنعانی مقدم 
یادداشت

خبرکوتاه

کلید پیشرفت حقیقی
اقتدار نظامی جمهوری اسامی ایران در ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته 
و گران قیمت آمریکایی که باعث حیرت جهانیان شد، مهر تأییدی بر توان 
فوق العاده کش��ورمان در دستیابی به قله های افتخار به شمار می آید. این 
پیش��رفته خارق العاده در حالی به دست آمده که مدیران جهادی همچون 
شهید طهرانی مقدم ها با کار سخت و شبانه روزی، ایران را از کشوری که 
حتی توان ساخت یک موشک را نداشت، به یکی از قطب های نظامی در 
سراسر دنیا ارتقا دادند، به نحوی که امروز کشورمان در تولید برخی از انواع 
موش��ک های کروز، رتبه نخست دنیا را داراست و از منظر توانمندی های 
نظامی در میان بیش از 200 کش��ور دنیا حائز رتبه س��یزدهم است. حاا 
تصور کنید که به جای فرماندهانی که خود در خط مقدم میدان های رزمی 
و علمی بودند، کس��انی در رأس هرم های حساس قرار داشتند که بیش از 
س��اعات اداری و موظفی خود، تن به کار نمی دادند و تحقیق و توس��عه یا 
مبارزه بی امان در میدان رزم را منوط به تأمین لوازم و تجهیزات می دانستند! 
یک روز بهانه می آوردند که چون امکانات تحقیق موجود نیست، باید کار را 
تعطیل کرد و ای بسا به دلیل شدت کمبودها به جهت تحریم ها، از مهاجرت 
خود و کوچاندن نیروهای تحت امرشان سخن به میان می آوردند. یا روز 
دیگر، چالش ها و حضور طوانی در محیط کار را مغایر با اس��تانداردهای 
به اصطاح جهانی دانس��ته و بر لزوم تغییر شرایط کاری تأکید می کردند. 
همه این موارد ب��ا ضریب های متفاوت در محیط ه��ای علمی و صنعتی 
متأسفانه به واسطه حضور برخی مدیران رفاه طلب و تن پرور دیده می شود.

در مقابل، رویش های انقاب باعث ش��ده که طیف گسترده ای از جوانان 
متخصص، مستعد، پای کار و آماده به خدمت در جبهه های مختلف علمی 
و رزمی در شرایطی مهیای جهاد باشند که کشورمان در میانه تحریم های 
گسترده و همه جانبه قرار دارد. به فرموده رهبر حکیم انقاب که سرمنشاء 
این چش��مه جوشان و پرطراوت هس��تند: »جمهوری اسامی روزبه روز 
قوی تر ش��ده است. حاا می ش��نوید میگویند تحریم و محاصره و از این 
حرف ها. از این محاصره ها و تحریم ها به مراتب بدتر در دوره جنگ بود. در 
میان همان تحریم ها بوده است که نیروهای نظامی دست خالی خودمان 
را امروز به اینجا رساندیم و از لحاظ توانایی های نظامی، جمهوری اسامی 
در خط مقدم توانایی نظامی در این منطقه اس��ت. امکاناتی که جمهوری 
اس��امی توانسته اس��ت با قدرت، با ابتکار، با استفاده از خاقیت خود و با 
جوشش درونی به وجود بیاورد، چشم ها را خیره کرده است. در زمینه های 
گوناگون علمی و فناوری و پیشرفت های گوناگون هم که جای خود دارد 
و روشن است، که یک نمونه اش این مسئله انرژی هسته ای است. این ها 
همه در دوران تحریم و در دوران فش��ار، به دس��ت ملت ایران آمد. یعنی 
تحریم ها نه فقط اثری نکرد، بلکه اثر عک��س کرد؛ نیروهای درونی را به 

فکر واداشت و به حرکت وادار کرد.« )23 شهریور 86(
در فرازهایی از »بیانیه گام دوم انقاب« نیز از »مدیریت جهادی«  سخن 
به میان آمده که عاملی بسیار کلیدی و مهم در اداره کشور به شمار می آید، 
به این اعتبار که حل مشکات و موانع داخلی با توجه به رویکرد انقابی و 
جهادی ارتباط معنادار و مستقیم دارد. چرا این قدر بر روحیه جهادی و الگو 
گرفت��ن از دفاع مقدس اصرار داریم؟ اولین علت آن اس��ت که رزمندگان 
اسام در جنگ تحمیلی، از همه قدرت های جهانی چشم پوشیده بودند و 
چشمداشتی به تجهیزات و امکانات نداشتند. همه ابداعاتی که در کوران 
جنگ به دست آمد و امروز باعث ش��ده جمهوری اسامی به بیش از 50 
کش��ور دنیا صادرات تجهیزات و قطعات نظامی داش��ته باشد نیز درست 
به دلیل همین چشم پوش��ی از وع��ده و وعیدها به دس��ت آمد. برخاف 
ارتش صدام که از ده ها کشور برای مقابله با نیروهای ایرانی، مزدور بکار 
گرفته بود، بسیج، س��پاه و ارتش یک تنه به میدان رفتند و هیچ گاه منتظر 
سازمان های بین المللی یا کشورهای دوست و همسایه نشدند. علت دوم 
که از دلیل اول به مراتب مهم تر اس��ت، به توکل رزمندگان به وعده های 
الهی بازمی گردد. پشتوانه دشمنان ما آمریکا، شوروی و غرب بود و تکیه 
رزمندگان ما بر اساس منظومه و مکتب امام )ره(  به آموزه های وحیانی و 
آسمانی و سوم اینکه، در دفاع مقدس، جوانان همه کاره بودند و میانگین 

سنی فرماندهان جنگ بااتر از 30 سال نبود.
سؤال اینجاست که چرا در برهه فعلی که قطعاً شدت حمات و تحریم های 
دش��من، کمتر از دوران دفاع مقدس اس��ت، به پیروزی قاطع در میادین 
اقتصادی و سایر حوزه هایی که با غرب دچار چالش جدی شده ایم، دست 
نمی یابیم؟ پاس��خ را باید در فقدان این سه مؤلفه جس��تجو کرد. در حال 
حاضر، مدیرانی بعضاً فرسوده، ناکارآمد، کم تحرک، منفعت طلب و تشنه 
شهرت و ثروت، سکان هدایت برخی از نهادها وبخش ها را در دست دارند 
که حاضر نیستند به قواعد کار جهادی تن دهند چون همه پل های پشت 
س��ر خود را خراب کرده و به مدیریت سکوار و غربی روی آورده اند. این 
جماعت در حالی به کار سازمانی غربی و مدرن امروزی به شکل بیمارگونه 
وابس��تگی دارند که به لوازم آن که عبارت است از سخت کوشی و تاش 
مداوم و بی وقفه، التزام ندارند و فقط آروغ روشنفکری و وابستگی می زنند. 
واقعیت آن است که کش��ورهای متحد آمریکا و غرب که امروز در دنیای 
اقتصاد و تکنول��وژی حرفی برای گفتن دارند، ازجمله کره جنوبی و ژاپن، 
به خاطر اهتمام و پیوستگی به تحقیق و توسعه و کوشش مجدانه به این 
درجه رسیده اند وگرنه در بس��یاری از کشورها، وزارتخانه های آمریکایی 
مشغول فعالیت اند اما مردمان آن کشور، سهمی از پیشرفت و توسعه ندارند.

در مباحث اقتصادی نیز الگو و الهام بخش این طیف معدود، کش��ورهای 
اس��امی از قبیل ترکیه و مالزی و ارتباط این دو با آمریکا و سازمان های 
تحت نظر غرب ازجمله سازمان تجارت جهانی است، حال آنکه واقعیت 
امر آن اس��ت که نه ترکیه و مالزی، بلک��ه همان گونه که پیش تر ذکر آن 
گذشت، هر کشور صاحب نام در حوزه اقتصاد به دلیل اتکا 100 درصدی 
ب��ر توانمندی ها و حراس��ت از ظرفیت ه��ای داخلی در براب��ر گزندها و 
سوءاستفاده های خارجی به رتبه های جهانی صعود کرده است. اگر واقعًا 
مدل فکری برخی از غرب و کش��ورهای ملهم از آن باش��د، باید به جنگ 
شدید تجاری میان آمریکا با اروپا و چین هم نیم نگاهی بیندازند و تحلیل 
کنند که این نبرد واقعاً به چه دلیل روی داده اس��ت؟ تأکید ترامپ بر شعار 
»اول آمریکا« با حمایت از صنعت و توان داخلی شکل گرفته و هر کشوری 
که بخواهد به رتبه های برتر جهانی در اقتصاد و ... دست یابد یا جایگاه خود 

را حفظ کند، چاره ای جز تکیه به نیروهای بومی خود ندارد.
بنابراین، پیشرفت حقیقی زمانی محقق می شود که دارای مؤلفه هایی همچون 
حفظ روحیه انقابی، حرکت جهادی، حفظ عزت و هویت ملی و به عبارتی 
برخوردار از عمق و اتکا به پایه ها و استوانه های زوال ناپذیر داخلی باشد. از این 
رو، چنانچه به این مؤلفه ها، ایمان الهی و توکل به وعده های وحیانی اضافه شود، 
همچون توانمندی های اعجاب آور نظامی، چنان پیشرفتی در سایر بخش های 

کشور روی خواهد داد که حیرت دوست و دشمن را به دنبال می آورد.

 سید عباس موسوی س��خنگوی وزارت امور خارجه ضمن محکومیت 
شدید اقدام تروریستی در حس��ینیه ای واقع در غرب بغداد، با دولت و ملت 

عراق بویژه خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.

 سیدسلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور گفت: بر اساس دستورالعملی 
جدید، شهرداران مکلف به سکونت در محل خدمت خود هستند.

گزیده ها

بررسی اصاح ساختار بودجه در جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی

 جلسه شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی روز گذشته با حضور 
سران سه قوه تشکیل و در آن 
مهمترین موضوعات اقتصادی 
کشور مورد بحث و بررسی قرار 
گرفت. س��ران ق��وا و اعضای 
ش��ورای عال��ی هماهنگ��ی 
اقتصادی در این جلس��ه به ادامه بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود 
پیرامون اصاح ساختار بودجه و ارائه پیشنهادات در این زمینه پرداختند. 
همچنین گزارشی از یارانه های پنهان در بودجه ساانه کل کشور نیز 
به جلسه ارائه شد. حجت ااسام حسن روحانی رییس جمهوری در 
این جلس��ه تاکید کرد: هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به نحوی 
باش��د که تاثیر منفی و فش��اری به زندگی روزمره مردم و بخصوص 
معیش��ت اقش��ار آس��یب پذیر جامعه وارد نش��ود. به گزارش پایگاه 
اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری، همچنی��ن با توجه ب��ه نظرات و 
پیشنهادات اعضا، مقرر شد بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای 

عالی هماهنگی اقتصادی ادامه پیدا کند.

 تحلیل تفاوت پاسخ رهبرانقاب 
به دو رییس جمهور آمریکا

 علی شمخانی دبیر شورای عالی 
امنیت ملی در یادداشتی نوشت: 
رهبرمعظم انقاب در دیدار ماه 
مبارک رمضان ب��ا کارگزاران 
نظ��ام از ارس��ال نام��ه اوباما 
رییس جمهور سابق آمریکا به 
ایشان و ارایه پاسخ به وی خبر 
دادند، اما درماقات نخست وزیر ژاپن تاکید کردند: ترامپ را شایسته 
مبادله هیچ پیامی نمی دانم. وی افزود: بدون شک هیچ تفاوتی میان 
ماهیت، اهداف و رفتار فریبکارانه حاکمان ادوار مختلف در کاخ سفید 
از جمله اوباما و ترامپ در قبال جمهوری اسامی ایران وجود نداشته 
و مشی آشتی ناپذیر رهبری در قبال خوی متکبرانه و زورگویانه حاکمان 
فعلی و س��ابق آمریکا نیز یکسان است. امادلیل پاسخگویی متفاوت 
رهبری به درخواست مشابه دو رییس جمهور آمریکا چیست؟ ترامپ با 
زیر پا گذاردن مجموعه هنجار ها و قوانین بین المللی تاش می کند 
که خ��ود را در جایگاه یک باجگیر بین المللی ک��ه رفتارش غیرقابل 
پیش بینی است، قرار دهد و تصورش این است که با این روش می تواند 
حقوق ملت ایران را نیز پایمال کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
وی ادامه داد: رییس جمهور فعلی آمریکا با این شیوه رفتاری موجب 
شکل گیری چالش های بسیاری در عرصه بین المللی شده و البته در 
پاره ای موارد بویژه در مواجهه با قارون های سفله در منطقه خلیج فارس 
نیز تاحدودی به اهداف مادی وارضاء حس خود بزرگ بینی اش دست 
پیدا کرده اس��ت. برداش��ت من این اس��ت که وجود تفاوت در پاسخ 
رهبرمعظم انقاب به دو رییس جمهور سابق و احق آمریکا را باید از 
دو زاویه ارزیابی کرد: اول: تاکید بر منطق ادب در برابر ادب و تحقیر در 
برابر قلدری، دوم: تاکید بر استقال رأی و تداوم مقاومت فعال به عنوان 

راهبرد غیر قابل تغییر جمهوری اسامی ایران.

درخواست استمهال شورای نگهبان 
در چند طرح و ایحه

 ش��ورای نگهبان در نامه ای به 
مجلس خواستار مهلت بیشتر 
برای بررس��ی »طرح تش��دید 
مجازات اسیدپاشی و حمایت از 
بزه دیدگان ناشی از آن« شد. بر 
این اساس شورای نگهبان عدم 
مغایرت با موازین شرع و قانون 
اساس��ی ایحه اصاح بند 3 ماده 2 قانون مالیات های مس��تقیم با 
اصاحات بعدی آن را اعام کرد. به گزارش مهر، ش��ورای نگهبان 
همچنین برای بررسی ایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از 
سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسامی ایران و جمهوری عراق، 
ایح��ه موافقتنامه همکاری و کمک متقاب��ل اداری در موضوعات 
گمرکی بین گمرک جمهوری اس��امی ای��ران و اداره کل گمرک 
جمهوری سوسیالیس��تی ویتنام و طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و 
حمایت از بزه دیدگان ناش��ی از آن خواس��تار مهلت بیش��تری برای 

رسیدگی شد.

تمدید مجدد مهلت ایران برای 
FATF اجرای استانداردهای

 گروه ویژه اقدام مالی موسوم به 
FATF بار دیگر مهلت ایران 
ب��رای تصوی��ب و اج��رای 
اس��تانداردهای مورد نظر این 
گ��روه را تمدید کرد. گروه ویژه 
اقدام مالی طی  بیانیه ای اعام 
کرد ایران تا اکتبر 2019 فرصت 
دارد از استانداردهای این گروه پیروی کند یا با مقررات بازرسی دقیق 
برای تمام گروه های مالی با توجه به شاخه ها و شعبه های آنها در ایران 
روبه رو می شود. به گزارش تسنیم، این  اطاعیه در بحبوحه افزایش 
درگیری ها در منطقه منتشر شد. دولت ترامپ ایران را مقصر یک سری 
حمات در خلیج فارس از اواسط ماه می می داند که شامل حمله به دو 
نفتکش در هفته گذشته و ساقط شدن یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا 
این هفته می ش��ود. آمریکا مدعی است ایران در جلوگیری از جریان 

غیرقانونی پول و تروریست مالی عامدانه شکست خورده است.

رونمایی از منشور ارتش در هنگام 
رزمایش ها 

 اولین همایش روز رسته حقوق 
به هم��ت اداره قوانی��ن و امور 
حقوقی ارتش روز گذش��ته در 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
و با حضور دریادار سیاری معاون 
همنگ کننده ارتش برگزار شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، 
در این همایش از منش��ور حقوق و تکایف کارکنان ارتش جمهوری 
اسامی ایران، پیوست حقوقی زیست محیطی در زمان رزمایش  ها، 
کتاب اصول ن��گارش و تظنظیم قراردادها با تاکید ب��ر قراردادهای 
کاربردی، هفت جلد کتاب مجموعه قوانین و مقررات شامل »مجموعه 
قوانین و مقررات مالی معامات)2 جلد(«، »دیوان عدالت اداری امور 
ایثارگران«، »تدوی��ن مقرارت عمومی«، »تدوی��ن مقررات جزای 
نظامی« و »حقوق اداری و نظامی« نیز رونمایی شد. همچنین  در این 
مراس��م، از هفت تن از پیشکسوتان اداره قوانین و امور حقوقی ارتش 

تجلیل شد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان 
اینکه گروه های جه�ادی کارخانه تولید 
نیروهای تراز انقاب اس�امی هستند، 
گفت: رهبری توصیه کرده اند بس�یج را 
م�ورد حمایت ق�رار دهند اما متأس�فانه 

تاکنون این اتفاق محقق نشده است.

س��ردار غامحس��ین غیب پرور رییس سازمان 
بسیج مس��تضعفین در دیدار جمعی از جهادگران 
بسیجی استان خوزس��تان با اشاره به نگاه عمیق 
و ناف��ذ رهبر معظم انقاب اس��امی به جوانان و 
لزوم بهره مندی از این ظرفیت بانش��اط و مؤمن 
انقابی، اظهار داش��ت: هیچکس به اندازه رهبر 
معظم انقاب در نظام جمهوری اسامی جوانان 
را به صورت شایسته درک نکرد. دلیل آن این است 
که در نگاه ایشان جوان یک نیروی خاق، مبتکر و 

دارای جسارت انقابی است که در افراد غیرجوان 
این خصیصه ها وجود ندارد. وی افزود: بخش اعظم 
بیانیه گام دوم رهبر فرزانه انقاب مرتبط با جوانان 
و در ارتباط با آنها تبیین شد. از طرفی نیز واگذاری 
مسئولیت ها در س��پاه و بسیج به جوانان موید این 
است که اعتماد و باور عملی برای سپردن امور به 

آنها به وجود آمده است.

 توسعه گروه های جهادی جزو 
برنامه های بسیج

غیب پ��رور با اش��اره به نقش کلی��دی گروه های 
نقش آفری��ن در بس��یج، تصریح ک��رد: حقیقت 
ماموریت های ذاتی بسیج آن است که این سازمان 
اگر در عرصه ه��ای نقش آفرین��ی ورود نکند رو 
به افول می رود و کارکرد خود را از دس��ت خواهد 
داد از همی��ن رو گروه های نقش آفرین در بس��یج 

بای��د خاقانه به ماموریت های خ��ود ادامه دهند. 
وی افزود: ما در س��ازمان بسیج مستضعفین، سند 
و چش��م اندازی را در 9عرص��ه که ه��ر عرصه به 
38زیرگروه تقسیم می ش��ود تدوین کرده ایم که 
یکی از عرصه های مهم، نقش آفرینی گروه های 
جهادی اس��ت. بر همین اس��اس هدف اصلی از 
تش��کیل گروه های جهادی تربیت، کادرسازی و 
جوان سازی برای پرورش نیروهای مومن انقابی 
و ورود در عرصه های تربیتی، اقدام و عمل است. 
غیب پرور توسعه گروه های جهادی را در سازمان 
بس��یج امری کلیدی دانس��ت و عن��وان کرد: در 
گام های آینده توس��عه گروه ه��ای جهادی جزو 
برنامه های بسیج است به نحوی که از هر 50هزار 
پایگاه مقاومت، هر پایگاه یک گروه جهادی داشته 
باش��د. اما گروه های جهادی تمهیداتی همچون 
بیمه و تجهیزات می خواهن��د لذا ما تکلیف داریم 

ک��ه نیازمندی های گروه های جه��ادی را تأمین 
کنیم. وی افزود: مقام معظم رهبری در جلس��ات 
مختلف به مسئوان نظام توصیه کردند که از نظر 
اعتبار و بودجه، بسیج را مورد حمایت قرار دهند اما 
متأسفانه تاکنون این اتفاقات محقق نشده است. 
رییس سازمان بسیج مستضعفین عنوان کرد: این 
درحالی اس��ت گروه های جهادی نیازمند ماشین، 
ابزار تخصصی و... هستند و تمام این موارد بودجه 
و هزینه دارد. از طرفی نی��ز موضوعات قانونی در 
گروه های جهادی یک اولویت است یکی از وجوه 
جهاد، مردمی بودن آن اس��ت از این رو جهاد یک 
اولویت برای انقاب اس��امی اس��ت. غیب پرور 
گفت: ام��روز گروه های جه��ادی کارخانه تولید 
نیروهای تراز انقاب اسامی هستند و در دوران 
دفاع مقدس نی��ز کار های جه��ادی و روحیه ی 

جهادی در بین رزمندگان موج می زد. 

مع�اون وزی�ر خارج�ه روس�یه گفت که 
کش�ورش آماده اس�ت تا به فروش نفت 

ایران کمک کند.

»س��رگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه 
اظهار داش��ت: کانال مالی ویژه اروپا)اینستکس( 
بای��د هرچه زودت��ر عملیات��ی ش��ود و در خدمت 
معامات نفتی ایران قرار گیرد. ریابکوف گفت که 
در صورت عملیاتی نشدن کانال مالی اروپا با ایران، 
روسیه آماده است تا به این کشور برای فروش نفت 
و مبادات بانکی  کمک کند.با وجود آن که چند ماه 
از تاسیس ساز و کار مالی ویژه اروپا با ایران می گذرد، 
این کانال مالی هنوز عملیاتی نش��ده است. ایران 
برای تامین خواس��ته هایش در چهارچوب توافق 
هس��ته ای به اروپایی ها ضرب ااجل داده و گفته 
در صورت اجرا نش��دن آنها بخشی از تعهداتش در 
برجام را اجرا نمی کند. ریابکوف، آمریکا را به افزایش 
تنش با ایران متهم کرد و گفت صادرات نفت ایران 

باید به میزان قبل از تحریم های آمریکا بازگردد. به 
گزارش فارس، معاون وزیر خارجه روسیه همچنین 
گفت: روسیه پیش از این هم در فروش نفت به ایران 

کمک کرده است.

 اینستکس را به زودی اجرایی می کنیم
»فدریکا موگرینی« مس��ئول سیاس��ت خارجی 
اتحادی��ه اروپ��ا هم ط��ی یادداش��تی در یکی از 
رس��انه های کش��ورمان، در واکنش به اتهامات 
علیه ایران، اظهار داش��ت: همان طور که گفته ام  
اگر ما می گوییم که برج��ام جواب می دهد اصا 
بر پای��ه حدس و گمان خودمان نیس��ت و تنها بر 
اساس اظهارات بی اساس  نظریه نمی دهیم ما بر 
اساس گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی 
حرف می زنیم. آنه��ا گزارش هایی در زمان های 
مختلف ارائه کرده اند که نش��ان می دهد ایران به 
برجام و تعهداتش تاکنون پایبند بوده است. ما به 
شدت امیدوار هستیم که ایران بار دیگر به برجام 

متعهد بماند و از برجام خارج نشود و بتوانیم ایران 
را در برجام نگ��ه داریم. ما از ایران می خواهیم که 
تمام تعهدات برجامی خود را به صورت کامل اجرا 
کند. وی افزود: من معتقدم که منفعت جمعی این 
است که برجام زنده بماند. برجام به آسانی شکل 
نگرفته است. ما در یکسال گذشته روند سخت و 
فرسایشی را برای اجرای تعهدات برجامی خود و 
زنده  نگه داشتن برجام طی کرده ایم. اکنون هم با 
توجه به شرایط، حفظ برجام دشوارتر شده  است. 
من به عنوان مقام مس��ئول این اعتقاد را دارم که 
باید برای نجات برج��ام اکنون تاش کنیم و هر 
آنچه که می توانیم انجام دهیم تا این توافق تداوم 
پیدا کند. به جای این که بعدها از نابودی این توافق 
افس��وس بخوریم و به دنبال عوامل  نابودی این 
توافق باشیم. موگرینی ادامه داد: ما معتقدیم برجام 
ایران را از دستیابی به ساح هسته ای باز می دارد 
در واقع هدف ما هم عدم دستیابی ایران به ساح 
هسته ای اس��ت بنابراین برای حفظ برجام تاش 

می کنیم چراکه برجام ما را به این هدف می رساند. 
بنابرای��ن ما به این توافق نیاز داریم. تمرکز ما این 
است که تمام تاش خود را برای نجات برجام به 
کار بگیریم و برای راضی ک��ردن ایران برای بقا 
در برج��ام، مکانیزم مالی ای��ران و اروپا که اجازه 
تجارت مش��روع با ایران را می ده��د، به زودی با 
تاش های دیپلماتیک فرانسه، انگلستان، آلمان 
اجرایی می شود. این مکانیزم می تواند به ایرانی ها 
کم��ک کند و اجازه تجارت اقتصادی مش��روع را 
ب��ه آنها بدهد و بخش��ی از مش��کات اقتصادی 
ایران را حل خواهیم  کرد. وی افزود: اینس��تکس 
بخش��ی از تاش ما برای نجات برجام است. من 
می دانم سران این سه کشور اروپایی عضو برجام 
تاش های زیادی برای اجرایی شدن اینستکس 
در روزهای آتی و نجات برجام انجام خواهند داد. 
من می دانم که ایران اکنون عصبانی است اما باز 
هم آنها را به خویشتن داری و صبر دعوت می کنم 

و از آنها می خواهم که از برجام خارج نشوند.

گروه های جهادی کارخانه تولید نیروی تراز انقاب اسامی هستند

آمادگی روسیه برای کمک به فروش نفت ایران

سردار غیب پرور: 

از سوی ریابکوف تأکید شد

رییس جمهور آمریکا:
آماده مذاکره بدون پیش شرط با تهران هستیم

پس از قلدری های اولیه ترامپ در پی حادثه سرنگونی پهپاد آمریکایی در حدود مرزهای کشورمان و پس از آنکه لحن رییس جمهور آمریکا 
به کل آرام و تغییر کرد، روز گذشته، »دونالد ترامپ« رییس جمهور آمریکا گفت که واشنگتن بدون هیچگونه پیش شرطی آماده مذاکره با 

ایران است. وی البته در ادامه این گفت وگو مدعی شد: هرگونه توافق با تهران باید شامل موضوع موشک های بالستیک ایرانی نیز باشد.
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  قض�ایی  

جاسوس سیا اعدام شد
حکم اعدام کارمند قراردادی سابق وزارت دفاع به جرم جاسوسی برای 

دولت آمریکا به مرحله اجرا درآمد.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، جال حاجی زوار، کارمند 
قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع که برای سازمان سیا و دولت 
آمریکا جاسوسی می کرد توسط س��ازمان حفاظت اطاعات وزارت 
دفاع شناسایی و تحت تعقیب دادس��رای نظامی تهران قرار گرفت. 
متهم که در س��ال 1389 از خدمت منفک شد، در جریان تحقیقات، 
به صراحت اتهام جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت پول 
پذیرفت و اس��ناد و مدارک و تجهیزات جاسوس��ی نی��ز از منزل وی 

کشف و ضبط شد.
پرونده نامبرده پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور 
کیفرخواس��ت به دادگاه ارس��ال و دادگاه نظامی یک تهران، پس از 
برگزاری جلس��ات متعدد، بر اساس اس��ناد، مدارک و شواهد موجود 
همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم ش��ناخت و به مجازات اعدام 

محکوم کرد.
حکم صادره به تأیید دیوان عالی کشور رسید و پس از طی تشریفات 

قانونی، در محل زندان رجایی شهر به مرحله اجرا در آمد.
ای��ن پرونده با رعایت کامل موازین قانون��ی و کلیه حقوق دفاعی در 
مرحله تحقیق، صدور و اجرای حکم رسیدگی شد و وکیل مدافع متهم 

در کلیه مراحل دادرسی در دادسرا و دادگاه حضور داشت.
همچنین همسر س��ابق نامبرده نیز به جرم مشارکت در جاسوسی به 
تحمل 15 س��ال حبس محکوم که رأی صادره به تأیید دیوان عالی 

کشور رسید و نامبرده در حال تحمل کیفر است.

صدور کیفرخواست برای پرونده 
حادثه تروریستی اهواز

رییس س��ازمان قضایی نیروهای مس��لح گفت: تحقیقات دادسرا در 
پرونده حادثه تروریس��تی اهواز پایان یافته اس��ت و در شرف صدور 
قرار مجرمیت و کیفرخواست است.  شکراه بهرامی افزود: اتهامات 
برخی متهمان در پرونده حادثه تروریستی اهواز سهل انگاری و برخی 
نیز تعمداً اق��دام نکردند. وی اضافه کرد: در ای��ن پرونده به اتهامات 
کسانی رسیدگی کردیم که در انجام وظیفه خود سهل انگاری کردند 
نه کسانی که در ترور دخیل بودند. رسیدگی به پرونده افراد دخیل در 

ترور، در دست ما نیست.
بهرامی درباره پرونده سقوط  هواپیمای حمل کننده گوشت گفت: این 
پرونده را سازمان قضایی کرج بررسی می کند، کار کارشناسی آن تمام 
شده است و پرونده باید به نحوی مختومه شود که رضایت افرادی که 

خسارت دیدند، گرفته شود. 

رییس سازمان بازرسی: 
قیمت گذاری خودرو 

باید زیر نظر شورای رقابت باشد
 اوایل خرداد ماه امس��ال بود که ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی 
کل کشور در نامه ای به معاون اول رییس جمهوری خواستار بازگشت 
ش��ورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو ش��د. جهانگیری در 
واکنش به ای��ن نامه، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواس��ت بازار 
خ��ودرو را سروس��امان دهد و در ای��ن میان بر ل��زوم تدوین و اباغ 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست های دولت و 
ستاد تنظیم بازار تاکید کرده بود گویا در نهایت دولت به تأثیر شورای 
رقابت در ساماندهی قیمت خودرو در کشور پی برده و به قیمت گذاری 

توسط این شورا پاسخ مثبت داده است. 
موضوع ورود سازمان بازرسی کل کش��ور به مساله خودرو از اواسط 
سال گذش��ته با افزایش ناگهانی و چشمگیر قیمت خودرو توسط دو 
شرکت خودروساز مطرح کشور، آغاز شد و زمانی شکل اساسی تر به 
خود گرفت که این دو ش��رکت مدارکی مبن��ی بر مجوز قانونی برای 
افزایش قیمت ها به سازمان بازرسی ارائه نکردند. در این میان سازمان 
بازرسی راهکارهای مختلفی برای حل این مساله ارائه کرد که توقف 
پیش فروش خودرو و قیمت گذاری توسط شورای رقابت اهم آنها بود. 
در این میان ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور براین باور 
است که از سال 97 بعد از مصوبه شورای عالی اقتصادی که منجر به 
خروج شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری شد، شاهد نابسامانی و 

به هم خوردن تعادل قیمتی در بازار خودرو هستیم.  
به گفته وی بیش از 95 درصد خودروهایی که مشمول قیمت گذاری 
شورای رقابت می شدند خودروهای تا 45 میلیون تومان بودند و این 
شورا بر اساس فرمولی مش��خص، قیمت ها را تغییر می داد، فرمولی 
که بعد از خروج ش��ورای رقابت از عرصه قیمت گذاری مورد استفاده 

قرار نگرفته است. 
البت��ه باید این مهم را نی��ز مد نظر قرار داد که مصوبه ش��ورای عالی 
اقتصادی عامل خروج ش��ورای رقابت از گردونه قیمت گذاری نبوده 
اس��ت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروس��ازان، ش��ورای 
رقابت را به اس��تناد آن مصوبه از گردونه قیمت گذاری خارج و آن را 
به س��تاد تنظیم بازار و س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان واگذار کردند. تجمیع همه این موارد باعث شده است 
رییس سازمان بازرسی کل کشور راهکار بازگرداندن آرامش به این 

بازار را ورود شورای به جایگاه قانونی خود بداند. 
به گزارش خبرگزاری  ها، حال رییس س��ازمان بازرسی کل کشور در 
حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمان های امام )ره(  از برگزاری جلسه 
با وزیر صنعت و خودروسازان در رابطه با ساماندهی بازار خودرو خبر 
داده اس��ت و گویا با تایید معاون اول ریی��س جمهوری مبنی بر ورود 
 شورای رقابت به قیمت گذاری ها، قرار اس��ت بازار خودرو به سامان

 برسد.
سراج در خصوص عدم ارایه خودرو از سوی کارخانه های خودروسازی 
به مردم نیز گفته اس��ت ک��ه »در این ارتباط وزیر و خودروس��ازان را 
خواستیم و جلس��ه نهایی برگزار می کنیم. در رابطه با قطعات داخلی 
هم جلساتی در این رابطه با این اش��خاص خواهیم داشت تا مشکل 

برطرف شود.«  
وی تاکید کرده است: بررسی ها در رابطه با خودرو تمام است و قیمت ها 
مش��خص ش��ده اند، در این رابطه اقداماتی نیز انجام دادیم اما تاکید 
می کنیم که حتمًا باید قیمت گذاری زیر نظر شورای رقابت باشد و بر 

این موضوع اصرار داریم. 

روی خط خبر

آیت اه رییسی و مس�ئوان عالی قضایی همزمان با آغاز 
هفته ق�وه قضاییه ب�ا حضور در ح�رم امام خمین�ی)ره( با 
آرمان های امام راحل)ره( و انقاب اس�امی تجدید میثاق 

کردند.

به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیت اه س��یدابراهیم رییسی 
پس از زیارت حرم حضرت ام��ام )ره(، در جمع خبرنگاران با تبریک 
هفته قوه قضاییه و بزرگداش��ت یاد و خاطره معمار دستگاه قضایی 
جمهوری اسامی، شهید مظلوم آیت اه دکتر بهشتی، تصریح کرد: 
زیارت مرقد نورانی امام راحل و تجدید میثاق با آرمان های ایش��ان، 
فرصت مغتنمی است برای آنکه بار دیگر دیدگاه های بلند امام)ره( را 
در خصوص تشکیل نظام مبتنی بر دین و ارزش های الهی و همچنین 

اجرای عدالت، مرور کنیم.
رییس قوه قضاییه افزود: امام)ره( پرچم عدالتخواهی و مبارزه با ظلم 
و فساد را برافراشت و به قصد گسترش معروف ها و نهی از پلشتی ها 

و زشتی ها وارد میدان مبارزه شد.
آیت اه رییسی با تأکید بر ضرورت توجه هر چه بیشتر به دیدگاه های 
امام راحل به ویژه در خصوص دس��تگاه قضایی که در سخنرانی ها 
و وصیت نامه ایشان نیز ذکر ش��ده است، اظهار کرد: اجرای عدالت، 

نفوذناپذیری و توجه به حضور در محضر خدا در همه لحظات، از جمله 
مهمترین توصیه های امام)ره( است که امروز باید نصب  العین همه 

قضات و کارکنان دستگاه قضایی باشد.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: از روح بلند امام)ره( استمداد می جوییم که 

از درگاه خداوند متعال بخواهند همه ما در اجرای اهداف و آرمان های 
ایشان، توفیق داشته باشیم.

آیت اه رییسی در ادامه، توجه به خدا و خواست مردم را محور مکتب 
سیاسی امام )ره( برشمرد و با بیان اینکه امام راحل الگوی خداباوری 
و گره گش��ایی از کار م��ردم بودند، خاطرنش��ان ک��رد: از مهمترین 
برنامه  های م��ا در این دوره، رف��ع اطاله دادرس��ی، کاهش ورودی 
پرونده ها به دستگاه قضایی، رسیدگی عادانه، صدور احکام متقن و 

توجه به حقوق عامه مردم است.
رییس قوه قضاییه با اش��اره به س��یره و روش امام در زمینه توجه به 
حق الناس، تاکید کرد: همه مس��ئوان کش��ور باید ب��ه دیدگاه بلند 
ام��ام)ره( در خصوص حق الناس و حقوق عام��ه بازگردند و به هیچ 

عنوان اجازه ندهند که حقی از مردم ضایع شود.
آیت اه رییسی در پایان، مبارزه با تبعیض و فساد و اجرای عدالت را 
از محوری ترین برنامه های خود در دوران ریاست قوه قضاییه عنوان 
کرد.  گفتنی اس��ت آیت اه رییسی و مسئوان عالی قضایی پس از 
تجدید میثاق با آرمان های معمار کبیر انقاب اس��امی، بر سر مزار 
ش��هید بهشتی و 72 تن و همچنین سایر ش��هدای انقاب اسامی 
و دفاع مق��دس حضور یافتند و با قرائت فاتحه ی��اد و خاطره آنان را 

گرامی داشتند. 

 مبارزه با فساد و اجرای عدالت برنامه اصلی تحول قضایی است
رییس قوه قضاییه در حرم امام خمینی)ره( :

سخنگوی دستگاه قضا از تصویب ساختار جدید قوه قضاییه 
با هدف چابک سازی و کوچک شدن ستاد این قوه خبر داد.

غامحسین اس��ماعیلی در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از محورهای 
شاخص سند تحول دستگاه قضایی، چابک سازی و کوچک سازی ستاد 
قوه قضاییه بوده است که پس از انجام مطالعات گسترده، نهایتا ساختار 
جدید در پایان هفته گذشته به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در این ساختار، برخی معاونت ها در هم 
ادغام شدند و همچنین برخی ادارات کل و مراکز نیز ادغام یا به معاونت 
های متناس��ب واگذار ش��دند؛ به طوری که در س��تاد، حدود 40 درصد 
واحدهایی که مس��تقیما با رئیس قوه قضاییه س��ر و کار داشتند، ادغام 
شدند و مقرر شد که 20 درصد پستهای ستادی حذف و نیروهای شاغل 

به صف و مراجع قضایی منتقل شوند.
 اس��ماعیلی با بیان اینکه س��اختار جدید از هفته آینده عملیاتی خواهد 
شد، به برخی از تغییرات ساختاری دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: در 
ساختار جدید، معاونت فرهنگی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم ادغام 
می شوند و معاونتی با عنوان معاونت پیشگیری، فرهنگی و امور اجتماعی 
تشکیل می ش��ود. همچنین مرکز آمار و فناوری اطاعات در معاونت 
راهبردی ادغام می ش��ود و معاونت راهبردی و فناوری تشکیل خواهد 
ش��د. اداره کل امور بین الملل در ستاد حقوق بشربا عنوان معاونت امور 
بین الملل و ستاد حقوق بشر، مرکز امور نمایندگان در معاونت حقوقی، 
مرکز س��امت در معاونت مالی و پشتیبانی، اداره کل روابط عمومی در 

مرکز رسانه و ... ادغام خواهند شد.
 سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برنامه های هفته قوه قضاییه نیز اظهار 
کرد: امسال رویکرد برنامه هایمان متفاوت از سالهای قبل است. جلسات، 
همایش��ها و نشستها به جای آنکه تشریفاتی باشد، به جلسات کاربردی 

تبدیل شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بازدید نمایندگان 
مجل��س از زندان ها نیز گفت: تا کنون نماین��دگان متعددی از زندان ها 
بازدید داشته اند؛ چنانکه نمایندگان محترم عضو کمیسیونهای قضایی 
و امنیت ملی، از زندانهای تهران بازدید کرده اند و سایر درخواست ها نیز 

بررسی و ان شاء اه زمینه آن فراهم خواهد شد.
 سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره برخی جابه جایی ها در دستگاه 
قضایی یادآور ش��د: تغییراتی در قوه قضاییه انجام شده و اگر هم کسی 

مرتکب جرم و تخلفی شده باشد، قطعا به آن رسیدگی خواهد شد

   افتتاح رادیو عدالت 
روز گذشته همزمان با آغاز هفته قوه قضاییه و با حضور سخنگوی دستگاه 

قضا، رادیو عدالت افتتاح شد.
غامحس��ین اس��ماعیلی در مراس��م افتتاح رادیو عدالت با قدردانی از 
کسانی که این مسیر ارتباطی را در هفته قوه قضاییه بین مردم و دستگاه 
قضا برقرار کردن��د، گفت: امیدواریم این نعمت و ای��ن صدا به افزایش 
آگاهی ه��ای حقوقی مردم به وی��ژه در حوزه پیش��گیری از وقوع جرم 

کمک کند.
وی از دس��ت اندرکاران رادیو عدالت خواست که به قوانین و مقررات از 
جمله قانون پیش فروش ساختمان بپردازند و گفت: قانون پیش فروش 
مس��کن و آپارتمان به لحاظ گستره ای که پیش فروش در کشور ما پیدا 
کرده است و آس��یب هایی که مردم ما به لحاظ ناآش��نایی با این قانون 
دیده اند و قصوری که برخی از دستگاه های اجرایی در تحقق این قانون 
داشته اند و از این رهگذر مردم ما خیلی آسیب دیده اند، حائز اهمیت است.

اس��ماعیلی در پاس��خ به س��ئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده 
بازداشت مدیرمالی یکی از شرکت های تابع وزارت نفت گفت: موضوعی 
که اشاره کردید مربوط است به یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت 
نفت تحت عنوان ش��رکت پتروپاک که مدیر مالی این شرکت که البته 
در ماه اخیر از س��مت خود برکنار ش��ده بود، با کمک برخی از افراد دیگر 
بخش��ی از پول ناشی از فروش نفت را به حس��اب یکی از صرافان واریز 
کرده بودند و این وجه که بنا بر آنچه که به ما گزارش شده 25 میلیون یورو 
بود، سالیان متمادی در حساب این صراف باقی مانده بود و مسائلی مطرح 

است که چه بسا از سود و آورده آن نیز برخی از افراد استفاده می کردند.
به گزارش میزان، رادیو عدالت به صورت 24 ساعته از موج 5/95 اف ام  
قابل دریافت است که موضوعات برنامه های آن مسائل مختلف حقوقی 

و قضایی است.

اسماعیلی خبر داد

تصویب ساختار جدید و چابک سازی ستاد قوه قضاییه

دومین جلس�ه رس�یدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت کیمیا خودرو در 
ش�عبه 4 دادگاه ویژه رس�یدگی به جرایم اخالگران و مفسدان اقتصادی به 

ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

رییس دادگاه با اجازه به شکات برای حضور در جایگاه و بیان شکایت خود، گفت: در جلسه قبل 
گفته ش��د 8 نفر از متهمان متواری هس��تند که دو نفر از آنها دستگیر شده اند و در دادسرا تحت 

بازجویی قرار دارند. 

 سخنان مالباختگان
حسین اسماعیل پور نخستین شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بهمن سال 96 مبلغ 12 میلیون 
و 500 هزار تومان برای پژو به این شرکت پرداخت کردم. قرار بود تا تیرماه سال 97 خودرو را به 

من تحویل دهند اما به قول خود عمل نکردند.  
زهرا بابایی نیز گفت: سرپرس��ت خانواده هس��تم، به س��ختی 20 میلیون تومان قرض کردم و 
قصد داشتم با خودرویی که خریدار می کنم مسافرکشی کنم اما این ها تمام دارایی من را بردند.

فرشته خس��روبیگی یکی دیگر از شاکیان در جایگاه حاضر ش��د و گفت: در سایت دیوار دنبال 
ماش��ین ارزان بودم که با این ش��رکت آشنا ش��دم. آنها با کام مرا فریب دادند و باعث شدند از 
لحاظ روحی س��امتی خود را از دست بدهم. عاوه بر پول ماش��ین خسارت سامتی را هم از 

این افراد می خواهم. 
یکی دیگر از ش��کات این پرونده با حضور در جایگاه گفت: روزی که برای ثبت نام به این افراد 
مراجع��ه کردم، یکی از اعیاد بزرگ بود. این افراد مدعی ش��دند که به خاطر عید به من تخفیف 
می دهند. 2هفته بعد از ثبت نام با من تماس گرفتند و اعام کردند که حواله خودروی من آماده 
اس��ت و بقیه پول را از من گرفتند و در کل 17میلیون و 500هزار تومان به آنها پرداخت کردم. 

حتی پدرم هم 9میلیون تومان به آنها پرداخت کرده است، آنها سر هر دوی ما کاه گذاشتند. 

 نماینده دادستان: وعده تحویل خودرو شگرد متهم بود 
نماینده دادس��تان با حضور در جایگاه گفت: تحویل خودرو شگرد متهم بوده است. وی خطاب 
به متهم و با بیان اینکه اکنون کاری به واسپاری نداریم، از وی پرسید: آیا شما با مشتری قرارداد 
بسته اید و می خواس��تید به طور اقس��اطی خودرو تحویل دهید؟ چطور می خواستید با دریافت 

20میلیون تومان خودروی 60میلیونی تحویل مشتری دهید؟
وی ادامه داد: ش��ما 1300 شاکی دارید 7 میلیارد شما کجاس��ت؛ چرا در زمان تحقیقات اموال 
مش��خص نبود. شما مدعی هس��تید خودرو تحویل داده اید، به دادگاه اعام کنید با چه مجوز و 

چند خودرو تحویل شده است.

 متهم: این تعداد شاکی را قبول ندارم
پس از اظهارات ش��کات، قاضی صلواتی متهم مهدی فتاحی نی��ا را به جایگاه احضار کرد. وی 
با اعام اینکه این تعداد ش��کات و مبلغ را قبول ندارم گفت: در لیس��ت شکات، 300 نفر زیر 5 
میلیون، 300 نفر زیر 10 میلیون و حدود 60 نفر هم 20 میلیون به باا هستند. یک مشتری هم 

با مبلغ 101 میلیون تومان داشتم. 
متهم ادامه داد: سال 92 شرکت تاسیس شد و همه اینهایی که مدعی هستند از فعالیت شرکت 
آگاهی نداشته اند دروغ می گویند. در دفتر بنده اسناد موجود است که متقاضیان باید تفاهم نامه 
را به دقت مطالعه و امضا کنند. موضوع شرکت خرید، فروش و صادرات لوازم یدکی خودرو های 

سنگین، انعقاد قرارداد، ایجاد شعب داخلی و خارجی و ... بود. 
فتاحی نیا با بیان اینکه بالغ بر 300 خودرو تحویل دادم وقتی قاضی از وی خواست که نام 10 نفر 
که خودرو دریافت کرده اند را بیان کند از این کار امتناع کرد و گفت: در حال تهیه لیست هستم. 

در کار واسطه گری و دالی تهیه خودرو هم بودم و ماشین ها سندی معامله می شد. 

متهم گفت: به یکی از ش��کات گفت��م که ظرف 3 ت��ا 4 روز پولت را برمی گردان��م، اما او پول 
نمی خواست خودرو می خواست.

وی ادامه داد: من به اندازه این رقم بدهکار نیستم، من کار مردم را پیگیری می کردم از صبح تا 
11 شب سرکار بودم این تعداد شکاتی که در لیست آمده را نمی دانم به مشتری هایی که استعام 

آنها موجه بوده و مدارکشان آماده بود ماشین را تحویل داده ام. 
متهم ادامه داد: برخی شکات تصور می کنند من ترکیه رفته ام، اما من پاسپورت ندارم، حداکثر 

چهار بار شمال رفتم.
متهم گفت: به من می گویند که 11 میلیارد تومان بر اساس حسابرسی از مردم پول جمع کرده ام 

در حالی که این رقم فقط 400 میلیون تومان است.  
متهم مدعی شد: ش��ما که استعام از همه سازمان ها دارید 30 سال پدر من مستأجر است، اگر 

پول حیف و میل کردم می توانستم برای او خانه ای بخرم.
متهم از شکات فرصت خواست و افزود: اگر من کاهبردار بودم به جای اینکه 1300 شاکی داشته 
باشم در خصوص ماشین های خارجی کار می کردم که پول بیشتر و شاکی کمتری داشته باشم. 
وی گفت: ما خاف تعهدات عمل نکرده ایم، من موظف بودم ظرف س��ی روز کاری، خودرو به 

مشتریان تحویل بدهند و این موضوع رخ داده است و به آنها خودرو تحویل داده ام.
متهم گفت: در حال حاضر به خاطر رسانه ای شدن این پرونده آبروی من رفته است آان کسی 

به من پول قرض نمی دهد که حساب مردم را تسویه کنم.
متهم با بیان اینکه من رضایت مش��تریانی که بر علیه من شکایت داش��ته اند را جلب کرده ام، 
ادامه داد: از س��ال 92 می توانس��تم کاهبرداری کنم من این کار را نمی کردم دو ماه است که 

خودرو تحویل می دهم.

 آخرین فرصت قاضی صلواتی به متهم 
به گزارش میزان ، رییس دادگاه خطاب به متهم گفت: تا پایان آخرین جلس��ه دادگاه به ش��ما 
فرصت می دهم پول مردم را به آنها برگردانید و از موارد تخفیف استفاده کنید. توضیح دهید پول 

مردم کجا است؟ آیا این پول ها در دبی سرمایه گذاری شده است؟
قاضی صلواتی افزود: کل پول موجود در حساب که بلوکه شده کمتر از 1 میلیارد تومان است در 

حالی که بیش از این ها از مردم پول دریافت کرده اید. 
قاضی خطاب به متهم می گوید: شما می گویید تا 11 سرکار بودید، اما عکس هایی وجود دارد که 
چیز های دیگر را نش��ان می دهد منتهی اخاق اجازه نمی دهد آنها را در این مکان نشان بدهم. 

باید بگویید پول مردم خرج چه چیزی شده است. 
در این هنگام قاضی صلواتی ختم جلسه را اعام کرد و ادامه بررسی را به جلسه بعد موکول کرد.  

