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نرخ کرایه حمل نفتکش ها ۲۰ درصد 
افزایش یافت

نرخ کرایه حمل نفتکش های تحت پیمان شرکت 
ملی پخش بیش از ۲۰ درصد افزایش یافت.

ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی با 
انتشار اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به مشکالت بخش 
حمل و نقل ج��اده ای فرآورده های نفتی که در خردادماه 
گریبانگیر این قشر زحمتکش و پرتالش شده بود، موضوع 
افزایش نرخ حمل کرایه مورد بررس��ی قرار گرفت که با 
موافقت وزیر نفت به تصویب رسید. شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی الزم می دان��د از همکاران 
زحمتکش بخش حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی 
که با تالش خستگی ناپذیر و شبانه روزی در چرخه توزیع 
سوخت کش��ور فعالیت دارند و با در نظر گرفتن منافع 
ملی، خواسته های صنفی خود را در چارچوب قانون و با 

آرامش دنبال کردند، سپاسگزاری و قدردانی کند.

سکه طرح جدید ۴۰ هزار تومان گران شد
در معامالت دیروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی ط��رح جدید با ۴۰ هزار تومان 

افزایش، به ۲ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان رسید.
در جریان معام��الت دیروز بازار آزاد تهران، قیمت 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۴۰ هزار 

تومان افزایش، به ۲ میلیون و ۹۰۶ هزار تومان رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
با ۴۰ هزار تومان افزایش به نرخ دو میلیون و ۷۰۰ هزار 
تومان معامله ش��د. در عین حال، هر نیم سکه ۲۰ هزار 
تومان، ربع سکه ۱۵ هزار تومان و سکه یک گرمی ۵ هزار 
تومان گران ش��د. بر این اساس قیمت هر نیم سکه یک 
میلیون و ۳۷۵ هزار تومان، ربع سکه ۷۱۵ هزار تومان و 

سکه یک گرمی ۴۱۵ هزار تومان است.  ایسنا

اخبار

احتمال کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
معاون وزیر اقتصاد از احتمال کاهش نرخ مالیات بر اشخاص حقوقی خبر داد 
و گفت: وزیر اقتصاد با این اقدام موافق هس��تند و ما مصمم به انجام آن هستیم 

البته نهایی شدن اش به مصوبه دولت و مجلس نیاز دارد.
سیدحسین میرشجاعیان حس��ینی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده 

نرخ مالیات بر درآمد اش��خاص حقوق��ی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش خواهد 
یافت، اظهار کرد: در حال حاضر بنگاه های مختلف با مشکل نقدینگی مواجه هستند و 

کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می تواند به حفظ بخش بزرگی از نقدینگی 
در داخل این بنگاه ها کمک کند.

وی افزود: نظام وام دهی یا نظام بانکی ما مش��کالت خود را دارد که در این راس��تا 
می ت��وان به بحث انجماد دارایی اش��اره کرد. لذا کاهش نرخ مالیات بر درآمد اش��خاص 

حقوقی می تواند بخشی از نقدینگی را در بنگاه های کشور حفظ کند.  مهر

وده  ارزش افز
آخرین تصمیمات از نحوه تخصیص ارز برای بازار تلفن همراه

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای تثبیت 
قیمت در بازار تلفن همراه، اظهار کرد: براساس اعالم تصمیم نهایی از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تامین ارز گوش��ی های تلفن همراه با قیمت زیر 

۳۰۰ دالر از گروه دو، مقداری تکلیف بازار تلفن همراه روشن خواهد شد.
محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره 

وارد کردن گوشی های موبایل با تعرفه باال و پیگیری های وزارتخانه متبوعش در این زمینه، 
اظهار کرد: طبیعتا موضوع تعادل بازار تلفن همراه مقدار زیادی به نرخ ارز وابسته است. 

وی افزود: در این زمینه براساس نامه ای که آقای شریعتمداری وزیر صنعت، معدن 
و تجارت شب گذشته ارسال کردند برای گوشی های با قیمت زیر ۳۰۰ دالر ارز از گروه 
دوم از طریق س��امانه نیما تامین خواهد شد، همچنین برای گوشی هایی با قیمت باالتر 

از ۳۰۰ دالر نیز ارز از گروه سوم تخصیص داده خواهد شد.  ایسنا

وی آنتن  ر
سود سهام عدالت امسال افزایش می یابد

رئیس کل سازمان خصوصی س��ازی درخصوص میزان سود تقسیمی مربوط به 
سال مالی ۹۶ شرکت های سرمایه پذیر گفت: با توجه به مجامع برگزارشده پیش بینی 
می ش��ود امسال سود بیشتری میان مشموالن سهام عدالت نسبت به سال گذشته 

تقسیم شود.
علی اشرف پوری حسینی افزود: طبق قانون هر آن چیزی را که دولتی و عمومی 

به مفهوم نهادهای عمومی غیردولتی نباشد، بخش خصوصی قلمداد می شود. بر این اساس 
مطابق قانون مکلف هستیم هرآنچه متعلق به دولت است به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی درخصوص مش��کالت موجود در زمینه اجرای سیاس��ت خصوصی سازی در کشور 
گفت: مقاومت هایی که در زمینه واگذار ی ها صورت می گیرد یکی از این مش��کالت است، 
به عنوان مثال هیئت مدیره شرکت ها در برخی شرکت ها به دلیل رانت ها و مزایایی که دارند، 

