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حضور سازمان صنايع كوچك در اجالس 
»استقامت ملی در تولید و خدمات«

ش��انزدهمین اجالس »اس��تقامت ملی در تولید و 
خدمات« برگزار ش��د و در آن غالمرضا ديوساالر مشاور 
مديرعامل و مدير روابط عمومي سازمان صنايع كوچك 
و شهرك هاي صنعتي ايران به نمايندگي از صادق نجفي 

معاون وزير صمت و مديرعامل سازمان حضور يافت.
اين اج��الس توس��ط دبیرخان��ه توس��عه صنايع 
ملی اي��ران با حمايت وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت و س��ازمان صنايع كوچك و 
ش��هرك های صنعتی ايران برگزار شد. اولويت دادن به 
تولید محصوالت و خدمت راهبردی و كاالهای اساسی 
و رفع موانع آن، معرفی تجارب موفق سرمايه گذاری در 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و بررس��ی نحوه بازارسازی 
و اس��تفاده از فرصت های ويژه مناطق آزاد در راستای 
توسعه تولید ملی از جمله اهداف اجالس استقامت ملی 

در تولید و خدمات بود.
در اي��ن همايش نش��ان زرين اس��تقامت ملی در 
خدم��ات س��رمايه گذاری ب��ه علی اكبر امین تفرش��ی 
مديرعامل شركت سرمايه گذاری پارس آريان اهدا شد.

بنابر اين گزارش، شركت پارس آريان موفق شد به 
جهت فعالیت ها و اقدامات اقتصادی و س��رمايه گذاری 
ك��ه انج��ام داده  اس��ت، نش��ان عال��ی پربازده ترين و 
سودآورترين ش��ركت سرمايه گذاری در ايران را از آن 

خود كند.
 

 راه افزايش صادرات 
از مسیر توسعه صنايع كوچك و متوسط 
 مديرعامل صندوق سرمايه گذاری صنايع كوچك، 
به كارگیری مدل توس��عه با محوريت صنايع كوچك و 
متوس��ط را با اهمیت توصیف كرد و گفت: به واس��طۀ 
اولويت قائل شدن برای توسعه صنايع كوچك و متوسط، 

می توان گام های بزرگی در توسعۀ صادرات برداشت.
محمدحس��ین مقیس��ه با اش��اره به اهمیت نقش 
صنايع كوچك و متوسط در اقتصاد گفت: يکی از مزايای 
SME ها انعطاف پذيری و كارايی باالی آنها است كه با 
اافزايش قابلیت صادراتی، می توانند تعامالت خوبی در 
بازارهای بین المللی داش��ته باشند. وی در تشريح آمار 
جهانی صادرات صنايع كوچك و متوسط اظهار داشت: 
س��هم SME ها در صادرات كشور ژاپن 60 درصد، در 
كشور تايوان 70 درصد و در كشور سنگاپور اين رقم به 
90 درصد می رس��د. صادرات صنايع كوچك و متوسط 
ايران نیز براساس آمار موجود سهمی بیش از 10 درصد 

كل صادرات كشور را به خود اختصاص می دهد.

اخبار

روی نُِت نِت

 

با برترين اپراتور اينترنت ثابت كشور 
ش��ركت آس��یاتك ب��ه عن��وان برتري��ن اپراتور 
ارائه دهن��ده اينترنت ثابت كش��ور، جش��نواره فروش 

پايیزی سال 1397 خود را آغاز كرد.
اين جش��نواره از 20 مهرماه 1397 آغاز و تا پايان 
پايیز ادامه خواهد داشت. براساس اين گزارش، كمپین 
گسترده و سراس��ری آس��یاتك با نام روی نُِت نِت، به 
زندگی 360 درجه مش��تركین و دريافت پاسخ سريع، 
به صرفه، جذاب و ب��ا كیفیت خدمات ارتباطی بر پايه 
اينترنت پرداخته است. اين نسل از كمپین های تجاری 
مدرن يک��ی از به روزتري��ن و كارآمدتري��ن روش های 
بازارياب��ی نوين جهانی اس��ت كه مدل بومی ش��ده آن 

توسط شركت آسیاتك طراحی و اجرا شده است. 
اين گزارش حاكیس��ت از مهمتري��ن ويژگی های 
كمپین روی نُِت نِت تاكید بر جايگاه آسیاتك به عنوان 
برتري��ن اپراتور ارتباطات ثابت كش��ور و مهمتر از همه 
تاكید خالقانه به كامل بودن سبد محصوالت و خدمات 
، جهت پاس��خگويی به كلیه نیازهای مشتركین شامل 
نیازهای ش��خصی، خانگی، خدم��ات اينترنت همراه و 

همچنین راهکارهای جامع برای سازمان ها می باشد.
خدمات اينترنت پر س��رعت ADSL2+، سرويس 
جديد "آسیاتل" با امکان جابه جايی شماره تلفن های ثابت 
در سراسر كشور و امکان پاسخگويی و برقراری تماس با 
شماره ثابت از طريق گوش��ی موبايل، خدمات اينترنت 
پرسرعت TD-LTE ، خدمات پهنای باند اختصاصی و 
همچنین امکان برخورداری از امکانات مدرن و باالترين 
ظرفیت ديتاسنتر كشور در برج میالد به عنوان ششمین 
برج مخابراتی بلند دنیا، تنها بخشی از خدمات منحصر به 