تا آخرین جلسه فرصت دارید پول مردم را به آنها برگردانید
اتمام حجت قاضی صلواتی با متهم پرونده کیمیا خودرو  

 HEMAYATONLINE. 
IR

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تاش دستگاه قضایی برای تبدیل ایحه تامین 
امنیت زنان در مقابل خش�ونت،  ب�ه ایحه ای کامل گفت: ای�ن کار بدون وقفه 

استمرار داشته و بدون وقفه هم کار پایان خواهد پذیرفت.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت اه رییسی روز گذشته در نشست هم اندیشی صاحب 
نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان، در رابطه ب��ا اقدامات قوه قضاییه در مورد ایحه تامین 
امنیت زنان در مقابل خشونت گفت: معاون حقوقی قوه قضاییه در این زمینه کار کرده و کار 

در بعد حقوقی آماده شده است.
وی افزود: ابعاد دیگر فرهنگی و اجتماعی ایحه در بخش های مختلف مطرح اس��ت و نظر 

قوه قضاییه نسبت به این ایحه اعام خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: از زمانی که ما در مورد این ایحه آغاز به کار کردیم، دوستان 

ما با همه ظرفیت تاش کردند که کار آماده شود.
آیت اه رییس��ی افزود: مع��اون فرهنگی قوه قضاییه نظر قض��ات و فرهیختگان را در ابعاد 
مختلف فرهنگی و اجتماعی خواسته که ضمیمه بُعد حقوقی خواهد شد تا نظر به این ایحه 
نظر کاملی باشد. وی خاطرنش��ان کرد: این کار بدون وقفه استمرار داشته و بدون وقفه هم 

کار پایان خواهد پذیرفت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بدون تردید امروز نظام مقدس جمهوری اس��امی کارنامه 
درخش��انی در دفاع از حقوق بانوان در کش��ور دارد، ادامه داد: درس��ت است که در این زمینه 

مشکات و کاس��تی هایی داریم، اما کار بسیاری در پرتو ارزش های نظام مقدس جمهوری 
اسامی به برکت آموزه های امام بزرگوار و تعریف و تبیینی که رهبر معظم انقاب از جایگاه 

زن و حقوق زن انجام دادند، صورت گرفته است.
آیت اه رییس��ی در بخش دیگری از س��خنانش تاکید کرد: راهکار برخورد با مش��کات و 

آسیب های خانواده دادگاه نیست.راهکار حکمیت است.
وی افزود: قضیه طاق های توافقی یکی از اشکاات بسیار به جا و حکیمانه ای بود که رهبری 

معظم انقاب گرفتند.
وی با بیان اینکه خودمان را مدافع حقوق حقه و مشروع همگان در جامعه می دانیم، گفت: از 

حقوقی که ما حتما مدافعش خواهیم بود؛ حقوق بانوان و زنان خواهد بود.

آیت اه رییسی در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه حقوق زنان : 
راهکار برخورد با آسیب های خانواده، دادگاه نیست 
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چهره ها

آسمان ایران اقتصادی ترین کریدور 
منطقه و غیرقابل چشم پوشی است

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران گفت: علی رغم هشدار 
خاف واقع سازمان هواپیمایی آمریکا 
به ایراین های این کش��ور مبنی بر 
ناامن��ی آس��مان ای��ران، پروازهای 

عبوری ما کاهش نیافته است.
سیاوش امیرمکری درباره پروازهای 
عبوری از آسمان ایران و نوتام )Notic to Air Man( اخیر سازمان های 
هواپیمایی برخی کشورها از جمله آمریکا مبنی بر عدم عبور از بخش هایی 
از آس��مان جنوب کش��ورمان بر فراز خلیج فارس و دری��ای عمان، اظهار 
داشت: تعیین مسیرهای پروازی بر اساس یک سیستم نرم افزاری از سوی 
ایراین ها در دنیا صورت می گیرد که این نرم افزار براس��اس مولفه هایی 
مانند مسافتی که قرار است طی شود و امنیت مسیر، نسبت به تعیین مسیر 
اقدام می کند و طبیعتاً، میزان مسافت در انتخاب مسیر نقش به سزایی دارد.
وی ادامه داد: اگرچه چنین نوتامی را آمریکایی ها خطاب به ش��رکت های 
هواپیمایی خود صادر کرده اند، اما طی 24 س��اعت گذش��ته و پس از نوتام 
)اطاعیه هوانوردی( مذکور، هیچ آم��اری از کاهش پروازهای عبوری از 
آسمان ایران نداشته ایم و طبیعی است این نوتام منجر به کاهش پروازهای 
عبوری هواپیماهای دیگر شرکت های هواپیمایی و سایر کشورها نخواهد 
ش��د. مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران یادآور ش��د: 
ایراین ها برای انتخاب مس��یرهای پروازی خود، »کوتاهی مسیر، مدت 
زمان انجام پرواز و راحتی و تسهیل سفر برای مسافران« و همچنین میزان 
مصرف سوخت را نیز در نظر می گیرند چرا که این موارد، منجر به اقتصادی 
شدن پروازها می شود. امیرمکری تصریح کرد: به همین دلیل مسیرهای 
کوتاه برای آنها اولویت دارد چرا که میزان مصرف سوخت که هزینه باایی 
به ایراین ها تحمیل می کند. با توجه به اینکه همه این مؤلفه ها در آسمان 
و فض��ای ایران وج��ود دارد، کریدور ایران به عنوان مس��یر پروازی برای 
ایراین های دیگر کشورها دارای اهمیت است. وی تاکید کرد: آسمان ایران 

اقتصادی ترین کریدور منطقه و غیرقابل چشم پوشی است.
 

باید روش تحویل کاای اساسی ارزان 
به مردم را پیدا کرد

محمدرضا پورابراهیمی داورانی، عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اس��امی، گفت: براس��اس گزارش 
بانک مرکزی در س��ال 97 نرخ تورم 
از کااه��ای  کااه��ای اساس��ی 

غیراساسی بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز 4 هزار 
و 200 تومانی براساس مصوبه مجلس در بودجه سال 98 از اختیارات دولت 
اس��ت، گفت: آنچه که مدنظر مجلس و دولت بوده این اس��ت که کاای 

اساسی ارزان در اختیار مردم قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه روش 
ارائه ارزان کااها ممکن اس��ت براس��اس تخصیص ارز و یا پرداخت مابه 
التفاوت به مردم باشد، افزود: در شرایط فشار تورمی مردم در چند حالت می 
توانند کاا را ارزان خریداری کند، روش نخست این است که زمانی که دولت 
کاا را خریداری و وارد ایران می کند ارز را ارزان تخصیص دهد تا مردم کاا 
را با همان قیمت خریداری کنند.وی ادامه داد: تجربه یک سال گذشته نشان 
می دهد که این موضوع در توان دولت نیست و تسلطی در نظارت بر حوزه 
واردات و شبکه گسترده عمده فروشی و خردوه فروشی ندارد، لذا ارز ارزان 

تخصیص می دهد، اما کاای گران به دست مردم می رسد.
پورابراهیمی تاکید کرد: روش دوم این است که ارز را به صورت متعارف و 
معمولی به کااها تخصیص دهد و مابه التفاوت و ریال که حدود 100 هزار 
میلیارد تومان یعنی یک چهارم بودجه عمومی کش��ور است، نیز براساس 
سرانه به خود مردم داده ش��ود.وی با بیان اینکه باید روش تحویل کاای 
اساسی ارزان به مردم را پیدا کرد، افزود: برای تحقق این هدف یک روش 
این اس��ت که ارز ارزان تخصیص داده شود، اما روش دیگر این بوده که ارز 
ارزان اختصاص نیابد و ارز نیمایی و آزاد پرداخت ش��ود و در مقابل مردم از 
یک س��رانه پرداختی برخوردار شوند.این نماینده مردم در مجلس دهم، با 
اشاره به اینکه روش نخس��ت ارز یعنی تخصیص ارزان جواب نداده و باید 
روی روش دوم کار و فکر شود، ادامه داد: سال گذشته کمیسیون اقتصادی 
در بودجه سال 98 پیشنهاداتی درباره تامین کاای اساسی مطرح کرد، اما 
متاسفانه دولت با اصرار غیرمنطقی خود بر ادامه وضعیت موجود که در واقع 
اتاف منابع ملی کشور بود و ارزها را به جیب داان و واسطه ها روانه کرد، 

اجازه نداد که مصوبات کارشناسی به تصویب برسد.

پیش بینی کاهش قیمت لوازم خانگی 
در بازار

جواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��امی از کاهش قیمت 
لوازم خانگی در روزهای آینده خبر داد. 
وی    از کاهش قیمت لوازم خانگی در 
بازار خبر داد و گفت: تیراژ لوازم خانگی 
به علت تحریم و کاهش واردات مواد 
اولیه در مقطع کوتاهی کم ش��د و به موجب آن قیمت این کاا نیز در بازار 
افزایش چشم گیری پیدا کرد.نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسامی 
با بیان اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان توانسته اند قطعات موردنیاز تولید 
را وارد کشور کنند، افزود: داخلی سازی یکی دیگر از عوامل رونق تولید است؛ 
در واقع تولیدکنندگان لوازم خانگی در ماه های اخیر توانس��تند بخش��ی از 
قطعات موردنیاز را در داخل تولید کنند در نتیجه میزان تولید به ثبات رسید 
و التهاب بازار از بین رفت.وی با بیان اینکه بومی سازی می تواند کشور را از 
آفت تحریم ها و نوسانات قیمتی نجات دهد، اظهار کرد: در سال جاری باید 

تمام زیرساخت های موردنیاز برای تحقق رونق تولید آماده شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر کاهش 
نرخ ارز باعث آرامش بازار شده است و تولیدکنندگان دغدغه ای برای تولید 

ندارند در نتیجه کاهش قیمت ها امری حتمی است.
حسینی کیا تصریح کرد: اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رفع 
موانع تولید است اما باید تدابیری ویژه ای اتخاذ شود تا میزان تولید افزایش 

پیدا کرده و از تعطیلی کارخانه ها جلوگیری شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه با برطرف شدن مشکات و 
تنظیم شدن نظام عرضه و تقاضا در روزهای آینده شاهد کاهش قیمت لوازم 
خانگی هستیم، ادامه داد: نظارت سازمان های نظارتی مانند سازمان حمایت 
از مصرف کننده و تولیدکننده از ورود داان به بازار جلوگیری می کند در 

نتیجه این عملکرد قیمت ها کاهشی شده و به ثبات می رسد.

  اقتصادی  

رضا رحمانی در حاش��یه مراسم روز ملی اصناف 
در پاس��خ به س��ؤالی که مش��کل مردم در مورد 
خ��ودرو با توجه ب��ه اینکه دو خودروس��از بزرگ 
کشور هر قیمتی که می خواهند خودروهای خود 
را عرضه می کنند چگونه حل خواهد شد،  گفت: 
» هر دو خودروس��از را به بخش خصوصی واگذار 

می کنیم.«
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه مصمم ب��ه واگذاری 
خودروس��ازها به بخش خصوصی است، گفت: 
»کاره��ای واگذاری انج��ام ش��ده و نهایتا این 

واگذاری ها تا سال 99 انجام می شود.«
وزیر صنعت اظهار داشت: »البته امسال هم کار 
واگذاری از ام��وال غیرتولیدی و ش��رکت های 
وابسته خودروسازها آغاز شده است و من نسبت 

به این واگذاری جدی هستم.«
پی��ش از این نیز در اردیبهش��ت م��اه یک عضو 
کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س از برنامه 

دولت ب��رای واگذاری صنعت خودروس��ازی به 
بخش خصوصی خبر داده بود.  س��عید باس��تانی 
با بیان اینکه دولت در مصوبه ای تصمیم گرفت 
س��هام دولت در ش��رکت های خودروساز و چند 
ش��رکت دیگر دولتی را به طور کامل واگذار کند 
گفت��ه بود: »در صورت تحقق اج��رای کامل آن 
صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول 
بزرگ قرار می گیرد و امی��دوارم همچون برخی 
از واگذاری ها انجام ش��ده در گذشته دستخوش 

سیاست زدگی نشود.«

   سهم 20 درصدی دولت از 
خودروسازی 

اظهارات باستانی در ش��رایطی است که پرونده 
خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا سال هاست 
در جریان بوده، با این حال هیچ گاه به معنای واقعی 
اجرا نشده و س��ایه دولت کماکان بر سر آنها قرار 

دارد. اگرچه سهم دولت در هر یک از دو خودروساز 
بزرگ زیر 20 درصد است، اما همین سهم اندک 
نیز مشکات زیادی را به همراه داشته است.  در 
حال حاضر سهم دولت از ایران خودرو حدود 14 
درصد و در س��ایپا حدود 17 درصد اس��ت. با این 
وجود س��هم دولت به صورت عملی بیشتر از این 
مقدار است و در واقع می توان گفت خودروسازی 
روی کاغذ تقریبا خصوصی به شمار می رود؛ چراکه 
دولت کمتر از یک پنجم در آن سهم دارد. با این 
حال در اصل، این دولت اس��ت که سمت و سوی 

ایران خودرو و سایپا را تعیین می کند. 

   شرط موفقیت خصوصی سازی 
کارشناس��ان واگذاری س��هام دول��ت به بخش 
خصوص��ی را در ص��ورت تحق��ق کام��ل این 
موضوع، گامی مثبت و مهم برای تحول صنعت 
خودروسازی کشورعنوان می کنند. به گفته آنها 

در صورت تحقق ای��ن وعده، امی��دواری برای 
افزای��ش رقاب��ت و کاهش انحص��ار در صنعت 
خودروسازی کش��ور بیشتر می شود. تعرفه های 
ب��اای خودروهای وارداتی ب��ا توجیه حمایت از 
تولی��د داخلی از مش��کات مدیری��ت دولتی در 
صنعت خودروس��ازی کشور بوده است که منجر 
به تضییع حقوق مص��رف کنندگان و انحصار در 
این بخش شده است. در شرایط انحصار طبیعی 
است که خودروساز تاشی برای بهبود کیفیت و 
افزایش بهره وری در محصوات خود نمی کند.

از س��ویی دیگر ب��ه دلیل حض��ور پررنگ دولت 
ه��ا در این صنعت در برخی مواق��ع نیز  با اهداف 
پوپولیستی شاهد اعمال سیاست های ضد تولید 
در این صنعت بوده ایم که به مرور زمان منجر به 
زیان ده شدن صنعت خودروسازی کشور و جبران 
آن با هزینه های چندبرابری ش��ده است. یکی از 
نمونه های این اقدامات، آزادسازی قیمت خودرو 
در دی ماه سال گذش��ته بوده است که اگرچه با 
هدف حمایت از صنعت خودروس��ازی کش��ور و 
ابقای آنها صورت گرف��ت، اما در نهایت به دلیل 
مدیریت ناهمگون به اهداف مورد نظر خود نرسید.

کارشناس��ان ش��رط موفقیت دولت در واگذاری 
صنع��ت خودروس��ازی به بخ��ش خصوصی را 
واگ��ذاری واقعی آن عنوان م��ی کنند و معتقدند 
تنها در این صورت می توان به کاهش مشکات 
این صنعت امی��دوار بود. ابق��ای مدیران دولتی 
با وجود واگذاری به بخ��ش خصوصی که از آن 
تحت عنوان شرکت های خصولتی یاد می شود 
از آفت های واگذاری ها در سال های گذشته بوده 
اس��ت که هدف نهایی دربسیاری از واگذاری  ها 
که افزایش بهره وری و س��ودآوری بوده است را 

محقق نکرده است. 
هرچه هس��ت، با توجه به تصمیم دولت مبنی بر 
واگذاری س��هام خودروسازان، باید منتظر ماند و 
دید آیا این بار دولت از صنعت خودرو کنار خواهد 
رفت یا باز هم سایه سیاس��ت های دولتی بر سر 
دومین صنعت بزرگ کش��ور باقی خواهد ماند؟ 
البت��ه طبق قانون دولت می توان��د تا20درصد از 
سهام خودروسازان را  در اختیار داشته باشد، با این 
حال ظاهرا قرار است اندک سهام باقیمانده دولت 

در صنعت خودرو در آینده نزدیک واگذار شود. 

اخبار کوتاهوزیر صمت از واگذاری سهام دولتی خودروسازان تا سال 99 خبر داد

رفع مشکات تبادات بانکی 
ایران و چین 

رییس اتاق های بازرگانی ایران و چین از اعام خبرهای خوش برای 
تبادات بانکی ایران و چین تا پایان هفته جاری خبر داد.

اس��داه عس��گراوادی با اش��اره به اینکه در حال حاضرمش��کل 
تولیدکنندگان و شرکت های رسمی کش��ور  برای تبادات بانکی با 
طرف چینی برطرف شده اس��ت، اظهار داشت: خوشبختانه تبادات 

بانکی روان شده و مشکلی در این رابطه نیست.
رییس اتاق های بازرگانی ایران و چین با بیان این که فقط برای توریست 
و شرکت های غیررسمی مشکات همچنان برقرار است، افزود: قرار 
است تا پایان هفته جاری با برگزاری جلساتی مشکل مبادات بانکی 
ش��رکت های غیررس��می با طرف چینی را حل کنیم؛ اما هنوز برای 

توریست به توافق دست پیدا نکرده ایم.

امضای تفاهمنامه ساخت 100 هزار 
مسکن بین وزرای راه و دفاع

قرار است امروز طی مراسمی با حضور وزرای راه و شهرسازی و دفاع، 
تفاهمنامه ساخت 100 هزار واحد مسکونی امضا شود.

با امضای تفاهمنامه برای ساخت 100هزار واحد مسکونی، وزارت راه و 
شهرسازی دومین تفاهمنامه بزرگ را با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح امضا می کند. مشخص نیست این 100هزار واحد برای نیروهای 
مسلح ساخته می شود یا این که مانند طرح مسکن مهر زیرمجموعه های 
وزارت دفاع اقدام به س��اخت و س��از در بخش مسکن می کنند. طی 
هفته های  اخیر دولت از برنامه ساخت مسکن برای کارکنان دولتی خبر 
داده است؛ طرحی که بر اساس آن به گفته وزیر راه و شهرسازی کارکنان 

دولتی طی 15 سال خانه دار خواهند شد.
چهارشنبه گذشته سیدامیرحسین قاضی زاده عضو هیئت رئیسه مجلس 
درباره طرح دولت به تسنیم گفته بود:  برای خانه دار کردن حقوق بگیران 
پیشنهادی را به دولت ارائه کردیم که البته دولت آنرا به کارکنان دولت 
تقلیل داد. بر اساس این طرح حقوق بگیران دولتی در یک بازه زمانی 25 

سال با پرداخت 15 درصد از حقوق خانه دار خواهند شد.
وی با اشاره به این که برای منابع مالی مورد نیاز این طرح مدل سه گانه ای 
طراحی شده است، اظهار کرد: با تأمین مالی، انبوه سازان اقدام به ساخت 
و ساز در قالب این طرح کرده و کارمندان حقوق بگیر دولت صاحبخانه 
می شوند. در این طرح به مدت 5 سال، ساانه یک میلیون واحد مسکونی 
برای کارمندان دولت ساخته می شود. پس از این مدت نیز با مدل کنونی 
سایر افراد در یک بازه 25 تا 36 ساله با توجه شاخص هایی از جمله نرخ 

رشد قیمت ، حداقل دستمزد و... می توانند خانه دار شوند.
وی با اش��اره به این که در این طرح ن��وع ضمانت متفاوت خواهد بود، 
یادآور شد: طی نامه ای این طرح را برای وزارت راه و شهرسازی ارسال 
کردیم، اما این وزارتخانه واکنش جدی به آن نش��ان نداد؛ از این رو با 
رئیس جمهوری مکاتبه کردیم که رئیس دفتر رئیس جمهوری در تماس 

با بنده اعام کرد طرح مذکور را اباغ کرده است.

اصاح ساعت اداری در 2۶ استان
میزان مصرف برق در هفته گذشته به بیش از 53 هزار مگاوات رسید و 
گرم ترین روز سال رقم خورد. این در حالی است که به گفته سخنگوی 
صنعت برق میزان مصرف برق در کش��ور در هفته جاری به 56 هزار 
مگاوات خواهد رسید و وزارت نیرو در این راستا اقداماتی را برای تأمین 

برق کشور در دست اجرا دارد.
مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه پیش بینی شده میزان مصرف 
برق در س��اعات اوج به 56 هزار مگاوات در هفته جاری برسد، درباره 
اقدامات انجام شده در حوزه تولید برق توضیح داد: سعی شده است که 
نیروگاه ها حداکثر آمادگی را داش��ته باشند تا امکان خدمات رسانی به 
همه مشترکین فراهم شود. در طرف مصرف نیز سعی شده با اقدامات 
مدیریت مصرف از سوی وزارت نیرو که عمدتاً تشویق محور هستند 

بتوانیم بخشی از بار را کاهش دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از اقداماتی که برای گذر از پیک مصرف 
در فصل تابستان در نظر گرفته شده، اصاح ساعات اداری است گفت: 
تاکنون 26 استان موافقت خود را با اصاح ساعت کار اعام کرده اند که 

این اقدام در اغلب استان ها از ابتدای تیرماه اجرایی شده است.
وی گفت: بر این اس��اس کار در ادارت یک ساعت زودتر شروع شده و 
یک ساعت تا یک و نیم ساعت زودتر خاتمه می یابد، بعد از خاتمه کار 
نسبت به قطع و خاموش کردن تجهیزات گرمایشی، امپ های اضافی، 

روشنایی ها و تجهیزات غیرضروری اقدام می شود.
وی از خاموش کردن چاه های کشاورزی در ساعات 12 تا 16 خبر داد و 
گفت: بیست ساعت بعدی برق رایگان در اختیار کشاورزان قرار می گیرد. 
رجبی مشهدی درباره صرفه جویی مصرف در بخش صنعت نیز توضیح 
داد: با بخش های صنعتی از روز قبل هماهنگی های ازم انجام می شود 
که میزان برق صنعتی که حدود 15 تا 20 درصد اس��ت کاهش یابد در 
این صورت صنایع از تشویق وزارت نیرو برخوردار خواهند شد. رجبی 
مش��هدی از خرید برق از نیروگاه های خود تأمین خب��ر داد و گفت: از 
نیروگاه های خود تأمین که در اختیار صنایع و دس��تگاه های اجرایی 

هستند، برق با نرخ خوبی خریداری شده و به شبکه تزریق می شود.
به گفته رجبی در بخش های تجاری نیز تفاهم نامه های خوبی امضا شده 
که در س��اعات پیک برق خود را کاهش دهند. رجبی به این سوال که 
افزایش مصرف در کدام استان ها بوده است پاسخ داد: افزایش مصرف 
برق اغلب در نوار شمالی کشور و استان های گلستان، مازندران و گیان 
با توجه به گرمای زودرس بوده اس��ت. بر اساس این گزارش پیش از 
این رجبی مش��هدی به ایس��نا اعام کرده بود اصاح ساعات اداری 
استان های خوزستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، گلستان، گیان، 
ایام، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، خراسان 
شمالی، زنجان، یزد، قم، کردستان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، مازندران، 

سمنان و چهارمحال و بختیاری قطعی شده است.

واکنش به افزایش نامتعارف 
قیمت بلیت هواپیما 

سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی ملزم 
به مدیریت نحوه فروش بلیت های خود هستند، از مسافران خواست 
هرگونه فروش بلیت خارج از چارچوب را گزارش دهند. رضا جعفرزاده 
در پی انتشار خبری مبنی بر فروش قیمت پرواز تهران- کیش- تهران 
به سه میلیون تومان گفت: تاکنون تصمیمی برای افزایش نرخ بلیت 
هواپیما گرفته نشده و شرکت های هواپیمایی کماکان براساس دامنه 
نرخ های اعام ش��ده به سازمان اقدام می کنند که سقف و کف اعام 
شده توسط شرکت ها حتی بیزنس کاس با این قیمت فاصله بسیار 
دارد. وی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی ملزم به مدیریت نحوه 
فروش بلیت های خود هستند گفت: ماک نرخ بلیت هواپیما کاس 
نرخی است که شرکت ها توافق و اعام کرده اند و بیرون از دامنه نرخ ها 
تخلف محسوب می ش��ود. جعفرزاده افزود: با هر گونه تخلف از طرف 
مراکز فروشی که از طریق مکاتبه شرکت های هواپیمایی با سازمان 
هواپیمایی کشوری، بازرسی بازرسان دفتر نظارت و یا گزارش مردمی 
که موجب بی نظمی و اخال در نظام بازار و تضییع حقوق شهروندان 
شود برخورد خواهد شد. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه 
داد: نحوه برخورد با متخلفان را تعلیق و لغو دفاتر دارای مجوز از سازمان 
و معرفی به مبادی ذیربط در مورد آن دسته از سایت هایی که مجوز ندارند 
عنوان کرد و از مسافران خواست هرگونه فروش بلیت خارج از چارچوب 

تعیین شده از طریق سایت سازمان www.cao.ir گزارش شود.

پرونده واگذاری س�هام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر به جریان افتاده و این احتمال وجود دارد 
گروه

که ایران خودرو و س�ایپا رسما از زیر س�ایه دولتی ها بیرون بیایند. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از اقتصادی
تصمیم دولت برای واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی خبر داد و گفت: »برنامه ریزی داریم 

تا سال 99 این اقدام صورت گیرد.«
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قیمت نفت در یک هفته اخیر ۱۰ درصد 
افزایش یافت

تنش میان ایران و آمریکا و اختال در عرضه نفت، منجر به جهش 1 درصدی قیمت نفت ش��د تا رشد این 
هفته قیمت، برای نفت آمریکا به 10 درصد و برای نفت برنت به 5 درصد برسد.

در پایان معامات جمعه 31 خرداد 98، با تنش میان ایران و آمریکا و اختال در عرضه نفت از خاورمیانه به 
بازارهای جهانی، قیمت های نفت 1 درصد دیگر جهش کردند تا رشد این هفته قیمت، برای نفت آمریکا به 

10 درصد و برای نفت برنت به 5 درصد برسد.
در همین حین، قیمت بنزین آمریکا به دنبال آتش سوزی گسترده در پاایشگاه »انرژی سولوشنز« فیادلفیا، 

بزرگترین پاایشگاه ساحل شرقی آمریکا، 4 درصد جهش کرد.
جیم ریتربوش، از شرکت ریتربوش و شرکا، می گوید: در روزهای اخیر، افزایش تنش ها بین ایران و آمریکا، 

به اولین عامل باابرنده قیمت نفت تبدیل شده است.
پیش خرید هر بشکه نفت خام نیمه سنگین تگزاس غرب آمریکا، 47 سنت یا 0.8 درصد رشد کرد و هفته خود 

را در قیمت 57.54 دار به پایان برد.
قیمت پیش خرید هر بش��که نفت خام برنت دریای شمال، بنچ مارک بین المللی قیمت نفت هم 72 سنت یا 

1.1 درصد جهش کرد و به 65.17 دار رسید.
جهش 10 درصدی قیمت نفت آمریکا در هفته ای که گذش��ت، بیشترین رشد درصدی قیمت این شاخص 

نفتی، از دسامبر 2016 میادی تا کنون است.
تنها در روز پنجش��نبه، پس از اینکه ایران یک هواپیمای متجاوز آمریکایی را ساقط کرد، قیمت نفت برنت 

4.3 درصد و قیمت نفت آمریکا 5.4 درصد جهش کردند.
در حالی که افزایش تنش های بین ایران و آمریکا مهمترین عامل باا رفتن قیمت های نفت در روزهای اخیر 
بوده است، تحلیل گران معتقدند اجاس ماه جوای اوپک پاس برای هماهنگی در سیاست تولید نفت و 

پتانسیل کاهش تنش های تجاری بین آمریکا و چین نیز، قیمت ها را تقویت کرده است.

شروع منفی بورس تهران 
در اولین روز تابستان

روز گذشته و در اولین روز تیرماه، بیش تر سهم ها در بورس و فرابورس ایران با کاهش قیمت مواجه شدند. 
هم چنین ارزش معامات نیز نسبت به روزهای گذشته افت قابل توجهی را تجربه کرد. شاخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته 1015 واحد کاهش یافت و به رقم 233 هزار و 864 

رسید. هم چنین شاخص کل هم وزن با کاهش 937 واحدی در تراز 55 هزار و 324 نشست.
شاخص بازار اول و بازار دوم هر کدام به ترتیب 337 و 3887 واحد کاهش یافت؛ شاخص آزاد شناور نیز با 

1364 واحد افت رقم 263 هزار و 432 را تجربه کرد.
صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مپنا، ایران خودرو و پتروشیمی مبین هر کدام به ترتیب 202، 105، 
92 و 88 واحد تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار سهام داشتند و در طرف مقابل پاایش نفت اصفهان، 
شرکت ارتباطات سیار و پتروشیمی خارک سعی کردند شاخص های بازار را تربیت کنند. هریک از نمادهای 

یاد شده 113، 106 و 69 واحد تأثیر افزایشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
در گروه خودرو و ساخت قطعات شاهد حجم معامله بیش از 83 میلیون سهم و اوراق مالی بودیم که ارزش 
آن به حدود 159 میلیارد تومان رسید. در این گروه تمام سهم ها غیر از یک سهم با کاهش قیمت روبه رو 
شدند. حجم معامات محصوات شیمیایی به 221 میلیون سهم و اوراق مالی رسید و ارزش معامات رقم 
106 میلیارد تومان را تجربه کرد. در این گروه سهم ها عمدتاً کمتر از سه درصد نوسان به باا و پایین داشتند.

روز گذشته ارزش معامات بورس تهران نسبت به روزهای گذشته کاهش یافت، به طوری که 2.7 میلیارد 
سهم و اوراق مالی به ارزش حدود 965 میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. هم چنین تعداد معامات 

این بازار به عدد 212 هزار و 341 رسید.
آیفکس نیز که در روزهای گذشته برای اولین بار توانسته بود تراز 3000 واحدی را پشت سر بگذارد، روز 
گذش��ته با حدود 12 هزار واحد کاهش در تراز 2966 واحدی نشست. ارزش معامات فرابورس ایران به 

عدد 651 میلیارد تومان رسید و حجم معامات آن عدد 1.3 میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد.

به دنبال کس�ادی بازار مسکن ش�هر تهران به عنوان شهر 
پیشتاز در س�یکل های رونق و رکود، نبض کشوری معامات 
نیز در خردادماه با حدود یک س�ال فاصله نسبت به پایتخت 
کند شد. آمار ارائه شده از سوی مصطفی قلی خسروی، رئیس 
اتحادیه مش�اوران اماک تهران نشان می دهد در خردادماه 
1398 بال�غ بر 48 هزار و 15 قرارداد خرید و فروش ملک در 
کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34 
درصد کاهش نش�ان می دهد. در بخش اجاره نیز 5۶ هزار و 
81 قرارداد منعقد شده که حاکی از کاهش 11 درصدی نسبت 

به خردادماه 1397 است.

در شهر تهران نیز در خردادماه 1398 بالغ بر 7168 مبایعه نامه )قرارداد 
خرید و فروش( ملک به امضا رس��یده که نس��بت به زمان مشابه سال 
قبل افت 62 درصدی را نش��ان می ده��د. اجاره نامه ها در این مدت نیز 
14 ه��زار و 265 مورد بوده که از افت 23 درصدی نس��بت به خردادماه 

1397 حکایت دارد.
روند بازار حاکی از آن اس��ت که از خردادماه س��ال گذش��ته، معامات 
مسکن شهر تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و در دی ماه 1397 با 64 
درصد افت نقطه به نقطه به کمترین میزان افت س��الیانه طی پنج سال 
قبل از آن رس��ید. با این حال منحنی قراردادها در کل کش��ور به سمت 
باا حرکت می کرد تا این که از آبان ماه 1397 با منفی 14 درصد مسیر 
کاهشی به خود گرفت و در خردادماه 1398 بیشترین میزان افت را طی 

یک سال گذشته ثبت کرد.
قیمت مسکن شهر تهران با افزایش 189 درصدی نسبت به فروردین ماه 
دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، 
محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته 

و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
قیمت مس��کن پایتخت در اردیبهشت ماه در ش��رایطی اوج گرفت که 
تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به 0.6 درصد رسید و رشد 
قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل 

را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مس��کن شهر تهران در اردیبهشت 
ماه مؤثر می دانند؛ کمبود ش��دید فایل های دارای قیمت مناسب، نبود 
چشم انداز روش��ن در بازارهای طا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار 
مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در 
نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت 
مس��کن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این 

بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واسطه های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعام کردند که تقاضا در 
بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته بازان از بازار در نیمه دوم، 
فض��ا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاش��ت و روند افزایش 
قیمت ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور اماک، معامات 
به ندرت صورت می گیرد اما آپارتمان هایی که با قیمت مناسب عرضه 
می شود در س��اعات اولیه به فروش می رسد. از س��وی دیگر دست به 
دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده 

و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
مهدی روانش��اد نیا کارشناس مس��کن گفت: »از نظر قدرت خرید به 
نظر می رسد به ش��رایطی رسیده ایم که قابلیت افزایش قیمت ها بیش 
از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد 
معامات خردادماه بود که کاهش معنی داری را ش��اهدیم. معاماتی 
هم که اتفاق می افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد 

بازار ش��دند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار 
از لحاظ افزایش قیمت نفس های آخر را می کشد.«

وی افزود: »بعید اس��ت که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر 
اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتًا خریداران 

مسکن در سرمایه گذاری هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.«
به گفته روانش��اد نیا، از اوایل س��ال 1398 تا آخر شهریورماه این سال، 
دوره به ثبات رس��یدن بازار مس��کن بعد از تاطمی اس��ت که در سال 

1397 اتفاق افتاد. 
همزمان با پیش بینی وضعیت مس��کن در ماه های پیش رو، مرکز آمار 
ایران نیز روز گذشته جزییاتی از قیمت زمین و مسکن در کشور را اعام 
کرد.  بر این اساس متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زمین یا 
زمین ساختمان کلنگی و متوس��ط قیمت خرید و فروش یک مترمربع 
زیربنای مسکونی در زمستان سال 97 به ترتیب 121.9 و 59.8 درصد 

افزایش داشته است.
بر این اساس متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان 
مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های معامات ملکی در کل 
کشور 28651 هزار ریال با میانگین مساحت 264 مترمربع بوده است، 
که نسبت به فصل قبل، 36.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 

121.9 درصد افزایش داشته است.
متوس��ط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مس��کونی معامله شده از 
طریق بنگاه های معامات ملکی در س��طح کل کشور 29,262 هزار 
ریال با میانگین مس��احت 110 متر مربع و متوسط عمربنای 11 سال 
بوده است که نسبت به فصل قبل 11.5 درصد و نسبت به فصل مشابه 

سال قبل 59.8 درصد افزایش داشته است.
متوس��ط مبلغ اجاره ماهانه به عاوه س��ه درصد ودیعه پرداختی برای 
اج��اره یک متر مربع زیر بنای مس��کونی معامله ش��ده از طریق بنگاه 
های معامات ملکی در سطح کل کش��ور 111,064 ریال با میانگین 
مساحت 98 متر مربع و عمر بنای 13 سال بوده است که نسبت به فصل 
قبل 1.8 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 19.2 درصد افزایش 

داشته است.

نبض معامات مسکن کند شد

استارت خصوصی  سازی 
۲ خودروساز بزرگ



آگهی مفقودی 
برگ سبز نیسان پاترول 2 درب مدل 73 به شماره پاک ایران 26-367 ب 25 و شماره موتور  
Z24018293Z و شماره شاسی PNK15Z311135 به نام جعفر منشی فرزند حسنقلی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . شیروان 

آگهی اباغ اجرائیه کاسه : 139804007151000022/1 شعبه اجرای ثبت اسناد و اماک 
اسفراین 

بدینوس�یله به آقای وحید ایزی ، نام پدر : حس�ن ، تاریخ  تولد : 1358/12/07 ، ش�ماره ملی : 
0790454858 ش�ماره شناس�نامه :55890 به نشانی: سبزوار  ، میدان کارگر ، خ فیاض فیاض 
10 – س�اختمان 3 طبقه  اجر س�فال پاک 2 منزل حاج حسن ایزی بدهکار پرونده کاسه فوق 
که برابر گزارش 139805107151000069 -1398/01/27  ش�ناخته نگردیده اید اباغ می گردد 
که برابر  برگ ازم ااجرا ش�ماره 139804180588000004-1398/0127 تنظیمی دفترخانه  61 و 
طاق ش�ماره 54 شهراسفراین بین خانم س�ودابه  ایزی و آقای  وحید ایزی بدهکار می باشید که 
بر اثر  ایفای تعهدات برابر سند مذکور بستانکار درخواست صدور اجرائیه پس از تشریفات قانونی 
اجرائیه  صادر و به کاسه فوق در این اجرا مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ  اباغ اجرائیه محسوب است 
فقط یک نوبت  در روزنامه های سراس�ر کش�ور چاپ درج و منش�تر می گردد  ظرف مدت ده روز  
از تاریخ این آگهی  که روز اباغ محس�وب می گردد نس�بت به پرداخت  دیون خود اقدام ننمائید 

عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. 15
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک اسفراین – اکبر اقبالی 

گواهی حصروراثت
آقای نادر حسینی با وکالت اقای نجفی  بشماره شناسنامه 913 فرزند قدیر متولد 1339 صادره ترکمان 
ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 980050/13/98 
تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان قدیر حسینی فرزند جلیل به شماره 
شناسنامه 715 درتاریخ 81/3/17 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند 
از .. 1- خدیجه تبریزی ترکی فرزند آقا ش.ش2337همس�رمتوفی2- نادر حس�ینی فرزند قدیر 
ش.ش913 پس�ر متوف�ی3- صادق حس�ینی فرزند قدی�ر ش.ش1019پس�رمتوفی4- میرفاضل 
حسینی فرزند قدیر ش.ش 1105پسرمتوفی5- ناصر حسینی فرزند قدیر ش.ش190پسرمتوفی6- 
میرحس�ین حس�ینی فرزند قدی�ر ش.ش27829پس�رمتوفی7- م�ه لقا حس�ینی فرزند قدیر 
ش.ش10دخترمتوفی8- مرضیه حسینی فرزند قدیر ش.ش14675دخترمتوفی9- رقیه حسینی 
فرزند قدیر ش.ش269دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد 
ارسال می شود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد 

او باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 5711 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم زهرا پاش�اپور بش�ماره شناس�نامه 28100 فرزند احمد متولد 1354 صادره میانه ازبه استناد 
ش�هادت نامه گواهی فوت وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بش�ماره 980045/13/98 تقدیم 
ای�ن ح�وزه نموده چنین اشعارداش�ته اس�ت که ش�ادروان گلزار تراب�ی فرزند عباس به ش�ماره 
شناس�نامه 1233 درتاری�خ 98/3/17 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورث�ه حین الفوت وی 
عبارتن�د از .. 1- محمد پاش�اپور فرزند احمد ش.ش1995پس�رمتوفی2- ابراهیم پاش�اپور فرزند 
احمد ش.ش28099پس�رمتوفی 3- اس�ماعیل پاش�اپور فرزند احمد ش.ش123پس�رمتوفی4- 
باج�ی خانم پاش�اپور فرزن�د احم�د ش.ش 1804دخترمتوفی5- زه�را پاش�اپور فرزند احمد 
ش.ش28100دخترمتوفی اینک پس ازانجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتشاردرجرائد ارسال 
می ش�ود تا یک نوبت منتشرشود تا چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او 
باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی ازم صادرخواهد شد.
م الف 5701 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

اجرائیه بکاسه پرونده  147/22/97
مشخصات محکوم له: محمدعلی شفیعی مش�خصات محکوم علیه: جال قاسمی مجهول المکان 
محکوم به: بموجب دادنامه شماره 316 مورخ 97/5/15 دادگاه شورای حل اختاف اسامشهر شعبه 
22 که وفق دادنامه ش�ماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل کرده است محکوم علیه 
محکوم است به1- فک پاک از شماره انتظامی 36 ب 164- ایران 21 وپرداخت مبلغ 1/060/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له 2- پرداخت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف است ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاباغ اجرائیه ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا گذارد2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واس�تیفا محکوم به ازآن 
میسر باشد ودر صورتی که خودراقادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی 
خودرابه قسمت اجرا تسلیم کنداگرمالی ندارد صریحا” اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعداز انقضاء 
مهلت مذکورمعلوم شودکه قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای درپرداخت 
اموال خود رامعرفی نکنیدیا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی 
ازمفاد اجرائیه متعسرباشدبه مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهیدشد 4-عاوه برمواردباا 
که قسمتی ازماده 34اجرای احکام مدنی میباشدبه قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی 
مدنی مصوب 79/1/21وهمچنین مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب10 آبان 1377که 

ظهر برگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید.م الف 5712 
مدیردفترشعبه 22 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر  
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای ش�ماره 139860313003000437 موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
س�اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی 
نعمت محمدیه به ش�ماره شناسنامه 305 به ش�ماره ملی 2801847501 صادره از خوی فرزند 
احمد دریک باب خانه به مس�احت 163/50 مترمربع نس�بت به شش�دانگ پ�اک 105 فرعی 
مفروزه از10فرعی از 2519 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از محمداس�دلو بعنوان مالک 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
میش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند 

مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/18  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/2
642- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای ش�ماره 139860313003000457 موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
س�اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی 
علی زینالی به ش�ماره شناسنامه 43842 به ش�ماره ملی 2800426861 صادره از خوی فرزند 
علی اکبر دریک قطعه زمین مزروعی به مس�احت 12003 مترمربع نس�بت به ششدانگ پاک 
130 فرعی 26اصلی واقع دربخش 10 خوی خریداری از غامرضانجف زاده بعنوان مالک رسمی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود 
درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند میتوانند 
ازتاریخ انتش�ار اولین آگهی ب�ه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ 
رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/18  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/2
641- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای ش�ماره 139860313003000436 موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
س�اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی 
بهرام قربانعلی زاده به ش�ماره شناس�نامه 1214 به ش�ماره ملی 2801217336 صادره از خوی 
فرزند بش�یر دریک باب خانه به مس�احت 120 مترمربع نسبت به شش�دانگ پاک 47 فرعی 
5121 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از حسین شعیبی و محمدقلی چابک بعنوان مالک 
رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
میش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
میتوانند ازتاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس 
ازاخذ رسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند 

مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/18  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/2
640- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای ش�ماره 139860313003000435 موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
س�اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی 
میرعلی اکبراحمدی به ش�ماره شناس�نامه 101 به ش�ماره ملی 2800826282 صادره از خوی 
فرزند س�یدمحمد دریک باب خانه ومغازه به مس�احت 32 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 
168 فرعی 4813 اصلی واقع دربخش 2 خوی خریداری از میکائیل-اسماعیل ورحیم علیزاده 
کتنلوئی بعنوان مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی میش�ود درصورتی که اشخاص نس�بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داش�ته باش�ند میتوانند ازتاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خ�ودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهدشد. تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/18  تاریخ 

انتشار نوبت دوم 98/4/2
639- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور
آگهی موضوع ماده3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای ش�ماره 139860313003000464 موضوع قانون تعیی�ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
س�اختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی خوی تصرفات مالکانه وبامعارض متقاضی 
زیادصحرائی به ش�ماره شناس�نامه 331 به ش�ماره ملی 2801423092 صادره از خوی فرزند 
ذوالفقار دریک قطعه زمین مزروعی به مساحت 6100 مترمربع نسبت به ششدانگ پاک 365 
فرع�ی مفروزه از 175 فرع�ی از2 اصلی واقع دربخش 11 خوی خری�داری از ذوالفقار صحرائی 
خود متقاضی بعنوان مالک رس�می محرز گردیده اس�ت. لذا به منظ�ور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میش�ود درصورتی که اش�خاص نس�بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داش�ته باشند میتوانند ازتاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خ�ود را به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید ظرف م�دت یکماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض 
دادخواس�ت خودرا مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس�ت درص�ورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند مالکیت صادرخواهدش�د. تاریخ انتش�ار نوبت اول 

98/3/18  تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/2
638- رئیس ثبت اسناد و اماک خوی – سلیمانپور

1- مفقودی
س�ند و برگ سبز خودروی وانت مزدا 2000 تک کابین به رنگ فیروزه ای 
متالی�ک مدل 1378 به ش�ماره پاک 45- 957 ج 74 به ش�ماره موتور 
338054 و شماره شاس�ی 7820000591 به نام شرکت معادن مس چهار 

گنبد کرمان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
کرمان
شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف شهرستان 

سنندج
آگهی مزایده نوبت اول 

آگه�ی مزای�ده مال منق�ول نوبت اول ب�ه موجب پرونده کاس�ه 
971018 اجرایی آقای پیمان زارعی فرزند فریدون محکوم اس�ت 
ب�ه پرداخت مبل�غ 77/675/000 ریال وجه محک�وم در حق خانم 
صدیقه مرادیان وهمچنی�ن پرداخت مبلغ 3/883/750 ریال نیم 
عش�ر دولتی در حق صن�دوق دولت. نظر به ع�دم پرداخت وجوه 
مذکور اموالی از محکوم به توقیف ش�ده که طبق نظر کارش�ناس 
به مبلغ 87/630/000 ریال قیمت گذاری گردیده، درروز یکش�نبه 
م�ورخ 1398/04/16 از س�اعت 9 الی 10 و در مح�ل اجرای احکام 
ش�وراهای حل اختاف واق�ع در میدان آزادی س�نندج با حضور 
نماینده محترم دادسرای عمومی و انقاب سنندج و دادورز محترم 
اجرای احکام ش�وراها آقای زاهد عبدالملکی به مزایده گذاش�ته 
میش�ود طالبی�ن میتوانند پنج روز قب�ل از روز مزایده با کس�ب 
مج�وز از اجرای احکام از مال مورد مزای�ده بازدید به عمل آورند 
و پیش�نهادات خود را کتب�ا در روز مزایده تس�لیم نمایند. برنده 
مزایده کس�ی خواهد ب�ود که بااترین قیم�ت را اعام و پرداخت 
نمای�د و بافاصله مبلغ 10 درصد از قیمت پیش�نهادی به حس�اب 
سپرده دادگستری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی ترتیب 
پرداخت مابقی ارزش پیش�نهادی را به حساب دادگستری فراهم 
نمایید بدیهی اس�ت وفق ماده 129 قان�ون اجرای احکام مدنی در 
صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را بپردازد 
س�پرده او پس از کس�ر هزینه مزایده به نف�ع دولت ضبط خواهد 
شد.مشخصات مال یا اموال به نشانی سنندج � خیابان مبارک آباد 

� کوچه فرعی جنت 4 و 5 منزل خواهان طبقه فوقانی می باشد.
مشخصات مال مورد مزایده به شرح ذیل است:

1� مب�ل 7 نف�ره قه�وه ای پارچه ای ال ش�کل با می�ز مربوطه... 
1دس�ت... 5/000/000 ریال 2� میز بیضی شکل دار و صندلی کاناپه 
و معمولی چوبی 8 نفره... 1 دس�ت... 7/000/000 ریال 3� تلویزیون 
ال ای دی س�ونی 40 اینچ پایه استیل... 1 دس�تگاه.... 12/000/000 
ری�ال 4� میز اتو برقی پایه بلند... 1 ع�دد... 200/000 ریال 5� میز 
تلویزی�ون چوبی جدی�د... 1 عدد... 1/000/000 ری�ال 6� میز تلفن 
چوبی... 1 عدد... 500/000 ریال 7� دستگاه دیجیتال ستارایکس... 
1 دس�تگاه... 800/000 ری�ال 8� تاب دایره ای فلزی طناب دار یک 
نفره با تش�ک مربوطه... 1 عدد... 2/500/000 ریال 9� تخت خواب 
2 نفره با تش�ک و مافه و کمد آینه و درآورد کامل... 1 سرویس... 
9/000/000 ریال 10� جاروبرقی پاناس�ونیک 2 هزار... 1 دس�تگاه... 
7/000/000 ری�ال 11� بخاری گازی هیتا... 1دس�تگاه... 000/000/ 2 
ریال 12� س�اعت دیواری شیش�ه ای... 1دس�تگاه... 200/000 ریال 
13� تابلوی دیواری کوچک و بزرگ نقاشی 3 عدد... 400/000 ریال 
14� تلفن رومیزی تکنیکال... 1دستگاه... 350/000 ریال 15� گلیم 
فرش ماشینی 6 متری آجری...1تخته... 1/800/000 ریال 16� گلیم 
فرش ماشینی 2*1/5 آجری... 1 تخته... 1/300/000 ریال 17� گلیم 
فرش ماشینی 1*1/20 آجری... 11 تخته... 500/000 ریال 18 � پتوی 
گلباف�ت دو نفره... 1 تخت�ه... 1/000/000 ری�ال 19� پتوی معمومی 
ایرانی و چینی... 7 تخته... 1/050/000 ریال 20� پتوی مس�افرتی... 
1 تخته... 300/000 ریال 21� یخچال فریزر دو درب الکتراس�تیل... 
1دس�تگاه... 8/000/000 ریال 22� لباس ش�ویی 7 کیلویی اسنوا... 
1 دس�تگاه... 12/000/000 ریال 23� اجاق گاز 5 ش�عله اسنوا مدل 
رومینا... 1دس�تگاه... 3/000/000 ریال 24� دستگاه ورزشی درازو 
نشس�ت کوچک... 1 دس�تگاه... 800/000 ریال 25� دستگاه قاب 
ماهیگیری... 1دستگاه... 1/500/000 ریال 26� ظرف تفلون و چینی 
آرکوپ�ال و غیرمتفرقه... تعدادی...4/000/000 ریال 27� دس�تگاه 
قهوه ساز برقی... 1 دس�تگاه... 700/000 ریال 28� کرسی چوبی... 
1ع�دد... 300/000 ریال 29� س�رخ کن برقی ناس�ا... 1دس�تگاه... 
1/200/000 ری�ال 30� مخل�وط ک�ن برق�ی س�انام... 1دس�تگاه... 
1/000/000 ری�ال 31� جیپاس برقی...1دس�تگاه... 1/300/000 ریال 
32� تش�ک کوچک مس�افرتی... 5ع�دد... 2/000/000 ریال 33� 
بالش)مت�کا(... 15ع�دد... 450/000 ریال جمع کل ب�ه ریال... 33 
قلم... 87/630/000 ریال توضیح اینکه: قیمت ها براس�اس قیمت 
روز اجناس دس�ت دوم محاس�به گردیده است. جمع کل 33 قلم 
اموال توقیفی و غیر توقیف اضافه شده که از قلم افتاده بود)مربوط 
به خوانده پرونده آقای پیمان زارعی(با توجه به جمیع ش�رایط به 
مبلغ 87/630/000 ریال معادل هشت میلیون و شصت و سه هزار 
توم�ان ارزیاب�ی و قیمت گذاری گردید.ضمنا یک نس�خه از اگهی 

مزایده در محل ملک الصاق گردد.
شماره : 2/81� خ قاضی شورای حل اختاف شعبه اول اجرای 
احکام مدنی شورای حل اختاف سنندج � هادی اه مرادی

