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چالشقانون

»چالش قانون« نظارت بر حسن اجرای 
قوانین را از سازمان بازرسی کل کشور )11( 

پیگیری می کند:

نظارت ناکارآمد بر اجرای 
صحیح قوانین گرانی و تورم!؟

اش�اره:اجرایبهينهقانوندركش�ور،وابستهبهنظارت
وارزياب�یدقي�قعملک�ردمجريانآناس�ت.هنگامی
مش�کالتمتعددزندگیم�ردمرابيشازپيشدش�وار
كردهاس�تيکیازامورمهمدرآس�يبشناسیقانونو
قانونگذاری،بازبينیومهندس�یمجددفرآيندبازرسی
ونظ�ارتبراجرایقوانيندرس�طحكالنوخرداس�ت.
نوش�تارحاضربهبررسیوپرسش�گریپيرامونارزيابی
عملکردس�ازمانبازرس�یكلكشورمس�تندبهاسناد
فرادستآنس�ازماندرپايشاجرایصحيحتعدادیاز
قوانينمربوطبهگرانیوتورممیپردازدكههماكنوناز

نظرخوانندگانمیگذرد:

تحلیل
گران��ی و تورم زندگی م��ردم را )بويژه در دوران تحريم های 
ظالمانه دش��منان عليه ملت ايران( بيش از گذش��ته دشوار 

نموده است.
- پيرام��ون گران��ی و ت��ورم، ده ها و ش��ايد صده��ا قانون و 
مصوبه ريز و درش��ت وجود دارد كه از سوی تقسيم كار ملی 
قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی تصويب و اجرا شده است.

- تداوم و تش��ديد گرانی و تورم با وجود س��ابقه تقريبا 115 
س��ال قانونگذاری و تصويب و اجرای هزاران قانون و مصوبه 

نشانه چيست؟
- بدون ترديد تداوم و تش��ديد گرانی و تورم در زندگی مردم 
نشانه آشکار ناكارآمدی قانون، قانونگذار و قانونگذاری سنتی 

به سبك ايرانی در مقابله با گرانی و تورم است.
- تحليل قوه قضاييه )س��ازمان بازرسی كل كشور( پيرامون 
تداوم و تش��ديد گرانی و تورم ب��ا وجود عملکرد نظارتی آنها 
چيست؟ دفاع قوه قضاييه از ناكارآمدی عملکرد نظارتی خود 

پيرامون مقابله با گرانی و تورم در زندگی مردم چيست؟
- عملکرد قوه قضاييه )سازمان بازرسی كل كشور( در نظارت 
بر حسن جريان امور و اجرای قوانين و صدور آيين نامه های 
اجرايی، دس��تورالعمل ها و بخش��نامه ها مرتبط با مقابله با 

گرانی و تورم در زندگی مردم چيست؟ 
- بر اساس كدام شواهد ميدانی و اندازه گيری كدام شاخص 
ه��ای عملياتی، می توان كارآمدی عملکرد قوه قضاييه را در 

نظارت بر حس��ن جريان امور و اجرای قوانين مقابله با گرانی 
و تورم در زندگی مردم اثبات كرد؟

- بررسی گذش��ته نگر چهار دهه پيشين مويد اين حقيقت 
است كه عملکرد قوه قضاييه در نظارت بر حسن جريان امور 
و اجرای قوانين و صدور آيين نامه های اجرايی، دستورالعمل 
ها و بخش��نامه های مقابله با گرانی و تورم در زندگی مردم 

نيازمند بازبينی و تحول اساسی است.
توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاسخ های قوه قضاييه يا 
سازمان بازرسی كل كشور، اعالم آمادگی می نمايد. ضمنا از 
ارائه نقد و پيشنهادات مشفقانه عموم انديشمندان و نخبگان 

پيشاپيش سپاسگزار است.
برخی از قوانین مقابله با گرانی و تورم 

- بند 39 سياست های كلی نظام در دوره چشم انداز مصوب 
1382/08/12

- بند 39 از سياست های كلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران

- قان��ون نظام تامين و تعيي��ن قيمت كاال و خدمات مصوب 
1380/02/16

- بند 4 تبصره 33 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی جمهوری اسالمی ايران مصوب 1368/11/11

- م��اده 17 و بند 1 ماده 21 و تبصره 4 ماده 26 و ماده 31 
و تبص��ره ماده 34 قانون مقررات ص��ادرات و واردات مصوب 

