
آگهی

 بدینوسیله به اطاع کلیه کارکنان محترم می رساند مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان 
سازمان امور دانشجویان روز دوشنبه مورخ 1398/4/17 راس ساعت 14 در محل سالن اجتماعات طبقه 
سوم سازمان امور دانشجویان واقع در تهران خیابان انقاب- بعد از میدان فردوسی- خیابان شهید 
موسوی ) فرصت سابق( – پاک 27برگزاری می گردد یادآور می شود این مجمع با حضور هر عده از 
سهامداران و اعضاء و یا نماینده تام ااختیار آنان رسمیت می یابد و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ 

می شود برای کلیه اعضا) اعم از غائب و مخالف( نافذ و معتبر خواهد بود. 
دستور جلسه: 

1- گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد تعاونی در سال 1397
2- رسیدگی و تصویب صورت های مالی سال 1397

3- پیش بینی بودجه 1398
4- انتخاب هیات مدیره و بازرس ) اصلی و علی البدل(

5- تغییرات اعضاء سرمایه 
6- تعیین روزنامه کثیراانتشار برای درج آگهی های تعاونی

 ازم به ذکر اس�ت: هر عضو می تواند اعمال رای در مجمع را به یک نماینده تام ااختیار واگذار کند 
آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رای و هر شخص غیر عضو تنهای یک رای خواهد بود تایید نمایندگی 
تام ااختیار با امضاء بازرس یا عضو هیات مدیره معتبر خواهد بود) ماده 19 قانون بخش تعاون( عضو 
متقاضی اعطای نمایندگی می بایس�ت حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش�ار آگهی با در دست 
داشتن مدرک شناسایی معتبر در محل شرکت حاضر تا پس از احراز هویت و تایید عضویت متقاضی و 

اهلیت نماینده، برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان امور دانشجویی 

اطاعیه 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان سازمان امور دانشجویان ) نوبت دوم(

ش�رکت آب و فاضاب استان کرمانش�اه در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های 
مربوط به آن نسبت به انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه بشرح ذیل اقدام نماید.

موضوع: عملیات ساختمانی )سیویل( و تهیه، ساخت و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و سیستم کنترل 
.PC ابزار دقیق و تله متری دو خط جریان از تصفیه خانه فاضاب شهر صحنه به روش

محل اجرا: شهر صحنه
مبلغ برآورد اولیه: 385/009/417/098 ریال )س�یصد و هش�تاد و پنج میلیارد و نه میلیون و چهارصد و 

هفده هزار و نود و هشت ریال( 
محل تامین اعتبار: طرحهای عمرانی

رشته و رتبه کاری مورد نیاز: پایه 3 و بااتر در رشته آب و پایه 2 و بااتر در رشته تاسیسات و تجهیزات 
بصورت توام و یا بصورت مشارکتی پیمانکاران دارای رتبه های مذکور.

مدت اجرای کار: 36 )سی و شش( ماه )24 ماه احداث و 12 ماه بهره برداری(.
مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: 9/200/500/000 ریال )نه میلیارد و دویس�ت میلیون و پانصد 
هزار ریال( می باش�د که بایس�تی به یکی از صورتهای مش�روحه زیر بارگذاری و اصل ضمانتنامه در روز 

قبل از بازگشایی تحویل دستگاه مناقصه گذار شود: 
الف( رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب جاری شماره 4001124907145543 بانک مرکزی کرمانشاه 

به نام شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه.
ب( ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما )به اس�تناد تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 123402/ت50659 

مورخه 94/9/22 و دارای پرفراژ بانکی(.
مشاور: شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضاب.

قیمت اسناد مناقصه: 3/000/000 ریال.
نحوه بارگذاری پاکات: اس�ناد ومدارک پیش�نهاد مناقصه باید به ترتیب زیر بص�ورت همزمان بارگذاری 

شود.
پاکت 1( حاوی اسناد تکمیل شده ارزیابی کیفی مناقصه گران.

تبصره: حداقل امتیاز ارزیابی جهت شرکت در مناقصه 65 )شصت و پنج( می باشد.
پاکت 2( حاوی اسناد مناقصه که شامل سه پاکت جداگانه )الف، ب، ج( می باشد.

 www.setadiran.ir )نشانی و محل اخذ اسناد ارزیابی و مناقصه سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
مهلت دانلود اسناد: 10 روز کاری پس از چاپ نوبت دوم انتشار آگهی

زمان بارگذاری اسناد: 14 روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد
جهت کس�ب اطاعات بیشتر با ش�ماره تلفن: 09183311910 )آقای مهندس س�لطانی فر( تماس حاصل 

فرمایید. 
تذکر: به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد ازانقضاء مدت مقرر بارگذاری 

گردد مطلقا هیچگونه ترتیبی اثر داده نخواهد شد.
ضمنا متقاضیان می توانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پایگاه ملی اطاع رس�انی 

مناقصات به نشانی: 
http:/iets.mporg.ir یا www.abfaksh.ir ماحظه نمایند.

م الف 12/1039                                                                                                    روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه 

ت اول
نوب آگهی فراخوان تجدید مناقصه دو مرحله ای

شماره 1-46/م/97
)شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2098007008000055( س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی در نظر دارد ب��ه مناس��بت  " روز خان��واده و تکریم شرکت آب و فاضاب استان کرمانشاه

بازنشس��تگان " بمنظ��ور ترویج فرهنگ تکری��م و ارج گذاری به مقام ارزش��مند 
بازنشس��تگان ، همسران بازمانده و از کارافتادگان کلی نمونه ، به عنوان اسوه های 
صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه ، نسبت به انتخاب و تجلیل 
از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی می توانند برای کسب اطاعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
کانونهای بازنشستگی در سراسر کشور اقدام و درصورت دارا بودن شرایط از تاریخ 
شنبه 1 /4 /98 لغایت  پنجشنبه 20 /4 /98 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند.

فراخوان انتخاب بازنشستگان ،همسران 
بازمانده و ازکارافتادگان کلی نمونه

 سه شنبه  4 تیر 1398
 21 شوال1440

 25  ژوئن 2019 
 شماره  4507 - 12 صفحه
1000 تومان

 اعاده اموال نامشروع 
با اولویت پرونده ثروتمندان

با رأی مجلس تعیین شد

»حمایت« دایل رکود ساختمانی را بررسی کرد

رأی الیوم: 

تیم هندبال کشورمان سهمیه جهانی ایتالیا 2020 را کسب کرد

سخنگوی سازمان ثبت احوال:

 زور متقاضیان مسکن
 به قیمت ها نمی رسد

کوشنر مسئله فلسطین را همانند 
دالی زمین می بیند

 ساحلی بازان ایران
 روی سکوی آسیا

عرضه بنزین  از 20 مرداد 
فقط با کارت سوخت شخصی

پرونده کارت ملی هوشمند 
امسال بسته می شود
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هفته قوه قضائیه که با نام و یاد شهید مظلوم، »آیت اه 
سید محمد بهشتی« مزین ش�ده، مجالی است تا به 
بررس�ی عملکرد و چش�م اندازهای این نهاد بسیار 
مهم حاکمیتی با توجه به تغییرات اساس�ی اخیر در 
آن پرداخته شود. بدون هیچ سوگیری و تعصبی باید 
گفت رویکردها و اقداماتی که ریاس�ت محترم قوه 
قضائیه در طول چند ماه گذشته در پیش گرفته اند، 
بسیار مثبت و امیدبخش بوده - کما اینکه بسیاری 
از افراد و گروه ها از جناح های مختلف به آن تصریح 
کرده اند - و نشان می دهد که ایشان به نیازهای جامعه 

و الزامات دستگاه قضا کاماً...

برکات روحیه جهادی 
در دستگاه قضا

یاد د اشت

2

  دکتر محمدحسن قدیری ابیانه 

3

3

رییس قوه قضاییه در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی :

بانیان قطعنامه های ضدایرانی
بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر هستند
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11
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 سیاست تحریم ایران 
در پایان راه

دیدار مدیران ارشد قضایی با مردم  چراغ سبز ترامپ به سعودی 
برای خونریزی بیشتر در یمن 

 افزایش اعتماد عمومی 
با طرح تحول قضایی 

بلومبرگ در گزارشی تحلیلی تاکید کرد

در راستای تکریم ارباب رجوع در هفته قوه قضاییه صورت گرفت 
رییس جمهور آمریکا فروش تسلیحات به عربستان را مهم تر از تحقیقات 

درباره خاشقجی دانست

صاحبنظران در گفت و گو با »حمایت« مطرح کردند 

در حالی که آمریکایی ها با سیاس�ت های تحریمی خود در تاش هستند که ایران را 
به میز مذاکره برگردانند، بسیاری از کارشناسان اذعان کردند که ایران تهدید فشار 
و تهدید به میز مذاکره باز نمی گردد. در پی تحوات اخیر و پیشنهاد پنهان و آشکار 
آمریکایی ها مبنی بر درخواست مذاکره از کش�ورمان، بسیاری این سیاست هویج و 

چماق علیه ایران را ناکارآمد قلمداد کردند.

  آیت اه رییسی: ایران اسامی در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر است
ان

میز
س: 

عک

س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی در نظر دارد ب��ه مناس��بت  " روز خان��واده و تکریم 
بازنشس��تگان " بمنظ��ور ترویج فرهنگ تکری��م و ارج گذاری به مقام ارزش��مند 
بازنشس��تگان ، همسران بازمانده و از کارافتادگان کلی نمونه ، به عنوان اسوه های 
صبر و استقامت و خردورزی در جمع خانواده و جامعه ، نسبت به انتخاب و تجلیل 
از این عزیزان اقدام نماید. از این رو تمامی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین 
اجتماعی می توانند برای کسب اطاعات بیشتر با مراجعه به شعب سازمان و دفاتر 
کانونهای بازنشستگی در سراسر کشور اقدام و درصورت دارا بودن شرایط از تاریخ 
شنبه 1 /4 /98 لغایت  پنجشنبه 20 /4 /98 در این فراخوان عمومی ثبت نام نمایند.

 فراخوان  سازمان تامین اجتماعی 
برای تکریم بازنشستگان



   سه شنبه
  4 تیر  1398   
  شماره  4507
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براساس مصوبه مجلس اعاده اموال نامشروع با اولویت 
پرونده افرادی که دارای مال نامشروع بیشتری هستند، 

انجام می  شود.

نمایندگان مجلس شورای اسامی در نشست علنی روز گذشته خود، 
با بررس��ی یک فوریتی طرحی درباره اصاح آیین نامه داخلی مجلس 

مبنی بر پاسخگویی مسئوان به تذکرات نمایندگان موافقت کردند.
وکای ملت همچنین در جریان بررس��ی طرح الحاق موادی به قانون 
اجرای اصل49 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، مصوب کردند: 
درصورتیکه پس از بررس��ی های ازم مطابق گزارش های مس��تند و یا 
براساس دایل و قرائن، دادستان عمومی و انقاب مرکز استان تحصیل 
مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده16 این قانون و تبصره های آن 
را احراز کند. اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال 
نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، در توضیح تذکر 
آیین نامه ای با استناد به بند 11ماده22 آیین نامه داخلی مجلس گفت: 
مجلس در جریان تصویب قانون بودجه س��ال98 در حدود 14میلیارد 

برای کمک به مردم و تامین کاا های اساس��ی ارزانتر مصوب کرد تا 
رفاه مردم فراهم و این رفاه عمومی در راستای عدالت و مساوات دنبال 
ش��ود، اما با گذش��ت 3ماه هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. علی 
اریجانی رییس مجلس درخصوص تذکر نماینده مردم شاهین شهر، 
اظهار داش��ت: مجلس وظیفه خود را انجام داده و دولت هم قول داده 

این موضوع را اجرایی کند.
نمایندگان خانه ملت همچنین دولت را مکلف کردند گزارش عملکرد 
بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی 
سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی 
ش��رکت های دولتی، بانک ها و موسس��ات انتفاعی وابسته به دولت و 
شرکت ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، را تا 15آبان 
ماه هر س��ال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص های مالی و 

عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسامی تسلیم کند.

 درخواست مجلس برای برداشت از صندوق توسعه
نمایندگان در ادامه نشست علنی روز گذشته خود، طرح افزایش ظرفیت 
پاایشگاه های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری 

مردم را به کمیس��یون انرژی ارجاع دادند. در جریان بررسی این طرح 
حاجی دلیگانی پیش��نهاد داد: طرح های ایجاد تاسیسات پاایشگاهی 
و پتروپاایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی و همچنین 
بهینه س��ازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده های پاایشگاهی به 
نحوی که ترکیب تولید فرآورده آن ها اساس��اً به محصوات سبکتر و 

میان تقطیر اختصاص پیدا کند. 
علی اریجان��ی درخصوص این طرح گفت: ب��ه دلیل اینکه صندوق 
توسعه ملی در این بند موظف ش��ده که به مجوز های تنفس خوراک 
اجازه بهره برداری بدهد، اش��کال قانون اساسی وجود دارد. وی ادامه 
داد: در تعاریف حکم آورده نمی شود و عبارت آخر نباید در تعریف آورده 
شود و باید به عنوان ماده ای جدا مطرح شود. برداشت از صندوق توسعه 
ملی نیاز به اذن دارد. درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی در زمینه 
این طرح را به رهبر معظم تقدیم کردیم تا در صورت موافقت، اشکاات 
آن برطرف شود. اریجانی با اشاره به تعیین تکلیف نشدن اصاحات 
و وجود برخی اشکاات قانونی در این طرح، پیشنهاد ارجاع مواد آن را 
به کمیسیون انرژی مطرح کرد، از این رو نمایندگان با 162 رأی موافق 

با این پیشنهاد موافقت کردند.

اعاده اموال نامشروع با اولویت پرونده ثروتمندان
با رأی مجلس تعیین شد

در حالی ک�ه آمریکایی ها با سیاس�ت های تحریمی خود در   سیاست  
تاش هستند که ایران را به میز مذاکره برگردانند، بسیاری 
از کارشناسان اذعان کردند که ایران تهدید فشار و تهدید 

به میز مذاکره باز نمی گردد.

در پی تحوات اخیر و پیش��نهاد پنهان و آشکار آمریکایی ها مبنی بر 
درخواس��ت مذاکره از کشورمان، بسیاری این سیاست هویج و چماق 
علیه ایران را ناکارآمد قلمداد کردند. در همین رابطه، »ایشان تارور« 
س��تون نویس واشنگتن پست در تحلیلی نوش��ت: همه این التهابات 
کنون��ی نتیجه خروج دول��ت ترامپ از توافق هس��ته ای، بازگرداندن 
تحریم ها و انجام یک س��ری اقدامات دیگر برای فش��ار وارد آوردن 
بر حکومت ایران اس��ت. ترامپ همه این کارها را ک��رد، در حالی که 
متح��دان کلیدی آمریکا در اروپا همگی مخال��ف آن بودند و حتی در 
واشنگتن هم دس��تگاه سیاس��ت خارجی موافق آن نبود. وی افزود: 
ترامپ می گوید خواستار گفت وگو با ایران است اما اعمال وی ایران را 
به پای میز مذاکره نمی آورد. »فیلیپ گوردون« از مقامات سابق دولت 
بارک اوباما می گوید؛ تهران به نظر نمی رس��د با دولتی وارد گفت وگو 
بش��ود که قابل اعتماد نیست و بعید به نظر می رسد با توافقی موافقت 
کند که دور از دسترس است و ترامپ می گوید ضروری است. همچنین 
این روزنامه روز گذشته در مطلبی نوشت: سخن دونالد ترامپ مبنی بر 
اینکه از تصمیمش برای حمله نظامی به ایران به دایل بشردوستانه 
منصرف شده است، دروغ اس��ت، اگر ترامپ تصمیم به حمله نظامی 

علیه ایران نداشت نباید از توافق هسته ای با این کشور خارج می شد.
روزنامه آمریکایی نیویورکر هم در گزارش��ی درباره راهبرد سیاس��ت 
خارجی دولت دونالد ترامپ نوش��ت: با اشاره به اینکه اقدامات ترامپ 
علیه ایران نش��ان می دهد او به دنبال تغییر نظام این کش��ور است اما 
خودش آن را رد می کند، این غیرقابل انکار اس��ت که سیاس��ت های 
ترامپ ما را به لحظات اینچنینی کشانده است.  این روزنامه آمریکایی 
همچنین نوشت: ترامپ پنجشنبه گذشته از یک لبه عقب نشینی کرد 
اما سیاستی که او را به این آشفته بازار برده است هنوز پابرجاست. این 
روزنامه تأکید کرد: ترامپ در دام لفاظی ها و راهبرد نامنسجم خودش 
در قبال ایران گرفتار شده است. بلومبرگ هم با اشاره به این که سیاست 
تحریم آمریکا علیه ایران به آخر خط رسیده، نوشت: چیز زیادی نمانده 
که آمریکا هدف قرار دهد چون بیشتر اقتصاد ایران زیر بار تحریم های 
مالی قرار گرفته است. نشریه »اسرائیل هیوم« نیز که رابطه نزدیکی با 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی دارد، نوشت: خطرپذیری ایران، ترامپ 
را با وضعیتی دش��وار روبرو کرده است. اسرائیل هیوم در مورد اهداف 
راهبرد نسبت داده شده به ایران، اذعان کرد: ایران در حال ارسال این 
پیام به آمریکا و منطقه است که در برابر فشار اقتصادی تسلیم نمی شود 
و تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسامی تنها به ایجاد بی ثباتی 

در منطقه منجر می شود.

 تنش های خلیج فارس بدلیل بدعهدی آمریکا 
در برجام است

»بان کی مون« دبیرکل سابق سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی 
ش��دید از افزایش تنش ها در خلیج  فارس تصری��ح کرد: این تحوات 
بیانگر فق��دان یک چارچوب مؤث��ر برای امنی��ت خاورمیانه و نتیجه 
تصمیم احمقان��ه آمریکا در خروج از برجام اس��ت. وی افزوداقدامات 
ضد ایرانی آمریکا نه تنها موجب تضعی��ف ثبات در منطقه، بلکه پیام 
اشتباهی را به مذاکرات در حال انجام بر سر مساله هسته ای کره شمالی 

ارسال می کند.

 با همه توان در برابر تهدید ها ایستاده  ایم
این در حالی اس��ت که از تهران تنها یک صدا و آنهم مقاومت در برابر 
زیاده خواهی غربی ها ش��نیده می  ش��ود. در همین رابطه، محمدجواد 
ظریف وزیر خارجه کش��ورمان با حضور در هیأت رییس��ه فراکسیون 
امید مجلس، گفت: با تمام قدرت و توان در برابر تحریم ها و تهدید های 
دشمن ایستاده ایم و این مقاومت ادامه دارد. در دیگر سو اعتراض ایران 
به کم کاری و خلف وعده اروپایی ها درباره اینس��تکس هم ادامه دارد. 
در همین رابطه، سیدعباس موسوی س��خنگوی دستگاه دیپلماسی 
کش��ورمان در نشس��ت خبری خود، اظهار داش��ت: با خروج آمریکا 

از برجام کش��ور های باقی مانده متعهد ش��دند نگذارند این دستاورد 
بین المللی از بین برود؛ البت��ه ما خیلی منتظر اروپا نماندیم و نخواهیم 
بود و با کشور های دوس��ت به صورت دوجانبه در حال رایزنی هستیم 
که برخی راهکار های مال��ی و بانکی را با آنها تنظیم کردیم که برخی 
اعام شده و برخی نشده این تاش ها از سوی دوستان و همسایگان 
ما از جمله روسیه ادامه دارد. وی درباره لحن طلبکارانه مقامات اروپایی 
در سفر های اخیرشان به تهران افزود: اروپایی ها با هر لحنی حرف بزنند 
در همان نشست با همان لحن جواب می گیرند و تازمانی که اروپا گام 
عملی و ملموس بر ندارد و خواس��ته های قانونی ایران محقق نشود، 
اقدامات مربوط به کاهش تعهدات برجامی، یعنی گام دوم را قاطع بر 
می داریم. موسوی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اگر اروپا در روز های 
آینده اولین تراکنش مالی را در قالب اینس��تکس انجام دهد آیا ایران 
گام دوم را اجرایی می کند، گف��ت: باید بین حقوق و تکالیف ما تعادل 
ایجاد شود، اگر تراکنش و اینستکس صوری باشد، قطعا ایران را راضی 
نخواهد کرد؛ ایران بای��د به درآمد های نفتی خود قبل از اجرای برجام 
برگردد. س��فارت ایران در بروکسل هم با انتقاد از عدم انجام تعهدات 
اروپا در برجام هشدار داد که انجام تعهدات کامل ایران در برابر تعهدات 
خیلی کم اروپا توافق را به خطر انداخته اس��ت. در پیام س��فارت ایران 
در بروکس��ل خطاب به اروپایی ها، آمده اس��ت: اتحادیه اروپا قویا)به 
ایران( هشدار می دهد که تعهداتش)در چارچوب برجام( را انجام دهد، 
در حالیکه آژانس بین المللی ان��رژی اتمی 15بار متعهد بودن ایران را 
تایید کرده است. این درحالیست که خود اتحادیه اروپا به تعهداتش از 
جمله عادی سازی شرایط تجارت با ایران پایبند نبوده است. این حرف 
منصفانه، منطقی و بی طرفانه ای اس��ت که بگوییم، تعهدات کامل در 

برابر کم نمی تواند یک توافق را پایدار نگه دارد.

 تهدیدهای توخالی محور عبری-عربی-غربی
اقتدار جمهوری اس��امی ایران، باعث شده تا زمزمه های بدخواهان 
علیه کش��ورمان همچنان ادامه یابد. در این رابطه، کمیته چهارجانبه 
کشورهای عربستان سعودی، امارات، آمریکا و انگلیس در بیانیه پایانی 

نشست خود در لندن از رفتارهای ایران که به ادعای آنها باعث بی ثباتی 
در منطقه ش��ده، ابراز نگرانی کردند. کمیته چهارجانبه در این بیانیه از 
ایران ادعا کرد: تا هرگونه اقدامی که ثبات در منطقه را تهدید می کند 
متوقف کرده و خواس��تار ایجاد راه  حل های دیپلماتیک برای کاهش 
تنش ها در منطقه شده است. در این بیانیه ادعا شد: حمله به نفتکش ها 
در خلیج فارس مسیر های دریایی بین المللی را تهدید می کند. در بیانیه 
کمیته چهارجانبه حمات یمنی ها به عربستان نیز محکوم شده و ادعا 

شده که ایران ساح در اختیار یمنی ها قرار می دهد.
»عادل الجبیر« وزیر مشاور در امور خارجی دولت عربستان سعودی هم 
در گفت وگو با یک رسانه فرانسوی ضمن تکرار اتهام زنی های بی سند 
آمریکا در ماجرای حمله به نفتکش ها گفت: هرکاری که بتواند فشار 

بر ایران برای تغییر سیاست هایش را افزایش دهد، باید انجام شود.
سخنگوی »ترزا می« نخست وزیر انگلیس نیز با تاکید بر لزوم پایبندی 
ایران به تعهدات برجامی خ��ود، گفت: برای کاهش تنش ها با تهران 
تاش می کنند. به نوشته وبگاه شبکه »اسکای نیوز«، وی با بیان اینکه 
اولویت انگلیس رسیدن به راهکار دیپلماتیک برای کاهش تنش های 
اخیر آمریکا با ایران اس��ت، ادعا کرد: با متحدانمان برای حفظ برجام 
همکاری می کنیم، ولی اگر تهران هم��کاری نکند ما نیز گزینه های 
دیگر را بررسی می کنیم. به گزارش فارس، همچنین »جرمی هانت« 
وزی��ر امور خارجه انگلیس ک��ه اخیراً پیرو آمریکا بدون ارائه ش��واهد 
مستدل، ایران را به دست داش��تن در حادثه دریای عمان برای حمله 
دو نفتکش  متهم ک��رده بود، هم اکنون نیز گفته که آمریکا را در تقابل 
با ایران همراهی خواهد کرد. کوتاه س��خن اینکه، این روزها حقانیت 
جمهوری اس��امی ایران بیش از پیش برای کشورهای مستقل دنیا 
هویدا شده و سیاست های خصمانه غرب علیه کشورمان با واکنش ها 
و انتقادات تندی روبره شده است. سیاست استقامت مردم ایران چشم 
دشمنان نظام را کور کرده و بی اثر بودن تحریم های آنها، این کشورهای 
متخاصم را کافه کرده است و آنها به بی اثری تحریم های خود پی برده 
و فهمیده اند که تحریم و فشار عامل آمدن ایران به میز مذاکره نیست 

و ایران به زبان تهدید بی اعتنا است.

سیاست تحریم ایران در پایان راه
بلومبرگ در گزارشی تحلیلی تاکید کرد

  دکتر محمدحسن قدیری ابیانه  
یادداشت

خبرکوتاه

برکات روحیه جهادی در دستگاه قضا
هفته ق��وه قضائیه که با نام و یاد ش��هید مظلوم، »آیت اه س��ید محمد 
بهشتی« مزین شده، مجالی است تا به بررسی عملکرد و چشم اندازهای 
این نهاد بس��یار مه��م حاکمیتی با توجه به تغییرات اساس��ی اخیر در آن 
پرداخته ش��ود. بدون هیچ س��وگیری و تعصبی باید گف��ت رویکردها و 
اقداماتی که ریاس��ت محترم ق��وه قضائیه در طول چند ماه گذش��ته در 
پیش گرفته اند، بسیار مثبت و امیدبخش بوده - کما اینکه بسیاری از افراد 
و گروه ها از جناح های مختلف به آن تصریح کرده اند - و نشان می دهد که 
ایشان به نیازهای جامعه و الزامات دستگاه قضا کامًا اشراف دارند. حضور 
ایشان در رأس یکی از مهم ترین دستگاه های حاکمیتی، پیام اصاح امور 
و عزم نظام برای رفع موانع و مشکات پیشرفت کشور را مخابره کرده و در 
گام اول نیز به چالش های درون قوه قضائیه پرداخته اند. راه حل هایی که 
از سوی ایشان ارائه می شوند نیز نشان می دهند که به دقت و با ظرافت، به 
نقاط قوت و ضعف و گره هایی که باید باز شوند اشراف دارند اما طی این 
مس��یر تا رسیدن به سرمنزل مقصود با همراهی همه نهادها و دستگاه ها 

ممکن و میسور است.
اکنون حجم زیادی از پرونده ها در دستگاه قضا وجود دارند که با همکاری 
و مشارکت قوه مجریه و مقننه و خشکاندن ریشه های فساد، می توان از 
این تعداد کاست و مجال قوه قضائیه را برای تسریع در روند رسیدگی به 
پرونده ها و همچنین برای پرداختن به امور کلیدی فراخ تر کرد. به عنوان 
نمونه، یکی از اموری که در زمره مطالبات مهم مردم نیز به شمار می آید، 
رس��یدگی به دارایی های مسئولین اس��ت که قانون آن مشخص بود و 
رئیس ق��وه قضائیه در کوتاه ترین زمان ممکن، مکانیس��م اجرایی آن را 
معین و اباغ کردند. از طرفی، یکی از ش��اخصه های برجسته رئیس قوه 
قضائیه که جامعه را نسبت به مبارزه با فساد بسیار امیدوار کرده، این است 
که ایشان با وجود تعدد مس��ئولیت هایی که طی سالیان گذشته بر عهده 
داشته اند، نسبت به انتشار دارایی ها و اموال خود اعام آمادگی کرده اند و 

ثابت کردند که در این مسیر پیشتازند.
عاوه بر این، شکی نیس��ت که برخورد با مفاسد از اهمیت فوق العاده ای 
برخوردار اس��ت، به ویژه مفاسد کان و به خصوص تخلفاتی که از جانب 
برخی مس��ئولین عالی رتبه یا منسوبین آن ها صادر می شود. با آغاز دوره 
جدید این نهاد حاکمیتی و جدیت در برخورد با دانه درشت ها و یقه سفیدها 
از هر طیف و جناحی، این امیدواری بیش از گذشته مضاعف شده که هیچ 
مس��ئول یا سازمان مفسد و خطاکاری از نگاه تیزبین قوه قضائیه در امان 
نیست و تا جائیکه قانون اجازه می دهد، مراحل رسیدگی و صدور حکم با 
شفافیت اجرا خواهد شد. رویه ای که اکنون با جدیت در این نهاد حساس 
در حال پیگیری اس��ت، نه تنها اعتماد م��ردم را به این قوه جلب می کند، 
بلکه باعث افزایش اعتماد و امید مردم به کل حاکمیت در حالی می شود 
که دشمنان نظام اسامی از هر روزنه و منفذی برای بدبین کردن جامعه 
به انقاب و حاکمیت سوءاستفاده می کنند. وقتی اعتماد عمومی افزایش 
پیدا کند و امید به تحقق و اجرای عدالت پررنگ تر شود، شادابی و نشاط را 
در جامعه به ارمغان می آورد و از سوی دیگر، حاشیه امن متخلفین و افراد 

و سازمان های مغرض را کاهش و رو به محاق خواهد برد.
از سوی دیگر، عزم سکان دار دستگاه قضا برای رفع نگرانی ها در خصوص 
اعمال نفوذ در پرونده ها و فرایندهای رسیدگی، ازجمله نقاط قوتی است که 
در این دوره مشهود است. رهبر معظم انقاب اسامی در بند هفتم حکم 
انتصاب رئیس قوه قضائیه بر عزیز داشتن قاضی و دادگاه به عنوان »سد 
محکمی در برابر انگیزه ها و عوامل نفوذ و انحراف« تأکید کردند و از این 
رو، برخوردهای اخیر با قضات و عوامل متخلف، امید ازاله این معضل را در 
برخی از پرونده ها مضاعف کرده است. مؤلفه دیگری که باعث دلگرمی و 
اقبال عمومی به دوره جدید قوه قضائیه شده، تأکید رییس دستگاه قضابر 
دفاع قاطع از حقوق مردم و حتی حقوق محکومین اس��ت، زیرا روحیه و 
تعصب حمایت از منافع آن ها از س��وی قضات و محاکم است که موجب 

امین شمردن این نهاد حکومتی از سوی مردم می شود.
این در حالی است که از تحوات و رویکردهای اخیر قوه قضائیه برمی آید 
که بنای مماش��ات با هر مس��ئول و دس��ت اندرکار خطاکار و مفس��د یا 
منسوبین متخلف آن ها را ندارد و اراده بر این است که با پرونده هایی با این 
مختصات، در اسرع وقت و با قاطعیت برخورد شود اما نکته امیدبخش تر 
این اس��ت که دستگاه قضا، محاکمه دانه درشت ها را به بعد از پایان دوره 
مس��ئولیت آن ها موک��ول نمی کن��د و تصمیم دارد که عدال��ت را بدون 

مصلحت اندیشی و ماحظه در تمام سطوح به اجرا در آورد.
باید به این حقیقت نیز اش��اره کنیم که هر حرک��ت موفق و تأثیرگذاری 
در جمهوری اس��امی به برخورداری از مش��ارکت عمومی و همراهی و 

همدلی مردم وابسته است. 
بس��یاری از ایده ها و طرح های نو و جامع را می توان آدرس داد که بدون 
اقبال جامعه به بن بست رسیده و به فراموشی سپرده شده اند و لذا دعوت 
از م��ردم برای مش��ارکت در راهبردهای جدید قوه قضائیه که از س��وی 
رییس آن به تازگی مطرح ش��ده است، موجب می ش��ود که مردم نسبت 
به این نهاد حاکمیتی احس��اس علقه و مس��ئولیت پیدا کنند و برای رفع 
نقایص و موانع در مس��یر موفقیت آن دغدغه داش��ته باش��ند. اساسًا هر 
سازمانی که بتواند به این امر مهم موفق شود، بیش از نیمی از راه را رفته 
اس��ت، چراکه افزون بر تش��دید نظارت عمومی بر ارکان و قسمت های 
مختلف آن و مصونیت بخشی مضاعف به کارکرد صحیح مجموعه های 
ذی ربط، توانسته است از پتانس��یل عظیم میلیون ها مراجعه کننده برای 
 دریافت نظرات، ابداعات و ابتکاراتی که جز با مشورت به دست نمی آیند،

 بهره مند شود.
از این منظر، ایده ای که س��کان دار ق��وه قضائیه در اس��تفاده از نظرات 
م��ردم از طریق ش��بکه های اجتماعی و س��ایر راه ه��ای ارتباطی بکار 
گرفته اند، صرفًا برای گزارش تخلفات نیس��ت، بلکه چنانچه این ش��یوه 
ت��داوم پیدا کند، برخی ش��ائبه ها در خصوص عدم ش��فافیت در این قوه 
نیز برطرف می ش��وند زیرا مردم به طور مستقیم در جریان امور و صفر تا 
صد مراحل رسیدگی به پرونده ها قرار می گیرند که در نهایت به افزایش 
رضایتمن��دی از این مجموعه خ��دوم و در نگاه کان، به ارتقاء س��طح 
اعتماد و اقبال به نظام اسامی منتهی خواهد شد. و بااخره اینکه نتایج 
درخش��ان روحیه جهادی و کار مضاعف و ش��بانه روزی مسئولین ارشد 
قوه قضائیه از هم اکنون به جامعه س��اری و جاری ش��ده و برخاف میل 
 معاندان داخلی و خارجی، در آینده نزدیک، اثرات و برکات خود را نش��ان 

خواهد داد.

 امیر حاتمی وزیر دفاع با اشاره به اعدام یکی از نیروهای قراردادی این 
وزارتخانه به اتهام جاسوس��ی برای دولت آمریکا گفت: بابت این اقدام از 

سازمان قضایی نیروهای مسلح قدردانی می کنیم.

 سرلشکر سیدیحیی رحیم صفوی دستیار عالی فرماندهی معظم کل قوا 
با یادآوری اینکه انقاب های بزرگ با آرمان های جهانی همواره دشمنان 
جهانی دارند، گفت: امروز ضمن حفظ اقتدار باید با هوش��مندی کامل در 

برابر دشمنان عمل کنیم.

گزیده ها

ایران در حال خروج از 
دوره نوسانات اقتصادی است 

 محم��د نهاوندی��ان مع��اون 
اقتص��ادی رییس جمه��وری 
گفت: ای��ران آرام آرام در حال 
نوس��انات  دوره  از  خ��روج 
اقتصادی است و برآوردهای 
کارشناس��ی در همه بخش ها 
به ویژه کشاورزی، گردشگری 
و صنعت نوید بهبود وضعیت و تراز مثبت را برای کش��ور می دهد. 
وی در ش��ورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی سیس��تان و 
بلوچس��تان در زاهدان اظهار داشت: با عزم دولت و همرایی بخش 
خصوصی به دشمنان نش��ان دادیم که با همه سختی ها و تحریم 
نمی توانند اقتصاد جمهوری اسامی ایران را به زانو درآورند. ایران 
آرام آرام در حال خروج از دوره نوسانات اقتصادی است و برآوردهای 
کارشناسی در همه بخش ها به ویژه کشاورزی، گردشگری و صنعت 
نوید بهبود وضعیت و تراز مثبت را برای کشور می دهد. به گزارش 
پایگاه اطاع رسانی دولت، معاون اقتصادی رییس جمهوری افزود: 
در دو ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی ایران مثبت بوده و تورم 
نیز روند کاهشی را نشان می دهد. امسال باید تاش کنیم تا رونق 
تولید در کش��ور محقق شود و این مهم نیازمند عزم دولت و بخش 

خصوصی است.

FATF ارتباطات محدود بانکی را 
هم قطع می کند

 احم��د توکلی عض��و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره 
اظهارنظ��ر برخ��ی از اعضای 
دولت، درباره لزوم تأیید هرچه 
س��ریع تر دو ایح��ه پالرمو و 
CFT در مجمع تش��خیص 

مصلح��ت نظ��ام و همچنین 
عواقب عدم تصویب و اجرای الزامات کارگروه FATF، گفت:  گذر 
زمان روشن کرد که حق با منتقدین برجام بود. این روزها نیز برخی 
چنین جلوه می دهند که با رد FATF ایران به جهنم تبدیل می شود 
و معترضان به الحاق به FATF را مسبب همه دردها، فاکت ها و 
گرفتاری ها مردم می خوانند. ولی برای روش��ن شدن نادرستی این 
تحلیل دیگر مانند مورد برجام محتاج زمان نیستیم. با عبرت گیری از 
ماجرای برجام و کمی دقت در تاریخ معاصر، مس��أله به راحتی قابل 
تحلیل است. وی در گفت وگو با تسنیم، افزود: همین قدر ارتباطاتی 
هم که هست بعد از پذیرش FATF امری مغایر قواعد بین المللی 
تلقی شده و کشورهایی که اکنون ریسک روابط با ایران را کم می دانند 
که به رغم فش��ار آمریکا، با ما مراوده تج��اری و بانکی دارند، دیگر 

نخواهند توانست به همکاری ادامه دهند.

نداجا از سنجنده های زیرآبی 
بهره می برد

 امیر دریادار حسین خانزادی 
فرمانده نیروی دریایی ارتش 
در بازدید از مراکز دانشگاهی 
و صنعت دفاعی وزارت دفاع و 
پش��تیبانی نیروهای مس��لح 
مس��تقر در اس��تان فارس به 
موضوع مهم مصونیت بخشی 
به یگان های ش��ناور پرداخت و اظهار داش��ت: صحنه رزم دریا که 
شامل رزم سطحی، زیرسطحی و پروازی می شود، به این معناست 
که یگان های سطحی بتوانند در برابر حمات دشمن از خود دفاع 
کرده و ای��ن تفاوت عمده صحنه رزم در دریا با س��ایر صحنه های 
جنگ اس��ت. به گزارش مه��ر، وی اضافه کرد: امروز ش��اهد این 
تجهیزات راهبردی در بخش س��ونار و س��نجنده های زیر آبی در 
مجموعه دانش��گاهی مالک اشتر هستیم که می تواند صحنه های 
نب��رد در زیر آب را پای��ش و در صورت خطا، دش��من را در زیر آب 
شناسایی و با تسلیحات یگان های شناور که در اختیار دارند آنها را 
غافلگی��ر کنن��د. امیر خانزادی اظهار داش��ت: ام��روز در نقطه ای 
ایستاده ایم که اگر صحبتی از جنگ اراده ها می شود بی شک بخش 
عظیمی از آن اس��تفاده از ظرفیت های بومی اس��ت که به دس��ت 

جوانان و فرزندان این مملکت ایجاد شده است.

هاکت یک تروریست در درگیری 
رزمندگان قرارگاه حمزه با 

ضدانقاب
 روابط عمومی قرارگاه حمزه 
سیدالشهداء)ع( نیروی زمینی 
س��پاه در اطاعی��ه ای اعام 
ک��رد: یکشنبه ش��ب یک تیم 
تروریستی ضدانقاب وابسته 
به اس��تکبار جهانی، که قصد 
نف��وذ ب��ه داخ��ل مرزه��ای 
کش��ورمان را داش��ت، در منطق��ه عموم��ی چالدران در اس��تان 
آذربایجان غرب��ی در ت��ور اطاعات��ی رزمندگان ق��رارگاه حمزه 
سیدالشهداء)ع( نیروی زمینی سپاه قرار گرفت. بنا بر این گزارش؛ 
در درگیری میان این تیم تروریس��تی با رزمندگان شجاع و داور 
قرارگاه حمزه سیدالش��هداء)ع( یک نفر از تروریست ها به هاکت 
رس��ید، دو نفر زخمی و یک نفر دیگر نیز توسط رزمندگان قرارگاه 
دستگیر شد. در این درگیری مقادیر قابل توجهی ساح، تجهیزات، 
مهمات و سیستم های ارتباطی از تروریست ها کشف و ضبط شد. 

اباغ اختصاص سهمیه داوطلبان 
کنکور مناطق دچار بایای طبیعی 

 حجت ااسام حسن روحانی 
اختصاص  رییس جمه��وری 
ظرفیتی ب��ه می��زان حداکثر 
5درصد مازاد بر ظرفیت دوره 
روزانه دانش��گاه های واقع در 
مناطق سیل زده را اباغ کرد. 
به گزارش فارس، بر اس��اس 
این اباغیه به داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی کش��ور در ش��هرها یا بخش هایی ک��ه دچار بایای 
طبیعی اعم از زلزله، سیل یا آتشفش��ان همراه با خسارت مستقیم 
جانی و مالی ش��ده اند، ظرفیتی به می��زان حداکثر 5درصد مازاد بر 
ظرفیت دوره روزانه دانش��گاه های واقع در آن مناطق و در صورت 
نبود رشته در آن مناطق در دانش��گاه های استان های همجوار در 
رش��ته های مورد تقاضای استانداری ها به مدت حداکثر 3سال و با 

اخذ تعهد خدمت به میزان دو برابر تحصیل، اختصاص می یابد.

 HEMAYATONLINE. 
IR

مع�اون اول رییس جمه�وری با بیان اینک�ه کاهش اتکاء 
بودجه کش�ور به نفت از ضروریات و اولویت های اساسی 
کش�ور اس�ت، گف�ت: تجرب�ه نش�ان داده نمی ت�وان با 

روش های کنترلی، اقتصاد کشور را اداره کرد.

ش��صت و پنجمین جلس��ه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز 
گذشته به ریاس��ت معاون اول رییس جمهوری برگزار شد. اسحاق 
جهانگیری در این جلس��ه با بیان اینکه مهمترین رس��الت سازمان 
برنامه و بودجه تدوین بودجه متناس��ب با ش��رایط فعلی برای اداره 
کش��ور به نحو مطلوب است، گفت: در ش��رایطی که منابع بودجه 
کاهش یافته اس��ت، این س��ازمان رسالت بس��یار مهمی بر دوش 
دارد و همه نهادها، س��ازمانها و دس��تگاه ها نیز باید در این مسیر با 
این س��ازمان همراه و هماهنگ باشند. وی با تاکید بر اینکه کاهش 
هزینه ها در ش��رایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه 
روبرو هستیم، اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با 

وجود همه محدودیت ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند 
جراحی اقتصادی، اصاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه های 

غیرضروری هستیم.
رییس س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اش��اره ب��ه اینکه توان 
کارشناس��ی مطلوبی در کش��ور برای ارایه راه حل ه��ای علمی به 
منظور برون رفت از مش��کات و چالش ها ش��کل گرفته، تصریح 
کرد: در اجرای برنامه های کان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از 
بیماری های مزمنی که رنج می برد و حاصل انباش��ت مشکات در 
سال های متمادی است، اجماع سازی و همراهی همه ارکان نظام، 
دولت و مردم ضروری است تا برنامه ها و راهکارها بتواند در عرصه 

عمل بخوبی اجرا شوند. 
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری 
بر اصاحات س��اختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار 
سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل 
از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت های اساس��ی 

کش��ور اس��ت و باید از این فرصت برای پاایش و اصاح ساختار 
بودجه استفاده کرد.

 در بودجه۹۹ صرفه جویی در نظر گرفته شود
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم اکنون برای بودجه 
سال99 کل کش��ور نیز برنامه ریزی دقیقی در جهت صرفه جویی و 
کاهش هزینه ها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه ها 
و سازمان های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی جهت بودجه خود 
را به دولت متصل کرده اند حذف ش��ود زیرا در ش��رایطی که بودجه 
دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به اینگونه مؤسس��ات 
و س��ازمان ها امری غیرضروری و ناممکن است. به گزارش پایگاه 
اطاع رس��انی دولت، معاون اول رییس جمهوری افزود: باید روی 
روش ها و نظرات کارشناس��ی که مصلحت کشور را تامین می کند، 
پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان داده که دیگر نمی توان با روش های 

کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.

کاهش اتکاء بودجه به نفت اولویت اساسی کشور است
جهانگیری:

ریابکوف:  روسیه و متحدانش تحریم های ضدایرانی را بی اثر می کنند
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه در واکنش به تصمیم کاخ سفید برای اعمال تحریم های جدید علیه جمهوری اسامی ایران 
گفت: واشنگتن عامدانه به تنش ها با تهران دامن می زند. ریابکوف با بیان اینکه آمریکا عمداََ تنش ها با ایران را افزایش می دهد، توضیح داد: 
»تحریم ه��ای جدید آمریکا علیه ایران، غیرقانونی، مخّرب و خطرناک اس��ت«. وی ضمن انتقاد از رویک��رد آمریکا در قبال ایران و افزایش 
فشارهای اقتصادی، تصریح کرد: تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، تداوم مسیر افزایش تنش ها است. معاون وزیر خارجه روسیه همچنین 
افزود: آمریکا به جای اینکه خواستار گفت وگو با ایران باشد، تحریم های جدید بر آنها اعمال می کند. مسکو و شرکایش با تحریم های آمریکا 

علیه ایران مقابله می کنند.
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  قض�ایی  

تحقق وعده رییس قوه قضاییه 
درباره پوشش متهمان زن  

وعده آیت اه رییس��ی، رییس قوه قضاییه درباره حض��ور متهمان زن با 
پوشش عادی خود در جلسات دادگاه، در کمتر از 12 ساعت عملی شد. 

رییس قوه قضاییه در نشست هم اندیشی صاحب نظران و نخبگان حوزه 
حقوق زنان درباره این موضوع گفت: اینکه هر کس��ی که متهم شد، چادر 

سرش کنند، مورد انتقاد برخی از بانوان در این جلسه نیز بود. 
آیت اه ریسی افزود: در خصوص چادر سر کردن متهمان، بنده هم معتقدم 
متهمان زن لزوما نباید چادر بپوشند بلکه می توان ترتیباتی اتخاذ کرد که 
هر متهم زن با همان پوشش��ی که به صورت ع��ادی دارد منتها با رعایت 

شئونات، در دادگاه، دادسرا و زندان حضور یابد. 
به گزارش میزان ، گفتنی است  بعد از این فرمان رییس قوه قضاییه متهمان 

شرکت کیمیا خودرو با پوشش خود در دادگاه حاضر شدند. 

پرده برداری از اتهامات  متهمان
در دادگاه بانک سرمایه

یازدهمین جلس��ه دادگاه رس��یدگی به اتهامات تعدادی از متهمان بانک 
س��رمایه با حضور قاضی مس��عودی مقام، نماینده دادس��تان، متهمان و 

وکای مدافع برگزار شد.
متهم هادی در جایگاه قرار گرفت و بیان کرد: بانک مرکزی به طور طبیعی 
تقریباً 5، 6 ماه طول می کشد صاحیت فردی را بررسی و تأیید کند. لذا اگر 
ما یا هر کس��ی بد هستیم بانک مرکزی ما را تأیید کرده است و مسئولیت 

خود را در قبال افرادی که تأیید شدند باید بپذیرد.
وی در ارتباط با ملک آرژانتین گفت: ش��رکت توسعه ساختمان این ملک 
را قب��ل از ما معامله کرد و بعد به ما گفتند که این ملک را برای بانک بخر. 
من همراه دکتر خادم ملک را دیدم و به رییس بانک نامه نوشتیم و گفتیم 
خرید این ملک به صاح بانک نیست؛ لذا ما نه چیزی را تصویب کردیم و 

نه خریداری کردیم و با این موضوع مخالف صریح داشتیم.
متهم هادی افزود: شبیه همین ماجرا برای ملک اصفهان اتفاق افتاد، قبل 
از مصوبه ما آن ها کارها را انجام داده بودند ما 11 فقره معامات ش��رکت 
توسعه ساختمان را باطل کردیم که از این تعداد سه فقره مربوط به خرید 
ملک، 7 مورد فروش ملک و 1 مورد برگه های سپرده بوده است. کسانی 
که در دستگاه های نظارتی هستند وقتی جرمی واقع می شود به سراغ آن 
می روند، شرکت توسعه س��اختمان نیز تخلفاتی داشته است که ما وقتی 

متوجه شدیم اقدامات ازم را در این رابطه انجام دادیم.
متهم هادی گفت: همه این معامات به دس��تور خانی مدیر عامل بانک 
انجام شده است؛ وقتی که حامی دزد می شود، ما چه کار کنیم؟ آقای دکتر 
خانی به من گفت سرپرست اداره حقوقی و قراردادهای بانک سرمایه شوم 
و حتی حکمی را نیز در این رابطه برای من صادر کرد، اما من این مصوبه 
را پاره کردم؛ جالب آنکه کپی این مصوبه در دست آقای هادی رضوی بود 
و من هر چقدر فکر کردم نفهمیدم ای��ن مصوبه که من آن را پاره کرده ام 

چطور به دست رضوی رسیده است.
وی با بیان اینکه ما دو ارثیه از هیات مدیره قبلی داش��تیم که ماترک بدی 
بود، گفت: ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان دو بدهکار اصلی بانک 
هستند صندوق ذخیره فرهنگیان در اسفند ماه 95، 450 میلیارد گرفته و 
از طرفی بابت بدهی های ریخته گران به بانک س��رمایه هیچ س��ندی در 

بانک نیست.
قهرمانی نماینده دادس��تان خطاب به متهم گفت: وقتی ش��رکت توسعه 
ساختمان ملک را می خرد این به معنای این است که بانک آن را خریداری 

کرده است. 
وی افزود: قرارداد تهاتر ملک منعقد ش��ده بود و ملک تهاتر شده بود و بعد 
شما در هیئت مدیره بانک، مصوبه ای دال بر انطباق تهاتر اماک با ضوابط 

قانونی و مصالح بانک را داشتید.  
نماینده دادس��تان گفت: ش��ما نباید بین بانک س��رمایه و شرکت توسعه 
ساختمان، تفکیک قائل شوید و این تفکیک شما با وجه است؛ سوال اصلی 
این است که در این شرکت توسعه ساختمان چه کسی مسئول نظارت بر 

امور و معامات بوده است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضایی��ه، قهرمانی خطاب به متهم هادی 
اظهار کرد: من حقیقت گویی ش��ما را تصدیق کردم اما دو ایراد اساس��ی 
دارید اول اینکه ش��ما با توجه به نبود تخصص بانکی مسئولیت پذیرفتید 
و مصوبه ای را امضا کردید که نامعقول و کلی اس��ت و این کار زمینه نفوذ 
ریخته گران و دیگران شد. ایراد دیگر اینکه نباید بانک دیگری را جایگزین 

بانک سرمایه می کردید. 
گفتنی است رسیدگی به این پرونده ادامه دارد. 

چهارمین جلسه محاکمه متهمان 
شرکت کیمیا خودرو برگزار شد

چهارمین جلس��ه محاکمه متهمان ش��رکت کیمیا خودرو اسپرلوس در 
شعبه چهار ویژه رس��یدگی به جرایم و مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی 

صلواتی برگزار شد.
در آغ��از قاضی صلواتی بعد از تفهیم اتهام به متهمان از متهم ردیف دهم 

خواست برای دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
علیرضا اشرف طاری گفت: در شرکت کیمیا خودرو کارمند قسمت انصراف 

بودم و حدود 10 ماه برای آنها کار کردم.
وی در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه دقیقاً چه میزان انصرافی را شما 
به نتیجه رسانده اید، گفت: دقیقا نمی توانم بگویم، اما آنچه می گرفتیم به 
نتیجه می رسید. قاضی از شکات حاضر در جلسه پرسید که آیا آنها به عنوان 
انصرافی به ش��رکت مراجعه می کردند، و همه پاسخ منفی دادند .  قاضی 
پرسید: چرا شکات شما را ندیده اند. متهم گفت: من اسامی انصرافی ها را 
دارم به شما ارائه می کنم، اما به آنها دسترسی ندارم. در این لحظه نماینده 
دادستان پرسید: اش��خاصی که نزد شما برای انصراف می آمدند خواستار 
انجام تعهدات بودند؟ چگونه پول آنها را پرداخت می کردید؟ متهم طاری 
گف��ت: ده درصد از مبلغ کم می کردند و بقیه رق��م نقد یا به صورت چک 
عودت می شد. در ادامه قاضی صلواتی از وکیل متهمان خواست در جایگاه 
حاضر شود و دفاعیات خود را بیان کند. آنان نیز در جایگاه حاضر و به ترتیب 
از موکلین خود دفاع کردند.  وکیل متهمان ردیف چهارم، پنجم و شش��م 
گفت: موکلین برای هزینه های زندگی خودشان و بدون تجربه دستورات 
مدیران ش��رکت را انجام می دادند. آنها سفته در شرکت گرو گذاشتند که 

هنوز اعاده نشده است و بابت این موضوع نگرانند. 
وی ادامه داد: این ش��رکت هیچ نظمی در کار نداش��ت ب��ه همین دلیل 
موکلین من در امور آن دخالت نمی کردند و فقط برای دریافت حقوق اندک 

دستورات مدیران شرکت را انجام می دادند و اگر اجازه بدهید. 
متهم قربانی با اذن قاضی برای پاس��خ به سواات وکیل خود در جایگاه 
حاضر شد و به سواات اینگونه پاس��خ داد: منشی بودم و در مدتی که در 
شرکت بودم هیچ ماشینی تحویل نشد. همچنین اسنادی هم مبنی بر اینکه 

خودرویی خریداری شده است در شرکت وجود نداشت. 
رسیدگی به این پرونده ادامه دارد.

روی خط خبر رئیس قوه قضاییه با اش�اره به فعالیت 24 هزار نهاد مردمی 
که بیش از نیمی از آنها در زمینه حقوق بشر فعالیت دارند، از 

تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در آینده ای نزدیک خبر داد.

