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حسن  روانشید

دولت س��عی دارد مش��کالت اقتصادی را به برخی مسائل 
همچ��ون اف ای تی اف پیون��د بزند، این رفتار مصداق این 

شعر است که »من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود.«
گویا دولت نمی خواهد به حاشیه های خود در مورد شرایط 
اقتصادی کش��ور پایان داده و به جای حل مشکالت، تالش 
می کند تا با بهانه تراش��ی و فرافکنی از زیر بار مس��ئولیت 

خود شانه خالی کند. 
علی ربیعی س��خنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب 
رس��انه، در رابطه با مواض��ع دولت در مورد لوایح مربوط به 
FATF و اینکه آیا از دس��تور کار دولت خارج شده است، 
گفت: ما معتقد هس��تیم می توانستیم و می توانیم آن لوایح 
مذکور را دنبال کنیم. متاس��فانه به رغم مشکالت مالی که 
در ص��ورت عدم تصویب لوایح داریم هش��دار داده بودیم.، 
امروز همان ها بیشترین حمله را می کنند. آنها اعالم کردند 
در مسائل پولشویی نمی توانند کمکی به ایران کنند. گفتند 
حاضر هستند در مقابل تحریم آمریکا بایستیم اما در مورد 

مسائل پولشویی این امکان نیست.
از سوی دیگر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
در حاش��یه هی��ات وزیران در پاس��خ به خبرن��گاری که از 
او درباره صحت ش��ایعات موجود درب��اره کاهش قیمت ها 
 پرس��ید، گفت: دعا کنید! اما معلوم نیس��ت که مردمی که 
این روزها با وجود شیوع بیماری کرونا به سختی مشکالت 

را تحمل می کنند، نیز بتوانند برای آقایان دعا کنند!
در واکن��ش ب��ه ای��ن اظه��ارات، فض��ای مجازی ش��اهد 
واکنش های گس��ترده ای به این نوع رفتار دولتمردان بود و 
به نظر می رسید مردم  به جای دعا، بیشتر نفرین می کنند 
چرا که مس��بب این وضعیت را نه تحریمهای خارجی و نه 
بهانه های دیگ��ر، بلکه دولت می دانند و ب��ر این باورند که 
ریشه تمام گرفتاری های آنها در تصمیمات غلطی است که 

از سوی دولتمردان اتخاذ شده و هنوز هم ادامه دارد. 
یک روز رئیس دولت به مردم توصیه می کند که امریکایی ها 
را نفری��ن کنند و روز دیگر مع��اون اول از مردم می خواهد 
برای رفع مشکالتش��ان دعا کنند. اما معلوم نیست که اگر 
این دعاهای مردم می  گرفت بازهم دولتمردان می توانستند 
به این راحتی در مقابل مش��کالتی که مردم زیر فش��ار آن 
کمرشان هم شده بازهم لبخند بزنند؟ و به راستی اگر قرار 
بود مردم دعا کنند تا مش��کالت حل شود دیگر چه نیازی 

به حضور مسئولین در جایگاه ریاستی کشور بود؟

 سیاست های غلط عامل  مشکالت مردم 
این درحالی است که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی 
بر این باورند که مش��کالت اقتصادی کش��ور نه به تصویب 
لوای��ح مربوط به FATF بر می گ��ردد و نه تحریمها عامل 

اصلی گرفتاری های اقتصادی کشور هستند. 
حجت االس��الم غالمرض��ا مصباح��ی مقدم عض��و مجمع 
تشخیص مصلحت نظام درباره گفته های اخیر رئیس جمهور 
درباره جنگ اقتصادی، تحریم و ارتباط ش��رایط اقتصادی 
فعلی با تصویب نش��دن FATF اظهار داش��ت: مطالعاتی 
ک��ه قباًل در اتاق بازرگانی صورت گرفته بود، حکایت از آن 
داش��ت که سهم تحریم ها در اقتصاد ایران حدود ۲۵ تا ۳۰ 
درصد است و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد اقتصاد ایران ارتباطی 
با تحریم ها ندارد و مربوط به مدیریت اقتصاد کشور است.