1366/04/11
- بن��د 3 از بند ب م��اده 81 و ماده 93 و بند و از ماده 215 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران 

مصوب 1389/10/15
- تبص��ره 38 و بند 6-1-2 و بند 10-1-3 قانون برنامه پنج 
س��اله دوم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی ايران مصوب 1373/09/20
- تبصره 2 ماده 72 قانون اصالح قانون نظام صنفی كش��ور 

مصوب 1392/06/12
- بن��د 6 از م��اده 1 قانون بخش تعاون��ی اقتصاد جمهوری 

اسالمی ايران مصوب 1370/06/13
- قانون تضمين خريد محصوالت اساسی كشاورزی

توجه: »چالش قانون« برای انعکاس پاسخ های قوه قضاييه يا 
سازمان بازرسی كل كشور، اعالم آمادگی می نمايد. ضمنا از 
ارائه نقد و پيشنهادات مشفقانه عموم انديشمندان و نخبگان 

پيشاپيش سپاسگزار است.
پرسشگری از سازمان بازرسی کل کشور 

1- بر اس��اس اصل 174 قانون اساس��ی، حسن جريان امور 
مربوط به گرانی و تورم چيست و چه ويژگی های دارد؟ 

2- ش��اخصه ها و ش��واهد اجرای صحي��ح قوانين مربوط به 
گران��ی و تورم بر اس��اس اصل 174 قانون اساس��ی، از زمان 

تصويب تاكنون چيست؟
3- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تش��کيل سازمان بازرسي 
كل كش��ور، مجموعه فعاليت هاي مستمر و منظم و هدفدار 
به منظور جمع آوري اطالعات الزم به منظر بررس��ی حسن 
اج��رای قوانين مربوط به گرانی و تورم كه توس��ط س��ازمان 

بازرسی كل كشور انجام شده يا می شود چيست؟ 
4- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تش��کيل سازمان بازرسي 
كل كشور، منظور سازمان بازرسی كل كشور از نظارت قبل، 
حين و بعد از اجرا در پايش اجرای صحيح قوانين مربوط به 

گرانی و تورم چيست؟
5- روش تجزيه و تحليل انجام شده توسط سازمان بازرسی 
كل كش��ور پيرامون اطالعات جمع آوری شده در باره حسن 
اج��رای قوانين مرتبط ب��ا گرانی و ت��ورم و تطبيق عملکرد 

دستگاه های اجرايی با اهداف و تکاليف قانوني چيست؟ 
6- بر اس��اس تبصره ماده 1 قانون تش��کيل سازمان بازرسي 
كل كشور، پيشنهادهاي مناس��ب ارايه شده توسط سازمان 
بازرسی كل كش��ور به دستگاه های اجرايی در جهت حسن 

جريان امور مربوط به گرانی و تورم چيست؟
7- برنامه منظم و گزارش عملکرد سازمان بازرسی كل كشور 
در بازرسي و نظارت مس��تمر نهادها و دستگاه های اجرايی 
موضوع بند الف ماده 2 در حس��ن اج��رای قوانين مربوط به 

گرانی و تورم از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
8- برنامه س��ازمان بازرسی كل كش��ور در بازرسي و نظارت 
فوق العاده نهادها و دستگاه های اجرايی موضوع بند ب ماده 
2 در حس��ن اج��رای قوانين مربوط به گران��ی و تورم از بدو 

تاسيس تاكنون چيست؟
9- اعالم موارد تخلف و نارس��ايي ها و سوء جريانات اداري و 
مالي توسط سازمان بازرسی كل كشور موضوع بند ج ماده 2 
در حسن اجرای قوانين مربوط به گرانی و تورم از بدو تاسيس 

تاكنون چيست؟
10- نحوه همکاری سازمان بازرسی كل كشور با تشکل هاي 
غير دولتي و مردم نهاد موضوع بند الف ماده 11 در حس��ن 

اجرای قوانين مربوط به گرانی و تورم چيست؟
11- گزارش عملکرد س��ازمان بازرس��ی كل كشور در ارايه 
گزارش هاي نظارتي هشدار دهنده موضوع بند د ماده 11 در 

حسن اجرای قوانين مربوط به گرانی و تورم چيست؟
12- گزارش عملکرد اطالع رساني و آگاهي بخشي عمومي از 
طريق رس��انه هاي عمومي موضوع بند ه� ماده 11 در حسن 