آیت اه سیدابراهیم رئیسی در نشست سفرا و کارداران کشور های خارجی 
و نمایندگان سازمان های بین المللی با بیان اینکه کرامت به انسانیت 
انس��ان تعلق دارد و ظرف زمان، مکان، جنسیت و ملیت را برنمی تابد، 
تصریح کرد: عقل و شرع بر صیانت از حقوق انسانی تاکید داشته و ما را در 
به رسمیت شناختن حقوق ذاتی و آزادی های اجتماعی یاری می رساند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: جمهوری اس��امی ایران بر پایه ایمان و 
ارزش های الهی همواره حقوق بشر و کرامت انسانی را به عنوان نقطه 
مرکزی پیام ادیان آسمانی مورد توجه قرار داده است؛ چه اینکه اسام 

برای هدایت و سعادت انسان آمده است.
وی با اش��اره به عدالت طلبی بشر اظهار کرد: عدالت، آرمان همیشگی 
انسان در طول تاریخ بوده است که نه تاریخ انقضاء دارد و نه استثناپذیر 
است؛ هرچند که در روزگار ما اجرای عدالت، تدریجی و تحقق آن نسبی 
است. در یک تعریف عام عدالت به معنای دادن حق به صاحب حق است؛ 
از این رو رعایت حقوق ش��رط ازم برای تحقق عدالت است. به همین 
دلیل نیز رعایت حقوق، اساس و مبنای هر تصمیم و اقدام در جمهوری 

اسامی ایران است.
رئیس قوه قضاییه با نگاه اینکه این نگاه جامع به کرامت و حقوق بشر 
همراه با عدالت طلبی، سازنده جوهره انقاب اسامی ملت ایران بوده 
اس��ت، تصریح کرد: این حقیقت منجر به درهم شکس��تن آن سامان 
فکری و سیاسی ش��د که دولت و ملت را ملک طلق خود می پنداشت 
و حقوق آنان را به حاش��یه می برد. اما انقاب اسامی حقوق مردم را از 

حاشیه به متن آورد. 

   حقوق ملت و قانون اساسی ایران
وی ادامه داد: قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ایران یکی از فصول 
خود را به حقوق ملت اختصاص داده است و قوانین متعددی در حمایت 
از برخی حقوق شهروندی نظیر حق دسترسی به عدالت، حق دادرسی 
منصفانه، قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و 
منشور صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری در مجامع قانونگذاری 

و تقنینی تصویب شده است.
آیت اه رئیسی در ادامه، آیین دادرسی در نظام قضایی جمهوری اسامی 

را یکی از دقیق ترین و به روز ترین آیین های دادرسی برشمرد که در آن 
حقوق متهم، حقوق عامه و ریزه کاری های فراوان قضایی به نحو روشن 

و وسیع رعایت شده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: نظارت های متعدد و مکانیزم های قانونی مانند 
دیوان عدالت اداری و س��ازمان بازرسی کل کشور میدان های روشنی 
برای پاسداری از حقوق شهروندان و اجرای عدالت را باز کرده است. از 
سوی دیگر نظارت بر محاکم و دادگاه ها و دادسراها، اقدامات ضابطین 
قوه قضاییه و نظارت بر زندان ها به نحو مستمر و ویژه بوده و در این حوزه 

به تربیت و تادیب توجه ویژه شده است.
وی گفت: حقوق شهروندان ایرانی آنگاه نقض گردید که صدام حسین 
با حمایت آمریکا به ایران حمله کرد وحدود 240 هزار شهید، جمعیتی 
بسیار مجروح و خانواده های زیادی بی سرپرست و حدود هزار میلیارد 

دار خسارت بر جای گذاشت.
آیت اه رئیس��ی افزود: حقوق ش��هروندان ایران به واس��طه حمایت 

تسلیحاتی کشور های اروپایی در تسلیح شیمیایی صدام نقض گردید؛ 
به گونه ای که هم اکنون 68 هزار جانباز ش��یمیایی ثبت شده در ایران 
وجود دارد که با انواع مشکات جس��می و روانی مواجهند و به تبع آن 

خانواده هایی دچار آسیب های اجتماعی فراوان شده اند.
رئیس قوه قضاییه گفت: ایران در حالی به بهانه نقض حقوق بشر مورد 
حمله قرار می گیرد که گروهک های تروریستی و گروهک تروریستی 
ب��ه اصطاح مجاهدین خلق که دس��تش به خون 17 ه��زار ایرانی از 
کاس��ب و کارمند و زن و کودک آلوده است، از فهرست گروهک های 
تروریستی خارج شده و متاسفانه آزادانه هر سال در یک کشور اروپایی 

تجمع برگزار می کند.
وی اظهار کرد: آمریکا با اعمال یک جانبه تحریم های غیرقانونی که تعداد 
آن ها به گفته مقامات وزارت خارجه این کشور به یک هزار مورد رسیده 
است، نوع جدیدی از تروریسم اقتصادی غیرانسانی را علیه ملت ایران 
اعمال کرده است؛ به گونه ای که این کشور حتی از ارسال کمک های 

بشردوستانه س��ازمان صلیب سرخ جهانی و کشور های مختلف برای 
کمک به آسیب دیدگان بایای طبیعی در بهار امسال جلوگیری کرد.

   قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران!
رئیس قوه قضایی��ه در ادامه با بیان اینکه کش��ور های غربی که مانع 
دسترس��ی ایران به دارو و تجهیزات پزش��کی هس��تند، محور اصلی 
تصویب قطعنامه های حقوق بشری علیه ایران می باشند، اظهار کرد: 
آمریکا و متحدان کلیدی اش در منطقه، مهمترین ناقضان حقوق بشر در 
فلسطین و یمن هستند. وی تصریح کرد: طبق گزارش تخمینی سازمان 
ملل تاکنون 85 هزار کودک یمنی بر اثر گرسنگی جان داده اند. آیا این 
تعداد هنوز اشتهای فروشندگان تسلیحات به عربستان سعودی و امارات 
را برطرف نکرده است؟ متاسفانه اعتراضات مدنی در کشور های غربی 

نیز نتوانسته است این سیری ناپذیری را متوقف نماید.
رییس دستگاه قضا اظهار کرد: در ایران اسامی اقلیت های دینی صاحب 
کرامت و آزادی هستند؛ اما شما می بینید در کشور آمریکا مرکز یک فرقه 
از فرق مسیحیت چگونه به آتش کشیده می شود. تاریخ گواه این واقعیت 
است و حرف اصلی ما این است که اعمال فشار با ابزار حقوق بشری به 
کشور هایی که بگونه ای متفاوت فکر و زندگی می کنند یک جنایت است.

آیت اه رئیسی خاطرنشان کرد: یکی از معیار های اصلی در فهم حقوق 
بشر احترام به اصل تفاوت در کنار اصل جهانشمولی است. آقایان محترم 
و خانم های گرامی به عنوان جمع بندی می خواهم بار دیگر توجه شما را 
به وجود یک سیاست جهانی تزویرآلود و متناقض جلب کنم؛ سیاستی 
که در آن کشور های مستقل و مردم ساار، چون جمهوری اسامی ایران 
علیرغم همه تاش هایی که برای ارتقاء حقوق شهروندان خود صورت 
می دهند و در عین حال مورد تهاجم انواع تروریسم هم هستند، محکوم 
می ش��وند؛ ولی رژیم های دیکتاتوری و خاندان های قرون وس��طایی 
مورد تکریم قرار می گیرند. این نشان دهنده حاکم بودن نگرش سیاسی 
و قدرت محور به مقوله حقوق بشر است. برای رسیدن به صلح وامنیت 

در جهان بایستی این نگرش را به کناری نهاد. 
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه،وی ادامه داد: عاوه بر ستادحقوق 
بشر، حدود 24 هزار نهاد مردمی در کشور فعال هستند که حدود نیمی از 
آن ها به امور حقوق بشری مربوط می باشد و عاوه بر این تاسیس نهاد 
ملی حقوق بشر نیز در دستور کار است که ان شاءاه در شورای عالی ستاد 
حقوق بشر که قریبا برگزار خواهد شد، موضوع این نهاد حقوق بشری 

مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

بانیان قطعنامه های ضدایرانی
بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر هستند

رییس قوه قضاییه در جمع سفرا و کارداران کشورهای خارجی :

در س�ومین روز از هفته گرامیداش�ت ق�وه قضاییه که به نام تکری�م ارباب رجوع 
نامگذاری شده است، مسئوان قضایی در جمع مردم حاضر و از نزدیک به بررسی 

مشکات حقوقی و قضایی آنها پرداختند. 

 حضور دادستان کل در دادسرای ناحیه 12
حجت ااسام والمسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور همزمان در این روز از دادسرای 

ناحیه 12 تهران بازدید و با مردم ماقات کرد.  
در ای��ن دیدار که با حضور علی القاصی مهر دادس��تان تهران همراه بود، مطالبات و درخواس��ت های 

مراجعه کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
دادستان کل کشور و دادستان تهران ضمن اطاع از روند رسیدگی ها در این دادسرا از نزدیک در جریان 
مطالبات مردم قرار گرفتند و دستورات ازم را صادر کردند. در این دیدار، فردی مدعی شد که در پروژه 
مسکن مهر هشتگرد از وی مبلغ 12 میلیون تومان کاهبرداری شده است، دادستان کل کشور از این فرد 
خواست، درخواست خود را مکتوب ارائه کند تا پیگیری های ازم به عمل آید. در این میان خانمی مدعی 
شد که علیه برادرش پرونده سازی شده است و از دادستان کل خواست با آزادی برادرش به قید کفالت 
موافقت کنند. در این خصوص نیز دادستان کل کشور ضمن استماع درخواست وی، دستور پیگیری آن 
را صادر کرد. دادستان تهران نیز در قبال ادعای یکی از مراجعان مبنی بر تحقق جرم کاهبرداری علیه 
وی، از نامبرده خواست تا در خصوص این ادعا مستندات خود را ارائه دهد. در این روز معاونین دادستان 
کل نیز با حضور در شهرستان های استان تهران در ماقات های مردمی بخشی از مشکات مردم را در 

مواجهه حضوری و در چارچوب قانونی برطرف کردند. 

 حل مشکات 80 نفر طی 3ساعت 
گفتنی است از ساعت 9 تا 12 روز گذشته اعضای دادستانی تهران اعم از نجفی معاون اول دادستان، 
سیدعباس حسینی سرپرست دادسرای کارکنان دولت، کیامنش معاون نظارت و ارزشیابی، مداحیان 
سرپرست دایره نظارت بر زندان، جهانی سرپرست دادسرای بین الملل، کهندانی، فیروزجایی و وزیری 
سرپرس��تان دوایر نظارت بر زندان و ابراهیمی سرپرس��ت معاونت زنان، کودکان و خانواده در دیدار و 
گفت وگو با بیش از 80 نفر از مراجعان، مطالبات و درخواس��ت های آنان را بررس��ی  و دستورات ازم 

قضایی را صادر کردند. 

 رسیدگی به مشکات حقوقی 40 نفر  
همچنین روز گذشته نشست مشترک مسئوان قضایی استان تهران با مردم برگزار شد. در این دیدار 
صمیمی به مش��کات حقوقی 40 نفر از شهروندان در زمینه های مختلف قضایی از جمله تسریع در 
رسیدگی، تسریع در اجرای احکام، اعطا مرخصی به زندانیان و... در محدوده مقررات قانونی رسیدگی شد.

 دیدارها به هفته قوه قضاییه ختم نمی شود
در این روز برنامه ماقات مردمی رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح نیز برگزار شد. در این دیدار 
افرادی که در حوزه دادسرا ها و دادگاه های نظامی مشکاتی داشتند از ساعت 8 تا 12 صبح به سازمان 

قضایی نیرو های مسلح مراجعه و با حجت ااسام والمسلمین بهرامی دیدار کردند. 
گفتنی است در طول سال نیز یک روز در هفته به برنامه ماقات رییس سازمان قضایی نیرو های مسلح 

با مردم اختصاص دارد.

 تحقق ماقات مردمی  در دادسرای انتظامی قضات
ماقات مردمی مقامات عالی دادسرای انتظامی قضات به مناسبت هفته قوه قضاییه نیز برگزار شد و  

مقامات عالی دادسرای انتظامی قضات با برخی شهروندان ماقات کردند.
حجت ااسام محمد موحدی آزاد دادستان انتظامی قضات به همراه دو نفر از معاونان خود، با برخی از 

شهروندان ماقات کردند و مشکات حقوقی و قضایی آنها را مورد بررسی قرار دادند.
گفتنی است، در این جلسه دادستان انتظامی قضات ضمن استماع مسایل حقوقی و قضایی این افراد، 
توضیحات ازم را به آنها ارائه داد و در برخی موارد هم دس��توراتی برای رفع مسایل شهروندان صادر 

کرد. این جلسات در طی سال نیز ادامه دارد. 

 دیدار 5ساعته رییس سازمان زندان ها با خانواده زندانیان
همچنین در روز دوم از هفته قوه قضاییه،  رییس سازمان زندان ها نیز با حضور در ندامتگاه قزلحصار با جمع 
کثیری از خانواده زندانیان دیدار و گفت وگو کرد. جهانگیر در این دیدار 5 ساعته با بررسی درخواست های 
185 خانواده  زندانی دستورات ازم را در خصوص رفع مشکات آنان صادر کرد. مساعدت قضایی و 
رسیدگی به مشکات معیشتی از جمله مهمترین درخواست های خانواده های زندانیان در این دیدار بود.

وی در حاشیه این دیدار گفت: داشتن ارتباط بی واسطه با مردم و تاش برای رفع مشکات آنان از جمله 
مهمترین محور های توسعه عدالت اجتماعی است. 

رییس سازمان زندان ها افزود: از مهمترین آسیب هایی که خانواده های زندانیان با آن دست به گریبان 
هستند فروپاشی خانواده، تنزل موقعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده، افت تحصیلی و ترک تحصیل 

فرزندان زندانیان، افزایش زمینه های ورود به چرخه جرم در خانواده هاست.

در راستای تکریم ارباب رجوع در هفته قوه قضاییه صورت گرفت 

دیدار مدیران ارشد قضایی با مردم 

دبیر ستاد حقوق بشر گفت: ارزش های مکتب اسامی نباید 
در اسناد حقوق بشری جهانی مغفول باشد؛ ما معتقدیم جهان 

شمولی امری تحمیلی نیست بلکه تعاملی است. 

به گزارش ستاد حقوق بش��ر، دکتر محمدجواد اریجانی در نشست سفرا 
و کارداران کشور های خارجی و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم 
تهران با رییس قوه قضاییه اظهار کرد: آیت اه رییسی پرچم تحول در قوه 
قضاییه را به منظور نیل سریع به اهداف تصریح شده در قانون اساسی و مقاصد 

اصلی نظام جمهوری اسامی به دست گرفته اند. وی افزود: نظام جمهوری 
اسامی ایران، نظامی جامع، سیاسی و مدنی بر اساس عقانیت اسامی 
است که دموکراسی و مردم سااری را در خود نهادینه کرده است و بزرگترین 
دموکراسی در غرب آسیا محسوب می شود؛ با این وجود در طی 4 دهه گذشته 
هر سال یک قطعنامه توسط کشور های غربی علیه جمهوری اسامی ایران 
صادر شده است. دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه اسام مبنای قدرتمندی 
در رابطه با مسائل حقوق بش��ری دارد، اظهار کرد: در کشور ما ستاد حقوق 
بشر متشکل از 5 وزیر کابینه، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور، 

رییس دیوان عالی کشور، رییس سازمان زندان ها، رییس سازمان بازرسی 
کل کشور و افراد موثر در مجلس و جمعی از حقوقدانان تشکیل شده است؛ 
که تشکیل یک چنین نهاد حکومتی در امر حقوق بشر، یک امر بی نظیر است. 
وی تصری��ح کرد: تا کنون چندین هزار صفحه گزارش از جانب جمهوری 
اسامی در رابطه با موضوعات حقوق بشری به مجامع بین المللی ارسال شده 
است. به عبارتی ما یکی از فعال ترین کشور ها در رابطه با تعامل حقوق بشری 
با مجامع بین المللی هستیم. اریجانی با بیان اینکه وقتی اسناد حقوق بشر 
در حدود 70 سال پیش توسط متفکران سکوار غربی با تأثیرپذیری از آثار 

جنگ های جهانی تدوین شد، تفکر اسامی در این اسناد مغفول ماند، افزود: 
در کمیته تألیف اسناد حقوق بشری سازمان ملل از کشور های اسامی تنها 
یک استاد مسیحی لبنانی حاضر بود. وی با بیان اینکه ما در مکتب اسام 
و در جمهوری اسامی به نظرات دیگران احترام می گذاریم گفت: در عین 
حال معتقدیم که ارزش های مکتب اس��امی نباید در اسناد حقوق بشری 
جهانی مغفول باشد؛ ما معتقدیم جهان شمولی امری تحمیلی نیست بلکه 
تعاملی است. ما در جهان اسام می خواهیم افکار بدیع خود را که نزدیک به دو 
میلیارد از نفوس عالم به این افکار معتقدند را در اسناد سازمان ملل بگنجانیم.

تعامل گسترده حقوق بشری ایران با مجامع بین المللی
دبیر ستاد حقوق بشر مطرح کرد

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس دستگاه قضا گفت: دس�تگاه ها هر کدام در مقوله مبارزه با مواد مخدر، در 
میدان، عمل می کنند؛ اما ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه عاقله رصد کننده امر مبارزه 

است و دائما باید وضع موجود را با وضع مطلوب مقایسه کند.

آیت اه رییسی در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر ضمن گرامیداشت یاد شهدای 
هفتم تیر و آیت اه دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وی و شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر، اظهار 
کرد موضوع مبارزه با مواد مخدر مساله بسیار مهم جهانی است و در کشور ما هم از مهمترین 

مسائل کشور است که باید به این موضوع کاما توجه شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: آمار، ارقام و کش��فیات همه نشان از جدیت نظام مقدس جمهوری 
اسامی در مبارزه با مواد مخدر است. س��ازمان ملل وقتی که روز مبارزه جهانی با مواد مخدر 
می رسد، جمهوری اسامی را تشویق می کند که این میزان از کشفیات داشته، اما آیا در عرصه 

عمل و اجرا هم از این مبارزه ما با مواد مخدر حمایت داشته است؟
وی اظهار کرد: سئوال اساسی این است که آیا سازمان ملل به وظیفه خود نسبت به مواد مخدر 
عمل کرده؟ کش��ورهای اروپایی و آمریکایی به وظیفه خطیر خود در امر مبارزه با مواد مخدر 
عمل کرده اند؟ رئیس دستگاه قضا گفت: سوال جدی از اروپایی ها و آمریکایی ها این است که 
چرا زیر چتر اشراف شما اینهمه تولید مواد مخدر صورت می گیرد و این نکته بسیار مهمی است.

آیت اه رئیسی افزود: به نظر ما سازمان ملل متحد به جای جایزه دادن به ما آن هم یک جایزه 
بسیار اسمی و تشریفاتی، کشور های مسئول که در این رابطه مسئولیت خود را انجام نمی دهند، 
به پاسخگویی وادار کند. آن ها دارند کوتاهی می کنند و نسبت به جان انسان ها در این کشور ها 

مسئولند و نسبت به شهدایی که امروز جان خود را تقدیم می کنند، مسئولند. امروز ایران اسامی 
در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر اس��ت و آمار کشفیات، شهدا و جانبازان ما گواه بر این است 
که ما در امر مبارزه با مواد مخدر در این 40 س��ال بسیار جدی عمل کردیم و آن ها در این رابطه 
متهمند و باید پاس��خگو باشند که چرا به وظیفه خود عمل نمی کنند و چرا در زیر چتر و اشراف 
آن ها مواد پیچیده صنعتی در ابراتور های بسیار پیچیده تولید می شود. رئیس قوه قضاییه بیان 
کرد: امروز 800 نوع از روانگردان ها تولید می شود و این نکته اساسی است که باید منتقل شود و 
معلوم شود که آن ها به وظیفه خود عمل نکرده اند و باید وضعیت مبارزه با مواد مخدر متفاوت شود.

آیت اه رئیسی تاکید کرد: نکته دوم که در این رابطه بسیار مهم است و جای طرح کردن آن در روز 
جهانی مبارزه با مواد مخدر است، آن است که ما در مورد مواد مخدر با سازمان هایی مواجه هستیم 
که به صورت س��ازمان یافته امر قاچاق مواد مخدر را انجام می دهند. نکته مهم سازما ن های 
قاچاق مواد مخدر هستند که بسیار فعالند. این سازمان ها باید شناسایی شوند و برخی از آن ها که 
شناسایی شدند، معلوم شده که به کجا ها اتصال دارند. ما بااتر از مسئله عدم انجام وظیفه مبارزه 

با مواد مخدر توسط کشور های اروپایی معتقدیم که برخی از آن ها در این جریان دست دارند.
وی ادامه داد: این ادعای دوم ما مهمتر از ادعای اول است. پشت برخی از سازمان های قاچاق 
مواد مخدر جریان های بس��یار پیچیده مافیایی هستند که این باید هم شناسایی شود و هم به 
مردم دنیا معرفی شود و معلوم شود که مسئول این همه جنایات مواد مخدر در جهان جریان های 

سودپرستی در عالم هستند که به قدرت های بزرگ متصلند.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: این یک کار اطاعاتی جدی می طلبد و البته کار پیچیده آنچنانی 
که نش��ود کشف کرد، نیس��ت و باید این کار صورت گیرد و معلوم شود که این ها از این قضیه 

منفعت می برند. این ها در برخی از موارد پیگیری شده و دستیابی به اسنادی هم وجود دارد؛ لیکن 
ازم است که یک کار بسیار منسجمی در این رابطه انجام شود.

وی با بیان اینکه دچار یک بلیه بزرگ در رابطه با مواد مخدر ش��ده ایم، آثاری که مواد مخدر در 
مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی دارد را مورد اشاره قرار داد و گفت: اعتیاد، طاق و بسیاری 
از مشکات اجتماعی که امروز در رابطه با مواد مخدر با آن مواجهیم، آثار مستقیم و غیرمستقیم 

بسیاری دارد که امروز مبتا به این آثار هستیم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در این باره باید حضور ما کاما نس��بت به قبل متفاوت و با 
اطاعات و شناخت مسائل و شبکه های ورود و توزیع مواد مخدر باشد، گفت: این موضوع می طلبد 
که بازنگاهی در این جایگاه های اطاعاتی انجام شود تا مقوله اطاعات در مبارزه با مواد مخدر 

جایگاه متفاوتی پیدا کند و مبارزه را در این میدان متفاوت نماید.
آیت اه رئیسی تصریح کرد: در دستگاه های قضایی، اجرایی و قانونگذاری و نیروی انتظامی 
و همه بخش های کشور موضوع مبارزه با مواد مخدر باید به عنوان یک مسئله دارای اولویت 
بسیار باا مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: اگر نگویم مسئله اول، ولی مسئله دوم کشور حتما، 
مسئله مواد مخدر است؛ لذا حضور فعال از ناحیه همه مسئوان و دست اندرکاران را می طلبد و 

به نظر می رسد در اینصورت، نتایج کار متفاوت خواهد بود.
به گزارش می��زان، رئیس قوه قضاییه افزود: مس��ئله بازپروری زندانی��ان مواد مخدر در 
س��ازمان زندان ها، مسئله بسیار مهمی است وبحث بازسازی شخصیتی کسانی که مبتا 
به مواد مخدر شده اند چه معتادان، چه قاچاقچیان و چه افرادی که به نحوی به این پدیده 

آلوده شدند، باید دنبال شود.

آیت اه رییسی:
 ایران اسامی در صف مقدم مبارزه با مواد مخدر است
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چهره ها

اختصاص ارز 4200 تومانی ادامه دارد
محمدباقر نوبخت، رییس س��ازمان 
برنامه و بودجه با اشاره به اختصاص 
3900 میلیارد تومان برای سیل اخیر 
گفت:  سیاست اختصاص ارز 4200 
تومانی به کااهای اساس��ی ادامه 

دارد.
وی  در مورد سیاس��ت دولت برای 
تامین ارز کااهای اساس��ی گفت: اوا باید مش��خص ش��ود چه کسی 
گفته اس��ت دولت بنای حذف ارز 4200 تومان��ی را دارد و در ثانی دولت 
همچنان سیاس��ت تخصیص ارز 4200 تومانی به کااهای اساس��ی را 

ادامه خواهد داد.
نوبخت با اش��اره به اینکه، سیستم بانکی وظایف خود را به درستی انجام 
می دهد، گفت: تنها مشکل ما موسسات اعتباری غیر مجاز بودند که این 
موسس��ه ها حدود 36 هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند و دولت 
ناچار ش��د برای جبران تعهدات و خس��اراتی که وارد کردند این مبالغ را 

پرداخت کند.
وی  همچنین در مورد قطع وابس��تگی بودجه به نفت یادآور شد: بودجه 
طوری طراحی شده است که همه تکانه ها متکی به نفت به حداقل برسد 
و تاش می کنیم در اصاح س��اختاری بودجه بتوانیم آنچه که مربوط به 
نفت است به طور مس��تقیم وارد بودجه نکنیم و منابع غیرنفتی یا حداقِل 

منابع نفتی را وارد بودجه کنیم.

بودجه شرکت های دولتی 15 آبان ماه 
به مجلس ارائه می شود

غامرضا کاتب، رییس کمیس��یون 
تدوین آیی��ن نام��ه داخلی مجلس 
گفت:دول��ت مکلف می ش��ود که 
گزارش بودجه شرکت های دولتی را 
15 آبان ماه به مجل��س ارائه کند تا 
عملکرد سال قبل این شرکت ها در 

مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی  با اش��اره به مصوبه مجلس برای رسیدگی ساانه به بودجه شرکت 
های دولتی، گفت: متأس��فانه در طول سال های بعد از انقاب اسامی، 
هیچ زمانی جدول پیوس��ت 3 قانون بودجه در مجلس مورد بررسی قرار 

نگرفته است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسامی ادامه داد: این به معنای 
آن است که 70 درصد بودجه عمومی کشور از جمله بودجه شرکت های 
دولتی، به جهت ضیق وقت هر ساله در مجلس مورد رسیدگی قرار نمی 
گیرد، این در حالی اس��ت که سهم بودجه ش��رکت ها و موسسات دولتی 
باا است. وی گفت: دولت بر اساس قانون مکلف است که ایحه بودجه 
سالیانه را 15 آذرماه به مجلس ارائه دهد، حال با اصاح ماده 182 قانون 
آیین نام��ه داخلی مجلس، دولت مکلف می ش��ود  که گ��زارش بودجه 
ش��رکت ها و موسس��ات دولتی از جمله بیمه و بانک مرکزی را 15 آبان 
ماه به مجلس ارائه کند تا عملکرد س��ال قبل این ش��رکت ها در مجلس 
مورد رس��یدگی قرار گیرد. کاتب گفت: همچنی��ن در ارائه این گزارش، 
پیشنهادات شرکت های مربوطه برای بودجه سال آتی آن ها نیز ارسال 

می شود تا مجلس آن ها را نیز بررسی کند.
وی ادامه داد: البته براساس اصاحات صورت گرفته، گزارش مربوطه به 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارسال شده و کمیسیون آن گزارش را 
برای بررسی به دیوان محاسبات ارائه می کند و دیوان براساس شاخص 
عملکردی و مالی، تشخیص می دهد که چه تعداد از این شرکت ها زیان 

ده بوده و چه تعدادی از آن سودده هستند.
کاتب گفت: پس از آن، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گزارش دیوان 
محاسبات را مصوب می کند و این مصوبه ماک تصمیم گیری در ایحه 

بودجه سال آینده خواهد بود.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ادامه داد: با اصاحات 
صورت گرفته، بودجه ساانه کشور ش��فاف شده و در این مسیر شرکت 
های زیان ده شناسایی می شوند، و با مصوبه مجلس، دولت باید 15 آبان 

ماه، گزارش عملکرد بودجه ای شرکت های دولتی را ارائه کند.

اصرار به همکاری با فرانسوی ها 
آفتی برای صنعت خودروسازی

فرش��اد مقیمی، معاون امور صنایع 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
معتقد اس��ت اصرار ب��ه همکاری با 
فرانسوی ها در صنعت خودروسازی 
ب��ه آفت��ی تبدی��ل ش��ده اس��ت و 
خودروسازان باید سبد همکاری ها را 

گسترش دهند.
وی  درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه خودروسازان داخلی بیشتر تمایل 
دارند با فرانس��وی ها همکاری کنند تا ش��رکت های ک��ره ای و ژاپنی، 
گفت: اگرچه ما پیش از این نیز با ژاپن و کره همکاری هایی داش��تیم اما 
اصرار به همکاری با فرانسوی ها به آفتی تبدیل شده است، در واقع تک 

source)منبع( شدن برای صنعت آسیب زا است.

وی افزود: خودروسازان داخلی باید سبد گسترده ای برای همکاری داشته 
باشند و سهم داخلی سازی شرکت های خودروسازی خارجی را گسترش 
دهند. در صورت تحقق این مهم مشکات و موانع صنعت خودروسازی 

از بین می رود.
معاون امور صنای��ع وزارت صمت اظه��ار کرد: خودروس��ازان خارجی 
نمی توان��د از تولید برخی خودروها در ایران جلوگیری کنند چرا که ایران 

در تولید این خودروها ریشه پیدا کرده و سازنده شده است.
مقیمی با بیان اینکه پژو و رنو چندین بار در ایران حاضر ش��دند اما پس از 
بروز هر تنش از ایران خارج شدند، خاطرنشان کرد: اقداماتی در حال انجام 

است تا همکاری با شرکت های خارجی گسترش پیدا کند.
وی درباره دس��تور جهانگیری معاون اول ریی��س جمهور مبنی بر لزوم 
تدوین و اباغ دس��تورالعمل قیمت گذاری خودرو، گفت: کمیته خودرو 
اقدام خ��اص و ویژه  ی جدید در ای��ن زمینه انجام نمی ده��د و به دنبال 

بازنگری در سیاست ها است تا در صورت نیاز اصاحات انجام شود.
معاون امور صنای��ع وزارت صمت ادامه داد: اگرچه س��ازمان حمایت از 
مصرف کننده و تولیدکننده در این راس��تا پیشنهاداتی مطرح کرده است 
و از آن جایی که دس��تگاه های نظارتی نیز در کمیته خودرو حضور دارند 
تاش می شود زمینه اجرای پیشنهادات فراهم شود اما در کمیته حضور 
بیشتر به دنبال تدوین سیاست ها و برنامه ریزی هایی برای خروج صنعت 
خ��ودرو از بحران هس��تیم؛ در صورتی که تولید افزای��ش پیدا کند تمام 
پارامترهای مورد نظر محقق می شود و آرامش خیال مردم فراهم شده و 

تقاضای کاذب نیز در بازار از بین می رود.

  اقتصادی  

عاوه بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عوامل 
دیگری نیز باعث افزایش هزینه های س��اخت و 
ساز در کشور شده اس��ت که افزایش عوارض از 
جمله آنهاست. عوارض ساختمانی در تهران در 
سال جاری 10 تا 15 درصد افزایش یافته است. 
همچنین افزایش دس��تمزد کارگران نیز از دیگر 
چالش های پیش روی س��ازندگان است که این 
مس��اله در نهایت منجر به کاهش صدور پروانه 

های ساختمانی در کشور شده است. 
کارشناس��ان می گویند در ش��رایط کنونی برای 
افزایش ساخت و ساز در کشور و تشویق سازندگان 
برای تولید مس��کن، باید محرک ه��ای مالی و 

اقتصادی جدید تعیین شود.
صدیف بدری، س��خنگوی کمیس��یون عمران 
مجلس در این خصوص با ابراز نگرانی نسبت به 
تشدید رکود در بازار ساخت و ساز مسکن به خانه 
ملت گفت: »بر اساس گزارش ها و آمارهای ارائه 
شده، میزان ساخت و ساز در کشور هر ماه در حال 
کاهش بوده و این مسئله تنها به دلیل بروز تاطم 

در بازار مسکن است.«
نماین��ده مردم اردبی��ل، نیر و نمی��ن در مجلس 
شورای اس��امی ادامه داد: »متأس��فانه قیمت 
مصالح ساختمانی و هزینه های مرتبط با ساخت 
و ساز روز به روز در حال افزایش است و این مسئله 

کار را برای اجرای پروژه های س��اختمان سازی 
سخت کرده است.«

   کاهش میزان ساخت و ساز 
نسبت به ۹ سال گذشته

در شرایط کنونی پیمانکار یا سازنده نمی داند که با 
شروع کردن یک پروژه ساختمان سازی باید چه 
میزان هزینه کند و این مسئله ریسک پروژه های 
ساخت و س��از را باا برده است. بررسی ها نشان 
می دهد بس��یاری از پروژه ها به دلیل باا رفتن 
قیمت ها، متوقف ش��ده اس��ت. بر اساس آمارها 
کاهش میزان تیراژ ساخت و ساز در کشور در ماه 

های ابتدای سال جدید در 9 سال اخیر کم سابقه 
بوده است و این مسئله به گفته کارشناسان قطعا 
تبعات بسیاری را برای اقتصاد کشور به دنبال دارد. 
بدری با انتقاد از افزایش قیمت مصالح ساختمانی 
گفت:  »یک س��ازنده در یک س��ال و نیم پیش، 
محصول میلگ��رد را کیلویی یک ه��زار و 600 
تومان خریدار می کرد، اما در شرایط کنونی همان 
محصول را باید کیلویی 5 هزار تومان خریداری 
کند.این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: »در 
ش��رایط کنونی برای افزایش س��اخت و ساز در 
کشور و تشویق س��ازندگان برای تولید مسکن، 
باید محرک ه��ای مالی و اقتصادی جدید تعیین 
شود، از این رو دولت باید برای توسعه این مسئله 

نسبت به ارائه تسهیات کم سود اقدام کند.«
س��خنگوی کمیس��یون عمران مجلس افزود: 
»البته دولت اخیرا نس��بت به اجرای بازار تعهدی 
مصالح ساختمانی برای ارائه مصالح به سازندگان 
و دریافت هزینه به صورت قسطی اقدام کرده، اما 

هنوز این مسئله عملیاتی نشده است.«

   ضرورت ارائه مشوق های اقتصادی 
برای افزایش ساخت و ساز 

در ای��ن ش��رایط هرچن��د دولت در چن��د مدت 
اخیر اق��دام به افزایش تس��هیات س��ازندگان 
مس��کن کرده اس��ت، اما این اقدامات اثر اندکی 
در افزایش تمایل س��ازندگان داشته است. یکی 
دیگر از اقدامات دولت برای حمایت از سازندگان 
مسکن، فروش اعتباری مصالح ساختمانی بوده 
اس��ت که به گفته سازندگان سازو کار آن چندان 
که باید آماده نیس��ت. در این ش��رایط با توجه به 
تاکید سیاس��ت گذار مس��کن بر افزایش عرضه 
مسکن، ضروری است تا اقدامات اساسی در این 
زمینه صورت گیرد. یکی از دایل کاهش رش��د 
اقتصادی، کاهش رش��د در بخش مسکن است؛ 
چرا که مس��کن با مرتبط بودن با صنایع بس��یار 
زیاد امکان اشتغالزایی و در نهایت رشد اقتصادی 
را افزای��ش می دهد. رش��د اقتصادی کش��ور در 
سال گذش��ته منفی 4 درصد اعام شده است و 
ضروری است تا با توجه به افزایش قیمت مسکن 
و کمبود آن و همچنین نیاز به اش��تغالزایی از این 
مسیر، توجه ویژه ای به رفع مشکات سازندگان 

مسکن و تشویق آنها صورت گیرد.    

»حمایت« دایل رکود ساختمانی را بررسی کرد

زور متقاضیان مسکن به قیمت ها نمی رسد
اخبار کوتاه

عرضه بنزین  از 20 مرداد 
فقط با کارت سوخت شخصی

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از الزام استفاده از کارت 
سوخت شخصی از تاریخ 20 مردادماه خبر داد و گفت: این طرح را با هدف 

جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با قاچاق سوخت اجرایی خواهیم کرد.
امیر وکیل زاده با تاکید به اینکه باید فرهنگ اس��تفاده از کارت سوخت 
شخصی در جامعه نهادینه شود، اظهار کرد: بخشی از قاچاق سوخت به 

دلیل سوءاستفاده از کارت های شخصی دیگران است.
وی افزود: کارت س��وخت هر فردی باید توس��ط همان فرد و در همان 
شهری که زندگی می کند، مورد استفاده قرار گیرد؛ در غیر این صورت 
سوءاستفاده هایی را شاهد خواهیم بود و این یک منطق است که گفته 
می شود هر کسی از کار سوخت خودش استفاده کند، به رونق و اقتصاد 
کشور کمک کرده است. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران تصریح کرد: این وظیفه همه افراد اس��ت تا این کار را انجام دهند 
چراکه این مساله کمک شایانی به اقتصاد می کند و از این که یارانه ای که 
مال مردم و کشور است از مسیر درست خارج شود، جلوگیری می کند. 
بنابراین توصیه می کنم که همه از کارت سوخت شخصی خود استفاده 
کنند و اصرار ما نیز تنها جلوگیری از سوءاستفاده است. وکیل زاده ابراز کرد: 
در همین راستا از مردم درخواست کردیم تا از 20 مردادماه در جایگاه ها 
از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند و امیدواریم که با این 
کار بتوانیم در این حوزه ساماندهی بیش تری را انجام دهیم. طبق آخرین 
اطاعیه ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی آن دسته از صاحبان 
خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان 
قبلی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نسبت به درج اطاعات 
خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرایند ازم، شماره حساب 
کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد ندارند و کارت 
هوشمند سوخت آن ها بر اساس ثبت نام انجام شده قبلی، صادر می شود و 
توسط شرکت پست جمهوری اسامی ایران به آنها تحویل داده خواهد 
ش��د. این هموطنان، هزینه صدور کارت سوخت المثنی را برابر تعرفه 
مصوب، هنگام دریافت کارت به مأموران شرکت پست جمهوری اسامی 
ایران پرداخت خواهند کرد. هم چنین اگر عده ای از شهروندان که کارت 
هوشمند سوخت خود را گم کرده اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام 
از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده اند، می توانند با مراجعه به دفاتر 
پلیس +10 یا سامانه دولت همراه )به ترتیبی که متعاقباً اعام می شود( 

برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

جزییات بسته های حمایتی از صادرات 
مدیرعامل صندوق ضمانت ص��ادرات ایران با بیان اینکه این صندوق 
از س��رمایه گذاران صادرات محور حمایت می کند، جزئیات بسته های 
حمایتی و تضامین ازم برای پوشش ریسک های سیاسی و تجاری را 
تشریح کرد. افروز بهرامی اظهار داشت: کسانی که به قصد سرمایه گذاری 
صادراتی به کشور می آیند عاوه بر بیمه قراردادهای صادراتی آنها، بیمه 

نامه هایی با فاینانس برای آنها پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: صندوق ضمان��ت صادرات می تواند تامین مالی یا خرید 
دین اسناد صادراتی انجام دهد، یعنی اگر صادرکننده بخواهد مدت دار 
محصوات و کااهای خود را به کشورهای خارجی بفروشد و نگران این 
باشد که در سررسید سرمایه وی بازنگردد، صندوق با بیمه نامه ها این 
موضوع را تضمین می کند. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار 
داش��ت: اگر صنایع صادرات محور نگران نقدینگی خود باشند به آنان 
پیشنهاد می دهیم که فروش اعتباری انجام دهند تا بازار بین المللی را در 
دست داشته باشند. بهرامی گفت: برای این موضوع در کنار نظام بانکی 
خرید دین اسناد صادراتی را داریم و تضامین آن را نیز برعهده داریم و در 

عین حال در بخش نقدینگی نیز از آنها حمایت می کنیم.
وی افزود: یعنی صندوق ضمانت صادرات تامین منابع مالی را در کنار نظام 
بانکی بر عهده دارد و از طرفی هم در مورد ضمانت نامه بانکی نرخ بهره ما 

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار پائین تر از نرخ نظام بانکی است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در رابطه با تضامین موجود 
برای حضور سرمایه گذاران در کشور نیز یادآور شد: ظرفیت های زیادی 
از جمله بازار قابل توجه و انرژی ارزان در کشور ما وجود دارد و 15 کشور 
همسایه ما سالیانه هزار میلیارد دار واردات دارند که ایران تنها 2.5 درصد 

از سهم واردات آنها را پوشش می دهد.
بهرامی افزود: بسیاری از س��رمایه گذاران برای سرمایه گذاری نگران 
ریسک های سیاسی هس��تند اگرچه به دلیل حضور نیروهای بیگانه 
منطقه نا امن است ولی کشور ما از جمله کشورهای امن در منطقه است.

وی خاطر نش��ان کرد: سازمان س��رمایه گذاری خارجی و کمک های 
فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اس��اس مجوزی که 
صادر می کند، ریسک های سیاسی سرمایه گذاران خارجی را ضمانت 
کرده و پوش��ش می دهد و هر زمان سرمایه گذار خارجی احساس کند 
که می خواهد سرمایه خود را از کشور خارج کند دولت این تضمین را به 
وی خواهد داد. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران درباره نقش 
و سازوکار صندوق در رونق تولید و بخش صادرات، گفت: در همه جای 
دنیا مهمترین نگرانی صادرکنندگان ریسک های سیاسی و تجاری است 
که اگر در روند صادرات اتفاقی بیافتد، می تواند بازپرداخت وجوه حاصل 

از صادرات خدمات و یا کااهای صادرکنندگان را با خطر مواجه کند.
بهرامی افزود: یکی از مهمترین محصوات صندوق ضمانت صادرات 
بیمه کردن قراردادهای صادراتی است؛ بیمه نامه های صندوق می تواند 
عمًا برای اطمینان بخش��ی از برگشت پول به فروشنده و صادرکننده 

ایرانی جایگزین ال سی باشد.
وی ادامه داد: صندوق بر اساس بانک های اطاعاتی که در اختیار دارد 
قرارداد بین فروشنده و خریدار را در فرآیند مدیریت ریسک و اعتبارسنجی 
انجام می دهد و به دلیل نقش و جایگاه حمایتی خود کارمزدهای ناچیزی 

دریافت می کند.

افزایش واردات گوشت قرمز علیرغم 
حذف دار 4200 تومانی

آمار رسمی نشان می دهد علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات گوشت 
قرمز اما میزان واردات این ماده پروتئینی در سه ماهه ابتدای امسال نسبت 

به مدت مشابه پارسال از نظر وزنی 37درصد رشد کرده است.
بازار گوشت که در برهه ای از سال گذشته با رشد شدید قیمت و کمبود 
عرضه مواجه ش��ده بود، مدتی است به ثبات نس��بی در قیمت و میزان 

عرضه رسیده است.
رشد شدید قیمت این ماده پروتئینی در برهه ای از سال گذشته در حالی 
رقم خورد که تخصیص ارز 4200 تومانی به آن برقرار بود. رش��د شدید 
قیمت به گونه ای بود که دولت ناچار شد اقدامات ویژه ای برای تنظیم 
بازار این محصول تدارک ببیند. در نهایت نیز اگرچه رشد قیمت متوقف 
و نرخ از قله بازگشت اما قیمت برای مصرف کننده تناسبی با حجم ارز 
4200 تخصیصی از سوی دولت نداشت و علیرغم تخصیص ارز دولتی، 
قیمت برای مصرف کننده همچنان باا ماند. به همین دلیل دولت دو ماه 

پیش تخصیص ارز دولتی به گوشت را متوقف کرد.
پس از خروج گوش��ت از این فهرست، مطابق با بررسی های مرکز آمار 
ایران، قیمت گوشت اگرچه بسیار کند، اما روند کاهشی به خود گرفت به 
گونه ای که در اردیبهشت ماه در مجموع شاهد کاهش 0.6 درصدی در 

قیمت این کاا بوده ایم.
همچنین بررسی روند واردات این ماده پروتئینی طی سه ماه گذشته از 
سال جاری نشان می دهد که در این مدت 31 هزار و 11 تن گوشت قرمز 
س��رد به ارزش 127 میلیون دار به کشور وارد شده است که نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل 36.99 درصد از نظر وزن و 27.55 درصد از نظر 
ارزش رشد کرده است. در این مدت گوشت قرمز سبک گرم نیز به میزان 

7 هزار و 778 تن و به ارزش 51 میلیون دار به کشور وارد شده است.

با وجود قرار گرفتن در فصل ساخت و ساز، آمارها از سنگین ترین رکود ساختمانی حکایت دارد. آمارهای منتشر 
گروه

شده از صدور پروانه های ساختمانی در دو ماه ابتدایی امسال از کاهش شدید تقاضا از سوی سازندگان حکایت اقتصادی
دارد و بر این اس�اس رکورد ۹ ساله کمترین تیراژ صدور پروانه س�اختمانی در این مدت شکسته شده است. 
دایل مختلفی در این خصوص وجود دارد که مهمترین آن افزایش قیمت مصالح س�اختمانی، افزایش قیمت 
زمین و ابهام در وضعیت آینده بازار از مهمترین آنهاس�ت. بر اس�اس آمارهای رسمی، قیمت خانه های کلنگی در کل کشور در 
یکسال گذش�ته افزایش حدود 120 درصدی داشته است و این وضعیت توان س�ازندگان را کاهش داده است به صورتی که 
سهم عمده ای از آورده های آنها به این موضوع اختصاص می یابد. همچنین افزایش قیمت مصالح ساختمانی نیز از دیگر چالش 
های سازندگان بوده است که مجموع این دو عامل صرفه ساخت و ساز را برای سازندگان کاهش داده است. در کنار این عوامل 
نگرانی دیگر س�ازندگان مسکن از به فروش نرفتن واحدهای ساخته ش�ده با توجه به کاهش قدرت متقاضیان است و بر این 

اساس نگرانی از بابت توقف سرمایه های آنها در صورت عدم فروش واحدها بیشتر شده است. 
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کانصنعت

تاثیر تورم بر منفی شدن رشد صنعت
بر اساس آخرین اعام مرکز آمار نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خرداد ماه 1398 به 37. 6 درصد رسیده است 
که نسبت به اردیبهشت ماه )34.2 درصد( 3.4 واحد درصد افزایش نشان را می دهد. این تورم که در ماه آینده 
احتماًا به 40 درصد می رس��د عاوه بر اینکه در قدم اول مردم را تحت فشار می گذارد باعث فشار بر صنایع 

و حوزه های تولید هم خواهد شد.
پیش از این نیز مرکز آمار گزارش رش��د اقتصادی کشور در س��ال 1397 را منتشر کرده بود که بر اساس آن 
اقتصاد کشور در سال گذشته رشد منفی 4.9 درصدی با احتساب نفت و و منفی 2.4 درصدی بدون احتساب 

نفت را تجربه کرده است.
در این سال همچنین رشته فعالیت های گروه کشاورزی منفی 1.5، گروه صنعت منفی 9.6 و گروه خدمات 
0.02 درصد نسبت به سال قبل )1396( رشد داشته است. همانطور که ماحظه می شود هم زمان با جهش 
تورم در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در بخش صنعت نیز بدترین حالت را نسبت به گروه های دیگر تجربه 
کرده است. وحید شقاقی شهری،  عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران  با بیان اینکه بین قدرت خرید 
مردم با کاهش رشد در بخش صنعت ارتباط وجود دارد اظهار کرد: »زمانی که قدرت خرید مردم کاهش پیدا 
می کند، فروش بنگاه های تولید هم کم می شود که در نهایت باعث افزایش موجودی انبارها و کاهش درآمد 

و رکود بیشتر در بخش صنعت خواهد شد.«
عضو هیئت علمی دانش��گاه خوارزمی از جنبه ای دیگر نیز به ارتباط بین افزایش تورم و کاهش نرخ رش��د 
اقتصادی پرداخت و به ایسنا گفت: »افزایش نرخ تورم باعث افزایش دستمزد نیروی کار خواهد شد که همین 

مقوله خود باعث افزایش هزینه های تولید برای تولیدکنندگان می شود.«
این استاد دانشگاه افزایش قیمت مواد اولیه همزمان با افزایش تورم را عاملی دیگر برای افزایش هزینه های 
تولید برای تولیدکنندگان بخش صنعتی ارزیابی کرد و گفت: »این سه روند در نهایت باعث افت رشد اقتصادی 

در بخش های تولید و صنعتی در کشور خواهد شد.«
ش��قاقی شهری راه برون رفت از این شرایط را تحلیل دقیق زنجیره های تولید به منظور شناسایی و کاهش 
هزینه های تولید دانس��ت و ادامه داد: »دولت می تواند در این شرایط با حمایت های یارانه ای و حتی امکان 
تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان این هزینه های تولید را کاهش دهد تا در نهایت تولیدکنندگان بتوانند 

از رکودی که گریبان گیر آنها شده رها شوند.«

بهبود روند بازگشت ارزهای صادراتی
رییس کنفدراس��یون صادرات ایران روند چند ماهه اخیر در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را مثبت 
ارزیابی کرد. محمد اهوتی اظهار کرد: »س��ال گذش��ته از نظر ارزی سالی پر از شوک برای بخش های 
مختلف اقتصاد ایران بود. از این رو چه فعاان اقتصادی و چه سیاس��ت گذاران تصویر روشنی از مدیریت 

بازار نداشتند.«
به گفته وی، در کنار مش��کات داخلی گسترش تحریم ها و محدود شدن امکان ارتباط تاجران ایرانی با 

بانک های بین المللی باعث شد بازگشت ارز به کشور نیز با دشواری هایی همراه شود.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این که در ماه های گذشته محدودیت تعامل با بانک های خارجی 
بازگشت ارز به شکل نقد به کشور را دشوار کرده اس��ت، توضیح داد: »در ماه های گذشته ما ابتدا تاش 
کردیم این موضوع را ثابت کنیم که صادرکنندگان شناس��نامه دار به دنبال این نیس��تند که ارز حاصل از 
صادرات را به کشور بازنگردانند، زیرا تمامی این افراد در داخل ایران سرمایه گذاری کرده اند و برای تداوم 

فعالیت های اقتصادی خود نیاز به تأمین مجدد سرمایه خواهند داشت.«
اهوتی ادامه داد: »پس از آن در کنار مس��ائلی همچون س��امانه نیما، گزینه هایی مطرح شد که واردات 
در ازای ارز حاصل از صادرات یکی از این گزینه ها بود که خوش��بختانه سرانجام در بخشنامه ارزی اخیر 

بانک مرکزی این موضوع گنجانده شد.«
به گفته وی پس از اجرایی شدن این دستورالعمل آمارهای جدید نشان می دهد که بخش قابل توجهی از 
تعهدات ارزی صادرکنندگان برای بازگشت ارز اجرایی شده و بانک مرکزی این موضوع را تأیید کرده است.
رییس کنفدراس��یون صادرات ایران با بیان این که این دستورالعمل با وجود ویژگی های مثبت همچنان 
نیاز به اصاحات جدی دارد، توضیح داد: »ما پیش از این نیز خواس��ته بودیم که دست صادرکنندگان در 
بازگش��ت ارز حاصل از صادرات شان باز باشد، در دستورالعمل جدید تنها 30 درصد این ارز امکان تبدیل 
شدن به واردات را دارد این در حالی است که با گشودن درها، صادرکننده می تواند به نسبت شرایط کشور 

و امکان پذیر بودن راه حل های موجود، به یک طریق مشخص ارز را به ایران بازگرداند.م
در جدیدترین دس��تورالعمل ارزی بانک مرکزی به صادرکنندگان اختیار داده ش��ده که 30 درصد از ارز 
صادراتی شان را از طریق واردات به کشور بازگردانند. بانک مرکزی تصریح کرده که 50 درصد از این ارز 

همچنان باید وارد سامانه نیما شود.

شاخص بورس تهران روز گذش�ته نیز با افزایش  چشمگیر 
پنج هزار و 108 واحدی به رقم 242 هزار و 567 واحد رسید.  
پیش از این روز یکشنبه نیز پس از چهار روز منفی، شاخص 
صعود چش�مگیر 3574 واحدی را تجربه ک�رده بود. به نظر 
می رس�د با فروکش ک�ردن هیجانات مربوط ب�ه تنش های 
منطقه ای پای�ان هفته، بورس بازان مجددا به پتانس�یل های 
اقتصادی بازار س�هام توجه می کنند. این مساله سبب شد با 
وجود پایین ماندن ارزش معام�ات، قیمت ها بر مدار صعود 
قرار گیرند. تحلیلگران معتقدند بر خاف هفته های گذشته که 
عموما فشار تقاضا به رشد سهام کمک می کرد، این بار به نظر 

می رسد عقب نشینی سمت عرضه به این روند کمک کرد.

براس��اس معامات روز گذشته س��ه میلیارد و 490 میلیون سهم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش 13 هزار و 692 میلیارد ریال در 321 هزار 

نوبت داد و ستد شد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک هزار و 269 واحد افزایش به 57 
هزار و 710 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 867 واحد افزایش به 39 

هزار و 431 واحد رسیدند.
شاخص آزاد شناور نیز با پنج هزار و 961 واحد افزایش به رقم 273 هزار 
و 423 واحد رسید، ش��اخص بازار اول چهار هزار و 84 واحد و شاخص 

بازار دوم هشت هزار و 701 واحد افزایش داشتند.
ع��اوه براین در بین تمامی نمادها، پلی پروبلین جم )جم پیلن( با 432 
واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 382 واح��د، فواد مبارکه 
اصفهان )فواد( با 379 واحد، ملی صنای��ع مس ایران )فملی( با 342 
واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 200 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 
198 و پتروش��یمی مبین )مبین( با 160 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند.
در مقابل نماد س. صنایع ش��یمیایی ایران )شیران( با 40 واحد، صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 31 واحد، به پرداخت ملت )پرداخت( 

با 20 واحد و پتروشیمی خارک )شخارک( با 20 واحد از جمله گروه هایی 
بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.