فرد آسیاتك در كمپین پايیزه روی نُِت نِت است. 
گفتنی اس��ت در اين جش��نواره با هدف احترام به 
كلیه مشتريان، خدمات، جوايز ويژه و سرويس های ارزش 
افزوده برای مشتركین آسیاتکی و عزيزان غیرآسیاتکی 
پیش بینی ش��ده ك��ه از آن جمله می توان ب��ه هدايای 
ارزشمندی از قبیل تبلت، اش��تراك رايگان VOD و... 
اش��اره كرد. كلیه عالقه مندان به استفاده از اين فرصت 
اس��تثنايی می توانند با مراجعه به س��ايت آس��یاتك به 
آدرس www.asiaterch.ir و ي��ا تم��اس با ش��ماره 
سراس��ری 1544 و همچنین عاملی��ن مجاز فروش در 

سراسر كشور، از مزايای ويژه اين طرح استفاده كنند. 

روی آنتن

وعده مجلس برای حل مشکل بدهی وزارت نیرو
وزي��ر نیرو از وعده مجلس برای حل مش��کالت بخش خصوصی و طلبکاران 
وزارت نیرو خبر داد و گفت: برنامه تفصیلی تامین آب وبرق پیك تابس��تان سال 

آينده در كمیسیون انرژی ارائه شد.
رضا اردكانیان با تاكید بر اينکه گزارش مفصلی از عملکرد صنعت آب و برق در 

پیك تابستان 97 خدمت در اختیار نمايندگان خانه ملت قرار گرفت، عنوان كرد: در اين 
جلسه برنامه تفصیلی پیك تابستان سال آينده در كمیسیون انرژی به عنوان همکار نزديك 

وزارت نیرو ارائه شد و سرفصل های مختلف اين برنامه همچون تولید، توسعه، انتقال، شبکه 
توزيع، برنامه های مديريت مصرف، نیروگاه های تجديدپذير و برق آبی و ساير برنامه های انجام 

شده برای ايجاد شرايط مناسب در تابستان سال آينده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به نزديك شدن به مباحث بودجه 98 تمامی اعضا به بر اين مسئله 

تاكید داشتند كه بايد تمامی ظرفیت های اجرايی و قانونی را به كار گرفت.  پاون

دکل
آغاز فعالیت پست  خصوصی در كشور تا ماه آينده

معاون پستی رگوالتوری از آغاز فعالیت تجاری اپراتورهای خصوصی پست تا 
يك ماه آينده خبر داد و گفت: گردش مالی بخش پس��ت تا پنج سال آينده 543 

درصد رشد خواهد كرد.
 مجتبی نصیری اظهار كرد: دو اپراتور ترن پارت تیپاكس و شركت پست پیشگامان 

بادپا پس از دريافت پروانه، در س��ه حوزه ايجاد زيرس��اخت های الزم، ش��بکه توزيع و 
سامانه های نظارتی در چارچوب پروانه و الزامات رگوالتوری اقدامات الزم را انجام داده اند و تا 

يك ماه آينده سرويس های پستی خود را در قالب اپراتورهای خصوصی اين حوزه ارائه می كنند.
وی افزود: اين اپراتورها متعهدند در سال اول در 10 مركز استان فعالیت خود را به 
طور رسمی آغاز كنند و در حال حاضر گردش مالی بخش پست كشور حدود 9 هزار و 
800 میلیارد ريال است كه با حضور اپراتورهای خصوصی در بخش ارتباطات كشور اين 

بازار در سال پنجم فعالیت، به حدود 63 هزار میلیارد ريال می رسد.  تسنیم 

خ توسعه  چر
استیضاح وزير راه در دستور كار است

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان كشور با تاكید بر اينکه اختالف نظر با 
وزارت راه و شهرسازی مربوط به مطالبه نمايندگان درخصوص نابسامانی بازار مسکن 
است، گفت: استیضاح وزير راه و شهرسازی از دستور كار مجلس خارج نشده است.

ف��رج اهلل رجبی درخصوص آخرين وضعیت رس��یدگی به اق��دام وزير راه و 
شهرسازی در را رابطه با تعلیق پروانه اشتغال به كارش، اظهار كرد: بنده براساس 

حکم رئیس جمهوری، به عنوان رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان كش��ور 
منصوب ش��ده ام، از اين رو موضوع بسیار روشن اس��ت. وی تصريح كرد: رئیس جمهوری 
موضوع تعلیق حکم پروانه اش��تغال به كار بنده از سوی وزير راه و شهرسازی را به دفتر 

بازرسی ويژه ارجاع داده اند.
وی تصريح كرد: طی يك س��ال اخیر پیگیری های فراوانی در رابطه با اوضاع نابسامان 