حقوق و مزایای خود را به صورت کامل دریافت می کنند.  تسنیم

اصل 44

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000782 مورخ 1397/2/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد برجسته فرزند حسن بشماره شناسنامه 99 كدملى 4132070980 صادره 
از بروجرد به مقدار 567/17 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2933/57 مترمربع 
پالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 147 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر مبايع 
نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه خانم معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده است. 
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278/1– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000781 مورخ 1397/3/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى احمد فروتن فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 906 كدملى 4130585509 
صادره از بروجرد به مقدار 2366/40 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2933/57 
مترمربع پالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 147 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر 
مبايع نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه خانم معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 13976032200300048 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم حنيفه ريگى تنها فرزند پيرك بشماره شناسنامه 76 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 383/90 مترمربع قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى تابترش كوچه منشعبه از خيابان 
شــقايق بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد انور جمالزهى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: چهارشــنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

97/4/28- م الف/215
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002356 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قدوس شه كرم زهى تنها فرزند جنگى بشماره شناسنامه 10938 صادره 
از خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 2236 مترمربع قســمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در 
اراضى ناصرآباد حاشــيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى لعل 
عمرزهــى محرز گرديده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/199
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002354 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدارحم ناروئى اكبرى فرزند جهانگير بشماره شناسنامه 1959 صادره از 
خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2714 مترمربع قسمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
ناصرآباد حاشيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى لعل عمرزهى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/200
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000507 مورخــه 1397/2/27 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب شهنوازى آزاد فرزند يار محمد بشماره شناسنامه 3262 صادره از 
گشــت در يك باب خانه به مساحت 193/17 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش كوچه منشعبه از خيابان قدس جنوبى منشعبه از خيابان رودكى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از 
مالك رســمى آقاى جنگى حســين زهى زمانى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/169
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000559 مورخه 1397/2/31 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پرى ريگى مطلق فرزند پيرداد بشماره شناسنامه 120 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مساحت 219/50 مترمربع قسمتى از پالك 1942 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما ارامش كوچه منشعبه 
از خيابان ســرباز بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م 

الف/168
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000499 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدانظر سورى زهى فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 5896 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مساحت 247/50 مترمربع قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه بن بست منشعبه از 
كوچه 8 مترى منشعبه از خيابان خيام بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن سلطانى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/165
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000547 مورخه 1397/2/31 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ماه پرى كمال زائى فرزند عبدالغفور بشماره شناسنامه 99 صادره از خاش در يك 
باب خانه به مســاحت 258/33 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن حبش بخش 4 
بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى يعقوب ياراحمد زهى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/164
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 1396760322003000557 مورخــه 1397/2/31 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش كردى تمين بشماره شناسنامه 221 صادره از خاش در يك باب 
مغازه به مساحت 16 مترمربع پالك 2 فرعى از 94 اصلى قطعه 1 واقع در خيابان ايرانشهر بخش 4 بلوچستان شهر 
خاش خريدارى از مالك رسمى  آقاى محمد حسين طاهرى ايرند آبادى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/163
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000491 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش يارمحمدى كرنچى فرزند الل محمد بشماره شناسنامه 10617 صادره از 
خاش در يك باب خانه به مســاحت 269/50 مترمربع قســمتى از پالك 703 – اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
نو خيابان 12 مترى منشعبه از كوچه 10 مترى منشعبه از خيابان پيشنهادى منشعبه از جاده سنگى به طرف مجتمع 
تفريحى چهل ستون منشعبه از جاده آسفالته به طرف كارخانه سيمان بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى ازمالك 
رســمى آقاى عيســى جمالزهى مقدم محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 

97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/162
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ابوالفضل شريفى فرزند عيسى 
خواهان محمدرضا زينالى قشــالقى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى ابوالفضل شريفى به خواسته اعسار از 
پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982988200185 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارســتان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 10:00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آوين دادرســى مدنى به علت محهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/923
متصدى امور دفترى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا كريمى بيامهء فرزند لطفعلى
خواهــان نماينــده دادســتان دادســراى عمومــى و انقــالب كرمانشــاه ارجــاع و بــه شــماره پرونده كالســه 
9609988311400801 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/29 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/911
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق)

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000782 مورخ 1397/2/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد برجسته فرزند حسن بشماره شناسنامه 99 كدملى 4132070980 صادره 
از بروجرد به مقدار 567/17 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2933/57 مترمربع 
پالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 147 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر مبايع 
نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه خانم معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده است. 
لــذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278/1– تاريخ انتشــار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابر رأى شماره 139760301058000781 مورخ 1397/3/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك دماوند تصرفات 
مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى احمد فروتن فرزند ابراهيم بشــماره شناســنامه 906 كدملى 4130585509 
صادره از بروجرد به مقدار 2366/40 مترمربع مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2933/57 
مترمربع پالك 5791 فرعى مفروز و مجزى شده از پالك 147 فرعى از 56 اصلى واقع در قريه مشاء خريدارى برابر 
مبايع نامه عادى مع الواسطه از تمامى مالكيت رسمى و مشاعى ورثه خانم معصومه خادميان هاشمى محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف/5278– تاريخ انتشار نوبت اول: 97/4/13 و تاريخ انتشار نوبت 