برپایه این گ��زارش، در بین نمادهای روز گذش��ته نماد بانک تجارت، 
سایپا، ایران خودرو، بانک پاسارگاد، سرمایه گذاری صدر تامین، فواد 
مبارک��ه اصفهان و گروه پتروش��یمی س. ایرانی��ان در گروه نمادهای 

پربیننده قرار داشتند.
گروه ش��یمیایی در معامات روز گذشته صدرنشین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه 303 میلیون و 270 هزار برگه سهم به ارزش 

2 هزار و 454 میلیارد ریال داد و ستد شد.

شاخص فرابورس نیز روز گذشته بیش از 57 واحد رشد داشت و بر روی 
کانال سه هزار و 103 واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و 449 میلیون برگه س��هم به ارزش 
بیش از 6 هزار و 632 میلیارد ریال داد و ستد شد.

نماد هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، س��هامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس( و پاایش نفت شیراز 

)شراز( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل تولید نی��روز برق دماوند )دماوند(، بیمه دی )ودی( و اعتباری 

ملل )وملل( مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

شاخص بورس وارد کانال ۲۴۲ هزار واحد شد



آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: 1- علی اصغر رئیس�ی دانائی  کاس�ه پرونده: 191/7/98 وقت رسیدگی: به روز تاریخ 98/4/24 ساعت 16:00 خواهان: علی رضا 
دوست بزرل آباد خوانده: علی اصغر رئیسی دانائی  خواسته: مطالبه طلب خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری اسامشهرنموده 
که جهت رس�یدگی 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 شوراهای حل اختاف مراتب یک نوبت 
دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه وضمن اعام نشانی 
کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رس�یدگی دراین ش�ورا حاضرشوید 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 روزخواهد بود.
م الف 5753 مدیردفترشعبه 7 شورای حل اختاف اسامشهر

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور
آگهی مزایده

س�ند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه و محوطه به شماره پاک 36 فرعی از 357 
اصلی شهر فومن بخش 24 گیان به مساحت 218/38 مترمبع با حدود اربعه شماا در سه قسمت 
اول پی است بصورت پخی بطول پنج متر به نبش کوچه و خیابان به عرض شش متر دوم دیواریست 
بطول نه متر و شصت و پنج سانتیمتر به کوچه به عرض شش متر سوم دیواریست بطول  سه متر و 
شصت و پنج سانتیمتر به کوچه به عرض شش متر شرقا در دو قسمت اول دیواریست بطول چهار 
متر و ش�صت س�انتیمتر به ش�ماره یازده فرعی از س�یصد و پنجاه و هفت اصلی دوم پی مشترک 
بطول هفت متر و ش�صت س�انتیمتر به ش�ماره  یازده فرعی از سیصد و پنجاه و هفت اصلی جنوبا 
دیواریس�ت بطول هجده متر به س�یصد و پنجاه و هفت اصلی غربا در دو قسمت اول درب و دیوار 
بطول هفت متر و چهل و پنج سانتیمتر به خیابان  دوم درب و دیوار بطول سه متر و پنجاه سانتیمتر 
به خیابان به شماره چاپی 219399 با شماره دفتر الکترونیکی 139520318003002832 به نام اقای 
محمد پرفکر صادر و تسلیم گردیده و برابر پرونده اجرایی 9600238 موضوع سند صداقیه ازدواج 
ش�ماره 4352 مورخ 95/04/01 دفترخانه ازدواج شماره 223 شهر فومن استان گیان برابر شماره 
139604918591000617 مورخ 96/12/06 در قبال مبلغ 5/000/000/000 ریال اصل طلب خانم شراره 
نوروزی )زوجه( و 250/000/000 ریال حقوق دولتی بازداشت گردیده و برابر گزارش کارشناس رسمی 
دادگستری پاک مزبور در زمان بازدید مشتمل بر یک واحد تجاری و مسکونی زیر بنای 90 مترمربع 
با اسکلت فلزی و اجری با نمای سنگ ساختمانی سمت خیابان و کوچه و پنجره های شیشه ای و 
الومینیوم و قدمت حدود 4 سال ساخت طبقه همکف سمت کوچه مغازه ارایشگری طبقه اول همطراز 
با خیابان فومن به رش�ت مشتمل بر پارکینگ خودروهای فروشی نمایشگاه با درب ورودی شیشه 
سکوریت سمت خیابان و همچنین دارای یک اتاق ابدارخانه و نمای سقف کناف کاری بانور مخفی و 
کف محوطه با سنگ اشه مفروش بوده و اطراف ان تا ارتفاع 80 سانت با دیوار سنگ بلوک سیمانی 
با نمای داخلی و خارجی سنگ کاری شده و محصور میباشد طبقه دوم یک واحد سوئیت مسکونی 
دارای هال و اش�پزخانه یک اتاق خواب و س�رویس بهداش�تی و حمام بوده و دو راه جداگانه سمت 
بیرون دارد کف مجموعه سرامیک نمای داخلی آنتیک و گچ کاری نمای سقف کناف کاری سیستم 
گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر اسپیلت امتیازات و انشعابات آب- برق و گاز شهری بصورت 
مشاعی بوده و سه دانگ مشاع از ششدانگ پاک مزبور مالکیت مدیون )زوج( اقای محمد پرفکر به 
مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ارزیابی گردیده است سه 
دانگ مشاع از ششدانگ پاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 98/04/31 در اداره ثبت 
اسناد و اماک فومن واحد اجرا واقع در فومن خیابان شورا از طریق مزایده بفروش می رسد مزایده 
از مبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه و دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال شروع و به بااترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود ازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به امور مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رس�می گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س�اعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد . تاریخ انتشار : 98/04/04 
ح  757   رییس ثبت اسناد و اماک فومن- حسن عباس زاده

 آگهی مفقودی
   برگ س�بز یک دستگاه س�واری  سیستم: س�ایپا  تیپ: SE  131 مدل: 1394  رنگ: 
   NAS411100F1163371سفید – روغني  ش�ماره موتور: 5495709    به شماره شاسي
شماره انتظامی  21-192 م 79   بنام عبداله یار توتونسیز   فرزند بیت اله  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

   آگهی مفقودی
کارت هوشمند رانندگان حرفه اي به شماره 2497452   مربوط به یک دستگاه کامیونت 
- باري چوبي سیس�تم: هیونداي  تیپ: کروس.دي 4 آ.ئي  مدل: 1389  رنگ: س�فید- 
روغني  ش�ماره موتورD4DBA420382 شماره شاسی: 37911789013531    شماره 
انتظامی  55 -816 ع 44  بنام  ش�یما س�وریان  فرزند علي   مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط میباشد.

رونوشت نظریه آگهی حصر وراثت
خانم آمنه خانی داراي شناس�نامه ش�ماره  5637 به ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه 
1/98ش/340  ازاین دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که 
شادروان  نوراله خانی  بشناسنامه  11  درتاریخ  82/9/11  اقامتگاه دائمی خود را بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: )1(- متقاضی فوق الذکر خانم 
نام  آمنه نام خانوادگی خانی  نام پدر نوراله  شماره شناسنامه 5637 )2(- نام معصومه  
نام خانوادگی خانی  نام پدر نوراله  شماره شناسنامه 2185 )3(- نام محمد نام خانوادگی  
خانی نام پدر نوراله  شماره شناسنامه 2601 )4(- نام روح انگیز نام خانوادگی خانی  نام 
پدر اکبر شماره شناسنامه  5  اینجانب با انجام تشریفاتی مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی دارا باشد از 

تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادرخواهد شد.
                               400/98/خ   رئیس حوزه اول شورای حل اختاف ورامین 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به
کاس�ه پرونده: 3/98ش/254  وقت رس�یدگی: 98/5/13  س�اعت 9 صبح  خواهان: 
داود طهماسوند خوانده: سعید محمد پور خواسته: استرداد وجه خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه  3 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده  به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید 
کثیراانتشار آگهی میشود.تاخوانده ازتاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رساند چنانچه بعداٌ اباغی بوسیله 

آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
401/98/خ    مدیر دفتر شعبه 3 شورای حل اختاف ورامین

اگهی
ش�ماره پرونده: 2/98ش45 شعبه 2 ش�ورای حل اختاف  شهرستان ورامین شماره و 
تاریخ دادنامه: 197-98/3/13 خواهان: سید طالب موسوی به نشانی ورامین– کارخانه 
قند – کهریزک خ امام رضا ک امام حس�ین 5 بن بست اول پ 6 خوانده: مرتضی علی 
صادقی به نش�انی مجهول المکان  خواس�ته: مطالبه طلب  در تاریخ 98/3/13 جلسه 
رس�یدگی  ش�ورای حل اختاف به تصدی امضاء کنندگان ذیل تش�کیل است  پس از 
ماحظه اوراق و محتویات پرونده و نظرمشورتی اعضاء ادامه رسیدگی را ازم ندانسته 
،ش�ورا ختم رس�یدگی را اعام  و به ش�رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. )رای 
قاضی ش�ورا( در خصوص دعوی خواهان سید طالب موسوی  فرزند سید غام حسین 
به طرفیت خوانده مرتضی علی صادقی فرزند رضا علی به خواسته مطالبه طلب ماهانه 
5/000/000 ری�ال از م�ورخ 93/7/30 لغایت 94/10/30 جمعا مبل�غ 75/000/000 ریال و 
خسارت تاخیر تادیه از مورخ 93/7/30 لغایت اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی با 
لحاظ نظریه مشورتی اعضا شورا ، محتویات  پرونده ، مستندات ابرازی خواهان ، کارت 
شناسایی و اینکه خوانده با وصف اباغ جهت دفاع حاضر نشده و ایحه ای ارائه نداده 
اس�ت ادعای خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 198و515 قانون آئین دادرسی 
در ام�ور مدنی و مواد 198 و 515 حکم به محکومی�ت خوانده  به پرداخت وجه ماهانه 
5/000/000 ریال  از مورخ 93/7/30 لغایت 94/10/30 جمعا مبلغ 75/000/000 ریال معادل 
هفت میلیون و پانصد هزار تومان و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 94/10/30 لغایت اجرای 
حکم و کلیه خسارات دادرسی به مبلغ 980/000 ریال در حق خواهان صادر و اعام می 
نمای�د. رای صادره غیابی بوده و ظرف م�دت  20 روز پس از اباغ  قابل واخواهی دراین 

حوزه می باشد.
                    349/98/خ  قاضی مشاور شعبه 2  شورای حل اختاف ورامین 

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده: 144/5/98 وقت رسیدگی: 98/5/19 شنبه 9 صبح خواهان: ملیحه 
کاش�کي  خوانده: میثم احمدي  خواس�ته: استرداد یک دس�تگاه گوشي  خواهان 
خانم ملیحه کاش�کي  فرزند علي اکبر  دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده 
که جهت رس�یدگی به حوزه 5   ش�ورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده 
و وقت رس�یدگی بتاریخ  98/5/19  روز  ش�نبه  س�اعت  9 صبح    تعیین ش�ده و 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و دستور شورا و بتجویز 
م�اده 73 قان�ون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع و ش�رکت در 
جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی میشود.

نامبرده/نامب�ردگان می توانند از تاریخ نش�ر آخرین آگه�ی ظرف یک ماه به دفتر 
حوزه مراجعه و ضمن اعام نش�انی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را 

دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          405   دبیر حوزه  5  شورای حل اختاف قرچک

  آگهی حصر وراثت
آقای محمد  شهرت کاظمی نورالدین وند  نام پدر علی بابا   صادره از سرگچ آبژدان  در خواستی بخواسته صدور گواهی حصروراثت 
تقدیم و توضیح داده که پدرش  مرحوم علی بابا  ش�هرت کاظمی نورالدین وند بشناس�نامه 9  صادره از فارسان در تاریخ 97/6/23 
در  س�رگچ آب�ژدان  اقامتگاه دائمی اش  فوت و ورثه اش عبارتن�د از :1-محمد کاظمی نورالدین وند )فرزند متوفی(2-مهین کاظمی 
نورالدی�ن وند)فرزند متوفی(3-فریده کاظمی نورالدی�ن وند)فرزند متوفی(4-زهرا کاظمی نورالدی�ن وند)فرزند متوفی(5- ظریفه 
کاظم�ی نورالدین وند )فرزند متوفی(6- علی کاظمی نورالدین وند)فرزند متوفی(7- رحمان کاظمی نورالدین وند)فرزند متوفی(8- 
رحی�م کاظمی نورالدی�ن وند)فرزند متوفی(9-کبری اکبری)همس�ر متوفی(مرحوم بجزافراد یادش�ده ورثه دیگ�ری ندارد.اینک با 
تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
   شماره: 6995 شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

آگهی تغییرات شرکت کارا گستر هیرکانیان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 10283 و شناسه ملی 10700190733 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی س�الیانه مورخ 
1397/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - تراز نامه حساب سود 
و زیان س�ال مالی 1396 به تصویب رس�ید. - بازرس�ین شرکت با 
رعای�ت م�اده 147 قانون تجارت برای مدت یکس�ال بش�رح زیر 
انتخاب گردیدند : – آقای علی صالحی با شماره ملی2122625244 
ب�ه عنوان ب�ازرس اصل�ی – آقای محمود موس�ی زاده با ش�ماره 
مل�ی2121275282 به عنوان بازرس علی الب�دل - روزنامه کثیر 

اانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)510630(

آگهی تغییرات شرکت کارا گستر هیرکانیان شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 10283 و شناسه ملی 10700190733 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : - افزایش س�رمایه : سرمایه شرکت از 
مبلغ یک میلیاردو دویست میلیون ریال منقسم به پنج هزار سهم 
ب�ا نام هر یک به ارزش دویس�ت و چهل هزار ب�ه مبلغ دو میلیارد 
و دویس�ت میلیون ریال منقس�م به پنج هزار س�هم با نام هر یک 
ب�ه ارزش چهارصد و چه�ل هزار ریال بانام افزای�ش یافت و مبلغ 
ی�ک میلی�ارد ریال جهت افزایش س�رمایه نزد بانک ملت ش�عبه 
گرگانپ�ارس طی گواهی ش�ماره 55582 مورخه 1397/3/19 نقدا 

واریز وگواهی گردید .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)510632(

28( رونوشت آگهی حصر وراثت
آق�ای بنیامی�ن یحیی کاش�انی  دارای شناس�نامه ش�ماره131 به ش�رح 
دادخواس�ت به کاس�ه 98/1/338 از این ش�ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مهین دارایی بشناسنامه 
شماره 332در تاریخ 8/1/1395 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- بنیامین یحیی کاش�انی 
ش ش 131 متولد4/1/1331فرزن�د روح اله همس�رمتوفی 2.کاملیا یحیی 
کاش�انی ش ش 4634 متول�د 21/12/1355فرزن�د بنیامین دختر متوفی 
3.کارما یحیی کاشانی ش ش 2605 متولد1/2/1360 فرزند بنیامین دختر 
متوفی 4.محمدباق�ر دارائی ش ش 2969 متول�د 3/1/1303فرزند محمد 
پدر متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واا گواهی صادر خواهد شد
38رییس شعبه 1شورای حل اختاف کرج

آگهی مزایده نوبت اول
ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی ش�ورای حل اختاف شهرس�تان سنندج 
آگه�ی مزای�ده مال منق�ول نوبت اول ب�ه موجب پرونده اجرایی کاس�ه 
972900 آق�ای یاس�ر غ�ام ویس�ی محکوم اس�ت ب�ه پرداخ�ت مبلغ 
135/893/038 ری�ال وج�ه محک�وم به در حق آقای س�ید طیب ش�یخ 
احمدی ومبلغ 6/794/652 ریال بعنوان نیم عش�ردولتی در حق صندوق 
دول�ت. نظر به عدم پرداخت وجوه مذکور توس�ط محک�وم علیه اتومبیل 
مش�روحه ذیل ک�ه به نظر کارش�ناس ب�ه مبل�غ 100/000/000ریال قیمت 
گ�ذاری گردیده در روزش�نبه مورخ 1398/05/05 از س�اعت 9 الی 10 در 
محل اجرای احکام شوراهای حل اختاف واقع در میدان آزادی سنندج با 
حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقاب سنندج و دادورز محترم 
اجرای احکام شوراها آقای عبدالملکی به مزایده گذاشته میشود طالبین 
میتوانن�د پنج روز قبل از روز مزایده با کس�ب مج�وز از اجرای احکام از 
مال مورد مزایده بازدید به عمل آورند و پیش�نهادات خود را کتبا در روز 
مزایده تس�لیم نمایند. برنده مزایده کس�ی خواهد بود که بااترین قیمت 
را اع�ام و پرداخت نماید و بافاصله مبلغ 10درصد از قیمت پیش�نهادی 
به حس�اب س�پرده دادگس�تری واریز نماید و حداکثر ظرف یک ماه آتی 
ترتیب پرداخت مابقی ارزش پیش�نهادی را به حساب دادگستری فراهم 
نماید بدیهی است وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که 
برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد س�پرده او پس از 
کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.مشخصات مال یا اموال 
به نشانی سنندج پارکینگ دوش�ان میباشد.مشخصات مال مورد مزایده 
به شرح ذیل است:اتومبیل مورد نظر یک دستگاه وانت پیکان مدل 1380 
با مش�خصات رنگ س�فید به ش�ماره پاک 92 ج323 ایران 51 به ارزش 

100/000/000 ریال          
  شماره : 2/84� خ  قاضی شعبه دوم اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختاف سنندج � هادی 
اه مرادی 

  آگهی مفقودی 
مجوز حمل س�اح و مهمات شکاری به شماره شناس�ه  013225865895   به نام 
خانم زیبا ثقفی فرزند عبدالحسین به شماره ملی3520646951 صادره از سازمان 
حفاظ�ت اطاعات ارتش جمهوری اس�امی ایران مفقود  و از درجه اعتبارس�اقط 

است
م الف 1163بوشهر

آگهی اباغ اجراییه 
مش�خصات محکوم له: مهران علمدار فرزند رمضان به آدرس بوشهر مش�خصات محکوم علیه :شرکت بتن تجربه دانش به مدیریت 
عبدالنبی نعمتی آدرس بوش�هر منطقه ویژه اقتصادی پاک 129 کارگاه بتن س�ازی روبروی پرنده آبی محکوم به موجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به ش�ماره دادنام�ه9709977710801163 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ�ت 400 میلیون ریال بابت اصل 
خواس�ته به انضمام هزینه دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ های96/6/11و96/6/13 )به طوریکه یک فقره 
20 میلیون تومان از تاریخ 96/6/11 و یک فقره دیگر نیز از تاریخ 96/6/13(لغایت زمان اجرای حکم وفق ش�اخص اعامی از ناحیه 
بان�ک مرکزی در حق خواهان و همچنین پرداخت نیم عش�ر دولتی .محکوم علیه مکلف اس�ت از تاری�خ اباغ اجراییه ظرف 10 روز 
مف�اد آن را ب�ه موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس�تیفای محکوم به 

از آن میسر باشد
م الف 1164مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر .ثقفی

اصاحیه 
پیرو درج آگهی حصروراثت که در تاریخ 28 خرداد 1398 ش�ماره 4501 چاپ شده کنیز بلدی  

صحیح می باشد که بدینوسیله اصاح می گردد.
   شماره: 6989

        اخطاریه
نام اخطار شونده:حسن فیروز بخت به نشانی :مجهول المکان محل حضور:حوزه دوازدهم شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

وقت حضور:1398/05/13     ساعت 16:15علت حضور:مطالبه نفقه.در وقت مقرر در شورا حاضر شوید.                                     
م الف/503   شعبه 12 شورای حل اختاف شهرستان بهارستان

آگهی تحدید حدود اختصاصی    
چ�ون تحدید حدود شش�دانگ یک قطعه زمی�ن مزروعی پاک فرعی 67 از 114 اصلی واقع در قریه اوانک شهرس�تان طالقان جزء 
حوزه ثبتی طالقان بنا به علل منعکس در پرونده باید به عمل آید. اینک بر حسب تقاضای کتبی لیدا فرزدی ذیل وارده 3001825- 
98/03/26 با رعایت مواد 14و15 قانون ثبت عملیات تعیین حدود آن در س�اعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 98/04/29 در محل 
به عمل خواهد آمد. لذا با انتش�ار این آگهی از متقاضی و مالکین اماک مجاور دعوت می ش�ود تا در روز و س�اعت مقرر در محل 
حضور یافته و هر ادعایی نس�بت به حدود و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدد اظهار دارند و کس�انی که به عملیات تعیین 
ح�دود اعت�راض دارند میتوانند به اس�تناد ماده 20 ق ث و در اج�رای مواد 74 و 86 آیین نامه اصاحی قان�ون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتجلسه تحدیدی ظرف مدت سی روز اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت اسناد و اماک طالقان ارائه نموده و رسید دریافت نمایند 
و نیز باید ظرف مدت س�ی روز از تاریخ تس�لیم این اعتراض به مراجع ذیصاح قضائی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست گواهی آن 
را اخذ و به این اداره تس�لیم نمایند در غیر این صورت اقدام قانونی بنا به تقاضای ذینفع به عمل خواهد آمد.   تاریخ انتش�ار روز : 

سه شنبه        مورخه  98/04/04                               
 شماره دادنامه :    77رسول مالمیر� رئیس ثبت اسناد و اماک طالقان

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود  
آقای روح اله پیری نژاد فرزند عبدالحس�ین دارای شناس�نامه شماره 457 بشرح دادخواست به کاسه 124/98 حقوقی از این شورا 
درخواس�ت  صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عبدالحس�ین پیری نژاد فرزند نورعلی به 
شناسنامه شماره 417 در تاریخ 1395/9/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1-روح اه پیری نژاد متولد 1358 به ش�ماره شناس�نامه 457 صادره از دهلران پسرمتوفی 2- اکبر پیری نژاد متولد 1361 به شماره 
شناسنامه 2 صادره از دهلران پسرمتوفی 3- محمدعلی پیری نژاد متولد 1370 به شماره شناسنامه 4510036493 صادره از دهلران 
پس�رمتوفی 4- امید پیری نژاد متولد 1373 به شماره شناس�نامه 4510092334 صادره از دهلران پسرمتوفی 5- کبری پیری نژاد 
متولد 1364 به ش�ماره شناس�نامه 113 صادره از دهلران دختر متوفی 6- س�لیمه پیری نژاد متولد 1366 به شماره شناسنامه 685 
صادره از دهلران دختر متوفی 7- معصومه پیری نژاد متولد 1368 به شماره شناسنامه 4510005903 صادره از دهلران دختر متوفی  
واغیر می باشند و به غیراز وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس�ی اعتراضی دارد و یا صیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری 

رونوشت گواهی حصروراثت نامحدود  
آقای افش�ین سموری زاده فرزندغامعباس  دارای شناسنامه ش�ماره 491 بشرح دادخواست به کاسه 107/98 حقوقی از این شورا 
درخواس�ت صدور گواهی حصروراثت نامحدود نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان مصریه پاریاب  فرزند حاتم به شناس�نامه 
ش�ماره 37882 در تاری�خ 1390/9/19 در اقامت�گاه دائمی خود ب�دورد حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به: 
1-ابراهیم س�موری زاده  متولد 1356 به ش�ماره شناسنامه 92 صادره از دهلران پسرمتوفیه 2- اسماعیل سموری زاده  متولد 1361 
به ش�ماره شناس�نامه 462 صادره از دهلران پسرمتوفیه 3- ایوب  س�موری زاده  متولد 1366 به شماره شناسنامه 3220 صادره از 
دهلران پس�رمتوفیه 4- افشین س�موری زاده متولد 1364 به شماره شناسنامه 491 صادره از دهلران پسرمتوفیه 5- امین سموری 
زاده متولد 1370  به ش�ماره شناس�نامه 4510032196  صادره از دهلران پسر متوفیه 6- آزیتا سموری زاده  متولد 1358 به شماره 
شناس�نامه 6936  صادره از دهلران دختر متوفی 7- س�میه حس�ینی  متولد 1314 به ش�ماره شناس�نامه 502  صادره از دهلران 
مادرمتوفی  واغیر می باشند و به غیراز وراث یاد شده فوق متوفی وارث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد و یا صیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
رییس شعبه اول  شورای حل اختاف شهرستان دهلران- نصری

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن اسناد فروش ومالکیت خودروی سواری پراید جی تی ایکس آی به رنگ 
نقره ای- متالیک مدل 1387ش�ماره موتور 2589786شماره شاسی S1412287836725 شماره 
پاک ایران59- 217 ب 12بنام محمد اکبری فرزند رمضان ش�ماره شناس�نامه 106صادره ازگرگان 
لذا برگ سبز وفاکتور فروش کارخانه)سند مالکیت وسند کمپانی(خودروی فوق الذکر مفقود شده 

وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
3168-استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن سند مالکیت خودروی سواری سیستم CHERY به رنگ سفید روشن مدل 
  NATFCANH7G1000255 شماره شاس�ی  MVME4G15BABG000372 1395ش�ماره موتور
شماره پاک ایران59- 162 د 26بنام رحیمه مقصودلو کمالی فرزند قدرت شماره شناسنامه 246صادره 

ازگرگان لذا برگ سبز)سند مالکیت(خودروی فوق الذکر مفقود شده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.
3169-استان گلستان - گرگان

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
  جلس�ه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم شرکت تعاونی مصرف کارکنان قوه قضائیه استان 
گلس�تان ساعت18 روز پنج ش�نبه مورخ1398/04/13درمحل دادگستری گرگان به آدرس گرگان 
میدان وحدت دادگستری گرگان تشکیل میگردد لذا ازکلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت بعمل میاید 
جهت تصمیم نسبت به موضوع ذیل دراین جلسه حضوربهم رسانند)دستورجلسه(1-استماع گزارش 
هیات مدیره-مدیره عامل وبازرس2-طرح وتصویب صورتهای مالی سال  1394الی1397و3-طرح 
تصویب بودجه پیشنهادی سال1398و4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل هیات مدیره5-انتخاب 
بازرس�ان اصلی وعلی البدل ازم به یادآوری اس�ت که:اعضایی که بنا بدایلی نمیتوانند درمجمع 
مذکورش�رکت نماین�د میتوانند ح�ق خود راجه�ت حض�ورودادن رای دراین مجم�ع به1نماینده 
ت�ام ااختیارخ�ود واگذارنماین�د هرنفرعض�و حداکثرنمایندگی3نفرعضووهرغیرعضونمایندگی 
فقط1عضورابهمراه داشته باشدوحضورتوام عضوونماینده تام اا ختیاروی درمجمع عمومی ممنوع 
است عضوونماینده وی درمجمع میبایست ازتاریخ1398/4/10لغایت1398/4/12-ازساعت9صبح 
لغایت13تواما” به دفترش�رکت تعاونی به آدرس گرگان خ ش�هید بهشتی جنب دادگستری گرگان 
جهت تایید نمایندگی خود مراجعه نمایندتذکر: وکالتنامه ایی که مش�خصات کامل وکالت دهنده 
ووکالت گیرنده تکمیل نگردیده باشد مورد پذیرش قرارنگرفته وابطال خواهند گردید بهمراه داشتن 
کارت شناس�ایی عکس دارمعتبرجهت احرازهویت اعضاء ونمایندگان آنان جهت حضور درمجمع 

الزامی است.این جلسه با حضورهرتعداد ازاعضاء ونمایندگی های آنان رسمیت خواهد یافت. 
3175-هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان قوه قضائیه استان گلستان

آگهی اباغ وقت رسیدگی
در خصوص پرونده کاس�ه  97/4/66- ح خواهان قاس�م مقدم  به طرفیت محمد مهزیار ش�ولی زاده  به خواسته الزام خوانده به حضور در 
دفتر خانه جهت تنظیم و نقل و انتقال س�ند یک دس�تگاه خودرو س�واری پژو پارس تقدیم نموده است و آدرس خوانده را مجهول المکان 
اعام داش�ته که در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرس�ی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی وقت رسیدگی مورخ 1/5/1398  رأس 
ساعت  09:00 صبح جلسه رسیدگی معین که بوسیله انتشار در جراید به خوانده محمد مهزیار شولی زاده اباغ میگردد که در وقت معین 

فوق حضور یافته یا ایحه ای ارسال نماید.
04/19- منشی دفتر شعبه 4 شورای حل اختاف شهرستان باوی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 980128 کیفری این دادگاه متهم غامرضا منتظری  که حسب محتویات پرونده متواری بوده است لذا با توجه 
به گزارش مرجع انتظامی نامبرده در نشانی اعامی مورد شناسایی واقع نگردیده و هیچگونه نشانی دیگری از ایشان در پرونده وجود ندارد 
به اس�تناد قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی و به نامبرده اباغ می شود در مورخ 
98/06/16 ساعت 09:00 صبح در شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو اهواز واقع در مجتمع قضایی شهید باهنر جهت رسیدگی حاضر 

گردد بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و رآی صادر خواهد شد.
5215- دفتر شعبه 104 کیفری 2 اهواز- سعیداوی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 971762 کیفری این دادگاه متهم امید طائی فرزند عباس  که حسب محتویات پرونده متواری بوده است لذا با 
توجه به گزارش مرجع انتظامی نامبرده در نشانی اعامی مورد شناسایی واقع نگردیده و هیچگونه نشانی دیگری از ایشان در پرونده وجود 
ندارد به استناد قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی و به نامبرده اباغ می شود در مورخ 
98/06/16 ساعت 08:00 صبح در شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو اهواز واقع در مجتمع قضایی شهید باهنر جهت رسیدگی حاضر 

گردد بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و رآی صادر خواهد شد.
5216- دفتر شعبه 104 کیفری 2 اهواز- سعیداوی

آگهی حصر وراثت
خانم طاهره نظری دارای ش�ماره شناسنامه 251 به شرح دادخواست به کاسه 98000400142 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد کاظمی به شماره شناسنامه 8 به تاریخ 1396/10/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- طاهره نظری فرزند اس�داله بش�ماره شناس�نامه 251 صادره طارم زنجان همسر متوفی 
2- زینب کاظمی فرزند محمد بش�ماره شناس�نامه 4890186999 صادره ساوجباغ دختر متوفی 3- فاطمه کاظمی فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 282 صادره بستان آباد دختر متوفی 4- نساء کاظمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 854 صادره بستان آباد دختر متوفی 5- رضا 
کاظمی فرزند محمد بشماره شناسنامه 4890186999 صادره هسترود پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 2179

آگهی حصر وراثت
آقای مصطفی نوزعیم دارای شماره شناسنامه 24 به شرح دادخواست به کاسه 98000400173 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان شمس اله نوزعیم به شماره شناسنامه 5 به تاریخ 1397/11/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- زری منصور زعیم فرزند نظرعلی بشماره شناسنامه 6 متولد 1334 صادره ساوجباغ 
همسر متوفی  2- مصطفی نوزعیم فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 24 متولد 1362 صادره کرج پسر متوفی 3-  روح اله نوزعیم فرزند 
شمس اله بشماره شناسنامه 266 متولد 1358 صادره ساوجباغ پسر متوفی 4- مهدی نوزعیم فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 5 متولد 
1356 صادره کرج پسر متوفی 5- زهرا نوزعیم فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 6684 متولد 1367 صادره کرج دختر متوفی 6- سکینه 
نوزعیم فرزند شمس اله بشماره شناسنامه 5 متولد 1355 صادره ساوجباغ دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 2180

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی کاظمی دارای ش�ماره شناس�نامه 2591 به شرح دادخواست به کاس�ه 98000400174 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان حلیمه عقباء )عقبی( به ش�ماره شناس�نامه 3 به تاریخ 1397/03/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- مجتبی کاظمی فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 2591 صادره تهران 
پسر متوفی 2- یعقوب کاظمی نخطلو فرزند خداوردی بشماره شناسنامه 220 صادره شاهین دژ همسر متوفی 3- فاطمه کاظمی غظلر فرزند 
یعقوب بشماره شناسنامه 1676 صادره تهران دختر متوفی 4- زینب کاظمی نخطلو فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 0011296641 صادره 
تهران دختر متوفی 5- کاظم زیدی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 523 صادره ساوجباغ پسر متوفی 6- اکبر زیدی فرزند قدرت اله 
بشماره شناسنامه 148 صادره کرج پسر متوفی 7- مصطفی کاظمی نخطلو فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 0011296658 صادره تهران پسر 
متوفی 8- مرتضی کاظمی نخطلو فرزند یعقوب بشماره شناسنامه 0013226134  صادره تهران پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 2181

آگهی 
س�رکار خانم الهام مدینه بناب همسر ش�ما آقای رضا میراخوری فرزند مرتضی برابر با حکم طاق ش�ماره 9709972250800858 مورخ 
97/10/29 که قطعی شده است تقاضای ثبت طاق نموده است. لذا بدین وسیله به شما اخطار قانونی می شود ظرف مهلت یک هفته پس از 
نشر آگهی با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی جهت اجرای حکم به آدرس گرمسار چهارراه مخابرات دفتر طاق شماره 1 مراجعه در 

غیر این صورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. 
سر دفتر طاق 1 گرمسار- مسعود فریدی

آگهی اباغ 
آقای هاکو چنگیزی فرزند احمد مجهول المکان آقای هاکو چنگیزی بدین وسیله به شما اباغ و اخطار می گردد ظرف مدت ده روز پس 
از رویت این اخطار جهت اجرای دادنامه و ثبت طاق وفق دادنامه به شماره 9709972250800995 مورخ 1397/12/19 صادره از شعبه اول 
دادگاه خانواده شهرستان گرمسار که قطعیت آن نیز اعام شده در دفتر طاق شماره هشت آرادان به آدرس آرادان- بلوار کانتری- چهارراه 

سعیدی حاضر گردید در غیر این صورت وفق مقررات طاق ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی شما مسموع نخواهد بود. 
سر دفتر ازدواج شماره 11 و طاق شماره 8 آرادان- ابوالفضل شوریابی 

آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب اجرائیه در پرونده ش�ماره 960310 صادره از دادگاه ش�ورای حل اختاف فاروج محکوم علیه قربان جعفری فر فرزند محمدرضا 
محکوم به پرداخت مبلغ 30235000 بابت اصل خواس�ته و هزینه  دادرس�ی در حق محکوم لها ام البنین  جعفری فر فرزند  محمدرضا و 
پرداخت  1500000 نیم عش�ر دولتی و چون نامبرده  در موعد مقرر  نس�بت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده  و حس�ب تقاضای  محکوم له  
اموال ایش�ان  به ش�رح  ذیل توقیف و طبق نظریه کارش�ناس به مبلغ 50000000 ریال ارزیابی گردیده در مورخه 98/4/25  ساعت 10:00 تا 
10:30 از طریق مزایده حضوری  در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج  به فروش برسد . بنابراین  متقاضیان شرکت در مراسم 
مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند  
ضمنا مزایده  از قیمت  ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . همچنین از برنده مزایده نقدا کل مبلغ پیشنهادی 

) مصوب( فی المجلس اخذ خواهد شد . 
 مشخصات مورد توقیف: 

یک دس�تگاه خرمن کوب صافکن جو و گندم س�بز رنگ  50 درصد س�الم  که با توجه به وضعیت ظاهری موجود و به مبلغ 50000000 ریال 
ارزیابی شده است . 13

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 
آگهی مزایده مرحله اول 

به موجب اجرائیه در پرونده  ارجاعی ش�ماره 960022 صادره از دادگس�تری مارد محکوم علیه علی حس�ینی فرزند علی اکبر محکوم به 
پرداخت تعداد 100 سکه بابت اصل خواسته در حق محکوم لها مهدیه حوتی و پرداخت نیم عشر دولتی و چون نامبرده  در موعد مقرر  نسبت 
به پرداخت بدهی اقدامی ننموده  و حسب تقاضای  محکوم له  سهم اارث ایشان از ماترک مرحوم علی اکبر حسینی به میزان دو نهم از 
ششدانگ ماترک با مشخصات ذیل الذکر به استثنا ثمن اعیان به شرح  ذیل توقیف و طبق نظریه کارشناس کل ماترک به مبلغ 1731500000 
ریال ارزیابی گردیده در مورخه 98/4/27  س�اعت 11:00 تا 11:30 از طریق مزایده حضوری  در محل اجرای احکام دادگس�تری شهرس�تان 
فاروج  به فروش برسد . بنابراین  متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف 
موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند  ضمنا مزایده  از قیمت  ارزیابی شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار 

خواهد شد . همچنین از برنده مزایده نقدی  ده درصد مبلغ پیشنهادی ) مصوب( اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد . 
 مشخصات مورد توقیف: 

س�هم اارث محکوم علیه به میزان  دو نهم به اس�تثناء ثمن اعیان از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت  765/38 مترمربع تحت پاک  
100 فرعی از 162 اصلی به شماره ثبت 31948 دفتر 222 صفحه 373 جعفرآباد سفلی  بخش سه قوچان  حوزه ثبتی  فاروج مالکیت مرحوم 
علی اکبر حسینی  سرچشمه  فرزند  ابوالحسن مشتمل بر عرصه  و اعیان با حدود اربعه شماا به طول های  35/38 متر دیواریست و 11/16 
متر محدود است به راه و شرقا به طول های 8/06 و 20/21 دیواریست جنوبا  به طول های 19/38 و 23/68 متر محدود است  به قطعه 32 
غربا  به طول های 10/42 و 2/39 و 7/05 محدود است به قطعه 32 که  با توجه به موقعیت محل و دیگر عوامل موثر بر ارزیابی مجموعا به 

مبلغ 1731500000 ریال ارزیابی گردید . 13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب اجرائیه در پرونده شماره 980003 صادره از دادگاه شهرستان قوچان محکوم علیه ابراهیم ذبیحی فرزند امان اله محکوم به پرداخت 
مبلغ 114 قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم لها مهناز حبیب زاده فرزند محمد ولی و پرداخت  نیم عشر دولتی و چون 
نامبرده  در موعد مقرر  نس�بت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده  و حس�ب تقاضای  محکوم له  اموال ایش�ان  به شرح  ذیل توقیف و طبق 
نظریه کارشناس به مبلغ 125000000 ریال ارزیابی گردیده در مورخه 98/4/26  ساعت 11:00 تا 11:30 از طریق مزایده حضوری در محل اجرای 
احکام دادگس�تری شهرس�تان فاروج  به فروش برسد . بنابراین  متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر 
در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند  ضمنا مزایده  از قیمت  ارزیابی شروع و به 

بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . همچنین از برنده مزایده نقدا کل مبلغ پیشنهادی ) مصوب( فی المجلس اخذ خواهد شد . 
 مشخصات مورد توقیف: 

یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید رنگ مدل 1381 به شماره موتور 00317177 و شماره شاسی 1412281780279 به مشاره انتظامی 
472 ن 35 ایران 21 که استیک ها که در حد متوسط و سالم – سپر جلو  سمت چپ شکسته – درب جلو سمت چپ تعویض – داشبورد 
سالم – زیر ابرویی زیر چراغ جلو سمت راست  زنگ زدگی  دارد  -و پخش دارد که با توجه  به وضعیت  ظاهری موجود و سال ساخت خودرو 

به مبلغ 125000000 ریال ارزیابی شده است .13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 

گواهی حصروراثت
آق�ای احمد رضا تورانلو  بش�ماره شناس�نامه 3310 فرزند محرابعل�ی متولد 1356 صادره تهران ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناس�نامه ورثه درخواس�تی بش�ماره 980067/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان محرابعلی 
تورانلو فرزند صحبت به ش�ماره شناس�نامه 4 درتاری�خ 98/3/3 دراقامتگاه دائمی خود درگذش�ته وورثه حین الف�وت وی عبارتند از .. 
1-  زینب قبادی فرزند علی اصغر ش.ش805همس�رمتوفی2- داود تورانلو فرزند محرابعلی ش.ش 4220پسرمتوفی3- احمد رضا تورانلو 
فرزند محرابعلی ش.ش3310پس�رمتوفی 4- محمود تورانلو فرزند محرابعلی ش.ش41697پسرمتوفی5- شهناز تورانلو فرزند محرابعلی 
ش.ش2713دخترمتوف�ی 6- مری�م تورانل�و فرزند محرابعل�ی ش.ش9463دخترمتوفی اینک پ�س 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 صادر خواهد شد.
م الف 5755 رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

گواهی حصروراثت
آقای اصغر فراغ بخش�ایش  بش�ماره شناس�نامه 62131 فرزند آدیگوزل متولد 1333 صادره تبریز ازبه اس�تناد ش�هادت نامه گواهی فوت 
وفتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی بش�ماره 980064/13/98 تقدیم این حوزه نموده چنین اشعارداشته است که شادروان نادیه محمدی 
فرزند میکائیل به شماره شناسنامه 1243 درتاریخ 98/3/2 دراقامتگاه دائمی خود درگذشته وورثه حین الفوت وی عبارتند از .. 1- فیروزه 
نهرین فرزند یحیی ش.ش290مادرمتوفی3- اصغر فراغ بخشایش فرزند آدیگوزل ش.ش 62131همسرمتوفی3- بهروز فراغ بخشایش فرزند 
اصغر ش.ش1227پسرمتوفی4- بهبود فراغ بخشایش فرزند اصغر ش.ش2569پسرمتوفی5- علی اکبر فراغ بخشایش فرزند اصغر ش.ش 
7169پسرمتوفی اینک پس ازانجام تشریفات 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 صادر خواهد شد.م الف 5740 
رئیس حوزه 13 شورای حل اختاف اسامشهر

اگهی اباغ اجراییه طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی

بدینوسیله به شرکت پرتو حافظه نوین : میدان محسنی جنب مبلمان 
و نی�ز پاک 77 طبق�ه دوم واحد 4 اباغ می ش�ود بانک ملی جهت 
وصول طلب خود به مبلغ 21/346/736/100 ریال اصل و خس�ارت تا 
تاریخ 88/11/30 و از تاریخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب 
سند رهنی ش�ماره 136758 تنظیمی دفترخانه ش�ماره 145 تهران 
علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کاسه 19380/ ش 
و8803414 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/12/18 
مامور مربوطه آدرس شما بشرح متن سند فوق شناخته نشده و آدرس 
فعلی شما نیز برای این اجرا مشخص نمی باشد لذا طبق ماده 18 آیین 
نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در یکی از جراید کثیراانتشار آگهی 
می شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز 
اباغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدامی ننمائید 
مورد وثیقه مندرج در س�ند رهنی فوق با تقاضای بس�تانکار پس از 
ارزیابی ازطریق مزایده فروخته و از حاصل فروش ان طلب بستانکار و 

حقوق دولتی استیفاء خواهد شد.
12662 رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی- نقیبی 

آگهی اباغ اجراییه به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی

بدینوسیله غامعلی قوامی راد با کد ملی 2595166050 و شرکت سیرو 
کو ایران با شماره ثبت 27272 هر دو به نشانی بهار نبش طالقانی پاک 
133 طبقه 3 ش�ماره 10 اباغ می شود که بانک ملی شعبه خشایار به 
استناد قرارداد شماره 84700936 مورخ 1384/3/8 برای وصول مبلغ 
1/956/005/480 ریال مشتمل بر مبلغ 409/835/708 ریال بابت اصل 
طلب و مبلغ 1/546/169/772 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 
1397/8/29 و از آن تاریخ تا تس�ویه کامل بدهی طبق مقررات بابت 
پرونده اجرایی کاس�ه 9702193علیه شما مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده و پرونده به کاسه فوق در این اداره تشکیل و در جریان اقدام 
می باش�د لذا چون طبق گزارش مامور اباغ پس�ت نشانی شناسایی 
نگردیده و به اس�تناد تقاضای وارده شماره 12002041-98/2/11 بانک 
بس�تانکار ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اس�ناد رسمی مفاد اجراییه 
فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی آگهی 
می ش�ود لذا چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی که روز 
رسمی اباغ اجراییه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود 

ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
12663 رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی – همتیار

آگهی اباغ اجراییه به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی

بدینوس�یله غامعلی قوامی راد با کد ملی 2595166050 و ش�رکت 
سیرو کو ایران با شماره ثبت 27272 هر دو به نشانی بهار نبش طالقانی 
پاک 133 طبقه 3 شماره 10 اباغ می شود که بانک ملی شعبه خشایار 
به استناد قرارداد ش�ماره 84700943 مورخ 1384/3/8 برای وصول 
مبلغ 2/698/864/747 ریال مش�تمل بر مبلغ 564/480/169 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 2/134/384/578 ریال بابت خس�ارت تاخیر 
تادیه تا تاریخ 1397/8/29 و از آن تاریخ تا تس�ویه کامل بدهی طبق 
مقررات بابت پرونده اجرایی کاس�ه 9702193علیه شما مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده و پرونده به کاس�ه فوق در این اداره تش�کیل و 
در جریان اقدام می باش�د لذا چون طبق گ�زارش مورخ 1397/9/30 
مامور اباغ پست نشانی شناسایی نگردیده و به استناد تقاضای وارده 
شماره 12002042-98/2/15 بانک بستانکار ماده 18 آیین نامه اجرای 
مفاد اسناد رسمی مفاد اجراییه فوق الذکر یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراانتشار محلی آگهی می شود لذا چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی که روز رسمی اباغ اجراییه محسوب می گردد 
اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
12664 رئیس اداره دوم اجرای اسناد رسمی – همتیار

آگهی اخطار ماده 169 آیین نامه اجرای اسناد رسمی
 خانم فرش�ته مفس�ر مغانلو در خص�وص پرونده اجرای�ی 9602860 
و9502170 در خص�وص رس�یدگی ب�ه اعت�راض ب�ه ش�ماره وارده 
15004571-98/2/24 شما نظریه معاون محترم اجرا اسناد رسمی به 
شرح بین الهالین به شما اباغ می گردد. » با عنایت به گزارش شماره 
15002357-98/2/31 اداره پنج�م اج�را از آنجا که مس�تند ادعای 
مالکیت شخص ثالث نسبت به ملک بازداشتی مبایعه نامه عادی است 
که از شمول مصادیق مندرج در ماده 96 ایین نامه اجرا خارج می باشد 
لذا قابلیت پذیرش نداشته و رد می شود این نظر وفق مقررات اباغ و 
در ص�ورت وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر در اجرای ماده 169 ایین 
نام�ه اجرا مراتب جهت طرح موضوع در هیات محترم نظارت گزارش 
شود مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ انتشار این اگهی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
تس�لیم نمایید ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
12667 رئیس اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران – علی نژاد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای بهرام امجدی با اعام گم ش�دن سند مالکیت ملک مورد 
آگهی با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا ش�ده ذیل شماره 
16684/1-1398/3/8 دفترخان�ه 467 تهران طی درخواس�ت 
وارده ش�ماره 139885601026009422-1398/3/8 تقاض�ای 
صدور س�ند المثنی س�ند مالکیت را نموده است که مراتب در 
اج�رای ماده 120 آیین نامه قانون ثبت به ش�رح زیر آگهی می 
گردد:1- نام و نام خانوادگی مالک: آقای بهرام امجدی 2- شماره 
پ�اک 40/5865 واقع در بخش 11 تهران 3- علت گم ش�دن: 
جابجایی 4- خاصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت ششدانگ 
عرصه و اعیان یک دس�تگاه آپارتمان به مساحت 88/33 متر 
مربع واقع در س�مت شمال ش�رقی طبقه 3 که 4/01 متر مربع 
آن بالکن و بالکن پیش�رفته و 5/81 متر مربع آن پیش�رفتگی 
است به شماره 5865 فرعی از 40 اصلی مفروز از 831 فرعی از 
اصلی مذکور واقع در داودیه شمیران بخش 11 تهران به انضمام 
پارکینگ مسکونی قطعه 9 تفکیکی و انباری قطعه 7 تفکیکی 
به نام بهرام امجدی صادر و تس�لیم گردیده اس�ت لذا با توجه 
ب�ه اعام فقدان س�ند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواس�ت 
صدور المثنی آن مراتب اعام تا هرکس نس�بت به ملک مورد 
آگهی معامله کرده که در قس�مت چهارم این آگهی ذکر نشده 
یا مدعی وجود آن نزد خود می باش�د باید ظرف ده روز پس از 
انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق 

مقررات صادر به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
12670 کفیل اداره ثبت اسناد و اماک قلهک – دادفر
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512/1 مفقودی برگ سبز
برگ س�بز موتور س�یکلت چابک دهکده تیپ CG125 به ش�ماره انتظامی ایران 769 -37598 
وش�ماره موتور 2003002285 و ش�ماره تنه 82BP001547 به نام عب�اس ندیمی مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
کاشمر

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

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
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 و برابر رای ش�ماره 139860306013000508 مورخ 1398/3/7 هیات اول موضوع 
م�اده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناب�اد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی آقای حس�ین خسروی به شناسنامه ش�ماره 5 کد ملی 0919859658 صادره گناباد فرزند 
علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 326/72 مترمربع از پاک شماره 1205 فرعی از یک 
اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای 
محمد میاد طحان بیلندی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر اانتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اش�خاص ذینفع به آرای اعام ش�ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتش�ار اولین آگهی و در روس�تاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/19 
رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

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

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
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 139860306013000510 مورخ 1398/3/7 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی آقای حسن دهقانی نوقابی به شناسنامه شماره 851 کد ملی 0919896960 صادره گناباد 
فرزند حس�ین در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 280/59 مترمربع از پاک شماره 996 فرعی 
از 4 اصلی واقع در اراضی نوقاب- بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش�ده از آقای س�ید 
علی صدر مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر اانتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
ص�ورت اقدام�ات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/19 
رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

512/4 اداره کل ثبت اسنادواماک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملک گناباد

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
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 139860306013000491 مورخ 1398/3/5 هیات اول موضوع 
ماده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضی آقای مجتبی شرکتی به شناسنامه شماره 238 کد ملی 0919384730 صادره گناباد فرزند 
محمد در س�ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب س�اختمان به مساحت کل 78/55 مترمربع پاک 
شماره 504 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدار 
ش�ده مع الواس�طه از آقای قاسم شرکتی مالک رسمی 2- نظر به دس�تور مواد 1 و 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
139860306013000492 م�ورخ 1398/3/5  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی خانم فاطمه استادی جویمند 
به شناسنامه شماره 3486 کد ملی 0918674565  صادره گناباد فرزند علی در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت کل 78/55 مترمربع پاک شماره 504 فرعی از یک اصلی 
واقع در اراضی علی آباد بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریدار شده مع الواسطه از آقای قاسم 
شرکتی مالک رسمی محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیر اانتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق 
تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
ص�ورت اقدام�ات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع ار مراجعه متضرر به دادگاه 

نیست. تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/4 تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/19 
رئیس ثبت اسناد و اماک گناباد- محمدرضا اجتهادی عرب

511/6 اخطاریه
جناب آقای داود خیراللهی فرزند محمود ش�ماره ملی 0749808985 همس�ر ش�ما خانم صدیقه 
سعیدی اصطجرودی فرزند عباسعلی به موجب دادنامه شماره 9809975713200036- 1398/1/26 
شعبه اول دادگاه خانواده طرقبه شاندیز جهت ثبت طاق غیابی به این دفترخانه مراجعه نموده لذا 
ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهی به آدرس طرقبه- میدان صاحب الزمان عج مجتمع حاجی زاده 
طبقه اول مراجعه و نس�بت به ذیل اسناد و اوراق اقدام نمائید در غیر اینصورت برابر مقررات اقدام 

می گردد. 
سردفتر ازدواج 1 و طاق 1 طرقبه- علی اکبر حشمتی گلیان

512/7 آگهی مزایده  اموال غیر منقول نوبت اول#
در پرون�ده کاس�ه 980055 این اجرا آقای حس�نعلی ذوالفقاری خورش�بری فرزن�د : علی جان ، 
طبق نیابت واصله از ش�عبه اول اجرای احکام مدنی شهرس�تان تربت حیدریه محکوم به پرداخت 
456/679/003 ریال با احتساب خسارات تاخیر و دادرسی در حق محکوم له آقای جواد ذوالفقاری 
و پرداخت 13/500/000 ریال نیم عش�ر دولتی ش�ده ان�د لذا در اجرای م�اده 3 قانون نحوه اجرای 
محکومیت های مالی ، اموال غیر منقول محموم علیه شناس�نایی گردیده اس�ت و در اجرای ماده 
114و138 قانون اجرای احکام مدنی ملک مورد مزایده به ش�رح کامل گزارش کارشناس�ی و قیمت 
ارزیابی ش�ده به ش�رح ذیل میباشد : آدرس ومش�خصات ثبتی ملک: پاک 708 فرعی از 4 اصلی 
بخش 7 چناران موس�وم به اراضی س�نگ سفید که ملک در حاشیه خیابان 30 متری راضی سنگ 
سفید واقع گردیده است که حدود اربعه آن عبارتست از : از شمال به قطعه 709 ، از جنوب به قطعه 
707، از ش�رق به قطعه 803، از جنوب به خیابان ) کاربری ملک در حال حاضر کش�اورزی ( وس�ند 
ملک طبق مس�تندات ثبتی مشاعی و مساحت آن 500 متر مربع مش�اع از 1700 متر مربع از 5000 
متر مربع میباشد. قیمت پایه کارشناسی شده: 70/000/000 ریال مقرر گردیده مورخه 1398/04/19 
از س�اعت 10:30 الی11:15 در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی گلبهار از طریق مزایده حضوری 
وبا حضوری نماینده محترم دادستانی گلهبار به فروش می رسد کلیه طالبین به خرید می توانند به 
خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر وبازدید حداقل5 روز قبل از موعد مزایده به این دفتر 
مراجعه نمایند.ازم به ذکر است که به مبلغ مزایده از قیمت ارزیابی شروع وبه کسانی که بااترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار و حداقل ده درصد بهای فروش نقدا وفی المجلس از برنده مزایده 
وصول خواهد ش�د و تحویل و تخلیه مورد مزایده تابع مقررات قانونی خواهد بود و ارتباطی به این 