وی ادام��ه داد: در اینکه تحریم ه��ا تأثیرگذار بوده تردیدی 
نداریم و طبعاً تحریم کنندگان را نفرین می کنیم اما ضعف 

اقتص��ادی دولت هم قاب��ل انکار نیس��ت. وقتی ۸۰ درصد 
ظرفی��ت اقتصاد ای��ران داخل کش��ور و ۲۰ درصد اقتصاد 
ایران مربوط به روابط خارجی و بین المللی است، نمی توان 

عمده مشکالت را به تحریم ربط داد.
مصباحی مقدم تصریح کرد: می گوییم در تولید و کشاورزی 
امکان رش��د و پیش��رفت تولید وجود دارد و در تولید مواد 
معدنی از خام فروشی خودداری کنید و تا می توانید زنجیره 
تولید را دنبال کنید تا به محصوالت نهایی برسید، می گوییم 
روی صادرات انرژی تکی��ه کنید که می تواند درآمد خوبی 
نصیب کش��ور کند، می گوییم موان��ع تولید تولیدکنندگان 
را برط��رف کنید و کارخانجاتی ک��ه خوابیده اند راه اندازی 
کنید، می گوییم مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کنید 
و بودج��ه دول��ت را متکی بر مالیات ها کنی��د نه متکی به 
بودجه تا کسری بودجه به وجود نیاید و الزم نباشد کسری 
بودجه را از طریق تزریق نقدینگی برطرف کنید. اینها دیگر 
به تحریم ها ربطی ندارد بلکه به مدیریت اقتصادی کش��ور 
بر می گردد. عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام تاکید 
ک��رد: کارخانجاتی ک��ه زیر ظرفی��ت کار می کنند نیازمند 
تزریق نقدینگی هس��تند و برای اینکه نقدینگی سراغ این 
کارخانجات بیاید و تولید را در آنها مورد حمایت قرار دهد 
و اش��تغال را افزایش دهد، به سمت بازار ارز، سکه و داللی 
می روند. زمانی که آق��ای روحانی دولت را تحویل گرفتند 
نقدینگ��ی ۴۵۰ هزار میلیارد توم��ان بوده و اکنون ۲,۸۰۰ 
هزار میلیارد تومان است، این نقدینگی مانند سیل است و 
تخریب می کند. نباید اجازه دهند این نقدینگی تولید شود 
باید آن را به سمت تولید هدایت کنند و اجازه ندهند وارد 

بازار واسطه گری و داللی شود.

 اگر FATF  تصویب می شد 
جدای از مش��کالت اقتصادی مرتبط به تصویب این لوایح 
، هی��چ کدام از حامیان fatf حاضر به پاس��خ این س��وال 
نیس��تند که در صورت پذیرش و الحاق جمهوری اسالمی 
به این کارگروه، تبعات محتمل ناش��ی از فشار های متعدد 

کارگروه به ایران بر عهده که خواهد بود؟
 آیا دولت حاضر اس��ت در این زمین��ه تضمین دهد و اگر 

فردا امریکا هوس کند که بخش��ی از اقتصاد کشور را متهم 
به تروریسم یا کمک به آن کند تکلیف کشور در این راستا 
چه خواهد بود ؟ محمد رضا پورابراهیمی عضو کمیس��یون 
 FATF اقتصادی مجلس نیز در این باره گفته؛ غربی ها از
در خصوص کش��ورها استفاده ابزاری می کنند. در ماجرای 
سوریه منابعی که از غارت اموال مردم سوریه و از نفت سوریه 
به دست آوردند توس��ط گروه های تکفیری به حساب های 
بانکی در کشورهای همسایه واریز می شد، همه کشورهای 
دنیا ناظ��ر بودند و FATF هم ن��گاه می کرد و جالب این 
است هیچ کدام از آنها هیچ گونه موضوعی تحت عنوان منع 
ورود این منابع به سیس��تم نظام بانکی شان و یا استفاده از 
آن منابع و یا موضوع شفافیت اطالعات یا جلوگیری از آنها 
را دنبال نکردند.  وی افزود: کس��ی نیست در دنیا که نداند 
طی س��ال های اخیر میلیاردها دالر از نفت مردم سوریه که 
به غارت رفت و فروخته شد از طریق گروه های تکفیری در 
فرایند گردش مالی کشورهای اروپایی و کشورهای آسیایی 
در قالب پولش��ویی انجام می شد، اما خبری از FATF در 

این ارتباط نیست.
پ��ور ابراهیمی اظهار داش��ت : وقتی این ابزاری می ش��ود 
برای تهدید منافع ملی کش��وری، پس طبیعتا باید با دقت، 
تجدیدنظر و بررسی کرد. گفته شده جمهوری اسالمی ایران 
اگر این اقدامات را انجام دهد از بلک لیست خارج می شود 
و در لیس��ت عادی ق��رار می گیرد و بر اس��اس عملکردش 
جلو می رود. در نگاه سیاس��ی به همه معادالت بین  المللی 
با این موضوع مواجه می ش��ویم که جمهوری اسالمی ایران 
ب��ه همه تعهداتش عمل می کند اما طرف مقابل اصاًل و ابداً 
نس��بت به اینکه در  پاس��خ این تعهدات، باید تعهدی هم 
بپذی��رد و یا ب��ه تعهدش عمل کند، نمی پذی��رد و اجرایی 
نمی کند. اگر FATF به عنوان ش��فافیت اطالعات اس��ت، 
در حال حاضر ش��فافیت اطالعات در اقتصاد ما بر اس��اس 