مسکن و تاثیر منفی آن بر افزايش بیکاری و كاهش اشتغال زايی انجام داده ام.  تسنیم

در حاشیه

ارزی  پیمان س��پاری  مخالفان  دالي��ل عجی��ب و متناقضی را جنب استانبول
برای مخالفت خود مطرح می كنند در حالی كه برخی 
كارشناسان علت عدم استقبال از اين ابزار كنترلی را 

به خطر افتادن منافع عده ای صادركننده می دانند.
اگ��ر دولت، صادركنندگان را وادار كند كه ارز 
حاص��ل از صادرات خ��ود را به كش��ور بازگردانند 
و آن را ب��ه بانك ه��ا ي��ا مراك��ز مش��خصی كه از 
س��وی بانك مركزی تعیین می ش��وند بفروش��ند، 
قانون پیمان س��پاری ارزی اجرايی ش��ده اس��ت. 
پیمان س��پاری ارزی، يک��ی از ابزارهای سیاس��ت 
 )foreign exchange control( ارز كنت��رل 
است. پیمان سپاری ارزی معموال در شرايط كمبود 
ارز برقرار می ش��ود و هدف آن بازگشت ارز حاصل 
از صادرات به كش��ور و جلوگیری از خروج سرمايه 

است يعنی دقیقا مثل شرايط حال حاضر.
اواس��ط ش��هريورماه ب��ود كه بان��ك مركزی 
تکالیف جديدی را ب��رای صادركنندگان در قالب 
پیمان س��پاری ارزی اعالم كرد. همتی رئیس كل 
بانك مرك��زی در اين ب��اره گفت: پیمان س��پاری 
ارزی برای صادركنندگان ضروری ش��ده اس��ت و 
صادركنن��دگان قبل از ص��ادرات بايد تعهدنامه ای 
را امضا كرده و متعهد ش��وند كه ظ��رف2 ماه ارز 
حاص��ل از ص��ادرات خود را به كش��ور وارد كنند.

وی افزود: مطمئن هستیم با توجه به اينکه قیمت 
ارز برای صادركنندگان خوب ش��ده است، بايد ارز 
حاصل از صادرات خود را به داخل از كشور بیاورند 

تا جريان واردات و صادرات به خوبی انجام شود.

ادعاهای عجیب مخالفان؛ 3 پاسخ به آنها
اما مقط��ع كنونی اين ابزار كنترلی مخالفان و 
موافقانی خاص خود را پیدا كرده است. در اين بین 
عمده مخالفان پیمان سپاری را متولیان صادرتی و 
اف��رادی كه به نحوی منافعش��ان ب��ا صادرات گره 

خورده است تشکیل می دهند.

الهوتی رئیس كنفدارسیون صادرات در موضع 
گیری شديد الحنی در اين باره گفته بود: آن طور كه 
انتظار می رفت در 6 ماهه نخست سال، ارز حاصل از 
صادرات به سامانه نیما وارد نشد و دولت در اين مدت 
توافقات متع��ددی با صادركنندگان اصلی كه همان 

80 درصد مديران دولتی و خصولتی داشته است.
وی با اشاره به اينکه بخش خصوصی كه عمدتا 
صنايع كوچك و متوس��ط هستند، محدود است و 
برای تامین س��رمايه در گردش خود مجبورند ارز 
حاصل از صادرات را برای ادامه فعالیت به كش��ور 
بازگردانند افزوده بود: ما به طور كلی با پیمان سپاری 
مخالف هستیم و فکر می كنیم پیمان سپاری و اخذ 
تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخالف 

قانون صادرات و واردات است.
امی��ر عابدی نايب رئیس كمیس��ون توس��عه 
صادرات با گفتاری مشابه عنوان كرده بود: عمده ارز 
و امکانات در اختیار خصولتی ها و شبه دولتی هاست 
كه بايد ارز خود را برگردانند و پیمان سپاری ارزی 

فقط برای بخش خصوصی محدوديت می آورد.
ام��ا در پاس��خ باي��د گف��ت اوال؛ همانگونه كه 
خصولتی های دولتی مثل پتروشیمی ها و فوالدی ها 
تخلف در ارزآوری به كشور داشته اند و باعث عرضه 
قطره چکان��ی ب��ه نیما بودند و اين مس��ئله صدای 
اعتراض رئیس جمه��ور را نیز درآورد بنابراين خود 
دولت مصلحت انديش��یده كه بر علیه شركت های 

متخلف خود قانون پیمان سپاری را وضع كند. 
ثانی��ا؛ عزيزان صادركنن��ده خصوصی صراحتا 
می گويند كه چون كس��ب و كارشان كوچك است 
مجبور به بازگشت ارز به داخل هستند پس سوال 

اينجاس��ت چرا هراس از پیمان س��پاری دارند و در 
برابرش مقاومت می كنند چراكه در پیمان س��پاری 
دقیقا مطابق می��ل صادركنندگان آنها را مکلف به 

بازگشت ارز و سرمايه می كند.
ثالثا؛ رئیس كنفدارسیون صادرات پیمان سپاری 
را خالف قانون صادرات عنوان كرده است در حالی 
ك��ه هی��أت وزي��ران در فروردين ماه س��ال جاری 
دس��تورالعمل 16 ماده ای را به منظور س��اماندهی 
و مديري��ت ب��ازار ارز تصوي��ب و ابالغ كرده اس��ت 
ك��ه براس��اس م��اده 6 اين دس��تور العم��ل كلیه 
صادركنندگان مکلف شده اند ارز حاصل از صادرات 
را مطابق ترتیباتی كه توسط بانك مركزی مشخص 

می شود، به چرخه اقتصادی كشور بازگردانند.