دوم: 97/4/28
رئيس ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 13976032200300048 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم حنيفه ريگى تنها فرزند پيرك بشماره شناسنامه 76 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 383/90 مترمربع قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى تابترش كوچه منشعبه از خيابان 
شــقايق بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد انور جمالزهى محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تســليم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالكيت صادر خواهد شــد. تاريخ انتشــار نوبت اول: چهارشــنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 

97/4/28- م الف/215
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002356 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قدوس شه كرم زهى تنها فرزند جنگى بشماره شناسنامه 10938 صادره 
از خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مســاحت 2236 مترمربع قســمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در 
اراضى ناصرآباد حاشــيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچســتان شــهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى لعل 
عمرزهــى محرز گرديده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ 

انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/199
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139660322003002354 مورخه 1396/12/20 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدارحم ناروئى اكبرى فرزند جهانگير بشماره شناسنامه 1959 صادره از 
خاش در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2714 مترمربع قسمتى از پالك 768- اصلى قطعه 1 واقع در اراضى 
ناصرآباد حاشيه كمربندى 70 مترى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى لعل عمرزهى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/200
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 139760322003000507 مورخــه 1397/2/27 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم زينب شهنوازى آزاد فرزند يار محمد بشماره شناسنامه 3262 صادره از 
گشــت در يك باب خانه به مساحت 193/17 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
حبش كوچه منشعبه از خيابان قدس جنوبى منشعبه از خيابان رودكى بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از 
مالك رســمى آقاى جنگى حســين زهى زمانى محرز گرديده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت 
انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 

چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/169
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000559 مورخه 1397/2/31 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم پرى ريگى مطلق فرزند پيرداد بشماره شناسنامه 120 صادره از خاش در يك باب 
خانه به مساحت 219/50 مترمربع قسمتى از پالك 1942 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى جما ارامش كوچه منشعبه 
از خيابان ســرباز بخش 4 بلوچســتان شهر خاش خريدارى از مالك رســمى آقاى جما آرامش محرز گرديده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 
قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م 

الف/168
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000499 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى خدانظر سورى زهى فرزند عبدالصمد بشماره شناسنامه 5896 صادره از خاش در 
يك باب خانه به مساحت 247/50 مترمربع قسمتى از پالك 699- اصلى قطعه 1 واقع در كوچه بن بست منشعبه از 
كوچه 8 مترى منشعبه از خيابان خيام بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى حسن سلطانى محرز 
گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 
خــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: 

پنجشنبه 97/4/28- م الف/165
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000547 مورخه 1397/2/31 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم ماه پرى كمال زائى فرزند عبدالغفور بشماره شناسنامه 99 صادره از خاش در يك 
باب خانه به مســاحت 258/33 مترمربع قســمتى از پالك 695 اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن حبش بخش 4 
بلوچستان شهر خاش خريدارى از مالك رسمى آقاى يعقوب ياراحمد زهى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/164
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 1396760322003000557 مورخــه 1397/2/31 هيــات اول / دوم موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش كردى تمين بشماره شناسنامه 221 صادره از خاش در يك باب 
مغازه به مساحت 16 مترمربع پالك 2 فرعى از 94 اصلى قطعه 1 واقع در خيابان ايرانشهر بخش 4 بلوچستان شهر 
خاش خريدارى از مالك رسمى  آقاى محمد حسين طاهرى ايرند آبادى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 
بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/163
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139760322003000491 مورخه 1397/2/27 هيات اول / دوم موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك خاش تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قادربخش يارمحمدى كرنچى فرزند الل محمد بشماره شناسنامه 10617 صادره از 
خاش در يك باب خانه به مســاحت 269/50 مترمربع قســمتى از پالك 703 – اصلى قطعه 1 واقع در اراضى كهن 
نو خيابان 12 مترى منشعبه از كوچه 10 مترى منشعبه از خيابان پيشنهادى منشعبه از جاده سنگى به طرف مجتمع 
تفريحى چهل ستون منشعبه از جاده آسفالته به طرف كارخانه سيمان بخش 4 بلوچستان شهر خاش خريدارى ازمالك 
رســمى آقاى عيســى جمالزهى مقدم محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 

97/4/13- تاريخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 97/4/28- م الف/162
رئيس ثبت اسناد و امالك خاش

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى ابوالفضل شريفى فرزند عيسى 
خواهان محمدرضا زينالى قشــالقى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى ابوالفضل شريفى به خواسته اعسار از 
پرداخت هزينه دادرســى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982988200185 شعبه 
2 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارســتان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 1397/07/17 ساعت 10:00 تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آوين دادرســى مدنى به علت محهول المكان بودن خوانده و 
درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ نشر آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 