اجرا ندارد وهزینه نقل وانتقال ملک به عهد خریدار می باشد.
دادورز اجرای احکام مدنی گلبهار – محمدی

511/8 اگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 28 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای 
اح�کام 110/4/972362 آق�ای حس�ین فتحی- کارگاه تورتوس محکوم اس�ت ب�ه پرداخت مبلغ 
50/096/716 ریال در حق آقای محسن محمدی بدر آباد ونیز مبلغ 1/000/000 ریال نیم عشر دولتی 
نظر به اینکه محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم 
له اموالی به ش�رح ذیل در قبال اصل خواس�ته و هزینه دادرس�ی ونیم عشر دولتی توقیف توسط 
کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی ومقرر گردیده در تاریخ  98/4/19از ساعت11:30 
ال�ی12 صب�ح در مجتم�ع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واح�د مزایده واقع در مش�هد بلوار 
مدرس،مدرس6 س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از 
قیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین 
به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه 
تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل10 درصد از بهای مورد مزایده 
نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند ونقل وانتقال با مقررات و  رویه 
قضایی وبدهی های معوقه به عهد فروشنده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا 
ندارد. شرح اموال مورد مزایده: الف :22 خم شده 6 متری پنج عدد لوله خم شده به قطر 7 سانتیمتر 
ب: تعدادی پایه و چراغ پارکی و خیابانی نیم ساخته ج: میز کار آهنی به ابعاد 80×130 وارتفاع 75 
سانتی متر د: مقداری لوله برش خورده قطعات وپایه چراغ چمنی نیم ساخته شامل :26 عدد لوله 16 
سانتیمتر، 6 عدد لوله به قطر 11 سانتیمتر،6 عدد پایه چمنی به طول 1 متر2 عدد پایه مخروطی به 
طول تقریبی 3 متر ه: سه عدد پایه چراغ خیابانی مونتاژ شده شامل : یک عدد پایه چراغ خیابانی ) 
تک پایه ( 12 متری ، یک عدد پایه چراغ خیابانی )تک پایه(9 متری یک عدد پایه چراغ خیابانی ) 
تک پایه( 9 متری  و مقداری قوطی و یک شابلون تولیدی شامل ؛ 5 شاخه قوطی 90×90 ، 9 شاخه 
قوطی70×70 ، 1 قوطی 120×120 به طول cm 3/20 یک شابلون تولیدی ز: قطعات آلومینیومی ریخته 
گری و نیز قطعات پاستیکی تزریق شده موجود در اتاق مونتاژ ؛ که مطابق بانظر کارشناسی اقام یاد 

شده به مبلغ 145/000/000 ریال از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمد رضا تشنگر

511/9 اگهی تجدید مزایده اموال منقول وغیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 47 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای 
احکام 110/14/961205 خانم طیبه خباززاده رضایی محکوم است به پرداخت مبلغ 371/134/945 
در حق بانک صنعت ومعدن خرس�ان و نیز مبلغ18/556/747 ریال نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به 
شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری به ش�رح ذیل ارزیابی ومقرر گردیده در تاریخ1398/4/19 از ساعت12 الی12:30 صبح 
در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد بلوار مدرس،مدرس6 
س�اختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی 
شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می 
توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به 
بازدی�د آن�ان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا وفی 
المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند ونقل وانتقال با مقررات و  رویه قضایی 
وبدهی های معوقه به عهد فروشنده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. 
شرح اموال مورد مزایده:  2/25 سهم از مشاع از 12 سهم ششدانگ ملک دارای پاک ثبتی 20469 
فرعی از 232 اصلی بخش 9 مش�هد واقع در مش�هد ، جهان آرا 12، بن بس�ت اول سمت چپ، آخر 
کوچه س�مت راست پاک 433 با عرصه موقوفه آس�تان قدس رضوی به مساحت 57/2 مترمربع 
واعیان در دو طبقه مسکونی قدیمی با زیر بنای تقریبی 90 مترمربع ، ممر ساختمان از ضلع شرقی 
به بن بست 105 متری است ، دارای یک انشعاب آب، برق و گاز می باشد که ششدانگ ملک مطابق 
با نظریه کارشناس�ی به مبلغ 950/000/000 ریال بر آورده و میزان فوق به مبلغ183/749/999 ریال 

بفروش میرسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمد رضا تشنگر

برگ اجرائیه
 مشخصات محکوم له: نام: عبدالعزیز نام خانوادگي: جعفری نشاني محل اقامت : آبادان خ طالقانی 
انتهای بازار جمهوری پاک 2/4 مش�خصات محکوم علیه: نام: عقیل نام خانوادگي: موسی الخیاط 
نش�اني محل اقامت : مجهول المکان محکوم به : به موجب دادنامه ش�ماره 835 مورخ 97/12/19 
ش�وراي حل اختاف شعبه اول حوزه آبادان محکوم علیه عقیل موسی الخیاط محکوم به پرداخت 
اصل خواس�ته به مبل�غ 2300 دار آمریکا و پرداخت مبلغ حق الوکاله وکی�ل و 1/230/000 ریال به 
عنوان هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان و پرداخت نیم عشر 

دولتی در حق خزانه دولت می باشد.
243قاضی شورای حل اختاف مجتع اول شهرستان آبادان 

511/10 اگهی تجدید مزایده 
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 7 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 
110/17/960139 حک�م به فروش ماترک مرحوم فرامرز ربان�ی ذبیحی صادر ومقررگردید که ماترک 
مطابق نظریه کارشناسی به شرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده محترم دادستان در 
تاریخ 1398/04/19 از ساعت10:30 الی11:45 صبح در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مشهد واحد 
مزایده واقع در مش�هد بلوار مدرس،مدرس6 ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری 
به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
واگذار خواهد ش�د طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری 
مزایده به این اجرا مراجعه تا نس�بت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل10 
درصد از بهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد هزینه های تنظیم سند ونقل 
وانتقال با مقررات و  رویه قضایی وبدهی های معوقه به عهد فروشنده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و 
ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 1- ششدانگ عرصه اعیان پاک ثبتی 579 مجزی 
شده از باقیمانده 120 فرعی از 231 اصلی بخش 9 مشهد  در خیابان دانش شرقی- دانش 12- کوچه 
چهارم سمت راست پاک99 )دوممر( منزل مسکونی قدیمی با مساحت عرصه وضع موجود220/65 
متر مربع ) ضمنا عرصه برابر سند 208/65 متر مربع می باشد( و اعیان در دو طبقه بصورت مخروبه 
خالی از سکنه فی المجموع به مساحت تقریبی 200 متر مربع تمامی منصوبات از جمله شیر آات در 
وپنجره ها بر چیده ش�ده اند ، انشعابات برق ، آب وگاز و تلفن بدلیل عدم استفاده توسط شرکتهای 
مطبوع از محل جمع آوری شده است ) شایان ذکر است این ملک با نوسازی در محدود تراکم مسکونی 
زیاد واقع در گردید اس�ت وهم اکنون فاقد س�کنه و بهره برداری می باش�د. که توس�ط کارش�ناس 
16/500/000/000 ریال بر آورده و از طریق مزایده به فروش می رسد. 2- سر قفلی یک باب تجاری در 
کوچه عید گاه – پاک 386 ) بازارچه عیدگاه سابق مشرف به خیابان ضلع شمالی بازار رضا( با کاربری 
خواربار فروشی وعطاری واقع ش�ده در پاک های ثبتی 39011/3909/3908/الی 39015 با مساحت 
تقریبی 15 متر مربع با ابعاد حاشیه 3/30 متر عمق 4/50 مترو ارتفاع 2/70 متر، تیرهای سقف از نوع 
چوبی درب چوبی بدوم حفاظ با کاربری تجاری اقامتی ) انتقال این ملک و یا سرقفلی مغازه ها صرفا 
به شرکت عمران و مسکن سازان ثامن ممکن می باشد، صدور پروانه تفکیک و تقسیمات در شرایط 
فعلی امکان پذیر نمی باشد( لذا با توجه به جمیع موارد ارزش سرقفلی به نرخ روز 3/500/000/000 ریال 

توسط کارشناس تعیین گردید و از طریق مزایده به فروش می رشد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمد رضا تشنگر

511/11 اگهی تجدید مزایده اموال منقول وغیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای 
احکام 110/10/970716  آقای جواد اخاقی بدخشانی محکوم است به پرداخت مبلغ 61/258/425  
در حق آقای اسماعیل اخاقی بدخشانی و نیز مبلغ 16/812/921ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه 
محکوم علیه نس�بت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده اس�ت حسب تقاضای محکوم له اموالی به 
شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی 
دادگس�تری به ش�رح ذیل ارزیابی ومقرر گردیده در تاریخ1398/04/19 از ساعت9:30 الی10 صبح 
در مجتمع قضائی اجرای احکام مدنی مش�هد واحد مزایده واقع در مش�هد بلوار مدرس،مدرس6 
ساختمان اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده 
شروع وبه کسانی که بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند 
جهت کسب اطاعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمناً حداقل10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس 
از برنده وصول خواهد ش�د هزینه های تنظیم س�ند ونقل وانتقال با مقررات و  رویه قضایی وبدهی 
های معوقه به عهد فروش�نده وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. ش�رح 
اموال مورد مزایده:  260 ده هزارم یک دانگ مش�اع از ششدانگ پاک ثبتی 1621 اصلی به شماره 
ثبت 5496 دفتر 39 صفحه 220 به مس�احت عرصه 182/28 مترمربع به مالکیت محکوم علیه به 
آدرس خیابان بهجت 3 پاک 1/24 دارای گواهی پایانکار س�اختمان با زیر بنای کل 178 متر مربع 
شامل زیر زمین 85 متر و همکف93 متر مربع جمعاً به صورت یک واحد مسکونی ویائی ساختمان 
مورد نظر با نمای جنوبی سنگی وبا قدمت بیش از بیست سال ، سنتی ساز ، سیستم گرمایش بخاری 
و سرمایش کولر گازی و دارای امتیاز آب وبرق وگاز که درحال حاضر در طبقه زیر زمین 2 واحد اتاق 
خواب و در طبقه همکف چهار سوئیت و داخل حیاط یک سوئیت و اتاق مدیریت جهت خدمات به 
زائرین و مسافرین در حال بهره برداری می باشد.) قسمتی از عرصه در تعریض کوچه قرار دارد( که 
با توجه به جمیع موارد کل ششدانگ توسط کارشناس 14/130/000/000 ریال ارزیابی می گردد که از 
این مقدار به میزان فوق الذکر ودر قبال مبلغ 61/258/452 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمد رضا تشنگر

511/12 اگهی تجدید مزایده اموال منقولوغیر منقول
به موجب پرونده کاسه اجرائی صادره از شعبه 16 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 
110/10/970303  آقای جواد باقری ش�یروانی محکوم است به پرداخت مبلغ 1/817/500/000 ریال در 
حق آقای سید محسن حائری عراقی و نیز مبلغ 1/800/000 ریال نیم عشر دولتی نظر به اینکه محکوم 
علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده است حسب تقاضای محکوم له اموالی به شرح ذیل در 
قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی ونیم عشر دولتی توقیف توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
ش�رح ذیل ارزیابی ومقرر گردیده در تاریخ 1398/04/19از ساعت9 الی9:30 صبح در مجتمع قضائی 
اجرای احکام مدنی مشهد واحد مزایده واقع در مشهد بلوار مدرس،مدرس6 ساختمان اجرای احکام 
مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برس�د مزایده از قیمت ارزیابی ش�ده شروع وبه کسانی که 
بااترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید می توانند جهت کسب اطاعات 
بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال مورد مزایده 
اقدام گردد ضمناً حداقل10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا وفی المجلس از برنده وصول خواهد شد 
هزینه های تنظیم سند ونقل وانتقال با مقررات و  رویه قضایی وبدهی های معوقه به عهد فروشنده 
وتخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 1085 ده هزارم 
یک دانگ مش�اع از 2/4 دانگ مشاع متعلق به محکوم علیه از ششدانگ اعیان و منافع استیجاری 
عرصه ملک واقع در مشهد ، کوی دکترا ،حدفاصل سه راه ادیبات و چهاراه پل خاکی ، خیابان مسعود 
غربی ، نبش مس�عود غربی6 پاک 94 دارای پاک ثبتی 5854 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش�هد با 
عرصه موقوفه به مس�احت 372/81 متر مربع و اعیان مش�تمل بر 1958/51 متر مربع بصورت یک 
مجموعه6 واحدی شامل زیز زمین پارکینگ و انباری همکف یک واحد مسکونی به مساحت حدود205 
متر مربع وابی وطبقات باای همکف 5 واحد مسکونی  هر یک به مساحت حدود 258 متر مربع،4 
خواب ، کف پارکت ، آش�پز خانه اپن با کابینت چوب، سیس�تم گرمایش پکیج و رادیاتور و سرمایش 
کولر گازی دارای انش�عابات  آب، برق وگاز ، نوس�از، فلزی ونماسنگ مجموعه دارای پارکینگ ، ابی 
، انباری ،آسانس�ور ،درب  برقی و آیفون تصویری که شش�دانگ ملک مطابق با نظریه کارشناسی به 
مبلغ95/000/000/000 ریال بر آورده گردیده و به میزان فوق از مالکیت محکوم علیه آقای جواد باقری 

شیرانی به مبلغ 1/718/500/000 ریال بفروش میرسد.
 مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمد رضا تشنگر

512/13 آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ثریا خانه یکی احدی از وراث محمد خانیکی با ارائه استش�هاد محلی گواهی امضاء شده طی 
در خواس�ت مورخ 98/03/26 تقاضای صدور س�ند مالکیت المثنی شش دانگ پاک 4090 فرعی 
مجزا شده از- فرعی 154- اصلی واقع دربخش یک حوزه ثبتی شهرستان گناباد که در صفحه 542 
جلد30 دفتر اماک الکترونیکی شماره – ثبت گردیده و حسب اعام مالک/ متقاضی سند مالکیت 
در اثر س�هل انگاری مفقود ش�ده را نموده است . دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. در اجرای 
ماده 120 اصاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تاچنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل س�ند مالکیت نزد خود می باش�د  ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را همراه با اصل سند مالکیت یاسند معامله به اداره ثبت محل ارائه تامراتب صورتجلسه گردد.

چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد ویا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود. تاریخ انتشار: 98/4/4
رئیس ثبت اسناد واماک گناباد- محمد رضا اجتهادی عرب

 512/14 آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ثریا خانه یکی احدی از وراث محمد خانیکی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده وطی 
در خواست مورخ 98/03/26 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی شش دانگ پاک231 فرعی  از291 
اصلی واقع دربخش یک حوزه ثبتی شهرس�تان گناباد ک�ه در صفحه 203جلد50 دفتر اماک بنام 
محمد خانیکی – ثبت گردیده و حس�ب اعام مالک/ متقاضی س�ند مالکیت در اثر س�هل انگاری 
مفقود شده را نموده است . دفتر اماک بیش از این حکایتی ندارد. در اجرای ماده 120 اصاحی آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تاچنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند 
مالکیت نزد خود می باش�د  ظرف ده روز از تاریخ انتش�ار آگهی اعتراض خود را همراه با اصل سند 
مالکیت یاسند معامله به اداره ثبت محل ارائه تامراتب صورتجلسه گردد.چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد ویا درصورت اعتراض س�ند مالکیت یا س�ند معامله ارائه نشود این اداره 
مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. تاریخ انتشار: 98/4/4
رئیس ثبت اسناد واماک گناباد- محمد رضا اجتهادی عرب

512/15 اگهی احضار متهم
 در پرونده کاس�ه 971057 خانم مریم تاتاری نیا به اتهام فحاشی تحت تعقیب میباشد به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 147 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت 30  روز درش�عبه سوم بازپرس�ی دادسرای عمومی انقاب 
شهرستان قوچان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید درصورت عدم حضور در موعدمقرر رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد( رایگان
 بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب قوچان – امیر حسین پورآریا

512/16 اگهی احضار متهم
))درپرونده کاسه 970479 آقای حسین گل محمدی به اتهام کاهبرداری از طریق فضای مجازی 
تحت تعقیب میباش�د به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 147 قانون آئین 
دادرس�ی کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس�ت ظرف مدت 30 روز درش�عبه سوم 
بازپرسی دادسرای عمومی انقاب شهرستان قوچان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید درصورت 

عدم حضور در موعدمقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد(
بازپرس شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقاب قوچان – امیر حسین پورآریا

512/17 اگهی احضار متهم
احتراما در پرونده کاس�ه 980064/د3 متهم وحید رحیم زاده فرزند مجید به اتهام س�رقت تلفن 
همراه تحت تعقیب می باشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 174 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب در روز نامه آگهی نامبرده مکلف هستند ظرف مدت 30 روز در شعبه 
سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب قوچان حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقاب شهرستان قوچان – یحیی اسماعیل زاده  سبزوار

512/18 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي غامرضا کوه کن  داراي شناس�نامه ش�ماره 760 به ش�رح دادخواست به کاسه 
22/980293  ازاین ش�ورا درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  
صفر کوه کن به شناسنامه 6 در تاریخ 1394/09/16 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- محبوبه کوه کن فرزند صف�ر ش.ش810039931 ت.ت 
1369/07/22 فرزند متوفی2- غامرضا کوه کن فرزند صفر ش.ش819294594 ت.ت1353/9/15 
فرزن�د متوف�ی3- معصومه کوه ک�ن فرزن�د صف�ر ش.ش819295337 ت.ت1354/12/20 فرزند 
متوف�ی4- زهرا ک�وه ک�ن فرزن�د صف�ر ش.ش819677728 ت.ت1357/07/01 فرزند متوفی5- 
کب�ری کوه ک�ن فرزن�د صف�ر ش.ش819687677 ت.ت1360/3/3 فرزند متوفی6- مس�لم کوه 
کن فرزن�د صف�ر ش.ش819814342 ت.ت1363/5/16 فرزند متوفی7- فاطمه ش�هریاری فرزند 
محمد حس�ین ش.ش819839043 ت.ت1329/01/01 همسر متوفی8- حجت کوه کن فرزند صفر 
ش.ش819886394 ت.ت1365/4/1 فرزند متوفی9- محمد کوه کن فرزند صفر ش.ش819905526 
ت.ت1367/2/25 فرزند متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شورا- شعبه دو شوراي حل اختاف شهرستان سرخس

512/19 اباغ ماده 142 و 134 قانون اجرای احکام مدنی 
آقایان و خانم ها 1- لیلی 2- محمود 3- مس�عود 4- فرشته 5- فیروزه شهرت همگی سرچشمه ای و 6- خانم مریم 
الس�ادات سخاوتی، متن صورتجلسه مزایده برگزار شده به شرح ذیل اعام می گردد چنانچه به مزایده انجام شده و 
وقت مزایده اعتراضی دارید ظرف مهلت یک هفته از تاریخ انتش�ار به واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگس�تری 
مشهد مراجعه نمائید در غیر اینصورت مطابق مقررات اقدام خواهد شد. صورتجلسه برگزاری مزایده اموال منقول و غیر 
منقول – در مورخه 1398/2/3 کاسه پرونده 110/17/970197 تحت نظر است جلسه مزایده به تصدی اینجانب سید 
محمدرضا تشنگر و در حضور نماینده محترم دادستان آقای مسعود فخرآرا در وقت و تاریخ مقرر برگزار گردید. برخی 
اباغات طرفین به شعبه اعاده شده است )اباغات از طریق سامانه ثنا و وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی( آگهی 
مزایده به ش�عبه اعاده شده است )چاپ ش�ده در مورخه 98/1/18 روزنامه حمایت( موضوع مزایده فروش مال مشاع 
می باش�د و احدی از مالکین در جلس�ه حضور دارند. آقایان 1- امیر مرادی و 2- محمدرضا سرابی )احدی از مالکین( 
به عنوان خریدار در جلسه حضور داشته و تقاضای خرید اموال موضوع مزایده را به قیمت کارشناسی دارند و قیمت 
پایه کارشناسی 700/000/00 ریال می باشد و با توجه به اعام قیمت بااتر توسط آقای محمدرضا سرابی و اعام انصراف 
خریدار دیگر، مال موضوع مزایده به شرح: ششدانگ عرصه و اعیان پاک ثبتی 6 فرعی از 2887 و 6038 اصلی بخش 
یک مشهد )به شرح و مشخصات مندرج در آگهی مزایده و نظریه کارشناس( به مبلغ 850/000/000 ریال فروخته شد 
به آقای محمدرضا سرابی فرزند: مرحوم علی اکبر با کد ملی: 0942173376 به آدرس: خیابان آبکوه عطار، بین گل و 
تکتم پاک 207 طبقه دوم و تلفن 09151154306 خریدار ده درصد مزایده را از طریق دستگاه کارتخوان طی یک فقره 
فیش به شماره شناسنامه 97757560021204253 و به مبلغ 15/454/545 ریال را تحویل واحد مزایده نمودند. توضیح 
اینکه خریدار مالک 9 سهم از 11 سهم ششدانگ  می باشند و مبلغ دریافتی براساس 2 سهم باقیمانده می باشد. مواد 
اجرای احکام از جمله ماده 129 و 136 و 142 )مبنی بر اینکه خریدار بایستی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده نسبت به واریز 
مابقی مبلغ اقدام نمایند در غیر اینصورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد و طرفین پرونده در صورت 
اعتراض می توانند ظرف یک هفته اعتراض خود را به صورت کتبی به واحد مزایده ارائه نمایند(. به خریدار و طرفین 

حاضر تفهیم و مراتب صورتجلسه و به امضاء حاضرین در جلسه رسید.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد- سید محمدرضا تشنگر

)4/20(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)1755(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می نظر به دس�تور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001755 مورخ 98/03/31 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی نیش�ابور تصرفات مالکانه و بامعارض اقای سجاد 
حصاری فرزند علی اکبر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 120/09 مترمربع از پاک شماره 
99 فرعی از 9 اصلی واقع در اراضی ده کاغ بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی 
اقای محمدحسن صفاری مقدم ابادی محرز گردیده است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراانتش�ار در ش�هرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اش�خاص ذینفع به ارای اعام ش�ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی 
و در روس�تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس�لیم و 
رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
ب�ه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس�ت را ب�ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور س�ند مالکیت می نماید و صدور س�ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس�ت . تاریخ 

انتشار نوبت اول 98/04/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/19   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

)4/21(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)1757(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می نظر به دس�تور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001757 مورخ 98/03/31 هیات اول 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس�تقر در واحد ثبتی نیش�ابور تصرفات مالکانه و بامعارض اقای محمد 
جواد عشقی  فرزند محمد حسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 60093/60 متر 
مربع از پاک شماره 106 اصلی واقع در  اراضی عزیزاباد  بخش 13 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از 
مالک رس�می اقای محمدحسن عشقی فرزند جمال محرز گردیده است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س�اختمانهای فاقد س�ند رسمی و ماده 13 ائین نامه مربوطه این اگهی در 
دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراانتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تس�لیم و رس�ید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت و در صورتی ک اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . 

تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/19   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

)4/22(هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
)1787(

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد س�ند رس�می نظر به دس�تور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 139860306005001787 و 139860306005001793  
مورخ 98/04/01 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه 
و بامعارض اقایان سعید آتشگاهی و رضا آتشگاهی  فرزندان محمدابراهیم هر کدام سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 730 متر مربع از پاک باقیمانده 145 فرعی از 45 اصلی واقع در 
اراضی کناررود  بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی شرکت لوک  محرز گردیده 
است.لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیراانتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعام شده اعتراض 
داش�ته باش�ند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روس�تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس�ت 
و در صورت�ی ک اعت�راض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس�ت به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . تاریخ انتشار نوبت اول 98/04/04 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/04/19   
علی امینی-ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�اک نیش�ابور

511/23آگهی  مزایده اموال منقول و غیر منقول
به موجب پرونده کاس�ه اجرائی صادره از ش�عبه 19 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احکام 
110/13/961414  ش�رکت ص�د آبش�ار اخلمد – علی اس�کندری- غامرضا پور م�رادی و عبدالصمد پور 
مرادی محکوم اس�ت به پرداخت مبلغ  3/594/158/834  ریال در حق آقای جال اش�رافیان و نیز مبلغ 
179/707/941 ریال نیم عش�ر دولتی نظر به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دیونش اقدامی نکرده 
اس�ت حس�ب تقاضای محکوم له اموالی به ش�رح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیم عشر 
دولتی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 98/4/22 
از ساعت 11/30 الی 12 صبح در مجتمع قضایی 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 نمایند 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 نس�بت به 
بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد.ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس 
از برنده وصول خواهد شد .هزینه های تنظیم سند و نقل و انتقال مطابق با مقررات و رویه قضایی و بدهی 
های معوقه به عهده فروش�نده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد.ش�رح اموال 
مورد مزایده: 3 دانگ 373 ده هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد اداری تجاری )متعلق به آقای 
غامرضا پور مرادی( واقع در طبقه دهم مجتمع کیان سنتر 2 واحد 1010 واقع در تقاطع بلوار جانباز و شهید 
فرامرز عباسی، واحد مذکور شامل 2 فضای تو در تو می باشد که اولی شامل هال ورودی، سرویس بهداشتی، 
آبدارخانه و فضای دوم دفتر کار می باشد عرض مفید واحد حدود 5/6 متر و مساحت آن حدود 70 متر مربع 
می باشد، کف هر 2 فضا سرامیک و بدنه گچ و رنگ و سقف کاذب می باشد که با توجه به جمیع موارد کل 
آن توسط کارشناس 7/100/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که از این مقدار به میزان فوق الذکر و در قبال 

مبلغ 3/594/158/834 ریال از طریق مزایده به فروش می رسد.
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد-سید محمدرضا تشنگر

512/24 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظرب�ه اینکه آق�اي محمد عظیم گوه�ری فیروزکوه  داراي شناس�نامه ش�ماره 437 به 
ش�رح دادخواس�ت به کاس�ه4/980286 ازاین ش�ورا درخواس�ت گواه�ي حصروراثت 
نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان خالقداد گوهری فیروز کوه به شناس�نامه 210 
در تاری�خ1370/10/25  دراقامتگاه  دائمي خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصراس�ت به:1- محمد عظی�م گوهری فیروز کوه فرزن�د خالقدادش.ش473 
ت.ت1335/1/1 ص�ادره از تربت جام فرزند متوفی 2- محم�د عثمان گوهری فیروز کوه 
فرزن�د خالق�دادش.ش472 ت.ت1333/9/9 ص�ادره از تربت جام فرزن�د متوفی3- گل 
محم�د گوهری  فرزن�د خالق�دادش.ش253 ت.ت1313/1/4 صادره از ترب�ت جام فرزند 
متوفی4- س�لیمه گوهری فی�روز کوهی فرزند خالق�دادش.ش2 ت.ت1323/9/6 صادره 
از ترب�ت ج�ام فرزن�د متوفی5- رحیم�ه گوهری فیروز ک�وه فرزند خالق�دادش.ش471 
ت.ت1330/7/3 ص�ادره از تربت جام فرزند متوفی6- حلیمه  گوهری فرزند خالقدادش.
ش3 ت.ت1316 ص�ادره از ترب�ت جام فرزن�د متوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  
درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگه�ي مي نماید تا 
هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شورا- شعبه 22  شوراي حل اختاف شهرستان تربت جام

512/25 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم نس�یم حسان بقاء داراي شناسنامه ش�ماره 662 به شرح دادخواست به 
کاسه1/980103ح ازاین ش�ورا درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش�ادروان  صفری احسان بقاء یوسف آبادی به شناس�نامه4469  در تاریخ1398/1/24  
دراقامت�گاه  دائمي خود ب�درود زندگي گفت�ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت 
به: 1- نس�یم حس�ان بق�اء ش.ش 0749383471ت.ت1359/11/17 دختر متوفی2- داود 
احسان بقاء یوس�ف آبادی ش.ش0749860383 ت.ت1363/1/1 فرزند متوفی3- مسعود 
احس�ان بقا ش.ش 0316819001 ت.ت1364/6/11فرزند متوفی4- امیر احس�ان بقا ش.ش 
0317075187 ت.ت1371/6/10 فرزند متوفی 5- عبدالحمید تبعه کشور افغانستان همسر 
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 

باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
 قاضی شورا-شعبه یک شوراي حل اختاف شهرستان تایباد

512/26 برگ 
پرونده: 390 - مش�خصات محکوم علیه: ناصر رضائی مقدم- نام پدر:  علی اکبر- ش�غل 
:آزاد- نش�انی محل اقامت : مجهول المکان-  مش�خصات محکوم له: سیدرضا ابراهیمی 

نام پدر: سید جواد- شغل :آزاد
نش�انی محل اقامت: کاشمر منتظری جنوبی- یراق آات رضا- محکوم به: به موجب رای 
شماره774 تاریخ 97/11/30شعبه شش شورای حل اختاف شهرستان کاشمر که قطعیت 
یافت�ه اس�ت:  محکوم علیه محکوم اس�ت به:  پرداخ�ت مبلغ 20/000/000 ریال  بیس�ت 
میلیون ریال بابت اصل خواس�ته و خس�ارت تاخیر تادیه از تاری�خ گواهی عدم پرداخت 
)1396/12/20( ال�ی یوم الوصول بر اس�اس تغییر نرخ ش�اخص بان�ک مرکزی جهموری 
اسامی ایران و مبلغ سی و هشت هزار تومان )38/000 تومان( بابت هزینه های دادرسی 
و مبلغ دویست چهل هزار ریال بابت هزینه های نشر آگهی در مرحله وقت رسیدگی در 
حق محکوم له  2 پرداخت مبلغ )1/000/000 ( ریال بابت نیم عش�ر دولتی - محکوم علیه 
مکلف اس�ت: پس از  ابالغ برگ اجرائی طرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا 
ترتیب�ی برای پرداخت محک�وم به ویا انجام تعهد ومفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر 
م�واد 66/64/38/35/34/24 قانون اجرای احکام مدنی و م�واد 526/523/522 قانون 

آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه ششم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

512/27 برگ اجرائی
پرون�ده: 657- مش�خصات محک�وم علیه: عل�ی اکبری به نش�انی: مجه�ول المکان - 
مش�خصات محکوم له: هرمز دلیری به نش�انی: کاش�مر خ امام علی یک پ 17- محکوم 
به : به موجب رای ش�ماره 4/769 تاریخ 97/11/17  ش�عبه چهارم ش�ورای حل اختاف 
شهرس�تان کاش�مر که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت ب�ه: 1- حکم بر 
محکومیت خوان�ده به پرداخت مبلغ 360/000 تومان بابت اصل خواس�ته و مبلغ 11/500 
تومان بابت هزینه های دادرسی و هزینه های نشر آگهی 2- پرداخت مبلغ 18/000 تومان 
بابت نیم عش�ر دولتی- محکوم علیه مکلف است: 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 سوی 

اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
شعبه چهارم شورای حل اختاف شهرستان کاشمر

مفقودی
 برگ س�بز خودروی س�واری کیا مدل 1396 به شماره ش�هربانی 10-444ط79 و شماره 
موتورG4KD/HH582437 و ش�ماره شاس�ی NAS621200H1034239 به نام سعید 

حقیقت منش مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.
مراغه

اباغیه
اباغ ش�ونده علی اکب�ر ملک فرزن�د محمد مهدی به ش�ماره مل�ی 3874372162 به 
آدرس مجه�ول المکان در خصوص تجدیدنظرخواه�ی آقای محمد کابلی زاده به طرفیت 
ش�ما نس�بت به دادنامه صادره از این شعبه به پیوست نس�خه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی به ش�ما اباغ می ش�ود مقتضی اس�ت حس�ب ماده 346 قانون آیین 
دادرس�ی دادگاههای عمومی وانقاب در امور مدنی چنانچه پاس�خی دارید ظرف ده روز 
از تاری�خ اباغ به نحو مکتوب به این دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده ش�ما 

بدون دفاع به مرجع تجدیدنظر ارسال می گردد.
11070 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان بم 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم خدیجه مولوی دارای شناسنامه شماره 713 به شرح دادخواست به کاسه 980174 
این حوزه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
کرم مولوی به شناس�نامه 126 در تاریخ 87/5/6 در اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفت�ه ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به: 1- متقاضی حصر وراث�ت دختر مرحوم 2- قدم 
خیر مولوی به ش ش709 نسبت دختر متوفی 3- خانم تاج مولوی به ش ش 564 نسبت 
دختر متوفی 4- زهرا مولوی به ش ش 765 نسبت دختر متوفی 5- فاطمه مولوی به ش 
ش 648 نس�بت دختر متوفی 6- رضا مولوی به ش ش 10 نس�بت پس�ر متوفی7- آفاق 
افراس�یاب به ش ش 29 نسبت همس�ر متوفی 8- نیم تاج مولوی ش ش 11 نسبت دختر 
متوف�ی 9- تمام تاج مولوی ش ش 8 نس�بت دختر متوفی مرحوم ب�ه غیر از نامبردگان 
ورثه دیگری ندارد واغیر اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکس�ی اعتراض�ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد.
 4156رییس حوزه شماره 115 شورای حل اختاف شهرستان نهاوند 

برگ اجرائیه
 مش�خصات محکوم له: نام: عبدالعزیز نام خانوادگي: جعفری نس�ب نشاني محل اقامت : 
آب�ادان خ طالقان�ی انتهای بازار جمهوری پاک 2/4 مش�خصات محکوم علیه: نام: عقیل 
نام خانوادگي: موس�ی الخیاط نش�اني محل اقامت : مجهول المکان محکوم به : به موجب 
دادنامه شماره 836 مورخ 97/12/19 شوراي حل اختاف شعبه اول حوزه آبادان محکوم 
علیه عقیل موس�ی الخیاط محکوم به پرداخت اصل خواسته به مبلغ 4700 دار آمریکا و 
پرداخت مبلغ حق الوکاله وکیل و 2/555/000 ریال به عنوان هزینه دادرس�ی و پرداخت 

نیم عشر دولتی در حق خزانه دولت می باشد.
244قاضی شورای حل اختاف مجتع اول شهرستان آبادان 

آگهی اباغ اجراییه کاسه 9702048 
بدینوس�یله ب�ه وراث مرحوم خاق�ان جعفرنیا با ک�د مل�ی 6038952454 گل تمام، رویا 
، س�ولماز، زهرا ، پیمان ، اله ش�کر همگی جعفرنیا( بدهکار پرونده کاس�ه 9702048 که 
برابر گزارش مامور پس�ت ش�ناخته گردیده اباغ می گردد که برابر س�ند ازدواج 17214-
62/10/27 بین مورث ش�ما و خانم فرحناز پاک جناق�رد مبلغ 100/626/645 ریال بدهکار 
می باش�ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواس�ت صدور اجراییه نموده پس از 
تشریفات قانونی اجراییه صادر و به کاسه فوق در این اجرای مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 ایین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما اباغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی 
که تاریخ اباغ اجراییه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج و منتشر 
می گردد ظرف مدت بیس�ت روز نس�بت به پرداخت بدهی خ�ود اقدامو در غیر اینصورت 

بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
98/174 رییس واحد اجرای اسناد رسمی اردبیل 

گواهی حصر وراثت
 خان�م اش�رف درخش�ان گرم�ی فرزن�د صفرعل�ی ب�ه ش�ماره شناس�نامه3994 و کد 
ملی16200397888 دادخواس�تی مبنی بر صدور گواهی حصر وراثت تس�لیم این شورا 
نموده که به کاسه 980157 در شورای حل اختاف شعبه اول گرمی ثبت گردیده و اعام 
می دارد که صفرعلی درخش�ان گرمی ش�ماره شناسنامه949 و کد ملی 1620009498در 
تاریخ26 اردیبهش�ت 1398 فوت نموده و گواهی فوت نامبرده توس�ط اداره ثبت احوال 
مغ�ان صادر گردیده اس�ت و وراث حین الفوت عبارتند از 1- زرین تاج درخش�ان فرزند 
صفرعل�ی ش ش 3314 ت ت 1361 ک�د مل�ی 1620023458 نس�بت دخت�ر متوفی 2- 
فرخنده درخشان گرمی فرزند صفرعلی ش ش 4995 ت ت 1354 کد ملی 1620049961 
نسبت دختر متوفی 3- آراسته درخشان گرمی فرزند صفرعلی ش ش 2047 ت ت 1339 
کد ملی 1620020548 نس�بت دختر متوفی4- اشرف درخشان گرمی فرزند صفرعلی ش 
ش 3994 ت ت 1349 کد ملی 162039788 نس�بت دختر متوفی5- عصمت درخش�ان 
گرم�ی فرزند صفرعل�ی ش ش 3594 ت ت 1348 کد ملی 1620035741 نس�بت دختر 
متوفی 6- غامعلی درخش�ان گرمی فرزند صفرعلی ش ش 3593 ت ت 1346 کد ملی 
1620035723 نس�بت پسر متوفی 7- امامقلی درخش�ان گرمی فرزند صفرعلی ش ش 
2046 ت ت 1338 کد ملی 1620020531 نسبت پسر متوفی 8- اسمعلی درخشان گرمی 
فرزند صفرعلی ش ش 3592 ت ت 1342 کد ملی 1620035707 نس�بت پس�ر متوفی و 
ب�ه غیر از نامب�ردگان متوفی ورثه ای ندارد علیهذا مراتب ی�ک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراانتشار آگهی می شود که یک ماه پس از انتشار آگهی حصر وراثت صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد گردید.
98/175رئیس شورای حل اختاف شعبه اول گرمی 
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512/28 آگهی اباغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حسن هاجری رحیم بیگی فعا مجهول المکان، اباغ مي شود که آقای اردشیر شیر مهدی زاده دادخواستی به خواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 4 شورای حل اختاف قوچان ارائه و به کاسه 980034 ثبت و برای روز شنبه مورخه 98/5/12 ساعت 
8/30 صبح وقت رس�یدگي تعیین گردیده، لذا به اس�تناد ماده 73 ق –آ- د- م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراانتشار درج میگرد. شما 
می توانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه 4 شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ ناصر خسرو- 
دادگستری سابق 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 4 شورای حل اختاف شهرستان قوچان

512/29 آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه شماره 3/625/97
پیرو آگهی قبلی بدینوسیله به آقای  اصغر مرادزاده مقدم فرزند محمود محکوم علیه پرونده کاسه شماره 3/625/97 مطروحه در شورای 
حل اختاف شعبه 3 شهرستان که فعا مجهول المکان می باشد اباغ می گردد حسب تقاضای محکوم له اجرائیه صادر که بموجب آن مکلف 
به پرداخت مبلغ ش�ش میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواس�ته و  مبلغ هش�تصد و نود هزار تومان بابت هزینه دادرسی و بابت حق 
الوکاله وکیل در حق محکوم له آقای فرهاد محمد پرست فرزند جواد  به نشانی شهرستان خواف- کمربندی- ایران خودرو  و نیم عشر دولتی 
در حق دولت جمهوری اسامی ایران شده اید لذا مقتضی است ظرف ده روز پس از انتشار این آگهی مفاد اجرائیه را اجرا نمایید در غیر این 
صورت وفق قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. این آگهی فقط یک بار در روزنامه کثیر اانتشار منتشر می 

شود و عملیات اجرایی نیازی به آگهی ندارد. 
مسئول دفتر شورای حل اختاف شعبه سه خواف

512/30 برگ اجرایی#
کاسه پرونده شورا: 1/812/97 مشخصات محکوم علیه – نام:سعید درخشی قاینی- نشانی محل اقامت:مجهول المکان- مشخصات محکوم 
له-نام:جوادمیرزابیگی- نشانی محل اقامت: گلبهارشقایق 5پاک17– محکوم به : به موجب رای شماره 50/955 تاریخ97/11/17شعبه اول 
شورای حل اختاف شهرستان گلبهار که قطعیت یافته است حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000ریال بابت چک مورد دعوا 
و نیزخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ سررسید چک )94/1/5(الی یوم الوصول که دراجرای احکام محاسبه خواهدشدوپرداخت مبلغ 705/000ریال 
بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادرواعام می نماید.این رای غیابی می باشد وهمچنین پرداخت نیم عشردولتی درحق دولت. محکوم 
علی�ه مکلف اس�ت پس از اباغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مف�اد آن را به موقع اجرا گذارد ویا ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویا انجام 
تعهدومفادرای بدهددرغیراینصورت برابر مواد24و34و35و38و64و66قانون اجرای احکام مدنی ومواد522و523و526 قانون آیین دادرسی 

مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرد.
شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلبهار

512/31 اجراییه
کاس�ه پرونده شورا3/970060  مش�خصات محکوم علیه –نام:1- یاسرصادقی فرزند برات ش�غل آزاد به نشانی محل اقامت:تایباد خیابان 
خرمش�هر کوچه س�روش13 پاک56 – 2- علی باقرانی ترشیزفرزند علی اصغر مجهول المکان- مشخصات محکوم له-نام:اویس حمیدی 
س�نگانی فرزند دین محمد ش�غل آزاد نشانی محل اقامت تایباد خیابان شهید بهش�تی 16کوچه کیمیا پاک8- محکوم به: به موجب رای 
شماره 9709975722300184 به تاریخ97/11/6 و رای شماره 9809975722300008 مورخ98/1/8 واخواهی شعبه سوم شورای حل اختاف 
شهرس�تان تایباد که قطعیت یافته اس�ت محکوم علیه محکوم اس�ت :ردیف اول به پرداخت هزینه تنظیم سند وهزینه دادرسی و خوانده 
ردیف دوم محکوم اس�ت به الزام به تنظیم وانتقال س�ند خودرو پراید به شماره انتظامی 571 ه� 23-ایران12 به نفع خواهان وپرداخت نیم 
عش�ردولتی درحق دولت جمهوری اسامی ایران .محکوم علیه مکلف اس�ت پس ازاباغ این برگ اجرایی ظرف ده روزمفادآرابه موقع اجرا 
گذاردویاترتیبی برای پرداخت محکوم به ویاانجام تعهد مفادرای بدهد.درغیراینصورت برابرمواد24و34و35و38و64و66 قانون اجرای احکام 

مدنی ومواد522و523و526 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرد.
شعبه سوم شورای حل اختاف شهرستان تایباد

512/32 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي خلیل اسماعیلی داراي شناسنامه شماره 0872458075 به شرح دادخواست به کاسه980013ش7 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان محمد رحیم اس�ماعیلی کهنه فرود  به شناس�نامه 262 در تاریخ 98/03/02 
دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- خلیل اس�ماعیلی ش.ش0872458075 ت.ت 
1362/03/01صادره از قوچان فرزند متوفی2-زینب اس�ماعیلی کهنه ف�رود ش.ش0872991830 ت.ت1366/08/10 صادره از قوچان فرزند 
متوفی3- زهره اس�ماعیلی کهنه فرود ش.ش0872375201 ت.ت1358/03/22 صادره از قوچان فرزند متوفی4- محمد اس�ماعیلی کهنه 
ف�رود ش.ش0872902439 ت.ت1364/03/24 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوفی5- فاطمه اس�ماعیلی کهنه ف�رود ش.ش0873001303 
ت.ت1367/06/02 صادره از قوچان فرزند متوفی6- زهرا اس�ماعیلی کهنه فرود ش.ش0870420798 ت.ت1358/03/22 صادره از قوچان 
فرزند متوفی 7- محمد ابراهیم اس�ماعیلی کهنه ف�رود ش.ش0870451359 ت.ت1356/07/01 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی8- صغری 
اس�ماعیلی کهنه فرود ش.ش0872353745 ت.ت1355/01/01 صادره از قوچ�ان فرزند متوفی9- معصومه رضائی ش.ش1060980975ت.
ت1334/10/12 صادره از نیش�ابور همس�ر متوفی  اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواست 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 نش�ر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

512/33 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي  غامرضا محمدی  داراي شناس�نامه ش�ماره 8 به شرح دادخواست به کاسه 980019 ش 7 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه بابائی جرتوده به شناسنامه 0870925814 در تاریخ 98/02/25 دراقامتگاه  دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- غامرضا محمدی ش.ش 0872751422 ت.ت 1353/01/04 صادره از 
قوچان فرزند متوفی 2- مرضیه محمدی حجی کاهو ش.ش0870454511 ت.ت1359/04/04 صادره از قوچان فرزند متوفی3- فاطمه محمدی 
حج�ی کاه�و ش.ش0870902849 ت.ت1355/12/20 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی4- صغری محمدی حجی کاه�و ش.ش0870931301 
ت.ت1349/11/10 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی5- علیرضا محمدی حجی کاهو ش.ش0872784479 ت.ت1363/01/08 صادره از قوچان 
فرزند متوفی6- محسن محمدی حجی کاهو ش.ش 0873069617 ت.ت1365/06/01 صادره از قوچان فرزند متوفی7- محمد رضا محمدی 
ش.ش0870902830 ت.ت1354/04/04 صادره از قوچان فرزند متوفی8- مریم محمدی حجی کاهو ش.ش1257 ت.ت1345 صادره از قوچان 
فرزند متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي 

اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شعبه 7 شوراي حل اختاف قوچان- علیرضا دستجردی

512/34 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فاطمه حیدری داراي شناسنامه شماره 0860358259 به شرح دادخواست به کاسه 980025ش7 ازاین شورا 
درخواس�ت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان بی بی مرتضوی کهنه فرود به شناسنامه 0871550032 
در تاری�خ 97/04/22 دراقامت�گاه  دائم�ي خ�ود بدرود زندگ�ي گفته ورثه حی�ن الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1- فاطمه 
حیدری ش.ش0860358259 ت.ت1373/04/26 صادره از قوچان فرزند متوفی 2- موسی الرضا حیدری ش.ش0871554968 
ت.ت1350/12/15 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوفی3- قدیر عل�ی حی�دری ش.ش0871554976 ت.ت1352/12/25 صادره از 
قوچ�ان فرزند متوفی4- مصطف�ی حی�دری ش.ش0871557551 ت.ت1360/06/30 صادره از قوچان فرزن�د متوفی5-خدیجه 
حی�دری ش.ش0870903322 ت.ت1356/06/02 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوف�ی6- زه�را حی�دری ش.ش0870903314 
ت.ت1354/04/04 ص�ادره از قوچ�ان فرزند متوف�ی7- علی حی�دری ش.ش0860030539 ت.ت1368/04/05 صادره از قوچان 
فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور حس�بي  یک نوبت آگهي مي 
نمای�د ت�ا هرکس�ي 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 ش�د0
قاضی شعبه7  شوراي حل اختاف شهرستان قوچان – علیرضا دستجردی

مفقودی
برگ س�بز خودرو وانت – زامیاد به ش�ماره انتظامی 86-467 ب 77 به رنگ ابی مدل 13 89 
ش�ماره موتور 80007671 ش�ماره شاس�ی NAZDL104TJK005889 متعلق به علیرضا نیر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار س�اقط می باش�د.
سمنان 

 512/35 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه خانم فیروزه متولی داراي شناس�نامه ش�ماره 65 به ش�رح دادخواس�ت به کاسه 980003ش7 ازاین ش�ورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نعمت اله قاسمی به شناس�نامه 1060727749 در تاریخ 97/04/22 دراقامتگاه  دائمي 
خ�ود ب�درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت به: 1- کاظ�م قاس�می ش.ش0870326910 ت.ت1348/05/21 صادره 
از قوچ�ان فرزن�د متوفی 2- حس�ن قاس�می ش.ش0870343017 ت.ت1350/09/01 ص�ادره از قوچان فرزند متوفی3- ابوطالب قاس�می 
ش.ش0872335046 ت.ت1353/06/25 ص�ادره از قوچ�ان فرزن�د متوفی4- رجبعل�ی قاس�می ش.ش1060728184 ت.ت1341/05/07 
صادره از نیش�ابور فرزند متوفی5- سکینه قاسمی ش.ش1060728192 ت.ت1342/06/12 صادره از نیشابور فرزند متوفی6- فیروزه متولی 
ش.ش4609880687 ت.ت1342/09/03 صادره از ایوانکی همسر متوفی اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 
362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شعبه7  شوراي حل اختاف شهرستان قوچان – علیرضا دستجردی

512/36 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي  احس�ان زارعی داراي شناس�نامه شماره 105209036 به شرح دادخواست به کاس�ه980019ش7 ازاین شورا درخواست 
گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زین العابدین زارعی به شناسنامه 1063249589 در تاریخ98/02/05  دراقامتگاه  
دائم�ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1- فاطمه زارع�ی ش.ش0872943720 ت.ت1365/05/30 
ص�ادره از قوچان فرزند متوفی2- احس�ان زارعی ش.ش1050209036 ت.ت1369/06/01 صادره از نیش�ابور فرزن�د متوفی 3- زهرا زارعی 
ش.ش1064038311 ت.ت1367/06/30 صادره از نیش�ابور فرزند متوفی4- پریس�ا زارعی ش.ش0927645394 ت.ت1384/04/25 صادره 
از مش�هد فرزند متوفی 5- طاهره زارعی ش.ش1063249589 ت.ت1347/06/07 صادره از نیشابور همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات 
مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شعبه7  شوراي حل اختاف شهرستان قوچان – علیرضا دستجردی

512/37 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه س�ید مهدی حسینی فرزندسید حسین کاس�ه پرونده 5/98/237 در خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته کبری پیری 
کارگر فرزند محمد به ش.ش0793193923 مورخه1398/2/4 مرحوم ش�ده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- س�ید مهدی حس�ینی فرزند  
مرحومه 2- بتول آغا حسینی فرزند  مرحومه 3- حسنیه حسینی فرزند  مرحومه4- سید مجتبی حسینی فرزند  مرحومه5- نرجس حسینی 
فرزند  مرحومه 6-عدالت بیگم حسینی فرزند  مرحومه 7- بی بی حوریه حسینی فرزند  مرحومه- اینک در خواست مزبور یک نوبت آگهی 

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

512/38 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه علی اصغر اکبری نیافرزند رجبعلی کاسه پرونده  8/98/255 در خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته رجبعلی قزی  فرزند 
علی اصغر به ش.ش0790948184 مورخه97/5/21 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- کوکب قزی همسر مرحوم2- محمد رضا 
قزی فرزند مرحوم3- علی اکبر قزی فرزند مرحوم4- علی اصغر قزی فرزند مرحوم5 -حسین قزی فرزند مرحوم6-معصومه اکبری نیا فرزند 
مرحوم؛ اینک در خواست مزبور یک نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یکماه به شورا تقدیم و 

اا گواهی صادر خواهد شد.
شعبه هشتم شورای حل اختاف سبزوار

512/39 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه علی اصغرجزندری فرزندحس�ن کاس�ه پرونده 98/182 در خواس�ت حصر وارثت نموده واظهار داش�ته حجیه بی بی رامشینی 
فرزندبراتعلی به ش.ش39 مورخه97/10/23 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- مرضیه رامشینی  ش.ش5739449820 فرزند متوفی 
2- فضه رامشینی  ش.ش5739450543 فرزند متوفی 3- محمد رضا رامشینی  ش.ش 5739452260 فرزند متوفی- اینک در خواست مزبور یک 

نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد ظرف یکماه به شورا تقدیم و اا گواهی صادر خواهد شد.
شعبه چهارده )11( شورای حل اختاف سبزوار

512/40 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه هاجر کاشکی فرزند رمضانعلی کاسه پرونده 1/98/248در خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته محمد حسن کارگری  فرزند 
رمضانعلی  به ش.ش6 مورخه مرحوم1398/03/15 شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- هاجر کاشکی همسر متوفی 2- اعظم کارگری فرزند 
متوفی 3- علی کارگری  فرزند متوفی4- اکرم کارگری فرزند متوفی5- محمد کارگری فرزند متوفی- اینک در خواست مزبور یک نوبت آگهی 

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

512/41 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه علی اصغر نصر آبادی فرزند براتعلی کاسه پرونده7/98/95 در خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته براتعلی نصر آبادی 
فرزندحسین به ش.ش0794208185 مورخه98/1/20 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- علی اصغر نصر آبادی فرزند متوفی2- 
علی اکبر نصر آبادی فرزند متوفی 3- اعظم نصر آبادی فرزند متوفی- اینک در خواست مزبور یک نوبت آگهی تاهرکسی اعتراضی دارد ویا 