علت مقاومت در برابر پیمان سپاری چیست؟
س��یدبهاءالدين حسینی هاشمی رئیس اسبق 
بانك صادرات درباره عدم اس��تقبال صاركنندگان 
از پیمان سپاری می گويد: اس��تقبال از اين پیمان 
بس��یار كم اس��ت چراكه با مناف��ع صادركننده در 
تضاد است و به دلیل اينکه صادركننده تمايل دارد 
تا نرخ ارز باالترين نرخ در بازار باش��د نه نرخ های 
مبادل��ه ای، نیم��ا و... و علت اينک��ه از اين پیمان 
اس��تقبال نمی كنند وجود ب��ازار آزاد با قیمت های 
باالتر اس��ت. پیمان س��پاری ارزی در شرايط فعلی 
كشور، اقدام مثبتی است زيرا كسی كه با استفاده 
از امکانات كش��ور كااليی را تولید و از كشور خارج 
می كن��د، به طور حتم ارز حاص��ل از صادرات نیز 
بايد ب��ه اقتصاد كش��ور بازگرداند ام��ا اين پیمان 

همیشه با عدم استقبال مواجه است.

شفافیت نیما ارمغانی برای موفقیت پیمان سپاری
يك عل��ت عدم موفقیت پیمان س��پاری ارزی 
در گذش��ته نبود س��امانه های ش��فاف ارزی بوده 
اس��ت. هرچقدر ش��فافیت در بازار ارز و جريان ها 
ورودی و خروجی ارز افزايش يابد، میزان موفقیت 
پیمان سپاری ارزی بیش��تر خواهد بود. به عبارتی 
الزم است مشخص شود كه منابع و مصارف ارزی 

كشور و مبادی حركت آن به چه صورت است.
اما اكنون با راه اندازی سامانه نیما توانسته ايم تا 
حدی به سوی شفافیت ارزی حركت كنیم بنابراين 
به همان اندازه بستر برای پیمان سپاری آماده شده 
است. سامانه نیما قابلیت دارد با تجمیع سامانه های 
جامع تجارت، س��امانه ثبت س��فارش، پرتال ارزی، 
س��امانه جامع امور گمركی، س��امانه س��نا، ضوابط 
تجاری و ضوابط يکپارچه مجوزها می تواند به محل 
تالقی جريان های ورودی و خروجی ارز تبديل شود 

و شفافیت را به بازار ارز هديه بدهد.
پیمان س��پاری ارزی اگرچ��ه ب��ه عن��وان يك 
اس��تراتژی مقابله با خروج سرمايه از كشور از سوی 
سیاستمداران اجرا می شود و زمانی كه خروج سرمايه 
بیش از حد بشود و حساب سرمايه با كسری بسیار 
مواجه ش��ود، سیاس��ت كنترل ارز و پیمان سپاری 
ارزی ض��روری جلوه می كند. طبق گفته محمدرضا 
پورابراهیم��ی نماينده مجلس ش��ورای اس��المی، 
نوسانات بازار ارز ايران میزان خروج سرمايه تا اواخر 
اسفند سال گذش��ته میزان 30 میلیارد دالر كرده 
اس��ت كه اين میزان در مقايسه با سال های گذشته 
بی س��ابقه اس��ت. برخی از كارشناس��ان اقتصادی، 
میزان خروج سرمايه را بدون در نظر گرفتن میزان 

تأمین مالی های خارجی جذب شده در سال 1396 
عدد 46 میلیارد دالر عنوان می كنند.

يک��ی از داليلی كه كمك ش��ايانی به تس��هیل 
خروج س��رمايه از كش��ور كرده اس��ت، عدم انتقال 
و اظهار درآمده��ای ارزی صادركنن��دگان )به ويژه 
صادركنندگان عمده( به داخل كش��ور بوده اس��ت. 
همانگونه كه تجربه نشان داده عدم اظهار درآمدهای 
ارزی در كنار تحريم های مالی و بانکی پیش رو، ورود 
ارز ناشی از صادرات به كشور را با مشکل مواجه خواهد 
كرد. بنابراين در ش��رايط خطیر فعل��ی كه نیازمند 
افزايش ذخیره ارزی در برابر تحريم ها هستیم بايد هر 
ابزاری كه ش��ده جلوی فرار ارز صادراتی گرفته شود 
و ارز صادركنندگان عمده از جمله پتروش��یمی ها و 
فوالدی ها كه توسعه خود را تاكنون مرهون يارانه های 
دولتی از جمله خوراك ارزان و هزينه های ناچیزآب، 