قانون وجود دارد. 
وی با اشاره به این که اگر همه تعهدات FATF را بپذیریم 
تحریم ه��ا را چ��ه خواهیم کرد، گف��ت: تحریم ها که اجازه 
نمی دهد نقل و انتقال انجام ش��ود. این به س��خره گرفتن 
ملت ایران است که ش��ما FATF را بپذیرید اما تحریم ها 

س��ر جایش باش��د. اصال اینه��ا دو بال کنار هم هس��تند. 
 FATF مگر می ش��ود ما تحریم باش��یم و بع��د بگوییم ما
را پذیرفتی��م؟ اینک��ه فکر کنیم اگر همه اکش��ن پلن های 
FATF را مثال جمهوری اس��المی ای��ران، بپذیرد از فردا 

مراودات بانکی ما حل می شود؟ چنین چیزی نیست. 

 بهانه گیری به جای همکاری 
در این میان یکی از بزرگترین انتقادات به دولت آن اس��ت 
که به جای اینکه فکری به حال اقتصاد کشور داشته باشد، 
مرتباً بهانه جویی و حاش��یه س��ازی می کند. بسیاری این 
بی تفاوتی را ناش��ی از سال پایانی دولت و نزدیک شدن به 
دوره جدید انتخابات ریاست جمهوری می دانند، اما سئوال 
اینجاست که مردم چه گناهی کرده اند که بایستی حداقل 
چندین ماه دیگر چوِب بازی های سیاس��ی و بی تفاوتی های 

مدیریتی را بخورند. 
علیرضا س��لیمی نماینده مردم محالت در مجلس شورای 
اس��المی نیز ب��ا انتقاد از اظهارات س��خنگوی دولت گفت: 
دولت با سوءمدیریت خود کاری کرده که مردم به شدت از 
نظر معیشت در مضیقه هستند، مجلس به دنبال آن است 
بخش��ی از فشاری که از س��وء مدیریت بر ُگرده مردم وارد 
می ش��ود کاهش دهد. به جای اینکه آقای��ان گارد بگیرند 
چه خوب اس��ت با مجلس تعام��ل، هماهنگی و همفکری 
داش��ته باش��ند. این نماینده مجلس افزود: تعجب می کنم 
دولتی ها از یک سو می گویند که خواستار وحدت، انسجام 
و همکاری هس��تند از طرف دیگر در بحث بهبود معیشت 
مردم و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ورود نمی کنند و 
موضوع رتبه بندی معلمان را ناقص اجرا کردند، نمی دانیم 

چرا چنین اتفاقاتی از سوی دولت می افتد.

 در نهایت 
در نهایت همه می دانند که FATF یک موضوع سیاس��ی 
اس��ت. اما به راس��تی آیا فراموش کرده ایم که دشمنان ما 
 FATF در برابر برجام چه کردند . اینکه تصویب نش��دن
موجب این مش��کالت اقتصادی ش��ده پذیرفتنی نیس��ت  
زیرا همه فش��ارهایی که موجب عدم همکاری شرکت ها و 
بانک های خارجی با ایران ش��ده است ناشی از تحریم های 
آمریکا اس��ت و ربطی به FATF ندارد. به گفته مصباحی 
مقدم ۳۹ بند از توصیه های FATF در ایران تصویب ش��د 
و ۲ بند آن ماند و مجمع تش��خیص نسبت به آنها همراهی 
نک��رد چرا که اگ��ر قبول می کرد همین مق��دار صادرات و 
وارداتی که ایران در سال گذشته داشت هم انجام نمی شد 
زیرا اگر دش��من راه های دور زدن تحریم ها را می توانس��ت 
به خوبی به دس��ت بیاورد اجازه ای��ن را نمی داد. در برجام 
هم ایران به همه تعه��دات خود عمل کرد اما طرف مقابل 
از برجام خارج ش��د. بنابراین بهتر است به جای بهانه های 
تکراری و فرافکنی دولت به فکر مردم باشد و چاره ای برای 
ش��رایط کنونی بینیدشد. اگر به دشمن در جنگ اقتصادی 
به اش��تباه و ندانم کاری کد نمی دادیم و در مسیر حرکت، 
کاری نمی کردیم که نقطه ضعف هایمان مش��خص ش��ود و 
به امید س��یب و گالبی های خارجی ریشه اقتصاد کشور را 
خش��ک نمی کردیم حاال تحریمهای دشمنان کمترین آثار 
را برای ما داشت. بهتر است به جای آنکه به سراب باغ گل 
س��رخی که در دوردست ها است بیندیش��یم، عطر گلهای 

خانگی خود را استشمام کنیم.