در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/923
متصدى امور دفترى شعبه دوم حقوقى دادگسترى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم محمدرضا كريمى بيامهء فرزند لطفعلى
خواهــان نماينــده دادســتان دادســراى عمومــى و انقــالب كرمانشــاه ارجــاع و بــه شــماره پرونده كالســه 
9609988311400801 شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/29 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/911
مدير دفتر دادگاه كيفرى شعبه 107 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (107 جزايى سابق)

آگهى مفقودى
مدرك فارغ التحصيلى اينجانب وحيد عابدى فرزند حســين به شــماره شناسنامه 978 صادره از بجنورد در 
مقطع كاردانى رشــته عمران صادره از واحد دانشــگاهى آزاد اســالمى بجنورد با شــماره 5754 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مى باشــد.از يابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد بجنورد به نشانى 
خيابــان دانشــگاه – دانشــگاه آزاد اســالمى بجنوردارســال نماينــد. بجنــورد -نوبــت اول:97/03/29- نوبت 

دوم:97/04/13- نوبت سوم:97/04/28

اينجانب احمد محمدى سخترآبادى  مالك خودروى پژو پارس  به شماره شهربانى 599 ب  17ايران 26وشماره 
شاسى NAAN21CA3DK160165وبه شماره موتور 124K0087592به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى 
رو نوشــت المثنى اسناد مذكور را نموده اســت لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقى سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.بديهى 

است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بجنورد

برگ سبز پژو پارس به شماره پالك 599 ب 17 ايران 26 مدل 1391 بنام حيدرعلى برزگر مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. بجنورد

برگ سبز (شناسنامه)  خودرو سوارى پژو 405 جى ال ايكس آى 1/8 به رنگ بژ متاليك مدل 83 به شماره 
انتظامى 397 ص 46 ايران 49 و به  شــماره موتور 12483160931 و به شــماره شاســى 83069715 به نام 

صغرى شكرى زاده مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى با شد.ياسوج

برگ ســبز (شناســنامه) خودرو مينى بوس آرين تيپ C616رنگ ســفيدروغنى مدل 94به شماره انتظامى 
661ع 97ايران 73به شــماره موتور 89179408 و شماره شاســى NAB379619FA000025 به نام محمود 

خالوئى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.ياسوج

مــدرك فارغ التحصيلــى اينجانب هدايت اله ويســى خيرآباد علياء فرزندكرامتعلى به شــماره شناســنامه  
96صادره از گچساران در مقطع كارشناسى رشته تاسيسات حرارتى و برودتى  صادره از واحد دانشگاهى نجف آباد 
به شماره 26425مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. .از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك مذكور را 
به دانشــگاه آزاد اســالمى واحدنجف آباد  ارسال نمايد. ياسوج.. نوبت اول: 97/4/28 – نوبت دوم:97/5/11- 

نوبت سوم: 97/5/25

ســند فروش و شناسنامه مالكيت خودرو پژو پارس به شماره پالك ايران 95- 983س32 و شماره موتور 
12488166597 و شماره شاسى NAAN01CA4AE663011 متعلق به لياقت على دهوارى مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سراوان 

سند و شناسنامه و كارت سوخت خودرو سوارى سيستم سمند تيپ ايكس7 مدل 1390 برنگ سفيد-
روغنى بشماره شاسى NAACN1CM2BF755003 و شماره موتور 12490116217 و شماره پالك ايران 

84-332 د 51  به نام حميده رنجبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

ســند و شناسنامه خودرو سوارى هاچ بك سيســتم پژو 206 تيپ 206TU3 مدل 1396 برنگ سفيد 
بشــماره شاســى NAAP03EE3HJ497368 و شماره موتور 165A0129813 و شــماره پالك ايران 84-

231 ب 89 به نام حسن قاسمى ازغندى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 715/96 شوراى حل اختالف 
خواهان: فرزاد خليل طهماسبى فرزند محمد كرمعلى - ساكن لردگان –منطقه خانميرزا- روستاى كرتگل با 
وكالت محمد حسن حيدرى خوانده: 1- بهمن نورى ارشاد فرزند آزادعلى- مجهول المكان – خواسته: مطالبه مبلغ 
يكصد و پنج ميليون ريال. وقت رســيدگى: 97/5/29 ســاعت 10/30 . خواهان دادخواستى به خواسته مذكور 
در مورخه 96/5/26 به طرفيت خوانده تقديم شعبه پنجم شوراى حل اختالف نموده كه به كالسه 715/96 ثبت 
گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست 

و ضمائم آن در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه پنج لردگان

آگهى 
خواهان سيد مسعود حيدرى فرزند سيد مجتبى به شرح دادخواست تقديمى ثبت شده به كالسه 970315 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدرضا اركالون در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت آن متوفى منحصر است به: 1- رز اركالون فرزند محمدرضا به ش 
ش 0152811613 فرزند متوفى 2- داران اركالون فرزند محمدرضا به ش ش 0010851216 فرزند متوفى 
3- دانا اركالون فرزند محمدرضا به ش ش 0060836520 فرزند متوفى 4- دنيا اركالون فرزند محمدرضا به ش 
ش 0082678571 فرزند متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به 