برق و... بوده اند را باز گردانده شود.
از سوی ديگر برخی اقتصاد دانان پیمان سپاری 
را ب��ا اقدام��ات نظارتی اثر بخش می دانند. حس��ن 
سبحانی استاد اقتصاد دانش��گاه تهران در اين باره 
معتقد است: پیمان سپاری ارزی يکی از سیاست های 
ض��روری اس��ت،گفت: م��ن از اين سیاس��ت دفاع 
می كنم، البته به شرط نظارت؛ در گذشته حتی اين 
قانون يك منبع درآمد ريالی برای دولت ايجاد كرده 
بود. مثال ب��ه ازای هر پیمان س��پاری رقمی درنظر 

گرفته شده بود كه به خزانه واريز شود.
س��بحانی از سوی ديگر بهانه های تخته كردن 
پیمان س��پاری را غلط می داند و می گويد: كس��ی 
در اين ش��رايط می خواهد ص��ادرات انجام دهد و 
از معافیت مالیاتی منتفع شود و امکاناتی كه برای 
صادرات غیرنفتی هس��ت را منتفع ش��ود، بايد در 
قبال آن متعهد باشد چیزی هم به كشورش بدهد. 
مثال ارز خود را اعالم كند.بنابراين نمی توان گفت 
چون پیمان س��پاری ممکن است فساد ايجاد كند، 
پس نبايد اجرا شود.در اين صورت هیچ وقت تولید 

راه نمی افتد. تسنیم

موافقان و مخالفان تشریح کردند؛

ادعاهای مخالفان پیمان سپاری ارزی

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى رضا بذرافشان قاضى محله 
فرزند عباس خواهان تعاونى اعتبارى ثامن االئمه دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى 
رضا بذرافشان قاضى محله به خواسته مطالبه خسارت دادرسى- مطالبه وجه چك- تامين 
خواسته- مطالبه خسارت تاخير تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709980228300600 شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,09,05 ساعت 10:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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. 
دادگاه   23 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى     110/79044  
تهران بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

 خواهان كارخانجات توليدى صدف لعاب يزد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى سعيد 
صالحى شبسترى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709980229000570 شعبه 30 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد 
مدنى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,26 ساعت 11:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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. 
دادگاه   30 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110,79042  
تهران مدنى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى كامران رفيعى و خانم منيزه عذرا 
احمدى خواهان مسعود اسدى مطلق- ميترا اسدى مطلق دادخواستى به طرفيت خوانده 
پرداخت محكوم  از  اعسار  به خواسته  احمدى  منيزه عذرا  خانم  و  رفيعى  كامران  آقاى 
به مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709980228300545 
شعبه 23 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397,08,26 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
و درخواست خواهان  خوانده  بودن  مجهول المكان  علت  به  دادرسى مدنى  آيين  قانون 
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 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد. 
دادگاه   23 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110,79040  
تهران بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى حسين فرجى پيراقوم فرزند 
فرجى  حسين  آقاى  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  زارعيان  اميد  آقاى  خواهان  ودود 
پيراقوم به خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى- ابطال چك مطرح كه به اين شعبه 
دادگاه عمومى  پرونده كالسه 9709980228300643 شعبه 23  به شماره  و  ارجاع 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,08,26 
ساعت 09:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين 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. 
دادگاه   23 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى   110,79039  
تهران بهشتى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

آقاى على اصغر سجده به شماره شناسنامه 6069 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
پرونده 209,1,97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
 1394,01,12 تاريخ  در   7 شناسنامه  شماره  به  سجده  محمدعلى  شادروان  كه  داده 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
على اصغر سجده ش ش 6069 ت ت 1350 صادره از تهران پسر متوفى 2- محمدحسن 
سجده ش ش 2942 ت ت 1339 صادره از تهران پسر متوفى 3- محمدحسين سجده 
ش ش 597 ت ت 1344 صادره از تهران پسر متوفى 4- عباس سجده ش ش 21835 
ت ت 1346 صادره از تهران پسر متوفى 5- رضا سجده ش ش 2806 ت ت 1352 
صادره از تهران پسر متوفى 6- خديجه سجده ش ش 3605 ت ت 1341 صادره از 
تهران دختر متوفى 7- فاطمه سجده ش ش 4146 ت ت 1349 صادره از تهران دختر 
متوفى 8- مليحه كوچك صادقى ش ش 55854 ت ت 1319 صادره از تهران همسر 
متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين 

آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران لواسانات  اختالف  حل  شوراى   1 شعبه  رئيس   110,79036  

آگهى مفقودى 

ســند كمپانى وبرگ سبز(شناسنامه) خودرو ســوارى زانتيا نقره اى سيستم سيتروئن تيپ SXمدل 83 به 
شماره انتظامى 379هـ22ايران63 و به شماره موتور 00331828 و شماره شاسى S1512283114597 به نام 

جواد عبودى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد .ياسوج

ســند و برگ سبز(شناسنامه)ســوارى ســيتروئن SXزانتيامدل 88رنگ مشــكى متاليك به شماره انتظامى 
544ص 12ايران49به شــماره موتور90089و شماره شاسى S1512288181071 به نام دالور بهرامى مفقود 

گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد . ياسوج

برگ ســبز ســوارى پرايد تيپ صبا GTXمدل 82رنگ سفيد به شــماره انتظامى 232ص17ايران 49و به 
شماره موتور 452838و شماره شاسى S1412282917890 به نام  عباس دبيرى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد ياسوج

كارت و بيمه نامه و كارت ســوخت خودرو ســوارى پژو تيپ PARS XU7مدل 1396برنگ ســفيد-روغنى 
بشــماره موتور 124K1138937و شــماره شاســى NAAN01CE7HH014163و بشــماره پالك ايران 84-

497ب14به نام على اعمالى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت و شناسنامه(برگ سبز) خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 131SE  مدل 1395 برنگ سفيد بشماره 
موتور M13/5579675و شماره شناسايىNAS411100G3471996 و بشماره پالك ايران 84-867 ص 32 

به نام نازى عبداهللا پورى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

شناســنامه(برگ سبز) خودرو وانت سيســتم پيكان تيپ 1600i مدل 1389 برنگ سفيد-روغنى بشماره 
موتور 11488105546و شماره شاسىNAAA36AA3AG204952 و بشماره پالك ايران 94-241 د 23 به 

نام حبيب داورى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1386 رنگ ســفيد بشــماره پــالك ايــران82-114ق86 بشــماره موتور 
1808359 و شــماره شاســى S1412285006117 بنام سمانه شاكريان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد. (سبزوار) 

كليه مدارك اعم از برگ سبز وسندكمپانى سوارى پژو405 مدل 1386 رنگ نقره اى متاليك بشماره پالك 
ايران 36-349 و 27 بشماره موتور 12486026264 و شماره شاسى 40412218 بنام محسن واليتى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

مــدرك فارغ التحصيلى اينجانب مرتضى شــعبانى اصــل فرزند محمــود ش ش 0780379942 صادره از 
ســبزوار در مقطع كارشناسى رشــته حقوق صادره از واحد دانشگاهى آزاد ســبزوار با شماره 2525911 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد. از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاداسالمى واحد سبزوار 

به نشانى خيابان دانشگاه، ميدان دانشگاه ارسال نمايد.( نوبت سوم) (سبزوار)

برگ ســبز خــودرو وانت پيكان مــدل 1389 به شــماره انتظامــى 761ق87- ايران 19 به شــماره موتور 
11489085121 و به شــماره شاسى NAAA46AA8BC170733 بنام سيروس نبئى سنقرى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

برگ ســبز ســوارى هاچ بك ، سيستم ســايپا، تيپ تيبا 2 ، به رنگ نوك مدادى متاليك مدل 1395 بشماره 
موتورM15/8350562  شــماره شاســى 1066517 به شــماره پالك انتظامى ايــران 22-497ب35 متعلق به 

اينجانب سپهر نظرى بشماره ملى 0064721701 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. شاهرود

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

برابر راى شــماره 139760329012001750 مورخ 1397/6/6 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گرمسار تصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضى آقاى علينقى متولى فرزند تقى به شماره شناسنامه 240 صادره از ... در قسمتى از ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى به مســاحت 188/20متر مربع پالك 4 فرعى از 1- اصلى مفروز و مجزا شــده از 
پالك 4 فرعى از 1-اصلى قطعه واقع در حســين آباد حاج تقى خريدارى از مالك رســمى آقاى قاسم قاسمى 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 اگهى به مدت دوماه 
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: 607
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/7/3- تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/7/19         

 رئيس ثبت اسناد و امالك گرمسار- حسن رامه

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

بــراب رراى شــماره 139760301206001534مورخ 1397/06/22 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى ملك بهارستان تصرف مالكانه 
بالمعارض آقاى محمود قنبرى فرزند ابراهيم به ش ش 3 صادره از شهريار در ششدانگ يك قطعه زمين با بناى 
احداثى در آن به مساحت 1694/42 متر مربع در قسمتى از پالك 152 اصلى قطعه 19 تفكيكى واقع در تهران 
حوزه ثبتى شهرســتان بهارستان خريدارى از مالك رسمى اقاى غالمعلى سميعى محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى دارند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 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 سن مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1397/07/05                                    تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/07/20

م الف/1399
 عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

حصروراثت
نظر به اينكه خانم فاطمه كوشكى داراى شناسنامه شماره 108 به شرح دادخواست به كالسه 4/97/464 از 
اين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صديقه كارفروش به شناسنامه 
1453 در تاريخ 1394/10/27  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت به:1-محمدتقى كوشــكى فرزند غالمعلى ش ش9  متولد 1326 سبزوار-كوشك فرزند2-فاطمه كوشكى 
فرزند غالمعلى  ش ش 108 متولد 1340 ســبزوار فرزند3-مهدى كوشكى فرزند غالمعلى ش ش 1436 متولد 
1345 سبزوار-كوشك فرزند4-حسين كوشكى فرزند غالمعلى ش ش 29694 متولد 1338 سبزوار فرزند5-

رمضانعلى كوشكى فرزند غالمعلى ش ش 25959 متولد 1330 سبزوار فرزند6-طاهره كوشكى فرزند غالمعلى 
ش ش 26091 متولــد 1331 ســبزوار فرزند7-طيبه كوشــكى فرزند غالمعلــى ش ش 28254 متولد 1335 
ســبزوار فرزند8-زهرا كوشــكى فرزند غالمعلى ش ش 197 متولد 1344 ســبزوار فرزند-ورثه ديگرى ندارد.