پیامبر اکرم )ص(: هر که از برادر خود گناهی بداند و آن را بپوشاند، خداوند در 
روز قیامت گناهان او را بپوشاند.

سناریوی ارتباطات در سه پرده!
 

 پرده اول- چه بهانه ای بهتر از روزهای پایانی سال دستگاه 
ه��ای دولتی و یا خصولتی که ح��اال دیگر حقوق و مزایا و 
پاداش و دیگر رهاوردهای خارج از شمول دیوان محاسبات 
را دریافت داش��ته اند هرکدام به گونه ای جیم شوند و کار 
ارب��اب رجوع را به اواخر فروردی��ن احاله دهند و این یک 
بدعت دیرینه ای می باشد که امروز معضلی به نام ویروس 

کووید 1۹ یا همان کرونا آن را مضاعف کرده است! 
گله مندی دوس��تان از سامانه ۲۰۲۰ مخابرات ما را بر آن 
داش��ت که صبح ش��نبه 1۲ مهرماه ج��اری را به این کار 
اختصاص داده و رأس س��اعت هفت و سی دقیقه صبح با 
تلفن ثابت ۲۰۲۰ تماس بگیریم و منتظر اپراتور باش��یم تا 
ضم��ن ارائه تبلیغات مختلف جهت اینترنت مژده دهد که 
مکالمات ما ضبط می ش��ود و در ادامه شماره های داخلی 
متنوعی را که در خدمت مشتریان است اعالم کند، اگرچه 
هریک از آنها از مخاطب می خواس��تند که بین 1۵ تا ۲۵ 
دقیقه پشت خط بمانند تا بتوانند با مسئول مربوطه ارتباط 
برق��رار نمایند و ما هم که به همین منظور دس��ت به کار 
ش��ده بودیم به بهانه تغییر شماره اینترنت خود، داخلی ۹ 
را گرفتیم و به مدت دو دقیقه گوش��ی به دست منتظر تا 
باالخره ارتباط برقرار شد که تازه متوجه شدیم باید شماره 

داخلی یک را می گرفتیم.
 بنابراین ارتباط را قطع و مجددا ۲۰۲۰ را ش��ماره گیری 
کرده تا ۲۴ دقیقه دیگر پش��ت خط بمانیم و هر دو دقیقه 
یکبار ش��نونده اطالع زمان باشیم که کم و کمتر می شود!  
پرده دوم- ۲۴ دقیقه بعدی هم سپری شده تا باالخره نوبت 
ما می شود و موضوع تغییر خط اینترنت از روی شماره ای 
که تماس گرفته شده به تلفن دیگری عنوان می گردد که 
اپراتور با کمال ادب و متانت از ما می خواهد تا با ش��ماره 
تلفنی که قصد انتقال اینترنت به آن را داریم تماس بگیریم 
و بازهم ناچار می ش��ویم ارتب��اط را قطع کرده و با خطی 
دیگر ۲۰۲۰ را شماره بگیریم و ۲۲ دقیقه منتظر بمانیم اما 
با کمال تأسف درست پس از سپری شدن این زمان با بوق 
اش��غال روبرو ش��ویم که چاره ای جز شماره گیری مجدد 
نیس��ت! مدت زمان انتظار این بار خوشبختانه 1۰ دقیقه 
اع��الم می گردد ولی بازهم در آخرین لحظه بوق اش��غال 
به گوش می رس��د و حاال طبق محاسبات انجام شده یک 
ساعت و چهل و پنج دقیقه وقت را به اضافه هزینه مکالمه 
ای که انجام نشده برای خود خریده ایم و چاره ای نیست 
ت��ا همچنان و مصرانه پیگیر کار باش��یم و به توصیه یکی 
از ای��ن اپراتورها که در لفافه می گویند مش��کل از کمبود 
نیرو در این واحد اس��ت چون درآمدها سرش��ار نیس��ت و 
پیمانکار وزارت ارتباطات هم به کم قانع نبوده و سعی می 
کند هزینه ها را البته با فش��ار بر نیروهای کاری قراردادی 
کاهش دهد که می طلبد وقت را تلف نکنیم و مس��ئله را 
از طریق دوس��ت و آشنا حل کنیم حاال اگر دیگران رانتی 
ندارند مش��کل خودشان است! پرده س��وم- ۲۰۲۰ را رها 
کرده و بس��وی مخابرات و تلفن ه��ای ثابت می رویم تا از 
طریق دفاتر پیشخوان درخواست انتقال خطی را از محلی 
به محل دیگر در فاصله صد متری و با همان پیش شماره 
در ش��هر نماییم. فرم الزم تکمیل و مبلغ یکصد هزار ریال 
هزینه آن به دفتر مذکور پرداخت می گردد و سه روز می 
گ��ذرد تا از یکی از مراکز چندگانه با تلفن همراه متقاضی 
تم��اس بگیرند و اعالم کنند: انتقال این تلفن تنها با تغییر 
شماره قابل انجام است و توضیحاً اینکه خط مذکور شماره 
ای رند و بند دارد اما تیغ ما نمی برد و به س��رعت تلفن 
مذکور حذف و خ��ط دیگری به جای آن فعال می گردد 
که شماره آن با تلفن قبل کاماًل متفاوت است! حاال معلوم 
نیس��ت این شماره رند به چه قیمت و چه کسی فروخته 