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

512/42 آگهی حصر وارثت
نظر به اینکه علی عبداللهی فرزندقاسم کاسه پرونده4/98/261 در خواست حصر وارثت نموده واظهار داشته اعظم شیر خانی فرزندمحمد 
به ش.ش0058679448 مورخه1388/7/16 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- علی اصغر شیرخانی همسرمرحوم2- سکینه شیر 
خانی مادر متوفی3- علیرضا ش�یر خانی فرزند متوفی  4- محمدرضا ش�یر خانی فرزند متوفی - اینک در خواس�ت مزبور یک نوبت آگهی 

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

512/43 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي مرضیه رفیعی فرد داراي شناسنامه شماره 985 به شرح دادخواست به کاسه 2/980133 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان کبری ش�کفته فریمانی به شناس�نامه 85 در تاریخ 1397/12/25 دراقامتگاه  دائمي 
خ�ود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس�ت ب�ه: 1- مهدی رفیعی ف�رد ش.ش0849434785 ت.ت1351/8/21 ص 
فریم�ان فرزن�د متوفی2- محس�ن رفیع�ی ف�رد ش.ش0849461952 ت.ت1357/6/14 ص فریم�ان فرزند متوفی3- مجی�د رفیعی فرد 
ش.ش0849486297 ت.ت1360/6/11 ص فریمان فرزند متوفی4- محمد رفیعی فرد ش.ش0840061854 ت.ت1370/6/31 ص فریمان فرزند 
متوفی5- معصومه رفیعی ف�رد ش.ش0849451027 ت.ت1354/12/11 ص فریمان فرزند متوفی6- زهرا رفیعی فرد ش.ش0849868785 
ت.ت1364/12/4 ص فریمان فرزند متوفی7- مرضیه رفیعی فرد ش.ش0849519187 ت.ت1362/11/2 ص فریمان فرزند متوفی8- حسن 
رفیعی فرد ش.ش0849373646 ت.ت1323/1/10 ص فریمان همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
رئیس شورا- شعبه 2 شوراي حل اختاف شهرستان فریمان

 512/44 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي حسین وطن خواه ثانی داراي شناسنامه شماره 291 به شرح دادخواست به کاسه 2/980169 ازاین شورا درخواست گواهي حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان  علی اکبر وطن خواه ثانی به شناسنامه 1803 در تاریخ1398/3/12  دراقامتگاه  دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- حسن وطن خواه ثانی ش.ش13 ت.ت1344/4/9 ص فریمان فرزند متوفی2- محمد وطن خواه ثانی 
ش.ش43 ت.ت1343/2/12 ص فریمان فرزند متوفی 3- مریم وطن خواه ثانی ش.ش7855 ت.ت1348/1/17 ص فریمان فرزند متوفی 4- حسین 
وط�ن خواه ثانی ش.ش291 ت.ت1365/5/20 ص فریمان فرزند متوفی 5- یحیی وطن خواه ثان�ی ش.ش1203 ت.ت1360/6/29 ص فریمان فرزند 
متوفی6- علی اصغر وطن خواه ثانی ش.ش75 ت.ت1362/6/1 ص فریمان فرزند متوفی7- عصمت ظهری ش.ش 41 ت.ت 1335/5/2 ص فریمان 
همسر متوفی  اینک باانجام تشریفات مقدماتي  درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي 

دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
رئیس شورا- شعبه2 شوراي حل اختاف  شهرستان فریمان

512/45 رونوشت آگهي حصر وراثت
نظربه اینکه آقاي محمد رضا محمودی داراي شناس�نامه شماره 282 به شرح دادخواس�ت به کاسه980144 ازاین شورا درخواست گواهي 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان عیسی محمودی به شناسنامه 51 در تاریخ 1397/12/2 دراقامتگاه  دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به: 1- محمدرضا محمودی فرزند عیسی ش.ش282 ت.ت 1342/2/18 ص. از فیروزه 
فرزن�د متوفی2- علیرضا محم�ودی فرزند عیس�ی ش.ش383 ت.ت 1350/11/10 ص. از فیروزه فرزند متوفی3- حس�ین محمودی فرزند 
عیس�ی ش.ش 741 ت.ت1354/5/7 ص. از فیروزه فرزند متوفی4- روح اله محمودی فرزند عیسی ش.ش 2 ت.ت1358/1/3 ص. از فیروزه 
فرزند متوفی5- زهرا محمودی فرزند عیس�ی ش.ش304 ت.ت1346/9/25 ص. از فیروزه فرزند متوفی 6- فاطمه محمودی فرزند عیس�ی 
ش.ش1742 ت.ت1350/2/15 ص. از کرج فرزند متوفی اینک باانجام تش�ریفات مقدماتي  درخواس�ت مزبور را به اس�تناد ماده 362ق امور 
حسبي  یک نوبت آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واا گواهي صادرخواهد شد0
قاضی شورا- شعبه دوم شوراي حل اختاف شهرستان فیروزه

512/46 آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 4/404/96- به وحید صادقی فرزند حمید رضا اباغ که به موجب رای ش�ماره 150/812 به خواس�ته مطالبه وجه در حق رحمت اله 
اطهری فر فرزند حسن محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. درغیراین صورت اقدام قانونی 

بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
دفترشعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/47آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 4/323/97- به مهدی عباسی سردار آبادی فرزند عباسعلی اباغ که به موجب رای شماره 25/688 به الزام به تنظیم سند پراید در 
حق سعید آفریده فرزند علی اکبر محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. درغیراین صورت اقدام 

قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
دفترشعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/48 آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 4/97/903- به علی اکبر کاته فرزند اس�داه اباغ که به موجب رای ش�ماره 45/25 به خواس�ته مطالبه وجه در حق کاظم 
کارگر فرزند محمد حس�ین محکوم که پس از انتش�ار این اخطار می بایس�تی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. درغیراین صورت 

اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
دفترشعبه 4 شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/49 آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 11/97/747 به علی خس�روجردی فرزند علیرضا اباغ که به موجب رای ش�ماره 9/9 به پرداخت مبلغ یکصد و پانزده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 97/11/30 الی یوم الوصول و هزینه دادرسی به میزان یک میلیون و پانصد و هشتاد و 
هفت هزار و پانصد ریال در حق داود دولت آبادی فرزند عباس محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن 

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

512/50 آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 11/97/686 - به علی خس�رو جردی فرزند علیرضا اباغ که به موجب رای ش�ماره 10/10 به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 97/11/13 الی یوم الوصول و مبلغ هفتصد و بیست هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق داود دولت آبادی فرزند عباس محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. درغیراین 

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

512/51 آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 3/431/97- به 1- محمدرضا دهقانی فرزند محمد حس�ین 2- هادی برغمدی فرزند حس�ین اباغ که به موجب رای ش�ماره 
692/96 به صورت تضامنی به پرداخت 137/312/500 ریال در حق موسسه عسکریه محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی 

ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. درغیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
دفترشعبه 3 شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/52آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 6/97/890- به 1- حمید رضائی نسب فرزند علی اصغر 2- حسن زاهدی نیک فرزند محمدرضا اباغ که به موجب رای شماره 
665/1294 به پرداخت تضامنی 155/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته در حق موسس�ه اعتباری عس�کریه محکوم که پس از انتشار 

این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. درغیراین صورت اقدام قانونی بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
دفترشعبه شش شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/53آگهي اباغ اخطاراجرایي
پرونده: 8/97/749 به 1- محمد حسین تازه 2- سید اصغر علیکی 3- نقی تازه 4- مهدی بیابانی ثانی 5- حسین علی مهدوی نیکو 
اباغ که به موجب رای ش�ماره 76- 1024 به پرداخت 116/000/000 ریال بابت اصل خواس�ته و سایر خسارات دادرسی در حق موسسه 
اعتباری عسکریه محکوم که پس از انتشار این اخطار می بایستی ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا نمائید. درغیراین صورت اقدام قانونی 

بعدی علیه شما صورت خواهد پذیرفت
دفترشعبه 8 شوراي حل اختاف شهرستان سبزوار 

512/54 اباغ دادنامه
پرونده: 3/97/432- به 1- بهزاد معماری فرزند محمد 2- حسین عباسی فرزند محمد علی 3- امیر هوشنگ نظری فرزند رمضانعلی 
اباغ می گردد که موسسه عسکریه با وکالت خانم هاشم آبادی دادخواستی به خواسته مبلغ 145/000/000 ریال بانضمام سایر هزینه 
ها علیه ش�ما به این شعبه ارائه که حسب رای ش�ماره 97/693 به شرح خواسته مذکور محکوم گردیده اید. رای صادره غیابی ظرف 

بیست روز قابل واخواهی می باشد. 
شعبه سوم شورای حل اختاف سبزوار

512/55 آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه ابراهیم زعفرانیه فرزند محمد طی کاسه پرونده 4/98/270 درخواست حصر وراثت نموده و اظهار 
داشته رقیه زعفرانیه فرزند ابراهیم به ش.ش 534 مورخه 1395/5/4 مرحوم شده و ورثه حین الفوت عبارتند 
از: 1- ابراهیم زعفرانیه فرزند  2- معصومه زعفرانیه فرزند 3- فاطمه زعفرانیه فرزند – اینک درخواست مزبور 
یک نوبت آگهی تا هر کس�ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او وباش�د ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

و اا گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه چهار شورای حل اختاف سبزوار

آگهی حصر وراثت
آقای نادر فتحی دودران فرزند صالح به شرح پرونده کاسه48 سیار این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده ک�ه ش�ادروان مرحوم صالح فتحی دودران فرزند محمد با کد مل�ی 1464442541 در تاریخ1392/5/23 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود حیات گفته ورثه آن مرحوم منحصر اس�ت به : 1- نادر فتحی دودران به ش ملی 146553823 نس�بت پس�ر متوفی 2- رستم 
فتحی ش ملی 1464445621 نسبت پسر متوفی 3- مهدی فتحی ش ملی 1467022969 نسبت پسر متوفی 4- اکبر فتحی دودران 
ش ملی 1467034886 نسبت پسر متوفی 5- کیانوش فتحی ش ملی 1467034886 نسبت پسر متوفی 6- قمر فتحی خشه حیران 
ش ملی 1466987790 نس�بت دختر متوفی 7- روح انگیز فتحی دودران ش ملی 1464445028 نسبت دختر متوفی 8- فینا فتحی 
دودران ش ملی 1464988595 نسبت دختر متوفی 9- منیجه فتحی دودران ش ملی 1464988609 نسبت دختر متوفی 10- مهره روحی 
خشه حیران ش ملی 1464870168 نسبت همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
هرکس اعتراض دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوباش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به ش�ورا تقدیم دارد واا گواهی صادر و هر 

وصیتنامه جز سری و رسمی که بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و با اثر خواهد بود.
98/169 قاضی شورای حل اختاف شعبه دوم شهرستان نمین 

مفقودی
شناس�نامه مش�خصات ) برگ س�بز( س�واری پراید جی تی ایکس ای به رنگ نقره ای 
متالیک مدل 1389 به ش�ماره پاک 791 ج 56 ایران 65 و ش�ماره موتور 3328514 و 

شماره شاسی S1412289141107 مفقود و ا زدرجه اعتبار ساقط است.
11065

مفقودی
کلیه مدارک اعم از س�ند کمپانی، شناسنامه مشخصات و برگ فروش پژو سواری تیپ 
405 جی ال ایکس ای مدل 1397 به رنگ نقره ای متالیک به ش�ماره پاک 656 ج 52 
 NAAM01CE1JK385288 124 و شماره شاسیK1249849 ایران 75 و شماره موتور

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
11066
آگهی تغییرات شرکت سپاکو عمران راه شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 13954 و شناسه ملی 14005320733 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/04 : - آقای میاد 
عامری اختیار آبادی به شماره ملی 2980106909 به سمت عضو هیئت 
مدیره و مدیر عامل � آقای عباس وصال فر به شماره ملی 2992270601 
به س�مت رئیس هیئت مدیره � آقای اصغر حس�ینی اختیار آبادی به 
ش�ماره ملی 2980255890 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - کلیه 
اس�ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداسامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء نایب 

رئیس هیئت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )510194(

آگهی تغییرات شرکت پارس اکسون شایان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 13852 و شناسه ملی 14005187939 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور ف�وق العاده مورخ 
1397/12/06 : - اعض�ای هی�ات مدی�ره عبارتند از : - آقای ارس�ان 
حس�نی به ش�ماره ملی 2980226912 - آق�ای مصطفی حمیدیان به 
ش�ماره ملی 0073447625 - آقای عماد مخدومی کویری به ش�ماره 
ملی 2980360236 برای مدت دو س�ال انتخاب گردیدند. - آقای علی 
ایرانمنش به ش�ماره ملی 2992723029 به سمت بازرس اصلی وآقای 
محمدصادق هدایتی به ش�ماره ملی 2980285757 به س�مت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )510217(

آگهی تغییرات شرکت پارس اکسون شایان شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 13852 و شناسه ملی 14005187939 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/06 : - آقای ارسان 
حسنی به ش�ماره ملی 2980226912 به سمت رئیس هیئت مدیره - 
آقای مصطفی حمیدیان به ش�ماره ملی 0073447625 به سمت نایب 
رئی�س هیئت مدی�ره - آقای عم�اد مخدومی کویری به ش�ماره ملی 
2980360236 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره -کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس 
هیئ�ت مدیره ) در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضا دونفر از اعضا 
هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق عادی و اداری با 
امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. - محل شرکت در واحد ثبتی کرمان به 
آدرس جدید: اس�تان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر 
کرمان، ش�هرک صنعتی خضراء ، خیابان اصلی ، بلوار ملیکا ، پاک 0 ، 
قطعه 853 ، طبقه همکف کد پستی: 7617199741 تغییر یافت و ماده 

مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان 
)510218(

براب�ر آراء ص�ادره هیات موض�وع قانون تعیین تکلیف وضعی�ت ثبتی اراضی و س�اختمان های فاقد 
س�ند رسمی مس�تقر در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان رامهرمز که تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده اس�ت،لذا مش�خصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور 
اط�اع عم�وم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش�ود در صورتی که اش�خاص نس�بت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، و گواهی مشعر بر دعوی را به این 
اداره ارائه نمایند، در ضمن برابر ماده3 قانون مذکور صدور سند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد 

شد. در ضمن مهلت اعتراض به آگهی های اصاحی از تاریخ انتشار یک ماه می باشد./
اماک واقع در بخش 1 رامهرمز

خانم دولت رحمانی فرزند ش�اه ش�کری دارای کدملی 1911001248 بشناس�نامه 2 صادره از رامهرمز 
نس�بت به شش�دانگ یکبابخانه به مس�احت 169/83 مترمربع قس�متی از پاک 26 اصلی واقع در 
بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز ابتدای بلوار س�لمان فارس�ی خریداری ش�ده از مالکیت رسمی 

محمدعلی،غامرضا،رضا،فاطمه سلطان و جواهر شهرت همگی جعفری سدهی)بالسویه(.
آق�ای عل�ی علوانی فرزند حمود دارای کدملی 1910124338 بشناس�نامه 12423 ص�ادره از رامهرمز 
نس�بت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه به مساحت 169/12 مترمربع قسمتی از پاک 1045 اصلی واقع 
در بخ�ش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوارمعلم انتهای خیابان معلم 7 خریداری ش�ده از مالکیت 

رسمی سکینه سیانی.
خانم مریم جالی فرزند قنبرعلی دارای کدملی 1910903310 بشناسنامه 180 صادره از رامهرمز نسبت 
به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 183/53 مترمربع قسمتی از پاک 1058 اصلی واقع 
در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز معلم یک خریداری شده از مالکیت رسمی تاج شاه منوچهری 

احدی از ورثه عبدالحسین منوچهری.
آقای علی ممبینی فرزند نورعلی دارای کدملی 4818877212 بشناس�نامه 3855 صادره از باغملک 
نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 140 مترمربع قسمتی از پاک 1058 اصلی واقع 
در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز معلم یک خریداری شده از مالکیت رسمی تاج شاه منوچهری 

احدی از ورثه عبدالحسین منوچهری.
آقای قنبرعلی جالی فرزند اکبر دارای کدملی 1911587781 بشناسنامه 3 صادره از رامهرمز نسبت به 
ششدانگ اعیانی یکبابخانه به مساحت 173/36 مترمربع قسمتی از پاک 1058 اصلی واقع در بخش 
یک رامهرمز به آدرس رامهرمز معلم یک خریداری شده از مالکیت رسمی عطا اه منوچهری احدی از 

ورثه عبدالحسین منوچهری. 
آق�ای علی نریمانی اص�ل فرزند محمدرضا دارای کدمل�ی 6009827868 بشناس�نامه 213 صادره از 
کهگیلویه نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت 200/53 مترمربع قسمتی از پاک 
1069 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز معلم یک خریداری شده از مالکیت رسمی 

اردشیر کاید.
خانم س�رور حس�ینی فرزند کاوس دارای کدملی 1911761870 بشناس�نامه 3331 صادره از رامهرمز 
نس�بت به اعیانی 92/5 سهم از 96 س�هم اعیانی یکبابخانه به مساحت 234/48 مترمربع قسمتی از 
پ�اک 1075 اصلی واقع در بخش ی�ک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری ش�ده از 

مالکیت رسمی هاجر بهبهانی احدی از ورثه محمد بهبهانی.
آقای کاظم حمیدی فرزند علی دارای کدملی 1819716430 بشناس�نامه 4 صادره از آبادان نس�بت به 
شش�دانگ عرصه یکبابخانه به مساحت 226/68 مترمربع قسمتی از پاک 1094 اصلی واقع در بخش 
یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش 

یک رامهرمز )ورثه ابراهیم امین و غیرو(
آقای حمید البوفتیله نژاد فرزند چاسب دارای کدملی 1910798551 بشناسنامه 196 صادره از رامهرمز 
نس�بت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه به مس�احت 201/45 مترمربع قسمتی از پاک 1 فرعی از 1104 
اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی 

خورشید سنایی پرور. 
آقای مجید کردزنگنه فرزند کاظم دارای کدملی 1910760080 بشناسنامه 156 صادره از رامهرمز نسبت 
به شش�دانگ اعیانی یکباب ساختمان به مس�احت 140/17 مترمربع قسمتی از پاک 5 فرعی از 1108 
اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی 

شهرداری رامهرمز. 
آقای فرهاد صابر فرزند رحیم دارای کدملی 1284732231 بشناسنامه 1470 صادره از اصفهان نسبت 
به شش�دانگ اعیانی  یکبابخانه به مساحت 271/68 مترمربع قسمتی از پاک 3 فرعی از 1119 اصلی 
واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری ش�ده از مالکیت رس�می ورثه 

محمد امینی. 
آقای جمال بیگدلی فرزند جعفر دارای کدملی 4819291890 بشناسنامه 593 صادره از باغملک نسبت 
به ششدانگ اعیانی یکبابخانه به مساحت 229/26 مترمربع قسمتی از پاک 1138 اصلی واقع در بخش 

یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان ولیعصر خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه محمد بهبهانی.
خان�م روح پرور نری میس�ا فرزن�د رحیم دارای کدمل�ی 5279470589 بشناس�نامه 1152 صادره از 
آغاجاری نس�بت به اعیانی 74/73 س�هم از 96 س�هم اعیانی یکبابخانه به مساحت 251/10 مترمربع 
قس�متی از پاک 1 فرعی از 1140 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز پش�ت مدرس�ه 

مدرس خریداری شده از مالکیت رسمی فریدون آقایی.
خانم مینا عیوضی فرزند رحیم دارای کدملی 4810096173 بشناسنامه 4810096173 صادره از باغملک 
نس�بت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه به مس�احت 260 مترمربع قسمتی از پاک 1200 اصلی واقع در 
بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز فلکه ارشاد خریداری شده از مالکیت رسمی سید زین العابدین 

موسوی.
آقای فرامرز بهمنی فرزند حسن دارای کدملی 1911515063 بشناسنامه 8 صادره از رامهرمز نسبت به 
ششدانگ اعیانی یکباب مغازه بمساحت 26/34 مترمربع قسمتی از پاک 1142 اصلی واقع در بخش 
یک رامهرمز به آدرس رامهرمز خریداری ش�ده از مالکیت رس�می نصرت اله عباس�یان احدی از ورثه 

قنبرعباسیان.
آقای قدرت اله طاوری فرزند رحمن دارای کدملی 1910692425 بشناس�نامه 225 صادره از رامهرمز 
نس�بت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مس�احت 243 مترمربع قسمتی از پاک 1210 اصلی 
واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان ارشاد خریداری شده از مالکیت رسمی عبدالرضا 

کانترهرمزی.
آقای محمدرضا کرمی ورنامخواس�تی فرزند علی اصغر دارای کدملی 1910088277 بشناسنامه 8821 
صادره از رامهرمز نس�بت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه به مساحت 25/90 مترمربع قسمتی از پاک 
1222 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز فلکه ارشاد خریداری شده از مالکیت رسمی 

مهرداد زاهدپور.
اماک واقع در بخش 2 رامهرمز

آقای کیومرث بهمنی فرزند حسن دارای کدملی 1910204919 بشناسنامه 135 صادره از رامهرمز نسبت 
به ششدانگ یکدرب باغچه به مساحت 2946/62 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
آقای حسن رزمیان فرزند شاباز دارای کدملی 4819538713 بشناسنامه 476 صادره از باغملک نسبت 
به ششدانگ اعیانی یکبابخانه به مساحت 141/56 مترمربع قسمتی از پاک 68 فرعی از 2 اصلی واقع 
در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز جنب بلوار ش�هید دامغانی  خریداری ش�ده از مالکیت رسمی 

علی دادرزمیان.
آقای مصیب عیوضی فرزند محمد دارای کدملی 4819923811 بشناس�نامه 1968 صادره از باغملک 
نس�بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مس�احت 114/14 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در 
بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 فرهنگیان شقایق 12 خریداری شده از مالکیت رسمی حمداله 

خدادادی. 
آقای جواد ممبینی فرزند علی محمد دارای کدملی 1910639966 بشناسنامه 655 صادره از رامهرمز 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 173/60 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی طالقانی یک خریداری شده از مالکیت رسمی اسفندیار زنگنه نژادی.
خانم خیرالنسا مانگشتی فرزند علی دارای کدملی 4819530471 بشناسنامه 305 صادره از باغملک 
نس�بت به شش�دانگ یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع قس�متی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز خریداری شده از مالکیت رسمی محمدکاظم مانگشتی.
آقای منوچهر مالکی فرزند حس�ین دارای کدملی 1818434687 بشناس�نامه 914 ص�ادره از آبادان 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 106/65 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز4 شقایق 17 خریداری شده از مالکیت رسمی محمدمکوندی.
آقای عبداامیر موس�وی فرزند منصور دارای کدملی 1911155581 بشناسنامه797 صادره از رامهرمز 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 93/78 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان خریداری شده از مالکیت رسمی منصور موسوی.
خانم زلیخا ایزدپناه فرزند یداله دارای کدملی 4819260707 بشناسنامه 1185 صادره از باغملک نسبت 
به شش�دانگ یکباب ساختمان به مس�احت 201/88 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش 

دو رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان بهشت آباد خریداری شده از مالکیت رسمی علیرضا خواجوی.
آقای سیدمنصور موسوی فرزند جاسم دارای کدملی 4819369636 بشناسنامه 792 صادره از باغملک 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 216/15 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز4 فرهنگیان نرگس 14 خریداری شده از مالکیت رسمی باقر یزدان پناه.
آقای حبیب اله آسوده فرزند یداله دارای کدملی 5999628555 بشناسنامه 412 صادره از کهگیلویه 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 227/16 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 خریداری شده از مالکیت رسمی سیدابراهیم موسوی.
حمداله ممبینی فرزند علی زمان دارای کدملی 1910140910 بشناسنامه 14077 صادره از رامهرمز نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 157/80 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز 

به آدرس رامهرمز فاز 4 نرگس 15 خریداری شده از مالکیت رسمی شکراله خدادادی.
آق�ای حمداله بختیاری فرزند یدال�ه دارای کدملی 1911063596 بشناس�نامه 208 صادره از رامهرمز 
نس�بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 170/94 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در 
بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز 4 نبش نرگس13 خریداری شده از مالکیت رسمی ناصر نصیری 

احدی از ورثه نصراله نصیری.
آقای مندنی بهمن نژاد فرزند حیدر دارای کدملی 1910598348 بشناس�نامه 244 صادره از رامهرمز 
نس�بت به شش�دانگ یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع قس�متی از پاک 3 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز فرعی شقایق 15 خریداری شده از مالکیت رسمی منصور موسوی.
آق�ای عبداله رحیمی فر فرزند علی حس�ین دارای کدملی 1900286076 بشناس�نامه 1900286076 
صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 190/58 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی 
واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز طالقانی یک خریداری ش�ده از مالکیت رسمی اسفندیار 

زنگنه نژاد.
آقای مصطفی خلیلی راد فرزند مومن دارای کدملی 4810120104 بشناس�ننامه 4810120104 صادره از 
باغملک نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پاک 3 اصلی واقع در بخش 
دو رامهرمز به آدرس رامهرمز طالقانی یک خریداری شده از مالکیت رسمی خانم ها مهرنوش و بایسته 

صمیمی وراث هوشنگ صمیمی.
خانم معصومه عباس زاده فرزند ابراهیم دارای کدملی 1911058703 بشناسنامه 121 صادره از رامهرمز 
نس�بت به ششدانگ قسمتی از یکبابخانه به مس�احت 75 مترمربع قسمتی از پاک 4 اصلی واقع در 

بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز4 بهارستان 3 خریداری شده از مالکیت رسمی ثریا خمیسی.
خانم سیما سرکاکی فرزند رضا دارای کدملی 1910203440 بشناسنامه 1194 صادره از رامهرمز نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 114/50 مترمربع قسمتی از پاک 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز 

به آدرس رامهرمز بلوار رزمندگان خریداری شده از مالکیت رسمی احمد ملک زاده.
آقای ش�مس اله محمدی نیا فرزند گرگعلی دارای کدملی 5999591074 بشناس�نامه 377 صادره از 
بهمئی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع قسمتی از پاک 4 اصلی واقع در بخش 

دو رامهرمز به آدرس رامهرمز شقایق 10 خریداری شده از مالکیت رسمی ابراهیم کمایی احدی از ورثه 
بارانی کمایی.

آقای سیدعادل موسوی فرزند سیدهادی دارای کدملی 1911196340 بشناسنامه 918 صادره از رامهرمز 
نس�بت به ششدانگ یکبابخانه به مس�احت 110 مترمربع قس�متی از پاک 4 اصلی واقع در بخش دو 

رامهرمز به آدرس رامهرمز فاز4 نرگس 12 خریداری شده از مالکیت رسمی قدرت اله شیرالی. 
آقای حسن پوادوند فرزند رضا دارای کدملی 4219443800 بشناسنامه 128 صادره از درود نسبت به 
شش�دانگ یکبابخانه به مساحت 140/20 مترمربع قسمتی از پاک 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز 
به آدرس رامهرمز طالقانی غربی پیش پارک شهدا خریداری شده از مالکیت رسمی عبدشاه جعفریان.

آقای رضا کریمی پور فرزند اکبر دارای کدملی 0621146625 بشناسنامه 415 صادره از شازند نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  108/05 مترمربع قسمتی از پاک 21و20و19 فرعی از 4 اصلی 
واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امام خیابان ابوذر خریداری شده از مالکیت رسمی 

کریم حق شناس احدی از ورثه خاور دهقان.
آقای فریدون یونسی فرزند رجب دارای کدملی 1911059343 بشناسنامه 185 صادره از رامهرمز نسبت 
به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 198 مترمربع قسمتی از پاک 31 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش 
دو رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان پاس�داران خریداری ش�ده از مالکیت رسمی فرنگیس و فرخ لقا 

شریف زاده ورثه نوذر شریف زاده.
آقای قدرت اه طاهری فرزند غامرضا دارای کدملی 4819808745 بشناسنامه 5 صادره از باغملک 
نس�بت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40/22 مترمربع قس�متی از پاک 36 فرعی از 4 اصلی 
واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فلکه ادهم خریداری ش�ده از مالکیت رس�می مهرانگیز 

امین احدی از ورثه ابراهیم امین
 آقای حسین محمدزاده فرزند قبادعلی دارای کدملی 4819961047 بشناسنامه 116 صادره از باغملک 
نس�بت به شش�دانگ یکبابخانه به مساحت 256/81 مترمربع قس�متی از پاک 54 فرعی از 4 اصلی 
واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار ارش�اد ذوالفقار 10خریداری ش�ده از مالکیت رسمی 

عبدالسید هرمزی نژاد.
آقای محمدرضا کرمی ورنامخواس�تی فرزند علی اصغر دارای کدملی 1910088277 بشناسنامه 8821 
صادره از رامهرمز نس�بت به شش�دانگ اعیانی قس�متی از یکبابخانه به مس�احت 233/30 مترمربع 
قسمتی از پاک 57 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز فلکه ارشاد خریداری 

شده از مالکیت رسمی حسین روغنی.
آقای س�یدنورعلی فاطمی خواه فرزند س�یدخدامراد دارای کدملی 6009655862 بشناسنامه 1749 
صادره از کهگیلویه نس�بت به شش�دانگ یکباب ساختمان تجاری – مس�کونی  به مساحت 72/45 
مترمربع قسمتی از پاک 58 فرعی از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز بلوار ارشاد 
ذوالفقار 5  عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی عبدالرحیم ایزدی و اعیان از مالکیت رسمی کلیه 

ورثه عبدالرحیم ایزدی )آقایان ایرج،عبداامیر وخانم زهره ایزدی و بانوبتول شکوه(
خانم فرخنده شالو فرزند اه مراد دارای کدملی 1911074512 بشناسنامه 15 صادره از رامهرمز نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه و سه باب مغازه متصله به مساحت 357/05 مترمربع قسمتی از پاک 384 فرعی 
از 4 اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به آدرس رامهرمز پائین تر از فلکه ادهم خریداری شده از مالکیت 

رسمی ورثه نادر کانترهرمزی.
اماک واقع در بخش 3 رامهرمز

آقای عبدالحس�ین کاظمی فر فرزند حس�ین دارای کدملی 1911885766 بشناس�نامه 18 صادره از 
رامهرمز نسبت به شش�دانگ عرصه یکبابخانه به مساحت 171/36 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی 
واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز مقداد خریداری ش�ده از مالکیت رسمی مهران دهقان 

احدی از ورثه ابراهیم دهقان.
آقای عبدالحس�ین کاظمی فر فرزند حس�ین دارای کدملی 1911885766 بشناس�نامه 18 صادره از 
رامهرمز نس�بت به ششدانگ عرصه یکبابخانه به مس�احت 164/90 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی 
واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز مقداد خریداری ش�ده از مالکیت رسمی مهران دهقان 

احدی از ورثه ابراهیم دهقان.
خانم عصمت عبادی فرزند سدام دارای کدملی 1911532170 بشناسنامه 3 صادره از رامهرمز نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 79/50 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به 

آدرس رامهرمز فلکه آزادی خیابان انقاب خریداری شده از مالکیت رسمی احمد برون.
آقای نوراله ایزدپناه فرزند اس�کندر دارای کدملی 4819566301 بشناس�نامه 513 صادره از باغملک 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 183/32 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی واقع در بخش سه 

رامهرمز به آدرس رامهرمز یوسف آباد خریداری شده از مالکیت رسمی ابراهیم بایمانی.
آقای عبدالمحمد س�راج فرزند عبدالحس�ین دارای کدمل�ی 1911022253 بشناس�نامه 29 صادره از 
رامهرمز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 347/28 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی واقع در 

بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوچه شهید خالدی مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.
ش�رکت تعاونی شماره هفتاد و ش�ش ایثارگران مرغ گوشتی رامهرمز بشماره ثبت 293 دارای شناسه 
ملی 10420047580 نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مرغداری  به مساحت 7582/73 مترمربع 
قس�متی از پاک 1 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز روستای غزاله مالکیت رسمی 

و مشاعی متقاضی.
خان�م راضیه بازارن�وی فرزند نصراه دارای کدملی 1911110918 بشناس�نامه 174 ص�ادره از رامهرمز 
نس�بت به ششدانگ یکبابخانه به مس�احت 226/85 مترمربع قسمتی از پاک 1 اصلی واقع در بخش 
س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امیرکبیر خریداری شده از مالکیت رسمی آرمان هادی قنوات 

احدی از ورثه حمداله هادی قنوات.
آقای رضا عبدی نس�ب فرزند عبدالرضا دارای کدملی 1911885596 بشناس�نامه 1 صادره از رامهرمز 
نسبت به ششدانگ عرصه و موازی اعیانی 3/75 دانگ یکبابخانه به مساحت 207/76 مترمربع عرصه 
قس�متی از پاک 1 اصلی و اعی�ان 61 فرعی از 1 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز 

خیابان 20 متری فرخ روز خریداری شده از مالکیت رسمی شهربانو جعفرپور.
آقای پرویز بگدلی فرزند حسین دارای کدملی 4819451121 بشناسنامه 1703 صادره از باغملک نسبت 

به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200/10 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز 
به آدرس رامهرمز روبروی بیمارستان مادر خریداری شده از مالکیت رسمی  فتح اله کیانپور.

آقای س�یدناصر میرس�ااری فرزند سیدحس�ن دارای کدملی 1911638981 بشناس�نامه 3 صادره از 
رامهرمز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 280/66 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در 
بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز روبروی آژانس مادر خریداری شده از مالکیت رسمی محمدعلی 

رخشانی نسب.
آقای جه�ان بخش احمدی فرزند امی�دوار دارای کدملی 1910847356 بشناس�نامه 2380 صادره از 
رامهرمز نس�بت به شش�دانگ یکبابخانه به مساحت 200 مترمربع قس�متی از پاک 2 اصلی واقع در 
بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی رضوان خریداری شده از مالکیت رسمی جهانگیر رستگاری.
آقای مندنی علی خانی فرزند چراغعلی دارای کدملی 4819510691 بشناسنامه 838 صادره از باغملک 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 257/43 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در بخش سه 

رامهرمز به آدرس رامهرمز بنه سهراب خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه احمد سلیمانی.
خانم مریم پلیمی نس�ب فرزن�د مصطفی دارای کدمل�ی 1910135313 بشناس�نامه 13521 صادره از 
رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 217 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع 
در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز اس�دآبادی جنب قبرستان خریداری شده از مالکیت رسمی 

مصطفی پلیمی نسب ورثه ماهرخ پلیمی نسب.
خانم جمیله پلیمی نسب فرزند مصطفی دارای کدملی 1910249521 بشناسنامه 797 صادره از رامهرمز 
نس�بت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 335/56 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در بخش 
سه رامهرمز به آدرس رامهرمز میدان اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی ماهرخ پلیمی نسب.

خانم فاطمه پلیمی نسب فرزند غامرضا دارای کدملی 1910249904 بشناسنامه 835 صادره از رامهرمز 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249/67 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در بخش سه 

رامهرمز به آدرس رامهرمز اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی غامرضا پلیمی نسب.
آقای روح اه پویان مهر فرزند محمدحس�ین دارای کدملی 6009809916 بشناس�نامه 255 صادره از 
کهگیلویه نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/28 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع 
در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز کوی ش�هید رجایی خریداری ش�ده از مالکیت رسمی ورثه 

احمد سلیمانی.
آقای مهدی بهمنی فرزند علی دارای کدملی 1911707507 بشناس�نامه 6 صادره از رامهرمز نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت 250 مترمربع قسمتی از پاک 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به 
آدرس رامهرمز خریداری شده از مالکیت رسمی  خانم ها عصمت و خانم جان صفر پور بهبهانی ورثه 

اسداله صفر پوربهبهانی.
خانم اعظم لطفی راد فرزند لفطی دارای کدملی 1911388691 بشناسنامه 245 صادره از رامهرمز نسبت 
به قسمتی از ششدانگ عرصه یکبابخانه به مساحت 117/37 مترمربع قسمتی از پاک 14 فرعی از 2 
اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان اسدآبادی خریداری شده از مالکیت رسمی 

محمدحسن محنت کش.
آقای رضا کریمی پور فرزند اکبر دارای کدملی 0621146625 بشناسنامه 415 صادره از شازند نسبت به 
ششدانگ عرصه  و پنج دانگ اعیانی یکبابخانه به مساحت 171/21 مترمربع قسمتی از پاک 14 فرعی 
از 2 اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی 

عبدالحسین راشدی.
آقای امراه قاس�می فرزند غام دارای کدملی 184089011 بشناسنامه 1858 صادره از ایذه نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 502/41 مترمربع قسمتی از پاک 14 فرعی از 2 اصلی واقع در 
بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز خیابان امت خریداری شده از مالکیت رسمی عبدالرحیم علوانی 

و عبدالحسین راشدی.
آقای عبداله احمدی ش�اد فرزند راخدا دارای کدملی 1911722271 بشناس�نامه 12 صادره از رامهرمز 
نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 109 مترمربع قسمتی از پاک 38 فرعی از 2 اصلی واقع در 
بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز اسدآبادی روبروی مسجد امام حسین خریداری شده از مالکیت 

رسمی امراله تیژده.
آقای سیدعبدالکریم میرسااری فرزند سیدغفور دارای کدملی 1910850306 بشناسنامه 2675 صادره 
از رامهرمز نس�بت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 155/46 مترمربع قسمتی از پاک 57 فرعی از 
2 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز بنه س�هراب خریداری ش�ده از مالکیت رسمی 

عبداله غراباتی.
خانم صدیقه پوریامنش فرزند خداداد دارای کدملی 1900563207 بشناسنامه 1900563207 صادره از 
رامهرمز نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 200/50 مترمربع عرصه قسمتی از پاک 2 اصلی و 
اعیان 127 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش س�ه رامهرمز به آدرس رامهرمز خریداری ش�ده از مالکیت 

رسمی ورثه عبدالغفار دیده بان.
آقای روزبه نیکو فرزند غامرضا دارای کدملی 1910099589 بشناسنامه 9951 صادره از رامهرمز نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 20844/24 مترمربع قسمتی از پاک 177 فرعی از 3 اصلی 

واقع در بخش سه رامهرمز به آدرس رامهرمز کیمه مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی.

آگهی اصاحی برابر آرای اصاحی
اماک واقع در بخش 1 رامهرمز

آقای فریدون آقائی فرزند علیرضا دارای کدملی 1911034014 بشناسنامه 59 صادره از رامهرمز نسبت 
به اعیانی 74/73 سهم از 96 سیهم اعیانی یکبابخانه به مساحت 238/98 مترمربع قسمتی از پاک 1 
فرعی از 1140 اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به آدرس رامهرمز پشت مدرسه مدرس خریداری شده 
از مالکیت رسمی عبدالعلی بهمئی.))در رای صادره قبلی ملک مورد تقاضا بصورت ششدانگ اعیان قید 

گردید که مبنی بر اشتباه می باشد، که بشرح فوق اصاح می گردد.((
                            

                                                                                 باغدار-  کفیل ثبت اسناد و اماک
تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/04 تاریخ انتشار نوبت دوم:98/04/19

))آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک شهرستان رامهرمز ((



  سه شنبهآگهی
 4 تیر 1398

 شماره  4507

8

آگهی مزایده مال منقول مرحله1
   درپرونده اجرایی952007/ش�عبه دوم اجرای احکام مدنی وبه موجب دادنامه شماره0811/93شعبه12ش�ورای حل اختاف گرگان محکوم 
علیه سیدحسین هاشمی ف سیدمحمد محکوم بپرداخت مبلغ29/382/400ریال وهزینه دادرسی درحق محکوم له سیدحبیب اله قدمی 
باوکالت سیدمحمود حسینی ومبلغ-ریال درحق دولت محکوم و بدهکار میباشد و حسب درخواست محکوم له درجهت استیفای محکوم 
به مال ذیل توقیف و بمبلغ28/000/000ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است لذا اجرای احکام درنظردارد پس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق 
مزایده حضوری باش�رایط ذیل الذکر مال مورد مزایده رابفروش برس�اند متقاضیان خرید میتوانند درجلس�ه مزایده ش�رکت وپیشنهادات 
خ�ود را ارائه نمایند مال موردمزایده ش�امل پمپ فرم�ان لودرکاترپیار950یک عدد18/500/000ریال وپمپ لودریک ع�دد 9/500/000ریال 
جمعابمبلغ28/000/000ریال موردارزیابی قرارگرفته است زمان روزیکشنبه مورخ98/04/23ساعت11الی12 مکان گرگان شعبه2-اجرای احکام 
مدنی درشوراخ شهیدبهشتی نبش نوبخت)شرایط مزایده(1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده به قیمت کارشناسی شروع 
برنده مزایده کس�ی است که بااترین مبلغ رادرجلس�ه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست کل مبلغ مورد خرید رانقدا پرداخت 
نماید3-مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد4-طالبین 
خرید میتوانند یکهفته قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال مورد مزایده 

پس از پرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
3174-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا 

آگهی مزایده مرحله اول
 بموجب دادنامه ش�ماره9809970059900049صادره ازش�عبه3دادگاه حقوقی گرگان درپرونده کاسه980175 /اجرایی حسب درخواست 
خواه�ان عل�ی چراغچی فرزند رمضان دادگاه بااس�تناد به مقررات ماده4قانون افرازوفروش اماک مش�اعی مص�وب 1357/08/22باتوجه 
ب�ه تصمیم قطغ�ی واحدثبتی بش�ماره1/97/268/97/ 28م�ورخ 12/19/ 97دالت برغیرقابل اف�راز بودن ملک دارد دس�تورفروش پاک 
ثبتی3849فرعی از268-اصلی بخش3حوزه ثبتی گرگان 3دانگ مش�اعی متعلق به خواهان و3دانگ مش�اعی متعلق به خوانده ش�رکت 
تعاونی کش�اورزان گرگان ودش�ت صادرواعام نموده اس�ت پس از جری تش�ریفات قانونی انجام ش�ده ازطریق مزای�ده حضوری بفروش 
میرس�د طالبین خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیش�نهاد خودرا ارائه وتسلیم نمایندتوصیف اجمالی ملک توقیف شده براساس 
ماده138قان�ون اجرای احکام مدنی1-محل ملک:گرگان خیابان ش�هید بهش�تی بهش�ت23خیابان رودکی9-اواخرکوچه س�مت راس�ت 
ضلع ش�مال 1قطعه زمین بمس�احت285/5مترمربع الف-موقعیت ملک مورد کارشناس�ی 6دانگ عرصه و اعیان 1قطعه زمین مس�کونی 
بمساحت285/5مترمربع میباشد که درآن بنا احداث نشده است وفاقد دیوار ومحصور نشده است2-ارزیابی ملک باتوجه به موقعیت مکانی 
مل�ک موردنظرودرنظرگرفتن جمیع جهات اثرگذاردرقیمت ارزش هرمترمربع ملک موصوف21/000/000ریال ارزیابی میگردد وارزش6دانگ 
ملک موردنظرجمعا500/000/ 995 /5ریال معادل پانصدو نود ونه میلیون وپانصد وپنجاه هزارتومان ارزیابی میشود زمان مزایده روزدوشنبه 
مورخه 1398/04/17س�اعت8الی9صبح مکان مزایده دفترش�عبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان )شرایط مزایده ( 1-مزایده 
ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع وبرنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده 
می بایس�ت ده درصد مبلغ مورد پیش�نهاد را نقدا” به حساب دادگس�تری واریز وما بقی آن را ظرف یکماه ازتاریخ اجرای مزایده به حساب 
س�پرده واریز وقبض واریزش�ده را تحویل دایره اجرا نماید در غیر اینصورت وفق ماده129قانون اجرای احکام سپرده پس ازکسرهزینه های 
اجرایی به نفع دولت ضبط وآگهی مزایده تجدید خواهد شد3-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای 
احکام ازملک مورد نظر بازدید نمایند4-تحویل مال مورد مزایده پس ازتایید صحت مزایده ازناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود در 
صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مسئولیتی دررابطه با خریدارندارد فقط مبلغ تودیع شده عودت میشود5-مزایده با حضورنماینده 

محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
3177-دادورزشعبه 4-اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان-بایزیدی

آگهی مزایده مال منقول مرحله1
   درپرونده اجرایی931407/شعبه دوم اجرای احکام مدنی وبه موجب دادنامه شماره446/92شعبه18شورای حل اختاف گرگان محکوم علیه 
امیرپایا محکوم بپرداخت مبلغ45/000/000ریال باخسارت تاخیروهزینه دادرسی درحق محکوم له اسداله پارسا پناه ومبلغ2/250/000ریال 
درحق دولت محکوم وبدهکارمیباشد وحسب درخواست محکوم له درجهت استیفای محکوم به مال ذیل توقیف وبمبلغ4/750/000ریال مورد 
ارزیابی قرار گرفته است لذا اجرای احکام درنظرداردپس ازانجام تشریفات قانونی ازطریق مزایده حضوری باشرایط ذیل الذکرمال مورد مزایده 
رابفروش برساندمتقاضیان خرید میتوانند درجلسه مزایده شرکت وپیشنهادات خود را ارائه نمایند مال مورد مزایده شامل سیمکارت بشما
ره09113750085بمبلغ4/750/000ریال مورد ارزیابی قرارگرفته است زمان روزشنبه مورخ22/  98/04ساعت11 الی12مکان گرگان شعبه2-
اجرای احکام مدنی درش�وراخ شهیدبهش�تی نبش نوبخت)شرایط مزایده ( 1-مزایده ازمبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده به قیمت 
کارشناسی شروع برنده مزایده کسی است که بااترین مبلغ رادرجلسه مزایده قبول نماید2-برنده مزایده می بایست کل مبلغ مورد خرید 
رانقدا پرداخت نماید3-مزایده با حضورنماینده محترم دادستان دادسرای عمومی وانقاب گرگان ونماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد 
شد4-طالبین خرید میتوانند یکهفته قبل ازاجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند5-تحویل مال 

مورد مزایده پس ازپرداخت مبلغ مورد خرید میباشد.
3176-مدیرشعبه دوم اجرای احکام مدنی گرگان درشورا-پارسا 

آگهی اباغ اجرائیه )ماده 18( پرونده اجرایی کاسه  9600099
بدین وس�یله به آقای منوچهر حیدری فرزند سعید شماره شناسنامه 26 به نش�انی آرادان خ شهید باهنر نبش لوازم خانگی شمسی خانی و 
محمد صالح داورزاده فرزند وحید شماره شناسنامه 2378 به نشانی گرمسار داورآباد شهرک ابوذر فعا مجهول المکان می باشند بانک تجارت 
گرمسار به موجب قرارداد وام شماره 942500013-1394/4/7 نسبت به وصول مبلغ 56/016/438 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 23/526/904 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1396/3/1 که بعد از آن روزانه 46/041 ریال به آن اضافه میگردد علیه شما تقاضای صدور اجرائیه نموده 
که پرونده به کاسه 9600099 در این اجرا تشکیل و چون بر طبق گزارش مامور اجرا اباغ اجرائیه در نشانی تعیین شده در متن اجرائیه میسر 
نگردیده و بستانکار هم نمی تواند موقعیت مکانی یا سکونت شما را معرفی نماید لذا با تقاضای بستانکار و ماده 18-اصاحی آیین نامه اجرا مفاد 
اس�ناد رس�می ازم ااجرا، اجرائیه صادره فوق الذکر در یک نوبت در روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی اباغ اجرائیه محسوب می گردد اقدام به پرداخت بدهی خود ننماید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه 
شما تعقیب میگردد. ازم به تذکر است که بجز این آگهی و آگهی مزایده در صورت بازداشت اموال فقط یکبار منتشر و آگهی دیگری صادر و 

منتشر نخواهد شد. م الف: 336                              
    مسئول شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و اماک شهرستان گرمسار- مهدی صابری منش

آگهی حصر وراثت
آقای اکبر کاظمی دارای شماره شناسنامه 3545 به شرح دادخواست به کاسه 98000400177 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان بیرامعلی کاظمی به شماره شناسنامه 137 به تاریخ 1398/03/02 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 1- فاطمه نوروزی خطیبی فرزند علی بشماره شناسنامه 5 متولد 1340 صادره صومعه سرا همسر متوفی 
2- اکبر کاظمی فرزند بیرامعلی بشماره شناسنامه 3445 متولد 1359 صادره ساوجباغ پسر متوفی 3- عباس کاظمی فرزند بیرامعلی بشماره 
شناسنامه 257 متولد 1362 صادره کرج پسر متوفی 4- علی کاظمی فرزند بیرامعلی بشماره شناسنامه 1602 متولد 1364 صادره ساوجباغ 
پسر متوفی 5- مریم کاظمی فرزند بیرامعلی بشماره شناسنامه 5 متولد 1358 صادره صومعه سرا دختر متوفی 6- مهناز کاظمی فرزند بیرامعلی 
بشماره شناسنامه 4890006141 متولد 1368 صادره ساوجباغ دختر متوفی 7- خدیجه کاظمی فرزند بیرامعلی بشماره شناسنامه 3 متولد 1356 
صادره صومعه سرا دختر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 1 نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 1 )یک( ماه به دادگاه تقدیم دارد واا گواهی صادر خواهد شد .
حوزه 4 شورای حل اختاف شهرستان نظرآباد نظرآباد : 2182

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139860331055000684 مورخه 1398/03/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نظرآباد تصرفات مالکانه با معارض متقاضی خانم منیژه دهقانی سانیج فرزند علی بشماره شناسنامه 2927 
صادره از کرج در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 42693/65 متر مربع که مساحت 14275 متر مربع آن از مالکیت ورثه عزت 
اله نصیر پور موضوع سند 52880 مورخ 1349/12/22 دفترخانه 17 تهران و مساحت 28418/65 متر مربع آن از مالکیت رجب روزبان موضوع 
سند 52875 مورخ 1349/12/22 دفترخانه 17 تهران از پاک شماره 751 فرعی از 48 اصلی واقع در نجم آباد – مزرعه شمس آباد  محرز گردیده 
است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . تاریخ انتشار نوبت اول : 98/04/04 تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/04/19
منصور هدایتکار رئیس ثبت اسناد و اماک  نظرآباد :2183

آگهی مزایده مرحله اول 
به موجب اجرائیه در پرونده شماره 980092 صادره از دادگاه قائم شهر محکوم محمد حیدری فرزند فاضل محکوم به پرداخت مبلغ 6قطعه سکه 
بهار آزادی و 5261800 ریال هزینه دادرسی و 5000000 ریال حق الوکاله در حق محکوم لها سیده حنیفه بابایی سارو کایی فرزند  سید جعفر و 
پرداخت  نیم عشر دولتی و چون نامبرده  در موعد مقرر  نسبت به پرداخت بدهی اقدامی ننموده  و حسب تقاضای  محکوم له  اموال ایشان  به 
شرح  ذیل توقیف و طبق نظریه کارشناس به مبلغ 330000000 ریال ارزیابی گردیده در مورخه 98/4/29  ساعت 11:00 تا 11:30 از طریق مزایده 
حضوری  در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فاروج  به فروش برسد . بنابراین  متقاضیان شرکت در مراسم مزایده می توانند پنج روز 
قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند  ضمنا مزایده  از قیمت  ارزیابی 
شروع و به بااترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد . همچنین از برنده مزایده نقدی ده درصد مبلغ پیشنهادی ) مصوب( اخذ و مابقی مبلغ 
نیز ظرف یک هفته از تاریخ مزادیه  وصول خواهد شد  و در صورت عدم پرداخت مابقی ظرف مهلت مقرر سپرده وی پس از  کسر هزینه های 

اجرایی به نفع دولت ضبط و مزادیه مجددا برگزار خواهد شد . 
 مشخصات مال توقیفی: 

یک دستگاه خودروی سواری 206 نقره ای رنگ مدل 1383 به شماره موتور 664259 و شماره شاسی 83664259 به شماره انتظامی  437 ن 
42 ایران 82  که روکش صندلی ندارد – بیمه شخص ثالث ندارد – گلگیر های عقب و جلو  سمت چپ و راست  دارای قلم گیری  و خط خورده  
گی – آینه بغل سمت چپ دارای فایبر و ترک خورده گی- درب عقب  سمت راست و سمت چپ  دارای  خط خورده گی و قلم گیری -  سپر جلو  
و عقب دارای خط و خش – باطری معیوب  می باشد – چهار حلقه استیک خودرو  در حد سی درصد – و پنل پخش ندارد  که با توجه به وضعیت 

ظاهری و سال ساخت خودرو  به مبلغ 330000000 ریال ارزیابی شده است . 13
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فاروج – حسین لو 

آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم علیرضا علیزاده مقدم فرزند محمدصادق دادخواستی دائر بر حصر وراثت )همسر، فرزند، پدر، مادر( تقدیم حوزه 129 شورای حل اختاف 
نموده و چنین عنوان کرده که مرحوم محمد صادق علی زاده مقدم فرزند عوض به شماره شناسنامه 2419 در تاریخ 1397/7/6 در شیروان فوت 
نموده و ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: موارد )نام، نام خانوادگی، ش ش، نام پدر، نام مادر، نسبت( ذکر گردید: 1-محمدرضا علیزاده مقدم 
به ش ش  14647    2- علیرضا علیزاده مقدم به ش ش  11484    3- کنیز رضا علیزاده مقدم به ش ش  1770    4- زهرا علیزاده مقدم به ش ش  
11483    و به غیراز نامبردگان وارث دیگری ندارد لذا مراتب یک نوبت از طریق نشر آگهی منتشر تا هرکسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی 
نزد اشخاصی می باشد ظرف یک ماه اعتراض خود را از تاریخ نشر آگهی به شورای حل اختاف حوزه 129 تسلیم و ارائه نماید واا گواهی حصر 