اين شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف شهرستان شهركرد- رحمان آماده

آآگهى رونوشت حصر وراثت 
خانم وحيده دهوارى داراى شناســنامه شماره 3700358267 بشــرح دادخواست به كالسه 970213 از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان غالم محمد دهوارى بشناسنامه 
16 در تاريــخ 96/6/19 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- رسول بخش دهوارى فرزند غالم محمد به ش ملى 3690306930 متولد 1372 پسر متوفى 2- اميرمحمد 
دهوارى فرزند غالم محمد به ش ملى 3691745131 متولد 1396 پســر متوفى 3- اســماعيل دهوارى فرزند 
غالم محمد به ش ملى 3690610664 متولد 1380 پسر متوفى 4- راضيه دهوارى فرزند غالم محمد به ش ملى 
3690924782 متولد 1386 دختر متوفى 5- آتنا دهوارى فرزند غالم محمد به ش ملى 3691322395 متولد 
1391 دختر متوفى 6- عصمت دهوارى فرزند غالم محمد به ش ملى 3690409918 متولد 1374 دختر متوفى 
7- عايشــه دهوارى فرزند غالم محمد به ش ملــى 3690517109 متولد 1378 دختر متوفى 8- آمنه دهوارى 
فرزنــد غالم محمد به ش ملى 3690740673 متولد 1382 دختر متوفى 9- وحيده دهوارى فرزند محمد رحيم 
به ش ملى 3700258267 متولد 1358 همسر متوفى ، اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در 
يك نوبت پى در پى ماهى يكمرتبه آگهى مينمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از 

تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد . 
 رئيس شعبه يكم شوراى حل اختالف سراوان

آگهى حصر وراثت
بانو: مريم ، شــهرت: چاكى پور خيرآبادى ، نام پدر: على بشناســنامه 1363 صادره از دزفول درخواســتى 
بخواســته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم اكبر ، شهرت: مريدى بشناسنامه 
267 صادره انديمشــك در تاريخ 15/ 10/ 1387 در انديمشــك اقامتگاه فوت ورثــه اش عبارتند از:  1_ روح 
الــه مريدى (پســر متوفى) كد ملــى 2002871523 صادره از دزفول 2_ مجتبى مريدى (پســر متوفى) كد ملى 
2003065581 صادره از دزفول 3_ پريوش مريدى ( دختر متوفى) كد ملى 2002819173 صادره از دزفول 
4_ مهناز مريدى (دختر متوفى) كدملى 1930951523 صادره از انديمشــك 5_ حديث مريدى ( دختر متوفى) 
كدملــى 5269916967 صادره از شــوش 6_ فاطمه مريدى (دختر متوفى) كد ملــى 5269611457 صادره از 
شوش 7_ زهرا مريدى (دختر متوفى) كدملى 2002865353 صادره از دزفول 8_ سحر مريدى (دختر متوفى) 
كدملى 1930951639 صادره از انديمشــك  9_ زبيده سگوند (همسر متوفى) كدملى 2003120661 صادره 
از دزفــول اينك با انجام تشــريفات قانونى مراتب مزبور را در يــك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراض دارد 
يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر و هر 

وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضى شعبه 11 حكمى شوراى حل اختالف شهرستان انديمشك- مسلم بساطى

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
شــماره پرونــده: 97/ 11/ 256- خواهان: مريم چاكى پور خيرآبادى- خوانــده: روح اله، مجتبى، پريوش، 
مهناز، حديث ، فاطمه ، زهرا ، سحر، همگى مريدى و زبيده سگوند همسر متوفى- خواسته: صدور گواهى انحصار 
وراثت -وقت رســيدگى: 4/ 6 / 97 -خواهان دادخواســتى تســليم دادگاه عمومى انديمشــك نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه 11 شوراى حل اختالف مستقر در دادگاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
براى آن تعيين شده على ايحال به علت مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ظرف 20 روز به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت رسيدگى 

تعيين شده در جلسه دادگاه حضور يابد واال دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
دبير شعبه 11 حكمى شوراى حل اختالف انديمشك

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسيدگى
خواهان خديجه خزلى دادخواستى مبنى بر مطالبه طلب الباقى بطرفيت پيمان زارع برق تسليم دفتر شوراى 
حل اختالف 214 بخش رودهن نموده كه پس از ثبت به كالســه 148/4/97 براى مورخ 97/5/27 ســاعت 16 
تعيين وقت گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آ.د.م. مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى شــود تا خوانده از تاريخ نشر 
آگهى ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نســخه اى از دادخواســت و ضمائم را 
دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رســيدگى حضور بهم رســاند در صورت عدم حضور شــورا غيابا رسيدگى 