اجرای قوانين مربوط به گرانی و تورم چيست؟
13- بر اساس بند الف تا ه� ماده 3 آيين نامه اجرايی قانون 
تش��کيل سازمان بازرس��ی كل كش��ور، آيا نظارت بر حسن 
اجرای قوانين مربوط به گرانی و تورم در اولويت هاي نظارت 
و بازرس��ي برنامه اي سازمان بازرس��ی كل كشور قرار داشته 

و دارد؟

14- ب��ر اس��اس ماده 4 آيي��ن نامه اجرايی قانون تش��کيل 
سازمان بازرسی كل كش��ور، آيا تاكنون برای بررسی حسن 
اج��رای قواني��ن مربوط به گرانی و تورم از س��وی س��ازمان 
بازرس��ی كل كشور نظارت و بازرسی مس��تمر يا فوق العاده 

انجام شده است؟
15- بر اس��اس م��اده 18 آيين نامه اجرايی قانون تش��کيل 
س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور، اصول راهبردی و كاربردی 
)رعايت اصول و قواعد علمی در جمع بندی، تجزيه و تحليل 
و اس��تنتاج( سازمان بازرسی كل كش��ور در تدوين برنامه و 
انجام نظارت و بازرس��ی های مس��تمر پايش حس��ن اجرای 

قوانين مربوط به گرانی و تورم چيست؟
16- بر اس��اس بند ال��ف ماده 21 آيين نام��ه اجرايی قانون 
تشکيل سازمان بازرسی كل كشور، بازرسی و نظارت حسن 
اج��رای قواني��ن مربوط به گرانی و تورم نيازمند كس��ب چه 

آمادگی های علمی و عملی است؟
17- ب��ر اس��اس بند ب م��اده 21 آيين نام��ه اجرايی قانون 
تشکيل سازمان بازرسی كل كشور، صالحيت بازرس حسن 
اجرای قواني��ن مربوط به گرانی و تورم نيازمند چگونه احراز 

می شود؟
18- ب��ر اس��اس بند ج م��اده 21 آيين نام��ه اجرايی قانون 
تش��کيل سازمان بازرسی كل كشور، تعيين اهداف و انتخاب 
روش مناسب برای تحقق اهداف بازرسی حسن اجرای قوانين 

مربوط به گرانی و تورم نيازمند چگونه صورت می گيرد؟
19- بر اساس بند د ماده 21 آيين نامه اجرايی قانون تشکيل 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور، بازبينه بازرسی )چك ليست( 

حسن اجرای قوانين مربوط به گرانی و تورم چيست؟
20- بر اس��اس م��اده 22 آيين نامه اجرايی قانون تش��کيل 
س��ازمان بازرسی كل كشور، روش جمع آوری اطالعات الزم 
در بازرس��ی و نظارت حسن اجرای قوانين مربوط به گرانی و 

تورم در سازمان بازرسی كل كشور چيست؟
21- ب��ر اس��اس بند ب م��اده 47 آيين نام��ه اجرايی قانون 
تشکيل سازمان بازرسی كل كشور، تجزيه و تحليل اطالعات 
جمع آوری ش��ده در پايش اجرای صحي��ح قوانين پيرامون 

مربوط به گرانی و تورم چگونه صورت می گيرد؟
22- ب��ر اس��اس بند ب م��اده 47 آيين نام��ه اجرايی قانون 
تش��کيل سازمان بازرس��ی كل كش��ور، وضع موجود اجرای 
قواني��ن مرب��وط به گران��ی و تورم و موارد اخت��الف تا وضع 

مطلوب چگونه است؟
23- بر اساس بند و ماده 47 آيين نامه اجرايی قانون تشکيل 
سازمان بازرس��ی كل كشور، روش استنتاج در پايش اجرای 

قوانين مربوط به گرانی و تورم چيست؟
24- بر اساس بند و ماده 47 آيين نامه اجرايی قانون تشکيل 
سازمان بازرسی كل كشور، چرا مجموعه گزارشات نظارت و 
بازرس��ی سازمان بازرسی كل كش��ور و پيگيری پيشنهادات 

پيرامون پايش اجرای صحيح قوانين مربوط به گرانی و تورم 
نتوانسته اس��ت تاكنون به حل مشکالت مربوط به موضوع 