شده و از کجا سر در بیاورد!

گزارشیادداشت
آیادولتمردانهنوزازنگاهبهبیرونخستهنشدهاند؟
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آگهى مفقودى
بــرگ ســبز ســوارى پــژو پــارس به رنــگ ســفید روغنى مــدل 1389 بــه شــماره موتور 
12489113386 و شــماره شاســى  به شــماره پالك ایران 18- 

438 د 54 متعلق به فرزانه رهبرى پیرو مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
*************************************************

مدرك فارغ التحصیلى اینجانب محســن حاجى پور مفرد فرزند محمد به شــماره شناســنامه 
4180063387 صادره از الشــتر در مقطع کارشناســى رشته مهندسى شــیمى صادره از واحد 
دانشــگاهى آزاد گچســاران با شــماره 1636618 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار مى باشد 
. از یابنده تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اســالمى واحد گچســاران به نشانى 
اســتان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان گچساران کوى مدرس مجتمع دانشگاهى دانشگاه آزاد 
کد پســتى 7581711111 ارســال نمایــد .  نوبت اول 99/7/24 نوبــت دوم 99/8/8 نوبت 

سوم 99/8/22- یاسوج
*************************************************

مجوز حمل ســالح شکارى دو لول ســاچمه زنى با کالیبر 12شماره سالح022006126مدل 
نیمه خودکار نخجیر ســاخت ایران،شــماره ســریال 5427به نام سید على ســادات حسینى نیک 

مفقود گردیده،واز درجه اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
*************************************************

ســند وبرگ سبز وکارت موتور سیکلت مدل 1387به شــماره پالك 53915ایران571 به 
شماره موتور  شماره تنه  بنام بهرام کرم پور مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط است یاسوج
*************************************************

   بــرگ سبز(شناســنامه) وســند کمپانى  خودروســوارى پژو تیــپ   رنگ 
خاکســترى متالیــک مــدل 1394 وبــه شــماره انتظامــى 835س 39ایــران 93و بــه شــماره 
 شــماره شاسى  نام آمنه زارعى مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط میباشد . یاسوج
*************************************************

مفقــودى شناســنامه یــا بــرگ ســبز خودرو ســوارى هــاچ بک سیســتم ســایپا تیــپ تیبا 
2 مــدل 97 بــه رنــگ ســفید روغنــى شــماره موتــور 8547585 /    شــماره شاســى   
 پالك ایران 74-523س 64به نام انســیه شیشــه چى مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد بندرعباس
*************************************************

بــه  بــه رنــگ ســفید روغنــى  بــک ســایپا مــدل 1396  ســند کمپانــى ســوارى هــاچ 
و  شاســى   شــماره  و    /   5858253 موتــور  شــماره 
 و شــماره پالك ایران 72- 942 ق 95  متعلق به الهام کاردگر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
*************************************************

کارت-ســند مالکیــت و ســند کمپانــى ســوارى ام.وى.ام مــدل 1395 شــماره موتــور 
پــالك  شــماره  شاســى   شــماره    

ایران62-174س75 مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*************************************************

ســند کمپانى و ســند مالکیت ســوارى پژو 405 به شــماره پالك ایران 62- 918 ج 38 و 
شــماره موتور 12484092641 و شماره شاسى 14234052 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. سارى
*************************************************

ســند کمپانى سوارى ســمند مدل 1390 به شــماره پالك ایران 78-542 ق 24 و شماره 
موتور 14790004826 و شماره شاسى  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. سارى
*************************************************

ســند کمپانى و برگ سبز اتومبیل سوارى وانت پیکان تیپ  رنگ سفید روغنى مدل 
1388 به شــماره شــهربانى ایران 72- 524 د 73 و شماره موتور 11487076281 به شماره 
شاسى  مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى

*************************************************
اینجانب مهدى رحمانى چروده مالک خودرو سوارى پژو 206 به رنگ خاکسترى متالیک مدل 
1396 به شــماره پالك ایران 76- 222 ج 64  و به شماره شاسى   
و  شــماره موتور 174  به علت فقدان اسناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعایى در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر حقوقى شــرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران- کرج شــهرك 
پیکان شــهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. سارى

*************************************************
ســند کمپانــى ســوارى پژو 206 هــاچ بک مــدل 1390 رنگ ســفید روغنى شــماره پالك 
ایران82-634ط98 شماره موتور 13390006103 شماره شاسى  

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

بــرگ ســبز خودرو ســایپا مدل 1394 شــماره پــالك ایــران72-145م83 شــماره موتور 
) رنــگ نقــره اى متالیــک بــه نام  ) 5447666 شــماره شاســى 

میررحمان میراحمدى بهنمیرى مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*************************************************

گواهى حصر وراثت 
آقاى احمد پاشــه عبدى پور بشناســنامه شــماره 2857 باستناد شــماره پرونده و فتوکپى 
شناســنامه ورثه درخواستى بشــماره 774/99/4 تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته 
که شادروان شابانو گرایى به شناسنامه شماره 17420 در تاریخ 99/5/11 در اقامتگاه دائمى 
خود در گذشــته و ورثه حین الفوت وى عبارتند از 1- احمد پاشــه عبدى پور فرزند میراحمد و 
فــردوس به ش ش 2857 متولد 1330/12/20 همســر 2-  خدیجه عبــدى پور فرزند احمد 
پاشــه و شــابانو به ش ش 939 متولد 1358/12/20 دختر متوفى 3- فریبا عبدى پور فرزند 
احمد پاشه و شابانو به ش ش 94 متولد 1361/1/1 دختر متوفى 4- فرشته عبدى پور فرزند 
احمد پاشه و شابانو به ش ش 80 متولد 1362/10/21 دختر متوفى 5- سارا عبدى پور فرزند 
احمد پاشه و شابانو به ش ش 129 متولد 1365/1/3 دختر متوفى  6- زینب عبدى پور فرزند 
احمد پاشــه و شــابانو به ش ش 4490259174 متولد 1372/10/3 دختر متوفى 7- عباس 
عبدى پور فرزند احمد پاشــه و شــابانو به ش ش 4490009208 متولد 1368/2/10 پســر 
متوفى پس از انجام تشــریفات قانونى و انتشــار ســه نوبت آگهى در روزنامه و عدم وصول هر 
گونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیتنامه ســرى یا رسمى حسب گواهى متصدى مربوطه و مالحظه 
گواهینامــه مالیات بر ارث به شــماره ................. ســرانجام در تاریــخ ............ در وقت فوق 
العاده شعبه .............. دادگاه عمومى ................ به تصدى امضا کننده زیر تشکیل و پس از 
مالحظه پرونده کار گواهى مى نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص / شخص یاد شده در 
باال بوده و وارث دیگرى ندارد و دارائى آن روانشــاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونى که 

بر ترکه تعلق مى گیرد. اعتبار قانونى این گواهینامه از حیث مبلغ نامحدود است.
رئیس شعبه چهارم شوراى حل اختالف ایالم

آگهى فقدان سند مالکیت 
خانم زهرا قنبرى به استناد دو برگ استشهاد محلى که به امضاء شهود و بگواهى دفترخانه 
شــماره یک گرمسار رسیده مدعى مى باشد که سند مالکیت ششدانگ پالك 13/723  واقع در 
بخش کرند گرمســار مورد ثبت  جلد309 صفحه 102 بعلت نامعلوم مفقود و مالک درخواســت 
صدور سند مالکیت المثنى را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120  آئین نامه قانون ثبت 
آگهى مى شــود تا چنانچه کســى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد مالکیت 
مذکور نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضمیمه 
اصل ســند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید تا مورد رسیدگى قرار گیرد و اال 
پس از انقضاى مدت مذکور و نرســیدن واخواهى و در صورت اعتراض اصل اســناد ارائه نشود 
نسبت به صدور سند مالکیت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد. ملک در رهن است شماره 

چاپى سند 916116 
 م الف: 639                                                                         

سرپرست ثبت اسناد و امالك شهرستان گرمسار- حسین چلویى

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمان هاى فاقدسندرسمى

 برابــر راى شــماره 139860301058001714 مــورخ 09/ 08 / 1398 هیــات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملک دماوند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى کاظم رستمى فرزند 
علینقى بشــماره شناســنامه 4097 صادره از دماوند در ششــدانگ یک قطعه باغ با بناى احداثى 
در آن به مســاحت  1165/46  مترمربع با حق اســتفاده آب طبق نحوه ملى شــدن آبهاى کشــور 
پالك 1664 فرعى از 2 اصلى واقع در دماوند از تمامى مالکیت رســمى و مشــاعى متقاضى محرز 
گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شــود در 
صورتى که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیت صادر خواهد شد.6887-  تاریخ انتشار نوبت اول 23 /1399/07 تاریخ انتشار نوبت 