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركســى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ  نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.(م الف 97/100/542)
قاضى شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

متن آگهى
به اطالع مى رســاند اينجانب / ابوالقاســم آقابابائيان نجف آبادى  مالك / مالكين قســمتى مشاع از 6 دانگ 
مشاع پالك ثبتى 13/217 واقع در قريه سادات محله به نشانى رودهن سادات محله موضوع سند / اسناد مالكيت 
شــماره ثبتى 6012 به شــماره مالكيت 810345 صادره به تاريخ 1348/10/2 متقاضى تعيين بســتر و حريم 
رودخانه / مســيل / نهر ... در داخل و مجاورت پالك ثبتى فوق الذكر مى باشــم و حســب اعالم امور آب دماوند بر 
اساس ظوابط و مقررات جارى ، تعيين بستر و حريم منوط به مراجعه كليه مالكين مشاعى به امور آب و تكميل پرونده 
مى باشد لذا از كليه مالكين مشاعى تقاضا مى شود با در دست داشتن مدارك مالكيت خود ظرف مهلت 10 روز از 
مدت انتشار آگهى به امور منابع آب دماوند به نشانى دماوند گيالوند بلوار آيت اله خامنه اى روبروى سالن ورزشى 
وليعصر (عج) مراجعه نمائيد. بديعى است عدم مراجعه مالكين مشاعى ظرف مدت مقرر فوق نافى اقدامات شركت 
آب منطقه اى تهران (امور آب دماوند ) نبوده و بستر و حريم اعالمى براى كليه مالكين مشاعى الزم الرعايه مى باشد. 

م الف/5596- تاريخ انتشار نوبت اول:97/7/9- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/7/19
اداره امور آب تهران – دماوند

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

برابــر راى شــماره139760301206000968 مــورخ 1397/04/16 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهارستان 
تصرفانه ماكانه بالمعارض متقاضى اقاى اقامعلى مرادى فرزند محمد ش ش 1237 صادره از فامنين در ششدانگ 
يك قطعه زمين با بناى احداثى در ان به مساحت 104/43 متر مربع در قسمتى از پالك 878 فرعى از 142 اصلى 
واقع در تهران حوزه ثبتى شهرستان بهارستان خريدارى از مالك رسمى اقاى اقامعلى مرادى محرز گرديده است 
.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ى 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص  نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند 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 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:1397/07/05                                   تاريخ انتشار نوبت دوم:1397/07/20

م الف/1400
عابدين نورى شيرازى –رئيس ثبت اسناد و امالك بهارستان

آگهى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى شهرستان سياهكل
نظر به اينكه در اجراى مواد 3 و 15 و 17 و 18 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى و ماده 13 ايين نامه اجرايى ان متقاضى ذيل با ارايه اسناد و امالك عادى و اسناد مشاعى درخواست 
صدور ســند مالكيت نموده و پرونده مورد نظر در هيات موضوع قانون مذكور مصوب 90/9/20 مجلس شــوراى 
اسالمى مطرح و نهايتا منجر به صدور راى جهت اخذ سند مالكيت گرديده است لذا مراتب به استناد ماده 3 قانون 
مذكور در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت عمومى اگهى ميگردد.  قريه كلســر ســنگ اصلى 31 بخش 16 گيالن 
پالك 4367 مفروز از 20 در مالكيت خانم فاطمه كارنده بذر ديلمانى ششدانگ يك باب خانه مشتمل بر محوطه به 
مســاحت 417/44 مترمربع از مالكيت فتحعلى احمديان . لذا هر كس اعم از مجاوران و صاحبان حقوق و مالكين 
مشــاع نســبت به اصل و حدود مفروزى پالك فوق واخواهى داشته باشد ميتوانند از تاريخ اولين انتشار اگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد شهرستان سياهكل تحويل و ظرف مدت يك ماه به مراجع قضايى 
صالحه دادخواست تسليم و گواهى انرا به اداره متبوعه تحويل نمايد در غير اين صورت پس از تقاضا مدت قانونى 
مذكور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالكيت نيز مراجع  متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاريخ نوبت اول: 

97/7/5  تاريخ نوبت دوم: 97/7/19  
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رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان سياهكل- همايون فالحتكار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على شوهانى فرزند جوزى
خواهان خانم فرخ بهرامى عيســى آبادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى على شوهانى به خواسته الزام 
به تنظيم ســند يك دســتگاه اتوبوس به شــماره انتظامى 67 ع 913 ايران 14 مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شــماره پرونده كالسه 9709983853600081 شــوراى حل اختالف شهر باباحيدر ثبت و وقت رسيدگى مورخ 
1397/08/21 ســاعت 15:15 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.
مسئول دفتر شعبه 7 شوراى حل اختالف شهرستان فارسان (شهر باباحيدر)-حسن پورفارسانى