گرانی و تورم منتهی شود؟
25- تکليف گزارش��ات بازرسی و نظارتی كه از نظر شکلی 
مطابق الگوی ارائه شده در ماده 48 است ولی منجر به حل 

مشکالت مرتبط در زندگی مردم نمی شود چيست؟
26- گزارش پيشنهادات ارائه شده از سوی سازمان بازرسی 
كل كشور به دس��تگاه های اجرايی در پايش حسن اجرای 
قواني��ن مرب��وط به گرانی و ت��ورم از بدو تاس��يس تاكنون 

چيست؟
27- ب��ر اس��اس بند ز م��اده 50 آيين نام��ه اجرايی قانون 
تش��کيل س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور، گزارش عملکرد 
سازمان بازرسی كل كشور در ابطال آيين نامه، تصويب نامه، 
بخش��نامه و دس��تورالعمل دستگاه هاي مش��مول بازرسي 
حسن اجرای قوانين مربوط به گرانی و تورم از بدو تاسيس 

تاكنون چيست؟
28- بر اس��اس بن��د ط ماده 50 آيين نام��ه اجرايی قانون 
تش��کيل س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور، گزارش عملکرد 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور در تصويب مقررات جديد در 
دستگاه هاي مشمول بازرس��ي حسن اجرای قوانين مربوط 

به گرانی و تورم از بدو تاسيس تاكنون چيست؟
29- بر اس��اس بند اول ماده 54 آيي��ن نامه اجرايی قانون 
تشکيل س��ازمان بازرسی كل كش��ور، گزارش عملکرد اين 
س��ازمان در تذكر و تاكيد بر اجرای پيش��نهادات مرتبط با 

حسن اجرای قوانين مربوط به گرانی و تورم چيست؟
30- بر اس��اس بند دوم ماده 54 آيي��ن نامه اجرايی قانون 
تشکيل س��ازمان بازرسی كل كش��ور، گزارش عملکرد اين 
س��ازمان در تهيه گزارش استنکاف دستگاه های اجرايی از 
اجرای پيش��نهادهای مربوط به حسن اجرای قوانين مربوط 

به گرانی و تورم چيست؟
31- بر اس��اس ماده 54 آيين نامه اجرايی قانون تش��کيل 
س��ازمان بازرسی كل كش��ور، گزارش پيگيری های قضايی 
س��ازمان بازرسی كل كشور در بررسی حسن جريان امور و 
اجرای صحيح قوانين گرانی و تورم از بدو تاس��يس تاكنون 

چيست؟
32- الگوی آس��يب شناس��ی عملکرد دستگاه های اجرايی 
پيرام��ون گرانی و تورم، ارائه پيش��نهادات و نحوه پيگيری 
ت��ا حصول نتيجه نهايی در س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور 

چيست؟
33- بر اس��اس ماده 62 آيين نامه اجرايی قانون تش��کيل 
س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور، گزارش عملک��رد دبيرخانه 
ش��ورای دستگاه های نظارتی كشور در پايش حسن اجرای 
قواني��ن مرب��وط به گرانی و ت��ورم از بدو تش��کيل تاكنون 

چيست؟

پيامبراكرم)ص(: صدقه بال را برطرف می  كند و مؤثرترين داروست. همچنين، قضای 
حتمی را برمی  گرداند و درد و بيماری  ها را چيزی جز دعا و صدقه از بين نمی  برد.

حل  هاى  هیأت  اعضاى  انتخاى  نامه  آئین  و  کار  قانون   164 ماده  اجراى  در 
اختالف مصوب87/9/2 وزیرمحترم تعاون،کارورفاه اجتماعى به منظور انتخاب 
نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختالف مستقر در معاونت اداره کل و اداره 
متقاضیان  رساند  مى  آگاهى  به  سبزواربدینوسیله  اجتماعى  تعاون،کارورفاه 
را  خود  کتبى  درخواست  توانند  مى  مذکور  هیأت  در  عضویت  شرایط  واجد 
بانضمام مدارك ذیل حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور این اطالعیه به 
معاونت اداره کل و اداره تعاون کارورفاه اجتماعى سبزوار واقع در خیابان24 