 اداره ثبت اسناد و اماک  آستانه اشرفیه
 آگه�ی  موضوع  ماده 3 قانون  و م�اده 3 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف 
وضعیت  ثبتی  و اراضی  و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  برابر آراء صادره  
هی�ات/ هیاته�ای موضوع  قان�ون  تعیین تکلیف  وضعی�ت  ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای  فاقد سند رسمی مس�تقر در واحد  ثبتی آستانه اشرفیه  
تصرفات و مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده اس�ت بشرح  ذیل 
میباش�د. ردیف 1: برابر رای ش�ماره 139860318006001291  هیات یک 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آستانه تصرفات مالکانه با معارض 
متقاضی )حسین حجتی ابراهیم سرا( فرزند یوسفعلی  بشماره شناسنامه 
931 صادره از رش�ت  به صورت شش�دانگ یک قطعه زمین مش�تمل بر 
س�اختمان بمساحت 257/47 مترمربع به ش�ماره پاک 16447 فرعی از 
91 اصلی قس�متی از پاک 2708 فرعی از 91 اصلی بخش 14 گیان واقع 
در آستانه اشرفیه خیابان استقال کوچه شهید چمران خریداری از مالک 
رسمی از بنیاد مستضعفان و جانبازان انقاب اسامی  محرز گردیده است 
. ل�ذا ب�ه منظور اطاع عم�وم مراتب در دو نوبت به فاصل�ه 15 روز آگهی 
می ش�ود در صورتی که اشخاص ذینفع به اراء اعام شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 
2 ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند 
.معت�رض باید ظ�رف یکماه از تاریخ تس�لیم اعتراض مب�ادرت به تقدیم 
دادخواس�ت دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را به 
اداره ثب�ت محل تحویل دهد. در اینص�ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه اس�ت در صورتی که اعت�راض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکن�د اداره ثبت مح�ل باید مبادرت به صدور س�ند مالکیت نماید صدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. تاریخ انتشار اول 2 

/98/4 تاریخ انتشار دوم 16 /98/4    
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آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاسه پرونده: 3/98ش154 وقت رسیدگی: 98/5/13  ساعت 9  خواهان: 
صندوق تامین خس�ارتهای بدنی با نمایندگی حامد درویشی خوانده: رضا 
هداوند فرزند جواد خواس�ته: مطالبه وجه خواهان دادخواس�تی تس�لیم 
دادگاهه�ای عموم�ی نموده که جهت رس�یدگی به ش�عبه س�وم ارجاع 
گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده  
به درخواس�ت خواهان و دس�تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس�ی مدنی مراتب یک نوب�ت دریکی از جراید کثیراانتش�ار آگهی 
میش�ود.تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریاف�ت نماید و در وقت مقرر باا جهت رس�یدگی حضور بهم رس�اند 
چنانچه بعداٌ اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت 

آن ده روز خواهد بود.
391/98/خ    مدیر دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف ورامین

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه کاکائی داراي شناسنامه شماره  22052  به شرح دادخواست 
ب�ه کاس�ه 1/98ش/286  ازاین دادگاه درخواس�ت گواه�ی حصروراثت 
نم�وده وچنین توضیح داده که ش�ادروان اکرم کلک�و کلبزن جواد آبادی  
بشناسنامه  284 درتاریخ 97/10/13 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به)1(- متقاضی فوق الذکر 
خان�م نام فاطم�ه  نام خانوادگی کاکائی  نام پدرعلی ش�ماره شناس�نامه 
22052 )2(- نام امیر نام خانوادگی کاکائی  نام پدر علی شماره شناسنامه 
5716 )3(- نام آرزو نام خانوادگی کاکائی نام پدرعلی  ش�ماره شناسنامه 
10430 )4(- نام رضا  نام خانوادگی کاکائی نام پدر علی شماره شناسنامه 
0410419265 )5(- ن�ام بت�ول نام خانوادگ�ی کچوئیان نام پ�در ابراهیم  
ش�ماره شناس�نامه 0420624521 اینجانب با انجام تش�ریفاتی مقدماتی 
درخواس�ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی دارا باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
                               389/98/خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف 
ورامین 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 204/4/98  وقت رس�یدگی: 98/5/10 ساعت 9 خواهان: 
تقی یوس�ف زاده خوانده: بهن�ام کلوندی خواس�ته: مطالبه وجه خواهان 
آق�ای تقی یوس�ف زاده  فرزند خلی�ل اله  دادخواس�تی بطرفیت خوانده 
تس�لیم نموده که جهت رس�یدگی به حوزه چهارم  ش�ورای حل اختاف 
بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رسیدگی بتاریخ  98/5/10  ساعت  9  
تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان 
و دس�تور ش�ورا و بتجویز م�اده 73 قان�ون آئین دادرس�ی مدنی مراتب 
یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در جلس�ه دادرس�ی در یک�ی از جراید 
کثیراانتش�ار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می 
توانند از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و 
ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت 

نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
        400     دبیر حوزه چهارم شورای حل اختاف قرچک

آگهی مزایده
   درپرونده اجرایی کاسه970921/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری گنبد کاووس جمش�ید بایل�ری ف مراد نور محکوم 
اس�ت بپرداخ�ت مبلغ5/865/000ریال درحق محکوم ل�ه عرازمحمد بابا یانی وپرداخت مبلغ250/000ری�ال بابت هرینه اجرا درحق 
صندوق دولت که درقبال بدهی نامبرده اموالی ش�امل یخچال- فر -برچسب زن- ترازو دیجیتال- آچار- سه راهی- صندلی- کمد 
-قفسه چوبی-آیینه -پنکه- پتو و...همگی مستعمل متعلق به محکوم علیه توقیف گردیده که ازطریق مزایده حضوری بشرح ذیل 
بفروش میرس�د1-مطابق نظریه کارش�ناس اموال مورد مزایده جمعا” بمبلغ 34/000/000ریال ارزیابی گردیده است2-مزایده ازمبلغ 
کارشناسی شروع وبه بااترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود 3-مکان مزایده درشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد 
کاووس میباشد4-موعد مزایده روزیکشنبه مورخه 1398/04/16ساعت9 الی10صبح میباشد5-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند 
5روزقب�ل ازتاری�خ مزایده از اموال م�ورد مزایده دیدن نمایند6-مزایده مذکور برای نوبت اول تش�کیل میگردد 7-همراه داش�تن 
کارت ملی برای متقاضیان الزامی میباش�د8-برنده مزایده مکلف اس�ت10درصد مبلغ پیشنهادی خویش رافی المجلس ومابقی آنرا 
حداکث�ر ظرف مهلت یکماه بصندوق دادگس�تری تودیع وفیش آن�را ارائه نماید درغیراینصورت10درص�د واریزی بنفع دولت ضبط 

ومزایده تجدید خواهد شد. 
 -مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبد کاووس-بهاری

آگهی مزایده مرحله دوم
   درپرون�ده کاس�ه94/228/اجرای احکام ش�ورای حل اخت�اف کاله محکوم علیه مقص�ود نوروزی فرزند اوغری محکوم اس�ت 
بپرداخت مبلغ55/821/000ریال بابت مازاد اصل خواس�ته وهزینه دادرس�ی وتاخیرتادیه درحق محک�وم له محمد صفایی باوکالت 
ملیحه جعفریان ومحمد باقر س�لیمانگلی باشماره تماس09111792759 وپرداخت1/275/000 ریال بابت هزینه اجرایی درحق دولت 
که درقبال آن 16جفت کفش زنانه پاش�نه بلند به ارزش هرجفت400/000ریال و 14جفت کفش زنانه  به ارزش هرجفت300/000ریال 
و12جفت پوتین زنانه به ارزش هرجفت400/000ریال و39جفت کفش زنانه اسپرت به ارزش هرجفت300/000ریال توقیف گردیده است 
که ازطریق مزایده مرحله دوم حضوری بش�رح ذیل بفروش میرسد1-حس�ب نظریه کارشناس�ی مورد مزایده مبلغ27/100/000ریال 
ارزیابی گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ اعامی کارش�ناس ش�روع وبه بااترین قیمت پش�نهادی فروخته میش�ود3-موعد مزایده 
روزیکش�نبه مورخ�ه 1398/04/16-ازس�اعت10الی12ظهر میباش�د4-مکان مزای�ده دراجرای احکام ش�ورای ح�ل اختاف کاله 
میباش�د5-متقاضیان میتوانن�د 5روزقبل ازمزایده ازاموال م�ورد مزایده دیدن نمایند 6-این آگهی فقط در1نوبت منتش�ر میگردد 
7-برنده مزایده مکلف اس�ت10درصد بهای احتمالی رافی المجلس بصندوق امانات دادگستری ویا بحساب 2171294785000 بانک 
ملی واریز وفیش آنرا تحویل اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف ومابقی آن نیز ظرف یکماه ازتاریخ انجام مزایده دریافت خواهد 
ش�د درصورت انصراف وعدم پرداخت درزمان تعیین ش�ده مبلغ واریزی درحق دولت ضبط میش�ود8-درمزایده نوبت دوم مطابق 

ماده131-احکام مدنی مال مورد مزایده بهر میزان که خریداری شود بفروش میرسد.
-قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختاف کاله-خسروی پور

2- اجرائیه
مش�خصات محکوم له : طاهره شمس�ی، فرزند : میرحسن، نشانی : استان کرمان – شهرستان 
کرم�ان- کرم�ان- خیاب�ان نماز کوچه 7 س�مت راس�ت یک من�زل مانده به آخر مش�خصات 
محک�وم علی�ه : جواد مه�دوی جعفری، فرزن�د : محمود، نش�انی: کرمان- خ مهدیه- س�ی و 
هفت- 47 )آدرس اس�تعام( محکوم به : به موجب درخواس�ت اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش�ماره دادنامه مربوطه 9709973469201295 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 
36/500/000 ری�ال بابت خس�ارت و مبلغ 20/000/000 ریال بابت اف�ت قیمت و مبلغ 1/500/000 
ری�ال هزینه کارشناس�ی و مبل�غ 2/496/750 و مبلغ یک میلیون و دویس�ت هزار ریال بابت 
هزین�ه ح�ق الدرج آگهی و پرداخت ش�صت هزار ری�ال بابت تمبر اجرائی�ه در حق خواهان و 

پرداخت نیم عشر دولت در حق صندوق دولت صادر و اعام می گردد.
772 شورای حل اختاف شماره 16 شهرستان کرمان

3- اباغ رای
بتاریخ 1393/11/20 مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر دادخواستی مبنی برمطالبه به طرفیت 
آق�ای غامعب�اس عرب ن�ژاد به ش�ماره کاس�ه 9309983468200671 تقدیم ش�ورای حل 
اختاف 22 نموده لذا به علت مجهول المکان خوانده به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس�ی 
مدن�ی رای مذک�ور یک نوبت جهت درج در روزنامه در صورت اعتراض به رای ش�ماره دادنامه 
9409973468200974 مورخه 1394/07/29 صادره از این شورا واقع در کرمان بلوار 22 بهمن 
بعد از چهارراه ش�عبانیه کوچه مجتمع قضایی 22 بهمن اداره کل شوراها مراجعه و نسخه ثانی 
را دریافت و رای صادره به مدت 20 روز از تاریخ نشر آگهی در این شورا قابل اعتراض و 20 روز 

از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای عمومی می باشد.
687 شورای حل اختاف شماره 22 کرمان

آگهی حصر وراثت 
آقا/خان�م هاج�ر صادق�ی توپکانلو  فرزن�د علی صادق�ی توپکانلو  دادخواس�تی دائر بر حصر 
وراثت )همس�ر، فرزند، پدر، مادر( تقدیم حوزه یک ش�ورای حل اختاف بخش س�رحد نموده 
و چنی�ن عنوان کرده ک�ه مرحوم علی صادقی توپکانلو  فرزند ابراهیم به ش�ماره شناس�نامه 
0828918295 در تاریخ 1397/11/5 در روس�تای توپکانلو  فوت نموده و ورثه حین الفوت آن 
مرح�وم عبارتند از: م�وارد )نام، نام خانوادگی، ش ش، نام پدر، نام مادر، نس�بت( ذکر گردید: 
1-محم�د صادق�ی توپکانلو متول�د 1366/6/1  ش ملی 0829923144 فرزن�د علی و گلچهره 
نس�بت با مرحوم فرزند  2- پری صادقی توپکانلو متولد 1357/3/30  ش ملی 0828921970 
فرزند علی و گلچهره نس�بت با مرحوم فرزند 3- هاجر صادقی توپکانلو متولد 1363/2/1  ش 
ملی 0829682007 فرزند علی و گلچهره نسبت با مرحوم فرزند 4- گلچهره صداقت توپکانلو 
متولد 1337/8/2  ش ملی 0828917469 فرزند علی و بسن نسبت با مرحوم همسر و به غیراز 
نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نش�ر آگهی منتش�ر تا هرکس�ی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد اش�خاصی می باش�د ظرف یک ماه اعتراض خود را از 
تاریخ نش�ر آگهی به شورای حل اختاف حوزه 1 تس�لیم و ارائه نماید واا گواهی حصر وراثت 
ص�ادر خواهد ش�د و چنانچه هرگونه اعت�راض و یا وصیت نامه که بعدازاین مورد ابراز ش�ود از 

درجه اعتبار ساقط است13
دبیرخانه حوزه 1 شورای حل اختاف بخش سرحد

آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم کلثوم س�عیدی اول فرزند قربانعلی دادخواس�تی دائر بر حصر وراثت )همسر، فرزند، 
پدر، مادر( تقدیم حوزه یک ش�ورای حل اختاف بخش س�رحد نموده و چنین عنوان کرده که 
مرحوم نظرخانه زر  فرزند خدانظر به ش�ماره شناس�نامه 0828928312 در تاریخ 1398/2/2 
در روس�تای کالتمانلو  فوت نم�وده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتن�د از: موارد )نام، نام 
خانوادگی، ش ش، نام پدر، نام مادر، نس�بت( ذک�ر گردید: 1-حمید خانه زر متولد 1356/4/3  
ش ملی: 0829150171 فرزند نظر و گلثوم نس�بت با مرح�وم فرزند  2- ابراهیم خانه زر متولد 
1364/2/1  ش ملی: 0829957121 فرزند نظر و گلثوم نس�بت با مرحوم فرزند 3- اس�ماعیل 
خانه زر متولد 1366/6/30  ش ملی: 0829957391 فرزند نظر و گلثوم نسبت با مرحوم فرزند 
4- محم�د خان�ه زر متول�د 1368/6/8  ش ملی: 0820023787 فرزند نظر و گلثوم نس�بت با 
مرح�وم فرزند 5- داوود خانه زر متولد 1374/8/1  ش ملی: 0820321087 فرزند نظر و گلثوم 
نس�بت با مرحوم فرزند 6- جوهر خانه زر متولد 1354/4/5  ش ملی: 0829150161 فرزند نظر 
و گلثوم نس�بت با مرحوم فرزند 7- ام لیلی خانه زر متولد 1362/1/1  ش ملی: 0829720316 
فرزن�د نظر و گلثوم نس�بت با مرح�وم فرزند 8- پروان�ه خانه زر متول�د 1358/1/2  ش ملی: 
0829150188 فرزند نظر و گلثوم نس�بت با مرحوم فرزن�د و به غیراز نامبردگان وارث دیگری 
ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نشر آگهی منتشر تا هرکسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از 
متوفی نزد اشخاصی می باشد ظرف یک ماه اعتراض خود را از تاریخ نشر آگهی به شورای حل 
اختاف حوزه 1 تسلیم و ارائه نماید واا گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد و چنانچه هرگونه 

اعتراض و یا وصیت نامه که بعدازاین مورد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است13
دبیرخانه حوزه 1 شورای حل اختاف بخش سرحد

آگهی مزایده منقول – نوبت اول
به موجب نیابت واصله از دادگستری تهران له خانم آسا جوهدری 
و علی�ه آقای محمدرضا س�رمدی محکوم علیه محکوم اس�ت به 
پرداخت 110 س�که تمام به�ار آزادی بابت مهریه و پنج درصد نیم 
عش�ر دولتی با توج�ه به اینک�ه اجرائیه صادره ب�ه محکوم علیه 
اباغ ش�ده و در مهلت مقرر نس�بت به اجرای حکم اقدام ننموده 
است بنا به درخواس�ت محکوم له به منظور استیفای محکوم به و 
هزینه اجرایی ش�ش دانگ یک دستگاه اتومبیل پژو 206 مدل 90 
به ش�ماره انتظامی ایران 66-482 و76 از س�وی این اجرا توقیف 
و توس�ط کارش�ناس رسمی دادگس�تری به ش�رح زیر توصیف و 
ارزیابی ش�ده و مقرر است ش�ش دانگ اتومبیل موصوف در مورخ 
1398/4/18 از س�اعت 10 ال�ی 11 در مح�ل اجرای اح�کام مدنی 
دادگاه خانواده کرج از طریق مزایده به فروش می رس�د مزایده از 
قیمت 700/000/000 ریال طبق نظریه کارشناس�ی شروع می شود 
و به هر ش�خص حقیقی و حقوقی که بااترین قیمت را پیش�نهاد 
نماید فروخته خواهد ش�د ده درصد وج�ه مزایده فی المجلس به 
ص�ورت وجه نقد یا چ�ک بانکی تضمینی از خری�دار اخذو الباقی 
ظرف یکماه از وی وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانونی 
و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد 
در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت نماید 
س�پرده وی پس از کس�ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و 
مزای�ده تجدید می گ�ردد کلیه هزینه های نق�ل وانتقال به عهده 
محکوم علیه اس�ت و از محل فروش پرداخت خواهد ش�د طرفین 
م�ی توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نس�بت به نحوه انجام 
مزای�ده اعتراض نمایند که در این صورت تا رس�یدگی به اعتراض 
از س�وی دادگاه مورد مزای�ده به نام خریدار منتقل نخواهد ش�د 
ضمنا طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از 
مزایده با اطاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند چنانچه 
روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باش�د روز بعد در همان ساعت و 

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

آگهی مزایده و فروش مال منقول نوبت اول 
طبق پرونده اجرایی به کاس�ه فوق له خانم خدیجه جوکار علیه آقای حس�ین نیک کار مبنی 
ب�ر مطالب�ه و همچنین هزینه اجرایی در حق دولت، با توجه ب�ه اینکه اجراییه به محکوم علیه 
اب�اغ و در مهلت مقرر نس�بت به اج�رای حکم اقدام ننموده و بنا به درخواس�ت محکوم له به 
منظور اس�تیفا حقوق خویش و مطابق نظریه کارشناس�ی به اس�تناد مواد 113 الی 136 قانون 
اجرای احکام مدنی اجرای احکام متمرکز بوش�هر در نظر دارد از طریق مزایده حضوری اقدام 
به فروش اموال توقیف ش�ده به مش�خصات ذیل نماید. مش�خصات و مبلغ مورد مزایده : یک 
دس�تگاه خودرو س�واری مزدا 3 تیپ N مدل 1396 س�فید رنگ به ش�ماره موتور 863040 و 
شاس�ی 412292 با قیمت 3/500/000/000 ریال طبق کارشناس�ی به مزایده و فروش گذاش�ته 
می ش�ود. مزایده روز ش�نبه مورخه 1398/4/15 راس س�اعت 9 الی 10 صب�ح از مبلغ تعیین 
ش�ده توسط کارشناس شروع و ش�خصی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان برنده 
مزایده ش�ناخته خواهد ش�د و برنده مزایده می بایس�ت 10 درصد از وجه پیشنهادی را نقدا و 
فی المجلس به حس�اب دادگستری تودیع نماید و نسبت به مابقی آن حداکثر ظرف مدت یک 
م�اه اق�دام نماید واا وجه تودیعی پس از کس�ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش�د 
عاقمن�دان می توانند در وقت مقرر فوق در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگس�تری بوش�هر 

جهت برگزاری مزایده حضور یابند.
مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی متمرکز دادگاه شهرستان بوشهر- احسانی 

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

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

براب�ر رای ش�ماره 139860331012000790 - 98/3/21 جلس�ه هی�ات موض�وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت ساوجباغ 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی مهانفر نخبه زعیم فرزند ش�کراله بشماره شناسنامه 1224 
صادره از س�اوجباغ درشش�دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس�احت 9281/95 متر مربع 
پاک 446 فرعی از 4 اصلی واقع در هش�تگرد جزء حوزه ثبتی س�اوجباغ از مالکیت پروین 
ح�ق نژاد دفتر 1420 صفحه 399 محرز گردیده اس�ت.لذا ب�ه منظوراطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیر اانتش�ار و محلی در یک تاریخ چاپ و آگهی می 
ش�ود در صورتی که اشخاص نس�بت به صدور س�ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، درخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
س�ندمالکیت صادر خواهد ش�د. دادنامه 74   تاریخ انتشار اول :  2/ 98/04  تاریخ انتشار دوم  

97/4/ 17:
         مهران رشیدی � کفیل اداره ثبت اسناد واماک شهرستان ساوجباغ 

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

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

برابر رای ش�ماره 139860331012000921 - 98/3/29 جلس�ه هی�ات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد س�ند رسمی مستقر در واحد ثبت 
ساوجباغ تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای امیر قره خانی فرزند محمد حسین به کد 
ملی 0045460620 به ش�ماره شناس�نامه 2010 صادره از تهران در یک باب س�اختمان ویایی 
)زمین با بنای احداثی (به مساحت 542.62 متر مربع مفروز و مجزی شده از پاک 184 اصلی 
از صفحه 520 دفتر 48 حوزه ثبتی س�اوجباغ استان البرز خریداری از مالکیت رسمی /آقای 
علی اکبر فاح فر  محرز گردیده اس�ت.لذا ب�ه منظوراطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه های کثیر اانتشار و محلی در یک تاریخ چاپ و آگهی می شود در صورتی 
که اش�خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش�ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از اخذ رس�ید، 
ظ�رف یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض، درخواس�ت خود را به مراجع قضای�ی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس�ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 
صادر خواهد شد.    دادنامه 75    تاریخ انتشار اول :  2/ 98/04  تاریخ انتشار دوم  :97/4/17

         مهران رشیدی � کفیل اداره ثبت اسناد واماک شهرستان ساوجباغ 
آگهی اباغ 

_خواه�ان معصومه طالبی و غیره به طرفیت فروغ اجوردی _فریبا طالبی_ فیروز 
طالبی_ پریجان طالبی_ س�عید انصاری محمدرضا منتصری اسدی _لیا منتصری 
اس�دی _امیر عل�ی طالبی و غیره دادخواس�تی با موضوع اثب�ات مالکیت و غیره 
تس�لیم دادگاه نموده که به ش�عبه اول دادگاه حقوقی بوش�هر ارجاع و به کاس�ه 
900 940 ثب�ت و موضوع به کارش�ناس رس�می ارجاع و نظریه کارشناس�ی واصل 
گردیده است حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه با توجه به مجهول المکان 
ب�ودن خوان�ده و تجویزماده 73 قانون آیین دادرس�ی مدنی مرات�ب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های انتش�ار آگهی می گردد خوانده می تواند جهت دریافت نظریه 
کارشناس�ی ظرف 7 روز به این دادگاه مراجعه نماید در غیر این صورت این دادگاه 

به طور غیابی رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید .
شعبه اول دادگاه حقوقی بوشهر الهام هاشمی م الف 1159

آگهی اجرائیه
محک�وم له: عب�داه هیهاوند  نام پدر: غامعلی آدرس: مسجدس�لیمان- باغ ملی  
شماره تماس 09163066479  محکوم علیه: محسن غیبی     نام پدر ماشا اه علی     
آدرس:  مجهول المکان         بموجب دادنامه شماره 53/98 مورخ 98/1/26 شورای 
حل اختاف شهرس�تان مسجدسلیمان ش�عبه 3 حکم بر محکومیت محکوم علیه 
به الزام به انتقال س�ند یک دس�تگاه خودروی سواری اسپورتیج تحت پاک 936 
ق 37 ایران 14 به انضمام هزینه دادرس�ی در حق محکوم له ، همچنین نیم عش�ر 

دولتی به نفع صندوق دولت صادر و اعام می نماید.
شعبه 3شورای حل اختاف شهرستان مسجدسلیمان شماره : 6991

تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش�دانگ یک قطعه زمین به مس�احت 1648/91 دارای پاک 
ثبت�ی 6526 فرعی از 1 اصلی واقع در بس�طام بخش س�ه ملک�ی آقای/خانم امیر 
طائی فرزند محمدعلی به علل منعکس�ه در پرونده ثبتی بعمل نیامده.لذا حس�ب 
درخواست مالک پاک مذکور،تحدید حدود اختصاصی در 98/4/26 درمحل انجام 
خواه�د گرفت.مراتب طبق ماده 14 قانون ثبت به مالک ،مجاورین وصاحبان حقوق 
ارتفاقی پاک فوق الذکر اعام میگردد که در ساعت 9 صبح روز تعیین شده جهت 
معرف�ی حدود ملک خود ونظارت بر عملیات تحدید حدود درمحل حضور داش�ته 
باش�ند و چنانچه هریک از مجاورین واش�خاص حقیقی وحقوقی نس�بت به حدود 
وحق�وق ارتفاقی وانتفاعی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل میباش�ند،برابر 
م�اده 20قان�ون ثب�ت ظ�رف م�دت 30روز از تاریخ تنظی�م صورتجلس�ه تحدید 
حدود،اعتراض خود را کتبا به دادگاه محل تحویل وگواهی آنرا به این اداره تسلیم 
نمایند.درغی�ر اینصورت عملیات ثبتی بنام متقاضی ادامه خواهدیافت.ازم به ذکر 
اس�ت که حضور مالک در س�اعت 8صب�ح روز مقرر در اداره ثبت ش�اهرود جهت 

هماهنگی با نماینده ونقشه بردار این اداره الزامی میباشد. تاریخ انتشار:98/4/2
65-رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان شاهرود-احمد صادقی

  یکشنبهآگهی
  2 تیر 1398

 شماره  4505

5



  یکشنبهآگهی
  2 تیر 1398

 شماره  4505

6

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

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

فاقد سندرسمی
برابر رای شماره 13986030602100025 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم زهرا 
باقرپور فرزند رجبعلی بش�ماره شناس�نامه 5720031308 و کد ملی 5720031308 صادره از بردس�کن دریک 
باب س�اختمان به مس�احت 154 مترمربع پاک 1120 فرعی از 4 اصلی واقع در خراس�ان رضوی بخش 4 حوزه 
ثبت ملک بردس�کن خریداری از مالک رسمی ورثه محمود رفعتی 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 رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد 

شد . تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/18 ، نوبت دوم: 1398/4/2
رئیس ثبت اسناد و اماک بردسکن – غامرضا گنج بخش

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

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

فاقد سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 139860306021000254 هی�ات اول موض�وع قانون تعیی�ن تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردس�کن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای علی دولتخواه فرزند محمد بش�ماره شناسنامه 134 و کد ملی 5729955006 صادره از بردسکن 
دریک باب س�اختمان به مس�احت 192 مترمربع پاک 2027 فرعی از4 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 4 
خریداری از مالک رس�می آقای ورثه عباس مش�یری محرز گردیده است لذا به منظوراطاع عموم مراتب دردو 
نوبت به فاصله 15 روزآگهی می ش�ود درصورتی که اش�خاص نسبت به صدورس�ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش�ته باش�ند می توانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس�لیم وپس 
ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. 

تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/18 ، نوبت دوم : 1398/4/2
رئیس ثبت اسناد و اماک بردسکن- غامرضا گنج بخش

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

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

فاقد سندرسمی
براب�ر رای ش�ماره 139860306021000252 هی�ات اول موض�وع قان�ون تعیی�ن تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی 
وس�اختمانهای فاقد س�ند رسمی مس�تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردس�کن تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای علی اکبر امینی فرزند غامرضا بش�ماره شناس�نامه 25050 و کد مل�ی 2120250235 صادره از 
گرگان دریک باب س�اختمان به مس�احت 100 مترمرب�ع پاک 1127 فرعی از4 اصلی واقع در خراس�ان رضوی 
بخش 4 حوزه ثبت ملک بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای غامحسین قربانی محرز گردیده است لذا به 
منظوراطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش�ته باش�ند می توانند ازتاریخ انتش�اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا 
به این اداره تس�لیم وپس ازاخذ رس�ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس�لیم اعتراض ، دادخواس�ت خود رابه 
مراج�ع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس�ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وص�ول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهد شد. تاریخ انتشارنوبت اول: 1398/3/18 ، نوبت دوم : 1398/4/2
رئیس ثبت اسناد و اماک بردسکن- غامرضا گنج بخش

511/4 اگهی مزایده اموال منقول  مرحله اول
به موجب پرونده کاس�ه 970692 صادره از شعبه2 شورای حل اختاف شهرستان طرقبه شاندیز محکوم علیه  
آقای محس�ن صبوری محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 11/554/500 میلیون ریال بابت اصل خواسته  وهمچنین 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و مبلغ577/725 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم له 
آقای اسماعیل جعفریان می باشد که اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری آقای علی شاهی 
کارشناس�ی و مقرر گردید در تاریخ 1398/04/18 از س�اعت 12:00 الی 13:00 ظهر در محل  دفتر ش�عبه اجرای 
احکام مدنی ش�وراهای حل اختاف طرقبه ش�اندیز با حضور نمایند دادستان محترم به فروش برسد مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع وبه بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل 10 درصد از بهای آن نقدا 
و فی المجلس در لحظه خرید و مابقی مبلغ حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وصول میگردد طالبین به خرید 
ای�ن ام�وال میتوانند حداکثر ظرف 5 روز قبل از موعد بر گزاری مزایده به این اجرا مراجعه تانس�بت به بازدید 
از ام�وال م�ورد مزایده اقدام نمایند. ضمنا کلی�ه هزینه های وارده از قبیل هزینه ه�ای انتقال جابجایی وغیره 
مربوط به اموال ذیل به عهده خریدار مزایده می باش�د و این ش�عبه اجرا هیچ گونه اعتراضی را قبول نخواهد 
نمود./ ضمنا درصورتی که باقیمانده مبلغ مزایده در مدت مقرر ) حداکثر یک ماه( به حساب سپرده دادگستری 
شهرس�تان واریز نگردد وجه واریزی ده درصداولیه به نفع دولت ضبط گردیده و هیچ گونه اعتراضی مورد قبل 
واقع نخواهد ش�د. مش�خصات اموال مورد مزایده: پرده طایی یک تخته مس�تعمل ، فرش ماشینی 3*4 اکی 
250 شانه 2 تخته ، بخاری گازی مشهد دوام یک دستگاه ، گنجه چوبی ولوازم آن ) به همراه ظروف شکستنی(  
مب�ل س�ه نفر و دونفر دو عدد ، تابلوی دیواری قاب دار 4 عدد، می�ز تلویزیون فلزی کوچک یک عدد ، آئینه و 
دراور یک عدد ، قالیچه کوچک زمینه کرم 2 تخته ، گلدان س�فالی چوبی و بهمراه گل تزئینی 2 عدد، یخچال 
کوچک آزمایش یک دس�تگاه ، اجاق گاز 4 ش�عله فردار یک عدد، تلویزیون 24 اینچ پانوراما یک عدد ، ظبط 
دوباند قدیمی مارک همیلتون ، دس�تگاه س�رخ کن مارک همیلتون ، فرش ماش�ینی2*3 زمینه کرم یک تخته 
، اتو برقی به همراه میز اتو، جاکفش�ی چوبی کوچک یک عدد ، دم دری کوچک ماش�ینی 2 تخته ، تختخواب 
فرفورژه دو نفر1 عدد، که تمامی اموال فوق مجموعا12/250/000 میلیون ریال ماحظه وارزیابی گردیده اس�ت. 

آدرس محل بازدید: جاده شاندیز روستای دهنو مدرس 13 قطعه دوم سمت راست پاک 22
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان بینالود ) طرقبه شاندیز(

511/5 اگهی مزایده اموال منقول  مرحله دوم
به موجب پرونده کاس�ه970255  صادره از شعبه62 شورای حل اختاف شهرستان مشهد محکوم علیه آقای 
کمال الدین مس�عودی محکوم است به پرداخت مبلغ 20/956/420 میلیون ریال بابت اصل خواسته و همچنین 
پرداخت  خس�ارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و مبلغ1/047/821 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق محکوم 
ل�ه خانم راهل�ه مجیدی تهران با وکالت خانم عاطفه مجیدی طهران می باش�د که اموال ذیل توقیف و توس�ط 
کارش�ناس رس�می دادگستری آقای  محمد رضا نجومی فرد کارشناس�ی  و مقرر گردید در تاریخ1398/04/19 
از س�اعت12:00  الی 13:00 ظهر در محل  دفتر ش�عبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف طرقبه شاندیز 
ب�ا حضور نمایند دادس�تان محترم به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع وب�ه بااترین مبلغ 
پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل 10 درصد از بهای آن نقدا و فی المجلس در لحظه خرید و مابقی مبلغ 
حداکث�ر ظرف یکماه از برنده مزای�ده وصول میگردد طالبین به خرید این اموال میتوانند حداکثر 5 روز قبل از 
موع�د بر گزاری مزایده به این اجرا مراجعه تانس�بت به بازدید از اموال مورد مزای�ده اقدام نمایند. ضمنا کلیه 
هزین�ه های وارده از قبیل هزینه های انتقال جابجای�ی وغیره مربوط به اموال ذیل به عهده خریدار مزایده می 
باشد و این شعبه اجرا هیچ گونه اعتراضی را قبول نخواهد نمود./ ضمنا درصورتی که باقیمانده مبلغ مزایده در 
مدت مقرر ) حداکثر یک ماه( به حساب سپرده دادگستری شهرستان واریز نگردد وجه واریزی ده درصداولیه 
به نفع ذولت ضبط گردیده و هیچ گونه اعتراضی مورد قبل واقع نخواهد ش�د./ مش�خصات اموال مورد مزایده 
: یک دس�تگاه برش MDF رنگ خاکستری ، ساخت ماش�ین سازی توکل به طول 2/8 متر با خط زن و مکنده 
ب�ه ارزش مبل�غ 60/000/000 میلیون ریال ارزیابی گردیده اس�ت ./ آدرس محل بازدید: ویرانی- س�راه حس�ن 

آباد- ثامن 7 ولی عصر 14
مدیر شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف شهرستان بینالود ) طرقبه شاندیز(- علی کوچکی میبد

511/6 آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم
به موجب پرونده کاس�ه 970764و971076 اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه محکوم علیه شرکت عامل 
صادرات استان خراسان محکوم است به پرداخت 757/729/711 ریال در حق محکوم له خانم مرضیه مصطفی 
راد و پرداخ�ت 317/555/951 ری�ال در حق محکوم له خانم رقیه من�اف زاده پرداخت 4/000/000 ریال هزینه 
کارشناسی و پرداخت 300/000 ریال هزینه روز نامه در حق محکوم لها و پرداخت نیم عشر دولتی ، نظر به اینکه 
محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی ننموده حس�ب تقاصای محکوم له اموالی به شرح ذیل توقیف 
و توس�ط کارش�ناس آقای محمد رضا نجومی فرد کارشناس�ی ومقرر گردیده در تاریخ 1398/04/15 از ساعت 
8 الی9 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگس�تری طرقبه با حضور نمایند دادس�تان محترم به فروش 
برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به بااترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد و حداقل ده درصد 
از به�ای آن نق�دا و فی المجل�س و مابقی حداکثر ظرف یکماه از برنده مزایده وص�ول میگردد طالبین به خرید 
میتوانند ظرف 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تانسب به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام 
گردد.ش�رح اموال مورد مزایده:  آدرس : ش�هرک صنعتی فناوری های برتر کوش�ش1 پاک 313 شرکت عادل 
  min/M3 صادرات- 1- یک دس�تگاه کمپر سور اسکرو مدل یلس�ان 301 آبی رنگ سریال 8902530 ظرفیت
3/450 وbar 7/5 با مخزن باد 2000 لیتری ، به مبلغ 450/000/000 ریال- 2- یک دستگاه شرینگ و کیوم بسته 
بندی ساخت نادی پک مدل ND60 شماره سریال76/1/409 به مبلغ 40/000/000 ریال- 3- یک دستگاه آبسرد 
کن اس�تیل ایس�تاده دارای 2 شیر ساخت مشهد س�رما به مبلغ 20/000/000 ریال – 4- یک دستگاه کمپرسور 
باد پیس�تونی چینی مدل ZB-0/13/8 به مبلغ 10/000/000 ریال - ارزش کلی اقام و ولوازم جهت ش�رکت در 

مزایده مبلغ 520/000/000 ریال ارزیابی گردیده است )دستگاه ها در زمان بازدید خاموش وغیر فعال بوده(
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری طرقبه شاندیز- لگزیان

511/7 آگهی اباغ اجرائیه وفق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی کاسه 9800023
بدینوس�یله ب�ه خانم فاطمه می�ری فرزند خداداد به کد مل�ی 5629816675 )متعهد( و آق�ای حامد آخوندی 
فرزند رمضان به کد ملی 2020238454 )ضامن( و سعید مسعودی فرزند اسفندیار به کد ملی 5629968742 
)ضامن( متعهدین پرونده کاسه 139804006235000024 که آدرس متن قرارداد شناسایی نگردیده است اباغ 
م�ی گردد که برابر قرارداد بانکی ش�ماره 17551/1/5629816675- 1395/4/15 مبلغ 260/471/805 ریال به 
بانک کشاورزی بجستان بدهکار می باشید که روزانه مبلغ 207/072 ریال جریمه تعلق می گیرد. که بر اثر عدم 
پرداخت بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق در این 
اجرا مطرح می باش�د. لذا طبق ماده 19 و 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس�ناد رسمی بشما اباغ می گردد از تاریخ 
انتش�ار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب می شود و فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی 

طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/2
رییس اداره ثبت اسناد و اماک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

512/8 آگهی اباغ اجرائیه وفق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی کاسه 9800023
بدینوس�یله ب�ه آقای حس�ن محبوبی مرندی�ز فرزند علی به ک�د مل�ی 5629920960 )متعه�د( و آقای علی 
ش�یرزاد فرزند محمد به کد مل�ی 5629892142 )ضامن( و غامرضا کرامی س�ردق فرزند علیجان به کد ملی 
5629614940 )ضام�ن( متعهدین پرونده کاس�ه 139804006235000023 که آدرس متن قرارداد شناس�ایی 
نگردیده اس�ت اباغ می گردد که برابر قرارداد بانکی ش�ماره 767420604- 1394/9/3 مبلغ 163/618/454 
ریال به بانک کشاورزی بجستان بدهکار می باشید که روزانه مبلغ 120/927 ریال جریمه تعلق می گیرد. که بر 
اثر عدم پرداخت بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکاسه فوق 
در این اجرا مطرح می باشد. لذا طبق ماده 19 و 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما اباغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ اباغ اجرائیه محسوب می شود و فقط یک نوبت در روزنامه منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نس�بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 

اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. تاریخ انتشار: 98/4/2
رییس اداره ثبت اسناد و اماک بجستان- حمیدرضا باقرزاده

512/9 آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای کاظم نجفی فرزند فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای حسین ریوندی دادخواستی 
به خواس�ته استرداد کاا و کیف چرم به طرفیت ش�ما به شعبه 12 شورای حل اختاف سبزوار ارائه و به کاسه 
12/97/1097 ثب�ت و ب�رای روز مورخه 98/5/6 س�اعت 17/20 وقت رس�یدگي تعیین گردیده، لذا به اس�تناد 
ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتش�ار درج میگرد. ش�ما می توانید قبل از رس�یدگی 
به دبیرخانه ش�ورای حل اختاف ش�عبه 12 شهرس�تان سبزوار مس�تقر در مجتمع شماره به نش�انی چهارراه 
دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت و در وقت مقرر جهت 

رسیدگی در شورا حاضر شوید، در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 
مسئول دبیرخانه شعبه دوازده شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

511/10 آگهی اباغ دادنامه
بدینوس�یله پیرو آگهی های قبلی به آ قای مرتضی کدیور فرزند کاظم فعا مجهول المکان اباغ می ش�ود در 
مورد داخواس�ت آقای نوید ش�هرکی علیه شما به خواسته مطالبه وجه در پرونده کاسه 970153/ش2 محکوم 
ب�ه پرداخت مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام هزینه دادرس�ی به مبل�غ 1/212/900 ریال و 
خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/12/22 تایوم ااداء در حق خواهان و نیم عشر دولتی مراتب یک نوبت در 
روزنامه درج می گردد . رای صادره حضوری و از تاریخ درج در روز نامه ظرف مدت بیس�ت روز قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد.
دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف سرخس

512/11 آگهی اباغ اجرائیه
آقای محمد راه دار فرزند منوچهر پبرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای حمید رضا عرب 
خزایی به طرفیت ش�ما بدبنوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 970054/ش2 منجر به صدور 
اخطار اجرائی علیه ش�ما مبنی بر پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته به انضمام 
هزین�ه دادرس�ی به مبلغ 400/000 ریال خس�ارت تاخیر تادیه از تاری�خ 1397/10/10 تایوم ااداء 
گردیده اس�ت لذا مراتب وفق مواد9-118-119 قانون اج�رای احکام مدنی یک نوبت در روز نامه 
محلی درج می گردد این اجرائیه ده روز پس از انتش�ار به موقع اجرا گذارده خواهد ش�د پس از 
این برای عملیات اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را 

کتبا به قسمت اجرا اعام نمایید.
دبیرخانه شعبه 2 شورای حل اختاف سرخس

512/12 اباغ اخطار اجرائی
به غامرضا ش�اد کام فرزند حسین به کاس�ه 4/119/97 اباغ که به موجب رای شماره 31-309 
ب�ه مطالبه وجه در حق رضا برزوئی فرزند غامحس�ین محکوم که پس از انتش�ار این اخطار می 
بایس�تی ظ�رف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائی�د در غیر این صورت اقدام قانونی بعدی علیه ش�ما 

صورت خواهد پذیرفت
شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/13 اباغ اخطار اجرائی
به  بهنام نوری ش�یرازی فرزند اس�معیل  به کاس�ه 2/997/97 اباغ که به موجب رای ش�ماره 
116/1158 ب�ه پرداخ�ت  مبل�غ 63/500/000 ری�ال ی�ک فق�ره چک ب�ه انضمام هزینه دارس�ی 
1/893/750 ریال وخس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ س�ر رس�د چک 94/9/23 الی  یوم الوصول بر 
مبنای ش�اخص اعامی بانک مرکزی در حق ابراهیم خوشنویس زارچ  فرزند بمانعلی محکوم که 
پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید در غیر این صورت اقدام 

قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
شعبه دو شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/14 اباغ اخطار اجرائی
به علی بخش�یان فرزندموسی به کاس�ه 3/97/905 اباغ که به موجب رای شماره 76-1036 به 
پرداخت 61/000/000 ریال باانضمام سایر هزینه ها  در حق ابراهیم خوشنویس محکوم که پس از 
انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید در غیر این صورت اقدام قانونی 

بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
 دبیرشعبه سه شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/15 اباغ اخطار اجرائی
به بهرام بهرام پور فرزندقارداش به کاسه 97/375 ش2 اباغ که به موجب رای شماره 125/910 
به الزام در یکی از دفاتر اسناد رسمی وتنظیم سند پژو مدل 1383 به شماره انتظامی 669 ب 44 
ایران 84 به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به مبلغ 100/750/000 تومان در حق احمد حسین 
آبادی فرزند حسین محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا 

نمائید در غیر این صورت اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
شعبه دو شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

512/16 اباغ دادنامه
ب�ه مجید معینی- حمید معینی فرزند علی اکبر به کاس�ه 4/97/585 اب�اغ می گردد که رضا 
برزوئی فرزند غامحس�ین  داد خواس�تی به خواسته مطالبه وجه علیه شما به این شعبه ارائه که 
حس�ب رای شماره 14-14 به شرح خواس�ته مذکور محکوم گردیده ید . رای صادره غیابی ظرف 

بیست روز قابل واخواهی می باشد
شعبه چهارم شورای حل اختاف سبزوار

512/17 اباغ دادنامه
ب�ه منصوری رباطی  فرزندعلی محمد به کاس�ه 12/382/97 اباغ می گردد که یونس کیقبادی 
ثانی فرزند علی اصغر دادخواس�تی به خواس�ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 240/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 96/4/20 
الی یوم الوصول علیه ش�ما به این ش�عبه ارائه که حسب رای شماره 637-21 - 97/8/6 به شرح 
خواسته مذکور محکوم گردیده ید . رای صادره غیابی ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد
شعبه دوازدهم شورای حل اختاف سبزوار

512/18 اباغ دادنامه
ب�ه عبدالمجید تقوی مقدم فرزنداحمد کاس�ه97/1034/ش2 اباغ می گردد که حش�مت تقوی 
مقدم  فرزند احمد  داد خواس�تی به خواس�ته مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام 
هزینه دارسی به مبلغ 1/165/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست97/11/17 
تا زمان وصول علیه ش�ما به این ش�عبه ارائه که حسب رای شماره30/30 به شرح خواسته مذکور 

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

512/19 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم اکرم غامی مقدم داراي شناسنامه شماره 0872508226 به شرح دادخواست 
ب�ه کاس�ه 980033ش2 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراث�ت نم�وده و چنین توضیح 
داده ک�ه ش�ادروان محمد غام�ی مقدم ب�ه شناس�نامه  0870631993در تاری�خ1397/11/28  
دراقامت�گاه  دائم�ي خود ب�درود زندگي گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- 
فاطمه غام�ی مق�دم ش.ش 0870671715 ت.ت1345 صادره از قوچ�ان فرزند متوفی2- علی 
حس�ن غامی مقدم ش.ش0870441744 ت.ت1358 صادره از قوچان فرزند متوفی3- س�کینه 
غام�ی مق�دم ش.ش 0870441752 ت.ت1358 صادره از قوچان فرزن�د متوفی4- اکرم غامی 
مق�دم ش.ش 0872508226 ت.ت1363 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی5- صف�ورا غامی 
مق�دم ش.ش 0872927229ت.ت1364 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوفی6- عل�ی رضا غامی 
مق�دم ش.ش0872978419 ت.ت1366 ص�ادره از قوچ�ان فرزند متوف�ی7- الهام غامی مقدم 
ش.ش0872989283 ت.ت1366 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی8- ه�ادی غام�ی مق�دم 
ش.ش0873015797 ت.ت1367 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی9- ه�دی غام�ی مق�دم 
ش.ش0860266605 ت.ت1371 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی10- مه�دی غام�ی مق�دم 
ش.ش 0860309088 ت.ت1372 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی11- صدیق�ه غام�ی مقدم 
ش.ش 0870328387 ت.ت1348 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی12- رقی�ه غام�ی مقدم 
ش.ش 0870441728 ت.ت1353 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی13- صغ�ری غامی مقدم 
ش.ش 0870441736 ت.ت1356 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی14- رس�ول غام�ی مقدم 
ش.ش 0870496263 ت.ت1353 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی15- زه�ره غام�ی مقدم 
ش.ش 0872474917 ت.ت1362 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی16- مهدی�ه غام�ی مقدم 
ش.ش 0870473530 ت.ت1361 ص�ادره از قوچ�ان فرزند متوف�ی17- گوهر چین غامی مقدم 
ش.ش 0870636510 ت.ت1342 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوفی18- زهرا ش�عبان پور ش.ش 
0872190862 ت.ت1324 صادره از قوچان همس�ر متوفی19- عش�رت بیگم ضرغامی خسرویه 
ش.ش6359037831 ت.ت1337 صادره از فاروج همسر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتي  
درخواست مزبور را به یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 
نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا دادگاه تقدیم دارد واا گواهي 
صادر و هروصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط وبااثر 

خواهد بود.
قاضی شورا- شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/20 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عباس�علی ترابزاده داراي شناسنامه شماره0870361767  به شرح دادخواست 
به کاس�ه 980034ش7 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان صدیقه ش�رکت بقال به شناسنامه07872197255 در تاریخ96/07/27  دراقامتگاه  
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- ابراهیم ترابزاده 
ش.ش0870315625 ت.ت1347/01/01 ص�ادره از قوچ�ان  فرزند متوفی2- عباس�علی ترابزاده 
ش.ش0870361767 ت.ت1350/06/01 ص�ادره از قوچ�ان  فرزن�د متوف�ی3- راحل�ه تراب�زاده 
ش.ش0870468073 ت.ت1359/02/01 ص�ادره از قوچ�ان  فرزند متوف�ی4- خلیل اله ترابزاده 
ش.ش 0870294865ت.ت1343/06/01 ص�ادره از قوچان  فرزند متوفی5 – ابوالقاس�م ترابزاده 
ش.ش0870203721 ت.ت1318/01/01 صادره از قوچان همس�ر متوفی اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا 
هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
قاضی  شعبه 7 شوراي حل اختاف قوچان – علیرضا دستجردی

آگهی مزایده مورخه 1398/4/30 
 شماره بایگانی شعبه 960563 به موجب اجرائیه شماره 9610425232800122-96/11/5 کار فرمای 
پست بانک خوشابر آقای اسماعیل نوری محکوم گشته به پرداخت  مبلغ 249/632/357 ریال بابت 
مزای�ا و ... در حق خانم زینب احمدی به انضمام حق بیمه ایش�ان از تاریخ  91/6/1 لغایت 96/6/1 که 
درقب�ال آن خان�م خدیجه بهرامی اقدام به تعرفه یک قطعه زمی�ن در قریه ییاقی اندل خیابان امام 
خمینی – جنب مدرسه  آزادگان مطابق مبایعه نامه 1396/7/24 نموده  به شرح ذیل “ مشخصات ملک 
وفق نظریه کارشناس�ی”  قطعه زمینی با کاربری  مسکونی  شماا و جنوبا محدود به زمین هوشنگ 
سهرابی – شرقا کوچه 4 متری - غربا زمین مالک – به مساحت  150 متر مربع با شیب  جنوبی  حدود 
10 ال�ی 15 درص�دی فاقد هر گونه بنا و محدود با پایه آهنی و فن�س فلزی که درتصرف مالک بوده و 
فاقد حق انتفاء و ارتفاق غیراست و به ارزش  180/000/000 ریال ارزیابی گشته ، بدین ترتیب مزایده و 
فروش نس�بت به آن در تاریخ 1398/4/30 ساعت 11 الی 11:30 در دفتر این شعبه برگزار خواهد شد 
و کلیه متقاضیان میتوانند با در دست داشتن تصویر کارت شناسایی معتبر و ثبت نامه در سامانه ثنا 
درخواست خود را ارائه نمایند،و در خواستهای خود را می بایست در پاکت دربسته و تا قبل از  ساعت 
11:30 تحویل ش�عبه نمایند و اا ترتیب اثر داده نخواهد ش�د پس از  س�اعت 11:30 در صورت تعدد 
درخواست  پاکتها بازگشایی شده و مزایده بصورت حضوری و شفاهی در صورت تمایل طرفین تا اعام 
بااترین قیمت  پیگیری خواهد ش�د، متقاضایان 5 روز قبل از مزایده می توانند ملک را بازدید و در 
نهایت شخصی به عنوان  برنده مزایده  شناخته خواهد شد، که  ضمن اعام بااترین پیشنهاد 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی را ظرف روز مزایده  به حساب سپرده  دادگستری واریز نماید مگر در صورت وجود 
عذر موجه که  با هماهنگی ریاست شعبه ظرف  24 ساعت  واریز نماید ، وما به التفاوت را ظرف یکماه  
به همان حساب واریز نماید واا وجه  واریزی در حق دولت  ضبط خواهد شد، فرصت اعتراض به مزایده 