خواهد كرد.م الف/5314
شوراى حل اختالف شعبه چهارم رودهن

متن آگهى
خواهان بيمه آســيا با نمايندگى روح اله دخانيان دادخواســتى به طرفيت خوانده احمد اســدى سياه الخ به 
خواســته مطالبه وجه بابت ... تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان شهرســتان شاهرود نموده كه جهت رسيدگى 
به شــعبه اول شــوراى حل اختالف شهرستان شاهرود واقع در شاهرود خيابان تهران چهارراه دادگسترى ارجاع و 
به كالسه 9709982750100192 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1397/5/30 و ساعت 11 تعيين شده 
است به علت مجهول المكان بودن خوانده احمد اسدى سياه الخ و درخواست خواهان بيمه آسيا با نمايندگى روح 
اله دخانيان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دســتور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده احمد اسدى سياه الخ پس از نشر آگهى و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 دبير شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان شاهرود – قاسمى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى محمد شناوريان بشماره شناسنامه 2228 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970219 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان خانم مريم مختارى به 
شــماره شناسنامه 20 در تاريخ 1390/11/30 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى محمد شناوريان فرزند تريچى به شناسنامه شماره 2228 صادره از آبادان پسر متوفى  ، پس 
از انجام تشــريفات قانونى در وقت فوق العاده شــعبه يك شوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل 
و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى نمايد كه ورثه درگذشت منحصر به اشخاص ياد شده در باال بوده و وراث 
ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد قابليت تقسيم 

دارد اين گواهى از حيث مبلغ نامحدود مى باشد. م الف/5310
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم فاطمه رحمتى بشماره شناسنامه 3495 به استناد شهادتنامه و گواهى فوت و فتوكپى شناسنامه ورثه 
درخواستى به شماره 970227 تقديم اين شورا نموده و چنين اشعار داشته كه شادروان آقاى عيسى رحمتى به 
شــماره شناســنامه 183 در تاريخ 1311/3/3 در اقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و ورثه حين الفوت وى 
عبارتند از: 1- آقاى ذبيح اله رحمتى فرزند عيســى به ش ش 184 صادره از دماوند پســر متوفى 2- آقاى خليل 
رحمتى فرزند عيسى به ش ش 185 صادره از دماوند پسر متوفى ، پس از انجام تشريفات قانونى در وقت فوق 
العاده شــعبه يك شــوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل و پس از مالحظه پرونده كار گواهى مى 
نمايد كه ورثه درگذشت منحصر به اشخاص ياد شده در باال بوده و وراث ديگرى ندارد و دارايى آن روانشاد پس 
از پرداخت و انجام حقوق و ديونى كه بر تركه تعلق مى گيرد قابليت تقسيم دارد اين گواهى از حيث مبلغ نامحدود 

مى باشد. م الف/5311
رئيس شوراى حل اختالف حوزه 1 دماوند

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم الهه غفرانى داراى شناســنامه شــماره 1 بشــرح دادخواســت به كالســه 133/4/97 از اين دادگاه 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان مرحوم ننه مالطايفه به شناســنامه 16 
در تاريخ 93/12/23 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- 
الهــه غفرانى فرزند علــى ش ش 1 متولد 1351/1/1 فرزند متوفى 2- مريم غفرانى فرزند على ش ش 5742 
متولــد 67/3/2 فرزند متوفى 3- محمد مهدى غفرانى فرزند على ش ش 1839 متولد 65/2/6 فرزند متوفى 
4- ابوالفضــل غفرانى فرزند على ش ش 92 متولد 1361/6/20 فرزند متوفى 5- انســيه غفرانى فرزند على 
ش ش 464 متولد 1357/12/15 فرزند متوفى 6- حليمه غفرانى فرزند على ش ش 391 متولد 1347/6/1 
فرزند متوفى 7- على غفرانى فرزند محمد رحيم ش ش 275 متولد 1320/8/9 همسر متوفى 8- محمد ابراهيم 
مالطايفه پدر متوفى فوت شده 9- سكينه خاتون مالطايفه مادر متوفى فوت شده 10- محمدرضا غفرانى فرزند 
متوفى فوت شــده ، اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد 

واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/5313
رئيس شعبه چهارم شوراى حل اختالف رودهن

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم ملوك كاكايى فرزند على اكبر
خواهان آقاى حميدرضا مرادى دادخواستى به طرفيت خوانده خانم ملوك كاكايى به خواسته مطالبه مطرح كه 
به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده كالســه 9709988602400078 شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف 
مجتمع شهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات) شهرستان كرمانشاه ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/29 ساعت 
15/30 تعيين كه حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده و ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در شورا حاضر گردد. م الف/3910
دبير شعبه 24 حقوقى شوراى حل اختالف مجتمع شهيد مطهرى (بانك ها و تصادفات)شهرستان كرمانشاه

گهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت ايليا يكتاى خاورميانه سهامى خاص به شماره ثبت 51221
بدينوســيله از كليه سهامداران شــركت ايليا يكتاى خاورميانه دعوت ميگردد در جلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1397/05/09 ساعت 10 صبح به نشانى : مشهد- بين فكورى 60 و صياد شيرازى پالك 437 طبقه 

دوم تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-كاهش تعداد اعضاى هيئت مديره
تاريخ انتشار: 1397/04/28

هيئت مديره شركت

آگهى مفقودى
نقره اى   ٨٣ سال   ٢ تيپ   ٢٠٦ پژو  سوارى  سند 
شاسى  شماره   fsm٨4٦٦1٦٢٠ موتور  شماره  به  رنگ 
٨٣٦1٣٨٢٩ شماره پالك ٧٩ص٩٧٣-11 به نام هادى 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  است  گرديده  مفقود  صبوحى 

مى باشد. 