مترى انقالب-خیابان بوستان ارسال نمایند.
30سال  حداقل  اسالمى2-داشتن  جمهورى  عضویت:1-تابعیت  شرایط 
کار  سابقه  وچهارسال  کارشناسى  مدرك  حداقل  تمام3-تاهل4-داشتن 
متوسطه  دوره  پایان  تحصیلى  مدرك  دارابودن  کارویا  قانون  شمول  تحت 
کار  قانون  اختالف5-شمول  حل  مراجع  در  دوره(چهارسال)عضویت  دو  و 
جمهورى اسالمى ایران6-آشنایى با قانون کارومقررات مرتبط با گواهى وزارت 

تعاون،کارورفاه اجتماعى
شناسنامه3- صفحات  تمام  از  کتبى2-تصویر  الزم:1-درخواست  مدارك 
کارفرما  بر  دال  تحصیلى5-مدارك  مدرك  آخرین  ملى4-تصویر  تصویرکارت 
و  مدیرمسئولى  ویا  مدیرعاملى  بر  دال  اشخاص حقیقى6-مدارك  براى  بودن 
یا عضویت در هیأت مدیره براى اشخاص حقوقى7-شرکت ها و دستگاه هاى 
دولتى و نیز موسسات یا نهادهاى عمومى غیر دولتى که داراى کارگر مشمول 
قانون کار هستند.چنانچه خود راسا و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران 
مشمول قانون کار استفاده مى نمایند مى توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران 
یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه ها صرفا یا با معرفى مدیرعامل 
یاباالترین مقام دستگاه معرفى نمایند8-مدارك دال برعضویت در مراجع حل 

اختالف (براى افرادداراى مدرك تحصیلى پایان دوره متوسطه)
اثر  ترتیب  ناقص  مدارك  همچنین  و  فوق  تاریخ  از  بعد  واصله  تقاضاى  به 

داده نخواهد شد.

آگهى مفقودى
برگ سبز و سند کمپانى خودرو سوارى پژو 405 به شماره پالك: ایران 16 - 825 ل 
24 رنگ نقره اى متالیک مدل 1392 به شــماره موتور:  به شماره شاسى: 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط مى باشد  قم
*****************************************************

خــودرو ســوارى پژو پارس مــدل 1398 به شــماره موتور:  شــماره 
شاســى:  به شــماره اتاق:  رنگ سفید به شماره 
پالك: ایران 16 - 256 ب 21 سرقت مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط مى باشد قم

*****************************************************
کلیــه مــدارك (ســند کمپانى، برگ ســبز و ســند محضــرى و ..) خودرو ســوارى پژو 
405 مــدل 1386 بــه شــماره پــالك فروشــنده: ایــران 11 - 226 ه 44 و شــماره پالك 
 Vin: خریــدار: ایــران 16 - 868 ط 76 به شــماره موتــور: 12486197372 به شــماره

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
*****************************************************

کلیه مدارك (ســند کمپانى، برگ ســبز و سند محضرى و ..) خودرو سوارى پراید مدل 
1387 به شماره پالك: ایران 18 - 625 ج 55 به شماره موتور: 2412815 شماره شاسى: 
 رنگ سفید روغنى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم

*****************************************************
سند کمپانى موتورسیکلت سیستم تندر سوپر رنگ قرمز مدل 1390 به شماره پالك: 
ایران 612 - 86383 به شماره موتور: *201120918 *  شماره تنه:  

 ***  مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
*****************************************************

برگ کمپانى موتورســیکلت سیستم تک پر 125 سى سى رنگ مشکى مدل 1394 به 
شــماره پالك: ایران 614 - 37895 به شــماره موتور:  شماره شاسى:  

 ***  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد قم
*****************************************************

اینجانب ماشــااله کدخدائى مالک خودروى ســوارى ســمند ایکس 7 به شماره انتظامى  
41/ 311 ب 26  مدل 1381 شماره بدنه  81208232 و شماره موتور 32908108623 
به علت فقدان اســناد سازمان فروش ایران خودرو تقاضاى رونوشت (المثنى) سند مذکور 
را نموده اســت.لذا چنانچه هر شــخص ادعایى در مورد خودروى مذکور دارد ظرف 10 روز 
به دفتر حقوقى ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید.بدیهى اســت پس از انقضاى مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام قانونى به 

عمل خواهد آمد.
*****************************************************

کارت خودرو و برگ ســبز (ســند مالکیت) خودروى ســوارى کیا تیپ  
مدل 1398 رنگ ســفید به شــماره موتور   به پالك 88-169 س 76 
متعلق به آقاى کورش یوسف پور فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 106 و متولد 1353 