ظرف  یک هفته  پس از برگزاری مزایده و پس از ان قطعی محسوب است وازم ااجرا.
ح  736   دادورز اجرای احکام مدنی  دادگستری رضوانشهر- مراد طلب

مفقودی
س�ند کمپان�ی خودرو پژو آردی 1600 به ش�ماره انتظام�ی 86-251 ج 83 به رنگ 
فی�روزه ای – روغنی مدل 1378 ش�ماره موتور 22327800623  ش�ماره شاس�ی 
78701142 متعل�ق به موس�ی حیدری مفقود گردیده واز درجه ا عتبار س�اقط می 

باشد.
سمنان

مفقودی
سند کپانی وانت پیکان به شماره انتظامی 86-552 ب 81 به رنگ سفید – روغنی 
مدل 1386 شماره موتور 11486055292 شماره شاسی 31652297 متعلق به قنبر 

کابوسی مفقود گردیده و از درجه ا عتبار ساقط می باشد.
سمنان 

 آگهی مزایده 
 ش�ماره بایگانی ش�عبه 950247 اجرای احکام  حقوقی دادگس�تری شهرس�تان صومعه سرا در 
نظر دارد در خصوص پرونده کاس�ه 950247 له فرزام  عباس�ی  پیرسرائی و علیه محمد اخوان  
لیمودهی  به خواسته 520/231/177 ریال بابت مابقی خواسته و هزینه دادرسی کارشناسی ونشر 
آگهی ومبلغ 47/861/558 ریال بابت حق ااجراء دولت جلسه مزایده ای به منظور فروش 30/30 
حبه مش�اع  معادل  کل خواس�ته  وحق ااجراء از 72 حبه ششدانگ یکباب مغازه واقع درطبقه 
هم کف یک س�اختمان  احداثی بر روی عرصه پاک ثبتی 42/2057 بخش 22 گیان به نش�انی 
صومعه سرا ، خیابان برشنورد ، کوی آزادگان ، روبروی  کوچه روشن ساختمان اخوان 4 طبقه  هم 
کف مساحت  22/50 متر مربع دارای اسکلت بتنی ، سربندی شیروانی چوبی با پوشش گالوانیزه 
و نیز نمای خارجی سنگ، دیوارها  تا ارتفاع 1/80 متر سرامیک و مابقی گچ کاری و کف سرامیک 
با درب شیش�ه س�کوریتو حفاظ کرکره مش�بک  فلزی فاقد پروانه  س�اختمان  و دارای  جریمه 
نقدی در کمیس�یون  ماده 100 ش�هرداری  که شش�دانگ  آن با لحاظ جمیع جهات موثر به مبلغ  
1/350/000/000 ریال و30/30 حبه مش�اع  از آن ششدانگ به میزان 568/092/735 ریال معادل 
ارزش کل  خواس�ته و هزین�ه ه�ای اجرایی  وحق ااجراء دولت  ارزیاب�ی گردیده  وهم اکنون در 
تص�رف  محکوم علیه  می باش�د برگزار نمای�د. طالبین  میتوانند 5 روز قب�ل از برگزاری مزایده 
درمحل  از آن پاک دیدن کرده وجهت ش�رکت درخرید  در تاریخ  1398/04/29 از س�اعت  9 
تا 10   در دفتراین اجرای احکام واقع در دادگس�تری شهرس�تان صومعه سرا حاضر شوند. فروش 
از مبلغ  ارزیابی ش�ده  شروع و برنده  کس�ی خواهد بودکه پیشنهاد کننده بااترین قیمت بوده 
و 10درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حس�اب سپرده دادگستری واریزوهزینه های مربوطه 

را متقبل شود.
 ح  737   دادورز اجرای احکام مدنی  دادگستری  شهرستان صومعه سرا- باقرزاده

 مزایده نوبت دوم
ش�ماره بایگان�ی پرونده 970644 در پرونده اجرایی 970644 ل�ه : ابراهیم محمد پور علیه هادی 
قاس�میان پر ش�کوه دایر بر مطالبه با توجه  به ارزیابی مال توسط کارشناس منتخب این اجرا، به 
ش�رح ذیل از طریق مزایده و به بااترین قیمت پیش�نهادی بفروش میرسد:مال موضوع مزایده : 
یک قطعه زمین به مساحت 211 متر مربع در کومله .خ شهید شعبان پور) معروف به خشک سل( 
فاقد پاک ثبتی و حدود ثبتی . عرصه مذکور از شمال و جنوب به قطعات 6 و 8 و نقشه ارائه شده 
از جنوب به زمین آقای یوسفی و از شرق به کوچه 10 متری موجود محدود میباشد. فاقد امتیازات 
برق وگاز و تلفن بوده و از نظر راه دسترس�ی درکوچه 10 متری خاکی واقع گش�ته و فاقد هر گونه 
بنای احداثی میباش�د. ملک توس�ط کارشناس به قرار هر متر مربع یک میلیون ریال و در کل  به 
قیمت دویست و یازده میلیون ریال برآورد گردیده است. این قیمت در زمان مزایده بعنوان  قیمت 
پایه محاس�به گردیده و مزایده از این مبلغ شروع وکس�انیکه  بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
برنده مزایده محسوب و میبایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا و مابقی  را ظرف مهلت یکماه 
تودیع نمایند. درصورت عدم پرداخت  مابقی مبلغ در مهلت  یک ماهه ، مزایده ابطال و ده درصد 
واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. طالبین شرکت در مزایده میتوانند تا پنج روزقبل 
از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال  موضوع مزایده بازدید نمایند. مکان مزایده : اجرای احکام 

مدنی لنگرود.زمان مزایده: دوشنبه 98/4/31 ساعت 11 صبح تا 12 ظهر.
 ح  738   اجرای احکام  مدنی دادگستری لنگرود- مازاده

 آگهی مزایده
شماره بایگانی شعبه950299 نظر به اینکه در پرونده کاسه اجرائی 950299 محکوم علیه محمد 
مومنی به تادیه مبلغ80/000/000 ریال بابت اصل محکومیت و هزینه 9 های دادرسی و تاخیر تادیه  
و هزینه های  اجرائی درحق محکوم له مهدی طاهری نوکنده  ونیم عش�ردولتی در حق صندوق 
دولت گردیده در قبال بخشی از محکوم به قبا وبه موجب مزایده قطعه زمینی به تملیک  محکوم 
ل�ه درآم�ده و حال در ازای مابه التفاوت یک قطعه زمین به مس�احت 200 مت�ر مربع واقع درپره 
سر- قریه نوکنده بزرگ – خیابان شهید احمد مومنی- خیابان دریا تعرفه وتوقیف گشته و جهت 
اس�تیفای دین از طریق مزایده به فروش به ش�رح ذیل:مش�خصات ملک طبق نظریه کارشناس” 
یک قطعه زمین به مساحت  200 مترمربع شماا محدود به راه عمومی و زمین فروشنده وجنوبا و 
شرقا محدود به ملک اکبر مومنی و غربا زمین مهدی فرحی، که به موجب مبایعه نامه 95/11/15 
آق�ای اکبرمومنی ب�ه محکوم علیه منتقل نموده ، لذا با توجه به راه دسترس�ی و موقعیت مکانی 
ب�ه ارزش400/000/000 ریال ارزیابی گش�ته، بدین ترتیب مزایده و فروش نس�بت به آن در تاریخ 
1398/5/1 س�اعت11 الی 11:30 در دفتر این شعبه برگزار خواهد شد وکلیه متقاضیان می توانند 
با در دس�ت داشتن تصویر کارت شناسایی معتبرو ثبت نام در سامانه ثنا درخواست خود را ارائه 
نمایند، و درخواستهای خود رامی بایست در پاکت در بسته و تا قبل از ساعت 11:30 تحویل شعبه 
نمایندو اا ترتیب اثر داده نخواهد ش�د پس ازس�اعت11:30 پاکتهای باز گش�ایی ش�ده و مزایده 
بصورت حضوری و ش�فاهی ت�ا اعام بااترین قیمت پیگیری خواهد ش�د، متقاضیان 5 روز قبل 
از مزایده می توانند ملک را بازدید و درنهایت ش�خصی به عنوان برنده مزایده ش�ناخته خواهد 
شد، که ضمن اعام بااترین پیشنهاد 10 درصد مبلغ پیشنهادی را به حساب سپرده دادگستری 
واریزنماید و مابه التفاوت را ظرف یکماه به همان حساب واریز نماید واا وجه واریزی درحق دولت  
ضبط خواهد ش�د، فرصت اعتراض به مزایده  ظ�رف یک هفته پس ازبرگزاری مزایده و پس ازآن 

قطعی محسوب است و ازم ااجرا.
ح  739   دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری رضوانشهر- مرادطلب

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) بار دوم(
 در پرونده  کاس�ه 970140 اجرای احکام مدنی دادگس�تری شهرستان املش در خصوص دعوی 
محکوم له مرتضی بلوک بطرفیت محکوم علیه نادر خان  بابایی نظر به تعرفه یک قطعه زمین بابت 
محکوم به ازس�وی محکوم علیه فوق لذا از طریق مزایده به ش�رح ذیل به فروش میرس�د. مورد 
مزایده عبارت اس�ت از: یک قطعه زمین بدون س�ند مالکیت ) دارای مبایعه نامه عادی خریداری 
ش�ده از نادر امین املش�ی فرزند مختار( بمس�احت 200 متر مربع به آدرس : املش- س�رچور- 
روبروی هال احمر- کوچه دیلم که از ش�مال به زمین رقیه خوش تراش از غرب و شرق به زمین 
نادر امین و از جنوب  به کوچه هش�ت متری محدود میگردد. و در داخل محدوده ش�هری بوده و 
محص�ور ب�ه حصار و دروازه آهنی میباش�د که با توجه به جمیع جه�ات و موقعیت مکانی  ارزش 
هرمت�ر مربع 500/000 توم�ان و ارزش کل  بمبل�غ 100/000/000 تومان ارزیاب�ی میگردد. که مقرر 
اس�ت مورد مزایده درروز س�ه شنبه  مورخه 98/4/18 از س�اعت 10 الی 12ظهر در محل  اجرای 
احکام  مدنی دادگستری شهرستان املش از طریق  مزایده به فروش برسد مبلغ مزایده از قیمت 
کارش�ناس  ش�روع  و به  پیشنهاد  دهنده بااترین قیمت  فروخته  خواهد شد  برنده مزایده  می 
بایس�ت  حداقل ده  درصد از قیمت  پیش�نهادی  خود رادرروزمزایده   نقدا  به حس�اب  س�پرده 
دادگس�تری  واریز والباقی  را حداکثر ظرف  یک ماه  از تاریخ  مزایده بپردازد و در صورت  عدم 
پرداخ�ت  الباق�ی ثمن مزایده ، وجه پرداختی پس از کس�رهزینه های مزایده به حس�اب دولت  
تودی�ع خواهد ش�د.متقاضیان   خرید تا پنج روز قبل ازروز مزایده  ب�ا هماهنگی  این اجراء  می 
توانند  ازمورد مزایده بازدید  نمایند  این آگهی   جهت اطاع  عموم  دریکی  از روزنامه  های کثیر 

اانتشار محلی منتشرمی گردد.
ح  740     اجرای احکام مدنی  دادگستری املش

مزایده نوبت اول
در پرون�ده اجرای�ی 970025 ل�ه احمد کنفچیان علیه رض�ا رجبی دایر بر مطالب�ه که منتهی به 
توقیف مال و ارزیابی ان توس�ط کارش�ناس منتخب این اجرا گردید به شرح ذیل از طریق مزایده 
و به بااترین قیمت پیش�نهادی بفروش می رس�د مال موضوع مزایده یکدستگاه موتور سیکلت 
رادیسون تیپ 125cc برنگ قرمز مدل 1392 شمسی به شماره موتور 19973 و شاسی 9202017  
و به ش�ماره انتظامی 35737 * 581 بنزین س�وز که با باطری موتور سیکلت خالی کرده است از 
حیث بازدید ظاهری بدنه و موتور و گیربکس و سیستم روشنایی و طلق جلو سالم بوده است بیمه 
ثالث رویت نشد .قیمت موتور سیکلت توسط کارشناس به قیمت 60000000 ریال ارزیابی گردیده 
اس�ت این قیمت در زمان مزایده بعنوان قیمت پایه محاسبه گردیده و مزایده از این مبلغ شروع 
و کس�انیکه بااترین مبلغ را پیش�نهاد نمایند برنده مزایده محسوب و میبایست ده درصد مبلغ 
پیش�نهادی را نق�دا و مابقی را ظرف مهلت یک ماه تودیع نمای�د در صورت عدم پرداخت مابقی 
مبلغ در مهلت یکماهه مزایده ابطال و ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش�د 
.طالبین شرکت در  مزایده میتوانند تا پنج روز قبل از مزایده با هماهنگی این اجرا از مال موضوع 
مزایده بازدید نمایند مکان مزایده اجرای احکام مدنی لنگرود. زمان مزایده ساعت 11 صبح تا 12 

ظهر چهارشنبه 98/4/19 
ح   741   دادورز اجرای احکام مدنی لنگرود- مازاده

آگهی دعوت از مجاورین
 چون اقای محمد حسن سوری وکیل وراث مرحوم شکر خدا طاهر 
نهاوندی مالکین مشاعی ششدانگ پاک 16 فرعی از 1494 ااصلی 
بخش ی�ک نهاوند براب�ر درخواس�ت ش�ماره 98/ن/1533 مورخ 
1398/03/29 تقاضای در قالب صدور سند تک برگی پاک فوق را 
از این اداره نموده و متقاضی مدعی می باش�ند که مجاورین پاک 
مذکور را نمی شناسد و دسترسی به مالکین ندارد لذا به استناد کد 
914 مجموعه بخش�نامه های ثبتی در خصوص تعیین طول اضاع 
ومس�احت دار کردن اس�ناد مالکیت و همچنین ماده 18 ایین نامه 
اجرایی مفاد اس�ناد رس�می ازم اجرا به کلیه مالکین مجاور پاک 
ف�وق الذکر اباغ م�ی گردد ک�ه در روز یک ش�نبه1398/05/27 
س�اعت 11 صبح در محل وقوع ملک واق�ع در نهاوند- نبش کوچه 
دکتر صالح   بدیهی اس�ت عدم حضور مجاورین و مالکین مشاعی 
مانع از انجام عملیات نقشه برداری نمی گردد چنانچه نیاز به آگهی 

مجدد باشد در همین روزنامه درج می گردد.
4151رئیس ثبت اسناد و اماک نهاوند- جلیلوند

آگهی تغییرات شرکت کیمیا فناوری و تجارت پارسیان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 14343 و شناسه ملی 

 14005896329
به اس�تناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/02/02 : - محل 
ش�رکت در واحد ثبت�ی کرمان ب�ه آدرس جدید: اس�تان کرمان ، 
شهرس�تان کرمان ، بخش مرکزی ، ش�هر کرمان، ش�هرک ش�هید 
طباطبائ�ی ، بلوار جهاد ، کوچه جه�اد 82 ، پاک 0 ، طبقه همکف 
کد پس�تی 7619775191 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق 

اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
)508544(

تاسیس شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان مهدیشهر 
درتاری�خ 1398/03/13 ب�ه ش�ماره ثب�ت 1213 ب�ه شناس�ه ملی 
14008374546 ثب�ت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 
آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع : فعالیت 
تعاونی، اجرای طرحها و پروژه ها در راستای تحقق اهداف موضوع 
م�اده )2( این اساس�نامه ،در چارچوب قوانین من�درج در ماده )1( 
قانون تأس�یس می باش�د، مش�روط به اینکه ط�رح دارای توجیه 
فن�ی، اقتصادی و مالی بوده و درصورت نی�از به اخذ مجوز فعالیت 
از دس�تگاههای ذیربط، مجوز آن دریافت ش�ده باش�د. موارد زیر 
نیز جزء فعالیتهای مجاز تعاونی تعیین میش�ود. -انجام فعالیتهای 
عم�ران و آبادی ش�هرها و روس�تاهای شهرس�تان ح�وزه فعالیت 
و س�رمایه گ�ذاری، مالکیت و مدیری�ت در فعالیته�ا و بنگاههای 
اقتص�ادی مرب�وط -ایج�اد و اداره واحدهای اقتص�ادی، تولیدی، 
توزیعی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف تعاونی باش�د. -خرید 
س�هام بنگاههای دولتی مس�تقر در شهرس�تان ح�وزه فعالیت از 
طری�ق مذاکره و مدیریت آنها )موضوع تکلی�ف هیأت واگذاری به 
عدم رعایت ترتیب مندرج در ماده )20( قانون اجرای سیاس�تهای 
کلی اصل 44 قانون اساس�ی( -سرمایه گذاری در طرحهای توسعه 
ای شهرستان، از جمله به صورت شرکت مادر تخصصی )هلدینگ( 
و یا تش�کیل ش�رکتهای اقماری درصورت تصوی�ب مجمع عمومی 
ع�ادی -تمل�ک اراضی دولت�ی ویا خصوص�ی در راس�تای اجرای 
طرحهای تعاونی و همچنین تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده 
ش�هری و روس�تائی مصوب شورای عالی شهرس�ازی و معماری از 
طریق پرداخت حقوق دولتی و استفاده از تسهیات، قوانین مربوط 
به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب ش�هری و روس�تایی در 
جهت اهداف تعاونی. -اس�تفاده و بهره برداری از فعالیتها، طرحها، 
زمینها و اماک قابل واگذاری دولت در بخشهای تولیدی، توزیعی و 
خدماتی شهرستان که اگر برگزاری مزایده به صرفه و صاح نباشد 
با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده 
انجام خواهد شد. -مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت 
تعاونیها. -انج�ام هرگونه معامات از قبیل خری�د و فروش، اجاره 
و نظای�ر آن و تملک اراض�ی، اموال منقول و غی�ر منقول و تأمین 
نیازمندیه�ای خود ب�ه طریق مقتضی و مقرون ب�ه صرفه در جهت 
اهداف تعاون�ی. -خرید اوراق بهادار برای مدیری�ت منابع تعاونی. 
تبصره 1: هرگونه اس�تخدام و بکارگیری نیروی انسانی در واحدها 
و فعالیته�ا و دفاتر تعاونی با رعای�ت قوانین و مقررات کار و تأمین 
اجتماعی و این اساسنامه، صرفًا در چارچوب آئین نامه استخدامی 
مصوب مجمع عمومی عادی، امکانپذیر است. بکارگیری افراد غیر 
عضو در مشاغل تعاونی مجاز نیست مگر در موارد استثنا که حدود 
آن در آئین نامه استخدامی تعیین شده باشد. موارد استثنا و دایل 
آن باید در گزارش س�اانه به مجمع عموم�ی قید گردد. تبصره2- 
معام�ات تعاون�ی ب�ا رعایت ای�ن اساس�نامه صرف�ًا در چارچوب 
آئی�ن نامه معام�ات مصوب مجمع عمومی ع�ادی انجام می گیرد. 
تبصره3- تأمین نیازهای تعاونی و اعضا باید با اس�تفاده از ظرفیت 
تولی�د و خدمات تعاون�ی و یا از مبادی تولی�د )داخلی یا خارجی( 
و ی�ا از اتحادی�ه تعاونی ذیربط که تعاونی در آن عضو اس�ت، حتی 
المقدور به صورت عمده تأمین ش�ود و در صورتی که امکانپذیر یا 
بصرفه نباشد از سایر منابع در حد محدود با رعایت صرفه و صاح 
اعضا تأمین گردد. تبصره4- ارائه تس�هیات و خدمات تعاونی باید 
بدون تبعیض و برای همه اعضا باش�د و درصورت محدودیت، نحوه 
ارائه و توزیع آن باید به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. 
ثبت موضوع ش�رکت به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباش�د ودر 
صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط، و با رعایت 
قوانی�ن ومقررات جمهوری اس�امی ایران و اخذ مج�وز از مراجع 
ذیصاح امکان پذیر می باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای 
ازم از مراجع ذیربط م�دت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلی : اس�تان س�منان ، شهرستان مهدی ش�هر ، بخش مرکزی ، 
ش�هر مهدیشهر، سوری ، خیابان س�وری ، خیابان صاحب الزمان ، 
پاک 66 ، طبقه اول کدپس�تی 3561696596 س�رمایه شخصیت 
حقوق�ی : مبل�غ 3،483،000،000 ریال )س�ه میلی�ارد و چهارصد و 
هش�تاد و س�ه میلیون( است که  به 2322 س�هم به مبلغ اسمی هر 
س�هم 1،500،000 )یک میلیون و پانصدهزار(ریالی منقسم گردیده 
اس�ت، مبلغ 1،161،000،000 ریال )یک میلیارد و یکصد و ش�صت و 
یک میلیون(آن نقداً توسط س�هامداران پرداخت گردیده و مابقی 
در تعهد ایش�ان می باشد. اولین مدیران : آقای علیرضا تبیانیان به 
ش�ماره ملی 0070405603 و به س�مت عضو هیئ�ت مدیره - عضو 
علی البدل به مدت 3 س�ال آقای محمد رضا قنبری به شماره ملی 
4609745755 و ب�ه س�مت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 س�ال 
آقای نجفعلی انتظاری به ش�ماره ملی 5309640843 و به س�مت 
عض�و هیئت مدی�ره به مدت 3 س�ال آقای محم�د ذوالفقاریان به 
ش�ماره ملی 5309795731 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 
3 س�ال آق�ای محمد اصابتی به ش�ماره مل�ی 5309850414 و به 
س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 3 س�ال آقای علیرضا کفاش به 
ش�ماره ملی 5309851070 و به س�مت عضو هیئت مدیره - عضو 
عل�ی البدل به مدت 3 س�ال آقای علی مس�لمان به ش�ماره ملی 
5309857087 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به 
مدت 3 سال آقای محمد نادعلیان به شماره ملی 5309923268 و 
به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای سید جال 
الدین پورهاش�می به ش�ماره ملی 5309975160 و به سمت عضو 
هیئ�ت مدیره - عضو علی البدل و به س�مت مدیرعامل به مدت 3 
سال آقای ذوالفقار ش�همیرزادی به شماره ملی 5309838292 و 
به س�مت منشی هیئت مدیره به مدت 3 سال وآقای محمد مهدی 
صلواتیان به ش�ماره ملی 5309919570 و به س�مت منشی هیأت 
مدی�ره ب�ه مدت 3 س�ال دارندگان ح�ق امضا : کلی�ه قراردادها و 
اسنادرس�می و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ، برات و اوراق 
بهادار با امضای مدیرعامل آقای س�یدجال الدین پورهاش�می به 
اتف�اق آقای محمد نادعلی�ان و در غیاب آقای محم�د نادعلیان با 
امض�ای آقای محمد ذوالفقاریان و مهر تعاونی دارای اعتبار اس�ت.
اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای س�ید جال الدین پورهاشمی 
با سمت مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر 
عامل : طبق اساس�نامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باش�د. نس�بت به انتخاب یک نفر بازرس 
اصل�ی و یک نفر بازرس علی البدل طبق اساس�نامه تصویبی اخذ 
رأی کتبی به عمل آمد که با اکثریت نس�بی آراء آقای علی قادری 
چاشمی به س�مت بازرس اصلی تعاونی و آقای محمد علی جعفری 
به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهدی 
شهر )507749(
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آگهی مزایده 
بموجب پرونده کاسه اجرایی شماره 960431 در مورد مطالبات اقای تقی اثنی عشری وراث مرحوم تقی اثنی عشری با وکالت هادی 
پلرودی مقدم علیه اقای رحمان موسایی بخواسته مطالبه به میزان 25/416/666 ریال و نیم عشر دولت به میزان 2/270/833 ریال 
طبق دادنامه ش�ماره 637 مورخه 95/11/16 صادره از ش�عبه اول حل اختاف کاچای و طبق گزارش کارشناس منتخب دادگاه اموال 
موضوع توقیف و حکم را به ش�رح ذیل ارزیابی نموده که از طریق مزایده بفروش می رس�د 1- ارزش دار فلزی وس�یله بافت تو رهای 
ورزش�ی به میزان تقریبی 500 کیلوگرم به مبلغ 7/500/000 ریال 2- ارزش حدود 9 کاف نخ مخصوص بافت تورهای ورزش�ی به مبلغ 
2/700/000 ریال 3- ارزش کتری و قوری و س�ایر وس�ایل به مبلغ 300/000 ریال 4- ارزش وس�یله ورزش�ی مخصوص ژیمناستیک و 
ترامپولین مستعمل بمبلغ 700/000/000 ریال 5- ارزش دستگاه کارواش شستشو هانلیت قرمز  رنگ بمبلغ 5/000/000 ریال 6- ارزش 
مق�داری ت�وری و ابر و کیس�ه بمبلغ 1/200/000 ریال 7- ارزش دار مخصوص بافت تورهای ورزش�ی بوزن ح�دود 400 کیلوگرم بمبلغ 
6/500/000 ریال کل ارزش کااهای مورد بازدید به مبلغ 30/200/000 ریال می باش�د مزایده در مورخ 98/4/17 روز دوشنبه ساعت 9 
الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف دادگس�تری رودسر با حضور نماینده دادستان محترم رودسر به قیمت 
پایه ارزیابی شده تشکیل و کسانیکه بااترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده محسوب میگردد ده درصد مبلغ مزایده فروخته 
ش�ده فی المجلس وصول و خریدار مکلف اس�ت مابقی ثمن معامله را ظرف مدت کمتر از 1 ماه به حس�اب س�پرده دادگستری واریز 
و اص�ل مبل�غ را تحویل اجرا نمای�د و در صورت عدم پرداخت مابقی وجه در فرجه مقرر ده درص�د وصولی به نفع دولت ثبت و ضبط 
میگردد و کلیه هزینه انتقال بر عهده خریدار می باش�د و خریداران می توانند ظرف مدت 5 روز قبل از ش�روع مزایده با هماهنگی 
اجرای احکام مدنی شورا از مورد مزایده بازدید بعمل اورند این اگهی مستند به ماده 118 ق.ا.ا.م در یکی از روزنامه های کثیراانتشار 
محل�ی ب�رای یک نوبت درج و منتش�ر میگردد در ضمن احراز صح�ت جریان مزایده منوط به تایید دادگاه صادر کننده رای ش�ورای 

حل اختاف مربوطه می باشد . 
ح  742     مدیر دفتر  اجرای احکام  مدنی شورای  حل اختاف  دادگستری شهرستان روسر- 
روانان

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 در پرونده اجرائی کاس�ه 971556 اجرای احکام مدنی ش�عبه چهارم حقوقی  دادگستری بندرانزلی در نظر دارد 2 سهم مشاع از 10 
س�هم به کسر ثمن اعیان ش�ش دانگ ملک پاک ثبتی ملک بشماره پاک 6101/15 را پس از ارزیابی ملک توسط کارشناس منتخب 
به ش�رح آتی از طریق مزایده بفروش برساند. مش�خصات مورد کارشناسی طبق نظر کارشناس : پاک مذکور به نشانی واقع در بندر 
انزلی ، نوغان ، روبروی پارک جنب بقعه س�ید آس�یه پاک 48 کد پس�تی 4318833474، ملک مورد نظر به شماره پاک 6101/15 
بخش 7 گیان ش�ماا دارای دو درب و دیوار و دهانه  یک باب دکان مش�رف به شارع است که درب شمال  شرقی ماشین رو آهنی به 
بخش پش�تی ملک و درب ش�مال غربی آدم رو به بخش جلویی ملک که طبق مبایعه نامه  در اختیار آقای شیرزاد قاسمی قرار گرفته 
اس�ت راه دارد. بخش جلویی ملک ش�امل یک باب منزل مسکونی در همکف به مساحت تقریبی 75 مترمربع  دارای یک اتاق خواب 
هال و سالن و سرویس بهداشتی و حمام است دیوارهای بنا دارای نقاشی سقف دارای ابزار سیمانی پنجره ها آلومنیوم دیوار خارجی 
نمای این بخش دارای پوشش سرامیک سقف شیروانی گالوانیزه سربندی چوبی پنجره شمالی دارای حفاظ دارای انشعابات گاز و برق  
ش�هری و آب چاه اس�ت. کف حیاط این بخش دارای پوشش موزاییک است دربهای  داخلی بنا  چوبی است مغازه به مساحت تقریبی 
18 متر مربع دارای درب ورق کرکره ای گالوانیزه و درب داخلی آهنی دارای  شیش�ه دارای قفس�ه بندی و بازسازی شده است دارای 
پوش�ش دیوار داخلی س�رامیک و دارای سایبان خارجی که در زمان بازدید مغازه در حال بهربرداری نیست. ازم به  ذکر است بخش 
متعلق به آقای ش�یرزاد قاس�می) براساس میابعه نامه ، واقع در ش�مال غربی  کل عرصه( بوسیله دیوار ازکل  عرصه 554 متر مربعی  
جدا و مستقل   است . در بخش دیگر عرصه  به مساحت تقریبی 394  مترمربع و بنای  مخروبه وجود دارد و زمین با گیاهان  خودرو 
و تعدادی درخت  پوش�یده ش�ده و این قطعه  بوسیله دیوارایی از جنس بلوک سیمانی مشرف  به همسایگان شرقی  ، جنوبی و غربی  
اس�ت. با عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به موقعیت مکانی ومس�احت مورد کارشناس�ی ارزش آن طبق نرخ عادانه روزمبلغ 
1/350/000/000 ریال می باشد که در روز مزایده بفروش خواهد رسید. خریدارن  می توانند  ضمن دریافت کد ثنا5 روز قبل از جلسه 
مزایده از پاک  مشروحه  به نشانی فوق الذکربازدید سپس در جلسه مزایده مورخه 1398/04/23 ساعت 10 تا 11 صبح  که محل آن  
دائره اجرای احکام مدنی شعبه  چهارم حقوقی  دادگستری  بندرانزلی  تعیین گردیده  شرکت نمایند. برنده  مزایده شخصی خواهد 
بود که بااترین  مبلغ را  پیش�نهاد نماید وده درصدمبلغ پیش�نهادی را در روز مزایده به حس�اب سپرده دادگستری  واریز و قبض را 
در وق�ت  ادارای هم�ان روز ب�ه این اجرا ارائه  نماید و مابقی  مبلغ را ظرف مدت  یکماه  ازتاریخ  مزایده تودیع نماید کلیه هزینه های  

قانونی به عهده خریدار می باشد.
 ح  743   دادورز اجرای احکام مدنی شعبه  چهارم  حقوقی انزلی- سیدی

 آگهی مزایده اموال غیر منقول
 در پرونده اجرائی کاس�ه 971613 ، اجرای احکام مدنی ش�عبه چهارم حقوقی دادگس�تری بندر انزلی در نظر دارد پاک ثبتی س�ه 
دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پاک ثبتی 66 فرعی از 1114 اصلی بخش 8 گیان به مالکیت آقای  سعید نوع پرور را پس از 
ارزیابی ملک توسط کارشناس منتخب به شرح آتی از طریق مزایده بفروش برساند، مشخصات مورد کارشناسی طبق نظر کارشناس 
: پاک مذکور واقع در بندر انزلی ، غازیان، خیابان اطباء ، مابین میدان نخل و س�ه راهی آذربایجان  ، انتهای  س�مت ش�رقی  کوچه  
خرس�ندی برس�احل   دریا ، الف – مشخصات ثبتی ملک: برابر س�ند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان  وضعیت خاص طلق پاک 66 
فرعی  از 1114 اصلی بخش 8 گیان قطعه یک به مس�احت 1549/80 متر مربع  که س�ه دانگ مش�اع از  شش�دانگ ملک متعلق به 
آقای س�عید نوع ، پرور می باش�دو در س�ند مالکیت تعویضی به شماره چاپی 804843 سری ب س�ال 94 با شماره دفتر الکترونیک 
13952031802003674 ثبت گردیده و حدود ومشخصات آن برابر است با : شماا : به طول  20/80 متر به حریم دریا . شرقا : به طول 
71/90 متر به پاک 112 فرعی از 1114 اصلی. جنوبا: در دو قسمت اول به طول 1/3 متر به پاک 67 فرعی از 1114 اصلی ، دوم به طول 
21/10 متر به پاک 64 فرعی از 1114 اصلی. غربا »: به طول 71/60 متر به پاک 65 فرعی از 1114 اصلی . ب- مش�خصات  فنی ملک 
: با توجه به  بازدید  بعمل آمده  وضعیت موجود  ملک مذکور عبارت اس�ت از  قطعه زمینی  که با دیوار س�نگ بلوک محصور ش�ده و 
بر  ش�مالی  آن دارای ورودی بدون درب  به س�مت س�احل می باشد و در محدوده آن دو اتاقک س�قف دار و یک اتاقک بدون سقف 
با مصالح قدیمی و فرس�وده  س�اخته ش�ده و فاقد امتیازات آب و برق و گاز بوده وظاهرا با یک رش�ته برق از همسایه مجاور استفاده  
گردیده است. برابر مدارک ابرازی آقای  نوع پرور از  جمله  تصویر نامه شماره 490/98/83/12 مورخه 1398/12/02 سرپرست  ادره 
منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان بندر انزلی تحت عنوان  شهرداری شهرستان بندر انزلی  این شرح می باشد: ) باستناد شماره 
1601/98/83/4/3 مورخ�ه 98/1/25 اداره کل  مناب�ع طبیع�ی و آبخیز داری  گیان مبنی بر ایج�اد  دیوار حفاظتی وتعیین حریم 60 
متری دریا ، عرصه  مورد نظر واقع در غازیان به مساحت  1529 متر مربع بر اساس بررسی صورت گرفته به میزان  126 متر مربع  در 
داخل  حریم فعلی 60 متری دریای خزر و مابقی به میزان 1403 متر مربع  خارج از حریم 60 متری واقع گردیده و این گواهی صارفا در 
خص�وص وضعی�ت و ماهیت  عرصه در چارچوب قوانین و وظایف مر تبط  با اداره منابع طبیعی و آبخیز داری صادر گردیده و دلیلی بر 
مالکیت متقاضی نمیباش�د 1- بر اس�اس مندرجات سند مالکیت تک برگی و نقشه ثبتی ملک ضمن احراز موقعیت مکانی پاک ثبتی 
1114/66 بخش 8 گیا ن مالکیت س�ه دانگ مش�اع از ششدانگ ان متعلق به اقای رامون حسینی بشمنی و سه دانگ مشاع دیگر ان 
متعلق به اقای س�عید نوع پرور مورد تائید واقع می گردد 2 – بنا به اظهار مالکین مش�اعی ملک مورد نظر در اجاره ش�خص دیگری 
قرار ندارد با عنایت به مراتب صدرالذکر و با توجه به موقعیت مکانی و مساحت مورد کارشناسی ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان پاک طبق نرخ عادانه روز مبلغ 10/700/000/000 ریال ده میلیارد و هفتصد  میلیون ریال می باش�د که در روز مزایده 
بفروش خواهد رسید خریداران می توانند ضمن دریافت کد ثنا 5 روز قبل از جلسه مزایده از پاک مشروحه به نشانی فوق الذکر باا 
بازدید سپس در جلسه مزایده مورخه 1398/04/25 ساعت 10 تا 11 صبح که محل ان دائره اجرای احکام مدنی شعبه چهارم حقوقی 
دادگس�تری بندرانزلی تعیین گردیده ش�رکت نمایند برنده مزایده شخصی خواهد بود که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید و ده درصد 
مبلغ پیشنهادی را در روز مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض را در وقت اداری همان روز به این اجرا ارائه نماید و مابقی 

مبلغ را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده تودیع نماید کلیه هزینه های قانونی به عهده خریدار می باشد.
ح   744    دادورز اجرای احکام مدنی شعبه چهارم حقوقی انزلی- سیدی

آگهی حصر وراثت
 آقای حس�ن اختیاری کرد محله فرزند حاجی گل به ش�ماره  شناسنامه 2595623834 استناد شهادتنامه  و گواهی فوت و فتوکپی 
شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 92-79 تقدیم این شورا نموده وچنین اش�عار داشته است که ش�ادروان  رقیه روار به شماره 
شناس�نامه 787 در تاریخ 1396/10/27 در اقامتگاه دائمی خود در شهرس�تان سیاهکل  درگذش�ته و ورثه حین الفوت وی عبارتند 
از: 1- حس�ن اختیاری کرد محله فرزند حاجی گل به ش�ماره شناس�نامه 2595623834 همسرمتوفی 2- محمد اختیاری کرد محله 
فرزند حس�ن به ش�ماره شناس�نامه 0590068555 پس�ر متوفی ومتوفی بجزوراث فوق وراث دیگری ندارد، این آگهی برای یکی از 
جراید کثیراانتش�اردرج 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 در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
ح 745    قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر پسندی

آگهی حصر وراثت
 خانم طیبه کهن پور ازبرمی فرزند فیض اله به ش�ماره  شناس�نامه 2710025086 اس�تناد شهادتنامه  و گواهی 
فوت و فتوکپی شناس�نامه ورثه درخواستی بش�ماره 92-80 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته است 
که ش�ادروان فیض اله کهن پوراز برمی به شماره شناس�نامه 12 در تاریخ 1394/02/08 در اقامتگاه دائمی خود 
در شهرستان سیاهکل  درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- حمید کهن پور ازبرمی فرزند فیض اله 
به شماره شناسنامه 5179815894 پسرمتوفی 2- فریده کهن پور ازبرمی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 
5179283558  دخترمتوف�ی 3- منورکه�ن پور ازبرمی فرزند فیض اله به ش�ماره شناس�نامه 5179283701  
دخترمتوف�ی 4- جمیل�ه کهن پ�ور ازبرمی فرزند فیض اله به ش�ماره شناس�نامه 5179816424  دخترمتوفی 
5- حبیبه کهن پور ازبرمی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 5179956374  دخترمتوفی6- طبیه کهن پور 
ازبرمی فرزند فیض اله به شماره شناسنامه 2710025086  دخترمتوفی7- مریم بانو روشن موشائی فرزندهادی 
به ش�ماره شناسنامه 5179815258 همس�رمتوفی ومتوفی بجزوراث فوق وراث دیگری ندارد، این آگهی برای 
یکی از جراید کثیراانتش�اردرج می گردد تا هر کس�ی 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  746   قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر پسندی

آگهی حصر وراثت
 آقای  رامین مرادی کاردهی فرزند حس�ینعلی به ش�ماره  شناس�نامه 5179725372 اس�تناد شهادتنامه  و 
گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 98-81 تقدیم این شورا نموده وچنین اشعار داشته 
اس�ت که شادروان حس�ینعلی مرادی  کاردهی به ش�ماره شناس�نامه 14 در تاریخ 1398/03/18 در اقامتگاه 
دائمی خود در شهرس�تان س�یاهکل  درگذش�ته و ورثه حین الفوت وی عبارتن�د از: 1- داود مرادی کاردهی  
فرزند حس�ینعلی  به ش�ماره شناس�نامه 5179158303 پس�ر متوف�ی 2- صفرعلی م�رادی کاردهی  فرزند 
حس�ینعلی  به ش�ماره شناسنامه 5179715512 پس�ر متوفی  3- رامین مرادی کاردهی  فرزند حسینعلی  به 
شماره شناسنامه 5179725372 پسر متوفی 4-  آمنه مرادی کاردهی  فرزند حسینعلی  به شماره شناسنامه 
5170039972  دخترمتوفی 5- مثقال مرادی کارده فرزند گل  به ش�ماره شناس�نامه 2659338213 همس�ر 
متوف�ی ومتوفی بجزوراث فوق وراث دیگری ندارد، این آگهی برای یکی از جراید کثیراانتش�اردرج می گردد 
تا هر کس�ی نس�بت به آن اعتراضی دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باش�د ظرف یک ماه پس از انتشار به 
ش�عبه اول شورای حل اختاف شهرس�تان س�یاهکل تقدیم نماید در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت صادر 

خواهد شد.
ح  747    قاضی شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان سیاهکل- محمد باقر پسندی

512/21 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه  خانم ناز گل اینچه جشن آباد  داراي شناسنامه شماره 0871611147 به شرح دادخواست به کاسه 
980010ش5 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه شهنازی 
دولتخان�ه  به ش�ماره شناس�نامه 0871783428 در تاری�خ97/12/26  دراقامتگاه  دائمي خ�ود بدرود زندگي 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- علی جشن آبادی ش.ش0871609878 ت.ت1350/7/20 
ص�ادره از قوچ�ان فرزند متوفی2- نازگل اینچه جش�ن آب�ادی ش.ش0871611147 ت.ت1355/4/2 صادره از 
قوچان فرزند متوفی3-پیر س�لطان اینچه جشن آبادی ش.ش0871606615 ت.ت1338/9/11 صادره از قوچان 
فرزند متوفی4- حمید اینچه جشن آباد ش.ش0871788330 ت.ت1352/8/25 صادره از قوچان فرزند متوفی  
اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي 
نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شعبه5 شعبه  شوراي حل اختاف قوچان – علیرضا دستجردی

512/22 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي عباس�علی ترابزاده داراي شناس�نامه ش�ماره0870361767  به ش�رح دادخواست به کاسه 
980033 ش7 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ابوالقاسم 
تراب�زاده ب�ه شناس�نامه 0870203721 در تاریخ97/10/23 دراقامت�گاه  دائمي خود ب�درود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- ابراهیم تراب�زاده ش.ش0870315625 ت.ت1347/01/01 صادره از 
قوچان  فرزند متوفی2- عباس�علی تراب�زاده ش.ش0870361767 ت.ت1350/06/01 ص�ادره از قوچان  فرزند 
متوفی3- راحل�ه تراب�زاده ش.ش0870468073 ت.ت1359/02/01 صادره از قوچ�ان  فرزند متوفی4- خلیل 
ال�ه تراب�زاده ش.ش 0870294865ت.ت1343/06/01 صادره از قوچان  فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهي 

صادرخواهد شد0
قاضی  شعبه 7 شوراي حل اختاف قوچان – علیرضا دستجردی

512/23 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي  محمد حس�ن داودی سلیم آباد داراي شناس�نامه شماره 0871070391 به شرح دادخواست 
به کاسه143-98ش2 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم اسداله 
داودی س�لیم آباد به ش�ماره شناس�نامه0871066505  در تاری�خ 1386/12/2 دراقامت�گاه  دائمي خود بدرود 
زندگ�ي گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- رقیه داودی س�لیم آب�اد ش.ش0871069806 
ت.ت1340 صادره از قوچان فرزند متوفی 2- محمد حس�ن داودی س�لیم آباد ش.ش0871070391 ت.ت1346 
صادره از قوچان فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور 
حس�بي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکس�ي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخس�تین آگهي ظرف یک ماه به ش�ورا دادگاه تقدیم دارد واا گواهي صادر و هروصیتنامه جز سریو رسمی که 

بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط وبااثر خواهد بود.
قاضی شورا- شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان قوچان

512/24 برگ اجرائی
پرونده: 97/687ش5 - مشخصات محکوم علیه: مجتبی مراد زاده زرگر فرزند رحیمعلی- شغل :نظامی- نشانی 
محل اقامت : مجهول المکان- مش�خصات محکوم له:  مهناز قادری - نام پدر: رمضان- شغل :خانه دار- نشانی 
محل اقامت: قوچان – خیابان شریف واقفی 19- پ 144- محکوم به:  به موجب رای شماره814 تاریخ97/12/19 
ش�عبه5 شورای حل اختاف شهرس�تان قوچان که قطعیت یافته است: محکوم علیه محکوم است به: پرداخت 
مبلغ س�ه میلیون تومان بابت اصل خواس�ته ونیز خس�ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید)97/10/10( الی زمان 
اج�رای احکام ونیزهزینه دادرس�ی مطابق تعرف�ه قانونی به مبلغ یکصد وپنجاه وهفت ه�زار وپانصد تومان در 
ح�ق خواه�ان )محکوم له( ونیز پرداخت نیم عش�ر دولتی در ح�ق دولت  محکوم می باش�د.- محکوم علیه 
مکلف اس�ت : پس از اباغ برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن رابه موقع اجرا بگذارد ویا ترتیبی برای پرداخت 
محک�وم به ویا انجام تعهد ومفاد رای بده�د. در غیر اینصورت برابر مواد24و34و35و38و64و66 قانون اجرای 
احکام مدنی ومواد 522و523و526 قانون آیین دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری 

صورت می پذیرد.
دفتر شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان 

512/25 برگ اجرائی
پرون�ده: 561-96 ش11 - مش�خصات محکوم علیه: نام : 1- حیدر علی یوس�فی فرزن�د جبار علی 2- اکرم تابا 
فرزند براتعلی- نش�انی محل اقامت : هر دو مجهول المکان- مش�خصات محکوم له:  بانک ملت با وکالت رسول 
ش�جاعی - نش�انی محل اقامت : قوچان –خ امام خمینی ش�عبه مرکزی- محکوم به:  به موجب رای شماره615 
تاریخ96/11/15 ش�عبه11 شورای حل اختاف شهرس�تان قوچان  که قطعیت یافته است محکوم علیها محکوم 
می باش�ند به:  صورت تضامنی به پرداخت چهار میلیون وس�ی س�ه هزار ویکصد ش�صت وچه�ار تومان بابت 
اصل خواس�ته وخس�ارت تاخیر تادیه روزانه به مبلغ 25433ریال از تاریخ 96/9/21 به ش�اخص 27 درصد تا 
زم�ان اج�رای حکم  ونیز پرداخت هزینه دادرس�ی و حق الوکال�ه وکیل مطابق تعرفه قانون�ی  در حق خواهان 
)محکوم له( ونیز پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت  محکوم می باش�د. محکوم علیه مکلف است : پس از 
اب�اغ ب�رگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن رابه موقع اجرا بگذارد وی�ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام 
تعه�د ومفاد رای بدهد. در غیر اینصورت برابر م�واد24و34و35و38و64و66 قانون اجرای احکام مدنی ومواد 

522و523و526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
دفتر شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/26 برگ اجرائی
پرونده: 970027- مشخصات محکوم علیه: 1- حسن صادقی فرزند احمد به نشانی: تایباد- شهرک امام حسین خ عمار- کوچه یاسر 
ش�مالی 3- پاک 42-  2- یاسر س�پاهی کرناوه – مجهول المکان- مشخصات محکوم له: محمود صفری جوزقانی فرزند یوسف – به 
نش�انی: تایباد خ شهید بهش�تی 3 مومن آباد 1- پاک 18- محکوم به : به موجب رای شماره 9709975722310171 تاریخ 97/11/7  
شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تایباد که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: ردیف اول محکوم به پرداخت 
هزینه تنظیم سند و هزینه دادرسی و ردیف دوم محکوم به الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی تایباد و تنطیم و انتقال سند 
خودرو به شماره انتظامی 42- 212  س27 در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسامی ایران - محکوم 
علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انج�ام تعه�د و مف�اد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر م�واد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 

523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تایباد

512/27 برگ اجرائی
پرونده: 97/488/ش5- مش�خصات محکوم علیه: احمد الیاس�ی فرزند علی شغل آزاد به نشانی مجهول المکان- مشخصات محکوم 
له: ابراهیم حجتی داودلی فرزند غام حسن شغل آزاد- به نشانی: قوچان- خیابان هاتف- هاتف 2- پاک 20- محکوم به : به موجب 
رای ش�ماره 581 تاریخ  97/10/17 ش�عبه 5 شورای حل اختاف شهرستان  قوچان که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است 
به: پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه از زمان سررس�ید )97/6/2( الی زمان 
اج�رای حک�م و نیز پرداخت هزینه دادرس�ی به مبلغ چهل هزار و هفتصد تومان مطابق تعرفه قانون�ی در حق خواهان )محکوم له( و 
نیز پرداخت نیم عش�ر دولتی در حق دولت محکوم می باش�ند. محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 
و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی 

اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/28 برگ اجرائی
پرون�ده: 96/644 ش11- مش�خصات محک�وم علیه: 1- رقیه پیش آهنگ فرزند حس�ن 2- رجبعلی عباس�یان فرزند کرمعلی هر دو 
مجهول المکان - مشخصات محکوم له: بانک ملت با وکالت رسول شجاعی- به نشانی: قوچان- خ امام خمینی شعبه مرکزی- محکوم 
به : به موجب رای ش�ماره 82 تاریخ 97/2/31  ش�عبه 11 ش�ورای حل اختاف شهرستان  قوچان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
محکوم اس�ت به: محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 3/640/806 تومان بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه آن 
به ش�رح خواس�ته و از تاری�خ 96/11/18 روزانه مبلغ 9/294 ریال تا ی�وم الوصول به ماخذ 12 درصد و پرداخ�ت مبلغ یکصد و چهل 
هزار تومان بابت هزینه های دادرس�ی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان )محکوم له( و نیز پرداخت نیم عش�ر 
دولت�ی در ح�ق دولت محکوم می باش�ند. محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این برگ اجرائی ظ�رف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج�را بگ�ذار وی�ا ترتیبی برای پرداخت محکوم ب�ه و یا انجام تعهد و مف�اد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر م�واد 24 و 34 و 35 و 
38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرس�ی مدنی اقدام قانونی از س�وی اجرای احکام 

دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 11 شورای حل اختاف شهرستان قوچان 