دوم:1399/08/08
عابدین نورى شیرازى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى تبصره سه ماده 120 آئین نامه اصالحى قانون ثبت
 نظر به اینکه وکیل وراث مرحوم حجت قدمعلى احد از ورثه حبیب اله قدمى برابر وکالتنامه 
شــماره 23090 - 1396/08/03 دفترخانــه 1097 تهــران و به موجب در خواســت شــماره 
010373 - 1399/07/07 خواهان صدور اســناد مشــاعى مورثى نسبت به پالك هاى 312 و 
335 فرعیات از ســنگ 72 اصلى میباشــد و اعالم نموده اصل سند اولیه پالك مدکور نزد مریم 
قدمى میباشد و مراتب طى اخطاریه شماره 010925 - 1399/07/15 به وى اعالم و طى نامه 
شــماره 011014- 1399/07/19 اعالم نموده اصل اســناد اولیه نزد وى است ولى اسناد را 
تحویل نمى دهد و مراتب بالمانع بودن صدور ســند مشــاعى مورثى از دادگسترى دماوند سؤال 
و طى نامه شماره 1399191004640914 - 1399/07/29 قاضى واحد اجراى احکام مدنى 
شــعبه اجراى احکام مدنى دادگســترى دماوند صدور ســند را بالمانع اعالم نموده و مراتب یک 
بار در یکى از روزنامه هاى کثیر االنتشــار آگهى تا چنانچه دارنده ســند بدون مجوز قانونى ظرف 
مدت تعیین شده در آگهى یعنى مدت یک ماه پس از انتشار آگهى اصل سند را ارائه نکند وفق 

مقررات نسبت به صدور اسناد مشاعى مورثى اقدام خواهد شد.6901
عابدین نورى شیرازى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى مجیــد محمودى با ارائه استشــهادیه شــماره 556298-99/8/1 تنظیمى دفترخانه 
256 آمل طى درخواست شــماره 99/32894-99/7/30 تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى 
480447 دانــگ پــالك شــماره 96 فرعى از 25 اصلى واقع در بخــش 3 ثبت آمل که در صفحه 
137 جلد 195 ذیل شماره 37491  ثبت گردیده و در اثر جابه جایى مفقود شده را نموده است 
که طى سند رهنى شماره 12154-85/11/25 و 13020-86/2/4 دفترخانه 118 تبریز در 
رهن بانک صادرات آذربایجان شــرقى قرار دارد . ضمنا یک مورد بازداشتى مشاهده شده است 
. لــذا دراجراى ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهى در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند مالکیت 
نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى اجراییه
شــماره پرونده:139904010067001129/1 بدین وســیله به آقاى رضا غالمى فرزند 
غالمعلى به شــماره ملى 2091860451 (ولى قهرى خانم نرگس غالمى فرزند مرحوم ســامان به 
شــماره ملى 2081916827) ســاکن ســارى-میدان خزر کمربندى شرقى-شهرك زیتون ابالغ 
مى شــود که خانم مینا شــعبانپور جهت وصول تعداد هفتصد عدد ســکه طالى تمــام بهار آزادى 
به اســتناد ســند نکاحیه شــماره 1438 مورخ 1390/07/12 علیه مورث شــما اجراییه صادر 
نموده و پرونده اجرایى به کالســه 9901317 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1399/07/16 مامور، ابالغ واقعى به شما میسر نگردید، لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 
18 و 19 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى 
آگهــى مى شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد 
نســبت به پرداخت بدهى مورث خود اقدام ننمایید ، عملیات اجرایى جریان خواهد یافت . ضمنا 
خودروها به شــماره انتظامى 62-389ع88 و 62-867ج69 متعلق به مرحوم ســامان غالمى در 
قبال طلب خانم مینا شعبانپور بازداشت گردیده لذا مراتب جهت اطالع به ورثه مرحوم اخطار مى 

شود . ضمنا حساب بانکى مرحوم نزد بانک هاى شهر نیز بازداشت گردید .
رییس اداره اجراى اسناد رسمى سارى-پرویز علیزاده