كــش گروه معیشت  در س��ال های اخی��ر اخبار به خـط 
واس��طه رشد تکنولوژی و استفاده قابل توجه مردم 
از فض��ای مجازی دیگر هیچ خب��ری از تیرس دور 
نمی مان��د اما با وجود چنین اب��زاری همچنان فضا 
برای فساد باز است و روزی نیست که خبری در این 
خصوص منتش��ر نشود. این اتفاق در حالی رخ داده 
که مس��اله فساد و جلوگیری از آن همواره از سوی 

متولیان و تصمیم گیران کشور مطرح شده است. 
مس��اله فس��اد و گس��ترش آن در بخش های 
مختلف کش��ور ا زجمله ح��وزه اقتصادی به حدی 
بوده که مقام معظم رهبری نیز در چندین و چند 
س��خنرانی خود آن مدنظر قرار داده و نس��بت به 

گسترش آن هشدار داده اند.

ضرورت برخورد قاطع
مق��ام معظم رهب��ری در آخرین دیدار خود با 
اعض��ای هیات دولت "تقوی��ت بخش خصوصی" و 
"ضرورت برخورد قاطع با متخلفان "را مورد تاکید 
ق��رار داده و فرمودن��د: »باید با متخلف��ان در هر 
سطحی که هستند برخورد شود.« در همین راستا 
معظم له با مطلوب خواندن دس��تور رئیس جمهور 
مبن��ی بر برخورد با تخلف��ات در واردات خودرو را 
خوب خواندند و افزودند: »البته این دستورها باید 

پیگیری شود تا به نتیجه ی مطلوب برسد.«

ایش��ان با تأکید بر اینکه در مبارزه با مفاس��د 
ابتدا باید با فساد و عنصر متخلف برخورد و سپس 
به طور ش��فاف اطالع رسانی ش��ود، گفتند: »البته 
مس��ئله ی برخ��ورد با مفاس��د در وهل��ه ی اول به 
عهده ی مسئوالن دستگاه ها است و پس از آن باید 

موضوع به قوه ی قضائیه واگذار شود.«
از س��وی دیگر چن��دی پیش رئیس س��ازمان 
بازرسی کل کش��ور اعالم کرد؛ هیچ کاری در کشور 
بدون فساد انجام نمی شود، 8۵ درصد اقتصاد کشور 
دولتی است اما چه اتفاقی افتاده که فساد فراگیر شده 
است؟ بخش خصوصی این قدر دم از مبارزه با فساد 
می زند چه کاری در این باره انجام داده است؟ آیا واقعا 
نمی شد جلوی فساد را گرفت؟ یا اینکه تمایل نداریم 

هزینه مبارزه با فساد را پرداخت کنیم.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی 
این مس��اله و پاس��خ به این سوال که چرا برخالف 
تمام ش��عارهایی که در رویارویی با فساد و مبارزه 
با آن س��رداده می ش��ود اما همچنان اندرخم یک 
کوچه هس��تیم و متولی��ان هی��چ گاه در حل این 

معضل موفق نبوده اند نکات قابل توجهی را مطرح 
می کنند که تا حدودی جای تامل دارد. 

کارشناس��ان با بی��ان اینکه نکت��ه کلیدی در 
رویارویی با فساد در مرحله اول آن است که چرا با 
وجود این تعداد نهاد نظارتی و بازرسی و حسابرسی 
و در یک جمله کنترل های مختلفی که وجود دارد 
اما همچنان ش��اهد انحرافات زیادی در موضوعات 
مالی و اقتصادی هستیم. این افراد بر این اعتقادند 
که ریش��ه اینگونه مس��ایل ۲ نکته کلی��دی دارد 
نخس��ت آنکه نهادهای نظارتی و بازرس��ی همواره 
تالش کرده اند تا وظایف خود را به نحو احس��نت و 
قابل قبول انجام داده و کوش��یده اند تا با کشف این 
افراد متخل��ف زمینه رابرای معرفی آنها مهیا کنند 
اما متاسفانه در اکثر مواقع دیده شده که یا اسامی 
اعالم نمی شود یا اگر هم اعالم شوند از میان تعداد 
کثیری، نام برخی آن هم با حروف اختصاری منتشر 
می شود و دست آخر در هیچ رسانه و محلی نشانی 
از چگونگی برخورد با این افراد دیده نمی شود و در 
نهایت ماحصل این می شود که هر روز شاهد رشد 

فساد در بخش های مختلف کشور هستیم.