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

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم
به خوانده: حمید محمد پور  کاسه پرونده: 63/26/98 وقت رسیدگی: به روز چهارشنبه تاریخ 98/4/26 ساعت 15:00 خواهان: یوسف صالحی 
خوانده: حمید محمد پور خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 6/000/000 ریال وکلیه خسارات دادرسی خواهان دادخواستی تسلیم دفترکل دادگستری 
اسامش�هرنموده که جهت رسیدگی به شعبه شورای حل اختاف ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن 
خوانده بنابه درخواست خواهان ودستورشورا و بتجویزماده72 قانون آئین دادرسی مدنی باعنایت ماده19قانون شوراهای حل اختاف مراتب 
یک نوبت دریکی از جراید کثیراانتشارآگهی می شود تاخوانده ازتاریخ نشرآگهی تا قبل ازوقت رسیدگی به دفتر شورا مراجعه وضمن اعام 
نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شورا حاضرشوید 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 روزخواهد بود.م الف 5750 
مدیردفترشعبه 26 شورای حل اختاف اسامشهر

آگهی اباغ وقت دادرسی ودادخواست وضمائم 
به: مهدی عبدالهی کاسه پرونده: 193/202/98 وقت رسیدگی: به روز شنبه تاریخ 98/5/5 ساعت 16/00 خواهان: یحیی دلیر کانتری خوانده: 
مهدی عبدالهی خواسته: مطالبه خسارت خواهان داد خواستی تسلیم دفتر کل دادگستری اسامشهرنموده که جهت رسیدگی به شعبه 202 
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده وبه علت مجهول المکان بودن خوانده بنا به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبتجویزماده73 
قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراانتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�رآگهی ظرف یک ماه به 
دفتردادگاه مراجعه وضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم رادریافت نمایدودروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین 
دادگاه حاضر شوید درصورت عدم حضور دادخواست اباغ شده محسوب ودادگاه غیابا«اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا«چنانچه بعداباغی 

بوسیله آگهی ازم شود فقط یک نوبت منتشرومدت آن ده روزخواهد بود.
م الف 5746 مدیردفترشعبه 202 شورای حل اختاف شهرستان اسامشهر

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 980297 کیفری این دادگاه متهم غامرضا منتظری  که حسب محتویات پرونده متواری بوده است لذا با توجه 
به گزارش مرجع انتظامی نامبرده در نشانی اعامی مورد شناسایی واقع نگردیده و هیچگونه نشانی دیگری از ایشان در پرونده وجود ندارد 
به اس�تناد قانون آیین دادرس�ی کیفری مراتب یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتش�ار آگهی و به نامبرده اباغ می شود در مورخ 
98/06/06 س�اعت 08:00 صبح در ش�عبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو اهواز واقع در مجتمع قضایی شهید باهنر جهت رسیدگی حاضر 

گردد بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و رآی صادر خواهد شد.
5217- دفتر شعبه 104 کیفری 2 اهواز- سعیداوی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 980306 کیفری این دادگاه متهم مرتضی مریداوی فرزند موسی  که حسب محتویات پرونده متواری بوده است 
لذا با توجه به گزارش مرجع انتظامی نامبرده در نشانی اعامی مورد شناسایی واقع نگردیده و هیچگونه نشانی دیگری از ایشان در پرونده 
وجود ندارد به استناد قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی و به نامبرده اباغ می شود در 
مورخ 98/06/11 ساعت 08:00 صبح در شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو اهواز واقع در مجتمع قضایی شهید باهنر جهت رسیدگی حاضر 

گردد بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و رآی صادر خواهد شد.
5218- دفتر شعبه 104 کیفری 2 اهواز- سعیداوی

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه در پرونده کاسه 980310 کیفری این دادگاه متهم عادل مطوری فرزند حسین  که حسب محتویات پرونده متواری بوده است لذا 
با توجه به گزارش مرجع انتظامی نامبرده در نشانی اعامی مورد شناسایی واقع نگردیده و هیچگونه نشانی دیگری از ایشان در پرونده وجود 
ندارد به استناد قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراانتشار آگهی و به نامبرده اباغ می شود در مورخ 
98/06/09 ساعت 0010: صبح در شعبه یکصد و چهارم دادگاه کیفری دو اهواز واقع در مجتمع قضایی شهید باهنر جهت رسیدگی حاضر گردد 

بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه بصورت غیابی به موضوع رسیدگی و رآی صادر خواهد شد.
5219- دفتر شعبه 104 کیفری 2 اهواز- سعیداوی

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاس�ه پرونده: 202/16/98  وقت رس�یدگی: شنبه 98/5/19 س�اعت 9 صبح خواهان: 
اس�ماعیل اسوار  خوانده: صغري معظمي  خواسته: مطالبه وجه  خواهان آقاي اسماعیل 
اس�وار  فرزند ابراهیم  دادخواس�تی بطرفیت خوانده تس�لیم نموده که جهت رسیدگی 
به حوزه  16 ش�ورای حل اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 
98/5/19  روز شنبه  ساعت 9 صبح  تعیین شده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت جهت اطاع و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/
خواندگان  آگهی میشود.نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و 

ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
          407   دبیر حوزه  16  شورای حل اختاف قرچک

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول 
شماره 972140 بموجب پرونده اجرایی کاسه 972140 این اجرا وحسب دادنامه  واجراییه صادره از سوی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 
اهیجان محکوم علیه آقای علیرضا نقی پور فرزند حسینعلی محکوم گردیده بپرداخت مبلغ 35/000/000/000 ریال اصل خواسته ومبلغ 
1/680/270/000 ریال بابت خسارات دادرسی بعاوه خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک ها )1397/07/05( لغایت زمان پرداخت در 
حق محکوم له آقای محمد نیک منش سیگارودی فرزند حسینعلی با وکالت آقای محمد علی نژادی و نیز پرداخت نیم عشر درحق صندوق 
دولت  که به ازای محکوم به نسبت به معرفی و توقیف اماک بشرح ذیل اقدام که وکیل محکوم له تقاضای ارزیابی و فروش آن از طریق 
مزایده و پرداخت محکوم به  ازمحل فروش آن را نموده  که با این وصف اماک ذیل التوصیف جهت ارزیابی به احدی از کارشناسان رسمی 
دادگس�تری ارجاع که ایش�ان پس از بررسی و مطالعه پرونده، از اماک مورد نظر بازدید بعمل  آورده که این امرمصون از اعتراض طرفین 
پرونده قرار گرفته است. ) مشخصات اموال و ارزش ریالی ( اماک مورد مزایده همگی واقع در اهیجان خیابان کیا موسوی ، کوچه چهارم 
، انتهای کوچه بشرح ذیل می باشند: قطعه اول : ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1477 فرعی از 22 اصلی قطعه 4 بخش 
14 ناحیه 55 به مساحت 200 مترمربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان  خودرو 
بوده وزمین محصور نبوده است که کارشناس محترم ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ  
2/800/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده است. شایان ذکر است پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ29/443/100/000 ریال به 
شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان 
و رهنی ش�ماره 111868 مورخ  1392/05/15 دفتر خانه اس�ناد رسمی شماره 50 شهرس�تان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی 
اهیجان بوده که  حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور مبلغ کل  بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده  تا مورخه 1398/03/25 
بمبلغ  12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا نس�بت به تس�ویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد ش�د.قطعه دوم : 
ششدانگ یک قطعه  زمین به پاک ثبتی  شماره 1472 فرعی از 22 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز ومجزی شده از 1105 فرعی از اصلی 
مذکوربخش 14 به مس�احت 36/93 متر مربع ، در زمان بازدید کارش�ناس محترم برروی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان 
خودرو بوده وزمین و پوشیده  از گیاهان خودرو بوده و زمین بجز حد شرقی  که مشرف به ساختمان می باشد محصور نبوده است محصور 
نبوده است که کارشناس محترم ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 660/000/000 ریال 
ارزیابی وتعیین قیمت نموده است. شایان ذکر است پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 
1389/04/30 دفتر خانه اسنادرسمی شماره 50 شهرستان  اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره111868 
مورخ 1392/05/15 دفتر خانه اس�ناد رس�می شماره 50 شهرس�تان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده که حسب 
استعام بعمل آمده از بانک مزبور مبلغ کل بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه 1398/03/25 بمبلغ12/650/000/000 
ریال بوده که از محل فروش بدوا نسبت به تسویه بدهی  و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه سوم : ششدانگ یک قطعه زمین 
ب�ه پاک ثبتی ش�ماره 1474 فرع�ی از 22 اصلی قطعه یک تفکیکی  مفروز و مجزی ش�ده  از 1473 فرعی از اصل�ی مذکور بخش 14 به 
مساحت200 متر مربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان خودرو بوده و زمین محصور 
نبوده اس�ت که کارشناس محترم ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 3/400/000/000 
ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده است.شایان ذکر است پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به شماره 109852 
مورخ 1389/04/30 دفترخانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 
111868 مورخ 1392/05/15 دفترخانه اس�ناد رس�می شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده که 
حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور بمبلغ کل بدهی تا مورخه  1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا 
نسبت به تسویه بدهی  و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه چهارم : ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1475 
فرعی از 22 اصلی قطعه دو تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مساحت 200 متر مربع در زمان بازدید 
کارش�ناس محترم بر روی زمین بنایی مش�اهده  نشده و پوشیده از گیاهان خودرو بوده و زمین محصور نبوده است که کارشناس محترم 
ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 3/400/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده 
اس�ت. ش�ایان ذکر اس�ت پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به شماره  109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه 
اس�ناد رسمی ش�ماره 50 شهرستان اهیجان  بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان ورهنی شماره 111868 مورخ  1392/05/15 
دفتر خانه  اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از 
بانک مزبور مبلغ کل بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه  1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل 
فروش بدوا نسبت به تسویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه پنجم: ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 
1480 فرعی از 22 اصلی قطعه هفت تفکیکی مفروز و مجزی ش�ده از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مس�احت200 مترمربع ، در 
زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان خودرو بوده و زمین محصور نبوده است که کارشناس 
محترم ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 2/800/000/000 ریال ارزیابی وتعیین قیمت 
نموده اس�ت. شایان ذکر اس�ت پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر 
خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 
دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان  اهیجان بنفع بانک پاسارگاد  شعبه مرکزی اهیجان بوده  که حسب استعام  بعمل آمده از 
بان�ک مزب�ور مبلغ کل  بدهی  در خصوص کلیه پاک های  مورد مزایده تا مورخ�ه 1398/03/25  بمبلغ 12/650/000/000  ریال بوده  که از 
محل  فروش بدوا  نسبت به تسویه بدهی  و فک رهن ازپاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه ششم:  ششدانگ یک قطعه  زمین به پاک  ثبتی  
شماره 1481 فرعی از 22 اصلی قطعه هشت تفکیکی مفروز ومجزی شده  از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مساحت 200 متر مربع 
، در زمان بازدید کارش�ناس محترم بر روی زمین بنایی مش�اهده نش�ده و پوش�یده از گیاهان خودرو بوده وزمین محصور نبوده است که 
کارش�ناس محترم ارزش شش�دانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 3/000/000/000 ریال ارزیابی و 
تعیین قیمت نموده اس�ت. ش�ایان ذکر اس�ت پاک م�ادر دارای دو فقره رهنی بمبل�غ 29/443/100/000 ریال به ش�ماره 109852 مورخ 
1389/04/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان  اهیجان رهنی شماره  111868 
مورخ  1392/05/15 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک  پاسارگاد شعبه مرکزی  اهیجان بوده  که حسب 
استعام  بعمل آمده از بانک مزبور مبلغ کل  بدهی خصوص کلیه پاک های مورد مزایده  تا مورخه  1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 
ریال بوده  که از محل  فروش بدوا” نس�بت به تس�ویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد ش�د. قطعه هفتم: ششدانگ یک قطعه 
زمین به پاک ثبتی  ش�ماره 1482 فرعی از22 اصلی قطعه 9 تفکیکی مفروز و مجزی ش�ده از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش  14 به 
مساحت 200 متر مربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان  خودرو بوده و زمین محصو 
نبوده است که کارشناس محترم ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون  در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 3/200/000/000 
ریال ارزیابی وتعیین قیمت نموده اس�ت شایان ذکر است پاک مادر دارای دو فقره رهنی بملبغ29/443/100/000 ریال به شماره 109852 
مورخ 1389/04/30 دفترخانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 
111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه اس�ناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان  بوده که 
حس�ب اس�تعام بعمل آم�ده از بانک مزبورمبل�غ کل بدهی در خصوص کلی�ه پاک های مورد مزای�ده تا مورخ�ه  1398/03/25 بمبلغ 
12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا نسبت به تسویه بدهی فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه هشتم : ششدانگ 
یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1483 فرعی از 22 اصلی قطعه 10 تفکیکی مفروز ومجزی شده از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 
14 به مساحت 200 متر مربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان خودرو بوده و زمین 
محصور نبوده اس�ت که کارش�ناس محترم ارزش شش�دانگ ملک موص�وف را بدون در نظ�ر گرفتن وضعیت رهنی و بازداش�تی بمبلغ 
3/400/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده است. شایان ذکر است پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به 
شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان 
و رهنی ش�ماره 111868 مورخ  1392/05/15 دفتر خانه اس�ناد رسمی شماره 50 شهرس�تان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی 
اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور مبلغ کل بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه 1398/03/25 
بمبلغ12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا نس�بت به تس�ویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد ش�د.قطعه نهم: 
ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1484 فرعی از 22 اصلی قطعه هشت تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1473فرعی از اصلی 
مذکور بخش 14 به مساحت204/58 متر مربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان 
خودرو بوده و زمین محصور نبوده اس�ت که کارش�ناس محترم ارزش شش�دانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و 
بازداش�تی بمبل�غ 2/600/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده اس�ت. ش�ایان ذکر اس�ت پ�اک مادر دارای دو فق�ره رهنی بمبلغ 
29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد 
ش�عبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک 
پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور مبلغ کل بدهی  درخصوص کلیه پاک های مورد مزایده 
تا مورخه 1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000ریال بوده که از محل فروش بدوا نسبت به تسویه بدهی وفک رهن از پاک مادر اقدام خواهد 
شد.قطعه دهم : ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره  1485 فرعی از 22 اصلی قطعه 12 تفکیکی مفروز ومجزی شده از 1473 
فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مساحت 200 متر مربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده  نشده و پوشیده 
از گیاهان خودرو بوده و زمین محصور نبوده است که کارشناس محترم ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی 
و بازداش�تی بمبل�غ 2/800/000/000 ریال ارزیابی وتعیین قیمت نموده اس�ت. ش�ایان ذکر اس�ت پاک م�ادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 
29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد 
ش�عبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک 
پاسارگاد شعبه مرکزی  اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور مبلغ کل بدهی درخصوص کلیه پاک های مورد مزایده 
تا مورخه 1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا نس�بت به تس�ویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام 
خواهد شد. قطعه یازدهم :ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1486 فرعی از 22 اصلی قطعه 13 تفکیکی مفروز ومجزی شده 
از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مس�احت 200 متر مربع ، در زمان بازدید کارش�ناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده 
وپوشیده از گیاهان خودرو بوده وزمین با اجرای چند ردیف بلوک  محصور بوده است که کارشناس محترم ارزش ششدانگ ملک موصوف 
را بدون گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ  3/000/000/000  ریال ارزیابی  وتعیین قیمت نموده است. شایان ذکر است پاک  مادر دارای 
دو فقره رهنی مبلغ  29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان 
بنفع بانک پاس�ارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان 
اهیجان بنفع  بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور مبلغ کل بدهی در خصوص کلیه 
پاک های مورد مزایده تا مورخه 1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا نسبت به تسویه بدهی و فک رهن 
از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه دوازدهم:ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1487 فرعی از 22 اصلی قطعه 14 تفکیکی 
مفروز و مجزی ش�ده از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مس�احت 200 متر مربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین 
بنایی مش�اهده نشده و پوش�یده از گیاهان خودرو بوده و زمین با اجرای چند ردیف بلوک محصور بوده است که کارشناس محترم ارزش 
ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 3/200/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده است. 
ش�ایان ذکر اس�ت پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ  29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده ار بانک مزبور 
مبلغ کل بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه 1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا 
نسبت به تسویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه سیزدهم : ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی  شماره 1488 
فرعی از 22 اصلی قطعه 15 تفکیکی مفروز ومجزی شده از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مساحت 200 متر مربع ، در زمان بازدید 
کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان خدرو بوده و زمین محصور نبوده است که کارشناس محترم ارزش 
ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 2/600/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده است.
ش�ایان ذکر اس�ت پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به ش�ماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور 
مبلغ کل بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه 1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا 
نسبت به تسویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه چهاردهم: ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1489 
فرعی از 22 اصلی قطعه 16 تفکیکی مفروزو مجزی شده از 1473  فرعی از اصلی مذکوربخش  14 به مساحت 200 متر مربع ، در زمان بازدید  
کارش�ناس محترم بر روی زمین بنایی مش�اهده  نشده و پوشیده از گیاهان خودرو بوده و زمین محصور نبوده است که  کارشناس محترم 
ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 2/800/000/000 ریال ارزیابی وتعیین قیمت نموده 
است. شایان ذکراست پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده  که حسب استعام بعمل آمده ازبانک مزبور 
مبلغ کل بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه  1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا 
نسبت به تسویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه پانزدهم: ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی  شماره 1490 
فرعی از 22 اصلی قطعه 17 تفکیکی مفروز ومجزی شده از 1473 فرعی از اصلی مذکوربخش 14  به مساحت 200 متر مربع ، در زمان بازدید 
کارشناس محترم برروی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان خودرو  بوده و زمین محصور نبوده است که کارشناس محترم ارزش 
ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی  و بازداشتی بمبلغ 3/000/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده است. 
ش�ایان ذکر اس�ت پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 1398/04/30  دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان  بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ  1392/05/15 دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور 
مبلغ کل بدهی در  خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه 1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا 
نسبت به تسویه بدهی و فک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه شانزدهم: ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1491 
فرعی از 22 اصلی قطعه 18 تفکیکی مفروز و مجزی ش�ده از  1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مس�احت 200 متر مربع ، در زمان 
بازدید کارش�ناس محترم بر روی زمین بنایی مش�اهده نشده و پوش�یده از گیاهان خودرو بوده و زمین محصور نبوده است که کارشناس 
محترم ارزش ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 3/200/000/000ریال ارزیابی وتعیین قیمت 
نموده اس�ت. شایان ذکر اس�ت پاک مادر دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به شماره 109852 مورخ 1389/04/30  دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر 
خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مرکزی اهیجان بود ه که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور مبلغ 
کل بدهی د رخصوص  کلیه پاک های  مورد مزایده تا مورخه 1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده  که از محل فروش بدوا نسبت 
به تسویه بدهی وفک رهن از پاک مادر اقدام خواهد شد. قطعه هفدهم: ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1492 فرعی از22 
اصلی قطعه 19 تفکیکی مفروز و مجزی ش�ده از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مس�احت 1425/33 متر مربع، در زمان بازدید 
کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان خودرو بوده و زمین محصور نبوده است که کارشناس محترم ارزش 
ششدانگ ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 7/000/000/000 ریال ارزیابی وتعیین قیمت نموده است. 
ش�ایان ذکر اس�ت پاک مادر دارای دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به ش�ماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی شماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه 
اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان  بنفع بانک پاسارگاد شعبه مر کزی اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور 
کل بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه  1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا نسبت 
به تسویه بدهی و فک رهن  از پاک مادر اقدام خواهد شد. شایان ذکر است حسب اعام کارشناس  محترم بر اساس وضعیت ثبتی مورخ 
1397/010/29 در پرونده  پاک مذکور در اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان اهیجان کاربی ملک تجهیزات و تاسیسات شهری بوده و 
فقط قابل انتقال به شهرداری اهیجان می باشد. قطعه هیجدهم : ششدانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1493 فرعی از 22 اصلی 
قطعه 20 تفکیکی مفروز و مجزی شده از 1473 فرعی از اصلی مذکور بخش 14 به مساحت 50 متر مربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم 
بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده از گیاهان خودرو بوده و زمین محصور نبوده  است که کارشناس محترم ارزش ششدانگ ملک 
موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی  و بازداشتی بمبلغ 400/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت نموده است. شایان ذکر است 
پاک مادر دارای دو فقره رهنی مبلغ 29/443/100/000 ریال به ش�ماره 109852 مورخ  1389/04/30 دفتر خانه اس�ناد رس�می شماره 50 
شهرس�تان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان و رهنی ش�ماره 111868 مورخ 1392/05/15دفتر خانه اسناد رسمی 
شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مر کزی اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور کل بدهی در 
خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه  1398/03/25 بمبلغ 12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا نس�بت به تس�ویه 
بده�ی و ف�ک رهن  از پاک مادر اقدام خواهد شد.ش�ایان ذکر اس�ت حس�ب اعام کارش�ناس محترم و بر اس�اس وضعیت ثبتی مورخ 
1397/10/29 در پرونده پاک مذکور در اداره ثبت اس�ناد و املک شهرس�تان اهیجان کاربری ملک پست برق بوده و فقط قابل انتقال به 
ش�هرداری اهیجان می باشد. قطعه نوزدهم: شش�دانگ یک قطعه زمین به پاک ثبتی شماره 1476 فرعی از 22 اصلی قطعه 3 بخش14 
ناحیه 55 به مساحت 200 متر مربع ، در زمان بازدید کارشناس محترم بر روی زمین بنایی مشاهده نشده و پوشیده ازگیاهان خودرو بوده 
و زمین محصور نبوده است که کارشناس محترم ارزش ششدانگ  ملک موصوف را بدون در نظر گرفتن وضعیت رهنی و بازداشتی بمبلغ 
3/600/000/000 ریال ارزیابی وتعیین قیمت نموده است. شایان ذکر است پاک مادر دارای  دو فقره رهنی بمبلغ 29/443/100/000 ریال به 
شماره 109852 مورخ 1389/04/30 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 50 شهرستان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه شهرستان اهیجان 
و رهنی ش�ماره 111868 مورخ 1392/05/15 دفتر خانه اس�ناد رس�می شماره50 شهرس�تان اهیجان بنفع بانک پاسارگاد شعبه مر کزی 
اهیجان بوده که حسب استعام بعمل آمده از بانک مزبور کل بدهی در خصوص کلیه پاک های مورد مزایده تا مورخه  1398/03/25 بمبلغ 
12/650/000/000 ریال بوده که از محل فروش بدوا نسبت به تسویه بدهی و فک رهن  از پاک مادر اقدام خواهد شد. اماک مذکور درروز 
س�ه ش�نبه مورخه 1398/04/25 از ساعت 9 الی 11 درمحل دادگس�تری اهیجان طبقه دوم اجرای احکام مدنی با حضور نماینده محترم 
دادستان شهرستان اهیجان از طریق مزایده حضوری به فروش میرسد ومزایده در روز و ساعت تعیین شده تشکیل  و ازقیمت پایه شروع 
و کسی که بااترین قیمت راپیشنهاد نماید فروخته خواهد شد وخریدار موظف است ده درصد ازقیمت  کل خریداری شده فی المجلس 
پرداخت ومانده ثمن معامله را حداکثر ظرف مهلت یک ماه ازتاریخ برگزاری مزایده پرداخت ورس�ید آنرا به اجرا تس�لیم نماید وچنانچه 
خریدار نتواند در مهلت تعیین شده باقیمانده ثمن معامله)90 درصد باقیمانده( را در فرجه مقرر پرداخت نماید و وفق  ماده 129 قانون  اجرای 
احکام مدنی س�پرده او )10 درصدی واریزی ( پس ازکس�ر هزینه های عملیات اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. 
متقاضیان می توانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده از اموال فوق الذکر بازدیدوجهت کسب اطاعات بیشتر به این اجراء مراجعه فرمایند. 

این آگهی یک بار در یکی از روزنامه های کثیراانتشار محلی درج ودر معابرعمومی و نقاط پرجمعیت شهر الصاق میگردد.
ح  758   مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی داد کستری شهرستان اهیجان - خدمتگزار

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم آن
کاسه پرونده :  193/12/98 وقت رسیدگی: 98/5/14 ساعت 9 خواهان: صدیقه نوروزي  
خوانده: عطاء اله  حسن زاده  خواسته: مطالبه نفقه معوقه خواهان خانم صدیقه نوروزي  
دادخواستی بطرفیت خوانده تسلیم نموده که جهت رسیدگی به حوزه    12  شورای حل 
اختاف بخش قرچک ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی بتاریخ 98/5/14  روز  دوش�نبه  
س�اعت 9  تعیین ش�ده و بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس�ت خواهان و 
دستور شورا و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطاع 
و شرکت در جلسه دادرسی در یکی از جراید کثیراانتشار به خوانده/خواندگان  آگهی 
میشود. نامبرده/نامبردگان می توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
حوزه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه کامل دادخواست و ضمائم را دریافت 

نمایند و در وقت مقرر باا جهت رسیدگی حضور بهم رسانند.  
        410     دبیر حوزه  12  شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان:  حس�ن عباس زاده آغجه رود  س�اکن: قرچک خیابان ولي آباد مدني 9  پاک 
21  خوانده: بهنام قاس�مي نیا   س�اکن: مجهول المکان   خواسته: مطالبه وجه »خاصه 
رای« حس�ب محتویات پرونده کاسه 97/ ش16/ 594   شعبه  16  شورای حل اختاف 
قرچک درخصوص دادخواست آقاي حسن عباس زاده آغجه رود  بطرفیت  بهنام قاسمي 
نیا  مبنی بر مطالبه وجه  پس از انجام اقدامات ازم و تش�ریفات قانونی نهایتا بموجب 
دادنامه مذکور خوانده به پرداخت مبلغ  شصت و سه میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/898/000 ریال بابت هزینه دادرسي در حق خواهان صادر و اعام مي 
کند ب( درخصوص خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ صدور تا تاریخ وصول بر 
اس�اس نرخ تورم اعام از س�وي بانک مرکزي که توسط اجراي احکام محاسبه و پس از 
پرداخت هزینه دادرسي از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت خواهد شد.  بانضمام تاخیر 
تادیه دیرکرد آن با احتس�اب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و س�پس 
ظرف مدت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک 
می باشد.مفاد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر 
در دادگاه قرچک می باشد.نظر به اینکه خوانده مجهول المکان اعام شده،خاصه مفاد 
رای صادره برای یکبار نش�ر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ اباغ رای محسوب می 

گردد.تصویر مصدق دادنامه اصداری به پیوست می باشد.
         406    دبیر حوزه 16 شورای حل اختاف قرچک

آگهی اباغ دادنامه غیابی 
خواهان: مجید زارعي  س�اکن: قرچک باقرآب�اد داود آباد خیابان امام خمیني ره کوچه 
اش�رفي اصفهاني پاک 16  خوانده: سید محمد مهدي موسوي   ساکن: مجهول المکان   
خواسته: مطالبه وجه »خاصه رای« حسب محتویات پرونده کاسه  586/5/97   شعبه  
5  شورای حل اختاف قرچک درخصوص دادخواست آقاي مجید زارعي  بطرفیت سید 
محم�د مهدي موس�وي  مبنی بر مطالبه وج�ه  پس از انجام اقدامات ازم و تش�ریفات 
قانونی نهایتا بموجب دادنامه مذکور خوانده به پرداخت تضامني مبلغ  150/000/000  ریال 
بابت اصل خواسته و 2/100/000 بابت هزینه دادرسي  بانضمام تاخیر تادیه دیرکرد آن با 
احتساب هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. مفاد رای صادره غیابی و ظرف 
مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز پس 
از انقض�اء مدت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه قرچک می باش�د.مفاد رای 
صادره حضوری بوده و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل تجدیدنظر در دادگاه قرچک 
می باشد.نظر به اینکه خوانده مجهول المکان اعام شده،خاصه مفاد رای صادره برای 
یکبار نشر آگهی می شود.تاریخ انتشار،تاریخ اباغ رای محسوب می گردد.تصویر مصدق 

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

آگهی مزایده نوبت اول 
به موجب اجراییه ش�ماره  274/98  و 275/98 از ش�عبه اجراي احکام مدني ش�وراي 
حل اخت�اف قرچک محکوم علیه آقاي محمدرضا س�ائیني همتي ب�ه پرداخت مبلغ 
122/500/000 ری�ال باب�ت اصل خواس�ته در حق محکوم له امید اکب�ري و پیام اکبري 
وهمچنین به پرداخت مبلغ 6/035/000 ریال بابت نیم عشر دولتي در حق صندوق دولت 
جمهوري اس�امي ایران محکوم گردیده اس�ت توجها محکوم له در راستاي استیفاي 
محکوم به اموالي از محکوم علیه را شامل: یک دستگاه سواري پراید مدل 1382 نقره اي 
رنگ شماره پاک 314ج 85 ایران 38  شماره موتور 578564 شماره شاسي 129476 
میباشد با معاینه خودروي مذکور چنین مشخص گردید که بدنه داراي آثار رنگ شدگي 
و خط و خش میباشد آثار برخورد روي گلگیر و درب عقب چپ و نیز روي گلگیر و درب 
عقب راس�ت و درب جلو راس�ت بدون ترمیم وجود دارد سپر عقب شکسته است آثار 
زنگ زدگي روي درب موتور جلو سمت راست و گلگیر جلو راست مشهود است خودرو 
فوق داراي استهاک مطابق با مدل میباشد تایرها مستعمل و داراي حدود 30 درصد آج 
میباشد. به علت مدت زیاد توقف در پارکینگ و عدم دسترسي به سوئیچ وسیله امکان 
روش�ن ک�ردن آن و انجام آزمایش فني و مکانیکي مقدور نگردید. خ�ودرو داراي آثاي 
تصادف و صافکاري و رنگ در س�طح بدنه میباش�د که مطابق سیاق کارشناس جمعا به 
ارزش 152/000/000  ریال کارشناسي گردیده است لهذا اموال موصوف براي روز یکشنبه  
م�ورخ 1398/4/23  راس س�اعت 10الي 11  صبح در محل اج�راي احکام مدني دادگاه 
عموم�ي قرچک به معرض مزایده و فروش قرار میگی�رد عاقه مندان می توانند ظرف 
پنج روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجراي احکام مدني دادگاه عمومي قرچک مراجعه 
و با هماهنگي اجراي احکام از اموال موصوف دیدن نماید مزایده از مبلغ پایه کارشناسي 
شروع شده  و به کسي که بااترین مبلغ را پیشنهاد نماید واگذار مي گردد ایضا 10 درصد 
از وجه مزایده في المجلس از برنده مزایده اخذ مي گردد و به درخواستهایی که پس از 

مهلت مقرر تقدیم گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
            404  مدیر دفتر اجرای احکام مدني  دادگاه عمومي قرچک - تاجیک

آگهی
به حسن خداوردی از واحد اجرای اسناد رسمی لواسانات در خصوص 
سند رهنی شماره 70761 مورخ 1388/10/23 تنظیمی دفترخانه 370 
تهران علیه شرکت کیمیا پواد آپادانا و شما به علت عدم ایفای تعهد 
بانک ملت اقدام به صدور اجراییه نموده است و برابر گزارش اقای پیمان 
آذر پیرا کارشناس رسمی دادگستری به شماره تماس09122022428-
88877962 ش�رایط بازدید از ملک مهیا نگردیده است لذا شایسته 
است از تاریخ اباغ ظرف مدت پنج روز با کارشناس مذکور هماهنگی 
ازم جه�ت بازدید و ارزیابی فراه�م نموده و در غیر اینصورت ارزیابی 
وفق مقررات انجام و هیچگونه اعتراض�ی در خصوص موضوع بازدید 

پذیرفته نخواهد شد.
12671 رئیس اجرای اسناد رسمی لواسان – قجری

آگهی فقدان سند مالکیت
خان�م فهیمه کاتوزی�ان اصالتا ط�ی وارده ش�ماره 4241 مورخ 
98/2/11 با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا به ش�ماره 7165 
مورخ 98/2/2 دفترخانه 804 تهران تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده و مدعی اس�ت س�ند مالکیت شش�دانگ عرصه 
واعیان یک دس�تگاه آپارتمان واقع در طبقه س�وم به مساحت 
64/19 متر مربع قطعه 5 تفکیکی پاک 106992 فرعی از 2426 
اصل�ی و مفروز و مجزا ش�ده از 103495 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در بخ�ش ده تهران بانضم�ام پارکینگ قطعه 3 تفکیکی 
به مس�احت 11 متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه همکف به 
شماره چاپی 040573 به نام فهیمه کاتوزیان ثبت و صادر شده و 
طی سند رهنی 13804 مورخ 1391/2/27 دفترخانه 804 تهران 
در رهن می باش�د و به علت جابجایی مفق�ود گردیده به علت 
جابجایی مفقود گردیده لذا مراتب در اجرای ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت فقط در یک نوبت آگهی می ش�ود تا چنانچه کسی 
ادعای انجام معامله نسبت به آن و یا وجود سند مالکیت مذبور 
نزد خود باش�د از تاریخ انتش�ار این آگهی ظ�رف مهلت 10 روز 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به 
این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است 
چنانچ�ه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردید المثنی س�ند 

مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم می شود.
12672 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران – شاکری 

آگهی حصر وراثت
آقای کوکب  ش�هرت مرادی  نام پدر تراب   بشناسنامه 6639437724  صادره از اندیکا در خواستی بخواسته 
صدور گواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که پس�رش  مرحوم سعید  شهرت حسین پور بشناسنامه 846  
ص�ادره از اندی�کا در تاریخ 97/12/4 در  مسجدس�لیمان اقامتگاه غیردائمی اش  ف�وت و ورثه اش عبارتند از 
:1-کوکب مرادی به ش�ماره ملی 6639437724 صادره از اندیکا  )مادر متوفی(مرحوم بجزافراد یادش�ده ورثه 
دیگری ندارد.اینک با تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد  یا 
وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اا گواهی صادر 

و هر وصیت نامه بجز سری و رسمی که بعد از تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
شماره: 6994شعبه1 شورای حل اختاف شهرستان اندیکا

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم فهیم�ه کاتوزیان اصالتا ط�ی وارده ش�ماره 4239 مورخ 
98/2/11 با تس�لیم استش�هادیه گواهی امضا به ش�ماره 7164 
مورخ 98/2/2 دفترخانه 804 تهران تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده و مدعی اس�ت س�ند مالکیت شش�دانگ عرصه 
واعیان یک دس�تگاه آپارتمان واقع در طبقه س�وم به مساحت 
43/36 متر مربع قطعه 6 تفکیکی پاک 106993 فرعی از 2426 
اصل�ی و مفروز و مجزا ش�ده از 103495 فرعی از اصلی مذکور 
واق�ع در بخش ده تهران بانضمام شش�دانگ انب�اری قطعه دو 
تفکیکی به مساحت 1/96 متر مربع واقع در سمت شرقی طبقه 
همکف به ش�ماره چاپی 040574 ب�ه نام به نام فهیمه کاتوزیان 
ثبت و صادر شده و طی س�ند رهنی 13804 مورخ 1391/2/27 
دفترخانه 804 تهران در رهن می باشد و به علت جابجایی مفقود 
گردی�ده به علت جابجایی مفقود گردیده ل�ذا مراتب در اجرای 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به آن و یا وجود سند 
مالکیت مذبور نزد خود باش�د از تاریخ انتش�ار این آگهی ظرف 
مهل�ت 10 روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س�ند مالکیت یا 
سند معامله به این اداره تسلیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی اس�ت چنانچه در مهلت مقرر اعتراض�ی واصل نگردید 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم می شود.

12673 رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران – شاکری 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خان�م ای�ران بازگیر ضم�ن ارائ�ه دو برگ استش�هادیه محلی 
مصدق به ش�ماره های 11194 و11195 مورخه 1397/9/18 دفتر 
اس�ناد رسمی شماره 1022 تهران مدعی است که سند مالکیت 
س�ه سهم مشاع از 24 سهم شش�دانگ یک دستگاه آپارتمان 
مس�کونی واقع در شمالش�رقی طبقه یک به مساحت 95/87 
متر مربع قطعه اول تفکیکی به پاک 6366 فرعی از 74 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پاک 1140 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
بخش 11 تهران ذیل ش�ماره ثبت 44820 صفحه 89 دفتر جلد 
343 اماک به شماره چاپی 111089 بنام خانم ایران بازگیر ثبت 

و صادر گردیده است 
به علت نامعلوم مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده اس�ت لذا مراتب باس�تناد تبص�ره یک اصاحی 
مورخ�ه 72/9/2 م�اده 120 ایین نامه قانون ثب�ت در یک نوبت 
آگهی می ش�ود تا چناچه کس�ی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این 
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا 
سند معامله تسلیم و رسید دریافت نمائید تا مورد رسیدگی قرار 
گیرد واا پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. با 
توجه به س�وابق پاک 74/6366 دارای بازداشت است ولیکن 

سهم خانم ایران بازگیر بازداشت نمی باشد .
12674 رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران – کنعانی 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اقتصاد مهام پارسیان سهامی 
خاص به شماره ثبت 12140 و شناسه ملی 14006846429 

ب�ه اس�تناد صورتجلس�ه مجم�ع عموم�ی ع�ادی س�الیانه مورخ 
1398/03/18 تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د : - محمد مهدی نژاد به 
کد ملی 2110021500 و ملیس�ا میرکریمی به کد ملی 2110063671 
و وحی�ده دامغانی به ک�د ملی 2122580666 برای مدت دو س�ال 
بعنوان اعضای هیات مدیره تعیی�ن گردیدند. - رحمت اله فروغی 
ب�ه کد ملی 2249571856 به عنوان بازرس اصلی و مهدی صفری 
نژاد ب�ه کد مل�ی 2110017971 به عنوان بازرس عل�ی البدل برای 
مدت یکس�ال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر اانتشار حمایت 
جهت درج آگهی های ش�رکت تعیین گردید. - ترازنامه و حس�اب 

سودوزیان شرکت سال 97مورد تصویب قرار گرفت . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری گرگان )509830(
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اقتصاد مهام پارسیان سهامی 

خاص به شماره ثبت 12140 و شناسه ملی 14006846429 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - وحیده دامغانی به کد ملی 2122580666 به سمت 
رئی�س هیئت مدیره و محمد مهدی نژاد به کد ملی 2110021500 به 
س�مت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ملیس�ا میرکریمی 
به کد ملی 2110063671 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو 
سال انتخاب ش�دند. - کلیه اسنادواوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت معتبر خواهد بودو س�ایر 
نام�ه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل همراه با مهر ش�رکت 

معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان )509832(

آگهی تغییرات شرکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12437 و شناسه ملی 

 14007431833
به استناد صورتجلس�ه هیئت مدیره مورخ 1398/01/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش�د : صورتجلس�ه هیأت مدیره شرکت شیمی پژوهش 
تجارت فردوسی ) سهامی خاص ( به شماره ثبت 12437 و شناسه 
مل�ی 14007431833 در س�اعت 10 صب�ح مورخ�ه 1398/1/11 با 
حضور اعضاء هیات مدیره در محل ش�رکت تش�کیل و نس�بت به 
موارد زیر اتخاذ تصمیم گردید. به توجه به اینکه در آگهی منتشره 
به ش�ماره مکانیزه 139730412405004683 به جای صورتجلسه 
هی�ات مدیره متن آگهی صورتجلس�ه مجمع عموم�ی عادی بطور 
ف�وق العاده مجددا قید گردیده ، بدینوس�یله صورتجلس�ه هیئت 
مدیره ش�رکت شیمی پژوهش تجارت فردوسی سهامی خاص ثبت 
شده به شماره 12437 و شناسه ملی 14007431833 به شرح ذیل 
اصاح میگردد:جلسه هیئت مدیره در ساعت 12 روز 1397/12/04 
در محل ش�رکت تشکیل و نس�بت به موارد زیر اخذ تصمیم بعمل 
آمد. 1_ آقای ابوذر فردوس�ی نس�ب با ش�ماره ملی 2120321851 
به س�مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2_ آقای رحیم یدالهی 
با ش�ماره ملی 4999906228 به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره 
3- آق�ای جعفر مهدوی با ش�ماره ملی 2269399692 به س�مت 
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 و سایرنامه های عادی و اداری منفردا با امضا آقای 
ابوذر فردوس�ی نس�ب ) رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ( همراه با 

مهر شرکت معتبرخواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان 
)509962(
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  شماره  4507

   قضایی  

گزیده ها

نظریه مشورتی

 HEMAYATONLINE. 
IR

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: سال 
گذشته 81 درصد اباغ های قضایی در این استان 
به ص��ورت الکترونیکی صادر و ب��ا تحقق آن، 8 

میلیارد تومان صرفه جویی شد.
یداه موحد در گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه 
5 اس��تان کرمان اظهار کرد: در صورت عملیاتی 
شدن سند تحول دستگاه قضایی که زمینه های 
آن نیز وجود دارد، بدنه دستگاه قضائی آماده است 

که در این زمینه گام های بلندی بردارد.
وی با بیان اینکه س��ند تحول دس��تگاه قضایی، 
محورهای تحولی دارد و بناست برای اجرای آنها 
برنامه های میان م��دت، کوتاه مدت و بلندمدت 
تدوین شود، تاکید کرد: اراده جمعی و ملی برای 
عملیاتی شدن س��ند تحول دستگاه قضایی یک 

ضرورت است.
موحد اصاح ساختار، چابک س��ازی، تحول در 
مبانی س��اختاری قوه قضاییه و متناسب س��ازی 
قوانین با نیازهای جامعه را از پیش نیازهای اجرای 
سند تحول دستگاه قضایی برشمرد و بیان کرد: 
کاه��ش مراجعات به سیس��تم قضایی و کاهش 
ورودی پرونده ه��ا به دس��تگاه قضایی از اهداف 
و برنامه های ریاست قوه قضاییه به شمار می رود.

رییس کل دادگس��تری اس��تان کرم��ان، ایجاد 
نهادهای داوری و استفاده از ظرفیت های مدنی 
را مورد تاکید ق��رار داد و گفت: با ایجاد نهادهای 
ش��به قضایی دیگر می توان زمینه ای ایجاد کرد 
که مردم برای حل هر مشکلی به دستگاه قضایی 
مراجعه نکنند و نمونه این کار ایجاد ش��وراهای 

حل اختاف است.

وی ب��ا بیان اینکه در اس��تان کرمان طی س��ال 
گذشته در مجموع در مقاطع مختلف 765 هزار 
پرونده منتهی به صدور احکام قضایی شده است، 
ادامه داد: به طور متوسط 2 هزار و 150 پرونده به 

هر قاضی ارجاع می شود.
موحد با تاکید بر اینکه یکی از راهبردهای تحولی 
قوه قضاییه مبتنی بر کاه��ش ورودی به مراجع 
قضایی اس��ت، گفت: اس��تان کرمان متناس��ب 
ب��ا رهنمودهای رهبر معظم انقاب اس��امی و 
سیاست های قوه قضاییه، س��ند تحول دستگاه 
قضایی را در دستور کار دارد و این استان همگام 
با سیاس��ت های قوه قضاییه در حوزه س��اختار، 

برنامه ریزی و اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اتقان آرا و دادرسی های عادانه 
از دیگر محورهای تحول دستگاه قضایی است، 

تاکی��د کرد: ب��رای این منظ��ور دادگاه ه��ا باید 
تخصصی شوند تا قضات بهتر و چابک تر بتوانند 

به درخواست های مردم رسیدگی کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان، دسترسی 
کمی و کیفی مردم به عدالت را از دیگر محورهای 
تحولی در دس��تگاه قضایی برشمرد و ادامه داد: 
عدالت مولفه اصلی، مهم، حس��اس و حیاتی در 
هر جامعه اس��ت که جامعه را پابرجا، پویا و تعالی 
می س��ازد. وی عنوان کرد: تع��داد پرونده های 
موجود در دستگاه قضایی استان کرمان از 132 
هزار پرونده به 91 هزار پرونده رسیده و 30 درصد 
کاهش داشته اس��ت. موحد با بیان اینکه تاش 
شده است فضای اداری و قضایی را برای مراجعان 
و کارکنان دس��تگاه قضیی توسعه دهیم، تاکید 
کرد: با عنایت ریاست جدید قوه قضاییه اعتبارات 

ویژه ای برای توسعه فضاهای قضایی اختصاص 
یافته است تا زمینه آسایش مراجعان فراهم شود 
که در مجموع 26 پروژه توس��عه برای فضاهای 

قضایی استان کرمان در دست اجراست.
وی با بیان اینکه بالغ بر 40 درصد قضات استان 
کرمان قبل از س��ال 90 غیربومی بوده اند که در 
حال حاضر به 19 درصد کاهش یافته است، اضافه 
کرد: تعداد قضات این استان از 260 قاضی به 345 
قاضی رس��یده که همه بوم��ی و فرزندان مردم 

کرمان هستند.
رییس کل دادگس��تری استان کرمان یادآور شد: 
در سال گذش��ته 81 درصد اباغ های قضایی به 
صورت الکترونیک صادر شده بود که با تحقق آن، 
هشت میلیارد تومان صرفه جویی شد و مهمتر از 

آن، حریم خصوصی مردم حفظ می شود.

 ضرورت راه اندازی پلیس ویژه اجرای 
احکام 

موحد همچنین در دی��دار با فرماندهان انتظامی 
اس��تان کرمان خواس��تار راه اندازی پلیس ویژه 
اجرای احکام ش��د و گفت: راه اندازی این پلیس 
می تواند نق��ش پررنگ و برجس��ته ای در بحث 

تحول در دستگاه قضایی داشته باشد.
وی بر ض��رورت راه اندازی پلی��س ویژه اجرای 
احکام در جهت تس��ریع در اباغ اوراق قضائی و 
اجرای سریع احکام در سطح استان کرمان تاکید و 
خاطرنشان کرد: موضوع راه اندازی پلیس قضایی 
یک بحث ملی است و امیدواریم خأ این پلیس 

به زودی رفع شود.

صدور الکترونیکی 8۱ درصد
اباغ های قضایی و صرفه جویی 8 میلیاردی

رییس کل دادگستری استان کرمان مطرح کرد

سلطان هروئین به اعدام محکوم شد
رییس کل دادگستری استان فارس اعام کرد که حکم متهم پرونده 

سلطان هروئین صادر و این فرد به اعدام محکوم شده است.
حجت ااسام سید کاظم موسوی، در جمع خبرنگاران گفت: حکم 
پرونده س��لطان هروئین ب��ه جرم خرید و ف��روش یک هزار و 700 
کیلوگرم هروئین صادر شده است. اتهام این فرد، افساد فی اارض 

بوده و حکم صادره برای او اعدام در مأعام است.
وی افزود: یکی از پرونده های مهم تحت رس��یدگی در دادسراهای 
استان فارس، سرقت مسلحانه از آرایشگاه های زنانه بود که متهمان 
آن با هوشیاری پلیس دستگیر شدند و در بازجویی های مقدماتی به 

24 فقره سرقت، اعتراف کردند.
رییس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه کیفرخواست این 
پرونده خردادماه امسال صادر شده است، تعداد متهمان این پرونده را 
سه نفر اعام و اضافه کرد: اتهام این افراد، محاربه از طریق مشارکت 
در بیش از 24 فقره سرقت مسلحانه همراه با ایجاد خوف و ناامنی و 

وحشت در محیط و منطقه است.

بازداشت رییس اداره صمت 
یکی از شهرستان های اردبیل 

رییس کل دادگس��تری اردبیل گفت: رییس اداره صنعت، معدن و 
تجارت یکی از شهرستان های این استان به اتهام اختاس بازداشت 
شد. ناصر عتباتی از دستگیری و بازداشت رییس اداره صنعت، معدن 
و تجارت یکی از شهرس��تان های اس��تان اردبیل خبر داد و گفت: 
نامبرده درآمد حاص��ل از فروش آردهای یاران��ه ای تخصیصی را 
تصاح��ب می کرد و به اتهام اختاس مبلغی بالغ بر 16 میلیارد ریال 
تحت تعقیب ق��رار گرفته بود. وی تصریح ک��رد: پرونده در مرحله 
تحقیقات مقدماتی و در دادس��رای مرکز استان تحت بررسی است 

و برای متهم قرار بازداشت موقت صادر و روانه زندان شده است.

صدور رأی پرونده فساد مالی 
شهرداری دوگنبدان

دادستان شهرستان گچساران گفت: رأی پرونده فساد مالی شهردار، 
اعضای شورای شهر سابق و برخی از پرسنل شهرداری دوگنبدان 
صادر شد. امیرحمزه بازیار در نشس��تی خبری در خصوص پرونده 
فساد مالی شهرداری دوگنبدان در زمان شهردار و اعضای شورای 
شهر سابق عنوان کرد: پرونده فساد مالی عظیم شهرداری دوگنبدان 
در زمان ش��هردار و اعضای شورای شهر س��ابق و برخی از پرسنل 
شهرداری با 19 الی 20 نفر متهم به اتهام ارتشا، اختاس و تحصیل 
مال از طریق نامشروع، جعل اسناد و کاهبرداری از جمله جرایمی 
بوده که در دادگاه کیفری 2 در شعبه 101 گچساران رسیدگی و رأی 
آن ماه گذشته صادر شد و در صورت قطعی شدن آن اطاع رسانی از 
سوی قوه قضاییه انجام می شود. وی درخصوص فایل صوتی منتسب 
به یکی از اعضای شورای شهر گچساران که اخیراً در فضای مجازی 
پخش و تکذیبه آن نیز منتشر شده است، ادامه داد: باید یکی از این 
دو نفر به دستگاه قضا شکایت کنند تا ما ورود پیدا کنیم و تا زمانی که 
در این خصوص هیچ شکایتی به ما ارائه نشده است، نمی توانیم به 
موضوع ورود کنیم. البته در خصوص انتشار این فایل صوتی پرونده 

تشکیل شده است.

1۹67 هکتار از زمین های ملی بوشهر 
از تملک متصرفان خارج شد 

رییس کل دادگس��تری اس��تان بوش��هر گفت: یک هزار و 967 هکتار از 
زمین های ملی این استان که به ش��کل های مختلف توسط سودجویان 

تصرف شده بود از تملک آنان خارج و به بیت المال بازگردانده شد.
علی جمادی در جم��ع خبرنگاران اظهار کرد: یک ه��زار و 967 هکتار از 
زمین های ملی استان بوشهر که سال گذشته به شکل های مختلف توسط 
سودجویان تصرف شده بود از تملک آنان خارج و به بیت المال بازگردانده 
شد. در مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات ایجادشده در این زمین ها نیز 74 
مورد پرونده تش��کیل ش��د که به اجرا در آمد و با رفع آثار تجاوز، تحویل 
دس��تگاه های مرب��وط از جمله مناب��ع طبیعی، راه و شهرس��ازی و جهاد 

کشاورزی شده است.
وی با اش��اره به اهمیت موضوع صلح و سازش عنوان کرد: حل و فصل و 
صلح و س��ازش برخی از پرونده ها در شورای حل اختاف مورد توجه قرار 
دارد؛ به نحوی که سال گذشته از کل پرونده های ورودی، یک سوم آنها با 
صلح و سازش مختومه شد همچنین با تاش های صورت گرفته و جلب 
رضایت اولیای دم از س��ال 94 تا 97، 27 فقره پرونده منجر به قصاص، به 

منجر به سازش شد.

راه اندازی دفاتر خدمات قضایی جدید 
در شهرستان های استان سمنان

رییس کل دادگستری استان س��منان از راه اندازی دفاتر خدمات قضایی 
جدید در شهرس��تان های گرمس��ار، ش��اهرود، آرادان، ایوانکی و دامغان 

خبر داد.
سید محسن مظهری در نشستی خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه بیان 
کرد: حجم پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان سمنان طی سال 
گذش��ته 170 هزار پرونده بوده که برای استانی با 703 هزار نفر جمعیت 

حجم کار باایی را شامل می شود.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات ش��اخص دادگس��تری در سال گذشته، 
کاهش پرونده های مسن بوده است، عنوان کرد: در این راستا خوشبختانه 
دادگستری استان سمنان و شهرس��تان های تابعه توانسته اند بسیاری از 
پرونده های باقی مانده از س��ال های قبل را نیز حل و فصل کنند تا باری از 

دوش دستگاه قضایی برداشته شود.
رییس کل دادگستری استان سمنان همچنین ضمن بیان اینکه با هدف 
خدمت رس��انی بهتر به مردم دفاتر خدمات قضایی جدید در این اس��تان 
ایجاد می ش��ود، افزود: دفات��ر خدمات قضایی جدید در شهرس��تان های 
گرمسار، شاهرود، آرادان، ایوانکی و دامغان در هفته قوه قضاییه راه اندازی 

خواهند شد.