512/29 برگ اجرائی
پرون�ده: 97/32ش5 - مش�خصات محکوم علی�ه: 1- مجتبی فوادی علی زینل فرزند روح اله 2- مه�دی تفضلی گزکوه فرزند علی 
محمد هر دو مجهول المکان - مش�خصات محکوم له: بانک ملت با وکالت رس�ول شجاعی به نش�انی: قوچان – خ امام خمینی شعبه 
مرکزی- محکوم به : به موجب رای ش�ماره 117 تاریخ 97/4/24  ش�عبه 5 ش�ورای حل اختاف شهرس�تان قوچان که قطعیت یافته 
است محکوم علیها محکوم می باشند به: صورت تضامنی به پرداخت 12/906/782 تومان بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه بر ماخذ 24 درصد روزانه 67/758 ریال مطابق قرارداد تنظیمی و نیز پرداخت هزینه دادرس�ی به مبلغ دویس�ت و چهل 
و شش هزار تومان و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان )محکوم له( و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت 
محکوم می باش�ند. محکوم علیه مکلف اس�ت: پس از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذار ویا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای 
احکام مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه 5 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/30برگ اجرائی#
پرونده: 1/813/97 مشخصات محکوم علیه: علی عباسی نژاد مجهول المکان- مشخصات محکوم له: جواد میرزا بیگی به نشانی گلبهار 
ش�قایق 5 پاک 17- محکوم به : به موجب رای ش�ماره 51/956 تاریخ 97/11/17  ش�عبه اول  شورای حل اختاف شهرستان گلبهار که 
قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت چک مورد دعوا و 
نیز خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس�ید چک )94/4/31( الی یوم الوصول که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ 
705/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعام می نماید این رای غیابی می باشد و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی 
در ح�ق دولت- محکوم علیه مکلف اس�ت: پ�س از اباغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موق�ع اجرا بگذار ویا ترتیبی برای 
پرداخ�ت محک�وم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بده�د . در غیر اینصورت برابر مواد 24 و 34 و 35 و 38 و 64 و 66 قانون اجرای احکام 

مدنی و مواد 522 و 523 و 526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلبهار

 512/31 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي نور محمد زمردی جامی داراي شناس�نامه ش�ماره 140 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 1/980291ش از این شورا 
درخواس�ت گواه�ي حص�ر وراثت نموده و چنی�ن توضیح داده که ش�ادروان در محمد زم�ردی جامی به شناس�نامه 1958 در تاریخ 
1384/11/6 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- معصومه زمردی جامی ش.ش 
97 ت.ت 1347/1/1 فرزند متوفی 2- دین محمد زمردی جامی ش.ش 147 ت.ت 45/1/1 فرزند متوفی 3- ش�یر محمد زمردی جامی 
ش.ش 6121 ت.ت 1341/10/10 فرزند متوفی 4- فیض محمد زمردی جامی ش.ش 5930 ت.ت 1340/11/1 فرزند متوفی 5- نور محمد 
زمردی جامی ش.ش 140 ت.ت 1334/10/1 فرزند متوفی 6- فرشته زمردی جامی ش.ش 166 ت.ت 1365/1/1 فرزند متوفی 7- تاجور 
حنفی فرزند احمد ش.ش 110 ت.ت 1315/3/10 همسر 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 یک شوراي حل اختاف شهرستان تربت جام 

512/32 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي س�ید احمد نورائی س�ربزی داراي شناس�نامه ش�ماره 3 به شرح دادخواست به کاس�ه 1/980068ش از این شورا 
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان قمری نوع پرست به شناسنامه 9 در تاریخ 1369/11/27 در 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- رحمت اله نورائی فرزند گل میرزا ش.ش 140 
ت.ت 1343/4/2 ص�ادره تربت جام فرزند متوفی 2- گل ان�دام نوائی بربری فرزند گل میرزا ش.ش 58 ت.ت 1339/1/1 صادره تربت 
جام فرزند متوفی 3- احمد نورائی س�ربزی فرزند گل میرزا ش.ش 253 ت.ت 1354/6/2 صادره تربت جام فرزند متوفی 4- شمسی 
نورائی س�ربزی فرزند گل میرزا ش.ش 252 ت.ت 1353/1/1 صادره تربت جام فرزند متوفی 5- زهرا نورائی س�ربزی فرزند گل میرزا 
ش.ش 11183 ت.ت 1356/11/1 صادره تربت جام فرزند متوفی 6- قربان نورائی سربزی فرزند گل میرزا ش.ش 185 ت.ت 1346/6/3 
صادره تربت جام فرزند متوفی 7- ش�هناز نورائی س�ربزی فرزند گل میرزا ش.ش 5 ت.ت 1350/1/1 صادره تربت جام فرزند متوفی 
8- بیداله نورائی سربزی فرزند گل میرزا ش.ش 3 ت.ت 1337/2/1 صادره تربت جام فرزند متوفی- اینک با انجام تشریفات مقدماتي  
درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان تربت جام

512/33 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه کنیز ریگی داراي شناس�نامه ش�ماره 225 به شرح دادخواست به کاس�ه 980326 از این شورا درخواست گواهي حصر 
وراث�ت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان رحمن براووئی به شناس�نامه 347 در تاری�خ 1393/5/13 در اقامتگاه دائمي خود 
ب�درود زندگ�ي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1- کنیز ریگی فرزند کدا محمد ش.ش 225 ت.ت 1341 همس�ر 
متوف�ی 2- ناص�ر براهوی�ی فرزند رحمن ش.ش 13 ت.ت 1360 فرزن�د متوفی 3- نادر براهویی فرزند رحم�ن ش.ش 28 ت.ت 1361 
فرزن�د متوفی 4- ق�ادر براهویی فرزند رحمن ش.ش 6 ت.ت 1363 فرزند متوفی 5- س�عید براهویی فرزند رحمن ش.ش 125 ت.ت 
1366 فرزن�د متوفی6- س�تار براووئی فرزند رحمن ش.ش 0810011867 ت.ت 1368 فرزند متوفی 7- س�میرا براووئی فرزند رحمن 
ش.ش 0810063360 ت.ت 1370 فرزن�د متوف�ی 8- س�مانه براووئی فرزن�د رحم�ن ش.ش 0810124645  ت.ت 1372 فرزند متوفی 
9- فرزانه براووئی فرزند رحمن ش.ش 0810199807 ت.ت 1377 فرزند متوفی 10- پریسا براووئی فرزند رحمن ش.ش0810238349 
ت.ت 1379 فرزند متوفی 11- علی براووئی فرزند رحمن ش.ش 0810157837 ت.ت 1374 فرزند متوفی- اینک با انجام تش�ریفات 
مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362 ق امور حسبي یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه 

از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشرآگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
قاضی شورا شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان سرخس

512/34 رای شورا
پرون�ده: 97/267- در خص�وص دعوی بانک ملت با نمایندگی اقای س�ید ناصر نور محمد حس�ینی با وکالت مهدی ش�جاع بطرفیت 
1- خلیل صمدی عاقه جنبان فرزند یحیی 2- محمد امیر آبادی فرزند اسحاق به ادرس قوچان خ نسیم آباد پ 75 -3- علی ایزانلو 
فرزند ذکریا بخواس�ته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 80/547/478 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ94/3/26 الی 97/5/23 به ماخذ 12 در صد به مبلغ 17/294/524 ریال جمعا 97/842/002 ریال و نیز خس�ارت تاخیر تادیه 
از مورخ 97/5/23 روز انه 26/482 ریال تا یوم اادا ونیز پرداخت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل به ش�رح متن دادخواست نظر 
به اینکه وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش رونوشت مصدق قرارداد شماره9322556244/28 تنظیمی فی مابین متداعیین را 
به شوری ارائه نموده و تعدادی از خواندگان نیز علی رغم  اباغ قانونی در جلسه شورا حضور نیافته اند و نسبت به مستندات ابرازی 
خواهان هیچ گونه ادعایی از قبیل جعل – انکار – یا تردید ننمود اندویا دلیلی دائر بر اسقاط یا ایفای دین خویش به شورا ارائه ننموده 
اند و توجها به بقای اصول اس�ناد مدرکیه دعوی در ید خواهان و اصل اس�تصحاب شوری دعوی خواهان ر امقرون به صحت تشخیص 
داده و اس�تنادا به مواد 519/515/198/2 از قانون آیین دادرس�ی مدنی و نیز ماک مواد 404/403 قانون تجارت و نیز قانون الحاق 2 
تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 97/842/002 ریال بابت اصل 
خواس�ته و نیز خس�ارت تاخیر تادیه روزانه 26/482 ریال تا زمان اجرای حکم و نیز پرداخت هزینه دادرس�ی و حق الوکاله وکیل ت 
مطاب�ق تعرف�ه قانونی در حق خواهان صادر واعام مینماید رای صادره در خص�وص خوانده خلیل صمدی عاقه جنبان و علی ایزانلو 
غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در محاکم محترم حقوقی قوچان 

میباشد و نسبت به خوانده دیگر حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل اعتراض در محاکم محترم حقوقی قوچان میباشد.
قاضی شعبه 1 شورای حل اختاف شهر ستان قوچان – جعفری 

512/35 رای شورا
پرونده: 97/596درخصوص دعوی بابا محمد عاطفی یدکی فرزند حس�ین بطرفیت حمید دانش فرزند رضا بخواس�ته مطالبه وجه به 
مبلغ بیس�ت میلیون تومان بابت یک فقره چک به ش�ماره 853946 مورخه 97/12/15 به عهد بانک سپه به انضمام کلیه هزینه های 
دادرس�ی و خس�ارات تاخیر تادیه الی یوم الوصول شورا با بررس�ی محتویات پرونده باعنایت به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان 
دالت بر اش�تغال ذمه خوانده و از طرفی خوانده در خصوص برائت ذمه خویش بعمل نیاورده اس�ت لذا با وارد دانستن دعوی خواهان 
مس�تندا به مواد  198 و 515و519 قانون ائین دادرس�ی مدنی ومواد 310 و 313 قانون تجارت و قانون استس�فاریه به تبصره الحاقی 
ب�ه م�اده 2 قانون اصاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تش�خیص مصلحت نظام مصوب 1377/09/21 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اصل خواسته وخسارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررسید الی یوم الوصول بر اساس شاخص اعامی بانک مرکزی و پرداخت هزینه دادرسی مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر واعام می نماید. رای صادره غیابی بوده وظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس ظرف 20 روز قابل 

تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی قوچان می باشد.
قاضی شعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان قوچان – علیرضا دستجردی

511/36آگهي تجدید مزایده اموال منقول وغیرمنقول 
بموج�ب پرون�ده کاس�ه اجرائي صادره ازش�عبه48 دادگاه حقوقی مش�هد  به ش�ماره بایگانی اج�رای اح�کام110/12/951432 آقای 
محمودمهری محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 2/573/443/243 ریال   درحق آقای هاش�م س�نجرنیا ونیز مبل�غ 128/672/162 ریال 
نیم عشردولتی نظربه اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل 
در قبال اصل خواسته وهزینه دادرسی ونیم عشردولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی ومقررگردیده 
درتاریخ 98/4/19 ازس�اعت 12:30 الی 13 صبح درمحل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هدبلوار 
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 بیشتر  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 ف�ي المجلس از برنده  مزایده  وصول خواهد ش�د هزینه های تنظیم س�ند  و نقل و انتقال مطابق مق�ررات ورویه قضایی وبدهی های 
معوقه به عهده فروشنده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطي به اجرا ندارد . شرح اموال مزایده : سه دانگ و9877 ده هزارم یک 
دانگ مشاع ازششدانگ ملک متعلق به شخص ثالث آقای محمدرضا یگانه واقع درمشهد،100متری، شهیدمیرزایی36،کوچه اول سمت 
چپ )ش�هید شیدا 21( کوچه اول سمت چپ پاک30 )شهیدمیرزایی34،کوچه اول سمت راست معروف به 8متری یاران وکوچه شهید 
جواد حس�ن زاده پاک30( دارای پاک ثبتی 96 فرعی از 70 اصلی بخش9 مش�هد باعرصه به مس�احت250مترمربع واعیان در2طبقه 
باقدمت حدود30س�ال به مساحت300 مترمربع باسازه دیوارباربره سقف آهن پوش بانمای سنگ، کابینت فلزی،آیفون معمولی،سیستم 
سرمایش�ی کولرآبی وگرمایش�ی بخاری گازی بایک س�ری انشعابات س�ه گانه منصوب که شش�دانگ ملک مطابق نظریه کارشناس به 

مبلغ2/300/000/000 ریال برآورد که به میزان فوق به مبلغ1/528/639/140ریال) میزان تعهد ثالث( به فروش می رسد.
مدیرواحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سیدمحمدرضا تشنگر

511/37 آگهی تجدید مزایده
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/17/970103 حکم به فروش 
ماترک مرحوم غام حس�ن ش�کری هراتی صادر و مقرر گردید که مال مش�اع مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده 
حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در تاریخ 98/4/19 از ساعت 10 الی 10/30 صبح در محل مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی 
مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده 
از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید 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 بازدیدآنان از  اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 
10 درصد بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های 
معوقه به عهده فروشنده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده : شش دانگ پاک ثبتی 
1958 فرع�ی از 5 اصل�ی بخش نه مش�هد واقع در خیابان مطهری جنوبی، بین مطهری جنوب�ی 11 و 13، پاک 135، ملک مذکور دارای 
عرصه طبق س�ند به مس�احت 124/95 متر مربع موقوفه آستان قدس رضوی و طبق گواهی ساختمان دارای کل اعیان به مساحت 174 
مترمربع، قدیمی ساز، در سه طبقه زیرزمین به مساحت 25 مترمربع انباری مسکونی، طبقات همکف و اول به صورت یک واحد مسکونی 
به مساحت 119 مترمربع، تجاری در همکف به مساحت 28 مترمربع، نمای ساختمان سیمانی و دارای امتیازات آب و برق و گاز می باشد 

که با توجه به جمیع موارد توسط کارشناس 15/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده که از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد– سید محمد رضا تشنگر

511/38 آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول )اصاحی(
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 110/5/960066 آقای 
حس�ن فضلی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ 2/277/460/370 ریال در حق آقای مرتضی مالمیر و نیز مبلغ 113/873/018 ریال نیم 
عش�ر دولتی و نیز مبلغ 4/500/000 ریال بابت تتمه هزینه کارشناس�ی نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی 
نکرده اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرسی و نیم عشردولتی توقیف توسط 
کارش�ناس رسمی دادگس�تری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/4/19 از س�اعت 11الی 11/30 صبح در محل مجتمع 
قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس، مدرس 6، ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده 
حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع و به کس�انی که بااترین قیمت را پیش�نهاد نماید واگذار خواهد شد 
طالبین به خرید می توانند جهت کس�ب اطاعات بیش�تر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدیدآنان 
از  اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10 درصد بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های 
تنظیم س�ند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروش�نده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا 
ندارد. ش�رح اموال مورد مزایده : دو دانگ و 6463 ده هزارم یک دانگ مش�اع از شش دانگ ملک متعلق به شخص ثالث  آقای قدیر 
فضلی واقع در حدود 35 کیلومتری جاده قوچان، روستای کورده خیابان امام رضا 2، خیابان گلستانه 2، کوچه مهر، نبش شرقی مهر 
4، دارای پاک ثبتی 78/182 اصلی بخش 10 مش�هد به مس�احت 4709/26 متر مربع، از ضلع ش�رقی محل حق آبه به پایین دس�ت 
به صورت جوی آب از داخل ملک اس�ت؛ فاقد مس�تحدثات و اعیان و دیوار و حفاظ می باش�د و در حریم روستای کورده می باشد که 
مطابق با نظریه هیئت سه نفره کارشناسی به مبلغ 5/170/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان فوق به مبلغ 2/277/460/370 

ریال به میزان توقیفی اداره ثبت به فروش می رسد. 
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد – سید محمد رضا تشنگر

512/39 آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان علی نوری فرزند مهدی گناباد چهارراه دادگستری دفتر وکالت خانم صیادی به خواسته مطالبه وجه مبلغ 
دویست میلیون ریال وجه یک فقره چک و هزینه و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 91/11/20 لغایت یوم الوصول 
نظ�ر به اینکه خوانده/ خواندگان مجهول المکان می باش�ند. پیرو آگه�ی قبلی، رای صادره منجر به صدور اخطار اجرائیه گردیده، لذا 
خوانده: مهران نعیمی زغیانی فرزند ماش�ااه محکوم به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته بانضمام خسارت تاخیر 
تادی�ه از سررس�ید چک )91/11/20( تا زم�ان پرداخت برمبنای نرخ تورم ک�ه از ناحیه بانک مرکزی تعیین و اعام می ش�ود و مبلغ 
3/025/000 ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق محکوم له 2- پرداخت 5 درصد از محکوم به بابت حق ااجرای دولتی در حق دولت- 
می باش�ند، لذا مراتب وفق مقررات مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه کثیر اانتش�ار درج می گردد. این 
اجرائیه ظرف 10 روز پس از اباغ به اجرا گذاش�ته خوانده ش�ود. و پس از این برای عملیات اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد. 

مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعام نمایند. 
مسئول دفتر شعبه سه شورای حل اختاف گناباد 

512/40 آگهی اخطار اجرائیه
در خصوص دعوی خواهان تعاونی اعتبار ثامن ش�عبه س�عدی گناباد با وکالت خانم طاهره س�ادات صیادی کاخکی در پرونده کاس�ه 
97/138 به خواس�ته تقاضای رس�یدگی و صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ 88/700/000 ریال و پرداخت کلیه خس�ارات 
دادرس�ی نظر به اینکه خوانده مجهول المکان می باش�ند. پی�رو آگهی قبلی، رای صادره منجر به صدور اخط�ار اجرائیه گردیده، لذا 
خوانده: آقای مرادی نصیری فرزند غامرضا محکوم به پرداخت مبلغ 88/700/000 ریال بابت اصل خواس�ته بانضمام خس�ارت تاخیر 
تادیه بر مبنای 32 درصد در س�ال از 97/2/27 تا زمان پرداخت به نس�بت مبلغ 36/500/000 ریال و پرداخت مبلغ 1/428/750 ریال 
بابت هزینه دادرس�ی و مبلغ 3/193/200 ریال بابت حق الوکاله وکیل مبلغ 150/000 ریال بابت چاپ آگهی در روزنامه در حق محکوم 
له و پرداخت 5 درصد بابت حق ااجرا در حق می باشند، لذا مراتب وفق مقررات مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت 
در روزنامه کثیر اانتشار درج می گردد. این اجرائیه ظرف 10 روز پس از اباغ به اجرا گذاشته خوانده شود. و پس از این برای عملیات 

اجرایی اخطار دیگری به شما نخواهد شد. مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به شورا اعام نمایند. 
مسئول دفتر شعبه دو شورای حل اختاف گناباد 

آگهی تغییرات شرکت سخت بتن بهین اترک شرکت با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 5625 و شناسه ملی 

 14007606290
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/23 
تصمیم�ات ذی�ل اتخاذ ش�د : آقای میث�م علی آب�ادی 5,000,000 
ریال س�هم الش�رکه آقای احمد س�اجدی بازخانه 5,000,000ریال 
س�هم الش�رکه س�رمایه ش�رکت از مبلغ 10,000,000 ریال به مبلغ 
20,000,000,000 ری�ال از محل آورده غیر نق�دی) دارییهای ارزیابی 
شده شرکت( توسط کارشناس رسمی دادگستری به شماره 417-
م98 مورخ 1398/2/23 افرایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بنحو مذکور اصاح می گردد . میزان س�هم الش�رکه ش�رکاء بعداز 
افزایش س�رمایه ، آقای میثم علی آبادی 10,000,000,000 ریال سهم 
الش�رکه و آقای احمد س�اجدی بازخانه 10,000,000,000 ریال سهم 

الشرکه 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )508411(
آگهی تغییرات شرکت طای سبز هراتی کویر شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 7612 و شناسه ملی 10630135839 
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/03/13 : - آقای 
محمدعلی ق�اری زاده به کد ملی 4711730753 به س�مت رئیس 
هیئت مدیره - آقای رامین قاری زاده به کد ملی 4711734767 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا قاری زاده به کد 
ملی 4711734759 به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمدعلی 
ق�اری زاده به کد ملی 4711730753 به س�مت مدیرعامل - کلیه 
اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل ومهر شرکت معتبر 
و س�ایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر 

شرکت معتبر میباشد .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کرمان )507547(
آگهی تغییرات شرکت طای سبز هراتی کویر شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 7612 و شناسه ملی 10630135839
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1398/03/13 : - خانم ملیحه افشارپور به کد ملی 0937773514 
ب�ه س�مت ب�ازرس اصل�ی و آق�ای مجتبی تیم�وری به ک�د ملی 
3071058391 به س�مت ب�ازرس علی البدل برای یک س�ال مالی 
انتخ�اب گردیدن�د . - اعضای هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت 
2 س�ال انتخاب گردیدند: - آقای محمدعلی قاری زاده به کد ملی 
4711730753 - آقای رامین قاری زاده به کد ملی 4711734767 
- آق�ای محمدرضا قاری زاده به کد ملی 4711734759 - روزنامه 

کثیراانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری کرمان )507545(

آگهی تغییرات شرکت خدمات پزشکی باریزان طب گلستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 4298 و شناسه ملی 10700129972 
به اس�تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/10/16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - آقای حس�ین محمدی 
ب�ا ش�ماره مل�ی 2141046521 و آقای ش�روین یزدان�ی دماوندی 
ب�ا ش�ماره مل�ی 0052349500 و آقای آرمین داداش�ی با ش�ماره 
مل�ی 2121419128 و محم�د تقی تاجیک جایری با ش�ماره ملی 
2122166045 و آقای س�ید مهران مس�لمی عقیلی با شماره ملی 
2249128235 به س�مت اعضای هیات مدیره برای مدت دو س�ال 
تعیی�ن گردیدند . - بازرس�ین ش�رکت با رعایت م�اده 147 قانون 
تجارت برای مدت یکس�ال بشرح زیر انتخاب گردیدند : 2 – آقای 
حمید رض�ا روحی با ش�ماره مل�ی 0069156077 بس�مت بازرس 
اصل�ی3 – خانم فاطم�ه کانتری با ش�ماره مل�ی 2269382250 
بس�مت بازرس علی البدل - روز نامه کثیراانتش�ار حمایت جهت 

نشرآگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )507446(

آگهی تغییرات شرکت خدمات پزشکی باریزان طب گلستان 
سهامی خاص به شماره ثبت 4298 و شناسه ملی 10700129972

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/10/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : 1_ آقای حسین محمدی با شماره ملی 2141046521 
به س�مت رئیس هیئت مدیره 2_ آقای شروین یزدانی دماوندی با 
ش�ماره ملی 0052349500 به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره 3_ 
آقای آرمین داداش�ی با ش�ماره ملی 2121419128 به سمت مدیر 
عام�ل وعضو هیئ�ت مدیره 4- آقای محمد تق�ی تاجیک جایری 
با ش�ماره ملی 2122166045 به سمت عضو هیئت مدیره 5- آقای 
سید مهران مسلمی عقیلی با شماره ملی 2249128235 به سمت 
عضو هیئت مدیره برای دو سال انتخاب گردیدند که بر اساس مواد 
ایحه اصاحی قانون تجارت و اساس�نامه ش�رکت وظایف خود را 
انج�ام دهند و کلیه اس�ناد و اوراق به�ادار و بانکی از قبیل چک و 
س�فته و بروات، قراردادها و عقود اسامی وس�ایر نامه های اداری 
وعادی منفردا با امضاء مدیرعامل )آقای آرمین داداش�ی ( همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)507244(

بازدید از محور خمام –خشکبیجار با حضور معاون 
هماهنگی امورعمرانی استانداری گیان

ب�ه گزارش اداره ارتباطات واطاع رس�انی راه وشهرس�ازی گیان 
دربازدی�د امروزاز محور خمام – خش�کبیجار که ب�ا حضور معاون 
امور عمرانی اس�تانداری گیان ،فرماندارومدیر ساخت وتوسعه راه 
وشهرسازی گیان انجام شد مهندس عادلی مدیر ساخت وتوسعه 
راه وشهرس�ازی گیان از آغاز عملیات اجرایی تعریض وبهس�ازی 
محور خمام- خش�کبیجارطی یک ماه آینده خب�ر دادوگفت :این 
پروژه برای تعریض طرفین به عرض11 متر ،بهس�ازی وارتقاء به راه 
اصلی جهت تعیین پیمانکار به مناقصه گذاش�ته شده است که پس 

از انتخاب پیمانکار ذیصاح عملیات اجرایی آن آغاز می گردد.
وی افزود :این محور ب�ا عرض کنونی 6,5متر پس از اتمام عملیات 
بهس�ازی وتعریض از راه فرعی درجه2 ب�ه راه اصلی ارتقاء خواهد 
یافت ک�ه نقش مهمی درگش�ایش بار ترافیکی ای�ن محور خواهد 

داشت.
مهندس عادل�ی مدت اجرایی این پروژه را یک س�ال ونیم عنوان 
کرد وافزود:در صورت تخصیص اعتبارات مناسب با وضعیت پروژه، 

طی مدت مقرر به بهره برداری می رسد.

ثبت فشار خون در گیان به مرز 600 هزار نفر رسید
ت�ا پایان روز س�یزدهم فاز اجرایی کنترل فش�ار خون در اس�تان 
گیان، فش�ار خون 596235 نفر معادل )79,3 درصد( از جمعیت 

هدف استان اندازه گیری و ثبت شد.
به گزارش پایگاه اطاع رس�انی دانشگاه علوم پزشکی گیان )وب 
دا(؛ تا پایان روز س�یزدهم فاز اجرایی کنترل فشار خون در استان 
گیان، فش�ار خون  596235 نفر معادل )79,3 درصد( از جمعیت 
هدف اس�تان شامل ) افراد 30 سال و بااتر، زنان باردار و مبتایان 
به نارس�ایی کلیوی در تمام سنین( اندازه گیری و در  سامانه های 

یکپارچه بهداشت )سیب( و سامت ثبت شد.
در حال حاضر عاوه بر  املش، شفت، رودبار و سیاهکل، شهرستان 
های ماسال، لنگرود ، صومعه سرا و تالش نیز  موفق به عبور از مرز 
100 درصد پوش�ش جمعیت هدف برنامه )اندازه گیری و ثبت فشار 
خون 50 درصد افراد 30 س�ال و بااتر(  در س�امانه های س�یب و 
سامت ش�دند. سایر شهرستان ها نیز از مرز 50 درصد ثبت فشار 

خون جمعیت هدف عبور کرده اند.
گفتنی است: در حال حاضر  تعداد مکان های ارائه خدمت  فعال در 

سطح استان به 2086 مکان می باشد.
عاوه بر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیان، 2287 کاربر نیز در 
پایگاه های موقت، ثابت و سیار در سطح استان جهت اجرای بسیج 
ملی کنترل فش�ار خون، با دانش�گاه علوم پزشکی گیان همکاری 

می کنند.

آگهی تغییرات شرکت ره توشه گلستان سهامی خاص به 
شماره ثبت 12019 و شناسه ملی 14006611126 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عموم�ی فوق الع�اده مورخ 
12/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - مبلغ 6,500,000 
ریال بابت س�رمایه تعهدی طبق گواهی شماره 111 در تاریخ 
1398/3/12 نزد بانک ملی ایران نقدا واریز گردید. - سرمایه 
ش�رکت از مبلغ ده میلیون ریال ریال منقسم بر یکصد سهم 
ب�ا نام هر یک ب�ه ارزش یکصد هزارریالی به مبلغ دویس�ت 
و ده میلیون ریال منقس�م بر یکصد س�هم ب�ا نام هر یک به 
ارزش دو میلی�ون و یکصد هزارریالی از محل واریز نقدی به 
موجب گواهی بانک ملی ش�عبه بل�وار ناهارخوران گرگان به 
ش�ماره 105 مورخه 11/3/1398 افزایش یافت و ماده مربوط 

در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )507056(

آگهی انتقال موسسه حقوقی احمد واحدیان غفاری به 
شناسه ملی 14007699013

 به موج�ب نامه ش�ماره 27/97/6603 م�ورخ 1397/12/11 
اداره ثبت اس�ناد و اماک شهرس�تان مش�هد و مس�تند به 
صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخة 1397/07/17 
مرکز اصلی موسسه حقوقی احمد واحدیان غفاری به نشانی 
ته�ران ، شهرس�تان تهران ، بخ�ش مرکزی ، ش�هر تهران، 
ولیعص�ر ، خیاب�ان ش�هید سرلش�گر غامعباس س�لطانی ، 
خیاب�ان ولیعص�ر ، پاک 2609 ، برج س�ایه ، طبقه هش�تم ، 
واحد 8 کدپستی: 1967713716 انتقال یافت و در اداره ثبت 
شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 46799 به ثبت 

رسیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )508323(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
 براب�ر رای ش�ماره 139860324009000433_1398/02/23هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای 
فاقد سند رس�می مستقر در واحد ثبتی بوش�هر تصرفات مالکانه 
و بامعارض متقاضی آقای یداه افش�ارپور فرزند حسن به شماره 
شناس�نامه 1292 صادره از بوشهر به شماره ملی 3500880622در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 201 متر مربع پاک 103 فرعی 
از 1276 اصل�ی مفروز و مجزی ش�ده از پاک 1276 اصلی واقع در 
بخش 2 بوش�هر خریداری از حسن افشار پور مالک رسمی گردیده 
است .لذابه منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داش�ته باش�ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس�لیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خ�ود را ب�ه مرجع قضایی تقدی�م نمایند. بدیهی اس�ت در صورت 
انقضای م�دت مذکور و ع�دم وصول اعتراض طبق مقررات س�ند 
مالکیت صادر خواهد ش�د . تاریخ انتش�ار نوبت اول:1398/03/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/04/02
سهراب خواجه رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بوشهر
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رونوشت حصر وراثت 
خواه�ان رونوش�ت حص�ر وراثت محمود مرادی رس�تمی فرزند خس�رو به ش�رح 
دادخواس�ت تقدیمی ثبت ش�ده ب�ه کاس�ه 9809980778300270 از این دادگاه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم مهین 
کریمی دهکردی فرزند محمد به شماره ملی 4621300385 در مورخ 1387/12/03 
در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اس�ت به: 
1- بهم�ن جعفریان فرزند عبدالرحی�م به ش ش 361 به ش م 4621273541 متولد 
1319/09/02 صادره از شهرکرد زوج متوفی 2-  محسن جعفریان فرزند بهمن به ش 
ش 137 به ش م 4621492470 متولد 1349/02/06 صادره از ش�هرکرد پسر متوفی  
3- فرش�ته جعفری�ان فرزند بهمن ب�ه ش ش 375 ب�ه ش م 4621462210 متولد 
1346/03/25 صادره از شهرکرد دختر متوفی  4-  ژاله جعفریان فرزند بهمن به ش 
ش - ب�ه ش م 4610586851 متولد 1349/02/06 صادره از ش�هرکرد دختر متوفی 
اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور یک نوبت  آگهی می گردد تا 
چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه 3 شورای حل اختاف جزیره کیش - رامین قدوسی نژاد

 رونوشت آگهی حصر وراثت
تیمورزمانی دارای شناس�نامه ش�ماره 537 بشرح دادخواست به کاسه 970556 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
وچنین توضیح داده که ش�ادروان علی زمانی قبانباس�انی بشناس�نامه 4 در تاریخ 90/10/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- مریم زمانی قبانباس�انی فرزندعل�ی ش ش 447 ت ت 49 فرزندمتوفی2.خاور زمانی قبانباس�انی 
فرزندعلی ش ش 4920011482 ت ت 62 فرزندمتوفی3.اس�کندر زمانی قبانباس�انی فرزندعلی ش ش 515 ت ت 53 فرزندمتوفی4.

افراس�یاب زمانی قبانباس�انی فرزندعلی ش ش 4920054947 ت ت 72 فرزندمتوفی5.جهانگیرزمانی قبانباس�انی فرزندعلی ش ش 
4920013116 ت ت 69 فرزندمتوفی6.ماهزرزمانی قبانباسانی فرزندعلی ش ش 608 ت ت 58 فرزندمتوفی7.تیمور زمانی قبانباسانی 
فرزندعلی ش ش 537 ت ت 56 فرزندمتوفی8.ش�هباز زمانی قبانباس�انی فرزندعلی ش ش 3 ت ت 64 فرزندمتوفی.اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
814- رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربانزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
رحیم فرهادی اقدم دارای شناسنامه شماره 262 بشرح دادخواست به کاسه 970438 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده وچنین توضیح داده که شادروان محمدفرهادی اقدم بشناسنامه 114 در تاریخ 62/7/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت ب�ه1- محمودفرهادی اقدم دوزآغلی فرزندمحمد ش ش  6 ت ت 20 فرزندمتوفی2.بش�یرفرهادی اقدم 
دوزآغلی فرزندمحمد ش ش  7 ت ت 20 فرزندمتوفی3.اردشیرفرهادی اقدم دوزآغلی فرزندمحمد ش ش  4 ت ت 23 فرزندمتوفی4.
گلش�ن فرهادی اقدم دوزآغلی فرزندمحمد ش ش  1 ت ت 29 فرزندمتوفی.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه  آگهی می نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
813 - رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف شوط- قربانزاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
س�یمین محمودزاده دارای شناس�نامه ش�ماره 4269 بشرح دادخواس�ت به کاس�ه 980158 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده وچنین توضیح داده که ش�ادروان محمودمحمودزاده بشناس�نامه 833 در تاریخ 95/8/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر اس�ت به1- مصطفی محمودزاده ش�وطی فرزندمحمود ش ش 2024 ت ت 40 فرزندمتوفی2.فریده 
محمودزاده شوطی فرزندمحمود ش ش 2025 ت ت 44 فرزندمتوفی3.محمدرضا محمودزاده شوطی فرزندمحمود ش ش 2026 ت ت 
45 فرزندمتوفی4.فرحن�از محمودزاده فرزندمحم�ود ش ش 2823 ت ت 49 فرزندمتوفی5.معصومه محمودزاده فرزندمحمود ش ش 
2817 ت ت 52 فرزندمتوفی6.اکرم محمودزاده فرزندمحمود ش ش 4277 ت ت 57 فرزندمتوفی7.سیمین محمودزاده فرزندمحمود 
ش ش 4269 ت ت 60 فرزندمتوفی8.غامرض�ا محم�ودزاده فرزندمحم�ود ش ش 1370 ت ت 54 فرزندمتوف�ی 9.رخس�اره آقازاده 
فرزندابراهیم ش ش372ت ت23 همس�رمتوفی.اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک 
مرتبه  آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
812- رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شوط - نادرزمانی

آگهی انحصاروراثت
مصطفی ش�ریفی سردره فرزندرحمان ش ش7 صادره اشنویه به استش�هادوگواهی فوت و رونوشت شناسنامه دادخواستی به کاسه 
980161 ش�ورای حل اختاف تقدیم این ش�ورا نموده به اعام داش�ته شادروان رحمان شریفی س�ردره ش ش367 صادره دراشنویه 
درتاریخ 97/9/10 فوت ش�ده وراث آن مرحوم منحصراس�ت 1.مصطفی ش�ریفی س�ردره فرزندرحمان ش ش 7 فرزندمتوفی2.احمد 
ش�ریفی س�ردره فرزندرحمان ش ش 651 فرزندمتوفی3.معصومه ش�ریفی س�ردره فرزندرحمان ش ش 2435 فرزندمتوفی4.فریده 
ش�ریفی س�ردره فرزندرحمان ش ش 2950075819 فرزندمتوفی5.کلثوم شریفی س�ردره فرزندرحمان ش ش 1467 فرزندمتوفی6.
جمیل�ه ش�ریفی س�ردره فرزندرحم�ان ش ش 652 فرزندمتوفی7.فرش�ته ش�ریفی س�ردره فرزندرحم�ان ش ش 2950041701 
فرزندمتوفی8.آمینه پرنیان فرزندکریم ش ش321همس�رمتوفی. اینکه باانجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور رادریک نوبت 
یک مرتبه آگهی می نماید تاهرکس اعتراض داش�ته باش�د ظرف یکماه ازتاریخ الصاق اعام نمایدواا گواهی صادروهروضیت نامه ای 

جزسری و رسمی که بعدازموعد ابراز شودازدرجه اعتبارساقط است.
807-رئیس شعبه سوم شورای حل اختاف اشنویه-عشایری  

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: ش�هناز مرتضی خواه  کاس�ه پرونده: 980033 وقت رس�یدگی: به روز تاریخ 98/4/11 ساعت 17:00 خواهان: سمیه حسن 
پور خوانده: شهناز مرتضی خواه  خواسته: مطالبه هزینه دادرسی وخسارت وافت قیمت خودرو خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل 
دادگس�تری اسامش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه ش�ورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت 
مجهول المکان بودن خوانده بنابه درخواست خواهان ودستورشورا و بتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون 
ش�وراهای حل اخت�اف مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتش�ارآگهی می ش�ود تاخوانده ازتاریخ نش�رآگهی تا قبل ازوقت 
رس�یدگی به دفتر ش�ورا مراجعه وضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق 
جهت رس�یدگی دراین شوراحاضرشوید درصورت عدم حضوردادخواست اباغ شده محسوب و شوراغیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود 

ضمنا«چنانچه بعد اباغی بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روز خواهد بود.
م الف 5715 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
خانم س�میه نجفی  بش�ماره شناس�نامه 3291 فرزند احمد متولد 1363 صادره تهران ازبه استناد شهادت نامه گواهی فوت وفتوکپی 
شناسنامه ورثه درخواستی بشماره 980006/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان فریده زارعی فرزند 
رحمن به ش�ماره شناس�نامه 780 درتاریخ 97/1/15 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الفوت وی عبارتند از .. 1- احمد 
نجفی س�ختدل فرزند علی جان ش.ش413همس�رمتوفی2- اسماعیل نجفی ش�مدل فرزند احمد ش.ش4685پسرمتوفی3- محمد 
رضا نجفی شمدل فرزند احمد ش.ش707پسرمتوفی4- خدیجه نجفی شمدل فرزند احمد ش.ش 4683دخترمتوفی5- کبری نجفی 
شمدل فرزند احمد ش.ش1215دخترمتوفی6- فریبا نجفی سختدل فرزند احمد ش.ش3501دخترمتوفی7- سمیه نجفی فرزند احمد 
ش.ش3291دخترمتوفی اینک پس از انجام تش�ریفات مقدماتی جهت انتش�اردرجرائد ارس�ال می ش�ود تا یک نوبت منتشرشود تا 
چنانچه هرکس قرضی دارد یا وصیتنامه ای متوفی نزد او باش�د ازتاریخ نش�رآگهی ظرف یکماه ب�ه دادگاه تقدیم دارد واباغ گواهی 

ازم صادرخواهد شد.
م الف 5717 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

برگ اجرائیه بکاسه پرونده  891/7/97
مش�خصات محکوم له: س�ردار یعقوبی بنشانی اسامشهر فیضیه ک ش فروغی پ20 مش�خصات محکوم علیه: مریم صادقی مجهول 
المکان به: بموجب دادنامه ش�ماره 1058 مورخ دادگاه ش�عبه 7 که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدیدنظراستان قطعیت حاصل 
ک�رده اس�ت حکم به محکومیت خوانده به انتقال تنظیم س�ند رس�می انتقال خط تلف�ن 56136656- 021 بن�ام خواهان بابت اصل 
خواس�ته به انضمام هزینه دادرس�ی به مبلغ 825/000 ریال درحق خواهان صادرگردید و همچنین پرداخت نیم عش�ردولتی درحق 
صن�دوق دولت.محک�وم علیه مکلف اس�ت ازتاریخ اباغ اجرائیه:1- پس ازاب�اغ اجرائیه ظرف ده روزمفادآن�را بموقع اجرا گذارد2- 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد3-مالی معرفی کند که اجراحکم واس�تیفا محکوم به ازآن میسرباش�د ودرصورتی که خود را 
قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف ده روزصورت جمع دارایی خودرابه قس�مت اجرا تس�لیم کند اگرمالی ندارد صریحا”اعام 
نماید هرگاه ظرف س�ه س�ال بعدازانقضاء مهلت مذکورمعلوم ش�ود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم ب�ه بوده اید لیکن برای 
درپرداخ�ت اموال خود رامعرفی نکنید ی�ا صورت خاف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس�متی ازمفاد اجرائیه 
متعسرباش�د ب�ه مجازات حبس از61روزتا6ماه محکوم خواهید ش�د4-عاوه برمواردباا که قس�متی ازم�اده34 اجرای احکام مدنی 
میباش�د به قانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرس�ی مدنی مصوب79/1/21 وهمچنی�ن مفادقانون نحوه اجرای محکومیتهای 

مالی مصوب10آبان1377که ظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید.
م الف 5716 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر 

گواهی انحصار وراثت 
آقای عباس نظافتی فرزند قربانعلی به شماره ملی 5249176089 دادخواست  انحصار وراثت به این شورا  تقدیم نموده و مدعی است 
شادروان احمد نظافتی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه 2067 متولد 1359/06/15 طبق گواهی فوت 901331 ف /20 در شهرستان 
آشخانه بعلت بیماری خونی فوت  نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند از :  1- عباس نظافتی  فرزند قربانعلی  به شماره شناسنامه 
1875 نس�بت با متوفی برادر  2- رضا نظافتی  فرزند قربانعلی  به ش�ماره شناسنامه 1876 نس�بت با متوفی برادر 3- سجاد نظافتی  
فرزند قربانعلی  به ش�ماره شناس�نامه 24 نس�بت با متوفی برادر 4- مهدی نظافتی  فرزند قربانعلی  به ش�ماره شناسنامه 170 نسبت 
با متوفی برادر 5- زهرا نظافتی  فرزند قربانعلی  به ش�ماره شناس�نامه 52 نس�بت با متوفی خواهر 6- سمیه نظافتی  فرزند قربانعلی  
به ش�ماره شناس�نامه 236 نس�بت با متوفی خواهر متوفی به غیر از نامبردگان باا ورثه دیگری ندارد با وصول  دادخواست و ثبت به 
کاس�ه بایگانی  970113 ش�ورای حل اختاف ح 1 ش�هر قاضی ااز توابع استان خراسان ش�مالی چون حسب در خواست  خواهان در 
مورخه 98/03/24 دارایی مرحوم بیش از س�ی میلیون  ریال اعام گردیده  لذا ش�ورا  مراتب را یک نوبت  در روزنامه کثیر اانتش�ار 
آگهی می نماید  تا هرکس�ی اعتراض دارد  یا وصیت نامه ای از متوفی  نزد وی می باش�د  از تاریخ نش�ر آگهی  ظرف یک ماه به شورا 

تسلیم  نماید واا گواهی صادر خواهد شد . 13
قاضی شورای حل اختاف ح 1بخش سملقان  – عظیم پهلوان 

آگهی مفقودی 
کارت هوش�مند رانندگی به ش�ماره 3301370 به نام حس�ین یاری فرزند عباس به شماره ملی 

0829475443 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد . شیروان 

آگهی مزایده نوبت اول 
به موجب پرونده کاس�ه 980098 احکام مدنی  محکوم علیه آقای محمد رضا رضائی  س�اکن قاضی  محکوم اس�ت به پرداخت  مبلغ 
190/000/000 ریال به عنوان اصل خواس�ته و مبلغ 5/700/000 ریال  به عنوان ریال بابت  هزینه دادرس�ی و مبلغ 5/760/000 ریال به 
عنوان حق الوکاله  در حق  محکوم له  ) تعاونی اعتبار آرمان و مبلغ 9/500/000 ریال بعنوان نیم عش�ر دولتی در حق دولت  از اموال 
محکوم علیه  یک قطعه زمین کشاورزی  به مساحت 12500  متر مربع  با حق آبه توقیف  و در کارشناسی جمعا به مبلغ 200/000/000 
ریال ارزیابی گردیده اس�ت  لذا در مورخه 1398/04/15 از س�اعت 10:00 الی 11:00 صبح ز طریق مزایده  در دفتر اجرای احکام  مدنی 
دادگاه  عمومی بخش س�ملقان به فروش می رس�د و به بااترین پیش�نهاد واگذار می گردد  طالبین خرید می توانند  جهت بازدید و 

هماهنگی های ازم  پنج روز قبل از مزایده  در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شوند . 13
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش سملقان – امانیان سلیم 

4- اگهی مزایده و فروش مال غیرمنقول )مرحله اول(
طبق پرونده کاس�ه شماره 950623 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی گلباف، محکوم له محمدحسین ابراهیم زاده علیه حسن بذر 
افشان دایر بر مطالبه وجه چک به مبلغ 108/825/704 ریال ، حسب درخواست محکوم له آقای محمدحسین ابراهیم زاده ملکی به 
شماره پاک 3547 – اصلی واقع درگلباف بخش 27 کرمان و شماره ثبت 3427 کرمان، که قیمت کل ملک، حسب نظریه کارشناسی 
ب�ه مبلغ 135/000/000 ریال تعیی�ن گردیده لذا ملک فوق الذکر درمورخ 1398/04/18 س�اعت 10 صح در محل دادگاه عمومی بخش 
گلباف از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و کسی که بااترین قیمت را پیشنهاد نماید به عنوان 
برنده مزایده شناخته خواهد شد. لذابدینوسیله مراتب آگهی تا افرادی که تمایل به شرکت در مزایده فوق را داشته باشند در موعد 
مقرر حاضر ش�وند ضمنا متقاضیان 5 روز قبل از مزایده میتوانند از طریق دادگاه گلباف نس�بت به بازدید از ملک فوق اقدام نمایند 

مزایده در مهلت مقرر در محل دادگاه عمومی بخش گلباف برگزار می گردد.
623دادگاه عمومی حقوقی بخش گلباف

5- آگهی حصر وراثت 
خانم اش�رف س�نجری مزاج فرزند علی دارای شناس�نامه ---   بش�رح دادخواس�ت ش�ماره 98098 مورخ 98/3/28  توضیح داده 
ش�ادروان س�منبر امیری دوماری فرزند مراد بشناس�نامه 1873 در  تاریخ 98/2/5 در شهر جیرفت فوت شده و وراثت منحصر حین 
الف�وت وی عبارتند از : 1- عبداله س�نجری مزاج دارای ش�ماره مل�ی 3031302196 فرزند متوفی. 2- محمود س�نجری مزاج دارای 
ش�ماره ملی 6069853806 فرزند متوفی. 3- ابوذر جهانش�اهی دارای ش�ماره ملی 3030413601 فرزند متوفی. 4- نصرت سنجری 
مزاج ش.ش 133 فرزند متوفی. 5- اش�رف س�نجری مزاج ش.ش 1 فرزند متوفی. 6- صدیقه سنجری مزاج ش.ش 208 فرزند متوفی. 
7- فاطمه سنجری مزاج ش.ش 6254 فرزند متوفی. لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی می شود چنانچه 
کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم 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. 
98  شورای حل اختاف شماره یک شهرستان عنبرآباد

 آگهی مزایده
  درپرونده اجرایی کاسه952213/ش�عبه اول اجرای احکام مدنی دادگس�تری گنب�د کاووس کمال الدین آغیل 
ف عبدالکری�م بپرداخت مبلغ250/000/000ریال+خس�ارت تاخیرتادیه تای�وم الوصول درحق محکوم له معصومه 
اازمن�ی و پرداخ�ت مبلغ000/ 12/500ریال باب�ت هرینه اجرا درحق صندوق دولت محک�وم گردیده وبعلت عجز 
ازپرداخ�ت بده�ی به زندان اعزام که ش�خص ثالث نورمحمد س�اقی جهت مرخصی واش�تغال ب�ه کار نامبرده 
اق�دام به تودیع وثیقه نموده که درنهایت بعلت غیبت وی دس�تورضبط وثیقه صادرگردیده اس�ت براین اس�اس 
وثیقه مذکور که عبارت اس�ت از1قطعه زمین زراعی دیم ولب ش�ور بودن زمین بمس�احت1/6هکتار بپاک ثبتی 
مش�اعی1209فرعی از2-اصلی بخش11ثبتی واقع درگنبد کاووس محدوده روس�تاهای بی بی شیروان وقوچمراد 
بازداش�ت گردیده وازطریق مزایده حضوری بش�رح ذیل بفروش میرس�د1-مطابق نظریه کارش�ناس ملک مورد 
مزای�ده بمبلغ480/000/000ریال ارزیابی گردیده اس�ت2-مزایده ازمبلغ کارشناس�ی ش�روع وبه بااترین قیمت 
پیشنهادی فروخته میشود3-مکان مزایده در شعبه اول اجرای مدنی دادگستری گنبد کاووس میباشد4-موعد 
مزایده روزچهارش�نبه مورخه1398/04/19ساعت10الی11صبح میباش�د5-متقاضیان شرکت درجلسه میتوانند 
5روزقبل ازتاریخ مزایده ازاموال مورد مزایده دیدن نمایند6-مزایده مذکور برای نوبت دوم تش�کیل میگردد7-
همراه داش�تن کارت ملی برای متقاضیان الزامی میباش�د8-برنده مزایده مکلف است10 درصد مبلغ پیشنهادی 
خویش رافی المجلس ومابقی آنرا حداکثرظرف مهلت یکماه به صندوق دادگستری تودیع وفیش آنرا ارائه نماید 
درغیراینصورت10درص�د واری�زی بنفع دولت ضب�ط ومزایده تجدید خواهد ش�د9-باعنایت به اینکه اصل ملک 
موصوف بابت مبلغ300/000/000ریال توسط شعبه اول بازپرسی گنبدکاووس بازداشت است انتقال سند بنام برنده 

مزایده پس ازتودیع وجه مذکور درحساب دادگستری ورفع بازداشت آن بعمل خواهد آمد. 
 3156-مدیرشعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس-بهاری