و شماره ملى 4621543407 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
*****************************************************

سند خودروى سوارى پژو پارس سفید روغنى مدل 90 به شماره انتظامى 987ص42 
ایران 49 به شماره موتور:12489273379 شماره شاسى:  

به نام:باقر مهاجرى مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
*****************************************************

بــه  مــدل 95  ســفید روغنــى  خــودروى ســوارى ســمند    ســند 
شــماره انتظامــى 884 ص 85ایــران 49 بــه شــماره موتــور:  شــماره 
شاســى:  بــه نام خانم زینب رحمانى مفقــود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
*****************************************************

ســند کمپانى ســوارى موســو مدل 1382 به رنگ نقــره اى متالیک به شــماره موتور 
16299002010326 و شــماره شاسى  و شماره پالك ایران 
72- 295 س 65  به نام مهرداد محمد شــریفى مفقود و از درجه اعتبار ســاقط مى باشــد. 

سارى
*****************************************************

کارت هوشــمند به نام آقاى رجب متولیان شاه رضایى با کد ملى 5829156431 و به 
شماره کارت 2558005 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى

*****************************************************
برگ ســبز ســوارى پراید مدل 1388 رنگ سفید شــماره پالك ایران48-188ب92 
شــماره موتور 2832406 شماره شناسایى  به نام آذر رشیدى مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*****************************************************

مدل1387شــماره  پیــکان   وانــت  کمپانــى  ســند  و  ســبز  بــرگ 
پالك266ن57ایران42 شماره موتور11487001193شماره شاسى31684774 به نام 

مهنازشیرخانى مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. سبزوار
*****************************************************

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم زهرا جلیل پیران داراى شناسنامه شماره 4660203670 به شرح دادخواست 
به کالســه 980820 از این شورا درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان روزعلى جلیل پیران بشناسنامه 309 در تاریخ 98/11/24 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- محمدعلى 
جلیــل پیران فرزنــد روزعلى با کد ملــى 4660203689 فرزند متوفــى 2- على جلیل 
پیران فرزند روزعلــى با کد ملى 4660700941 فرزند متوفى 3- تهمینه جلیل پیران 
فرزنــد روزعلى بــا کد ملى 4660611167 فرزند متوفــى 4- زهرا جلیل پیران فرزند 
روزعلى با کد ملى 4660203670 فرزند متوفى 5- ســیما جلیل پیران فرزند روزعلى 
بــا کد ملى 4660283938 فرزنــد متوفى 6- لیال جلیل پیران فرزند روزعلى با کد ملى 
4660039625 فرزند متوفى 7- جان بى بى جلیل ســرقلعه فرزند بخشــعلى با کد ملى 
4669337122 همســر متوفى. اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره یک- حوزه قضائى شهرستان لردگان 

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم آمنه امیرى دره زرگاهى داراى شناسنامه شماره 398 به شرح دادخواست به 
کالسه 692/98 از این شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان احمد اسکندرى جهمانى بشناســنامه 188 در تاریخ 94/12/13 اقامتگاه 
دائمــى خود بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- مهدى 
اســکندرى (فرزند متوفى) 2- امیرحسین اسکندرى (فرزند متوفى) 3- زهره شادران 
(همســر دائمى متوفى) اینک با انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یکمرتبه 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ 

نشر آگهى ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
رئیس شوراى حل اختالف شماره یک- حوزه قضائى ناغان غالمرضا رحمانى 

آگهى تغییرات شــرکت آرمان سازان آتیه گســتر اطلس سهامى خاص به شماره 
ثبت 13522 و شناسه ملى 14005483350 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومى فوق العــاده مــورخ 1398/11/5 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : -1 محل شــرکت در واحد ثبتى ســارى به آدرس 
استان مازندران شهرستان سارى بخش مرکزى شهر سارى محله پیروزى خیابان 
پیروزى 20[بهمن شرقى] خیابان پیروزى پالك 0 ساختمان نیوشا واحد1-سیف 
اهللا طبــرى طبقه اول کدپســتى 4818894794 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى سارى (816607)

آگهى تغییرات شرکت همتا تجارت ایرانیان فردا شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 68692 و شناسه ملى 14008446268 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1398/11/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : - محل شرکت به آدرس استان خراسان رضوى ، 
شهرستان مشهد ، بخش مرکزى ، شهر مشهد، محله سجاد شهر،خیابان آزادى 
15 (امین شــرقى 4)، خیابان امین شرقى (سجاد 21) پالك10، طبقه همکف 
کدپســتى 9187934789 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشرح 

فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى مشهد (816297)

آگهــى تغییرات شــرکت ســاحل گاز کالت شــرکت ســهامى خاص به 
شماره ثبت 12119 و شناسه ملى 10380278139 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/2/9 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : -کلیه اوراق و اسناد رسمى, تعهدآور,چکها و برات 
شرکت با امضاى مدیرعامل(مصطفى عطارى) یا ساناز شکیبایى (عضو 

هیات مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجارى مشهد (816270)

آگهى تغییرات شــرکت ایمن آفرینان ارتفاع شــرکت ســهامى خاص به شماره ثبت 
33065 و شناسه ملى 10380482660 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/12/9 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1 - محل شــرکت در واحد ثبتى مشــهد به آدرس مشهد ، بخش 
مرکزى ، شــهر مشــهد، امام هادى ، خیابان شهید حشــمتى 3 ، خیابان سعادت 27 
(شهیدحشــمتى2/1 ) ، پالك 34 ، طبقه همکف کدپســتى 9198747678 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساســنامه بشــرح فــوق اصالح گردیــد. -2 تعداد اعضاء 
هیئت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساســنامه اصالح 

گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجارى مشهد (816121)

آگهى ابالغ وقت دادرسى
خواهان یحیى تقى پور دادخواســتى به طرفیت خوانده اصغرصفاپاکدل به خواسته مطالبه 
وجه ارائه که در حوزه 111 شــوراى حل اختالف اللجین به کالســه 98-98/491 ثبت گردیده 
اســت از آنجا که حسب اعالم خواهان در دادخواســت تقدیمى خوانده دعوى مجهول المکان مى 
باشــد اینک در راستاى ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب به خوانده ابالغ مى گردد که 
جهت رســیدگى به خواسته خواهان در روز تاریخ 99/2/31 ساعت 4/5 در حوزه 111 شوراى 
حــل اختالف اللجین حاضر و نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم را تحویل بگیرد واال شــورا غیاباً 

رسیدگى و صدور راى خواهد کرد.
دبیرخانه حوزه 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى حصر وراثت
آقــاى محمدابراهیــم مهرابــى بابلــى فرزنــد رضــا بــه شــرح درخواســتى که به شــماره 
1/9900012 ایــن شــعبه ثبــت گردیده درخواســت صدور گواهــى انحصار وراثــت نموده و 
اعالم داشــته که شــادروان مهرانگیز میرزاآقایى نژاد بابلى فرزند میرزاآقا شــماره شناســنامه 
1684 صــادره بابــل در تاریخ 98/12/16 در شهرســتان بابلســر بدرود زندگــى گفته، ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به :1-محمدابراهیم شــماره ملى 2063304610 متولد 
55/1/1   2-طاهــره شــماره ملــى 4989511654 متولد 51/6/30   3-عاطفه شــماره ملى 
4989480120 متولــد 48/4/23 همگى مهرابى بابلى فرزند رضــا –فرزندان متوفى والغیر، 
اینک شــورا پــس از انجام تشــریفات مقدماتى درخواســت مزبور را یک نوبــت آگهى مى نماید 
تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد ازتاریخ نشر آگهى ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى بابلسر-على اکبر رضانژاد قادى

آگهى ابالغ مجهول المکان
احترامــا آقاى محمدمحمدزاده فرزنــد خان مجهول المکان بموجب حکم قطعى دادگســترى 
جغتاى به شــماره 9809975202502075مورخه98/9/21کالســه980535محکوم به طالق 
همســرتان بنام ماه نساکیوانلوشهرستانکى فرزند جان محمدگردیده ایدبدینوسیله به شما ابالغ 
مى شود در تاریخ99/2/10در دفترخانه طالق شماره یک جغتاى به سردفترى حجت اله بهرامى 
جهت انجام مراحل قانونى وثبت طالق حاضر شوید در غیر اینصورت مراحل قانونى وفق مقررات 

انجام خواهد شد. تاریخ انتشار:1399/1/28
حجت اله بهرامى-سردفتر ازدواج و طالق شماره یک جغتاى 
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روزنامه             

  تلفنی آگهی می پذیرد

www.siasatrooz.com

@siasatrooz