چنانچه دایل موجود در پرونده 
برای ص�دور رای محکومیت 
متهم کاف�ی نباش�د از جهت 
تکمی�ل دای�ل و عل�م قاضی 
دادگاه می توان�د ش�اکی را به 
وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه 
س�وگند ش�اکی منحص�ر به 

قسامه است؟
طبق م��اده 208 قانون مجازات اس��امی مصوب س��ال 1392، حدود و 
تعزیرات با س��وگند نفی یا اثبات نمی ش��وند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر 
و زیان ناش��ی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می شوند. 
در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینه شرعی، مدعی خصوصی می تواند 
دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده 209 قانون مجازات اس��امی اثبات 
کند. بدیهی است طبق مواد 312 تا 346 قانون مجازات اسامی صدرالذکر، 
جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، در نتیجه شاکی صرفاً در مورد 
لوث و موارد مذکوردر ماده 209 قانون مجازات اسامی مصوب سال 1392 
می تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیز مطابق 

مواد 270 تا 279 قانون آیین دادرسی مدنی، با اتیان سوگند اثبات کند.

پرون�ده ای تحت عنوان کاهب�رداری به ش�عبه الف ارجاع 
می ش�ود و شعبه الف پس از بررس�ی مبادرت به صدور رأی 
بر برائت متهم می کند. شاکی به این رأی اعتراض می کند و 
پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می گیرد. در این 
اثنا و قبل از اتخاذ تصمی�م مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت 
حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می کند و همان موضوع 
را تحت عنوان کاهبرداری، مجدداً مورد ش�کایت خود قرار 
می دهد، تکلیف دادسرا چیست؟ چنانچه شاکی همان موضوع 
را تحت عنوان دیگری مثاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت 

در امانت طرح کند، تکلیف چیست؟
ف��رض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن اس��ت. مطابق 
اصول حق��وق کیفری، یک فرد را نمی توان ب��ه عنوان ارتکاب یک عمل 
مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیش��تر، تحت تعقیب کیفری قرار داد. بنابراین 
شکایت دوم )ولو با تغییر عنوان مجرمانه( همان شکایت اول است که مراحل 
قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد و قاضی ذی ربط 

باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.

در اجرای احکام مدنی دیده می ش�ود که حکم اجرا شده اما 
به علت عدم دسترسی به محکوم علیه نیم عشر قابل وصول 
نیست و س�ال های سال گذشته است. بر اساس ماک ماده 
168 قان�ون اج�رای احکام مدنی آیا می ت�وان گفت پس از 
انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه چنانچه نیم عشر 
وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده 
بایگانی می ش�ود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طوانی شدن 

وصول نیم عشر ممکن است یا خیر؟
در مقررات قانون اج��رای احکام مدنی، راهکاری ب��رای مختومه کردن 
پرونده های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق ااجرای موضوع 
ماده 158 قانون یادشده )نیم  عشر اجرایی( مفتوح مانده، بدون اخذ حق ااجرا 
پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق ااجرا 
در هر حال باید از محکوم علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز 

عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی شود.

در معامات اموال غیر منقول به لحاظ برخی 
ش�رایط مالیاتی، اقتص�ادی و نیز طوانی 
شدن زمان پاسخ اس�تعام های قانونی از 
مراجع ذی ربط مانند سازمان زمین شهری، 
وزارت جهاد کشاورزی، اداره آب و فاضاب 
و ش�هرداری، طرفین معامله ناگزیرند قبل 
از تنظیم سند رسمی با حضور در بنگاه های 
معامات مسکن قراردادي منعقد کنند. در 
این نوشتار به بررسی این گونه قراردادها و 
ارزش اثباتی آنها در محاکم دادگستری یا 

سایر اداره های دولتی می پردازیم.

هر نوشته ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی 
که علیه ش��خص در دادگاه مطرح است، قابل استناد 
باش��د، س��ند نامیده می ش��ود. از این رو مبایعه نامه 
ی��ا قولنامه نیز در این تعریف جای گرفته و س��ند نام 
می گیرد. اما س��ندی که در اداره ثبت اسناد و اماک 
یا دفاتر اسناد رس��می یا در نزد سایر مأموران رسمی 
مانند مأموران اداره مالی��ات، راهنمایی و رانندگی و 
... در حدود صاحیت ش��ان و ب��ر طبق قانون تنظیم 
شده باش��د، رسمی اس��ت و اگر نوش��ته ای که سند 
نامیده می ش��ود فاقد یکی از این اوصاف باشد، سند 

عادی نام دارد.

 مزایای اسناد رسمی
اسناد رس��می مزایای بیشتری نسبت به اسناد عادی 
دارند. برای مثال سند رسمی درباره طرفین معامله و 
وراث آنان دارای ارزش و اعتبار است و کسی که سند 
رسمی در دست دارد، می تواند بدون مراجعه به دادگاه 
از اداره ثبت اس��ناد و اماک، تقاضای صدور اجراییه 
کند. برای مثال، دارنده سند ازدواج بدون آنکه نیاز به 
مراجعه به دادگاه و صدور حکم از مراجع قضایی داشته 
باشد با تقدیم درخواست می تواند مهریه مندرج در آن 
را به اجرا بگذارد همچنین فرد نمی تواند منکر س��ند 
رسمی شود و فقط می تواند نسبت به آن ادعای جعل 
کند و اگر ادعای جعل کرد بار اثبات آن برعهده اوست.

 تفاوت بین مبایعه نامه و قولنامه
قولنامه تعهد بر انجام معامله است و یک حق رجحان 
برای کس��ی که تعهد به نفع او ش��ده است، به وجود 
می آورد و فروشنده را ملزم می کند تا برابر تعهدی که 
به خریدار داده است تحت شرایطی که با یکدیگر به 
توافق رسیده اند، عقد بیع را انجام دهد. ولی در بیع نامه 

هدف متعاملین انجام بیع است نه تعهد بر انجام آن؛ 
و جمل��ه صریحی که بی��ان این مقص��ود را تحکیم 
می دهد، عبارت است از اینکه در مبایعه نامه گنجانده 
شود: صیغه شرعیه ایجاب و قبول حین تنظیم قرارداد 
جاری شد. در اینجا پرسشی مطرح می شود، مبنی بر 
اینکه اگر آپارتمانی با مبایعه نامه فروخته شود ولی در 
رهن بانک باش��د آیا می توان فروش��نده را به تنظیم 
س��ند رس��می ملزم کرد؟ در اینجا چند حالت متصور 
اس��ت. فرض کنید آقای »الف« یک واحد آپارتمان 
را به آقای »ب« می فروش��د و آقای خریدار با علم به 
اینکه آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته است، آن را 
معامله می کند. در این حالت معامله بین الف و ب در 
صورتی صحیح و نافذ خواهد بود که به حقوق بانک 
لطمه وارد نکند زیرا عقد رهن برای بانک نس��بت به 
آپارتمان حق تقدمی ایجاد می کند که می تواند از محل 
فروش آپارتمان طلب خود را استیفا کند و هر اقدامی 
که با این حق بانک در تعارض باشد قانونی نیست. اما 
اگر خریدار از این امر که آپارتمان در رهن بانک قرار 
گرفته آگاه نباشد می تواند عاوه بر الزام فروشنده به 
تنظیم سند رسمی، وی را به فک رهن نیز ملزم کند.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه قضاییه، چنانچه بعد 
از فروش آپارتمان، فروش��نده ای که با آقای »ب« با 
بیع نامه عادی معامله ک��رده، آن آپارتمان را در رهن 
بانک قرار ده��د عمل او از مصادی��ق کاهبرداری 

محسوب شده و تعقیب کیفری خواهد شد.
در حالت اول ک��ه خریدار با علم به اینکه آپارتمان در 
رهن بانک است آن را خریداری می کند، اگر خریدار 
آپارتمان به بانک مراجعه کند و تمام بدهی اقساطی 
را به صورت یکجا پرداخت کند مشکلی برای تنظیم 
س��ند رس��می پیش نخواهد آمد و چنانچه فروشنده 
آپارتمان در بیع نامه به تنظیم سند رسمی انتقال ملک 
ملزم بوده، در صورت امتناع او خریدار می تواند با تقدیم 
دادخواست حقوقی به طرفیت او طرح دعوی کند و با 

حکم دادگاه او را ملزم کند.
پرس��ش دیگری که مطرح می شود، این است که در 
حالتی که ملکی در رهن بانک اس��ت، بدون اطاع 
بانک با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته  ش��ود، 
آیا فروشنده مرتکب فروش مال غیر شده و به عنوان 

کاهبردار قابل تعقیب است یا خیر؟
در پاس��خ باید گفت با وقوع عقد رهن مالکیت مالک 
از بین نمی رود و بانک مالک آپارتمان یا ملکی که به 
رهن گذاشته شده است، نمی شود، بنابراین فروش و 
انتقال ملک یا آپارتمان در این حالت انتقال مال غیر 

محسوب نمی شود.
پرسش دیگری که می توان مورد بررسی قرار داد، این 
است که اگر در مبایعه نامه ای قید شود که خریدار چکی 
را جه��ت الباقی ثمن معامله تحویل خریدار داده و در 
جریان معامله بین خریدار و فروشنده اختاف پیش 

آید، می توان به اس��تناد مبایعه نام��ه جلوی پرداخت 
چک را گرفت؟ یا صادرکننده چک را از تعقیب کیفری 

مصون نگاه داشت؟ 
به این پرس��ش نیز می توان این گونه پاس��خ داد که 
چک یک س��ند تجاری اس��ت که در صورت صدور 
آن مطابق مقررات صرفاً به واس��طه وجود اختاف 
حساب نمی توان از پرداخت وجه آن جلوگیری کرد. 
اما در مورد جرم تعقیب کیفری باید گفت که اگر ثابت 
ش��ود تاریخ صدور چک مقدم بر تاریخ سررس��ید آن 
باش��د برای مثال خریدار برای خری��د آپارتمان آن را 
در تاریخ 10 اردیبهشت سال 1386 صادر می کند تا 
فروش��نده دو ماه بعد یعنی تاریخ 10 تیر همان سال 
وصول کند و ب��ه اصطاح تاریخ سررس��ید چک را 
10 تیر قرار می ده��د، در این حالت صادرکننده چک 
ب��رای اثبات اینکه چک وعده دار اس��ت، می تواند به 
مبایعه نامه تنظیمی مابین خود و دارنده چک استناد 
کند. همچنین است اگر فروشنده چک را به دیگری 
منتقل کرده باشد در این حالت نیز صادرکننده چک 

می تواند به مبایعه نامه تنظیمی استناد کند.

 امکان انتقال حق کس�ب و پیشه با سند 
رسمی

قولنامه تعهد بر انجام معامله است و یک حق رجحان 
برای کس��ی که تعهد به نفع او ش��ده است، به وجود 

می آورد و فروشنده را ملزم می کند تا برابر تعهدی که 
به خریدار داده است، تحت شرایطی که با یکدیگر به 
توافق رسیده اند، عقد بیع را انجام دهد. ولی در بیع نامه 

هدف متعاملین انجام بیع است نه تعهد بر انجام آن.
در بعضی موارد مانند نقل و انتقال حق کسب و پیشه 
از مستأجر س��ابق به مستأجر جدید، این اقدام فقط با 

سند رسمی معتبر ممکن خواهد بود.
هنگام تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص 
کیفیت مصالح و نمای س��اختمان و غیره ازم است 
ضمیمه ای مستقل ش��امل نوع درجه مصالح پروژه، 
مش��خصات داخل و خارجی س��اختمانی که متعاقبًا 
احداث خواهد ش��د، تهیه ش��ده و در یکی از بندهای 
قولنامه تنظیمی در دفاتر مشاور مسکن و بنگاه های 
معام��ات ملکی حتم��ًا به جمله »قرارداد پیوس��ت 
و ضمای��م آن جزء اینف��ک این بیع نامه اس��ت.« 

تصریح شود.
همچنین ازم اس��ت مدت زمان اج��رای قرارداد، از 
ابتدای زمان اخذ مجوز س��اخت ت��ا مرحله تحویل و 
بهره ب��رداری با ذکر تاریخ دقیق روز، ماه و س��ال در 
قولنامه ذکر شود. به عاوه، مدت زمان دقیق تخلیه 
ملک و تحویل به سازنده برای آغاز عملیات ساخت 
نیز ک��ه در تعهد مالک اس��ت باید به ط��ور دقیق در 
قرارداد مش��خص و برای هر نقض تعهدی، جریمه 

تأخیر تعیین شود.
قولنامه نقل و انتقال خودرو، باید متضمن مشخصات 
طرفین معامله، موضوع معامله و شرایط آن با توافق 

یکدیگر باشد. 
این ش��رایط شامل مواردي اس��ت مانند مشخصات 
کامل و جام��ع خودرو خریداري ش��ده )مدل، رنگ، 
وسایل موجود خودرو، تک سوخت یا دوگانه سوز بودن 
آن و...(، تعهدات مربوط به بهای خودرو و چگونگی 
پرداخت آن از سوي خریدار، زمان تحویل خودرو )به 
همراه بیمه ش��خص ثالث و لوازم و ملحقات آن و ...( 
از سوي فروش��نده به خریدار، توافق بر زمان و نحوه 
تعویض پاک خودرو، تکلیف فروش��نده به پرداخت 
کلیه بدهي هاي خودرو اعم از جریمه های رانندگی، 
عوارض ساانه شهرداري و مالیات، زمان حضور در 
دفترخانه و هر آنچه که ع��رف جهت منافع طرفین 

معامله ایجاب مي کند. 
در همین قرارداد بهتر اس��ت نحوه محاسبه یا میزان 
خسارت های عدم رعایت تعهدات توسط طرفین نیز 
تعیی��ن ش��ود و در نهایت طرفین باید پ��س از امضا، 

قرارداد را مبادله کنند.

اعتبار حقوقی مبایعه نامه در معامات مسکن

روی خط خبر

رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: راه اندازی بانک 
اطاعات مالی مس�ئوان در قوه قضاییه در برقراری امنیت 
اقتصادی جامعه تاثیرگذار اس�ت و بی اعتمادی ها را از بین 

می برد.

حجت ااسام قاسم عبداللهی در آیین معارفه ابوالحسن شریفی به عنوان 
رییس دادگستری شهرس��تان خمین و تودیع منوچهر یاریجانی رییس 
س��ابق دادگستری این شهرستان، با بیان اینکه شناسنامه هویت مالی، از 
فرار مفسدان اقتصادی جلوگیری می کند زیرا قوه قضاییه امکان شناسایی 

و پیگیری این مفسدان را دارد، اظهار کرد: راه اندازی بانک اطاعات مالی 
مسئوان در قوه قضاییه در برقراری امنیت اقتصادی جامعه تاثیرگذار است 
و بی اعتمادی ها را از بین می برد. وی افزود: این سامانه اطاعاتی حتی در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه راه اندازی شده و در افغانستان نیز 

در حال راه اندازی است.
 رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: مجلس شورای اسامی 
باید با تصویب قوانین جدید، به قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد اقتصادی 
کمک کند. زیرساخت ها، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز قوه قضاییه نیز 
به اعتبارات دولتی نیاز دارد تا بتوان با مفاسد اقتصادی مبارزه کرد. عبداللهی 

در بخش دیگری از س��خنان خود بیان کرد: آمار ازدواج در استان مرکزی 
در سال گذشته 14 درصد کاهش داشته و فرهنگ های نادرست ازدواج و 
تعیین مهریه سنگین از عوامل کاهش ازدواج در استان است. وی با اشاره 
به مشخص کردن دارایی های محکومان مالی نظیر مهریه توضیح داد: اگر 
مشخص شود که این افراد توان مالی ندارد زندانی کردن آنها از نظر قانون 
نادرست است همچنین پیش قسط و اقس��اط مهریه باید بر اساس درآمد 
فرد تعیین شود. رییس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد: کاهش 
زمان رس��یدگی به پرونده ها و کاهش تراکم کار دادگاه های استان به کار 

جهادی نیاز دارد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها نیازمند کار جهادی است
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   اجتماعی  

چهره ها

پرونده کارت ملی هوشمند 
امسال بسته می شود

 سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره 
به اینکه کارت های ملی هوشمند به 
 مرور ب��ه ثبت ن��ام کنن��دگان ارائه

می شود، گفت: تا پایان سال پرونده 
کارت هوشمند بسته می شود. سیف 
اه ابوتراب��ی اف��زود: در حال حاضر 
حدود 46میلیون کارت هوشمند ملی 
صادر شده اس��ت و چاپخانه دولتی در دو مرحله تعدادی کارت هوشمند را 
تحویل ثبت احوال داده که میان متقاضیانی که در گذشته ثبت نام کرده بودند 

توزیع شده است. 

افزایش نرخ معاینه فنی خودروها 
 مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی 
خودروهای تهران از افزایش حدود 55 
درصدی نرخ معاینه فنی خودروها خبر 
داد. س��ید نواب حسینی منش اظهار 
کرد: نرخ معاینه فنی از سال94 هیچ 
افزایشی نداش��ت، بنابراین از ابتدای 
تابستان نرخ معاینه فنی خودروها از 
22هزار تومان به 37هزار تومان رسید و در واقع با افزایش حدود 55 درصدی 
همراه بوده اس��ت. درحال حاضر نرخ معاینه فنی همه خودروهای سبک 
37هزار تومان و خودروهای سنگین 57هزار تومان در نظر گرفته شده است.

گرد و غبار در 6 استان 
 مدیر کل پیش بینی و هشدارس��ریع 
س��ازمان هواشناس��ی از افزای��ش 
محس��وس دما در کش��ور در نتیجه 
استقرار الگوی گرم تابستانه خبر داد 
و به وق��وع گرد و غبار در 6 اس��تان 
کش��ور اش��اره ک��رد. اح��د وظیفه 
اظهارکرد: پنجش��نبه و جمعه هفته 
جاری با عبور سامانه بارشی در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
سواحل دریای خزر، ارتفاعات ش��مال البرز و بخش هایی از شمال شرق 
کش��ور، بارش باران، گاهی رع��د و برق و گاهی وزش باد ش��دید موقت 

پیش بینی می شود.

اجرای طرح ناظر برای برخورد با 
ناهنجاری های اجتماعی

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به برخورد با بی حجابی چه در خودرو و 
چه در معابر عمومی، تاکید کرد: طرح ناظر محدود به خودرو نیست. 
سردار ایوب سلیمانی با بیان اینکه یکی از این جرایمی که قانون گذار 
مصوب کرده، کشف حجاب در معابر عمومی است، ادامه داد: پلیس 
معتقد است عاوه بر اینکه اصل مشکات و آسیب های اجتماعی 
بحثی ذاتاً اجتماعی محس��وب می شود، اما حاصل سوغات غرب و 

بی توجهی ها در داخل کشور است.

آغاز غربالگری سامت دانش آموزان
مدیرکل دفتر سامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت 
با اش��اره به آغاز غربالگری سامت دانش آموزان، گفت: اگر در این 
غربالگری ها دانش آموزی دچار مشکاتی در حوزه بینایی، شنوایی 
و... باش��د، آنه��ا را برای انج��ام مداخات به س��طوح بااتر ارجاع 
می دهیم. حامد برکاتی تصریح کرد: در این غربالگری ها، سامتی 
فیزیکی، جسمی و آمادگی تحصیلی دانش آموزان سنجیده می شود. 

ممنوعیت حضور کادر درمان در 
بخش خصوصی طی ساعات موظفی

مع��اون درم��ان وزارت بهداش��ت، در اباغی به معاون��ان درمان 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بر ممنوعیت حضور کادر 
درمان در ساعات موظف در بخش خصوصی تاکید کرد. در اباغیه 
قاسم جان بابایی تاکید ش��ده است: انجام کار انتفاعی، همزمان در 
س��اعات اداری یا ش��یفت های موظف کادر درمان در بخش های 
خصوصی و سایر موسسات پزشکی غیر دولتی ممنوع بوده و به استناد 
ماده هشت قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی، ترک 

موسسه و جرم محسوب می شود.

افتتاح پازای میدان هفت تیر 
تا پایان هفته

معاون فنی – عمرانی شهرداری تهران از افتتاح پازای میدان هفت 
تیر تا پایان هفته خبر داد. صفا صبوری دیلمی گفت: یکی از بزرگترین 
فضاهایی که بیش از دو دهه به کارگاه تبدیل شده بود، میدان هفت 
تیر است که این کارگاه در اشغال کارگاه احداث متروی تهران بود و 
به یکی از کارگاه های تامین بتن تبدیل شده بود که آلودگی صوتی و 

بصری زیادی را در میدان هفت تیر ایجاد کرده بود.

تعیین حریم برای آثار ملی 
معاون میراث فرهنگی کش��ور از اباغ دستورالعمل اجرایی تعیین 
حری��م آثار ملی از س��وی معاون رییس س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری خبر داد.محمدحس��ن طالبیان افزود: 
دس��تورالعمل اجرایی تعیین حریم آثار مل��ی در جهت وحدت رویه 
تعیین حریم آثار ملی صورت گرفته و جایگاه اعضای حقیقی و حقوقی 
صاحب مسئولیت در تعیین، اجرا، بازنگری و نظارت بر حرایم آثار ملی 
را تبیین می کند.به گفته وی این دستورالعمل توسط اداره کل ثبت آثار 
تهیه و پس از سیر مراحل اداری و تصویب در کمیته های کارشناسی 

و مصوبات سازمان به مرحله اباغ رسیده است.

خبر

 HEMAYATONLINE. 
IR

»حمایت« وضعیت برنامه حمایتی ترجمه آثار ایرانی را بررسی کرد

مشکات ارزی؛ گریبان گیر اجرای »گرنت«

هفتم اردیبهشت بود که علیرضا نوری زاده دبیر اجرایی طرح گرنت جمهوری اسامی ایران 
با اش��اره به تغییر آیین نامه طرح گرنت در سال 97 به ایسنا گفت: در آیین نامه سال 96 به هر 
ناش��ری که درخواس��ت می داد 25 درصد از گرنت را به عنوان پیش پرداخت می دادیم و 75 
درصد بقیه را بعد از این که 5 نسخه نهایی ترجمه را به ما تحویل می داد، پرداخت می کردیم 
اما این موضوع را در سال 97 اصاح کردیم و گفتیم بعد از ترجمه، چاپ و توزیع اثر در کشور 
خارجی و همچنین تأیید صحت ترجمه توسط دبیرخانه گرنت و تحویل 5 نسخه چاپ شده 
به دبیرخانه، کل پول را به ناشر تحویل می دهیم.  وی، الکترونیکی شدن این طرح را تفاوت 
دیگر آن نس��بت به س��ال 96 عنوان و اظهارکرد: تفاوت دیگر اینکه، از ابتدای آبان سال 97 
سایت کامًا الکترونیکی شده و تمام درخواست ناشران از طریق سامانه تعیین شده، دریافت 

می شود و ناشران خارجی می توانند به سهولت درخواست خود را ثبت کنند.
نوری زاده با اش��اره به آمار 97 هم بیان کرد: 80 درخواست وارد سامانه شده که از این تعداد، 
20 درخواست نیاز به تکمیل اطاعات داشتند. 60 درخواست دیگر بررسی شده که حدود 20 
مورد آن رد شد و البته دلیل رد کارشناسان عمدتاً این بوده که اعتبار ناشر خیلی خوب سنجیده 
نشده اس��ت. نزدیک 35 مورد هم تاکنون مورد تأیید قرار گرفته  و به ناشران خارجی اطاع 
داده شده که میزان گرنت تعلق گرفته به کتاب مورد نظرشان چه میزان است. این ناشران از 

زمان تأیید ما 2 سال بازه زمانی دارند تا نسبت به ترجمه و انتشار آن اثر، اقدام و بعد از ترجمه 
و انتشار، 5 نس��خه نهایی را برای ما ارسال کنند. ما هم طبق تعهدمان بعد از بررسی صحت 
ترجمه، مبلغ را پرداخت می کنیم. وی درباره مبالغ گرنت هم خاطرنشان کرد: طبق آیین نامه 
مبلغ گرنت یک هزار دار برای کتاب کودک و 3 هزار دار برای کتاب نوجوان و بزرگس��ال 
اس��ت. البته این مبلغ حداکثر است و شاید کمتر از این ش��ود. مبلغ گرنت ایران نیز نسبت به 

گرنت های جهانی مبلغ بدی نیست و بسیار قابل قبول است.

 ناشرانی از 22 کشور جهان مشمول گرنت ایران
چند روز پیش هم، 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 شده اند.
علی فریدونی در گفت وگو با تسنیم،  اظهارکرد:تاکنون 400 عنوان مورد تأیید دبیرخانه قرار 
گرفته اس��ت که 349 عنوان نهایی ش��ده و 51 عنوان باقی مانده پس از رفع نواقص توسط 

ناشر اعام خواهد شد.
وی تصریح کرد:  ناشرانی از کشورهای الجزایر، ایتالیا، انگلستان، سوئیس، آمریکای اتین، 

اسپانیا، تایلند، تایوان، ترکیه، دانمارک، ژاپن، فلسطین، فرانسه، کره، سوئد، چین، انگلیس، 
ایتالیا، مصر، تونس، آلمان، صربستان، آذربایجان و قزاقستان کتاب هایی به زبان های عربی، 
ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، استانبولی، تای، چینی، ژاپنی، عربی، فرانسوی و کره ای 

کتاب هایی از ایران را ترجمه و در دست انتشار دارند.

 ایرادات گرنت 
ام��ا علی رغم همه آمار و اعدادی که متولیان امرگرنت ایران ارائه کرده اند، مدیر آژانس ادبی 
پل بر این باور اس��ت که نقایصی این طرح، موجب شده تا ناشران خارجی چندان تمایلی به 

استفاده از آن نداشته باشند.
مجید جعفری اقدم با اشاره به انتشار فهرست کتاب هایی که در طول 4 سال اخیر گرنت دریافت 
کرده اند و مبالغ تصویبی اظهارکرد: خوشبختانه در 4 سال اخیر با به جریان افتادن روند گرنت 
ترجمه و انتشار کتاب های ایرانی در خارج از کشور روندی پرشتاب تر به خود گرفت،  اما این 
طرح ایراداتی به همراه دارد ؛ برای نمونه مبلغی که برای گرنت یک کتاب تصویب می ش��ود ، 
معموًا از یک قانون مش��خصی پیروی نمی کند،  برای همین دیده می ش��ود که برای یک 
رمان 300 صفحه ای 800 یورو اختصاص داده می ش��ود و برای یک کتاب کودک و نوجوان 

24 صفحه ای 1000 یورو.
وی ادامه داد: نقص دیگری که گرنت با آن روبه رو اس��ت و البته بیشتر به افزایش نرخ ارز در 
کش��ور ما مرتبط است،  این که بسیاری از ناشران مبلغ گرنت را بسیار ناچیز عنوان کرده و در 
مقابل از کش��ورهایی چون ترکیه که در همسایگی ما است و گرنت باایی اعطا می کند،  نام 
می برند. عاوه بر آن م��ا همین مبلغ اندک را نیز پس از ترجمه اختصاص می دهیم،  در واقع 
ناشر خارجی برای آغاز ترجمه نیاز به اجازه ناشر اصلی دارد،  پس باید رایت کتاب را بخرد ؛ چه 
تضمینی وجود دارد که بعد از خرید رایت و ترجمه کتاب،  تأیید شده و مبلغ گرنت به او داده شود؟
جعفری اقدم با بیان اینکه اغلب کشورها 50 درصد مبلغ گرنت را ابتدا می دهند و برخی نیز 30 
درصد را ابتدا پرداخت می کنند ، خاطرنشان کرد: اما ما در ایران بدون اینکه هیچ قراردادی با 
ناشر خارجی داشته باشیم،  وعده می دهیم که در صورت تأیید ترجمه مبلغ را پرداخت می کنیم،  
تنها یک نامه از دبیرخانه گرنت ارسال می شود که با پرداخت گرنت موافقت شده است.  این 

برگه شاید برای ما در ایران اعتبار داشته باشد اما برای یک ناشر خارجی نه.
وی از ارسال درخواس��ت های متعدد برای رفع این نواقص در پرونده گرنت ایران خبر داد و 
گفت: البته اینکه ما می گوییم »مبلغ را پس از ترجمه پرداخت می کنیم«،  به دلیل ش��رایطی 

است که کشور در آن قرار داد و ترانسفر پول دچار مشکل است.

یک تاریخ نویس انقاب اسامی درباره اهمیت تاریخ نویسی و تاریخ شفاهی گفت: روایت اتفاقات انقاب باید 
ثبت شود زیرا بیان وقایع از زبان کسانی که شاهد و ناظر این رویدادها بوده اند در صورت صحت ارزشمندترین 
نوع روایت است. حجت ااسام سیدحمید روحانی کارشناس مسائل تاریخ انقاب اسامی درباره علت تاریخ 
نگاری و اهمیت تاریخ شفاهی انقاب و دفاع مقدس گفت: زمانی که یک واقعه رخ می دهد می توان آن را از 
ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد، این که راوی در کجای تاریخ ایستاده، زاویه دید اعتقاد و نگاهش به این 

اتفاقات چیست، هرکدام نوع روایت را تغییر می دهد اما باید یک روایت رسمی در تاریخ ماندگار شود.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از تحریف، تاریخ نگاری باید بر اس��اس یک س��ری اصول و استاندارد صورت 
گی��رد، در این میان روایت اتفاق از زبان کس��ی که خود در معرکه بوده و از نزدی��ک همه اتفاق را درک کرده 

ارزش دوچندانی دارد.
این کارشناس مسائل تاریخی تصریح کرد: ما در دهه 60 و 70 اتفاقات بسیاری را داشته ایم مخصوصا در دهه 
60 به دلیل نوپایی انقاب اسامی، فعالیت گروهک ها، ترورهای کور، بمب گذاری ها و بسیاری از اتفاقات، 
با حجم بسیاری از روایت های ثبت نشده مواجه هستیم، دو بمب گذاری هفتم تیر در حزب جمهوری و هشتم 
شهریور در دفتر نخست وزیری، خود می تواند پرونده ای بسیار مفصل باشد که هرچه درباره آن مستندسازی 
شود هنوز جای کار هست، ما در زمانی قرار داریم که شاهدان عینی به دلیل کهولت سن امکان دارد از میان ما 
بروند؛ از همین رو باید هرچه س��ریع تر به ثبت خاطرات آنها همت گمارد تا بتوانیم روایات بیشتری از اتفاقات 

را ثبت کنیم و زوایای پنهانی را برای آیندگان روشن سازیم.

گفت وگو

یک کارگردان و بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون اظهار کرد: به مناسبت دوازدهم تیرماه و سالروز شهادت 
مسافران پرواز 655 ایران ایر به دست ناو آمریکایی، نمایشنامه ای برای خوانش آماده کرده ایم.

علی برج��ی در گفت وگو با فارس بیان کرد : تصمی��م دارم نمایش نامه خوانی از یک قصه جدید البته با 
محتوایی قدیمی از شهادت سرنشینان ایرانی در پرواز 655 ایرباس که توسط ناو آمریکایی شلیک شد، را 
انجام دهم. وی افزود: هواپیمایی جمهوری اسامی ایران در یک پرواز معمولی در سال 67 از بندرعباس به 
دبی در حال فراز بر آب های خلیج فارس بود که توسط شلیک دو موشک از ناو آمریکایی سقوط و تمامی 
299 مسافر و خدمه آن به شهادت رسیدند. 118 نفر از این مسافران زن و کودک بودند. برجی با اشاره به 
اینکه ابتدا قرار اس��ت با همراهی گروه نمایشی شان این کار را دوازدهم تیر ماه نمایش نامه خوانی کنند، 
افزود: پس از آنکه شرایط تهیه و تولید کار فراهم شد، نمایش را بر صحنه اجرا، خواهیم برد. وی ادامه داد:  
قرار است این نمایش نامه خوانی 3 شب صورت بگیرد؛ در نمایش نامه سه کاراکتر تعبیه شده که توسط 3 
نفر خوانش خواهد شد.  برجی همچنین با اشاره به شرایط نامطلوب اقتصادی برای فعالیت های فرهنگی 
و هنری گفت: تاش می کنیم با همکاری انجمن تئاتر دفاع مقدس، نمایش و مرکز هنرهای نمایشی 

تفاهم نامه ای برای انجام کارهای دفاع مقدسی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در این رابطه با حمید نیلی رئیس انجمن هنرهای نمایشی گفت وگوهایی داشتیم، جلساتی 
برگزار کردیم و خوشبختانه آنها هم استقبال کردند. قول های مساعدی برای پروژه های مشترک گرفتیم 

که امیدواریم در چند روز آینده به نتایج مطلوبی در این رابطه برسیم.

   شورای صدور پروانه ساخت ، با چهار فیلمنامه موافقت کرد. فیلمنامه های »اورکا« به تهیه کنندگی سیده فاطمه ابوالقاسمی، کارگردانی ماجرای شهادت مسافران ایرباس بر صحنه تئاتر
سحر مصیبی هروی و نویسندگی سید سعید صدر زاده، »جنایت بی دقت« به تهیه کنندگی نگار اسکندر فر، کارگردانی شهرام مکری و 
نویسندگی مشترک شهرام مکری و نسیم احمدپور، »کافه عشق« به تهیه کنندگی محمد حسین فرحبخش، کارگردانی آرش معیریان 
و نویسندگی مجتبی جعفری و »آژیر بی صدا« به تهیه کنندگی سید امیر پروین حسینی، کارگردانی و نویسندگی رضا مقصودی موافقت 

شورای ساخت سازمان سینمایی را کسب کردند.

   عاش��یق حیدر محمودی از نوازندگان و هنرمندان شناخته شده موسیقی عاشیقی منطقه همدان در سن 75 سالگی دار فانی را وداع 
گفت.این هنرمند یکی از تأثیرگذارترین و برجسته ترین هنرمندان عرصه هنر عاشیقی در سراسر ایران بود.

   نسخه اولیه مستند »یغمای کودکی« به تهیه کنندگی و کارگردانی سولماز صدقی و همراهی انجمن حمایت از حقوق کودکان با پایان 
مرحله تدوین، آماده پخش و نمایش شد، این مستند اجتماعی به موضوع کودکان کار می پردازد. مدت زمان مستند »یغمای کودکی« 

در حال حاضر 10 دقیقه است که کارگردان فیلم تصمیم دارد در بازنگری و تدوین مجدد فیلم، این زمان را تا 30 دقیقه افزایش دهد.

   در بیس��ت و سومین دوره جشنواره فیلم انیمیشن و کارتون سئول SICAF که از 26 تا 30 مرداد 98 در پایتخت کره جنوبی برگزار 
می شود، فیلم های کوتاه انیمیشن »خورده شده« به کارگردانی محسن رضاپور در بخش مسابقه فیلم های کوتاه و »پسر دریا« ساخته 
عباس جالی یکتا در بخش مسابقه فیلم های کودک و نوجوان این رویداد به نمایش در می آیند. همچنین این جشنواره میزبان 5 انیمیشن 
»سیاه و سفید« محمدعلی سلیمان زاده، »آقای گوزن« مجتبی موسوی و »خرگوش شکارچی« محمدامین کمالی در بخش مسابقه 
فیلم های کوتاه و »هیوای سیاه« ریحانه کاوش، علی رئیس و »ناقص« عرفا پارس پور در بخش مسابقه فیلم های کودک نیز است.

تیترواره

واقعه هفتم تیر مستندسازی شود
تئاتر

فرزانه دیانتی 

همزمان با هفته اول تیرماه که به نام هفته 
قوه قضاییه نامگذاری شده است، روزنامه 
»حمای�ت« ب�ا برخ�ی از صاحبنظ�ران در 
خص�وص رویکرده�ای دس�تگاه قض�ا و 
تحوات روبه پیشرفت این نهاد گفت وگو 
کرده است که در متن زیر تقدیم می شود:

سردار حس��ین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم 
تیر بیان کرد: قوه قضاییه امروز باقدرت و قوت در 
راستای عدالت گستری در جامعه مجاهدانه تاش 
می کند. شکی نیست که قوه قضاییه از کلیدی ترین 
و اساس��ی ترین ارکان نظام مق��دس جمهوری 
اسامی ایران در مبارزه با بی عدالتی و تبعیض و 
همچنین ظلم و فساد است و در این مسیر شهدای 

بسیاری را تقدیم کرده است.
وی افزود: ام��روز مردم، نی��روی انتظامی و قوه 
قضاییه را ملجأ و پناهگاه خود برای دادخواهی و 
احقاق حقوق خود می دانند و هنگامی که حقی از 
آنها ضایع می ش��ود یا مورد ظلم و تعدی ظالمان 
قرار می گیرن��د با اطمینان و باور ب��ه این دو نهاد 
مراجعه می کنند چراکه مردم قوه قضاییه و نیروی 

انتظامی را یاور دادرس خود می دانند.
تعامل و همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه که 
دارای اهداف و افق مشترکی هستند امری ازم 
و ضروری است و بدون شک هرچه این تعامل و 
همکاری بیشتر باشد اثرات و نتایج آن را که همان 
آرامش و امنیت است در زندگی مردم خواهیم دید.

وی ب��ا اش��اره ب��ه تش��کیل مراکز مش��اوره در 
کانتری ها بیان کرد: یکی از اهداف تشکیل این 
مراکز استفاده از مشاوران متخصص رسیدگی به 
پرونده مراجعان به کانتری و ایجاد صلح و سازش 
بین طرفین دعوا و جلوگیری از ارس��ال اینگونه 
پرونده ها به دادسراها اس��ت که بحمداه در این 

زمینه توفیقات بسیاری هم داشته ایم.
وی با اشاره اینکه آمدن آیت اه رئیسی در مسند 
قوه قضاییه به موضوع جلوگیری از اطاله دادرسی 
توجه ویژه ای شده است گفت: رفع اطاله دادرسی 
ازجمله مواردی است که مطالبه بسیاری از افراد 
جامعه بوده و ریاس��ت دستگاه قضایی به درستی 
به این نکته توجه داش��ته اند. تقوی��ت و تعامل و 
هم��کاری بین ناج��ا و قوه قضایی��ه به طور حتم 
می تواند موجب ارتق��ای امنیت و آرامش و ناامن 

شدن فضا برای کسانی ش��ود که به دنبال سلب 
امنیت و آرامش از جامعه هستند.

   دو راهکار برای کاهش
 ورودی پرونده ها 

محمدعلی اس��فنانی، مدیرکل تعزیرات تهران 
ه��م بابیان اینکه بعد از س��ال ها ف��ردی از بدنه 
قوه قضاییه بر مسند ریاست قوه قضاییه نشسته 
است، عنوان کرد: ریاس��ت قوه قضاییه به تمام 
وجوه قوه قضاییه اشراف و احاطه دارد و می تواند 
با اس��تفاده از تجربیات خود کاستی ها را به نقطه 
ق��وت مبدل کند که ش��اید این مقول��ه در ادوار 

گذشته میسر نبود.
وی افزود: قوه قضاییه در کشورها ضامن سامت 
دس��تگاه های حاکمیتی هس��تند به همین دلیل 
وظایف س��نگینی را قانون اساس��ی بر عهده قوه 
قضاییه گذاش��ته است که بخشی از آن مربوط به 
داوری و قضاوت بین افراد است که جزو وظایف 
ذاتی این دس��تگاه است اما بخشی از این وظایف 
که بسیار مهم است مربوط به پیشگیری از وقوع 
جرم و رس��یدگی به پرونده هایی که الزاماً ترافعی 
نیس��ت و به نوعی بحث فساد در آن مطرح است. 
درهرحال جامعه توقع دارد که نظام کارآمدی خود 
را به اثبات برس��اند و برگ برنده نظ��ام در اثبات 
کارآمدی و الگو ش��دن برای نظام های حاکمیتی 
دنیا این اس��ت که بتواند ب��ه روش های منطقی 
و دینی ک��ه از اوایل انقاب به آن پرداخته ش��ده 
است از فس��اد چه ازلحاظ اقتصادی و چه ازلحاظ 
اجتماع��ی و فرهنگی، عدالت قاب��ل قبولی را در 

جامعه به وجود آورد.

اسفنانی ادامه داد: البته موانعی سد راه این دستگاه 
برای عمل به وظایف خود است که یکی از آن ها 
حجم باای ورودی پرونده ها است که این حجم 
از پرونده س��د بزرگی برای قوه قضاییه در جهت 

رسیدن به اهداف خود است.
وی با اش��اره به اینکه دو راه��کار برای کاهش 
ورودی پرونده ه��ا وجود دارد گف��ت: یک اینکه 
برخی از اعمال و عناوین مجرمانه باید از مجموعه 
عناوین مجرمانه ما حذف شود چراکه ما بااترین 
میزان عناوین مجرمانه بالغ ب��ر 2 هزار عنوان را 
داریم که قوه باید به آن رسیدگی کند درحالی که 
این ضرورت وجود ندارد و می توان رسیدگی به این 
عناوین مجرمانه را در قالب تخلف به سازمان های 
دیگر واگذار کرد دیگر اینکه برخی از این عناوین 
ماهیت قضایی ندارند و به نوعی صنفی است و باید 

به اتحادیه های صنفی واگذار شود.
مدی��رکل تعزیرات تهران عن��وان کرد: لوایحی 
هم به مجلس ارسال ش��ده مبنی بر حبس زدایی 
و کیفرزدایی که به کاهش جمعیت کیفری کشور 
کمک می کند ازجمله مواردی اس��ت که باید به 

آن توجه شود.
وی در خص��وص تحول قضایی یادآور ش��د: باید 
بحث تخصصی ش��دن دادگاه ه��ا در قوه قضاییه 
پیگیری شود تا این دستگاه بتواند در همه عرصه ها 
حرف برای گفتن داشته باش��د. چراکه نمی توان 
توقع داشت یک قاضی نسبت به همه موضوعات 
اشراف داشته باشد، البته در کنار تخصصی شدن 
دادگاه ه��ا آموزش قضات را باید در نظر داش��ت تا 
تحول موردنظر مقام معظم رهب��ری در گام دوم 

انقاب و ریاست قوه قضاییه محقق شود.

   اس�تفاده از فضای دانش�گاهی برای 
تحقق عدالت کیفری

عل��ی ربیع زاده حقوقدان  نی��ز در خصوص تغییر 
رویکرد دس��تگاه قضایی و همچنین طرح تحول 
قضای��ی در گفت وگو با »حمای��ت« اظهار کرد: 
ریاست جدید قوه قضاییه در طرح تحول قضایی 
تغییرات در س��اختار و عملکرد قضایی را در نظر 

گرفته است.
وی با مثبت ارزیابی کردن تحوات قوه قضاییه 
در دوره جدید عنوان کرد: در دیدار اخیر ریاس��ت 
قوه قضاییه ب��ا وکا و حقوقدانان بحث وکای 
دادگستری و تسخیری که در طرح تحول قضایی 
به آن اشاره ش��ده است، مطرح شد که بر طبق آن 
تغییراتی در مجتمع های قضایی مبنی بر تسریع 
رفت وآم��د وکا و همچنین تکریم آن ها صورت 

گرفته است که تحول مثبتی است.
ربی��ع زاده افزود: عملکرد ریاس��ت ق��وه قضاییه 
و تغییر رویکرد این دس��تگاه نش��ان می دهد که 
س��رعت بخش��ی به اقدامات از س��رفصل های 

دستگاه قضا است.
وی با توجه به نقش و اهمی��ت تربیت و آموزش 
قضات ک��ه از ابتدای انقاب مدنظ��ر بود گفت: 
در مدیری��ت منابع انس��انی و ج��ذب قضات هم 
مکانس��یم ها، فرایندها و ش��اخص های ارزیابی 
قضات در طرح تحول قضایی در نظر گرفته شده 

است که ارزشمند و قابل تأمل است.
این حقوق��دان با توجه به دقت نظر ریاس��ت قوه 
قضاییه به امور اطاع رسانی و  رسانه ای بیان کرد: 
با توجه به شرایط جدید رسانه ای و فضای مجازی 
قوه قضاییه نیازمند آن اس��ت که در هر مسئله از 
باب رسانه خود ورود کرده و قرائت خود پیرامون 
آن مسئله را به طور قانونی، رسمی و صحیح قبل از 
انتشار شایعات منتشر کند. به همین منظور تحول 
جدی را در چند ماه گذشته چه در رسانه های مرتبط 
با قوه قضاییه و چه در رسانه های دیگر و صداوسیما 

شاهد بودیم.
وی بابیان اینکه یک��ی از مهم ترین چالش ها در 
کش��ور ارتباط بین کارگزاران و سیاس��تمداران با 
جامعه علمی و دانشگاهی است گفت: دره بزرگی 
بین فضای نظری و میدان عمل در کش��ور وجود 
دارد ام��ا دیداره��ای که صورت گرفته از س��وی 
ریاس��ت قوه قضاییه با جوانان و اساتید نشان داد 
که رویکرد جدید قوه قضاییه در راستای نزدیک 
کردن فضای دانش��گاهی حقوق با فضای عملی 
و کاربردی اس��ت تا نظرات اساتید و نظریه های 
حقوقی را ب��ا چالش های پیش��روی قوه قضاییه 

گره بزند.

افزایش اعتماد عمومی  با طرح تحول قضایی
صاحبنظران در گفت وگو با »حمایت« مطرح کردند

سارا طالبی زاده
 گروه فرهنگی 

اجرای طرح گرنت )Grant( به عنوان برنامه حمایتی وزارت فرهنگ و ارش�اد اس�امی 4 ساله شده است؛ طرحی که در سال های اولیه در خصوص خریداری کتاب های 
خارجی، ترجمه و انتش�ار آنها انجام  ش�د اما مطابق آیین نامه  گرنت که در سال ۹6 به تصویب رس�ید، مقرر شد که گرنت به کتاب هایی تعلق  گیرد که در خصوص ترجمه، 
انتش�ار و توزیع آثار ایرانی به زبان های خارجی باشد؛ یعنی مبلغی برای جبران هزینه های ترجمه هر ناشر خارجی که اقدام به ترجمه کتاب ایرانی بکند، تعلق  گیرد. حاا 
و با اجرای این آیین نامه خبر رسیده که ناشرانی از 22 کشور جهان مشمول گرنت ایران شده و البته 400 عنوان کتاب ایرانی به خارج از مرزها راه یافته است. با وجود این اخبار خوشایند اما مدیر آژانس ادبی 

پل معتقد است که گرنت ایران نقایصی دارد و موجب شده تا ناشران خارجی چندان تمایلی به استفاده از آن نداشته باشند.
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معاون دبی��ر کل جنبش الوف��اق بحرین ضمن اع��ام اینکه منامه 
سال هاس��ت که با رژیم صهیونیستی در ارتباط اس��ت، از وجود دفتر 
محرمانه س��ازمان جاسوس��ی این رژیم در بحرین پرده برداشت. به 
گزارش روزنامه »العهد«، شیخ حسین الدیهی، معاون دبیر کل جنبش 
الوفاق بحرین، در س��خنانی در کنفرانس »حاکمی��ت برای صلح و 
شکوفایی« در بیروت با تأکید بر این که ملت بحرین به آرمان فلسطین 
پایبند است، افزود این امت به رغم همه بحران های خود، همچنان به 
قدس به عنوان پایتخت فلسطین پایبند است. او افزود: موساد در بحرین 
دفتری محرمانه دارد و رژیم بحرین سال هاست که با رژیم اسرائیل در 
ارتباط است. معاون دبیر کل جنبش الوفاق در ادامه اظهاراتش تأکید 
کرد: اگر سرکوبگری شدید رژیم بحرین نبود، شاهد تظاهرات گسترده 

ملت بحرین در حمایت از فلسطین بودید.

 
دونال��د ترامپ، رئیس جمه��ور آمریکا در تهدیدهای خ��ود در پایگاه 
اجتماع��ی توئیتر مانند یک ببر حمل��ه می کند، اما در اکث��ر موارد در 
میدان های حقیقی و عالم واقع مانند گربه ای ترس��و رفتار می کند. به 
گزارش روزنامه »واشنگتن پست«، سخن دونالد ترامپ مبنی بر اینکه 
از تصمیمش برای حمله به ایران به دایل بشردوستانه منصرف شده 
است، دروغ است. رئیس جمهور آمریکا حمله نظامی علیه ایران را بر 
اساس اطاعات جدید لغو نکرده است، بلکه لغو این حمله تنها به علت 
احساس نگرانی و ترس وی بوده است. واشنگتن پست در گزارش خود 
آورد: لغو عملیات نظامی علیه ایران دو ساعت قبل از شروع آن صورت 

گرفت نه آن طور که دونالد ترامپ ادعا کرد 10 دقیقه قبل از حمله.

 
رئیس جمهوری آمریکا موفق نشد، کشورهای فرانسه، آلمان و ایتالیا 
را به دلیل خرید سامانه اس 400 توسط ترکیه، علیه این کشور همراه 
کند. به گزارش روزنامه »ینی شفق«، پیرامون مسئله خرید سامانه های 
دفاع موشکی اس 400 از روسیه توسط ترکیه، آمریکا در ارتباط با دیگر 
متحدان غربی خود با مشکاتی مواجه است. در این راستا، فرانسه با بیان 
اینکه این تصمیم ترکیه یک تصمیم حاکمیتی است، اعمال تحریم ها در 
ارتباط با این موضوع علیه ترک ها را بعید دانست. با وجود نشست اخیر 
ناتو برای بررسی چالش های جدید، اکثر اعضای این پیمان تمایلی به 
انتقاد از ترکیه به دلیل تصمیمش نشان ندادند. در این میان اظهارات 
فرانسه نیز غافلگیرکننده بود که تصمیم خرید اس 400 توسط ترکیه را 
تصمیمی مربوط به تمامیت ارضی خواند و حق آنکارا دانست که برای 

دفاع از خاک خود، تجهیزات مناسبی داشته باشد.

 
کمیت��ه چهارجانبه درباره یمن پایبندی به نظارت س��ه جانبه در روند 
استقرار دوباره نیروها در حدیده را خواستار شده و از نیروهای وابسته به 
جنبش انصار اه خواست از بنادر سه گانه شهر حدیده عقب نشینی کنند. 
به نوشته روزنامه »الشرق ااوسط«، گروه چهارجانبه درباره یمن شامل 
کشورهای آمریکا، انگلیس، عربستان و امارات پس از نشستی در لندن 
با انتشار بیانیه ای اعام کرد: اجرای توافق نامه ای که سال گذشته در 
استکهلم سوئد امضا شد، فرصتی را برای آغاز یک روند سیاسی جامع 
فراهم خواهد کرد که می تواند به یک توافق سیاسی دائمی برای توقف 
درگیری ها در یمن منجر ش��ود. این گروه چهارجانبه در ادامه از همه 
طرف ها در یمن دعوت کردند مشارکت سازنده ای در مسائل امنیتی 

این کشور بر اساس توافق نامه سوئد داشته باشند.

 
مشاور امنیت ملی اس��بق آمریکا با انتقاد شدید از روند تصمیم گیری 
رئیس جمهور کش��ورش در واکنش به س��رنگونی پهپاد آمریکایی 
تأکید کرد که دونالد ترامپ باید از این وضعیت، به عنوان فرصتی برای 
عقب نش��ینی از اشتباهاتش اس��تفاده کند. به گزارش نوشته روزنامه 
»نیویورک تایمز«، سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در سال های 
2013 تا 2017 در یادداش��ت خود در این روزنامه به بررسی عملکرد 
رئیس جمهور آمریکا در قبال ایران طی روزهای اخیر و در واکنش به 
ماجرای سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی توسط ایران نوشت: اگر حرف 
رئیس جمهور ترامپ را باور کنیم، آمریکا تنها 10 دقیقه تا آغاز جنگ علیه 
ایران فاصله داشته است. اشتباه نکنید، اگر رخ می داد این ها حماتی 
نبودند که ایران به سادگی از کنارشان عبور کند. این، می توانست آغاز 
یک جنگ پر هزینه باشد که جان هزاران نیروی ارتش آمریکا در خلیج 
)فارس(، متحدان منطقه ای مان و به طور مستقیم اسرائیل را به خطر 
بیندازد و همزمان نیز به دلیل اخال در حمل ونقل دریایی تنگه هرمز 
به اقتصاد جهانی ش��وک وارد کند. بااین حال، خطر وقوع جنگ هنوز 
واقعی است. چطور ممکن است ما تنها 10 دقیقه با یک جنگ ابلهانه 
فاصله داشته باشیم درحالی که رئیس جمهور برآوردی از پیامدهای آن 
نداشته است؟ من به عنوان یک مشاور امنیت ملی سابق که در بسیاری 
از تصمیمات درباره استفاده از اقدام نظامی و زمان آن نقش داشتم، بیش 
از هر شخص دیگری اطمینان دارم که روند تصمیم گیری ما در زمینه 

امنیت ملی به طرز خطرناکی ناکارآمد است.