آگهی مزایده 
  درپرونده4/95/199بموجب دادنامه شماره525سال94صادره ازشعبه11حکم به دستورفروش1باب مغازه اغذیه 
فروشی ومحوطه پشت آن دارای پاک ثبتی16و17فرعی از2725-اصلی صادرشده است که وجوه حاصله پس 
از کسرهزینه های عملیات اجرایی بین شرکاه به نسبت سهام درحق خواهانها تقسیم گردد ملک موردنظر پس 
از کارشناس�ی وبه قیمت ذیل ارزیابی ش�ده است که ملک موصوف پس از جری تش�ریفات قانونی کارشناسی 
وقیم�ت گ�ذاری از طریق مزای�ده حضوری بفروش میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت 
وپیشنهاد خودرا ارائه وتسلیم نمایندمحکوم لهم مرضیه سردشتی وغیره محکوم علیهم محمدرضا سردشتی-
بلقیس سردشتی-علیرضا سردشتی نظریه کارشناسی:ارزیابی 1باب مغازه تجاری بنام خلیل سردشتی بنشانی 
گرگان خیابان پاسداران مقابل بانک مسکن جنب عکاسی چهره نما دارای کدپستی بشماره74161-49166و2-
مش�خصات عرصه واعیان دارای سندمش�اعی بمقدار20 سهم مشاع از150س�هم ازیک هزار سهم1قطعه زمین 
بمس�احت ده هزار متردارای پاک ش�ماره16و17فرعی از 2725بخش یم ثبت گرگان که بشماره8766دردفتر 
جلد6صفحه93ثبت گردیده اس�ت حدود اربعه آن شماا بطول25/ 12و5/65و13/33به مغازه فتاحی ومدرسه 
ش�اهد وش�رقا بطول10/50مترمحدود به عرصه مازاد وجنوبا بطول98/ 24متربه ملک صیاد وغربا بطول5متر به 
خیابان پاس�داران متصل میباشد نوع اسکلت بنایی ودربورودی شیشه و سکوریت وخرپا چوبی وشیروانی کف 
سنگ وبدنه کاشی وسقف کاذب وارتفاع مغازه حدودا4/5متر ودارای یک تنور نانوایی وآاچیق ومحوطه سازی 
حیاط ودارای امتیاز آب وبرق و3فاز وگاز میباش�د ومتراژعرصه200مت�ر مربه و متراژمغازه حدود91/7مترمربع 
میباش�د اظهارنظرکارشناسی بامتراژمس�احی بعمل آمده ونوع کاربری عرصه واعیان و محل وقوغ ملک ارزش 
مل�ک موصوف بلح�اظ نمودن کلیه تعلقات ومنصوبات مبلغ000/000/000/ 38ریال س�ی و هش�ت میلیارد ریال 
تقویم وبرآورد میگرددزمان مزایده پنج ش�نبه مورخه1398/04/13ساعت9الی10صبح مکان مزایده دفترشعبه 
چهارم اجرای احکام مدنی متمرکز دادگس�تری گرگان )شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس 
تعیین گردیده ش�روع وبرنده مزایده کس�ی اس�ت که بااترین مبلغ را درجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده 
مزایده می بایست ده درصد مبلغ مورد پیشنهاد را نقدا” به حساب دادگستری واریز ومابقی آن را ظرف یکماه 
ازتاریخ اجرای مزایده به حس�اب س�پرده واریز وقبض واریز ش�ده را تحویل دایره اجرا نماید درغیراینصورت 
وف�ق ماده129قانون اجرای احکام س�پرده پس ازکس�رهزینه ه�ای اجرایی به نفع دولت ضب�ط 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 
خواه�د بود درصورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مس�ئولیتی دررابطه ب�ا خریدارندارد فقط مبلغ تودیع 
ش�ده عودت میش�ود5-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادس�رای عمومی وانقاب گرگان و نماینده 

اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
3157-مدیردفترشعبه 4-اجرای احکام مدنی متمرکزدادگستری گرگان-شریعتی

آگهی اباغ اجرائیه
آقای اکبر جعفری الماس�ی پیرو آگه�ی های قبلی درخصوص دعوی آقای 
محمود نوریان به طرفیت شما بدینوسیله اباغ می شود که پرونده کاسه 
214/3/97 منج�ر به صدور اجرائیه برعلیه ش�ما مبنی ب�ر پرداخت مبلغ 
یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/290/000 ریال بابت هزینه 
دادرس�ی و ح�ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس�ارت تاخیرتادیه از زمان 
ص�دور چک ت�ا زمان وصول در ح�ق محکوم له و همچنی�ن پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا مراتب وفق مواد 9-118-119 قانون 
اج�رای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد،این اجرائیه 
ده روزاز انتش�ار به اج�را گذارده خواهد ش�د. پس از این ب�رای عملیات 
اجرائی اباغ یا اخطار دیگری به ش�ما نخواهد ش�د مگراینکه محل اقامت 

خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید.
                401    رئیس حوزه سوم شورای حل اختاف دادگاه بخش قرچک

رونوشت آگهی حصر وراثت
خان�م صدیقه رس�تمی ع�زت داراي شناس�نامه ش�ماره 2914 به ش�رح 
دادخواس�ت ب�ه کاس�ه 234/1/98  از ای�ن ش�عبه درخواس�ت گواه�ی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن رستمی عزت 
بشناس�نامه ش�ماره  78 درتاریخ 98/3/4  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگ�ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1-متقاضی با 
مشخصات فوق الذکر صدیقه رستمی عزت داراي شناسنامه شماره  2914 
متولد 1358 دخترمتوفی 2- فاطمه رستمی عزت دارای شماره شناسنامه 
3850 متولد 1353 دخترمتوفی 3- مرضیه رس�تمی عزت دارای ش�ماره 
شناس�نامه 315 متولد 1357 دخترمتوفی 4- راضیه رستمی عزت دارای 
ش�ماره شناس�نامه 30625 متولد 1366 دخترمتوفی 5- مرتضی رستمی 
عزت دارای ش�ماره شناسنامه 9426 متولد 1351 پسرمتوفی 6- مصطفی 
رس�تمی عزت دارای شماره شناس�نامه 18793 متولد 1355 پسرمتوفی  
7- مجتب�ی رس�تمی عزت دارای ش�ماره شناس�نامه 11102 متولد 1363 
پس�رمتوفی اینک با انج�ام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را در 
ی�ک نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض�ی 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
              402   رئیس شعبه یکم شورای حل اختاف شهرستان قرچک

دادنامه 
پرونده کاس�ه 9609982610600390 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی کرج 
تصمیم نهایی ش�ماره 9609972610601051 خواهان آقای بانک مهر اقتصاد 
ب�ا نمایندگی پیم�ان موحد با وکالت خانم پریس�ا خادم�ی فرزند مهدی به 
نشانی تهران – میدان هفت تیر خیابان بهارمستیان برج مهرگان طبقه سوم 
واحد 9 خواندگان : آقای س�ید مجتبی مدنی فرزند س�ید مرتضی 2- آقای 
علی حمزه زاده فرزند محمود همگی به نش�انی مجهول المکان خواسته ها: 
1- مطالبه خس�ارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خس�ارت دادرس�ی 3- مطالبه 
وجه چ�ک رای دادگاه در خص�وص دعوی بانک مهر اقتصاد ب�ا وکالت بانو 
پریس�ا خادمی بطرفیت آقایان 1- سید مجتبی مدنی ) صادر کننده چک ( 
2- علی حمزه زاده ) ضامن پرداخت( بخواس�ته مطالبه تضامنی قسمتی از 
وجه یک فقره چک به ش�ماره 37928544-96/4/20 به مبلغ 28/000/000 
تومان عهده بانک پارس�یان با احتس�اب هزینه دادرس�ی و خسارت تاخیر 
تادی�ه و حق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و رونوش�ت مصدق چک ، 
گواهینام�ه عدم پرداخت بانک محال علیه نظر به اینکه مس�تندات ابرازی 
خواهان دالت بر استقرار دین به میزان خواسته به عهده خواندگان داشته 
و بق�اء اص�ول آن در ید مدع�ی دالت بر بقا دین و اش�تغال ذمه خواندگان 
و اس�تحقاق خواهان در مطالبه وج�ه آن را دارد و چون خواندگان علیرغم 
اباغ اخطار بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی 
مطروح�ه دفاعی به عم�ل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دی�ن و یا برائت ذمه 
خویش ب�ه دادگاه ارائه نداده ل�ذا دعوی مطروحه دفاعی ب�ه عمل نیاورده 
و دلیل�ی بر پرداخت دین و ی�ا برائت ذمه خویش ب�ه دادگاه ارائه نداده لذا 
دادگاه بلحاظ مصون ماندن دعوی و مس�تندات خواهان از هرگونه خدشه و 
تعرض قانونی دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با اس�تحصاب بقا 
دین بر ذمه خواندگان به اس�تناد مواد 198و515و519 قانون آیین دادرسی 
دادگاهه�ای عمومی وانقاب در امور مدنی و مواد 310و311و312و313و314 
قان�ون تجارت حکم ب�ه محکومیت تضامن�ی خواندگان ب�ه پرداخت مبلغ 
28/000/000 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 837600 تومان بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از زمان سر چک تا زمان وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعامی از سوی 
بانک مرکزی به اس�تناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 
76/3/10 و ماده واحده مصوب 77/9/21 مجمع تش�خیص مصلحت نظام که 
توسط اجرای احکام محاس�به خواهد شد در حق خواهان صادر واعام می 
دارد این رای راجع به هر دو خوانده غیابی بوده و ظرف بیس�ت روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در 

محاکم تجدید نظر ا ستان البرز می باشد. 
معاون قضایی و دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی کرج 

آگهی
بدینوسیله به دستور وتجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
ب�ه متهم مجهول المکان آق�ای آرمین باطنی فرزند اصغر اباغ می 
گردد پرونده اتهامی ش�ما به کاسه 139700101012000471 در این 
ش�عبه ثبت و به اتهام گرانفروش�ی و ع�دم درج قیمت برای ظرف 
مهلت قانونی یک ماه پس از نشر آگهی تعیین وقت گردیده مراتب 
در یکی از جراید کثیراانتش�ار کش�ور درج می گردد که متهمین 
در موعد مقرر خود را به ش�عبه 22 ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق 
کاا و ارز تعزی�رات حکومتی تهران واقع در خیابان س�پبهد قرنی 
نب�ش خیابان اراک طبقه اول معرف�ی و از اتهام وارده دفاع نمایید 
در غیر اینصورت ش�عبه غیابا به موضوع رس�یدگی و رای مقتضی 

صادر خواهد نمود.
رییس شعبه 22 ویژه قاچاق کاا و ارز تعزیرات حکومتی تهران 

مفقودی
 کارت دانش�جویی اینجانب سیدحس�ین نظم بجنوردی،فرزند س�یدجواد ،رش�ته 
کارشناس�ی مهندسی کامپیوتر ،گرایش نرم افزار به کدملی 0670637671 وشماره 

دانشجویی 9434843 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
76-شاهرود

نشر آگهی حصر وراثت
 آق�ای / خان�م ن�دا تقی ن�ژاد موس�وی فرزن�د س�ید جم�ال دارای شناس�نامه 134 به ش�رح 
کاسه243/2/98 ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
فرزاد میرزائی به شناس�نامه 369در تاریخ 98/3/3 در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته و 
وروثه مرحو م منحصر است به : 1- رضا میرزائی ش ش 1810320313 نسبت پسر متوفی 2- رزیتا 
میرزائی ش ش1810547288 نسبت دختر متوفی 3- نسیم میرزائی ش ش 1811031188 نسبت 
دخترمتوفی 4- ندا تقی نژاد موس�وی ش ش 134 نس�بت همسر متوفی5- فاطمه چهار لنگ ش 
ش 3622 نسبت 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.
 مسئول شعبه دوم شورای حل اختاف شهرستان آبادان 

مفقودی
اصل سند کمپانی سواری سایپا 131EX مدل 1392 به رنگ سفید روغنی به شماره پاک 825 
ج 34 ایران 75 و شماره موتور 4897441 و شماره شاسی NAS411100D1260395 مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط است.
11062

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) نوبت اول(
در خصوص پرونده اجرایی کاس�ه 970122 صادره از شعبه 10 اجرای احکام کیفری کرمانشاه علیه تورج نوری 
فرزند اس�فندیار دایر بر فروش یک باب س�اختمان مس�کونی چهار واحده دو طبقه دو کله بر در نظر دارد مال 
غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 قانون اجرای احاکم مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش 
برس�اند مشخصات ملک : شش�دانگ یک دستگاه ساختمان مس�کونی 4 واحدی دو طبقه دو کله بر به شماره 
پاک 8128 فرعی از 138 اصلی مفروز و مجزا ش�ده از 4 فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 99 ناحیه 
حور ثبت ملک ناحیه یک استان کرمانشاه به مساحت 322/2 متر مربع با مالکیت ششدانگ تورج نوری فرزند 
اس�فندیار وکالتا از اس�فندیار نوری فرزند پنجعلی موضوع س�ند مالکیت اصلی به ش�ماره چاپی 424880 در 
صفحه 64 دفتر اماک جلد 409 ذیل ش�ماره 81138 ثبت گریده اس�ت آدرس کرمانشاه الهیه – کوی دوم قلعه 
کهنه – کوی 36 ) جاده کهریز( و 37 پاک 7 کدهای پستی 6719938833-3719938694-6719938836 
و پاک 206220 در عرصه ای به مساحت 322/2 متر مربع احداث گردیده است طبقه همکف مسکونی و شامل 
دو خواب هال و پذیرایی آش�پزخانه و س�رویس های بهداشتی است مساحت طبقه همکف 190 متر مربع است 
قس�متی از آن با تیغه بندی و بصورت یک س�وئیت درآمده اس�ت در طبقه اول س�اختمان که تازه س�ازتر می 
باش�د واحد آپارتمانی به مس�احت مجموع 190 متر مربع هرکدام دارای یک خواب هال و پذیرایی و آشپزخانه 
و س�رویس های بهداشتی احداث گردیده است واحدها دارای امتیازات و انشعابات معمول هستند مدرکی دال 
بر داش�تن پایان کار واحدها به کارشناس�ی ارائه نگردیده اس�ت قیمت کارشناسی ش�ده بدون در نظر گرفتن 
دیون و تعهدات احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی با ادارات و محاکم قضایی و ... و یا فرض بامعارض بودن 
برآورده ش�ده است مورد مزایده توسط کارشناس دادگس�تری در مورخ 1397/11/7 به مبلغ 3/703/200/000 
ریال معادل سیصد و هفتاد میلیون و سیصد و بیست هزار تومان ارزیابی گردیه و مزایده برای روز چهار شنبه 
مورخه 1398/4/12 راس س�اعت 10 صبح تعیین گردیده اس�ت طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از 
موعد مزایده به این اجرا واقع در چهار راه بس�یج بلوار بنت الهدی طبقه همکف ش�عبه 10 اجرای احکام کیفری 
مراجعه تا ترتیب ماحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم و در روز و س�اعت مقرر جهت ش�رکت در مزایده در 
این اجرا حاضر ش�وند مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده ش�روع می شود هر کس�ی که بااترین قیمت را پیشنهاد 
نماید برنده مزایده در این اجرا حاضر ش�وند مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع می شود هرکس که بااترین 
قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی 
را فی المجلس به عنوان س�پرده به حساب س�پرده دادگستری به شماره حساب 2171293752003 بانک ملی 
تودیع و رس�ید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حس�اب مزبور واریز 
کن�د در صورت ع�دم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مبلغ واریزی به نف�ع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد ش�د پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادستان دس�تور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر 
می ش�ود در ضمن هزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باش�د بدیهی اس�ت پس از انجام تشریفات و مراحل 

قانونی سند به نام خریدار منتقل خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه دهم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقاب کرمانشاه – عزیزی 

آگهی مفقودی مدارک خودرو
 13  FE 2 JJ 678155    ب�رگ کمپان�ی خودرو 206 مدل 1397 به ش�ماره شاس�ی
NAAP    و شماره موتور  B 0038146 172  و شماره انتظامی ایران 10- 515 و 41 
متعلق به خانم سپیده رنجبرزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.         
   دادنامه 71

رای قاضی شورا
درخصوص دادخواس�ت آقای س�ید ابراهیم س�ادات رس�ول به طرفیت آقای عباس سادات رس�ول به خواسته 
مطالبه وجه و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و استناد یک فقره چک به شماره 4964266  عهده بانک توسعه 
تع�اون ب�ا توجه به گواهی عدم پرداخت بان�ک محال علیه و امضاء خوانده /خواندگان در ذیل چک که توس�ط 
بان�ک وطه نیز گواهی گردیده اس�ت و با توجه به وجود چک مس�تند دعوی در ید خواه�ان و امضای خوانده/

خوان�دگان ک�ه ذیل چک و نظ�ر به اینکه امضای مذک�ور از تعرض مصون مانده و خوان�ده /خواندگان دلیلی بر 
پرداخت مافی الذمه خودارائه نداده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحت و تشخیص و شورا به استناد مواد 
310و311و313 قان�ون تجارت و مواد 198و519و522 قانون آیین دادرس�ی مدن�ی حکم بر محکومیت خوانده /
خواندگان به پرداخت مبلغ 96/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/350/000 ریال بابت خسارت دادرسی 
و همچنین به پرداخت خس�ارت تاخیر تادیه نس�بت به خواسته از تاریخ تقدیم دادخواست/صدور چک مذکور 
برمبنای نرخ اعامی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از اباغ قابل واخواهی می باشد و ظرف مدت بیست روز پس از اباغ قابل تجدید نظرخواهی می باشد.
دادنامه 73                                               قاضی شورای حل اختاف نظرآباد

مفقودی 
برگ سبز خودرو سمند س�واری تیپ ال ایکس،رنگ نقره ای-متالیک مدل 1388 
  NAAC91CC59F181228 به ش�ماره موت�ور 12487240379 وش�ماره شاس�ی

وشماره پاک ایران 96-115ص16 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
77-شاهرود

آگهی تغییرات شرکت تعاونی منحله در حال تصفیه مسکن 
فرهنگیان باغ فیض به شماره ثبت 38569 و شناسه ملی 

 10100839864
بط�ور  ع�ادی  عموم�ی  مجم�ع  صورتجلس�ه  اس�تناد  ب�ه 
ش�ماره  ومج�وز   1397/12/27 م�ورخ  الع�اده  ف�وق 
982/15/6313م�ورخ98/2/14اداره کل تع�اون کارو رف�اه 
اجتماعی اس�تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : صورت 
های مالی منتهی به س�ال 1396 تصویب ش�د . آقایان ایوب 
عاقب�ت طلب کد ملی 0039927156وآقای حس�ن شمس�ی 
تب�ار کد مل�ی 2830102088وآقای رض�ا جعفریانی کد ملی 
1261640871 به س�مت اعضاء هیئ�ت تصفیه وآقایان حمید 
جلیلی کد ملی 0041118847وعلی اکبر یوس�فی نس�ب کد 
ملی0044198558 به سمت ناظران برای مدت دو سال مالی 

انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )508333(

آگهی تغییرات شرکت رایان نت پرداز دانا سهامی خاص به 
شماره ثبت 459583 و شناسه ملی 14004356509 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده م�ورخ 
1398/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : موضوع شرکت به شرح 
ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: “انجام 
امور انفورماتیکی ش�امل واردات و پش�تیبانی نرم افزارهای رایانه 
ای خارجی، مش�اوره و نظارت بر اجرای پ�روژه های انفورماتیکی، 
فعالی�ت در زمینه نصب، راه اندازی، تعمیر، پش�تیبانی و مش�اوره 
شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی، خرید 
و ف�روش و واردات و ص�ادرات تجهیزات رایانه ای و دس�تگاههای 
جانب�ی رایان�ه و ارائه خدمات تعمیر، نصب و پش�تیبانی تجهیزات 
س�خت افزاری رایانه و برنامه نویسی و آموزش و پژوهش در زمینه 
موضوع فعالیت ش�رکت و اخذ وام و تس�هیات و اعتبار از بانکها و 
موسس�ات مالی و اعتب�اری و انعقاد قرارداد با اش�خاص حقیقی و 
حقوقی و ش�رکت در نمایش�گاههای داخلی و خارجی و شرکت در 
مناقص�ات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت ش�رکت در صورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذی ربط”.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )508341(

آگهی تغییرات شرکت ایران پیچکار سهامی خاص به 
شماره ثبت 46769 و شناسه ملی 10100919880

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1397/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی بهشتی 
طهرانی به کدملی 0038834561 به سمت مدیرعامل ونایب 
رئی�س هیئ�ت مدیره و پی�ام بهش�تی طهرانی ب�ه کد ملی 
0451161017 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال 
تعیین وانتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق واس�ناد بهادار از 
قبیل چک وس�فته وبروات وعقود اسامی وتعهد آور با مدیر 
عام�ل ویا رئیس هیئ�ت مدیره منفردا همراه با مهر ش�رکت 

معتبر نافذ میباشد 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )508351(

تاسیس شرکت سهامی خاص هرمس صنعت پاسارگاد 
درتاریخ 1397/03/07 به ش�ماره ثبت 526840 به شناس�ه 
ملی 14007621700 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خاصه آن به ش�رح زیر جهت اطاع عم�وم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت :ارایه فعالیت ها درزمینه مش�اوره وطراحی 
وخری�د واجرا ونص�ب وراه اندازی وتعمی�ر و نگهداری فنی 
ومش�ارکت در پروژه های صنعتی وس�اختمانی و تاسیساتی 
در خصوص صنایع نفت و گاز و پتروش�یمی و صنایع دریایی 
ونیروگاه�ی وآب وفاض�اب و واردات و ص�ادرات تجهیزات 
وماش�ین آات دس�تگاه های مربوطه وخط�وط انتقال نیرو 
ومیعان�ات گازی و نف�ت و آب و فاضاب ومش�تقات مربوطه 
ب�ه آنها وفروش و واردات و ص�ادرات کلیه کااهای بازرگانی 
ارائه کلیه خدمات مدیریت�ی اعم از مدیریت پروژه مدیریت 
پیمان ومدیری�ت کیفیت ومدیریت بازرگانی و اس�ترانژیک 
در کلی�ه مراحل پروژه اخذ واعطای نمایندگی و ش�رکت در 
کلی�ه مزایدات ومناقصات دولتی وخصوصی اخذ وام واعتبار 
وتس�هیات ریالی وارزی از کلیه بانکها و موسس�ات مالی و 
اعتب�اری طب�ق قوامین جاری کش�ور ) درص�ورت ضرورت 
قانون�ی انجام موضوعات فعالیت پ�س از اخذ مجوزهای ازم 
درص�ورت لزوم پس از اخذ مجوزه�ای ازم از مراجع ذیربط 
م�دت فعالیت : از تاریخ ثبت به م�دت نامحدود مرکز اصلی 
: اس�تان تهران - شهرس�تان تهران - بخش مرکزی - شهر 
ش�هید  پاکس�تان-کوچه  بهش�تی-خیابان  تهران-ش�هید 
حکیمی )دهم (-پاک 15-طبقه سوم-واحد غربی کدپستی 
1531745817 س�رمایه ش�خصیت حقوقی عبارت اس�ت از 
مبلغ 3000000000 ریال نقدی منقس�م به 1000 سهم 3000000 
ریال�ی تعداد 1000 س�هم آن ب�ا نام عادی مبل�غ 1050000000 
ریال توس�ط موسس�ین طی گواهی بانکی شماره 762 مورخ 
1397/02/27 نزد بانک اقتصاد نوین ش�عبه بلوار اس�فندیار 
با کد 167 پرداخت گردیده اس�ت والباقی در تعهد صاحبان 
س�هام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نعیمه سیف جمالی 
به ش�ماره ملی 0018056202و به سمت مدیرعامل به مدت 2 
سال آقای تیمور سیف جمالی به شماره ملی 0054490091و به 
سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای بهروز نادری 
نژاد به ش�ماره مل�ی 0068767773و به س�مت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 س�ال خانم فریبا مترجمی به شماره 
ملی 0076349349و به س�مت عضو هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقای فرهاد مترجمی به شماره ملی 0083482229و به 
سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 
: امضاء کلیه اوراق واسناد بهادار از قبیل چک, سفته , بروات 
و عقود اس�امی تعهدآور باامضای مدیرعامل یا رئیس هیئت 
مدیره هریک به تنهایی با مهر ش�رکت معتبر ونافذ میباشد. 
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای مرتضی 
کوهنورد به ش�ماره ملی 0491441010 به س�مت بازرس علی 
البدل به مدت یک س�ال مالی خانم میریوسف پیرانی اسگو 
به شماره ملی 1379072395 به سمت بازرس اصلی به مدت 
یک س�ال مالی روزنامه کثیر اانتش�ار حمای�ت جهت درج 
آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری تهران )508347(

برگ اجرائیه
مشخصات محکوم له نام : کمال .نام خانوادگی :مسگری. نام پدر: -شغل : -.نشانی:-.مشخصات 
محکوم علی�ه نام :داود.نام خانوادگی :افش�ار هاجری. نام پدر :عباس. نشانی:ش�هر ری.اتوبان 
شهید آوینی شهرک عمادآور پشت مسجد جامع پاک 4.محکوم به : به بموجب دادنامه شماره 
885/96/10/2 دادگاه ش�ورای حل اختاف شعبه شهر جدید هشتگردکه وفق دادنامه شماره-

ش�عبه-دادگاه تجدیدنظراس�تان-قطعیت حاصل کرده اس�ت .محکوم علیه محکوم اس�ت به 
پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار ریال بابت اجور معوقه و خسارت تاخیر درتخلیه 
از تاریخ 96/6/25 لغایت 96/7/30 به مبلغ س�ه میلیون وشش�صد هزار ری�ال و الباقی روزانه 
یکص�د ه�زار ریال تا زمان تخلیه به انضمام هزینه آب دویس�ت و ده هزار ریال و هزینه گاز دو 
میلیون و دویس�ت و پنج هزار ریال و هزینه برق یک میلیون و صدو ش�صت هزار ریال و مبلغ 
چهارص�دو هفت هزارو صدو هش�تاد ریال بابت هزینه دادرس�ی در حق محک�وم له و پرداخت 
نی�م عش�ر دولتی در حق دول�ت. محکوم علیه مکلف اس�ت از تاریخ اب�اغ اجرائیه :1-پس از 
اب�اغ اجرائی�ه ظرف ده روز مفاد آنرا بموق�ع اجرا گذارد.2- ترتیبي ب�راي پرداخت محکوم به  
بدهد.3 - مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس�تیفا محکوم به از آن میس�ر باشد. چنانچه خود 
را ق�ادر ب�ه اجراي مفاد اجرائیه نداند بای�د ظرف مهلت ده روز صورت جام�ع دارائی خود را به 
قس�مت اجراتس�لیم کنداگر مالی ندارد صریحا اعام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهل�ت مذکور معلوم ش�ود که قادر به اج�رای حکم و پرداخت محکوم به ب�وده اید.لیکن برای 
ف�رار از پرداخت اموال خودرا معرفی نکنید یا صورت خاف واقع دارایی خود بدهید بنحوی که 
اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش�د.4-عاوه بر موارد باا که قسمتی از ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به 
م�واردی از قانون اجرای احکلم و قانون آئین دادرس�ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده 

است .توجه نموده و به آن عمل نماید.
شورای حل اختاف حوزه شهر جدید هشتگرد – حامد مومنی نژاد         دادنامه  72 

آگهی تغییرات شرکت ایران پیچکار سهامی خاص به 
شماره ثبت 46769 و شناسه ملی 10100919880 

به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1397/06/09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : اعضاء هیئت 
مدیره دو یاسه نفر میباشند که بدینوسیله ماده مربوطه 

اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )508348(

آگهی تغییرات شرکت هوشمند شبکه پایدار 
سهامی خاص به شماره ثبت 535077 و شناسه ملی 

 14008006376
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/02/10 
تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : محل ش�رکت ب�ه آدرس 
تهران-ایرانشهر-کوچه جلیل مژدهی-خیابان سمیه-

پ�اک 159- طبقه همک�ف کد پس�تی 1581759413 
تغییر یافت . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )508356(

مفقودی 
کارت دانش�جویی اینجان�ب علیرضا قلی�ان فرزند محمد به 
شماره  دانش�جویی:9713204مقطع کارشناسی ارشد رشته 
مکاترونیک از دانش�گاه صنعتی ش�اهرود مفقود گردیده از 

درجه اعتبار ساقط است .
79 - شاهرود
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 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگس�تری اس�تان فارس 
گفت: محکومیت عضو ش�ورای ش�هر 
ش�یراز، ارتباط�ی با توئیت ن�گاری وی 
ندارد و او به جرم فعالی�ت تبلیغی علیه 
نظام و اق�دام علیه امنی�ت ملی، دوران 

محکومیت خود را می گذراند.

حجت ااسام سیدکاظم موس��وی در نشست 
خبری هفته قوه قضاییه، در خصوص محکومیت 
عضو شورای شهر ش��یراز اظهار کرد: این فرد به 
جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت 
ملی، دوران محکومی��ت خود را می گذراند و این 

محکومیت ارتباطی با توئیت نگاری وی ندارد.
وی با بیان اینکه یک سال حبس و اقامت اجباری 
)تبعید( در یکی از استان های دیگر، حکم قضایی 
است که این فرد به آن محکوم شده و این حکم در 
حال اجراست، ادامه داد: عضو شورای شهر شیراز، 
در شرایطی کامًا معمولی و برابر با سایر زندانیان 
قرار دارد و برخورداری از عفو یا کاهش محکومیت 
در اختیار شورای طبقه بندی زندان و کمیسیون 
عفو استانی اس��ت و هیچ نهاد، ارگان و شخص 
دیگری نمی تواند در این زمینه تقاضای عفو کند.

رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه 
تفاوت ویژه ای برای این عضو ش��ورای اسامی 
شهر شیراز با س��ایر محکومان قائل نمی شویم، 
اف��زود: جرم اق��دام علیه امنیت مل��ی برای این 
فرد محرز ش��ده اس��ت اما مفاد پرون��ده اتهامی 
وی جنبه محرمانه دارد. در زمینه فعالیت تبلیغی 
علیه نظام نیز قصد اطاع رس��انی و افشای آن را 
نداشتیم اما این موضوع توس��ط همسر نامبرده 

اطاع رسانی شد.

 12 تیر زمان برگ�زاری دادگاه عامل 
شهادت امام جمعه کازرون

به گزارش خبرگزاری ها، موسوی در ادامه اظهار 
کرد: پرونده ش��هادت امام جمع��ه فقید کازرون، 
چه��ار روز بعد از وق��وع حادثه منج��ر به صدور 
کیفرخواست شد و جلسه رس��یدگی به اتهامات 

متهم، 12 تیرماه برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه پرونده سیل شیراز، از دیدگاهی 
کارشناسی بررسی شده و همه ابعاد آن هم مورد 
توجه قرار گرفته است، افزود: اگر اعضای شورای 
اسامی شهر ش��یراز تمایل دارند که این پرونده 
سریع تر به نتیجه برسد، از اظهارنظری که منجر 

به اخال در پرونده شود، خودداری کنند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان فارس تصریح 
کرد: این پرون��ده بدون تاثیرپذیری از این و آن و 
به ش��کلی کاما عادانه رسیدگی شده و تاش 
می کنیم کیفرخواست بعد از طی روند قانونی در 
کوتاه ترین زمان ممکن صادر و وقت رس��یدگی 

تعیین شود.

 تشکیل 2 پرونده جدید در شعب ویژه 
دادگاه های مفاسد اقتصادی فارس 

موس��وی با بیان اینک��ه 5 پرونده اقتصادی در 
شعب ویژه دادگاه های مفاسد اقتصادی استان 
فارس رس��یدگی ش��ده است، از تش��کیل دو 
پرونده جدید خب��ر داد و بیان کرد: دادگاه های 
مفاس��د اقتص��ادی همچن��ان در این اس��تان 
به صورت علن��ی برگزار می ش��ود و بر حضور 

خبرن��گاران تاکی��د داری��م. 
وی در خصوص پرونده ثبت احوال، عنوان کرد: 
این پرونده 37 متهم دارد، قرار جلب به دادرس��ی 
صادر شده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس 

نیز به آن رسیدگی می کند.
رییس کل دادگس��تری اس��تان فارس ادامه داد: 
عناوین اتهامی متهمان پرونده ثبت احوال، قلمداد 
کردن طفل به زن دیگری غیر از مادر و اخذ رشوه 
است و چهار متهم ردیف های اول، دوم، چهارم و 

ششم، از کارکنان ثبت احوال هستند.
وی درخصوص پرونده فرمانداری مرودشت نیز 

با بیان اینکه جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان 
این پرون��ده، در تاریخ 31 تیرماه امس��ال برگزار 
می ش��ود، اضافه کرد: اتهام متهمان این پرونده 
ارتشا و اختاس است و مسئوانی از بخشداری 
مرکزی مرودشت، بخشداری سیدان و فرمانداری 

مرودشت به عنوان متهم حضور دارند.

 17 متهم گردشگری و تورگردانی به 
قید وثیقه آزادند

موس��وی درباره رس��یدگی به پرونده 17 متهم 
تورگردانی و گردشگری که چندی پیش احضار 
شدند، نیز گفت: این متهمان اکنون به قید وثیقه 
آزادند. ترویج فس��اد و ابتذال و تبلیغ مفس��ده در 
فضای مج��ازی در اتهامات این افراد وجود دارد. 
کیفرخواس��ت این پرونده صادر ش��ده است و در 

موعد قانونی در دادگاه مطرح خواهد شد.

 پرونده نفت و گاز زاگرس جنوبی 14 
متهم دارد

رییس کل دادگستری استان فارس درباره پرونده 
اتهامی ش��رکت نفت و گاز زاگ��رس جنوبی نیز 
اظهار کرد: این پرون��ده 14 متهم دارد و موضوع 

اتهامی اکثر متهمان اخذ رشوه است.
وی ادامه داد: حدود ی��ک میلیارد و 210 میلیون 
تومان رشوه در این شرکت رد و بدل شده و تبانی 

در معامات، از دیگر موارد اتهامی است.
موسوی با بیان اینکه در تیرماه جاری احکام قطعی 
این پرونده صادر می شود، خاطرنشان کرد: برخورد 
قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی، محور 
اصلی فعالیت های قضایی است و در این پرونده 
نیز بدون اغماض برخورد قانونی به عمل می آید.

محکومیت عضو شورای شهر
ارتباطی با توئیت نگاری وی ندارد

رییس کل دادگستری استان فارس:

سرکشی دوره ای و منظم 
به زندان ها

مدیرکل زندان های اس��تان لرس��تان، از جمله موضوعات اباغی 
ازس��وی رییس س��ازمان زندان ها، به موضوع اش��تغال زندانیان، 
رس��یدگی به امور زندانیان مهریه به عنوان ی��ک تکلیف، تعامل با 
دستگاه قضایی به منظور رفاه حال مددجویان و رسیدگی به وضعیت 
معتادان متجاهر و زندانیان بیمار تاکید کرد. رضا محمدی اصل در 
جلسه شورای اداری زندان های استان لرستان با بیان اینکه موضوع 
کاهش جمعیت کیفری از مهمترین اولویت های سازمان زندان ها 
و ریاس��ت قوه قضاییه اس��ت، اظهار کرد: در سال گذشته بنا بر عفو 
رهبری در سالروز پیروزی انقاب اسامی ما شاهد کاهش چشمگیر 
جمعیت کیفری در زندان های سراس��ر کش��ور بودیم. وی در ادامه 
تصریح کرد: از دیگر موضوعات اباغی ریاست سازمان زندان ها، 
بحث اشتغال زندانیان، رس��یدگی به امور زندانیان مهریه به عنوان 
یک تکلیف، رشد 25 درصدی کاهش آسیب نسبت به سال گذشته، 
روان سازی مدیریت و تعامل با دستگاه قضایی به منظور رفاه حال 
مددجویان، رس��یدگی به وضعیت معتادان متجاهر و زندانیان بیمار 
و ... اس��ت لذا ما باید طوری برنامه ریزی کنیم که این دستورات به 
خوبی در زندان ها اجرایی شوند. مدیرکل زندان های استان لرستان 
افزود: مسئوان زندان های استان و مدیران واحدها موظفند حداقل 
ماهی دو بار به زندان ها سرکشی کنند و از نزدیک شاهد فعالیت های 

حوزه مربوطه خویش باشند.

ضرورت تکمیل و تجهیز اردوگاه 
حرفه آموزی و کاردرمانی سمنان

مدیرکل زندان های اس��تان س��منان بر ضرورت تکمیل و تجهیز 
اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی این استان تاکید کرد.

محمود باهنر در جلس��ه مشترک دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر 
کشور و استاندار س��منان در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای 
تجهیز اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی سمنان، ضمن ارایه گزارشی 
از آخرین وضعیت آماری و ساختاری این اردوگاه که محل نگهداری 
محکومان مواد مخدر استان است، بر ضرورت تکمیل و تجهیز آن 

و همچنین تحویل انواع خودروی مورد نیاز تأکید کرد.

بازدید مدیرکل زندان های بوشهر 
از زندان دشتی

مدیرکل زندان های استان بوشهر از زندان شهرستان دشتی بازدید 
کرد. سید قاس��م طباطبایی مهر در بازدید از زندان دشتی بر پیشبرد 
اه��داف زندانبانی اس��امی ب��ا بهره گیری از توانای��ی و تخصص 
مددجویان زندان ها در س��ال جاری که به عنوان س��ال رونق تولید 
نامگذاری شده است، تأکید و اظهار کرد: به منظور دستیابی به اهداف 
سازمان زندان ها و اصاح و تربیت مددجویان، برنامه های فرهنگی 
و آموزشی خوبی ازطریق تعامل با اداره کل فنی و حرفه ای و نهضت 

سوادآموزی تدارک دیده شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: تاش می ش��ود ت��ا در زندان های اس��تان، 
استعدادهای نهفته مددجویان کشف ش��ده و با ارایه آموزش های 

ازم، از نیروی کار آنها استفاده بهینه شود.

اختیارات و وظایف دادستان
بازپرس دادسرای عمومی و انقاب تهران در خصوص برخی وظایف 
و اختیارات دادستان گفت: اگر حقوق کارگران در شرکتی پرداخت 
نش��ود، علی ااصول دادستان اختیار خاصی ندارد و تجمع هایی که 

بعضاً در مقابل دادستانی انجام می شود شاید قابل توجیه نباشد.
حسین اعظمی در خصوص وظایف و اختیارات دادستان در قوانین 
و مقررات اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات، دادستان باید برای 
حفظ حقوق عمومی اق��دام کند و از جمله  وظای��ف عمده وی، در 
حوزه تعقیب متهمان و کشف جرم و اجرای مجازات است بنابراین 
علی ااصول در خصوص اختافات مالی اختیار خاصی ندارد و غیر 
از موارد نادر مثل ورشکس��تگی باید برای رسیدگی به اختاف، به 

دادگاه حقوقی یا شورای حل اختاف رجوع کرد. 
وی ادامه داد: مثًا در غالب موارد عدم اجرای تعهدات پیش فروش 
اتومبیل یا آپارتمان جنبه حقوقی دارد و اختافات ناش��ی از آن باید 
در مراجع حقوق طرح شود مگر اینکه اثبات شود که عدم اجرای این 
تعهدات به واس��طه کاهبرداری یا جرم دیگری بوده و این جرایم 

باعث عدم اجرای تعهدات پیش فروش شده است.

 حفظ حقوق عمومی از وظایف دادستان است
بازپرس دادسرای عمومی و انقاب تهران افزود: ذکر یک نکته در 
این مورد خالی از لطف نیس��ت و آن اینکه در برخی موارد مشاهده 
می ش��ود که تعداد متضررین از عدم اجرای تعهدات زیاد است و در 
شرایط فعلی آن فرد یا بنگاه اقتصادی توانایی اجرای تعهدات را ندارد 
و به این دلیل عموم مردم متضرر می ش��وند. در این حالت دادستان 
می تواند بدون اینکه لزومی به احراز جرم داش��ته باشد، به موضوع 

ورود کرده و اقداماتی انجام دهد.
ب��ه گزارش مهداد، وی با بیان اینکه ماده 22 قانون آیین دادرس��ی 
کیفری یکی از وظایف دادستان را »حفظ حقوق عمومی« دانسته 
است، عنوان کرد: یکی از مصادیق حفظ حقوق عمومی، کمک به 
مردمی است که به  واس��طه  عدم اجرای کان تعهدات بنگاه های 

پیش فروش  کننده متضرر می شوند.
اعظمی همچنین در پاسخ به این پرسش که در خصوص اختافات 
خانوادگی، دادس��تان چه اختیاراتی دارد، بیان ک��رد: در اختافات 
خانوادگی نیز وضع به همین منوال اس��ت و دادستان اختیار خاصی 
ندارد بنابراین دادسرا صاحیت رسیدگی نخواهد داشت مگر اینکه 
بحث ترک نفقه یا ممانعت از ماقات طفل مطرح شده یا اختافات 
خانوادگی منتهی به نزاع و درگیری شود که در این صورت دادستان 
می تواند وارد عمل شده و در صورت شکایت شاکی رسیدگی کند. 
بنابرای��ن باید به این نکته توجه داش��ت که مس��ایلی از قبیل عدم 
پرداخت مهریه یا مطالبات مالی زوجه، در دادس��را و نزد دادس��تان 

قابل  طرح نیست. 
وی خاطرنشان کرد: در اختافات کارگر و کارفرما و نیز مستخدمان 
دولتی با س��ازمان ها و نهادها قاعدتاً دادس��تان اختیاری برای ورود 
ندارد و حسب مورد هیات های حل اختاف کارگری و کارفرمایی یا 
دیوان عدالت اداری صالح خواهند بود. از این  رو، به نظر می رسد که 
اگر حقوق کارگران در شرکتی پرداخت نشود، علی ااصول دادستان 
اختیار خاصی ندارد و تجمع هایی که بعضاً در مقابل دادستانی انجام 

می شود شاید قابل توجیه نباشد.

بازگشت بیش از یک هزار هکتار از 
اراضی طبیعی به اراضی ملی

رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: سال گذشته یک هزار و 
50 هکتار از اراضی خارج از محدوده شهرها که مربوط به منابع طبیعی بود، 
به اراضی ملی بازگردانده شده است. حجت ااسام اسداه جعفری در دیدار 
مسئوان دستگاه قضایی استان خراسان شمالی با نماینده ولی فقیه در این 
استان به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهار کرد: 30 درصد پرونده های ما در 
شورای حل اختاف منجر به سازش می شود؛ از این رو باید از ظرفیت های 
مختلف مردمی برای افزایش صلح و سازش در استان استفاده کنیم. وی 
در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضایی در حوزه انفال و شورای حفظ حقوق 
بیت المال هم گام های بسیار بزرگی برداشته شده است، افزود: پیشگیری 
از تجاوزات به اراضی ملی از اولویت های دستگاه قضایی استان خراسان 
شمالی است. جعفری خاطرنشان کرد: در این زمینه سال 98 را سال تعیین 
تکلیف اراضی ملی تعیین کرده ایم تا اراضی ملی استان سنددار شده و طرح 
کاداستر اجرایی شود. وی با اشاره به بازپس گیری زمین های واگذارشده 
به اش��خاص و مراکز به بهانه سرمایه گذاری، ادامه داد: در این راستا سال 
گذشته یک هزار و 50 هکتار از اراضی خارج از محدوده شهرها که مربوط 

به منابع طبیعی بود، به اراضی ملی بازگردانده شده است.

افزایش تعداد دادگاه های تجدیدنظر 
طی سال جاری در اصفهان

رییس کل دادگس��تری اس��تان اصفه��ان از افزایش تع��داد دادگاه های 
تجدیدنظر در این استان به عنوان یکی از برنامه های دادگستری اصفهان 

در سال 98 خبر داد.
محمدرضا حبیبی به مناس��بت هفته قوه قضاییه در جمع اصحاب رسانه 
گفت: 10 ش��عبه جدید  دادگاه تجدیدنظر در اس��تان اصفهان در سال 98 
راه اندازی می شود که هدف از راه اندازی این تعداد شعبه جدید، تسریع در 

فرآیندهای قضایی  است.
وی ادامه داد: در سال گذشته 296 هزار و 617 پرونده به دادسراها وارد شد 
که با جمع پرونده های دادگاه کیفری شماره یک حدود 300 هزار پرونده 

در استان اصفهان تشکیل شده است.
به گفته حبیبی، توهین به اشخاص عادی، ایراد صدمه بدنی در تصادفات و 
سرقت مستوجب تعریز سه اتهام اول استان اصفهان در سال گذشته بوده 
است همچنین توهین، سرقت مستوجب تعزیر و ایراد صدمه در تصادفات 
سه اتهام اول استان در سال 98 است.علی اصفهانی، دادستان عمومی و 
انقاب مرکز استان اصفهان نیز در این نشست بیان کرد: برای جلوگیری 
از تعطیلی کارخانجات از جمله کارخانه کاشی نیلو و پلی اکریل در اصفهان 
اقدامات خوبی صورت گرفته است تا از بیکاری کارگران جلوگیری شود.

در صورت مس�تحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع 
باید عاوه بر رد ثمن به مش�تری چنانچه مشتری جاهل به 
فساد معامله باش�د، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. سؤال 
این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟
با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی که مستحق للغیر جاهل 
به فساد معامله باشد، باید غرامت وارده را بپردازد. غرامت وارده به مشتری 
علی ااصول خس��ارات و مخارجی است که مش��تری در معامله مربوط 
متحمل مي شود، نظیر مخارج دالی، باربری، تعمیرات و امثال آن و شامل 
افزایش قیمت ملک نمی شود. در خصوص نظریات مختلفی که در مورد 
جبران ضرر و زیان وارده به خریدار ابراز مي ش��ود عاوه بر آنکه موضوع 
متنازع فیه، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است، اصوا 
خسارات موضوع مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقاب در امور مدنی، فقط در محدوده همان مواردی که در این مقررات 
به آن اشاره شده، قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد غرامت مورد 

نظر ماده 391 قانونی مدنی نیست.

اصوا در ارتب�اط با مس�ئولیت پرداخت دیه، اح�راز رابطه 
اسنادی شرط اساس�ی اس�ت و چنانچه میان فعل یا ترک 
فعل صورت گرفته با نتیجه زیانبار رابطه ای از نوع مباشرت، 
مشارکت یا تس�بیت نباشد، نمی توان کس�ی را محکوم به 
پرداخت دیه یا جبران خسارات کرد. حال سوال این است که 
آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه 
یا کارگ�ران، به پرداخت دیه محکوم ک�رد؟ به عنوان مثال، 
در یکی از نظ�رات بازرس فن�ی اداره کار، رییس آموزش و 
پرورش منطقه به میزان ۶0 درصد در شکستگی پا و دست 
یکی از مس�تخدمان مدارس تابعه خویش ب�ه لحاظ عدم 

نظارت محکوم شده است.
ماده 95 قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار 
را بر عهده کارفرما یا مسئوان واحدهای ذی ربط قرار داده است همچنین 
برابر تبصره ذیل ماده 14 قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392 عدم 

حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.

با توجه ب�ه مقررات ماده 3۶2 قانون امور حس�بی، آیا برگ 
شناسنامه موضوعیت دارد و اگر متقاضی گواهی حصر وراثت 
نتواند مشخصات شناسنامه یا فتوکپی آن را به دادگاه ارایه 
دهد اما ب�ا مدارک دیگر بتواند مش�خصات متوفی و ورثه را 
ثابت کند، دادگاه می تواند مدارک دیگر را قبول کند یا خیر؟

ماحظه برگ شناسنامه ورثه از لحاظ تعیین مشخصات وراث است و اگر 
دادگاه به نحو دیگری هم این امر را احراز کند، می تواند بر اساس آن اقدام 

کند بنابراین ماحظه شناسنامه وراث موضوعیت ندارد.

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اش�تغال ب�ه تحصیل زوجه که 
توس�ط زوج از دادگاه درخواس�ت ش�ده، منطبق با موازین 

قانونی است یا خیر؟
تحصیل، از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق، 
نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقرره ای وجود ندارد و اشتغال 
به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون 
مدنی خارج اس��ت. بدیهی است، چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل، مغایر 
تکلیف وی به تمکین از زوج باش��د، زوج می تواند با اقامه دعوای الزام به 

تمکین، نشوز زوجه را اثبات کند.

متاس�فانه در برخی موارد ش�اهد از هم 
پاش�یدن زندگی زوجی�ن و وقوع طاق 
بی�ن آنها هس�تیم. ح�ال آنک�ه حاصل 
ازدواج، غالبا فرزند یا فرزندانی اس�ت 
که گاهی بر س�ر نگه�داری و حضانت 
آنها بین والدین اختافات شدیدی رخ 
می دهد. به همین دلیل باید بررسی کنیم 
که منشا حق حضانت والدین چیست و 

چگونه ایجاد می شود؟ 

بر اس��اس ماده 1168 قانون مدن��ی، نگهداری 
اطفال، حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است. 
بنابراین نگه��داری از اطفال تنها یک حق نبوده 
بلکه تکلیفی قانونی نیز اس��ت ک��ه قانونگذار بر 

عهده پدر و مادر گذاشته است.
در مواردی، قانونگذار با پیش بینی شرایطی، حق 
حضانت را از والدین س��لب می کند زیرا اساس��ا 
مصلحت طفل و حفظ امنیت روحی و روانی او، بر 

حق حضانت والدین مقدم است.
بنابرای��ن قانونگذار در م��اده 1173 قانون مدنی 
بیان نموده اس��ت: »هر گاه در اثر عدم مواظبت 
یا انحطاط اخاقی پدر یا مادری که طفل تحت 
حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخاقی 
طفل در معرض خطر باشد، محکمه می  تواند به 
تقاضای اقربای طفل یا ب��ه تقاضای قیم او یا به 
تقاضای رییس حوزه  قضایی، هر تصمیمی را که 
برای حضانت طف��ل مقتضی بداند، اتخاذ کند.« 
بنابرای��ن چنانچه والدین فاق��د صاحیت ازم 
برای نگهداری طفل باشند این حق از آنها سلب 

خواهد شد.
 

 مصادیق ع�دم مواظبت ی�ا انحطاط 
اخاقی 

موارد ذیل از مصادی��ق عدم مواظبت یا انحطاط 
اخاقی هر یک از والدین است که شامل داشتن 
اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط 
هر یک از والدین؛ اش��تهار هر ی��ک از والدین به 
فساد اخاق و فحشا؛ ابتای هر یک از والدین به 
بیماری  های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ 
سوءاس��تفاده هر یک از والدی��ن از طفل یا اجبار 
او به ورود در مش��اغل ضداخاقی مانند فساد و 
فحش��ا، تکدی گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب 
و ج��رح خارج از ح��د متعارف توس��ط هر یک از 

والدین می شود.
منظور از اعتیاد در بند اول »اعتیاد زیان آور« و نه 

هر اعتیادی است. البته تشخیص زیان آور بودن 
یا نبودن اعتیاد تنها با مقام قضایی رسیدگی کننده 

به دعوای سلب حضانت است. 
همچنین هر نوع ادعایی دال بر اش��تهار به فساد 
اخاقی، اثبات کننده فساد اخاقی نیست و این 
ادعا باید به وس��یله ادله محکمه پسند، در دادگاه 
صالح اثبات ش��ده و س��پس دادخواس��ت سلب 

حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.
با توجه به موارد پیش گفته یکی از موارد س��لب 
حضان��ت، ضرب و ج��رح خارج از ح��د متعارف 
اس��ت. حال آنکه بر اس��اس م��اده 1179 قانون 
مدنی، ابوین در حدود متعارف و برای تادیب حق 
تنبیه بدنی فرزند را دارند. اما چنانچه تنبیه وارده 
بیش��تر از حد متعارف و تادیب باشد، می تواند از 
موارد س��لب حضانت طفل باشد. تشخیص این 
موضوع با دادگاه رسیدگی کننده به دعوی سلب 

حضانت است.