آگهى فقدان سند مالکیت
آقــاى احمد رضائى با ارائه استشــهادیه شــماره 30620-99/8/5 تنظیمــى دفترخانه - 
آمل طــى درخواســت شــماره 99/25645-99/07/13 تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى 
006261 ششــدانگ پــالك شــماره 22 فرعى از 16 اصلــى واقع در بخش 3 ثبــت آمل که در 
صفحــه - جلــد - ذیل شــماره - ثبت گردیــده و در اثر جابه جایى مفقود شــده را نموده اســت 
کــه دراجــراى ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهى در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند مالکیت 
نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى فقدان سند مالکیت
آقــاى احمد رضائى با ارائه استشــهادیه شــماره 30619-99/8/5 تنظیمــى دفترخانه - 
آمل طــى درخواســت شــماره 99/29648-99/07/13 تقاضاى صدور ســند مالکیت المثنى 
017887 ششــدانگ پــالك شــماره 21 فرعى از 16 اصلــى واقع در بخش 3 ثبــت آمل که در 
صفحــه - جلــد - ذیل شــماره - ثبت گردیــده و در اثر جابه جایى مفقود شــده را نموده اســت 
کــه دراجــراى ماده 120اصالحى آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشــر ایــن آگهى در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار مى گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود ســند مالکیت 
نزد خود میباشــند ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل 
ســند مالکیت یا ســند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

آگهى تحریر ترکه
به شــماره کالســه 9900870/99 در تاریخ 99/8/5 آقاى / خانم آزاده حشــمتى فرزند 
نادر به ش ش 1240602695 صادره از کاشــان دادخواســتى مبنى بر تحریر ترکه مرحوم نادر 
حشــمتى  فرزند احمدعلى که در تاریخ 99/6/27فوت شده اند با احراز سمت متقاضى مستندا 
بــه مواد 209 و 210 قانون امور حســبى قرار تحریه ترکه صادر شــده اســت لــذا براى اجراى 
قرار تحریر ترکه بدینوســیله نســبت به نشــر آگهى اقدام تا کلیه ورثه قانونــى نمایندگان آنها 
بستانکاران مدیونین به متوفى و یا هرکس که حقى به ترکه دارد در تاریخ  براى تحریر ترکه در 

مجتمع شوراى حل اختالف واقع در خیابان بابا افضل حضور بهم رسانند.
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف کاشان

آگهى اختصاصى قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى 
چالوس

 نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى مصوب 20/9/1390ملک متقاضى که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر 
در واحد ثبتى چالوس مورد رســیدگى و تصرفات مالکانه و بالمعارض وى محرز و راى الزم صادر 
گردیــده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهــى میگردد: 478 فرعى مجــزى از 11 فرعى از 10 
اصلى واقع در قریه دوجمان بخش یک قشــالقى دهســتان کالرســتاق به نام صمد منشــى زاده 
جوادى نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 372,61 متر مربع مالک 
مشــاعى لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رســمى و مــاده 13 آییــن نامه مربوطه ایــن آگهى در دو نوبــت به فاصلــه 15 روز از طریق این 
روزنامه و محلى / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها راى هیات الصاق تا در صورتیکه 
اشــخاص ذینفع به آراى اعالم شــده اعتراض داشته باشــند باید از تاریخ انتشار اولین آگهى و 
در روســتاها از تاریــخ الصاق در محل تــا دو ماه اعتراض خود را بــه اداره ثبت محل وقوع ملک 
تســلیم و رســید اخذ نمایند . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومى محل نماید و گواهى تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت 
محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعى دادگاه اســت و 
در صورتى که اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد یا معترض ، گواهى تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومى محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مى نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهى اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور 
در مورد قســمتى از امالکى که قبال اظهارنامه ثبتى پذیرفته نشده ، واحد ثبتى با راى هیات پس 
از تنظیم اظهارنامه حاوى تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهى نوبتى و تحدید حدود به صورت 
همزمان به اطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، 

واحد ثبتى آگهى تحدید حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نماید.
تاریخ انتشار : 1399/07/23 
تاریخ انتشار : 1399/08/08 

م.الف: 19906122
نیکنام ازوجى سرپرست ثبت اسناد و امالك چالوس 

آگهى حصر وراثت
آقاى محمدحســین غالمحسینى بهنمیرى شماره شناسنامه 17 به شرح دادخواست به کالسه 
5/9900740  از این شــورا  درخواســت گواهــى حصر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که 
شــادروان محمد غالمحسینى بهنمیرى شــماره شناسنامه 2068 در تاریخ  99/4/5  در اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-متقاضى فوق با 
کدملى 4989232194 متولد 1329 پدر متوفى2-شــهربانو بامدادى کدملى 4989308573 
متولد 1335 مادر متوفى.  اینک شورا با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهى مى نماید تاهرکس اعتراضى دارد یا وصیت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاریخ نشر 

آگهى ظرف یک ماه به شورا تقدیم نمایدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه پنجم شوراى حل اختالف بابلسر-قلى پور علمدارى