عدم تناسب جرم و مجازات
تحلیلگران در واکاوی این مس��اله می گویند؛ 
این نکته ک��ه مجازات ها هیچ گاه با جرایم مرتکب 
ش��ده نیست خود مس��اله ای ش��ده تا زمینه رشد 
فس��اد بیشتر شود. به س��خن دیگر اینکه متولیان 
نتوانس��ته اند یک تعادل و تناس��بی را بین جرم و 
مجازات ایجاد کنند خود مساله مهمی است که به 

رشد این قبیل فسادها دامن زده است. 
قدر مس��لم در فلس��فه ایج��اد قوانین یکی از 
نکات آن اس��ت که مجازات ها متناس��ب با جرایم 
تعریف ش��ود تا پیرو آن ای��ن مجازات ها بازدارنده 
باش��د اما در عمل چنین چیزی دیده نمی ش��ود و 
نتیجه آن می ش��ود که می بینیم اگر نهادی دچار 
تخلف ش��ود س��ایر نهادها هم به تبعیت از آن راه 

تخلف را درپیش می گیرند.
 نکته دوم و قابل تعامل از س��وی کارشناسان 
آن است که در کشوری مانند ایران کثرت قوانین 
بی��داد می کند. به س��خن دیگر کث��رت قوانین و 
آیین نامه ها منجر به آن شده تفسیرهای متعددی 
از رس��انه ها صورت گیرد و به نظر می رسد همین 
تفسیر زمینه ساز فساد در تمام بخش های مختلف 

کشور اعم از اقتصادی و... بوده است.
 این کارشناسان در یک نگاه کلی مساله اصلی 

در بروز چنین اتفاقی را ناشی از پایین بودن سهم 
خصوصی در اقتصاد دانسته و می گویند؛ در صورتی 
که بخش س��هم خصوصی از اقتصاد سهم مناسبی 
بود ش��اید تا این حد شاهد بروز فساد نبودیم و به 

شکل کاراتری می توانستیم آن را هدایت کنیم.
این کارشناسان همچنین وجود این حجم فساد 
را اینگونه تعبیر می کنند که هرچه س��هم دولت در 
اقتصاد بیش��تر باش��د زمینه فساد رش��د بیشتری 
خواهد داش��ت. به عنوان مثال در بازاری مانند ارز 
وقتی بحران و نوسان به اوج خود می رسد مردم تازه 
متوجه می ش��وند که تا چه حد زمینه رشد و فساد 
ش��کل گرفته اس��ت و متولیان به جای حل کردن 

مساله اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده اند.
در یک نگاه کلی می توان این ادعای کارشناسان 
را اینگونه عنوان کرده اند ریش��ه تمام این فس��اد ها 
ریش��ه در س��هم باالی دولت در اقتص��اد و یا عدم 

اجرای قوانینی همچون اصل ۴۴ است.
به اعتقاد این کارشناسان برای حل این معضل 
نیازمند آن هس��تیم که عالوه بر سهم باالی بخش 
خصوصی بکوشیم تا سهم نهادهای دولتی به حداقل 
برس��د و همراس��تا با آن از تکثر قان��ون و مقررات 
جلوگیری به عمل آمده و دس��ت آخر ش��رایط به 
گونه ای رقم بخورد که به نوعی تناسب بین جرایم و 
مجازات ها ایجاد شود تا از بروز و تشدید این جرایم 

جلوگیری به عمل آید. 

سیاست روز دالیل بروز فساد در كشور را بررسی می كند؛

رخنه فساد در اقتصاد دولتی

انتشار اوراق سکه پابرجاست
با وجود اینکه طرح انتش��ار اوراق سکه  در بازار س��رمایه مدتی اس��ت متوقف جنب استانبول
شده و برخی گمانه زنی ها درباره منتفی شدن آن وجود دارد، 
دبی��رکل بانک مرک��زی می گوی��د که این ط��رح همچنان 

پابرجاست و روی میز قرار دارد.

قرار بر این بود تا از نهم تیرماه س��ال جاری بازار س��رمایه 
معامالت اوراق سکه را آغاز کند؛ اما این اتفاق نیفتاد و تاکنون 
نیز اجرایی نشده است. آنطور که محمود احمدی اعالم کرده، 
طرح انتشار اوراق سکه منتفی نشده و مذاکرات و هماهنگی هایی 
برای اجرای آن در حال انجام اس��ت، بنابراین به محض اینکه 
به نتیجه قطعی رسیده و ساز و کار کامل شود، حتما اجرایی 

خواهد شد و در دستور کار قرار می گیرد.  ایسنا

ممنوعیت افزایش قیمت در کاالها
ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود  متع��دد بــــازار روز درخواس��ت های  وج��ود  ب��ا 

تولیدکنندگان اجازه افزایش قیمت به هیچ کاالیی نداد.
یکی از اعضای ستاد تنظیم بازار گفت: در جلسه گذشته 
با وجود درخواست های بخش های مختلف برای افزایش قیمت 

محصوالت خود با هیچکدام از درخواست ها موافقت نشد.
برخی صنایع در این جلس��ه ب��ا توجه به افزایش قیمت 
ارز، ب��اال رفتن قیمت مواد اولیه و هزینه انتقال پول خواهان 
افزایش قیمت محصوالت خود بوده اند اما س��تاد تنظیم بازار 
ب��ا این امر موافقت نکرد. برخ��ی از تولیدکنندگان گفتند در 
صورتی کاالیی س��ود نداشته یا مجبور باش��ند با ضرر آن را 

تولید کنند از تولید آن صرف نظر خواهند کرد.  تسنیم