 حضانت اطفال پس از جدایی والدین 
پس از جدایی والدین، طبیعتا وضعیت نگهداری 
از اطفال تغییر می کند. بر اساس ماده 1169 قانون 
مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت 
اطفال تا هفت س��ال تمام با مادر و س��پس با پدر 
اس��ت. اما به هر حال مصلحت طفل مهمترین 
فاکتور برای اعطای حضانت وی است که مرجع 

تشخیص آن نیز دادگاه است.
پدر نمی تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، 

درخواست لغو حضانت وی را مطرح کند. تنها در 
ص��ورت ازدواج مادر با ش��خص دیگر یا حدوث 
جن��ون بر وی یا وجود ش��رایط مق��رر در قانون، 
می توان درخواس��ت لغ��و حضانت را ب��ه دادگاه 

صالح تقدیم دارد.
بر اس��اس تصریح قانون، تنها ازدواج مادر مجوز 
لغو حق حضانت است و آش��نایی متعارف وی با 
مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر 

برای حضانت طفل نیست.
بر اساس ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت 
یکی از والدین، حق حضانت با دیگری اس��ت و 
حتی اگر متوفی پدر بوده و برای طفل، قیم تعیین 

کرده باشد، باز هم حضانت با مادر است.
در صورت جدایی بین والدین، والد دیگری که فاقد 
حق حضانت است مگر به موجب قانون یا شرایط 
مقرر؛ حق دارد که فرزندش را ماقات کند. تعیین 

زمان و مکان این ماقات ها با دادگاه است.
بر اساس ماده 40 قانون حمایت خانواده هر کس 
از اجرای حک��م دادگاه در م��ورد حضانت طفل 
خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد 
طفل امتناع کند، در صورت تقاضای طرف مقابل، 
به دس��تور دادگاه تا زمان اج��رای حکم دادگاه، 

بازداشت می  شود. 
بنابراین جلوگیری از دیدار طفل یا عدم استرداد 
وی، ضمان��ت اج��را دارد. همچنین خارج کردن 
طفل از کشور یا بردن وی به شهر دیگری مستلزم 

تایید و اجازه دادگاه است. 

بر همین اس��اس و با اس��تناد به م��اده 42 قانون 
حمایت خان��واده، صغیر و مجن��ون را نمی  توان 
بدون رضایت ول��ی، قیم، مادر یا ش��خصی که 
حضانت و نگهداری به او واگذار ش��ده اس��ت، از 
محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل 
از وق��وع طاق به محل دیگر یا خارج از کش��ور 
فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر 
و مجنون بداند و ب��ا در نظر گرفتن حق ماقات 

اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. 
دادگاه در ص�ورت موافقت با خ�ارج کردن صغی�ر 
و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذي  نفع، براي 
تضمی��ن بازگردان��دن صغیر و مجن��ون تأمین 
مناس��بي اخذ مي  کند. بنابراین نبای��د این گونه 
پنداش��ت که چون وایت فرزند با پدر است، وی 
می تواند طفل را بدون اجازه از کش��ور خارج کند 
بلک��ه قانونگذار حق دیدار با طف��ل را برای مادر 
ملحوظ  و محترم دانسته و همچنین عکس این 

موضوع نیز صادق است.
در صورتی که حضانت طفل ب��ا یکی از طرفین 
بوده و طرف دیگ��ر بنا به دایل قانونی، خواهان 
لغو حضانت از وی باشد، باید به دادگاه محل اقامت 
طفل مراجعه )دفتر خدمات قضایی دادخواست را 
ثبت می کند( و دادخواست لغو حضانت خود را با 
ادله و مستندات به دادگاه تقدیم کند.  دادگاه پس 
از بررسی و رسیدگی، چنانچه دایل لغو حضانت 
را موجه بداند، حضانت را از طرف مقابل س��لب 

می کند و رای بر سلب حضانت خواهد داد.

شرایط لغو حضانت فرزندان

گزیده ها

دانستنی های حقوقی

رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، جزییات 
پرونده اختاس فرماندار  س�ابق س�راوان و نی�ز اعام حکم 

پرونده تجاوز به عنف در ایرانشهر را تشریح کرد.

حجت ااس��ام ابراهیم حمیدی در نشس��ت خبری به مناسبت هفته 
قوه قضاییه با اش��اره به موضوع دس��تگیری فرماندار سابق شهرستان 
سراوان، اظهار کرد: در خصوص این پرونده که اتهام اصلی مطرح شده در 
آن بحث رشوه و کسب مال از طریق نامشروع و فساد اداری است تاکنون 

مبلغی بالغ بر سه میلیارد تومان ادعا شده اما هنوز قطعی نشده است.
وی ادام��ه داد: این پرونده در زاهدان در حال بررس��ی اس��ت و روند آن 

به طور قانونی در جریان بوده که قاعدتاً پس از اتمام بررس��ی و تکمیل 
مس��تندات و صدور کیفرخواس��ت مربوطه جهت رس��یدگی قضایی به 

دادگاه ارسال می شود.
رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان ضمن اشاره به صدور 
رأی پرونده تجاوز به عنف در شهرس��تان ایرانشهر، بیان کرد: تجاوز به 
عنف، آدم ربایی، س��رقت، ضرب و جرح، حمل و نگهداری ساح گرم و 
تهیه فیلم مستهجن از قربانیان برای تهدید مهمترین اتهامات پنج متهم 
این پرونده بود که خوشبختانه دستگاه قضایی بدون اغماض رأی متهمان 
پرونده را صادر کرده و با توجه به اینکه متهمان به رأی اعتراض کرده اند، 
پس از رس��یدگی به اعتراض و تایید حکم نهایی در دیوان عالی کش��ور 

مجازات این افراد در ماعام اجرا خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با توجه 
به پیگیری سه نفر از شکات و انجام تحقیقات، وقوع بزه در خصوص این 
ش��کات به اثبات رسید بنابراین چهار نفر از متهمان این پرونده هر کدام 
به س��ه فقره اعدام محکوم شدند که در صورت تأیید این حکم در دیوان 
عالی کشور، در ماعام و در یکی از میادین شهر اجرا خواهد شد همچنین 
متهمان بابت آدم ربایی هر کدام به سه فقره 15 سال حبس محکوم شدند 
و بابت س��رقت اموال به سه فقره سه سال حبس و 74 ضربه شاق و رد 
مال به شکات محکوم شدند. متهمان بابت جراحات و صدمات روحی و 
معنوی به شکات به پرداخت دیه و خسارت و بابت حمل ساح غیرمجاز 

هر کدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

تشریح احکام متهمان پرونده تجاوز به عنف در ایرانشهر
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   اجتماعی  

چهره ها

افزایش چشمگیر کشفیات مواد مخدر 
در فرودگاه ها

 فرمانده پلیس فرودگاه های کش��ور 
اظهار کرد: بیش��ترین کش��فیات در 
فرودگاه حضرت امام )ره( بوده است. 
سردار حسن مهری گفت: کشفیات 
مواد مخ��در در فرودگاه ها در س��ال 
جاری نس��بت به س��ال گذشته 72 
درصد افزایش داش��ته اس��ت. وی 
عنوان کرد: آمار دستگیری ها و کشف قاچاقچیانی که مواد مخدر را می بلعند 

به ترتیب سه و دو برابر افزایش یافته است.

سکونت 20درصد ایرانی ها 
در بافت فرسوده 

 مدیرعامل س��ازمان نوسازی شهر 
تهران گفت: در ش��هرهای کش��ور 
ح��دود 1350 ه��زار هکت��ار بافت 
فرسوده و سکونتگاه غیررسمی وجود 
دارد، یادآور شد: حدود 20 میلیون نفر 
از جمعیت کش��ور در این محدوده ها 
س��اکن هس��تند. کاوه حاجی علی 
اکبری تصریح کرد: در شهر تهران حدود 15 هزار هکتار بافت ناپایدار وجود 

دارد که در مقابل زلزله آسیب پذیر هستند.

غربالگری سامت روان دانش آموزان 
از مهرماه

 مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت 
آموزش و پرورش با بیان اینکه تا سال 
گذشته همه دانش آموزان پایه هفتم، 
هشتم و بخشی از دانش آموزان پایه 
نهم مورد س��نجش ق��رار گرفته اند، 
اعام کرد: از مهرماه غربالگری پایه 
س��امت روان در تمام��ی مقاط��ع 
تحصیلی انجام می شود. مسعود ش��کوهی افزود: غربالگری پایه توسط 
معلمان انجام می شود و معلمان مشاهدات خود را در سامانه همگان ثبت 
می کنند. درمراحل بعدی در صورت نیاز مداخات تخصصی از سطح مشاور 

مدرسه تا هسته های مشاوره در سطوح استانی صورت می گیرد.

هشدار به داوطلبان کنکور
س��ازمان س��نجش آموزش کش��ور به داوطلبان آزمون سراسری 
س��ال 98 درباره کاهبرداری و اخاذی در فضای مجازی هش��دار 
داد. این س��ازمان اعام کرد: مش��اهده می ش��ود برخی از افراد و 
مؤسسات سودجو و کاهبردار با انجام تبلیغات در فضا های مجازی 
و با ادعای واهی دسترسی به س��ئواات آزمون سراسری، اقدام به 

کاهبرداری می کنند. 

سلب حضانت خانواده های
سوء استفاده کننده از کودکان

معاون امور اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی با بی��ان اینکه در طرح 
جمع آوری کودکان کار و خیابان متناس��ب ب��ا وضعیت خانوادگی 
ک��ودکان، رویکردهای ما نیز متفاوت خواه��د بود، توضیح داد: اگر 
خانواده نیازمند و دچار فقر مالی باش��د، اقدامات حمایتی برای آنها 
انجام داده خواهد شد. حبیب اه مسعودی فرید افزود: با این حال اگر 
متوجه شویم که خانواده ای کودک را کرایه داده  یا سوء استفاده های 
دیگری از کودک می کنن��د، برخورد قضایی با آنها صورت گرفته و 

حتی با دستور دادستان از خانواده سلب حضانت می شود.

آغاز طرح هوشمندسازی پارک 
حاشیه ای در تهران

سرپرس��ت معاونت فنی و مهندسی س��ازمان حمل ونقل ترافیک 
شهرداری تهران گفت: طرح مدیریت هوش��مند پارک حاشیه ای 
از روز گذش��ته به صورت پایلوت در منطقه 2 آغاز شده است. وحید 
س��رلک تصریح کرد: مدیریت  پ��ارک حاش��یه ای اتفاق جدیدی 
نیست، چراکه پیش از این فضای پارک خودروها توسط پارکبان و 
یا پارکومتر کنترل می ش��د، اما در این طرح با حذف نیروی انسانی 
و پارکومترها که به دلیل تکنولوژی قدیمی مشکات زیادی برای 
شهروندان ایجاد کرده بودند، تنها نسبت به مدیریت هوشمند پارک 

حاشیه ای اقدام کردیم.

تمدید تاریخ اعزام به خدمت 
مشموان برای حج تمتع

معاون احضار و اعزام س��ازمان وظیفه عموم��ی نیروی انتظامی از 
تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشموان برای سفر حج تمتع خبر داد. 
سرهنگ نجف حمیدزاده افزود: مشموانی که در سال جاری برای 
تشرف به حج تمتع معرفی ش��ده اند، می توانند با فیش واریزی حج 
و نامه کاروان از طریق یک��ی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 

پلیس +10 برای ثبت درخواست تمدید اقدام کنند.

اجرای نظام مراقبت از خون
در 80درصد بیمارستان ها

سخنگوی سازمان انتقال خون، گفت: در حال حاضر نظام مراقبت 
از خون و سامت خون در 80 درصد بیمارستان های کشور اجرا می 
شود. بشیر حاجی بیگی با عنوان این مطلب که ایران جزو 20 کشور 
عضو انجمن علمی خون نادر اس��ت، افزود: ما جزو پنج کشور برتر 

آسیا در زمینه طب انتقال خون هستیم. 

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

تشییع پیکر مطهر1۵۰ شهید در ایام شهادت امام صادق)ع(
فرمانده سپاه محمد رسول اه )ص( تهران بزرگ گفت: قرار 
است همزمان با ایام ش�هادت امام جعفر صادق )ع( مراسم 
تشییع پیکر پاک شهدای دفاع مقدس در تهران و 10 استان 

دیگر برگزار شود.

سردار محمدرضا یزدی رئیس س��تاد اجرایی مراسم تشییع پیکرهای 
150 شهید دوران دفاع مقدس با اعام این خبر در نشست خبری که در 
س��اختمان ستاد مرکزی راهیان نور برگزار شد، گفت: از این تعداد 116 

شهید گمنام و 34 شهید شناسایی شده هستند.
وی یادآور شد: مراس��م وداع با این ش��هیدان، چهارشنبه پنجم تیر در 
موزه انقاب اس��امی و دفاع مقدس بعد از نماز مغرب و عش��ا برگزار 
می شود. مراسم تشییع شهدا نیز پنج شنبه 6 تیر از ساعت 9 با سخنرانی 
حجت ااسام رئیس��ی رئیس قوه قضاییه از مقابل دانشگاه تهران به 

سمت معراج الشهدا تهران برگزار خواهد شد.
سردار یزدی ادامه داد: استان های اصفهان، قم، مرکزی، اردبیل، قزوین، 
گیان، چهارمحال و بختیاری، ایام، خراسان رضوی، خراسان شمالی، 
خراسان جنوبی، هرمزگان، تهران، خوزستان، بوشهر، سمنان، میزبان 
این شهیدان خواهند بود. به گفته وی، شهدای تازه تفحص شده متعلق 
به عملیات های کربای 5، والفجر 8، رمضان، محرم، مسلم بن عقیل، 
والفجر یک در فکه، تک دشمن در زبیدات، والفجر 2 در پنجوین و تک 
دشمن در عملیات بیت المقدس هستند. یزدی اضافه کرد: در 4 استان 
فقط شهدای اس��تان شهدای گمنام تشییع خواهند شد. در 7 استان نیز 
شهیدان شناس��ایی شده متعلق به این استان ها مراسم تشییع را برگزار 
خواهند کرد. در این بین 4 شهید متعلق به تهران نیز شناسایی شده اند. 

وی همچنین اظهار کرد: در استان های سمنان، اصفهان، چهارمحال و 
بختیاری و تهران شهدای گمنام و شهدای شناسایی تشییع می شوند. 
همچنین در استان های خراسان رضوی، فارس، بوشهر، گیان، قزوین 
و خوزستان نیز شهدای شناسایی شده تشییع خواهند شد. در استان های 
مرکزی، خراس��ان جنوبی، خراسان شمالی، اردبیل، هرمزگان و قم نیز 
شهدای گمنام تشییع خواهند شد. در استان هایی که شهدای شناسایی 
شده وجود دارد، ممکن است در یک بخش یا روستا شهدا تشییع شوند؛ 
البته در مرکز استان نیز اقداماتی انجام خواهد شد. به گفته فرمانده سپاه 
محمد رس��ول اه )ص( پیکرهای ش��هدایی که هویت شان شناسایی 

ش��ده اس��ت، هفته آینده در سراسر کشور جهت تش��ییع و خاکسپاری 
به خانواده هایش��ان تحویل داده خواهند شد. برگزاری مراسم تشییع و 

خاکسپاری شهدای استانی نیز بر عهده استان خودشان است.

 هویت 34 شهید شناسایی شده است
وی در خصوص مراس��م تشییع ش��هدا در پایتخت نیز اظهارکرد: روز 
پنجش��نبه، 6 تیرماه ابتدا مراس��م تش��ییع به صورت همزمان از مقابل 
دانش��گاه تهران آغاز خواهد شد. این مراسم از ساعت 9 صبح با حضور 
باشکوه مردم شروع می شود و پیکر مطهر 150 شهید به سمت پل حافظ 
تش��ییع خواهند شد. در تهران 4 شهید شناسایی شده داریم که در طول 
هفته تحویل خانواده هایشان خواهند شد. سردار یزدی درباره شهدای 
شناسایی شده سایر اس��تان ها تیز گفت: از روز ش��نبه تحویل شهدا به 
استان ها آغاز خواهد شد و هر استان مراسم خود را برای این شهدا برگزار 
خواهد کرد و اطاع رسانی پیش از آن انجام خواهد شد.  وی یادآورشد: از 150 
شهیدی که قرار است تشییع شوند، 34 شهید شناسایی شده اند ولی هویت 
116 شهید هنوز احراز نشده است. فرمانده سپاه محمدرسول اه )ص( درباره 
ازدحام مسیر تشییع هم خاطرنشان کرد: مسیر تشییع شهدا از نظر امنیتی و 
ترافیکی بررسی شده تا مشکلی نداشته باشیم. اتفاقی که در تشییع شهدای 
غواص صورت گرفت به دلیل مسیر خاصی بود که در آن شرایط خاص 
ازدحام پیش آمد اما سال گذش��ته هم در همین مسیر تشییع داشتیم و 
مشکلی ایجاد نشد و امس��ال هم پیش بینی ها اعمال خواهد شد. پیکر 
شهدا از دانشگاه به سمت پل حافظ تشییع می شوند، سپس با خودروهای 
حامل به سمت معراج شهدا خواهند رفت و در معراج برنامه هایی به همین 

منظور برگزار می شود.

سید ضیاء هاشمی دبیر شورای 
عالی تهیه کنندگان از تمدید 
مهلت اعتراض تهیه کنندگان 
به لیست اسامی منتشر شده 

تا 5 تیر ماه خبر داد.
ل��ی  عا ی  ا ش��ور بی��ر  د
تهیه کنن��دگان در گفت وگو 
با مهر درباره لیست منتشر شده اسامی تهیه کنندگان گفت: لیست 
اولی��ه همان طور که پیش تر گفتیم قطعی نیس��ت و بر همین مبنا 
اعام کردیم دوستان تهیه کننده تا آخر خردادماه فرصت اعتراض 

و ارائه مدارک جهت تغییر وضعیت خود در این لیست را دارند.
وی بیان کرد: برای رفاه حال تهیه کنندگان مهلت اعتراض 5 روز 
دیگر تمدید شد تا دوستان با فراغت بیشتری امکان تهیه مدارک 
ازم و ارائه آن را داش��ته باش��ند. به همین منظور تهیه کنندگان 
س��ینمای ایران تا 5 تیر ماه فرصت اعت��راض و ارائه مدارک خود 

را دارند.
دبیر شورای عالی تهیه کنندگان توضیح داد: برخی از افراد ممکن 
است به وضعیت خود در فهرست که شامل پیوسته، موقت و رسمی 
است، معترض باشند. این دوستان هم به سرعت بر اساس نظام نامه 
تهیه کنندگی مدارک موردنظر خود را ارائه دهند تا در خصوص تغییر 

وضعیت آن ها اقدام شود.
هاشمی تاکید کرد: لیست منتشرش��ده لیست اولیه است و ظرف 
زمان اعام ش��ده فرصت هس��ت تا لیس��ت قطعی آماده شود و 
ما در ش��ورای عالی تهیه کنندگان آماده پاس��خگویی به دوستان 

تهیه کننده هستیم.

سینما

تمدید مهلت اعتراض تهیه کنندگان 
به لیست شورای عالی 

 هادی مظفری درباره چرایی 
حذف برخی رشته های جوان 
پس��ند از جش��نواره مل��ی 
هنرهای تجس��می جوانان 

توضیحاتی ارائه داد.
مدی��ر کل دفت��ر هنر ه��ای 
تجس��می وزارت فرهن��گ 
و ارشاد اس��امی، در پاس��خ به اینکه چرا برخی رشته های جوان 
پسند از جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان حذف شده اند، به 
باش��گاه خبرنگاران گفت: هنر های تجسمی ده رشته دارد که اگر 
هرکدام به زیرش��اخه هایش تقسیم شود، دیگر قابلیت تجمیع آن 
وجود نخواهد داش��ت. این فقط محدود به خوشنویسی نمی شود؛ 
رش��ته عکس هم ش��امل عکس خبری، مطبوعاتی و ... است. در 
بخش نگارگری هم این زیرشاخه ها وجود دارند. در کل بخش های 
مختلفی داریم، اما فقط به جهت اینکه برگزاری جش��نواره امکان 
پذیر باشد و تعداد هنرمندان و نحوه داوری قابل کنترل باشد، یک 
رشته را وارد جشنواره می کنیم. وی همچنین، درباره ارزیابی خود از 
برگزاری دومین جشنواره مجسمه های برفی و یخی، گفت: تفاوت 
این جشنواره با جشنواره های دیگر در دو بخش بود؛ اول اینکه این 
روی��داد برای مردم تدارک دیده ش��د و مخاطبان این برنامه عامه 
مردم بودند؛ اما هنرمندان متخصص و استاد این رشته هم در این 
جشنواره حاضر شدند.  مدیر کل هنر های تجسمی همچنین اظهار 
کرد: معموًا جشنواره مجسمه های برفی در فصل زمستان برگزار 
می ش��ود اما برگزاری این جشنواره در پایان فصل بهار بر جذابیت 

این جشنواره افزود و استقبال مردم را دوچندان کرد.

گفت وگو

حذف رشته های جوان پسند
در جشنواره جوانان

نمایشگاه عکس سومین دوره نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در خانه هنرمندان ایران افتتاح شد .
امیر نریمانی، عضو هیات رئیسه انجمن عکاسان مطبوعاتی و دبیر نمایشگاه درباره تعداد عکس های عرضه شده 
در نمایشگاه به فارس گفت: مجموعاً 143 عکس روی دیوار رفته است که از این تعداد، 15 تک عکس است و 
30 تا هم مجموعه داریم. وی افزود: عکس های سومین دوره اعطای نشان عکس سال مطبوعاتی ایران در 
5 بخش خبری، مستند اجتماعی، پرتره، ورزشی و محیط زیست به نمایش در آمده و برگزیدگان طی مراسم 
اختتامیه که عصر چهارش��نبه 5 تیرماه در همین خانه هنرمندان برگزار می شود، معرفی خواهند شد و نشان 
عکس س��ال مطبوعاتی ایران را دریافت خواهند کرد. نریمانی تصریح کرد: در مجموع 11 نش��ان )5 بخش 
هر کدام با دو زیرگروه تک عکس و مجموعه عکس و یک بخش مالتی مدیا( در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اما 
امسال ممکن است همه این 11 نشان اهدا نشود، یعنی هیأت داوران عکس های یک بخش یا بخش هایی را 
شایسته دریافت نشان ندانند. حمید فروتن، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران هم 
در حاشیه این نمایش��گاه به فارس گفت: پیش تر 165 عکس به نمایشگاه راه یافته بودند اما برخی عکس ها 
به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکردند، در نمایشگاه شرکت داده نشدند، یعنی یا کیفیت عکس ها پایین 
بود، یا به دلیل دخل و تصرف در عکس از حضور در نمایش��گاه باز ماندند. وی افزود: این جش��نواره صرفاً به 
عکاسان داخل کش��ور اختصاص دارد، البته عکس ها ممکن است خارج از ایران ثبت شده باشد، مثل جنگ 
عراق و سوریه. اما در نمایشگاه عکاسان ایرانی خارج از کشور عکسی ندارند. فروتن درباره نقاط قوت و ضعف 
عکاسان مطبوعاتی ایران گفت: عکاسی مطبوعات در ایران رشد خوبی داشته و در جهان حرف برای گفتن دارد.

تجسمی

دبیر طرح حمایت از ترجمه و انتشار کتاب ایرانی )گرنت( از مشمول شدن 400 عنوان کتاب ایرانی از ابتدای 
راه اندازی طرح گرنت تاکنون خبر داد و گفت: ناش��رانی از 22 کشور جهان از این حمایت ایران بهره مند 
شدند. علی فریدونی در گفت وگو با تسنیم، اظهارکرد: در راستای تأکید برنامه ششم توسعه بر بسترسازی 
برای حضور بین المللی در عرصه های فرهنگی و در راستای سیاست های کان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��امی، معاونت امور فرهنگی در حوزه دیپلماسی فرهنگی، دبیرخانه طرح حمایت از ترجمه و انتشار 
کتاب ایرانی در بازارهای جهانی را از سال 1394 در اداره کل مجامع، تشکل ها و فعالیت های فرهنگی 
با هدف تقویت صنعت نش��ر ایران در حوزه بین الملل و گسترش زبان و ادبیات فارسی دایر کرده است. 
وی ادامه داد:  دامنه حمایت دبیرخانه مذکور، ش��امل کتاب هایی می  ش��ود که در داخل کشور و با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی منتش��ر شده است و موضوعات مورد حمایت شامل ادبیات )داستانی و 
غیر داستانی(، هنر، ایران شناس��ی، کودک و نوجوان و برگزیدگان جوایز ادبی معتبر جمهوری اسامی 
ایران می شد. مبلغ حمایتی تا 1000 دار برای کتاب کودک و تا 3000 دار برای بزرگسال و نوجوان که 
به صورت معادل یورویی پرداخت می  شود. فریدونی تصریح کرد: از معیارهای ارزیابی می توان به اعتبار 
ناشران خارجی، صحت ترجمه، برنامه  های ناشر خارجی در توزیع کتاب و گرافیک اشاره کرد، ثبت نام و 
 bookgrant.ir داوری طرح گرنت از ابتدای آبان 97 به صورت الکترونیک انجام و از طریق سامانه
انجام می ش��ود. طبق آیین  نامه سال 97، تمام کمک هزینه به ناشر یا نماینده قانونی وی پس از ترجمه، 
انتشار و ارسال پنج نسخه از کتاب به دبیرخانه از طریق مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی پرداخت می شود.

  با انصراف امی��ر پوروزیری، علی ماقلی پور یکی از گزینه های کارگردانی مجموعه تلویزیونی »میم. کاف« ش��د. »میم کاف« به  راه یابی ۴۰۰ عنوان کتاب ایرانی به خارج از مرزها
تهیه کنندگی محمدرضا ش��فاه و نویسندگی محس��ن ملکی و حسین حقیقی در حال نگارش است. این س��ریال 25 قسمتی داستانی 

خانوادگی، شاد و مفرح دارد که جوانان در آن حضور دارند.

  مدیر برگزاری جایزه و جشنواره موس��یقی نوای خرم از برگزاری ششمین دوره این رویداد موسیقایی خبرداد. بردیا صدرنوری مدیر 
برگزاری جایزه و جش��نواره موسیقی همایون خرم )نوای خرم( با انتش��ار یادداشتی ضمن گرامیداشت روز جهانی موسیقی از برگزاری 

ششمین دوره این رویداد موسیقایی مرتبط با موسیقی کودک و نوجوان خبر داد.

  نام نویس��ی بیمه درمان تکمیلی، عمر و حوادث اهالی فرهنگ، هنر و رس��انه در صندوق اعتباری هنر ش��روع شد. اعضای صندوق 
اعتباری هنر در سراسر کشور برای استفاده از خدمات بیمه درمان تکمیلی می توانند براساس قرارداد منعقد شده با شرکت بیمه سرمد تا 
12 تیرماه با مراجعه به وب س��ایت صندوق به نشانی www.honarcredit.ir ثبت نام و از خدمات بیمه درمان تکمیلی بهره مند 
ش��وند. خدمات بیمه تکمیلی همانند سال گذشته در قالب سه طرح )امید، آرامش و رفاه( با پوشش ها و حق بیمه متفاوت ارائه می شود. 

براین اساس متقاضیان می توانند با انتخاب یکی از طرح ها، افراد تحت تکفل خود را نیز در همان طرح ثبت نام کنند.

  برنامه »تهران 20« بعد از وقفه ای کوتاه دوباره به کنداکتور ش��بکه پنج بازگشت و سه شب در هفته )شنبه، دوشنبه و چهارشنبه( از 
این ش��بکه پخش می ش��ود. »تهران 20« با اجرای محمد داوری در روزهای زوج هر هفته راس ساعت 20 از شبکه 5 سیما مهمان 
خانه های مردم ایران خواهد بود. این برنامه به تهیه کنندگی محمدعلی بازی، کاری از گروه تهران و ش��هروندی اس��ت که روانه آنتن 

شبکه پنج سیما می شود.

تیترواره

عکس های برتر مطبوعاتی روی دیوار خانه هنرمندان
کتاب

سال هاس�ت ک�ه مس�ئوان و متولیان 
حوزه بهداشت و درمان از دغدغه هایی 
س�خن می گویند ک�ه مراک�ز درمانی از 
جمله بیمارستان ها با آن مواجه هستند، 
م�واردی ک�ه بخ�ش زی�ادی از آنها به 
حوزه مالی و بودجه ای�ن مراکز درمانی 
بازمی گ�ردد. با این وجود ام�ا به تازگی 
مس�ئوان وزارت بهداش�ت از ای�ده و 
راهکار جدیدی برای حل بخشی از این 

مشکات سخن گفته اند.

 نیاز به 30هزار نفر نیروی استخدامی 
چندی پیش بود که بهزاد کانتری، مدیرکل دفتر 
مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت 
بهداشت با گایه از این موضوع که 25 درصد از 
نیروهای انسانی مشغول در نظام سامت کشور 
را نیروهای مدیریتی و پشتیبانی تشکیل می دهند، 
اظهار ک��رد؛ رقم مذکور در س��ایر کش��ورهای 
جه��ان 15 درصد ب��وده و براین اس��اس یکی از 
راهکارهایی که می تواند ای��ن فاصله را کاهش 
دهد، ایجاد بیمارس��تان های شبکه ای در کشور 
است. بیمارستان های شبکه ای یا زنجیره ای که 
قاس��م  جان بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت 
هم در همایش دوره ملی توانمندس��ازی روسای 
بیمارس��تان های دانش��گاه های علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی کشور از آن سخن گفته 
بود. این در حالی است که روز گذشته سید کامل 
تقوی نژاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت از نیاز این وزارتخانه به بالغ بر 30 هزار 
نفر نیروی استخدامی جدید سخن گفته است که 
از این تعداد 10 هزار نیرو به زودی در قالب آگهی 
استخدام جذب خواهند ش��د و برنامه ریزی ازم 
برای جذب 10 هزار نیروی انسانی دیگر در قالب 

پیمانی نیز در دست اقدام است.
 البته وی اش��اره ای به این موضوع که نیروهای 
مذکور در کدام بخش ها قرار اس��ت به کار گرفته 

شوند نکرده است.
اما نظام شبکه ای چیس��ت که می تواند اینگونه 

اثرگذاری بر حل مشکل مطرح شده داشته باشد؟ 
در پاس��خ باید گف��ت؛ در نظام بیمارس��تان های 
ش��بکه ای، می ت��وان  624 بیمارس��تان دولتی 
کش��ور را در قال��ب 200 هلدینگ بیمارس��تانی 
اداره ک��رد که این ام��ر به طور قطع بس��یاری از 
هزینه ه��ای و نیروه��ای کار اضاف��ی را حذف 
خواه��د ک��رد. به عبارتی ب��ا ایجاد بیمارس��تان 
ش��بکه ای یا هم��ان زنجی��ره ای مراکز کوچک 
درمانی ک��ه از نظر اقتصادی به صرفه نیس��تند، 
جزیی از بیمارس��تان های بزرگ تر خواهند ش��د 
و در قال��ب زیر مجموعه ای از بیمارس��تان های 
بزرگ ت��ر فعالی��ت خواهند کرد. ب��ه این ترتیب 
بیمارس��تان های کوچک دیگر نیازی به بخشی 
از نیروها مانند رییس، امور مالی و اداری مستقل 
ندارند، زیرا تمامی این امور در بیمارستان بزرگ تر 
انجام می شود.  البته به نظر می رسد؛ این امر شامل 
حال کارکنان بخش اداری خواهد شد، زیرا که در 
بخش درمانی همچنان شاهد کمبود نیرو هستیم، 
زیرا همانطور که  محمد ش��ریفی مقدم، دبیرکل 
خانه پرستار گفته است؛ در کشورهای اروپایی به 
ازای هر یک هزار نفر 10 کادر پرستاری وجود دارد 
و متوسط جهانی آن نیز به ازای هر یک هزار نفر 
6 پرستار بوده و حداقل آن نیز سه پرستار است. با 
این وجود اکنون در کشور ما این استاندارد بسیار 
پایین است و مردم نصف کف حداقلی استانداردها 
را در این خصوص دریافت می کنند، حتی آمار ما 
از کش��ور عراق نیز پایین تر اس��ت. ضمن اینکه 
سعید نمکی، وزیر بهداشت هم یکی از مشکات 

نظام سامت و بیمارس��تان ها را کمبود نیروی 
انسانی می داند.

 اداره بیمارستان ها با یک هیات مدیره 
مستقل

در کنار این موارد اما  این پرس��ش مطرح خواهد 
ش��د که با کاهش تعداد کارکنان اداری و به تبع 
با کم شدن این بخش از هزینه ها نسبت پرستار 
به بیماران نیز بهتر خواهد ش��د؟ آیا قرار اس��ت 
در ازای این کاهش تع��داد نیروهای تخصصی 
افزایش یابد؟ ضمن اینکه باید گفت؛ آیا کاهش 
روسای بیمارس��تان ها که وزیر بهداشت از آنها 
به عنوان افسران ارش��د نظام سامت یاد کرده 
است، آس��یبی به ش��یوه اداره و رضایت بیماران 
و خانواده های آنها نخواهد زد؟ وقتی قرار است، 
رییس بیمارستان بزرگتری که بیمارستان های 
کوچک ت��ر را در قال��ب نظام ش��بکه ای تحت 
پوشش قرار داده است، به طبع آنها را مدیریت و 
مشکات را شناسایی و برطرف کند، آیا به واقع 
این رویکرد مش��کلی را ایجاد نخواهد کرد؟ زیرا 
همانطور که کانتری بیان کرده اس��ت؛ رییس 
بیمارستان بزرگ تر باید بیمارستان کوچک را هم 
مدیریت کند. ح��ال اینکه به طور قطع اداره یک 
بیمارستان دولتی بزرگ خود مشغله های زیادی 
را برای چنین فردی ایجاد خواهد کرد و اگر به این 
موارد مدیریت بیمارستان های کوچکتر نیز اضافه 
شود، مش��غله ها نیز چند برابر خواهد شد، چرا که 
در بیمارستان های شبکه ای همه مسائل اعم از 

تغذیه،   بودجه و... به صورت مشترک انجام شده 
و پرداختی نیروها نیز از س��وی بیمارستان بزرگ 
انجام خواهد ش��د، در عین حال پزشکان هم در 
این بیمارس��تان ها به صورت یکسان و مشترک 
اقدام کرده و پزش��کان بیمارستان بزرگ موظف 
هستند بیمارس��تان کوچک را هم پوشش دهند، 
آنچه که خود ساختار مدیریتی قوی و پیچیده ای 
را طلب می کن��د. البته در این میان جان بابایی به 
این موضوع اش��اره کرده است که بیمارستان ها 
باید توسط یک هیات مدیره مستقل اداره شود. 

 نهایی شدن آیین نامه در ماه جاری
به هرحال مدتی است که وزارت بهداشت آیین نامه 
مربوط به ای��ن امر را تدوین ک��رده  و اکنون این 
آیین نام��ه در مرحله نظرخواهی قرار دارد، ضمن 
اینکه مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی 
خدمات بالینی وزارت بهداشت از نهایی شدن آن 

در ماه جاری خبر می دهد.

 تاخی�ر بیمه ها در پرداخ�ت مطالبات  
چه می شود؟

ای��ن درحالی اس��ت ک��ه به  نظر می رس��د یکی 
مش��کات مالی بیمارس��تان ها ب��ه دلیل تاخیر 
بیمه ه��ا در پرداخ��ت مطالبات ش��ان مش��کل 
بزرگی اس��ت که این روزها مراکز درمانی بزرگ 
و کوچک با آن مواجه هستند و شاید بد نباشد در 
ابتدا و پیش از هرگونه برنامه ریزی، متولیان امر 
راهکاری جدی برای این معضل بیاندیشند، زیرا 
که اداره بیمارس��تان چه در شکل کنونی و چه در 
قالب ش��بکه ای در هر صورت نیاز ب��ه بودجه و 
نقد ش��دن مطالبات موجود دارد. به هر حال ایده 
بیمارستان های زنجیره ای یا شبکه ای راهکاری 
است که شاید بتواند بخشی از مشکات کنونی را 
برطرف کند، مواردی که این روزها نه تنها نظام 
سامت بلکه بیماران و خانواده های آنها از آن رنج 
می برند، با این وجود نباید از یاد برد که برای اجرای 
هر ایده ای در گام نخس��ت باید بستر ازم فراهم 
شده و موانع دیگری که می تواند اثرگذاری ان را 
تحت الشعاع قرار دهد برطرف کرد. موضوعی که 
به طور قطع در خصوص دستیابی به ایده مطرح 
شده در اداره بیمارستان ها و مراکز دولتی هم باید 

مدنظر قرار گیرد.

ایجاد بیمارستان های شبکه ای 
در دستور کار

»حمایت« بررسی کرد

الهام صادقی
 گروه اجتماعی 
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رئیس پیشین سازمان اطاعات خارجی رژیم صهیونیستی )موساد( 
از سیاست دولت تل آویو به ریاست بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد و گفت: 
این دولت به دنبال صلح نبوده و تاشی در این راستا نمی کند. شبتای 
شبیط، رئیس پیش��ین موس��اد در گفت وگویی با روزنامه »معاریو« 
گفت: اگر دولت تل آویو واقعاً به دنبال صلح بود، با این لحن خش��ن و 
برتری جویانه با تشکیات خودگردان فلسطین برخورد نمی کرد. تل آویو 
اگر به دنبال صلح بود، با محمود عباس، رئیس تشکیات خودگردان 
فلسطین روابطی را آغاز می کرد و به دنبال راه هایی برای همکاری های 
اقتصادی و زیرساختی به شکلی بود که در راستای منافع دو طرف باشد 
اما تشکیات خودگردان ازنظر نتانیاهو یک خأ است که روابطی با آن 
ندارد. او در ادامه با انتقاد از معامله قرن که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا قصد ارائه آن را دارد، گفت: اطاعی از جزئیات این طرح ندارم اما 
می خواهم به برخی از اشتباهاتی که ارائه دهندگان آن مرتکب شده اند، 
بپردازم. انتقال س��فارت آمریکا به قدس، به رسمیت شناختن قدس 
به عنوان پایتخت اسرائیل، توئیت دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اراضی 
اشغالی درباره اینکه در شرایط مشخصی ازم است بخش هایی از کرانه 
باختری به اسرائیل ملحق شود، اشتباهات بزرگی بودند که حتی افراد 

تازه کار در دنیای سیاست هم آن ها را مرتکب نمی شوند.

 
قبایل و چهره های ملی سوریه مخالفت خود را با حضور هرگونه نیروی 
خارجی در خاک این کشور و تمامی طرح ها برای تقسیم آن اعام کردند. 
به گزارش روزنامه »الشرق ااوسط«، قبایل و چهره های ملی سوریه در 
نشس��ت خود در شهر حلب ضمن اشاره به حضور نیروهای ائتاف ضد 
داعش به رهبری آمریکا در ش��رق فرات و نیروهای ترکیه ای در شمال 
غرب این کشور تأکید کردند، سوریه ملتی واحد و کشوری یکپارچه است 
و هرگز اجازه نخواهد داد تحت هر عنوانی تجزیه ش��ود. همچنین این 
قبایل مخالفت خود را با حضور تمامی نیروهای بیگانه در خاک سوریه 
اعام کردند. طبق بیانیه منتشرشده، طرف های شرکت کننده مخالفت 
خود را با ایجاد منطقه حائل، امن یا هر عنوان دیگری در سوریه اعام و 
تأکید کردند، حاکمیت سوریه غیرقابل تجزیه است و آن ها با تمام توان 
برای ممانعت از این مسئله و در هم شکستن آن و نیز ناکامی طرح های 
اشغالگران علیه خاک سوریه تاش خواهند کرد. بیانیه پایانی که پس ازاین 
نشست چندساعته منتشر شد، از موافقت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
با یک تشکل نظامی از ساکنان حومه حلب و مناطق شمال شرق سوریه، 
تمامی کسانی که از خدمت سربازی فرار کرده اند و نیز آن دسته از مخالفانی 
که ساح های خود را تحویل دادند، خبر داد. شرکت کنندگان تأکید کردند: 
ما تاش می کنیم تمامی خاک س��وریه و مردم آن دوباره بازگردند زیرا 
ما مخالف تش��کیل هرگونه دولت کوچک، تشکل، فدرال یا هر عنوان 
دیگری هستیم. سوریه کشوری یکپارچه و متحد است و ما هرگز تجزیه 
آن را نخواهیم پذیرفت و تا زمانی که این چنین نباشد آرام نخواهیم گرفت.

 
وزیر امور خارجه مولداوی تأکید کرد که کشورش در تصمیم سابق خود 
در رابطه با انتقال س��فارت خود از تل آویو به قدس اشغالی تجدیدنظر 
کرده است. به گزارش روزنامه »جروزالم پست«، نیکوای پاپسکو در 
کنفرانسی مطبوعاتی پس از پایان سفرش به آمریکا تصریح کرد که 
سفارت این کشور در تل آویو خواهد ماند و هیچ تصمیم قانونی برای انتقال 
آن به قدس وجود ندارد. پاپسکو در توجیه اتخاذ تصمیم انتقال سفارت 
مولداوی به قدس گفت که در زمان اتخاذ این تصمیم، دولتی دیگر روی 
کار بود. وی اشاره کرد که آمریکایی ها اهمیتی به تصمیم سابق مولداوی 
در مورد انتقال س��فارت خود به قدس ندادند. جروزالم پست تأکید کرد 
که "پاول فیلیپ" نخس��ت وزیر مولداوی از انتقال سفارت کشورش از 
تل آویو به قدس اشغالی خبر داده است. فیلیپ تصریح کرد که اوضاع در 
مولداوی به گونه ای است که با توجه به عدم ثبات سیاسی، همیشه چنین 
تصمیماتی باید به طور سریع و ناگهانی اتخاذ شوند، زیرا یکی از احزاب 

سیاسی در این کشور همواره مانع از اتخاذ چنین تصمیماتی می شود.

 
 اگرچه تاکنون بیش از یک هزار تن از شهروندان سریانکایی از جمله 
10 زن در ارتباط با اقدامات تروریستی روز یکشنبه در مراسم عید پاک 
21 آوریل علیه سه کلیسا و سه هتل مجلل در کلمبو در بازداشت به سر 
می برند، اما دولت این کشور مستاصل از بازگرداندن امنیت به عرصه 
عمومی کش��ور تصمیم گرفت باردیگر وضعیت فوق العاده را به رغم 
وعده های قبلی تمدید کند. این درحالی اس��ت که دولت این کش��ور 
چندی پیش مجبور شد به دلیل ناتوانی از حل بحران امنیت داخلی، نه 
تنها بیش از 600 تبعه خارجی را از کشور اخراج و حتی سیسیرا مندیس، 
رئیس سازمان اطاعات ملی کشور را نیز برکنار کند، اقدامی که آن نیز 
چاره ای برای تامین امنیت کشور نبود. به گزارa روزنامه هندی "ایندین 
اکسپرس" از کلمبو، "مایتریپاا سیریسنا"رئیس جمهوری سریانکا 
امروز با اعام اینکه وضعت امنیت عمومی در کش��ور همچنان بعد از 
حمات تروریستی مراس��م عید پاک تهدید آمیز است، طی حکمی 
اقدامات امنیت عمومی را تشدید و وضعیت فوق العاده را بار دیگر تمدید 
کرد تا نیروهای امنیتی و پلیس کشور بهتر بتوانند برای دستگیری افراد 

مظنون به اقدامات تروریستی وارد عمل شوند. 

 جلد روز
بوری��س  همس��ایگان خان��ه 
جانس��ون و دوس��تش به دنبال 
ش��نیده ش��دن صدای بحث و 
مش��اجره از داخل خانه با پلیس 
تم��اس گرفتن��د و موض��وع را 
به آن ه��ا اطاع دادن��د. بوریس 
جانسون، وزیر امور خارجه سابق 
انگلیس است که بیشترین شانس 
را ب��رای عهده دار ش��دن رهبری 
ح��زب محافظ��ه کار و درنهای��ت 
دارد.  بریتانی��ا  نخس��ت وزیری 
روزنامه »گاردین« نوشته است که 
همسایگان، صدای کری سایموند، 
دوس��ت جانسون را ش��نیدند که به 

جانسون می گفت "از خانه من برو بیرون." پلیس لندن گفته است با اهالی 
خانه صحبت کرده و س��اکنان آن "خوب و در امنیت بودند". س��خنگوی 
جانسون از اظهارنظر دراین باره خودداری کرده است. طبق نظرسنجی ها، 
جانس��ون بیش��ترین بخت را برای پیروزی در رقاب��ت درون حزبی برای 
تصاح��ب رهبری ح��زب و درنهای��ت نخس��ت وزیری بریتانی��ا را دارد. 
درصورتی ک��ه او بتواند جرمی هانت، وزیر امور خارجه فعلی را شکس��ت 
دهد، جانش��ین ترزا می خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
از جانس��ون برای نخس��ت وزیری بریتانیا حمایت کرده اس��ت. روزنامه 
گاردین نوش��ت همس��ایه جانس��ون صدای فریاد یک نفر و به دنبال آن 
صدای ضربه محکمی را ش��نیده است. این همس��ایه صدای این دعوا و 
مش��اجره را از آپارتمان خود ضبط کرده اس��ت. روزنامه گاردین می گوید 
طبق آنچه ضبط شده، جانسون از این که خانه را ترک کند، امتناع می ورزد 
و به فردی که در اتاق اس��ت می گوید "با لپ تاپ کاری نداش��ته باش" و 
متعاقباً صدای خرد شدن شنیده می شود. وی طبق آنچه گاردین نوشته به 
بوریس جانس��ون می گوید "مبل خانه را با ریختن نوشابه روی آن خراب 
کرده اس��ت". او به این نماینده پارلمان بریتانیا می گوید: "به هیچ چیزی 
اهمیت نمی دهی و هیچ اهمیتی برای پول یا چیز دیگری قائل نیستی." 
همسایه ای که به پلیس زنگ زده، گفته است نگران وضعیت خانه جانسون 
بوده اس��ت. پلیس گفته با هر دو فردی که در خانه بودند صحبت کرده و 

جای نگرانی وجود نداشته است.

گزارش

واکنش ترامپ 
به افشای رسوایی اخاقی اش

رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای مفصل به افشاگری جدید درباره رسوایی 
جنسی اش واکنش نشان داد.

پس ازآنکه »الیزابت ژان کارول« خبرنگار و مقاله نویس آمریکایی، دونالد 
ترامپ را به آزار و اذیت جنس��ی متهم کرد، رئیس جمه��ور آمریکا به آن 

واکنش نشان داد و این خبر را تکذیب کرد.
او در بیانیه ای که به وسیله کاخ سفید منتشر شد، اعام کرد: در خصوص 
داستانی که ژان کارول بیان کرد، وی مدعی شد که 23 سال پیش یک بار 
مرا در فروش��گاه برگدورف گودمن دید. من هرگز این شخص را در کل 
زندگی ام ندیدم. او س��عی دارد کتاب جدیدی بفروشد. این کتاب را باید در 
بخش کتاب های تخیلی به فروش برس��اند. وی افزود: شرم بر آن هایی 
که از خودش��ان داس��تان می س��ازند تا بتوانند توجه مردم را جلب کنند یا 
کتاب بفروش��ند یا یک کار سیاسی انجام دهند. این برای مردمی که این 
داستان ها را باور می کنند هم خیلی بد است بخصوص وقتی هیچ مدرکی 
وجود ندارد. برای یک نش��ریه که بخواهد با انتش��ار داستان های جعلی 
خود را باا بکش��د هم خیلی بدتر است. وی در ادامه گفت: خانم کارول و 
روزنامه نیویورک مگزین: بدون هیچ عکسی؟ بدون هیچ ویدئویی؟ بدون 
هیچ گزارش��ی؟ بدون هیچ مسئول فروش��ی در آن اطراف؟ می خواهم از 
فروشگاه برگدورف گودمن تشکر کنم که تأیید کرد هیچ فیلمی از آن روز 
وجود ندارد؛ زیرا درواقع چنین اتفاقی اصًا نیفتاده اس��ت. ترامپ در ادامه 
این بیانیه اعام کرد: همه باید این گونه اتهامات غلط و هرگونه اتهامات 
واقعی را به شدیدترین شکل محکوم کنیم. اگر کسی اطاعاتی دارد که 
حزب دموکرات با خانم کارول یا روزنامه نیویورک مگزین کار می کند، لطفًا 
خیلی زود به ما بگوی��د. جهان باید بداند که دقیقًا چه اتفاقی دارد می افتد. 
این یک رس��وایی اس��ت و مردم باید بهای این گونه اتهامات دروغین را 
بپردازند. ش��ایان ذکر اس��ت، الیزابت ژان کارول روز گذش��ته اعام کرد 
ک��ه رئیس جمهور آمریکا حدود دو دهه پیش )اواخر س��ال 1995 و اوایل 
سال 1996( او را در اتاق پرو فروش��گاه زنجیره ای »برگدورف گودمن« 
در نیویورک مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است. به دنبال افشای این 
رسوایی از سوی روزنامه نیویورک مگزین، یک مقام ارشد کاخ سفید آن 
را تکذیب کرد و مدعی شد: این یک داستان کامًا غلط و غیرواقعی بوده 
که 25 سال از وقوع آن می گذرد. این داستان به سادگی برای آن 
ساخته شده است که رئیس جمهور را بد جلوه دهد. ترامپ 
در حالی این مسئله را تکذیب می کند که تاکنون بارها از 
سوی زنان زیادی به آزار و اذیت جنسی متهم شده است.