راى دادگاه
پرونده شماره بايگانى 960308 كالسه 9609981787200215 شعبه 2 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
گنبدكاووس موضوع پيرامون دادخواســت آقاى مهدى مجاهديه به مديريت عاملى شــركت توليدى فرآورده هاى 
لبنى و پاســتوريزه اترك تاك قابوس بهش شــماره ثبت 774 با مسئوليت محدود با وكالت آقاى مجتبى رضايى به 
طرفيت دادستان محترم عمومى و انقالب شهرستان گنبدكاووس و بانك ملت شعبه مركزى شهرستان گنبدكاووس  
به خواسته صدور حكم ورشكستگى شركت توليدى مذكور نظر به اينكه وكيل خواهان مدعى بوده شركت مذكور 
درتاريخ 1368/04/03 در اداره ثبت اسناد تاسيس و در طول تقريبى سه دهه فعاليت در زمينه لبنيات داشته 
و در سال 1384 اقدام به اخذ تسهيالت از بانك شده و در نهايت 1390/05/29 قادر به انجام تعهدات وتاديه 
وجوه خود نشــده اســت لذا با توجه به ماده 2 اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت مصوب 1347 خوانده 
مذكور در زمره شــركت هاى تجارى محســوب مى شــود و حســب كارشناســى صورت گرفته بدهى شركت 1- به 
بانك ملت به موجب قرارداد شــماره 92673142/00 به مبلغ 7/365/315/487 ريال به همراه اصل سود و 
ديركرد در مجموع 18/973/269/506 ريال ( با سررسيد 93/01/17) 2-قرارداد شماره 8936503/850 
بــه مبلــغ 1/783/208/382 ريال كه با مجموع ســود ديركرد آن جمعا 3/137/764/810 ريال با سررســيد 
1393/01/13 كــه مجمــوع بدهى با بانك ملــت (22/111/034/314 ريال) و بدهى شــركت به بانك رفاه به 
موجــب قرارداد شــماره 441940001 و 441930004 كه اصــل وام 8/560/000/000 ريال كه در مجموع 
به همراه سود و ديركرد جمعا 2/500/000/000 ريال با سررسيد 1395/02/22 و بدهى شركت به سازمان 
تاميــن اجتماعى بابــت اصل بيمه و جريمه ديركرد مبلغ 953/426/779 ريال بدهى به امور مالياتى بابت ســال 
1395 بــه مبلــغ 445/802/385 ريال و بدهى به اشــخاص حقيقى و حقوقى بابت لغايت از ســالهاى 91 لغايت 
95 جمعا به مبلغ 10/013/380/272 ريال بوده كه تاكنون پرداخت نشده و يكى از عواملى كه شركت عاجز از 
پرداخت تعهدات خود شده بخشى به جهت حذف يارانه شير و عدم وصول مطالبات شركت و عدم رعايت استاندارد 
هاى نگهدارى محصوالت لبنى و غيره بوده كه حسب بررسى صورت گرفته از ناحيه كارشناس جمع دارائى شركت 
60/529/059/000 ريال مى باشــد و جمعا بدهى شــركت 66/390/351/845 ريال مى باشد و تاريخ توقف 
شركت در پرداخت بدهى حسب كارشناسى صورت گرفته 1393/01/17 ( علت با سررسيد شدن وام بانك ملت 
طى قرارداد شماره 92673/42/000 مورخ 93/01/17 به مبلغ 8/200/835/215 ريال) مى باشد كه با توجه 
به مراتب مذكور مطابقت نظريه كارشناسى با اوضاع و احوال مستندات ارائه شده و دفاتر پيوست شده و اعالمى 
دارائى شركت، دادگاه ضمن متوقف داشتن شركت در پرداخت بدهى خود به تاريخ 1393/01/17 ورشكستگى 
شركت مذكور را محرز دانسته و مستندا به مواد 412و 415و 416و 417و 418و 428و 44 قانون تجارت حكم 
به ورشكستگى شركت توليدى فرآورده هاى لبنى وپاستوريزه اترك تاك قابوس را صادر و آقاى احمد عطايى قوجق 
را بعنوان مدير تصفيه وآقاى عبدالرحيم رهى را بعنوان عضو ناظر تعيين مى نمايد. دادگاه در راستاى ماده 433 
قانون تجارت اعالم مى دارد اموال و داراييهاى شــركت مذكور به شــرح ليست اعالم شده در نظر كارشناس مهر و 
مــوم گردد. اين حكم به طور موقت اجرا و راى صادره ظرف بيســت روز پــس از ابالغ قابل تجديد نظر خواهى در 

محاكم تجديدنظر استان مى باشد.
مهدى پور ساداتى -رئيس شعبه دوم دادگاه حقوقى گنبد