 جلد روز
میزان محبوبیت بوریس جانسون 
در پ��ی حض��ور پلی��س در منزل 
مسکونی وی به دلیل دعوایش با 
دوستش کاهش چشمگیری داشته، 
درحالی که میزان حمایت ها از جرمی 
هانت، از کاندیداهای رهبری حزب 
محافظه کار انگلیس، رش��د داشته 
است. به گزارش روزنامه »فایننشال 
تایمز«، بر اساس نظرسنجی مؤسسه 
Survation حمایت ها از بوریس 

جانسون، وزیر خارجه سابق انگلیس 
در پی علنی ش��دن حض��ور پلیس در 
منزل مس��کونی وی کاهش داش��ته 
است. یک روز پیش از انتشار این خبر، 

نظرسنجی مؤسسه Survation برای روزنامه میل چاپ روز یکشنبه نشان داد 
که جانسون هشت درصد از جرمی هانت جلوتر است. در نظرسنجی روز پنجشنبه 
این مؤسسه، 36 درصد از تمامی رأی دهندگان اعام کردند که جانسون بهترین 
نخست وزیر خواهد بود و 28 درصد از جرمی هانت حمایت کردند. اما در دومین 
نظرسنجی که روز شنبه انجام گرفت، این میزان برای جانسون به 29 درصد رسید 
و حمایت ها از هانت 32 درصد شد. در نظرسنجی روز پنجشنبه مؤسسه مذکور 
از رأی دهندگان حزب محافظه کار انگلیس، جانسون با 55 درصد از هانت با 28 
درصد جلو بود اما این میزان روز شنبه به 45 در مقابل 34 درصد رسید. همچنین 
بیش از نیمی از رأی دهندگان یا 53 درصد گفتند، زندگی شخصی جانسون به 
توانایی اش در اینکه نخست وزیر شود، ربط دارد و سه چهارم هم عنوان کردند، 
شخصیت فردی به این رقابت بستگی دارد. همچنین پیش از علنی شدن خبر 
مربوط به مش��اجره در منزل جانس��ون، رأی دهندگان به اتفاق وی را بهترین 
شخص نسبت به هانت برای توافق برگزیت با بروکسل می دانستند به طوری که 
بیش از نیمی از رأی دهندگان یا 57 درصد گفتند، جانس��ون بهترین فرد برای 

گفتگو درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست.

گزارش

رأی الیوم: کوشنر مسئله فلسطین را 
همانند دالی زمین می بیند

روزنامه رأی الیوم در مطلبی نوش��ت: »جرد کوش��نر« داماد و مشاور دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مسئول پرونده معامله قرن، مسئله فلسطین 
را همانند دالی اماک می بیند که برخی حکام عرب به شکل ننگ آوری تنها 
با 50 میلیارد دار ترغیب به پذیرش این معامله به بهای نابودی آرمان های 
فلسطینیان شده اند. دولت آمریکا روز شنبه معامله ای مسموم را افشا کرد که 
هدف آن نابود کردن مسئله فلسطین بوده و قرار است »جرد کوشنر« داماد 
و مشاور ترامپ به شرکت کنندگان در کنفرانس منامه درحالی که هیچ گروه 
فلسطینی چه از کرانه باختری و چه از نوار غزه در آن شرکت نخواهند داشت، 
عرضه کند. جرد کوشنر با مسئله فلسطین همچون یک دال حرفه ای زمین 
برخورد می کند که می داند چگونه به هر کدام از طرف ها ش��رکت کننده در 
این کنفرانس بخصوص اعراب رش��وه دهد، به همین دلیل نیز پروژه های 
سرمایه گذاری در اردن، لبنان، مصر را برای ترغیب آن ها برای قبول معامله 
قرن پیشنهاد کرده درحالی که از شرایط مالی و اقتصادی وخیم این کشورهای 
عربی سو استفاده می کند. کوشنر برای این پروژه های سرمایه ای 50 میلیارد 
داری در طول ده سال پیشنهاد کرده که نشان می دهد، قیمت اعراب و مسائل 
این کشور در نظر آمریکا تا چه حد کم ارزش بوده و این دردناک و تأسف بار است 
که برخی کشورهای عربی این اهانت را می پذیرند و این بهای ناچیز را برای 
مسائل واا و مقدس عربی و اسامی می پذیرند. آنچه کوشنر و همه دوستان 
تاجر و دال آنکه در تاش برای انجام شدن این معامله هستند باید بدانند این 
است که وطن با همه میلیاردهای جهان قابل خرید و فروش نیست و توسعه 
اقتصادی با دستان کسانی که مردم فلسطین را در نوار غزه و کرانه باختری 
محاصره کرده اند و حق آن را برای تش��کیل یک کشور مستقل و بازگشت 
آوارگان به سرزمین خود نقض کرده اند، محقق نخواهد شد. کسانی که ادعا 
می کنند، کنفرانس بحرین برای بحث و گفت وگو در زمینه جنبه اقتصادی 
معامله قرن است در واقع دروغ می گویند و هدف حقیقی این کنفرانس در درجه 
اول سیاس��ی بوده و تاش می کند تا بستر مناسب برای عادی شدن روابط 
به شکل رسمی میان اسرائیل با برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس 
بخصوص امارات و عربستان را فراهم کند. طرف هایی که از کنفرانس منامه 
حمایت می کنند به امت عربی با خنجر سمی از پشت ضربه می زنند، آن هم 
دو ضربه بزرگ نخست: ضربه عادی شدن روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم 
اسرائیل، دوم: استفاده از اموال عربی برای تأمین مالی این توطئه برای نابود 

کردن مسئله فلسطین به بهای ناچیز.
ملت فلس��طین انقاب خود را برای کاهش نرخ بیکاری، برپایی پروژه های 
تفریحی و احداث راه ها و افزایش عمق مناطق صید در نوار غزه آغاز نکرده، 
بلکه فلسطینی ها خواستار بازگشت و آزادی سرزمین خود از دریا تا خشکی و 

بازگردندان حاکمیت اعراب بر مقدسات اسامی و مسیحی آن است.
دولت های عربی که نمایندگان خود را به کنفرانس بحرین می فرستند در 
واقع در این توطئه دست دارند و کاهش سطح نمایندگان خود آن ها را از 
این اقدام خجالت بار مبرا نمی کنند؛ این گونه توطئه های باید با تحریم و 
مواجهه و ناکامی روبرو شوند و شرکت در آن ها به معنی رضایت و موافقت 
با آن اس��ت. باید از موضع »نبیه بری رئیس« پارلم��ان لبنان که اعام 
کرد "لبنان قصد ندارد به رغم بحران مالی در این کشور به حساب نابودی 
مسئله فلس��طین این س��رمایه گذاری ها را بپذیرد، دارهای میلیاردی 
نمی توان��د لبنان را ب��رای صرف نظر کردن از اصول ثاب��ت خود ازجمله 
عدم پذیرش وط��ن جایگزین برای برادران فلس��طینی ترغیب کند" و 
نی��ز موضع گیری های حزب اه و دیگر اح��زاب لبنانی و عربی در مقابل 
کنفرانس بحرین قدردانی کرد. تشکیات خودگردان فلسطین در رام 
اه که می گوید نماینده مردم فلسطین است نباید تنها به بیانیه ها و 
تحریم کنفرانس منامه اکتفا کند، بلکه باید انتفاضه های مردمی در 
مواجهه با اشغالگری ها و توطئه های اسرائیلی، آمریکایی و عربی 

با هدف نابودی مسئله فلسطین را حمایت کند.

گرجستان
هزاران تن از معترضان مخالف دولت گرجستان روز دوشنبه  برای 
چهارمی��ن روز متوالی به خیابان های پایتخت این کش��ور آمدند و 
علیه اعمال نفوذ روسیه بر سیاست این کشور تظاهرات کردند. این 
اعتراضات مجدداً تنش ها را میان مسکو و تفلیس افزایش داده است. 
اعتراضات اخیر در شهر تفلیس بعد از آن آغاز شد که یک قانون گذار 
روسیه در پارلمان گرجستان در اقدامی حساسیت برانگیز با نشستن 
بر کرس��ی رئیس پارلمان به ایراد س��خنرانی در آنجا پرداخت. این 
اعتراضات خیلی سریع تبدیل به یک جنبش اعتراضی بزرگ تر علیه 
"بیدزینا ایوانیش��ویلی"، میلیاردر مشهور گرجستانی و نخست وزیر 
سابق این کشور شد؛ کس��ی که از او به عنوان تعیین کننده اتفاقات 
سیاست در گرجستان به عنوان رهبر حزب حاکم "رویای گرجستانی" 
یاد می شود. تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان پارلمان گرجستان 
تجمع کردند و درعین حال خیابان مهم "روستاوی" در پایتخت این 

کشور را به اشغال درآورده و مسدود کردند.

مراکش
معترضان مراکش��ی به هم��راه نمایندگان س��ازمان های حقوقی، 
اتحادیه ها، جنبش های اسامی و برخی احزاب سیاسی تظاهراتی 
برای اعام مخالفت با ط��رح معامله قرن و کنفرانس منامه برگزار 
کردند. در این تظاهرات که با فراخوان هش��ت موسس��ه مدنی و با 
مشارکت هزاران مراکشی در رباط، پایتخت این کشور برگزار شد، 
شعارهایی در حمایت از مسئله فلسطین و قدس سر داده شده و هدف 
از "معامله ننگ" و "کارگاه خیانت" نابودی فلسطین و محو تاریخ و 

غارت منابع آن اعام شد.

عکس نوشت 

خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( اعام کرد بر اساس گزارش وزارت نفت 
سوریه شماری از اتصاات نفتی در استان »طرطوس« واقع در غرب این 
کشور از کار افتاده است. این عملیات خرابکارانه در شماری از خطوط نفتی 

دریایی در منطقه »بانیاس« صورت گرفته است.

دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در مصاحبه ای با 
شبکه ان بی سی گفت: »در جریان تماس تلفنی روز 
پنج شنبه من با محمد بن سلمان موضوع خاشقجی 
مطرح نش��د.« این تماس یک روز پس از انتش��ار 
گزارش جدید سازمان ملل برقرار شده بود. ترامپ 
گفت: خاورمیانه یک مکان خشونت آمیز و خصمانه 
است و ایران و دیگر کشورها در این منطقه نیز مانند 

این نوع رفتار عربستان سعودی را دارند!
وی افزود: قتل جمال خاش��قجی در حال حاضر به 
طور گسترده و کامل مورد تحقیق قرار گرفته است. 
رئیس جمهوری آمریکا با هم چنین اشاره ای نکرد 

که آیا اف بی آی در این قضیه وارد عمل می شود یا نه. 
آژانس های اطاعاتی آمریکا پیش تر به این نتیجه 
رسیده بودند که ولیعهد عربستان سعودی دستور داده 
بود تا جمال خاشقجی هنگامی که در تاریخ 2 اکتبر 
برای گرفتن اسناد و مدارک ازم به منظور ازدواج 
با نامزد ترکیه ای اش وارد کنس��ولگری عربستان 

سعودی در استانبول می شود، به قتل برسد. 
ترامپ در این مصاحبه مفصل که روز جمعه ضبط 
و روز یکش��نبه پخش ش��د بر مزای��ای اقتصادی 
فروش تسلیحات به سعودی ها تاکید کرد. ترامپ 
گفت: عربستان س��عودی یکی از خریداران بزرگ 

محصوات آمریکایی است، این مساله برای من 
معنا و ارزش خاصی دارد. عربستان سعودی با این کار 
یک ایجادکننده بزرگ مشاغل در آمریکا محسوب 
می ش��ود. وی تاکید کرد: من احمق و نادان نیستم 
که از انجام تجارت با عربستان سعودی امتناع کنم. 
اگر واشنگتن از فروش تسلیحات به ریاض امتناع 
کند، عربستان به سمت رقبای آمریکا یعنی چین 

و روسیه متمایل خواهد شد.
ترامپ دوبار گفت: پول سعودی ها را بگیرید. سنای 
آمریکا هفته گذش��ته به جلوگیری از تاش دولت 
ترامپ برای فروش تسلیحات به عربستان سعودی 

رییس جمهور آمریکا فروش تسلیحات به عربستان را مهم تر از تحقیقات درباره خاشقجی دانست

 رییس جمهور آمریکا با بی اعتنایی به قتل وحشیانه جمال خاشقجی، مقاله نویس روزنامه واشنگتن پست، گفت: در حال 
گروه

حاضر تحقیقاتی درباره مرگ این روزنامه نگار صورت گرفته اما وعده عربستان سعودی برای اختصاص میلیاردها دار بین الملل
به خرید تجهیزات نظامی از آمریکا برای من معنا و ارزش خاص دیگری دارد. ، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا این 
اظهارات را چند روز پس از تحقیقات مس�تقل س�ازمان ملل مطرح کرد؛ تحقیقاتی که جزییات جدیدی را درباره مرگ و 
قطعه قطعه شدن جسد این روزنامه نگار سعودی به دست ماموران عربستان را افشا کرد. در این گزارش آمده است: اسناد و مدارک معتبری 
به دست آمده که انجام تحقیقات بیشتر درخصوص احتمال مشارکت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی را ضروری می سازد و 

سازمان ملل از اف بی آی می خواهد تا تحقیقاتی دراین خصوص انجام دهد.

 چراغ سبز ترامپ به سعودی 
برای خونریزی بیشتر در یمن  

چهره خبر

اعتراضات در جمهوری چک برای برکناری نخست وزیر 
ش�مار زیادی از مخالفان نخس�ت وزیر جمه�وری چک، بار 
دیگر با شرکت در تظاهراتی در پایتخت، خواستار استعفای 

وی شدند.

در ادامه تظاهرات مخالفان »آندری بابیس« نخست وزیر جمهوری چک، 
صده  ها هزار نفر با شرکت در تظاهراتی در شهر »پراگ« پایتخت این 

کشور، درخواست استعفای بابیس را فریاد زدند.
بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، شمار زیادی از مردم در میدان مرکزی 
پایتخت، حاضر ش��دند. »میکول��وس مینار« رئیس جنبش س��ازمان 

مردم نه��اد »یک میلیون  ب��رای دموکراس��ی« که ای��ن تظاهرات را 
س��ازماندهی کرده بود،گفت: »با در نظر گرفتن تصاویر هوایی، به نظر 
می رسد که حدود 250 هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند.«

این تظاهرات در شرایطی برگزار شد که حدود 400 هزار نفر با امضای 
طوماری، خواستار اس��تعفای بابیس ش��ده بودند. بابیس، دومین فرد 
ثروتمند در جمهوری چک است و متهم شده که در سال 2007 از مبالغ 
اتحادیه اروپا برای ساختن اقامتگاهی در کشورش استفاده کرده است 
بس��یاری از مخالفان بابیس معتقدند که این سیاستمدار 64 ساله پیش 
از انقاب مخملی س��ال 1989  با پلیس مخفی کمونیس��ت همکاری 

داشته است. 
این تظاهرات ب��رای دومین هفته متوالی در پراگ و دیگر ش��هرهای 
جمهوری چک برگزار شد.  . مصونیت نخست وزیر جمهوری چک ژانویه 
گذشته به اتهام فساد مالی لغو شد. با این حال بابیس اتهامات وارد شده به 
خود را رد کرده کرده و گفته که عوامل سیاسی در این زمینه نقش دارند. 
بس��یاری از مردم این کشور نگرانند که »ماریا بنسوا« وزیر دادگستری 
جدید به نفع  بابیس، اقداماتی را صورت دهد. وی متهم شده که پسرش 
را به کریمه برده اس��ت تا وی را از ش��هادت دادن در زمینه رسیدگی به 

اتهام فساد در امان نگه دارد. 

 اشتاین مایر:سیاستمداران آلمانی 
تهدید به مرگ شدند

استورجن: جانسون صاحیت ازم 
 برای نخست وزیری ندارد

رئیس جمهور آلمان با اشاره به قتل یکی از سیاستمداران حامی پناهجویان در این کشور و تهدید به مرگ 
شماری دیگر، گفت که دموکراسی در این کشور در معرض خطر قرار گرفته است.

»فرانک والتر اشتاین مایر« رئیس جمهور آلمان با اشاره به قتل مشکوک »والتر لوبکه« فرماندار شهر کاسل 
خواستار ایستادگی در برابر افزایش نفرت پراکنی شد.

بنابر گزارش خبرگزاری آلمان، وی در این مورد گفت: »اگر امروز به نمایندگان دموکراسی ما توهین می شود 
و آنها هدف تهدید قرار گرفته می ش��وند و روزانه به آنها حمله می ش��ود، در این صورت دموکراسی ما در 
معرض خطر قرار دارد.« رئیس  جمهور آلمان گفت که مسئله فقط خطر رشد افرادی با دارای گرایش های 
راست گرایانه افراطی نیس��ت بلکه این خطر هم وجود دارد که افرادی که چنین دیدگاه هایی دارند، حس 

کنند که قانونی رفتار می کنند و جسور شوند.
این موضوع گیری رئیس جمهور آلمان در شرایطی صورت گرفت که »هنریته  

رکر« و »آندرآس هولشتاین« شهرداران شهرهای »کلن« و »آلتنا« که طرفدار 
سیاست های حمایت از پناهجویان هستند، به مرگ تهدید شده اند.

رش��د افراط گرایان در اروپا به ویژه در سالهای اخیر و در پی ورود موجی از 
پناهجویان به اروپا همواره نگرانی سیاستمداران را به دنبال داشته است. 
چندی پیش هم »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان ضمن هشدار درباره 
رش��د افراط گرایی و قدرت گرفتن اح��زاب با گرایش های 
ملی گرایانه در اروپا گفت که باید اقداماتی صورت بگیرد تا 

از رشد افراط گرایی در اروپا جلوگیری شود.

وزیر اول اسکاتلند با انتقاد از »بوریس جانسون« وی را فاقد صاحیت ازم برای نخست وزیری بریتانیا 
قلمداد کرد.

»نیکوا استورجن« وزیر اول اسکاتلند در گفت وگو با نشریه آلمانی »اشپیگل« از »بوریس جانسون« وزیر 
خارجه پیشین انگلیس که یکی از نامزدهای نخست وزیری این کشور است با عنوان فردی یاد کرد که فاقد 
صاحیت و صداقت ازم برای تصدی این سمت است. وی در این مورد گفت: »من فکر می کنم که تصور 
جانسون در جایگاه نخست وزیر، فردی وحشتناک برای بیشتر مردم )انگلیس( و قطعا برای اسکاتلندی ها 

خواهد بود. اما در این مورد درباره عده زیادی از مردم در بریتانیا تردید دارم.«
اشپیگل از استورجن پرسید که به نظر می رسد که جانسون حامی برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( 

بدون توافق است و طبق نظرسنجی های اخیر، هیچ توافقی نمی تواند خواسته های اسکاتلندی ها 
برای استقال را محقق کند. آیا این دقیقا همان چیزی نیست که شما خواهان آن هستید؟ 
این مقام اسکاتلندی در پاسخ گفت: »من هرگز از این که شرایط بریتانیا خراب شود، آنهم 
برای اینکه اس��تقال اسکاتلند محقق ش��ود، لذت نبرده ام. من همواره می خواهم که این 
موضوع با چش��م اندازی مثبت برای مردم اسکاتلند اجرا ش��ود. )البته( من نمی خواهم که 

برگزیت اجرایی شود حتی اگر به حمایت از استقال )اسکاتلند( و به ویژه نخست وزیری 
»بوریس جانس��ون« منتهی شود.« وی گفت که به سراس��ر اروپا سفر کرده  و در 

طول دو سال گذش��ته این موضوع واضح بود که وجهه بریتانیا در سطح جهانی 
آسیب دیده است. دلیل بزرگ آن وجود جانسون به عنوان وزیر امور خارجه بوده 

است یعنی کسی که فاقد صاحیت است.

اهمیت شکس�ت ائتاف ملت در انتخابات 
اس�تانبول موجب آن ش�ده ک�ه صحبت از 
اصاحات جدی در حزب حاکم و همچنین 
صحبت از انتخابات پیش از موعد  به میان 

بیاید.

برگزاری انتخاب��ات مجدد در اس��تانبول با حکم 
نهاد عالی انتخابات نتوانس��ت اردوغان و یاران او 
را به اهداف مورد نظرشان برساند و اتفاقاً شکست 

سنگین تری بر آنها تحمیل شد.
در انتخابات شهرداری های ترکیه  بن علی یلدیریم 
تنها با 13 هزار رای فاصله  نتیجه انتخابات را به اکرم 
امام اوغلو واگذار کرد و این اختاف ناچیز موجب 
آن شد که حکومت و حزب حاکم  قضات نهاد عالی 
انتخابات را برای برگزاری انتخابات مجدد  تحت 
فش��ار قرار دهد و امام اوغلو فقط 13 روز به عنوان 

شهردار فعالیت کند.
در انتخاب��ات دیروز  نتایجی رقم خ��ورد که با دور 
پیشین قابل مقایسه نیست. در این دوره از انتخابات  
اکرم امام اوغلو 54.3 درصد از آرای مردم استانبول 

را کسب کرد و میزان آرای بن علی یلدیریم نهایتًا 
به 45.9 درصد رسید.

به عبارتی دیگر  کسب نزدیک به 4 میلیون و 700 
هزار رای توسط امام اوغلو و کسب 3 میلیون و 900 
هزار رای توسط یلدیریم  نشان می دهد که بین آنها 

فاصله ای در حد 800 هزار رای وجود دارد.
اغلب احزاب سیاس��ی ترکیه حاضر شدند با اجاره 
صدها دس��تگاه اتوبوس  هواداران سفر کرده خود 
را از استان های مختلف به اس��تانبول بازگردانند 
و بر اس��اس آمارهای رسمی اس��تانداری  بیش از 
800 هزار نفر از ش��هروندان استانبولی  تعطیات 
تابستانی را متوقف کرده و برای رای دادن به شهر 
خود بازگشتند و این بار نیز با مشارکت 85 درصدی 

خود  جایی برای بهانه و توجیه باقی نگذاشتند.
بررسی آراء نشان می دهد که دست کم 800 هزار 
نفر از افرادی که در انتخابات پیشین به یلدیریم رای 
داده بودن��د  این بار تصمیم خود را عوض کرده و از 
امام اوغل��و حمایت کردند و از این لحاظ  این تغییر 
موضع و جابه جای��ی رای  پیامی جدی برای حزب 

عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان دارد.

پس از بح�ث و جدل 8 ماهه، پارلمان عراق 
روز گذش�ته به 3 وزیر از وزرای باقی مانده 
کابینه »عادل عبدالمهدی« رای اعتماد داد و 
نامزد مطرح برای وزارت آموزش و پرورش 
را رد ک�رد تا ب�ه این صورت کابین�ه ناتمام 
نخس�ت وزیر عراق - به جز یک وزارتخانه 

- تکمیل شود.

کابینه نخست وزیر عراق که در طول 8 ماه گذشته 
به دلیل اختافات سیاس��ی بین اح��زاب حاضر در 
پارلمان این کش��ور به حال تعلیق در آمده بود، بعد 
از نشست رؤسای سه گانه عراق با رهبران سیاسی 
این کش��ور در کاخ ریاست جمهوری در چهارشنبه 
هفته گذش��ته، پارلمان عراق با اکثریت آراء به سه 
وزیر باق��ی مانده کابینه عبدالمه��دی رأی اعتماد 
داد و نام��زد مطرح برای تص��دی وزارت آموزش و 
پرورش را رد کرد. وزیرانی که از پارلمان عراق رأی 
اعتماد گرفته اند شامل وزارتخانه های کشور، دفاع و 

دادگستری هستند.
بر اساس این رای اعتماد، سرلشکر »یاسر الیاسری« 

به عنوان وزیر کش��ور، س��رتیپ بازنشسته »نجاح 
الشمری« به عنوان وزیر دفاع و »فاروق امین عثمان 
الشوانی« رییس دادگاه تجدید نظر "کرکوک" به 
عنوان وزیر دادگس��تری عراق انتخاب ش��دند. در 
این رای گیری، پارلمان عراق از اعطای رای اعتماد 
به »س��فانه الحمدانی« به عن��وان وزیر آموزش و 
پرورش این کشور خودداری کرد. عبدالمهدی بعد 
از رد شدن وزیر مطرح برای تصدی وزارت آموزش و 
پرورش، اکنون موظف است که یک وزیر جایگزین 

معرفی کند.
طبق اعام مناب��ع پارلمانی عراق، قرار اس��ت که 
عبدالمهدی نامزد جدی��د وزارت آموزش و پرورش 
را پنجش��نبه آینده معرفی کند. کابینه عراق شامل 
22 وزیر است که در مرحله اول، نمایندگان پارلمان 
این کشور به 14 وزیر رای اعتماد داده بودند و هشت 
وزیر از س��وی نمایندگان رد شدند. در طول هشت 
ماه گذش��ته پارلمان عراق به چهار وزیر دیگر که از 
سوی نخست وزیر این کشور معرفی شده بودند رای 
اعتماد داده و با رای گیری امروز تنها وزارت آموزش و 

پرورش عراق بدون وزیر باقی مانده است.

پیام انتخابات استانبول 
برای حزب اردوغان 

 پارلمان عراق به 3 وزیر دیگر کابینه 
رای اعتماد داد
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رای داد و ترامپ متعهد ش��د تا این اقدام را وتو کند. 
این اقدام به منزله چراغ سبز و حمایت کامل ترامپ 
از محمد بن س��لمان برای قت��ل روزنامه نگاران و 
منتقدان و در عین حال فروش ساح به عربستان 
برای به کار بردن در جنگ یمن و کشتن کودکان 

بی گناه این کشور است . 

ترامپ: ایران خواهان مذاکره است 
نه من ! 

رئیس جمه��وری آمری��کا در ادامه اظهارات 
متناق��ض خ��ود درباره ای��ران ک��ه حاکی از 
سردرگمی و آشفتگی در سیاست های خارجی 
است. وی نیز ادعا کرد ایران خواهان مذاکره و 

دستیابی به توافق است.
دونالد ترام��پ رئیس جمه��وری آمریکا در 
گفت وگو با ش��بکه ان بی س��ی مدعی ش��د 
معتقدم ایران خواهان مذاکره و رسیدن به یک 
توافق است. وی در این گفت و گو بار دیگر به 
ماجرای سرنگونی پهپاد آمریکا توسط ایران 
پرداخت و مدعی شد ایرانی ها می دانستند که 
اگر هواپیمای با سرنشین رو هدف می گرفتند ما 
به سختی به آنها ضربه می زدیم و ما هم برنامه  
داشتیم حمات سنگینی علیه آنها انجام دهیم. 

هر چند این برنامه  مختصر بود.
وی در ادامه در پاس��خ به مج��ری برنامه، که 
پرسید »آیا ایرانی ها می خواهند او را تحریک 
کنند تا دست به اقدام نظامی بزند«، گفت: نه، 

من این طور فکر نمی کنم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین با رد صحت 
گزارش رویترز مبنی بر این که او با ارسال پیامی 
به ایران گفته است که خواهان جنگ نبوده و 
به دنبال گفت وگو است، عنوان کرد: من چنین 
پیامی نفرستادم. معلوم نیست که چه کسی این 
حرف را زده است. وی در انتها با ارسال پیامی 
به ته��ران گفت: من به دنبال جنگ نیس��تم 
)اما( اگر )جنگی( روی ده��د، میزان نابودی 
به حدی خواهد بود که تاکنون هرگز مش��ابه 

آن را ندیده اید.
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برزیل  جای ایران را گرفت
 در هفته چهارم مسابقات لیگ 
ملت های والیبال دو دیدار برگزار 
شد که در آن برزیل موفق شد با 
برتری مقابل روسیه صدرنشین 
ج��دول 16 تیمی مس��ابقات 
شود. برزیل که تا پیش از این 
دیدار تعقیب کننده ایران برای 
صدرنشینی بود، با برتری سه بر صفر مقابل روسیه 30 امتیازی شد 

و در پایان هفته چهارم در رتبه نخست قرار گرفت. 

سهرابی 
قهرمان استقامت جاده ای 

 مه��دی س��هرابی، کاپیت��ان 
مل��ی  تی��م  بقه  س��ا با
دوچرخه س��واری کش��ورمان 
قهرمان مس��ابقات استقامت 
کشور شد. مسابقات دوچرخه 
س��واری قهرمانی کش��ور در 
بخ��ش اس��تقامت ج��اده در 
فوادشهر اصفهان برگزار شد و 85 ورزش��کار از 28 استان در این 
مس��ابقات حضور پیدا کردند که در نهایت و در پایان مسافت 170 

کیلومتری مهدی سهرابی روی سکوی نخست قرار گرفت.

راه طوانی بیسبال 
برای المپیک

 رییس فدراسیون انجمن های 
ورزش��ی گف��ت: بیس��بال و 
س��افتبال، المپیکی هستند و 
برای کس��ب س��همیه در این 
رشته ها راه طوانی را در پیش 
داریم، اما با برنامه ای هش��ت 
ساله می توانیم این رشته ها را 
به المپیک برسانیم. محمد علیپور افزود: در چند سال اخیر در بیسبال 

و سافتبال اتفاق های خیلی خوبی رخ داده است.

صعود اسنوکربازان
 به مرحله حذفی

 رقابت ه��ای اس��نوکر 6 توپ 
قهرمان��ی آس��یا در مرحل��ه 
گروهی برگزار ش��د و احسان 
حیدری نژاد، امیر سرخوش و 
سیاوش مزینی موفق به صعود 
در مرحله حذفی شدند. در این 
مرحله امیر سرخوش به مصاف 
نماینده ای از هند می رود، احس��ان حیدری نژاد در مقابل حریفی از 
فیلیپین قرار می گیرد و س��یاوش مزینی با حریفی از سوریه رقابت 

می کند.

ورزش داخلی
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تیم هندبال کشورمان سهمیه جهانی ایتالیا 2020 را کسب کرد

ساحلی بازان ایران روی سکوی آسیا
تیم ملی هندبال س�احلی 

گــــروه
ایران با کسب مقام سوم ورزشی

آس�یا توانس�ت س�همیه 
رقابت ه�ای جهانی ایتالیا 

در سال 2020 را کسب کند.

با پایان هفتمین دوره رقابت های هندبال ساحلی 
مردان قهرمانی آس��یا در ویه��ای چین، تیم ملی 
هندبال س��احلی ایران پس از کس��ب 4 پیروزی 
مقابل تیم های ژاپن، عربس��تان، پاکستان، تایلند 
و 2 شکست مقابل تیم های عمان و قطر به دیدار 

رده بندی راه پیدا کرد.
این تیم در دیدار رده بن��دی رقابت های قهرمانی 
آس��یا به مصاف ویتنام رفت و با پیروزی 2 بر یک 
مقابل حریف خ��ود، عنوان س��وم هفتمین دوره 
رقابت های قهرمانی هندبال س��احلی آس��یا را به 

دست آورد.
با این پیروزی و رتبه سوم آسیا، ساحلی بازان ایران 
سهمیه هندبال ساحلی قهرمانی جهان سال 2020 

در ایتالیا را کسب کردند. 

 نگاهی به بازی ها
تیم ملی هندبال ساحلی مردان ایران در اولین گام 
خود در رقابت های قهرمانی آسیا، توانست تیم ژاپن 
را شکست دهد. شاگردان افتخاری در پایان بازی 
نخس��ت خود با نتیجه 2 بر صفر تیم ژاپن میزبان 

رقابت های المپیک 2020 را شکست دادند.

س��احلی بازان هندبال ایران همچنین با برد برابر 
تیم تایلند به دومین پی��روزی خود در رقابت های 
قهرمانی آسیا دس��ت یافتند و این بار با نتیجه 2 بر 

یک از سد تایلند عبور کردند.
 اما س��ومین برد این تی��م مقابل عربس��تان بود. 
تیم ملی هندبال ساحلی مردان با نتیجه 2 بر یک 

برابر تیم عربس��تان به برتری رسید و توانست در 
صدر جدول گروه بندی خود قرار گیرد.

در ادامه رقابت ها و در دیدار چهارم، تیم پاکس��تان 
با نتیجه 2 ب��ر صفر برابر ایران شکس��ت خورد تا 
ساحلی بازان در حساس ترین دیدار مرحله گروهی 
خ��ود، به مص��اف »عمان« نای��ب قهرمان چهار 
دوره این رقابت ها بروند. اما تیم هندبال س��احلی 
کشورمان آخرین دیدار خود در مرحله گروهی را با 
شکس��ت 2 بر یک برابر تیم مدعی عمان به پایان 
رس��اند تا صعودش به دور دوم با ش��مارش گل ها 
صورت بگیرد. پ��س از پایان تمام��ی دیدارهای 
مرحله گروهی، از گ��روه B دو تیم عمان و ایران 
جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را کسب کردند 
و از گ��روه A نیز دو تیم ویتنام و قطر راهی مرحله 

نیمه نهایی شدند.
ش��اگردان افتخاری، اول تیرماه ب��ه مصاف تیم 
قطر قهرمان آس��یا رفتند که با قبول شکس��ت در 
این دیدار، راهی دیدار رده بندی شده و با شکست 
ویتن��ام، عنوان س��ومی آس��یا و ج��واز حضور در 

رقابت های جهانی ایتالیا 2020 را کسب کردند.

ورزش جهان

گادیاتور در تیم جدید ایتالیایی
گفته می ش��ود؛ دنیله دروس��ی، کاپیتان متعصب رم می خواهد یک فصل 
دیگر در فوتبال س��ری آ بازی کند. در شرایط کنونی لس آنجلس گلکسی 
آمریکا و بوکاجونیورز آرژانتین خواهان جذب دروس��ی هس��تند، ولی این 
هافبک باتجربه ایتالیایی تمایلی ندارد کالچو را ترک کند.هافبک 35 ساله 
اکنون در حال کس��ب رضایت هواداران رم اس��ت تا بتواند به تیم دیگری 

در سری آ ایتالیا برود. 

انتقال اجساد 8کوهنورد از ناندادیوی 
چهار کوهنورد بریتانیایی، دو آمریکایی و دو کوهنورد استرالیایی و هندی که 
ماه گذشته براثر سقوط بهمن در ناندادیوی شرقی در کشور هند کشته شده 
بودند اجسادشان پس از رویت توسط بالگرد و به وسیله امدادگران به پائین 

منتقل شد. این تیم توسط »مارتین موران« اسکاتلندی هدایت می شد.

همیلتون در یک قدمی ششمین پیروزی 
ششمین پیروزی لوییز همیلتون در فصل جاری رقابت های فرمول یک، 
در فرانسه رقم خورد تا وی یک قدم دیگر به کسب ششمین قهرمانی اش 
نزدیک تر ش��د. این هش��تمین پیروزی رانندگان تیم مرسدس در هشت 
گرندپری برگزار شده از ابتدای فصل است که سناریویی تکراری را برای 
فرمول یک س��اخته و باعث از بین رفتن جذابیت و هیجان مسابقات برای 

برخی از دوستداران این رشته ورزشی شده است.

 2هزار سهمیه المپیک 
برای 102 کشور

لیست تعداد سهمیه های کسب شده برای المپیک 2020 توکیو روز گذشته 
به روز شده که در این لیست آمریکا با 195 سهمیه در صدر قرار دارد. چین 
با 92 و روس��یه با 85 سهمیه کسب شده در رده های دوم و سوم قرار دارند. 
بریتانیا با 68، استرالیا با 66 و ایتالیا با 60 سهمیه رتبه های چهارم تا ششم 
را به خود اختصاص داده اند. ژاپن با توجه ب��ه میزبانی این دوره از بازی ها 

سهمیه کامل 455 ورزشکار را دارد. 

مالدینی در مادرید
تغییرات میان در هفته های اخیر باعث بازگشت مالدینی به این تیم شد تا 
جایی که اسطوره روسونری مدیر ورزشی جدید این تیم شده است.میان به 
دنبال تغییراتی اساسی در تابستان است و جذب چند بازیکن را در دستورکار 
خود قرار داده است.سایت کالچیو میرکاتو از سفر مالدینی به مادرید برای 

مذاکره با رئال خبر داد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا آرای انضباطی خود را منتشر کرد 
که بر این اساس پرسپولیس و ذوب آهن جریمه شدند.

ب��ا اع��ام  AFC، باش��گاه ذوب آهن ای��ران به خاطر 
مشکات بلیت فروشی و عدم شماره گذاری صندلی های 
در بازی با الوصل امارات، 750 دار جریمه ش��ده است.

پرسپولیس هم به خاطر عدم رعایت حرکت جوانمردانه 
در پایان مسابقه و دست ندادن بازیکنان این تیم با نفرات 

تیم حریف، هزار و 250 دار جریمه ش��ده است.باشگاه ااهلی عربستان هم به دلیل مشکات بلیت 
فروشی در بازی با پرسپولیس از سوی AFC اخطار گرفت.ااهلی همچنین به دلیل تاخیر 1 دقیقه و 

36 ثانیه در ورود به زمین در بازی با السد قطر باید هزار دار پرداخت کند. 

در روز س��وم و پایانی مسابقات ش��نا بین المللی کرواسی 
شناگران ایران در مواد 100 متر آزاد به کار خود پایان دادند.

در این مسابقات، بنیامین قره حس��نلو و علیرضا یاوری در 
ماده 100 متر آزاد با حریفان خود به رقابت پرداختند و جواز 
حضور در فینال این ماده را کسب کردند.در فینال ماده 100 
مت��ر آزاد علیرضا یاوری با ثبت زم��ان 51 ثانیه و 41 صدم 
ثانیه در مجموع هفتم ش��د و به کار خود پایان داد.بنیامین 

قره حسنلو نیز به صاحدید کادر فنی تیم از حضور در فینال انصراف داد.همچنین به درخواست کادر 
فنی تیم، مهدی انصاری برای رکوردگیری مجدد در ماده 50 متر پروانه بار دیگر به آب زد. انصاری 50 

متر را در زمان 24 ثانیه و 88 صدم ثانیه شنا کرد و تنها 39 صدم ثانیه با کسب ورودی فاصله داشت.

 AFC با اعام آرای انضباطی
پرسپولیس و ذوب آهن جریمه شدند

پایان کار شناگران ایران در مسابقات کرواسی
قره حسنلو از فینال انصراف داد

آگهی

افزایش قدرت خرید مسکن با تسهیات 
مسکن بانک ملی ایران

بانک ملی ایران این فرصت را فراهم کرده است تا با برخورداری همزمان از 
سود سپرده و تسهیات خرید و ساخت مسکن، کلید خانه آروزهایتان را در 
دست بگیرید.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، طرح ویژه مسکن 
بانک ملی ایران عاوه بر ش��کل گیری یک ب��ازار رقابتی در بازار پرداخت 
تسهیات مسکن، گزینه های متعددتری از روش های تامین مالی خرید یا 
ساخت مسکن را پیش روی متقاضیان بازار قرار می دهد و متقاضیان می 
توانند با سپرده گذاری هر182 میلیون ریال، به ازای هر یک ماه ماندگاری، 
یک برگ اوراق حق تقدم اس��تفاده از تسهیات مسکن دریافت کنند.هر 
برگ اوراق قابلیت تبدیل شدن به پنج میلیون ریال تسهیات با نرخ سود 
17.5 درصد را دارد. در این طرح به مبلغ سپرده مشتریان 10 درصد سود 
ساانه نیز تعلق می گیرد.سقف تسهیات انفرادی در تهران به ازای هر نفر 
600 میلیون ریال به همراه 100 میلیون ریال تس��هیات جعاله اس��ت و 
زوجین می توانند تا سقف یک میلیارد و 200میلیون ریال از این تسهیات 
استفاده کنند.سقف این تسهیات در مراکز استان و شهرهای باای 200 
هزار نفر جمعیت برای زوجین 800 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 
600 میلیون ریال اس��ت. همچنین سقف میزان تسهیات جعاله در این 
مناطق همچنان 200 میلیون ریال است.نماد اوراق تسهیات مسکن بانک 
ملی ایران نیز در بازار فرابورس ایران گشایش یافته است و متقاضیان می 

توانند اوراق مذکور را در این بازار معامله کنند.

آغاز پنجمین دوره جشنواره سپرده های 
قرض الحسنه پس انداز بانک آینده

بان��ک آینده در س��ال »رونق تولید« و در راس��تای اش��اعه س��نت نیک 
قرض الحسنه و ارج نهادن به کرامت واای انسانی، برگزاری پنجمین دوره 
جشنواره س��پرده های قرض الحسنه پس انداز را در دس��تور کار، قرار داده 
است.بر همین اس��اس، حداقل موجودی برای شرکت در قرعه کشی، یک 
میلیون ری��ال بوده و به ازای هر 100 )یک صد( هزار ریال در هر روز، یک 
امتیاز برای س��پرده گذار در طول دوره مربوط به جش��نواره )قرعه کشی(، 
محاسبه خواهد شد. شرط اعطای جایزه به برندگان نیک اندیش نیز حفظ 
حداقل موجودی، طی س��ه ماه یا 90 روز متوالی، طی دوره می باش��د.این 
جشنواره تا سی و یکم شهریورماه سال 1398، ادامه خواهد داشت و زمان 
برگزاری قرعه کشِی نیز حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری، پیش بینی شده 
که اسامی برندگان، حداکثر ظرف یک هفته بعد از تأیید هیأت نظارت بر 

قرعه کشی، اطاع رسانی خواهد شد.
شایان ذکر است؛ جوایز پنجمین دوره جشنواره سپرده های قرض الحسنه 
پس انداز بانک آینده، مشتمل بر حداقل 100 )یک صد( جایزه یک میلیارد 
ریالی )یک صد میلیون تومان( کمک هزینه خرید واحد مس��کونی و ده ها 
ه��زار جایزه نفی��س و ارزنده دیگر، م��ن جمله؛ صنایع  دس��تی، با ارزش 
میلیاردها ریال می باشد که به پاس قدردانی از همراهی، هم گامی و حضور 
سپرده گذاران در این امر خداپسندانه و پاسخ به نیات خیرخواهانه آنها که 
عاقه مند به مشارکت در احیای ارزش های این فرهنگ اصیل هستند؛ طی 
مراس��می به برندگان خوش اقبال، اهدا خواهد شد.یادآور می شود؛ آخرین 
مهلت برای افتتاح حساب یا تکمیل موجودی، 31 شهریورماه سال جاری 
خواه��د بود. هم وطنان گرامی می توانند برای کس��ب ه��ر گونه اطاعات 
تکمیلی، با مرکز ارتباط مش��تریان بانک آینده به ش��ماره 27663200 - 

021 تماس حاصل فرمایند.

استفاده از همه ظرفیت ها برای کمک
 به بیمه کشاورزی

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کش��اورزی در نشس��ت با اعضای 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی گفت: در حال حاضر از ظرفیت 
های این بانک برای کمک به صندوق بیمه کش��اورزی استفاده می کنیم.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، روح اه خدارحمی با بیان اینکه 
بیمه کشاورزی نهادی مستقل است که درون بانک کشاورزی شکل گرفته  
است افزود: در حد توان و امکانات فعلی برنامه های بیمه کشاورزی را پیش 
بردیم.وی گفت: اگر قرار باش��د بیمه کش��اورزی همه ظرفیت های بخش 
کش��اورزی را تحت پوشش قرار بدهد و مس��تقل باشد نیازمند امکانات و 
س��رمایه مستقل  اس��ت و به دلیل و جود این محدودیت ها ، برنامه های 
مربوط به تقویت  واس��تقال صندوق بیمه کش��اورزی پیش نرفته است.

خدارحم��ی با بیان اینک��ه  نیمی از طلب بانک کش��اورزی از دولت بابت 
کمک هایی است که این بانک به صندوق بیمه کرده است تصریح کرد:در 
حال حاضر از ظرفیت های بانک کشاورزی برای کمک به بیمه کشاورزی 
استفاده می کنیم  و درصددیم  با همفکری و کمک مجلس شورای اسامی 
به ویژه کمیس��یون های اقتصادی،کشاورزی،تلفیق و....  چالش های بیمه 

کشاورزی را برطرف کنیم.

همکاری بانک کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه
بانک کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور با هدف تأمین اعتبار برای 
بازس��ازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از سیل فروردین ماه سال جاری، 
تفاهم نامه همکاری دو جانبه امضاء کردند.به گزارش روابط عمومی بانک 
کشاورزی، براساس این تفاهم نامه که به امضای محمد باقر نوبخت معاون 
رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و روح اله خدارحمی 
مدیرعامل بانک کش��اورزی رس��یده است مقرر ش��د 2000 میلیارد ریال 
تس��هیات از محل منابع داخلی بانک کشاورزی برای بازسازی و نوسازی 
مناطق آسیب دیده از سیل پرداخت شود. ازم به ذکر است این تسهیات 
به دستگاه های اجرایی معرفی شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور 
پرداخت خواهد شد. هم چنین بانک کشاورزی، احداث یک باب مدرسه در 

مناطق سیل زده را بر عهده گرفت.

افزایش 2/8 برابری انرژی خورشیدی تولیدی
 در بانک ملی

بانک ملی ایران در ادامه روند اتصال ساختمان های خود به سیستم تامین 
انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر، 10 ساختمان دیگر را به این امکانات 
تجهی��ز کرد.پس از احداث چهار نیروگاه خورش��یدی از ش��عب مرکزی، 
سعدی، حافظ و ساختمان مدیریت واقع در محوطه ادارات مرکزی بانک با 
مجموع ظرفیت 90 کیلووات در سال 1396، به تازگی 10 ساختمان دیگر 
نیز به این مجموعه پیوس��ته اند.با احداث نیروگاه های جدید خورشیدی، 
260 کیل��ووات دیگ��ر به ظرفیت تولید انرژی از این محل افزوده ش��ده و 
مجم��وع انرژی تولیدی از منابع تجدید پذی��ر در بانک ملی ایران به 350 
کیلووات رسیده است.همچنین طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان 
سال جاری 150 کیلووات ظرفیت جدید از محل نیروگاه های خورشیدی 
به مجموعه انرژی های مصرفی در بانک ملی ایران افزوده خواهد ش��د.این 
نیروگاه ها در مجموعه ادارات امور ش��عب مرکزی، جنوب، غرب و ش��رق 
تهران، شعبه کاش��ف، شعب بانک کارگشایی مرکزی و امیریه، ساختمان 
فردوسی، اداره کل مهندسی و اماک و ساختمان میرداماد به بهره برداری 

رسیده است.

قائم مقام اجرای��ي ایران خودرو درباره برنامه هاي 
خودکفای��ي محصوات گف��ت: درحال حاضر تیم 
بسیار قوي در ساپکو و مرکز تحقیقات شکل گرفته 
و نمایشگاه دائمي براي قطعات وارداتي برگزار شده 
اس��ت. از زمان آغاز به کار این نمایش��گاه بسیاري 
از س��ازندگان آمادگي خود را براي ساخت و تولید 
اعام ک��رده اند و درحال حاض��ر بخش زیادي از 
قطعات در دس��تور کار داخلي س��ازي قرار گرفته 

است.   
حمیدم��رادي با بیان این مطل��ب افزود :  تا جایي 
که امکان توس��عه و خودکفایي محصول را داشته 
باش��یم آن را ب��ا جدیت دنب��ال خواهیم کرد. وي 
با اش��اره به قطع یک س��ویه همکاري ها از سوي 

ش��رکاي خارجي گفت: این موضوع انگیزه و اراده 
ج��دي را در ایران خ��ودر وایجاد کرد تا با تکیه بر 
توان س��ازندگان داخلي و نظارت کیفي در مراحل 
تامی��ن و تولید قطع��ات،  در کن��ار افزایش عمق 
خودکفایي، کیفیت محصوات را ارتقا دهیم.قائم 
مقام اجرایي ایران خودروتاکید کرد :  کسب ستاره 
هاي کیفیت براي محصوات در س��ال گذشته و 
امس��ال موید این موضوع است.مرادي از برگزاري 
مستمر جلسات کنترل کیفیت محصوات خبر داد 
و گفت: در این جلسات به عنوان یکي از ابزارهاي 
مدیریت کیفیت، ایرادات کیفي خودروها شناسایي 
ش��ده و براي رفع آن برنامه ه��اي بهبود ارایه مي 
ش��ود. نتایج این اقدامات در ارزیابي هاي شرکت 

بازرسي کیفیت و استاندارد ایران و افزایش ستاره 
هاي کیف��ي محصوات براي مش��تریان و جامعه 
ملموس است.قائم مقام اجرایي ایران خودرو با بیان 
این که مرحله اصلي اثرگذاري تحریم ها را پش��ت 
سر گذاشته ایم، از برنامه ریزي در براي عبور کامل 

از تحریم ها خبر داد.
مرادي گفت: تحریم ها واقعیتي بود که آثار سوءیي 
بر صنعت و تولید در کشور گذاشت اما با اقداماتي 
ک��ه در زنجیره تامین و تولید ایران خودرو صورت 
گرفت، توانستیم در س��ه ماه پایاني سال گذشته 
تولید را به شرایط با ثباتي برسانیم. درحال حاضر 
تولید روزانه به شرایط باثبات روزانه 1500 دستگاه 

رسیده است.

قائم مقام اجرایي ایران خودرو:
با جدیت توسعه و خودکفایي محصول را انجام مي دهیم

حس��ین مهري در دیدار با کارکنان سرپرستي و 
ش��عب بوشهر تأکید کرد: با توجه به تحریم هاي 
ظالمانه و لزوم تس��ریع در انجام فرآیند مرتبط با 
پرداخت تس��هیات به صنعتگران، معدنکاران و 
کارآفرینان اختیارات سرپرستان و رؤساي شعب 
که از ابتداي سال در دستور کار قرار گرفته بود، 

افزایش یافت.
حس��ین مهري در دیدار با کارکنان سرپرستي و 
ش��عب بوشهر تأکید کرد: با توجه به تحریم هاي 
ظالمانه و لزوم تس��ریع در انجام فرآیند مرتبط با 
پرداخت تس��هیات به صنعتگران، معدنکاران و 
کارآفرینان اختیارات سرپرستان و رؤساي شعب 
که از ابتداي سال در دستور کار قرار گرفته بود، 

افزایش یافت.
به گ��زارش پای��گاه اطاع رس��اني بانک صنعت 
و معدن، حس��ین مهري رییس هی��أت مدیره و 
مدیرعام��ل که به همراه اعض��اي هیأت مدیره و 
جمع��ي از مدیران این بانک به اس��تان بوش��هر 
س��فر کرده بود، روز شنبه ضمن بازدید از صنایع 
اس��تان در جمع کارکنان این بانک حضور یافته 
و عنوان داش��ت: سال 98 ش��رایط شبکه بانکي 
بسیار حساس است و ازم است همکاران در این 
سال که سال رونق تولید نام گرفته است با اراده 
اي مضاعف برای دستیابی به اهداف و برنامه های 
بان��ک و حمایت از کارآفرین��ان و تولیدکنندگان 
تاش کنند و تجهیز منابع باید اولویت نخس��ت 

ما باشد.
وي در خص��وص تجهیز منابع و مدیریت صحیح 
آن خاطرنش��ان س��اخت: اقداماتي ک��ه در این 
خص��وص باید در دس��تور کار قرار گیرد ش��امل 

ف��روش اموال مازاد و تملیکي، وصول مطالبات و 
توس��عه خدمات بانکي به منظور جذب و رضایت 

مشتریان است.
مه��ري تصریح کرد: جهت کاه��ش زمان اجراي 
فرآیندها اختیارات شعب و سرپرستي ها افزایش 
یاف��ت تا در زم��ان بندي پروژه ها ش��اهد اتاف 
وقت، افزایش هزینه و به تبع آن هدررفت منابع 
بانک نباش��یم زیرا منافع بانک با منافع ذینفعان 
که ش��امل مشتریان، س��هامداران، کارکنان و به 
نوعي تمامي افراد جامعه مي باشد، بسیار در هم 

تنیده است.
ریی��س هیأت مدیره بانک تأکی��د کرد: توجه به 
اولویت در پرداخت ها نخس��ت شامل سرمایه در 
گ��ردش و طرح هاي نیمه تمام اس��ت و پس از 
آن تأمین مالي طرح هاي توس��عه اي واحدهاي 
موج��ود ضرورت دارد و طرح هاي جدید تنها در 

صورت��ي که دانش بنیان ی��ا داراي ارزش افزوده 
باا باش��ند، پذیرش خواهند ش��د اف��زون بر آن 
بحث اهلی��ت و صاحی��ت متقاضی��ان، دانش، 
تجرب��ه و تبحر آنان در ایجاد و توس��عه ش��بکه 
توزیع و زنجیره تأمین بس��یار حائز اهمیت است.
مدیرعامل در ادامه س��فر به اس��تان بوش��هر به 
همراه گراوند استاندار این استان و دیگر مسؤان 
از صنای��ع و واحده��اي تولی��دي ش��هرک هاي 
صنعتي بوش��هر نیز بازدید به عم��ل آورده و در 
جمع کارآفرینان بر ل��زوم حمایت همه جانبه از 
صنایع استان تأکید کرد و افزود: به دنبال تحریم 
هاي ظالمانه ب��ر علیه کش��ورمان مهمترین راه 
برون رفت از ش��رایط موجود حفظ سطح تولید 
و اشتغال در سایه مساعدت به صنعتگران است.
استاندار بوشهر نیز اقدامات بانک صنعت و معدن 
در تأمین مالي پروژه هاي بوش��هر و عس��لویه را 
مثبت ارزیابي کرده و گفت: بانک صنعت و معدن 
با اس��تفاده از ظرفیت ها و توان کارشناس��ي که 
دارد مي تواند در تحقق ش��عار سال بسیار موفق 

و کارا عمل کند.
وي اف��زود: برای حل مش��کات فعاان تولیدی 
ب��ا رویکرد توجه ج��دی به مقوله مه��م اقتصاد 
مقاومت��ی باید ب��ا حمای��ت نهاده��اي مالي به 
خص��وص بانک هاي تخصص��ي در حوزه تولید و 
صنع��ت، برنامه ریزی ه��ای ازم صورت گیرد تا 

موانع پیش روی آنها بررسی و برطرف شود.
وي همچنی��ن از واحده��اي تولی��دي اس��تان 
درخواست کرد با توجه به استفاده از تسهیات و 
مناب��ع بانک صنعت و معدن تمرکز وجوه خود را 

در این بانک افزایش دهند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خبر داد
افزایش اختیارات سرپرستان و رؤساي شعب