اردن
دو تظاه��رات جداگانه در اّمان، پایتخ��ت اردن در اعتراض به کارگاه 
اقتصادی معامله قرن در بحرین برگزار ش��د. حدود 3 هزار معترض از 
مسجد الحسینی در مرکز امان در پاسخ به فراخوان »جنبش اسامی« 
و سایر گروه ها برای اتخاذ موضع علیه این ابتکار آمریکایی ها به خیابان ها 
ریختند. این در حالی است که ملک عبداه، پادشاه اردن آشکارا اعام 
کرده است که با سکنی دادن فلس��طینی های مهاجر در جایی غیر از 
موطن اصلی شان یا هر طرحی که شامل دولت فلسطینی به پایتختی 
بیت المقدس نباشد، موافقت نخواهد کرد. معترضین که شامل رهبران 
سیاس��ی، اتحادیه ها و اعضای پارلمان بودند همچنین خواس��تار لغو 
پیمان صلح اردن – رژیم صهیونیس��تی ش��دند و اعام کردند که از 
مسجدااقصی با خون و جانشان دفاع خواهند کرد. راهپیمایان تأکید 
کردند که اردنی ها »تسلیم آمریکا نخواهند شد« و شعار دادند: »اردنی ها 
هرگز فراموش نخواهند کرد که آن ها خادمان مسجدااقصی هستند.«

الجزایر
معترضان الجزایری در هجدهمین جمعه تظاهرات برکناری چهره های 
باقی مانده دولت عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری برکنار شده این کشور 
را در فضای تنش و درگیری با نیروهای امنیتی که تعدادی از پرچم های 
آمازیغی را مصادره کردند، خواس��تار شدند. صدها تن از تظاهرکنندگان 
الجزایری از س��اعات اولیه صبح جمعه در میدان اودان و نزدیکی میدان 
البرید المرکزی که همچنان مسدود است، تجمع کرده و با در دست داشتن 
پرچم ملی شعارهایی بر لزوم برکناری چهره های برجسته دولت بوتفلیقه 
همانند عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهوری موق��ت، نورالدین بدوی، 

نخست وزیر و معاذ بوشارب، رئیس پارلمان ملی تأکید کردند.

عکس نوشت 

یک گروه هکری با عنوان »akinkilar« که پرچم ترکیه را در لوگوی 
خود گذاشته اند، سایت روزنامه ااهرام مصر را هک و تصویر محمد مرسی 
را منتشر کردند. هکرها در پیام زیر تصویر مرسی و به سه زبان زنده دنیا، آیه 
قرآنی »واتحسبن اه غافا عما یعمل الظالمون« را نوشته اند. احتماًا 
این اقدام در راس��تای اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 

ترکیه انجام شده است که مرسی را »شهید« خطاب کرده بود.

روز گذش��ته س��امانه های دفاع هوایی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن یک هواپیمای جاسوسی 
عربستان را در الحدیده سرنگون کرد. این هواپیما 
درحال نقض آتش بس در الحدیده بود. به همین 
دلیل س��خنگوی انصاراه بیان کرد که پاسخ به 
حمات ناقضان توافق صلح س��وئد را حق خود 

می دانیم. 
س��خنگوی انصاراه یمن ضم��ن تأکید دوباره 
ب��ر پایبندی دولت نجات ملی بر توافق س��وئد از 
سازمان ملل خواست طرف س��عودی را ملزم به 

رعایت این توافق کند.
»محمد عبدالس��ام«، س��خنگوی انصاراه و 
رئیس هیأت مذاکره کننده دولت نجات ملی یمن 
در مذاکرات سوئد اعام کرد که ائتاف متجاوز به 
یمن به رهبری عربستان سعودی عامدانه دست 

به تشدید تنش و نقض توافق الحدیده می زند.

این اظهارات عبدالس��ام در واکنش به حمات 
اخیر نیروهای ائتاف سعودی به استان الحدیده 
اس��ت که مطابق توافق استکهلم س��وئد در آن 
آتش بس حاکم اس��ت.  س��خنگوی انصاراه از 
سازمان ملل متحد خواس��ت با جدیت به وظیفه 
خ��ود به عنوان ناظر بر توافق س��وئد در الحدیده 
عمل کند. نمایندگان دولت نجات ملی )مس��تقر 
در صنعاء( و دولت مستعفی یمن )مستقر در عدن(، 
18 دسامبر گذشته در ش��هر استکهلم، پایتخت 
سوئد بر س��ر توقف آتش بس در استان الحدیده، 
تبادل اسرا و تداوم گفت وگوها توافق کردند. با این 
حال، نیروهای دولت مستعفی که مورد حمایت 
ائتاف س��عودی هس��تند، از زمان حصول این 
توافق، بارها آن را نقض کرده اند و مانع پیشرفت 

این توافق شده اند.
خروج نیروهای نظامی از استان الحدیده و مرکز 

آن یکی از موارد توافق سوئد در مورد یمن است. 
بر اساس این توافق، نیروهای طرفین می بایست، 
این منطقه را ترک ک��رده و جای آن را نیروهای 
امنیت��ی محلی بگیرد و به اصط��اح باید نیروها 

دوباره مستقر شوند.
این توافق با هدف توقف درگیری ها در این شهر 
بندری یمن که گفته می ش��ود بیش از 70 درصد 
کمک های انسانی به این کشور از طریق آن وارد 
می ش��ود، صورت گرفت تا این کمک ها در سایه 
بازگش��ت آرامش به این شهر با سرعت بیشتری 

انجام شود.
به رغ��م توافق طرفی��ن که با نظارت س��ازمان 
ملل حاصل ش��د، ائتاف س��عودی و نیروهای 
دولت مس��تعفی حاضر به عقب راندن نیروهای 
خود از الحدیده نش��دند و ب��ا تقویت مواضع خود 
در این منطقه، بارها آتش بس و توافق س��وئد را 

نقض کردند.
در همین حال نیروه��ای ارتش و انصاراه یمن 
توانس��تند پس از چندین س��اعت درگیری، یک 
پایگاه نظامی س��عودی را در اس��تان »جیزان« 

عربستان به کنترل خود در آورند.
انصاراه یمن جمعه شب اعام کرد که همراه با 
نیروهای ارتش یمن توانسته اند یک پایگاه نظامی 
را در استان »جیزان« عربستان به کنترل خود در 
آورند. این پایگاه نظامی در بلندی های »قیس« 
واقع ش��ده بود و نیروهای یمن��ی پس از چندین 
ساعت درگیری توانستند آن را به کنترل خود در 
آورند. پایگاه مذبور محل تجمع نیروهای وابسته 

به دولت مستعفی منصور هادی بود.
در همین حال نیروهای ائتاف سعودی-اماراتی 
که قصد داش��تند از طریق استان »نجران« وارد 
خاک یمن ش��وند، در کمین نیروهای یمنی گیر 
افتاده و مجبور به عقب نش��ینی ش��دند. در این 
کمین دهها تن از نیروهای ائتاف سعودی کشته 
و زخمی ش��دند. به نوش��ته پایگاه خبری شبکه 
المس��یره، جنگنده های س��عودی در این حمله، 
نیروهای ائتاف را پشتیبانی می کردند اما یمنی ها 
همزمان با استفاده از آتش توپخانه و به کارگیری 
تک تیراندازها، نیروهای متجاوز را به مجبور به 

عقب نشینی کردند. 
اما در جبهه اس��تان »الضالع« در جنوب یمن که 
مدتی است آتش  درگیری ها فروکش کرده، ارتش 
و انصاراه یمن تاش نیروهای وابسته به ائتاف 
س��عودی-اماراتی را برای ورود به شهرس��تان 
»القبیطه« ناکام گذاش��تند که در طی آن س��ه 
دستگاه خودروی نظامی منهدم و سرنشینان آن 
کشته شدند. در شهرستان »اازرق« نیز عملیات 
نیروهای ائتاف سعودی-اماراتی با شکست رو 
به رو ش��د و نیروهای یمنی یک خودروی زرهی 
نیروهای دولت منصور هادی را با موشک ضد زره 
هدف قرار دادند که در اثر آن تمامی سرنش��ینان 
این خودرو کش��ته شدند. س��خنگوی نیروهای 
مسلح یمن همچنین به رژیم سعودی و متحدان 
و مزدورانش هش��دار داد که حمات موشکی و 
پهپادی به متجاوزان تنها محدود به فرودگاه های 

عسیر و نجران و جیزان نخواهد بود.

هواپیمای جاسوسی عربستان در الحدیده توسط پدافند ارتش یمن ساقط شد 

 ارتش یمن و نیروهای یمنی بعد از هدف قرار دادن فرودگاههای عربستان، حاا با قوت و نیروی بیشتری به عملیات های 
گروه

نظامی بیشتر دست می زنند. روز جمعه این نیروها توانستند یک پهپاد جاسوسی عربستان را ساقط کرده و در عین حال بین الملل
در نبرد زمینی نیز یکی از پایگاههای نظامی سعودی در جیزان را به تصرف خود در آوردند .

 تسلط انصاراه 
بر پایگاه نظامی سعودی در جیزان

چهره خبر

روز سرنوشت ساز استانبول در انتخابات شهرداری ها
بعد از لغو جنجالی نتایج انتخابات 31 مارس برای تعیین شهردار 
استانبول، این شهر امروز شاهد برگزاری انتخابات مجدد است.

روزنامه نیشن در گزارشی از این انتخابات نوشت: پس از اعام شورای عالی 
انتخابات ترکیه مبنی بر لغو نتایج انتخابات 31 ماه مارس با استناد بر اعتراض 
حزب عدالت و توس��عه درباره تقلب در شمارش آرا استانبول با 15 میلیون 

جمعیت امروز میزبان انتخابات مجدد شهرداری است.
در انتخابات ماه مارس، اکرم امام اوغلو کاندیدای حزب اپوزیسیون توانست 
نامزد حزب عدالت و توسعه را شکست دهد؛ پیروزی وی بزرگترین چالش 
برای حزب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در طول 16 س��ال 

گذشته است. تصمیم لغو پیروزی امام اوغلو با واکنشهای زیادی از سوی 
اپوزیسیون مواجه شد، حتی برخی از اعضای حزب عدالت وتوسعه نیز از این 
اقدام انتقاد کردند. عبداه گل، رئیس جمهور پیشین ترکیه و احمد داوداوغلو، 
نخست وزیر پیشین این کشور نیز حزب عدالت و توسعه را مورد انتقاد قرار 
دادند و همین انتقادها شایعات مطرح شده در رسانه های ترکیه را مبنی بر 
تشکیل حزب جدید توسط این سیاست مداران و جدایی آنها از حزب حاکم 
قوت بخشید. جان سلجوقی، مدیر اندیشکده  تحقیقات اقتصادی استانبول 
می گوید: تصمیم انتخابات مجدد باعث شد که ترک ها و شکاف های موجود 
در حزب عدالت و توسعه مشهودتر شود. اگر امام اوغلو در این انتخابات به 

پیروزی برسد، این شکاف ها بیش از پیش نمایان خواهد شد.

حزب عدالت و توسعه برای انتخابات امروز کمپین متفاوت تری نسبت به 
گذشته آغاز کرد. در ماه مارس بیشتر کمپین انتخاباتی بر عهده رئیس جمهور 
بود. اما این بار اردوغان از کمپین ها فاصله گرفت و بنعالی ییلدیریم، کاندیدای 
این انتخابات در بیشتر کمپین ها حضور داشته و در سخنرانی های خود اکثراً 

رأی دهندگان جوان را مورد خطاب قرار داد.
در این میان در چند روز گذشته رئیس جمهور ترکیه حمات شخصی خود 
علیه امام اوغلو را آغاز کرد و وی را به بازی در زمین حزب کارگران کردستان 
)پ.ک.ک( متهم کرد. با این همه بر اس��اس نتایج نظر سنجی های اخیر 
امام اوغلو 49 ساله پیشتاز اس��ت و تاش دارد تا پیروزی اش را تکرار کند. 

امام اوغلو انتخابات جدید را نبردی برای آینده  دموکراسی ترکیه می داند.

 وزیر دفاع جدید آمریکا 
به کنگره معرفی شد

فرصت ۱۰ روزه سران اروپا 
برای تعیین جانشین یونکر

رئیس جمهوری آمریکا »مارک اسپر« را به عنوان نامزد تصدی سمت وزیر دفاع این کشور معرفی کرد.
اگر تام اسپر که یک سرباز و نظامی سابق ارتش امریکا در جنگ خلیج فارس در سال 1991 میادی بوده است، 
به عنوان وزیر دفاع جدید امریکا تأیید ش��ود، جانشین جیمز متیس وزیر دفاع پیشین که در دسامبر گذشته از 
سمت خود استعفا کرده بود، خواهد شد. اسپر در حالی قرار است روز یکشنبه به عنوان وزیر دفاع موقت آمریکا 
معرفی شود، که پاتریک شاناهان سرپرست موقت وزارت دفاع آمریکا چند روز پیش از سمت خود استعفا کرد. 
مارک اسپر در حالی به عنوان گزینه جدید تصدی وزیر دفاع جدی آمریکا معرفی شده است که پنتاگون در این 
مقطع زمانی با چالش های مختلفی در عرصه جهانی روبرو است. تارنمای شبکه »سی 
ان ان« نیز در گزارشی اعام کرد که مارک اسپر به عنوان گزینه اصلی ترامپ برای 
تصدی سمت وزیر دفاع آمریکا معرفی ش��د. از آغاز سال جاری میادی فردی 
که توسط سنای آمریکا به عنوان وزیر دفاع جدید آمریکا تایید شود، در راس امور 

پنتاگون قرار نگرفته است.
اسپر سال های 2004 تا 2006 مدیر امور امنیت ملی سنا ایاات متحده تحت رهبری 
اکثریت سنا بیل فریست بود. از دیگر سوابق وی می تواند به برترین ابیگر »د 
هیل« )The Hill( در سال های 2015 و 2016 اشاره کرد و 
در دولت ترامپ هم از به عنوان دستیار نیروهای مسلح آمریکا 

فعالیت داشته است.

سران اتحادیه اروپا برای دستیابی به یک توافق در انتخاب رئیس جدید کمیسیون اروپا فقط تا پایان ماه)ژوئن( 
جاری میادی فرصت دارند. نشریه زوددویچه سایتونگ، نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا سی ام 

ژوئن )نهم تیر ماه( را برای تعیین سرنوشت پست های کلیدی این اتحادیه تعیین کننده خواند.
سران اروپا در حالیکه در نشست روز پنجشنبه خود نتوانستند برای تعیین جانشین »ژان کلود یونکر« به اجماع 

برسند، کمتر از 10 روز برای فائق آمدن بر اختافات خود فرصت دارند.
تا کنون نام »مانفرد وبر« آلمانی، »فرانس تیمرمان« هلندی و »مارگرت وس��تاگر« دانمارکی به عنوان سه 

گزینه اصلی برای جانشینی یونکر مطرح است اما منابع آگاه از مطرح شدن اسامی جدیدی در 
نشست بروکسل خبر می دهند. بر این اساس بدنبال مخالفت فرانسه با گزینه آلمانی ها، نام وبر 
از این فهرست کنار گذاشته شده و حتی شخص »آنگا مرکل« نیز دیگر اصراری به انتخاب 
وی ندارد. به نوشته زوددویچه سایتونگ، هر چند سران اروپا باید در مورد گزینه اصلی برای 
جانشینی به توافق برسند اما این پارلمان اروپا است که باید در این زمینه تصمیم گیری کند. 

»دونالد توسک« رئیس شورای اروپا که پس از انتخابات پارلمان اروپا هفته های پرکاری را پشت 
سرگذاشته همچنان به رایزنی با مقامات این اتحادیه برای ایجاد یک توافق همگانی تاش 

می کند. وی معتقد است همه اعضا باید تمام تاش خود را به کار گیرند تا خطر هر گونه 
بحرانی در آغاز ب��ه کار پارلمان جدید اروپا کاهش یابد زیرا این امر دوره قانونگذاری 

بعدی پارلمان اروپا را طی پنج سال آینده تحت تاثیر قرار می دهد.

پ�س از آنک�ه دس�تگاه قضای�ی انگلیس 
تأیی�د ک�رد کابینه این کش�ور ب�ا فروش 
ساح  به ریاض برخاف قانون عمل کرده 
است، دولت انگلیس اعام کرد که صدور 
مجوزهای�ی ب�رای ص�ادرات تس�لیحات 
تولیدی این کشور به عربستان را به حالت 

تعلیق درآورده است.

دادگاه تجدیدنظر انگلیس در حکمی اعام کرده 
بود، دولت با عدم ارزیابی خطرات اس��تفاده از این 
ساح ها علیه غیرنظامیان یمنی قوانین را نقض 
کرده است. این دادگاه از کابینه انگلیس خواسته 
بود ب��دون تعلیق قراردادهای تس��لیحاتی منعقد 
شده با ریاض، در تصمیم خود برای ادامه صادرات 

اسلحه به عربستان تجدیدنظر کند.
در همین ح��ال، ویلی��ام فاکس، وزی��ر تجارت 
بین الملل انگلی��س در بیانیه فوری برای مجلس 
عوام این کش��ور تاکید کرد، انگلیس هیچ مجوز 
جدیدی برای حمایت تس��لیحاتی از عربستان و 
همپیمانان آن در ائتاف عربی در یمن که امکان 

اس��تفاده از آن تس��لیحات در این درگیری وجود 
داشته باش��د، هرگز صادر نخواهد کرد؛ مگر آنکه 
بازنگری در تدابیر ازم در این خصوص به عمل 
آورد. روزنامه تایمز نوش��ت: این تصمیم ش��امل 
صادرات بمب به عربستان بر اساس مجوزهایی 
پنج ساله نمی ش��ود و این مجوزها در حال حاضر 
به حالت تعلیق در نمی آیند، اما درباره تمدید آنها 

تجدیدنظر خواهد شد.
تایمز در ادامه نوش��ت: هرگونه محدودیتی که بر 
صادرات اس��لحه به عربستان إعمال شود، اثرات 
چش��مگیری بر بزرگترین ش��رکت تس��لیحاتی 
انگلیس خواهد داشت که ساانه قراردادهایی به 
ارزش 2.6 میلیارد پوند )حدود 3.29 میلیارد دار( 

با عربستان به امضاء می رساند.
این روزنامه گزارش داد، س��هام این ش��رکت در 
پی حکم دس��تگاه قضایی انگلیس به میزان 1.6 
درصد کاهش یافت. همچنین از 6.4 هزار کارمند 
که در این شرکت بر روی قراردادهای منعقد شده 
با ری��اض کار می کنند، 70 درصد آنها ش��هروند 

عربستان هستند.

رسانه رس�می کره ش�مالی روز گذشته در 
گزارشی نوشت که شی جین پینگ، رئیس 
جمهوری چین و کیم جونگ اون، رهبر کره 
ش�مالی اعام کرده ان�د که ب�ه توافقی در 

مسائل مهم دست یافته اند.

این اظهارات در جری��ان نهار روز جمعه به میزبانی 
رهبر کره شمالی عنوان شد. روز جمعه آخرین روز 
سفر رسمی رئیس جمهوری چین به کره شمالی بود 
که با هدف تقویت اتحاد قدیمی درحین تشدید تنش 

بین پیونگ یانگ و واشنگتن صورت گرفت.
خبرگزاری رسمی کره ش��مالی دراین باره نوشت: 
کیم جونگ اون و ش��ی جین پینگ به این واقعیت 
اش��اره کردند که در جریان پن��ج دور مذاکره طی 
اندکی بیش از یک س��ال دو طرف ارتباطات قوی 
و همچنی��ن مذاکراتی عالی ب��رای درک عمیق از 
یکدیگر انجام داده ان��د. این خبرگ��زاری در ادامه 
گزارش داد: دو طرف به یک توافق در مورد مسائل 
مهم دس��ت یافتند که باعث تقویت اعتماد و ایجاد 
روابط دوس��تانه ویژه خواهد شد و طرفین از تمایل 

برای تقویت روابط دوس��تانه در آینده بدون توجه 
به شرایط بین المللی خبر دادند.  طبق این گزارش 
رئیس بخش ارتبابات بین الملل کمیته مرکزی حزب 
کمونیست چین گفت که رهبران دو کشور به توافقی 
کلیدی برای رقم زدن فصل��ی جدید در روابط بین 
دو کش��ور و حفظ ثبات در شبه جزیره دست یافتند. 
رئیس جمهور چین اوایل روز پنجشنبه وارد پیونگ 
یانگ شد. این نخستین سفر یک رئیس دولت چین 
به کره شمالی در 14 سال گذشته به شمار می رود. 
البته نشست روز پنجشنبه ، پنجمین دیدار رهبران 
دو کشور از سال گذش��ته تاکنون به شمار می رود. 
روزنامه »چاینا دیلی« روز گذشته به رئیس جمهور 
چین هشدار داد سفر کوتاه وی به پیونگ یانگ، تمام 
مشکات منطقه را حل نمی کند اما از او خواست به 
رشد اقتصاد تحت تحریم کره شمالی کمک کند. این 
روزنامه نوشت: »ممکن است جهان امید داشته باشد 
رهبر چین نیرویی جادویی دارد و می تواند سنگ را به 
طا تبدیل کند اما غیرمنطقی است که انتظار داشته 
باشیم شی بتواند تمام مسائل شبه جزیره ]کره[ را در 

ماقاتی دو روزه حل کند. 

تعلیق مجوزهای صادرات تسلیحات 
انگلیس به عربستان

رهبران چین و کره شمالی به توافقی 
کلیدی دست یافتند
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شاگردان ناظم الشریعه 
همچنان تیم اول آسیا 

 آخرین رنکینگ تیم های ملی 
فوتسال جهان اعام  شد و در 
آن ش��اگردان ناظم الش��ریعه 
همچنان در رده سوم جهان و 
به عن��وان تی��م اول آس��یا در 
رده بندی حض��ور دارند. براین 
اس��اس تیم ملی برزیل در رده 
اول و اس��پانیا در رتبه دوم و تیم ملی فوتسال ایران همچنان در رده 

سوم جهان قرار دارد.

8 وزنه بردار 
در لیست کنترل دوپینگ 

 فدراسیون جهانی وزنه برداری 
با انتشار لیستی از وزنه برداران 
اع��ام ک��رد؛ ای��ن نف��رات 
درفهرس��ت آنت��ی دوپین��گ 
فدراسیون جهانی قرار دارند و 
هرلحظه باید آماده دادن تست 
دوپینگ باشند. در این لیست 
285وزنه بردار زن و مرد قرار دارند که نام هش��ت وزنه بردار ایرانی 
هم دیده می شود. امیر عزیزی، محمدرضا براری، رضا بیرالوند، علی 
داودی، علی هاش��می، امیر حقوقی، س��هراب م��رادی و کیانوش 

رستمی نفراتی هستند که نامشان در این لیست وجود دارد.

دعوت 1۶ بوکسور
 به اردوی تیم ملی

 رقابت های انتخابی تیم ملی 
بوکس با حضور 40بوکسور در 
سه روز برگزار شد و در نهایت 
16بوکسور برتر به اردوی تیم 
ملی دع��وت ش��دند. گفتنی 
اردوی  جدی��د  دور   اس��ت؛ 
تیم ملی بوک��س از دهم تیر با 

سرمربیگری علیرضا استکی برپا می شود.

تعیین کمیته فنی 
رقابت های انتخابی کشتی آزاد 

 سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
از انتخاب شدن اعضای کمیته 
فنی رقابت ه��ای انتخابی تیم 
ملی کش��تی آزاد بزرگساان 
ب��رای حض��ور در مس��ابقات 
کش��تی قهرمان��ی جه��ان و 
گزینشی المپیک در قزاقستان 
خبر داد. به گفته غامرضا محمدی، عاوه بر وی، محس��ن کاوه، 
ابراهیم مهربان، عب��اس حاج کناری، مهدی تق��وی و محمدرضا 

چایچی به عنوان اعضای این کمیته فعالیت خواهند داشت.

ورزش داخلی
HEMAYATONLINE.IR 

کانگوروها هم حریف ایران نشدند

ادامه رکوردزنی شاگردان کواکوویچ
تیم ملی والیبال ایران در دومین  گــــروه

بازی خود از هفت�ه چهارم لیگ ورزشی
ملت ه�ای والیب�ال 2019 در 
اردبیل به مصاف استرالیا رفت و 
توانست با نتیجه 3 بر صفر از سد کانگوروها هم 

بگذرد.

   ست اول: 25 – 19 ایران
ای��ران در این بازی با ترکیبی کام��ًا متفاوت پا به میدان 
گذاش��ت. ترکیب ابتدایی ایران در این بازی را علی اصغر 
مجرد، محمدجواد معنوی نژاد، علی شفیعی، فرهاد قائمی، 
سعید معروف، امیر غفور و محمدرضا حضرت پور )لیبرو( 

تشکیل  دادند. 
تیم ملی استرالیا توانست با توجه به تغییرات زیاد در ترکیب 
ایران بازی را بهتر آغاز کرده و 6 – 3 از ایران پیش بیافتد. 
اما در ادامه ایران توانست عملکرد بهتری را در دریافت های 

اول داشته و با تک دفاع فوق العاده مجرد بازی را در امتیاز 7 
به تساوی کشانده و با آبشار امیر غفور 8 – 7 وقت استراحت 
فنی اول را از آن خود کند. با ورود دو تیم به زمین اس��ترالیا 
عملکرد بهتری در زدن س��رویس داشت و 11 – 9 پیش 
افتاد، اما ایران با سرویس خوب قائمی بازی را به تساوی 
کشاند. با سرویس خوب علی اصغر مجرد و تک دفاع امیر 
غفور ایران 14 – 12 پیش افتاد تا لبدو درخواس��ت وقت 
اس��تراحت کند. در ادامه بازی، ایران توانس��ت فاصله دو 
امتیازی را حفظ کرده و 16 – 14 وقت استراحت فنی دوم 

را هم کسب کند.
با ورود دو تیم به زمین، امیر غفور س��تاره درخش��ان این 
روزهای تیم ملی ایران توانس��ت عملکرد خوب خود در 
زدن س��رویس را ادامه داده و با کسب دو امتیاز سرویس 
متوالی ایران را 18 – 14 پیش بیاندازد تا لبدو درخواس��ت 
وقت استراحت دوم کند. با درخشش فرهاد قائمی در خط 
سرویس ایران فاصله را به 6 امتیاز رسانده و 25 – 19 پیروز 

ست اول بازی شد.

   ست دوم: 25 – 19 ایران
با ش��روع س��ت دوم، ایران عملکرد خوب خ��ود در زدن 
س��رویس را ادامه داد و 3 – 1 از اس��ترالیا پیش افتاد. روند 
خوب سرویس های ایران ادامه داشت و با درخشش دوباره 
علی اصغر مجرد در دفاع روی تور ش��اگردان کواکوویچ 
8 – 3 وقت اس��تراحت فن��ی اول را از آن خ��ود کردند. با 
به کارگیری سرعت در خط حمله ایران فاصله 5 امتیازی 
دو تیم حفظ ش��د تا اینکه ایران 16 – 11 وقت استراحت 

فنی دوم را هم از آن خود کرد.
پس از ورود دو تیم به زمین ایران توانست روی تک دفاع 
محمدجواد معنوی نژاد فاصل��ه را به 6 امتیاز افزایش داده 
و 18 – 12 پیش بیافتد. در حالی که اس��ترالیا فاصله را به 
5 امتیاز کاهش داد، با تک دفاع بی نظیر علی اصغر مجرد 
ایران باز هم 25 – 19 استرالیا را در ست دوم شکست داد.

   ست سوم: 25 – 14 ایران
ملی پوش��ان ایران ست س��وم را نیز طوفانی آغاز کردند 
و با ایجاد 4 اختاف امتیاز لب��دو را مجبور به گرفتن تایم 
اس��تراحت کردند. وقفه لبدو هم تاثیری نداش��ت و ملی 
پوشان با کسب دو امتیاز متوالی دیگر با نتیجه 8 بر 2 و شش 
اختاف امتیاز پیروز به استقبال نخستین تایم استراحت فنی 
رفتند. شاگردان ایگور در ادامه با اختاف 8 امتیاز با نتیجه 
14 بر 6 از حریف پیش افتادند. دومین تایم استراحت فنی 

نیز با 8 اختاف امتیاز به سود ایران همراه شد. در پایان این 
بازی یک طرفه تیم ملی ایران با نتیجه 25 بر 14 ست سوم 

را هم برد تا در نهایت 3 بر صفر حریف را شکست دهند.
تیم ملی والیبال ایران ب��ا این پیروزی به دهمین برد خود 
دس��ت یافت تا ش��انس صعود به مرحله نهایی بیش تر از 
گذشته شود. ملی پوشان تقریباً صعود خود را قطعی کرده اند 
و با 10 پیروزی و 30 امتیاز همچنان صدر جدول رده بندی 

را در اختیار دارند. 

باشگاه پرسپولیس این روزها ش�رایط خاصی دارد، جدایی 
»برانکو ایوانکوویچ« از سرخ پوش�ان سبب شد تا این تیم با 
بحران جدی روی نیمکت خود برای انتخاب سرمربی روبرو 

شود.

سرخ پوشان پایتخت که سه فصل متوالی در لیگ برتر به مقام قهرمانی رسیده 
بودند به دلیل عدم پرداخت مطالبات موفق ترین مربی خارجی تاریخ لیگ برتر، 
با فسخ یک طرفه قرارداد از سوی برانکو روبرو شدند تا وی همراه با دستیاران 

خود به ااهلی عربستان کوچ کند.
باشگاه پرسپولیس روزهای سختی را برای انتخاب سرمربی پیش رو دارد و البته 
اخبار گوناگونی از رایزنی مدیران این باشگاه با مسئوان باشگاه پدیده برای 
 نشستن »یحیی گل محمدی« بر نیمکت سرخ پوشان به گوش می رسد. البته

گل محمدی تنها گزینه روی میز مدیران پرس��پولیس نیس��ت و از »والتر 
زنگا« به عنوان یک گزینه خارجی برای حضور بر نیمکت پرسپولیس هم 

نام برده شده است.

ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تاش است تا حضور یحیی 
گل محمدی را در این تیم قطعی کند تا جذب بازیکن و ش��روع تمرینات 
سرخ پوشان زیر نظر او آغاز شود. مدیرعامل پرسپولیس که ماندنش در این 
تیم همچنان در هاله ای از ابهام ق��رار دارد برای جلوگیری از اخراج خود 
می خواهد هرچه زودتر تکلیف کادر فنی خود را روشن کند؛ از این رو وی 
مذاکره با »والتر زنگا« دروازه بان اسبق تیم ملی فوتبال ایتالیا را که سابقه 
مربیگری در تیم هایی نظیر ستاره س��رخ بلگراد، العین، النصر و الجزیره 
امارات، النصر عربس��تان، پالرمو، س��مپدوریا و کروتونه را دارد، در دستور 

کار قرار داده است.

 گل محمدی؛ گزینه اصلی
اما روز گذشته، »ایرج عرب« مدیرعامل باش��گاه پرسپولیس در دیدار با 
فرهاد حمیداوی مالک باش��گاه پدیده شهرخودرو خواستار حضور یحیی 
گل محمدی سرمربی این تیم، در پرسپولیس شد. حمیداوی اما همچنان بر 
مواضع خود ایستادگی و اعام کرد که گل محمدی سرمربی این تیم است 

و اجازه جدایی او را نخواهد داد. این اتفاقات در حالی رخ داد که گل محمدی 
روز گذشته راهی مشهد شد تا اولین تمرین تیم پدیده شهرخودرو زیر نظر 

او برگزار شود.
البت��ه در واکنش به برخی اخبار ض��د و نقیض از حض��ور گل محمدی در 
پرسپولیس، جواد طاری مدیر رسانه ای باشگاه پدیده با بیان اینکه یحیی گل 
محمدی سرمربی قانونی تیم پدیده است، تصریح کرده است: گل محمدی 
با باشگاه پدیده شهر خودرو قرارداد دارد و فکر نمی کنم او خارج از چارچوب 

قانونی عمل کند.
مدیر رسانه ای پدیده با بیان اینکه قراردادگل محمدی شرایط فسخ ندارد، 
گفت: این قرارداد از 29 اردیبهشت جاری و تیم بر اساس تفکرات یحیی بسته 
شده است. ما دو برابر فصل قبل هزینه کرده ایم، یحیی سرمربی قانونی ما است 

و به پرسپولیس هم اعام کردیم حق مذاکره با او را ندارد.
طاری بخش درباره تبعات جدایی یحیی گل محمدی هم تاکید کرده است: 
اصًا به این موضوع فکر نمی کنیم و کار اصلی خودمان را انجام می دهیم. 

پرسپولیس باید تصمیم دیگری بگیرد.

 زنگا جانشین برانکو
بعد از باش��گاه اس��تقال حاا یک گزینه ایتالیایی به مس��ئوان باشگاه 
پرسپولیس پیشنهاد شده و این احتمال وجود دارد که دروازه بان مطرح فوتبال 
ایتالیا به عنوان سرمربی پرسپولیس انتخاب شود. زنگا که سابقه دروازه بانی 
در تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 1990 را در کارنامه دارد، عاوه بر مربیگری 
تیم هایی مثل استوا بخارست رومانی و ستاره سرخ بلگراد در تیم های حوزه 
خلیج فارس را هم بر عهده داشته است.  این مربی نتایج خیلی خاصی در زمان 
مربیگری به دست نیاورده و فقط توانسته با تیم استوابخارست در سال 2004 
به مقام قهرمانی لیگ کشور رومانی و در سال 2005 قهرمان جام حذفی و 
سوپرلیگ صربستان با تیم ستاره سرخ شود. قرار است رزومه زنگا در باشگاه 
پرسپولیس بررسی شود و سپس در خصوص او تصمیم گیری خواهد شد. در 
خصوص مسائل مالی هم گفتنی است رقم پیشنهادی این مربی ایتالیایی 
نسبت به مربیان خارجی رقم پایین تری است و شاید این شانس را داشته باشد 
که بعد از استراماچونی در باشگاه استقال، او هم به عنوان یک مربی ایتالیایی 

دیگر در فوتبال ایران مشغول به کار شود. 

مسئوان پدیده با حضور گل محمدی بر نیمکت پرسپولیس مخالفت کردند 

ادامه رایزنی ها برای انتخاب سرمربی سرخ پوشان

آگهی

91 کمک هزین��ه یک میلیارد ریالی خرید مس��کن، جایزه ویژه چهلمین 
مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران است.
 ب��ه گزارش روابط عموم��ی بانک ملی ای��ران، 31 مردادماه آخرین مهلت 
س��پرده پذیری جهت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی برای شرکت در 
چهلمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز این بانک و 
بهره مندی از جوایز آن است. عاوه بر جوایز ویژه کمک هزینه خرید واحد 
مسکونی، 291 کمک هزینه خرید خودروی داخلی هر یک به ارزش 700 
میلیون ریال، 391 کم��ک هزینه 300 میلیون ریالی ازدواج و591 کمک 
هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش 200 میلیون ریال 
بخشی دیگر از جوایز این دوره از حساب های قرض الحسنه پس انداز برای 

پاسخ به خیر اندیشی و نیک اندیشی مشتریان است.

همچنین یک هزار و 91 کمک هزینه ده میلیون ریالی خرید صنایع دستی 
و 750 هزار جایزه نقدی یک میلیون ریالی از دیگر جوایز چهلمین مرحله 

قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران است.
دارندگان حس��اب های قرض الحس��نه پس انداز عاوه ب��ر برخورداری از 
پ��اداش معنوی کمک به نیازمندان، می توانند از انواع خدمات بانکی و نیز 
جوایز قرعه کشی این حساب ها بهره مند شوند. باز بودن حساب و داشتن 
حداق��ل موجودی 500 هزار ریالی در روز قرعه کش��ی ش��رایط ازم برای 
شرکت حساب ها در قرعه کش��ی و حفظ حداقل موجودی حساب به مبلغ 
500 هزار ریال به مدت سه ماه یا 90 روز متوالی در طول دوره قرعه کشی 
و یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حس��اب یا تکمیل موجودی ش��رط کافی 

برای اعطای جوایز به برندگان حساب هاست.

91 کمک هزینه خرید واحد مسکونی
 جایزه ویژه چهلمین مرحله قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی 

فروش ویژه سیم کارت های دائمی همراه اول با 
۴0 درصد تخفیف از ابتدای تیر به مدت سه ماه 
آغاز ش��د.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات س��یار ایران، فروش ویژه سیم کارت 
های دائمی با ۴0 درصد تخفیف به قیمت 100 
ه��زار تومان از روز ش��نبه اول تیر ماه 9۸ آغاز 
شد و تا پایان 31 شهریور ماه سال جاری ادامه 

خواهد داشت.
متقاضیان می توانند با مراجعه به فروشگاه های 
همراه اول، س��امانه گلچین و فروش��گاه آناین 
اپراتور اول تلفن همراه، نس��بت به خرید سیم 

کارت دائمی به قیم��ت 100 هزار تومان اقدام 
کنن��د.در این طرح ویژه، مش��ترکان جدید می 
توانن��د با خرید س��یم کارت دائمی ضمن بهره 
مندی از تخفیف قیمت س��یم کارت، از بس��ته 
خوش آمد 1000 شامل 1000 پیامک، 1000 
دقیقه مکالمه داخل شبکه و اینترنت نامحدود 
ب��ه مدت یک هفته و تخفی��ف مکالمه به مدت 

90 روز پس از اتمام این بسته استفاده کنند.
بدیهی اس��ت که این تخفیف ویژه شامل حال 
اف��رادی می ش��ود ک��ه در بازه زمان��ی در نظر 
گرفته ش��ده اقدام به خرید و فعالس��ازی سیم 

کارت کنند.این طرح ش��امل س��یم کارت های 
دائم��ی طرح 20، ثبت نام بروز )فروش آناین( 
و گلچی��ن که به صورت نق��دی خریداری می 

شود، می گردد.
گفتنی است، مش��ترکانی که پیش از این سیم 
کارت ه��ای ط��رح 20 را به ش��کل اقس��اطی 
خری��داری کرده اما هنوز تمامی وجه مورد نظر 
را پرداخ��ت نکرده اند، م��ی توانند مابقی وجه 
اقس��اط خود را با مراجعه حض��وری به دفاتر و 
فروشگاه های همراه اول با قیمت جدید )طرح 

ویژه( پرداخت کنند.

کمک دو میلیارد ریالی بانک ملی ایران به انجمن 
خیریه مهرانه زنجان بانک ملی ایران در راس��تای 
مس��ئولیت های اجتماعی خود دو میلیارد ریال به 
انجمن خیریه مهرانه زنجان کمک کرد   این مبلغ 
بابت  احداث س��الن آموزش پیشگیری از سرطان 
انجمن خیریه مهرانه زنجان و با هدف آگاه س��ازی 
و جلوگیری از ش��یوع س��رطان با مساحت بالغ بر 
۸7 مترمربع پرداخت ش��د که با حضور مسئوان 
بانک ملی استان زنجان و جمعی از مدیران استانی 
به بهره برداری رس��ید. در این مراس��م سید احمد 
طاهری رئیس اداره امور شعب استان زنجان بانک 
مل��ی ایران گفت: کمک به انجم��ن خیریه مهرانه 
زنجان به عنوان یک انجمن خیریه بس��یار بزرگ و 

کم نظیر در سطح کشور و سایر انجمن های مردم 
نهاد ، نمونه ای از خدمات ارائه ش��ده با مشارکت و 
حمایت بانک ملی ایران در راستای مسئولیت های 
اجتماع��ی و کمک های عام المنفعه فرهنگی بوده 
است که در اقصی نقاط کشور به صورت انبوه و قابل 
توجه  انجام می شود. اصغر وثوق مدیر عامل انجمن 
خیریه مهرانه زنجان نیز از کمک ها و حمایت های 
بانک ملی ایران در راستای آگاه سازی و جلوگیری 
از ش��یوع س��رطان تقدیر ک��رد و اظهار داش��ت: 
مهرانه تنها به درم��ان از محل کمک های مردمی 
اکتفا نکرده اس��ت و با اعتقاد به جمله”پیشگیری 
بهتر از درمان اس��ت” با تشکیل کمیته آموزش و 
پیش��گیری، با حمایت و مشارکت بانک ملی ایران 

سعی در عملیاتی کردن پروژه ای با جامعه آماری 
بیش از 20 هزار دانش آم��وز در مدارس و بیش از 
هشت هزار نفر از بانوان زنجانی دارد که با حضور در 
کارگاه ها و کاس ها از آموزش های حوزه پیشگیری 
بهره مند ش��وند. وی در ادامه سخنان خود با اشاره 
ب��ه تحریم ها و به وجود آمدن مش��کات در تهیه 
داروهای مورد نیاز بیماران خاص گفت: تاکیدات و 
پیگیری های  ویژه مدیرعامل بانک ملی ایران مبنی 
بر حمایت حداکثری از طرح های تولیدی ، صنعتی 
و کش��اورزی در س��ال رونق تولید  و انجام وظایف 
ذاتی و مسئولیت های اجتماعی که همیشه مورد 
توجه بانک ملی ایران بوده است، در این زمینه برای 

این انجمن بسیار راهگشا بوده است .

بان��ک صنعت و معدن - مهری از س��رمایه گذاری۴51هزار میلیارد ریالی در 
صنایع کلیدی اس��تان بوشهر و عس��لویه خبر داد و افزود:از این رقم351هزار 
میلیارد ریال مربوط به تس��هیات بانک صنعت و معدن است که برای 3300 
نفر اش��تغال ایجاد می ش��ود. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی بانک صنعت و 
معدن، حس��ین مهری مدیرعامل و رییس هیأت مدیره این بانک امروز شنبه 
)یکم تیرماه( به همراه جمعی از مدیران ارش��د از طرح های تولیدی اس��تان 
بوشهر و عسلویه بازدید کرد و در جریان آخرین مراحل ساخت و روند فعالیت 
این شرکت ها قرار گرفت. مهری در جریان این بازدید بر لزوم شتاب در روند 
س��اخت این واحدهای تولیدی و نیز رفع برخی مش��کات و موانع پیش روی 
صنایع این استان تاکید کرد و افزود: شهرهای استان بوشهر مخصوصاً عسلویه 
از مهمترین پایگاه های اقتصادی کشور و یکی از بزرگترین مناطق تولید انرژی 
جهان در جنوبی ترین نقطه ایران اس��ت که در شرایط حاضر حفظ و صیانت 
از صنایع و کارخانجات مستقر در آن اهمیتی دوچندان یافته است. وی اظهار 
داشت: صنعت پتروشیمی ما از گاز تولید شده در کارخانجات این منطقه ویژه 
ب��ه عنوان یک مزیت اقتصادی به��ره می برد به همین دلیل منطقه پارس به 
مثابه پایگاهی برای توسعه صنعت پتروشیمی مطرح است و صنعت پتروشیمی 
به عنوان یکی از منابع تأمین نیازهای بسیاری از صنایع داخلی و از نظر صدور 
فرآورده ها، ارز آوری و اشتغال زایی برای کشور از جایگاه ویژه برخوردار است. 
مدیرعامل بانک صنعت و معدن عنوان داش��ت: این بانک در راستای پیشبرد 
اهداف کان اقتصادی و توسعه ای تعداد 1۸ طرح با اشتغال 1200 نفر را در 

این اس��تان به بهره برداری رسانده است و تعداد 12 طرح دیگر با اشتغالزایی 
2100 نفر را نیز در دست انجام دارد و در مجموع برای این 30 طرح، معادل 
351 هزار میلیارد ریال تسهیات مصوب شده که عمده آن در صنایع عسلویه 
به صورت ارزی بوده و بخش��ی از آن نیز پرداخت ش��ده است. سکینه الماسی 
نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عس��لویه در مجلس ش��ورای اسامی که در 
این بازدید حضور داشت، ضمن تشکر از اقدامات سازنده بانک صنعت و معدن 
گفت: تکمیل پروژه های پتروشیمی، زمینه اشتغال زایی و تولید در منطقه را 
فراهم می کند. وی تصریح کرد: بانک صنعت و معدن برای س��ه سال متوالی 
در طرح رونق تولید رتبه نخس��ت استان را در بین دیگر بانک ها کسب کرده 
است که نمایانگر عملکرد قابل قبول این بانک در حمایت از صنایع استان می 
باشد. وی افزود: این بانک می تواند برای برطرف کردن مشکات پتروشیمی ها 
که در حال حاضر شرایط ویژه ای را تجربه می کنند، کمک کند. رییس هیأت 
مدیره بانک در این سفر از طرح های اهتمام جم، صدف عسلویه، پتروشیمی 
هنگام، حمل و نقل و کشتی سازی گروه 271۸)دیر(، کربنات کلسیم اکباتان، 
تعاونی آبزیان رسول، مرجان نور، جی لیان جی، پلی استر آریان بوشهر، صنعت 
پاس��ت، پارس لیان و نوین چاپ آریانا بازدید می کند. این طرح ها عمدتاً از 
مصوبات دور دوم س��فر ریاس��ت جمهوری به استان بوشهر بوده است که 90 
درصد آن به انجام رسیده و مابقی نیز در دست انجام می باشد. اخبار تکمیلی 
در خص��وص این بازدیدها و دیدار با صنعتگران، کارکنان ش��عب و مس��ؤان 

استانی متعاقباً اعام می گردد.

روح ال��ه خدارحمی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کش��اورزی در 
نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: از نظر 
روش ها و تجارب بانکی، یک بانک توس��عه ای هستیم و همه همکارانمان 

به این رسالت باور دارند .
خدارحم��ی  ب��ا اعام مطلب فوق بر گس��ترش تعامل بانک با کمیس��یون 
اقتص��ادی مجل��س به خص��وص در زمینه ایف��ای نقش توس��عه ای بانک 
کش��اورزی تأکی��د کرد و گفت: رس��الت و گرایش اصلی بانک کش��اورزی 
همانط��ور که در اساس��نامه آن آمده، ب��ر مبنای حمای��ت از تولید بخش 

کشاورزی شکل گرفته است.
وی با اشاره به چالش های موجود در تأمین منابع مورد نیاز بخش کشاورزی  

خاطر نش��ان کرد: به رغم محدودی��ت های موجود از عهده تکالیف مربوط 
به بخش کش��اورزی بر آمده ایم.خدارحمی گفت: تأمین منابع اصلی ترین 
چالش بانک های توسعه ای است و در صورت تأمین منابع ارزان، امکانات 
بانک کش��اورزی برای اج��رای مأموریت یک بانک توس��عه ای اعم از بدنه 

کارشناسی قوی و دیگر امکانات مالی و فنی فراهم است.
وی از برنامه ریزی برای اس��تفاده از س��ایر توانمندی ها و امکانات با هدف 
جبران کمبود ها خبرداد و افزود:س��ال گذش��ته با سیاس��تی اتخاذ کردیم  
هزین��ه تمام ش��ده مناب��ع  کاهش  یافت و ب��ا این راهکار ها در تاش��یم 
متناس��ب با چالش های امروز وضعیت خ��ود را بهبود داده و براین چالش 

ها غلبه کنیم.

در هفته نخس��ت تابس��تان، مصادف با هفته ی اص��اح الگوی مصرف آب، 
س��ازمان حفاظت محیط  زیس��ت با مش��ارکت بانک ایران زمی��ن اقدام به 

برگزاری پویش آموزشی و فرهنگ سازی با عنوان »میراب« کردند.  
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ای��ران زمین، یکی از ابر بحران های جامعه 
ایران��ی در دهه های اخیر چالش مدیریت منابع آبی و خشکس��الی اس��ت. 
کش��ور ایران با قرار گرفتن در اقلیمی خش��ک و بیابان��ی همواره در طول 
تاریخ خود در جس��تجوی آب بوده اس��ت. ظهور شهرنشینی و رشد باای 
جمعیت خصوصا در طبقه متوسط جامعه ایران در کنار مصرف گرایی باعث 
ش��ده، میزان آب مصرفی در کشور به شکل بی سابقه ای طی نیم قرن اخیر  
افزایش پیدا کند. در یک نگاه کلی آمار تایید شده وزارت نیرو در یک قرن 
اخیر نش��ان می دهد، میزان س��رانه آب تجدید پذیر ساانه کشور از میزان 
حدود 13 هزار متر مکعب به ازای هر نفر در سال 1300، به حدود 1۴00 
مترمکع��ب به ازای هر نفر در س��ال 139۶، تقلیل یافته و در صورت ادامه 

این روند، وضعیت در آینده به مراتب وخیم تر خواهد شد. 
در وضعیت کنونی به باور متخصصان چند راه مهم پیش  روی ایران است. 
نخست اینکه در بخش های کشاورزی و صنعتی روش های نوین استفاده از 
آب و آبیاری به مدد صنایع و کشاورزان بیاید. در قدم  دوم ذخیره سازی آب 

در کشور سازوکار درستی داشته باشد و در قدم سوم نهادهای اجتماعی و 
اقتصادی با مش��ارکت یکدیگر بتوانند قدم های موثری برای فرهنگ سازی 

در حوزه مصرف آب بردارند. 
برهمین اساس، در هفته نخست تابستان که مصادف است با هفته ی اصاح 
الگوی مصرف آب، س��ازمان حفاظت محیط  زیست با مشارکت بانک ایران 
 زمین اقدام به برگزاری پویش آموزشی و فرهنگ سازی »میراب« کردند.  

می��راب به معنای نگهبان آب ریش��ه در تاریخ هزاران  س��اله ایران دارد و 
اشاره به روزگار مردمانی دارد که در طول تاریخ همواره در جستجوی آب 
بوده اند و با تقس��یم کار اجتماعی و اقتصادی س��عی در حفاظت منابع آبی 
خود داش��ته اند. تمرکز اصلی این پویش تاکید بر واقعیت های کمتر مورد 
توج��ه قرار گرفته در میان افکار عموم��ی در حوزه مصرف آب و تمرکز بر 

عادات غلط اجتماعی در این حوزه است. 
در این طرح بیش از 10 محتوای موش��ن گرافی در بستر رسانه های رسمی 
و شبکه های اجتماعی آنها منتشر می شود تا مخاطبان ایرانی در شبکه های 
اجتماعی مش��اهده این تولیدات محتوا، گوشه ای از وضعیت بحرانی آب در 
ای��ران را درک کنند و همزمان قدم های��ی برای اصاح الگوی مصرف خود 

بردارند. 

تخفیف ویژه برای خرید سیم کارت های دائمی همراه اول

کمک دو میلیارد ریالی بانک ملی ایران به انجمن خیریه مهرانه زنجان

سرمایه گذاری ۴۵1 هزارمیلیاردریالی بانک صنعت ومعدن در بوشهر

رسالت بانک کشاورزی،حمایت از تولید کشاورزی است

مشارکت بانک ایران زمین و سازمان محیط زیست برای اصاح الگوی مصرف آب؛
برای زندگی همین یک زمین را داریم!


