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رهب��ر معظم انق��اب اس��امی  در دی��دار با  
اعضای ش��ورای عالی هماهنگ��ی اقتصادی  با 
تأکید بر اینکه برای عاج تحریمها دو مس��یر 
»خنثیس��ازی تحریمها و غلبه بر آنها« و »رفع 
تحریم« وجود دارد، افزودند: البته ما مسیر رفع تحریم را یک 
بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم، اما به نتیجهای نرسید. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای  با اشاره به مسیر غلبه بر تحریمها 
و بیاثر کردن آنها گفتند: این مس��یر ممکن اس��ت در ابتدای 
کار، س��ختیها و مشکاتی داشته باشد، اما خوشعاقبت است. 
ایش��ان تصریح  کردند: ما ظرفیتها و تواناییهای فراوانی برای 
بیاثر کردن تحریمها داریم، به ش��رط آنکه بخواهیم و همت 
کنیم و به دل مش��کات برویم. س��خنان ایشان در حقیقت 
پاس��خی به نکاتی بود که اخیراً از س��وی برخی برای مذاکره 
با امریکا مطرح می ش��ود و  در حقیقت این معنا را به دنبال 
داشت که نباید به دنبال گشایش از سوی دیگران بود. به هر 
حال میتوان گفت که گزیده ش��دن دو بار از یک سوراخ قابل 
پذیرش نیس��ت و مردم ایران نیز پذیرنده    مذاکره با امریکا 

نخواهند بود. 
 تاکیدات چند باره 

این موضوع نکته ای است که بارها از سوی رهبر معظم انقاب 
بر آن تاکید شده است و بارها از سوی دلسوزان و کارشناسان 

و تحلیلگران نیز مورد تصدیق قرار گرفته است 
مسئله اینجاست که معلوم نیست که چرا برخی فکر می کنند 
که سیاس��ت های امریکا در قبال ایران عوض می ش��ود. این 
درحالی اس��ت که به اذعان خود مقامات امریکایی ، سیاست 
های امریکا در س��طح کان پیش بینی شده و دولتمردان در 
حقیقت مجریان این سیاس��ت ها هس��تند که با روش های 
متفاوت در راه رس��یدن به این اهداف قدم بر میدارند. اینکه 
وزیر امور خارجه کشورمان اینک از شناخت 30 ساله خود از 
بایدن سخن می گوید و با اشاره به شناخت دیرینهاش از جو 
بایدن، رئیس جمهور منتخب امریکا،  معتقد است که چشم 
انداز رویکرد احتمالی دولت او به ویژه در زمینه بازگش��ت به 

پیمانهای بینالمللی از جمله اجرای برجام  ترس��یم می شود، 
نکته ای اس��ت که نش��ان می دهد وی همچنان به بازگشت 
امریکا به برجام و لغو تحریمها امیدوار اس��ت. اما کارشناسان 
و تحلیلگران سیاس��ی نیز بر این باورند که چنین بازگش��تی 
به آس��انی نخواهد بود . مش��کات داخلی امریکا ، البی رژیم 
صهیونیس��تی، کشورهای منطقه ای و ..... ، همگان نشان می 
دهند که بازگشت امریکا به برجام مسیری طوالنی می طلبد و 
نیازی نیست که از هم اکنون پالس های مثبت و سازشکارانه 
برای دولتمردان این  کشور فرستاده شود. رهبر معظم انقاب 
بارها نیز در ای��ن باره موضعگیری کرده و تاکید کردهاند که 
تمایل��ی به ای��ن نوع از مذاکره در سیاس��ت های نظام وجود 
ندارد. ایشان با   اشاره به اینکه  باز بعضی زمزمه میکنند که 
در حاش��یه فان اجاس ممکن است با آمریکا مذاکره انجام 
بگیرد تاکید کردند ، این بطور قطع منتفی اس��ت! حاال آقای 

رئیس جمهور که هیچ، وزیر خارجه هم همینجور!
 دلخوشی از مذاکره یا هدف گذاری 

اما معلوم نیس��ت که  دلخوش��ی به مذاکره از کجا نشات می 
گیرد ؟ چرا با وجود این همه تاکیدات و تجربیات بازهم برخی 
از دولتمردان ، اصاح طلبان و اعتدالیون به دنبال این مذاکره 

هستند؟ 
محمد صادق کوش��کی کارش��ناس مس��ائل سیاسی و استاد 
دانش��گاه دراین باره در گفتگو با روزنامه سیاست روز در  این 
باره گفت : س��خنان رهبری در این زمینه کاماً  روشن است 
و ایش��ان حتی قبل از مذاکره  با امریکا   گفتند که من می 
دانم مذاکره با امریکا نتیجه ای نمی دهد و ما اعتمادی هم به 
طرف غربی نداریم. وی افزود : ایشان در این سخنان خود  در 
مهر ماه سال 92 گفتند ، تنها دستاوردی که از این مذاکره به 
دس��ت می آوریم این است که مردم ما متوجه ماهیت امریکا 
می ش��وند.  این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: اینکه 
چ��را بعد از این همه تجربه ، تاکید ات و ...، اصاح طلبان به 
دنبال انجام مذاکره هس��تند  و  باز هم به مذاکره اصرار دارند 
، این اس��ت که این گروه شکل مطلوب برای کشورمان را تن 

دادن به مذاکره با امریکا می دانند . 
وی با بیان اینکه آنها از اینکه کش��ور ب��ا نیرو و توان انقابی 
به س��مت استقال و خود کفایی برود را الگوی مطلوبی نمی 
دانند . در نظر این افراد حد کشور ما در حد  عربستان است 
. یعنی ما کشور باشیم که به امریکا نفت بفروشیم و رابطه ما 

مانند رابطه عربستان با امریکا بشد.
کوش��کی با اشاره به اینکه آنها به دنبال آن هستند که ایران 
مانن��د عربس��تان نقش گاو ش��یرده دوم را ب��ازی و از منافع 
امری��کا در منطقه حفاظت کند ، گف��ت :  رهبری می دانند 
که طرف��داران مذاکره با امریکا این تذک��رات و رهنمودها را 
نخواهند ش��نید و نمی پذیرند ، بنابراین از بابت اتمام حجت 
این فرمایشات را بیان می کنند و مخاطب ایشان عموم جامعه 
هستند و برای اینکه حجت بر همه تمام شده باشد این بحث 

را مطرح می کنند.
 آمریکا و بس 

وی در مورد مش��کل طرف��داران مذاکره گفت :  آنها   قبله و 
کعبه آمال خود را امریکا می دانند و بس.  به همین دلیل  به 
هر قیمتی می خواهند رابطه با امریکا را در واقع ایجاد کنند 
و افق مطلوبی که انقاب اس��امی به دنبال آن است و هدف 
ایران قدرتمند و مس��تقل را دنبال می کند نش��دنی و دست 
نیافتنی می دانند. این اس��تاد دانش��گاه افزود : اگر بخواهیم 
بدانی��م بیماری ذهنی این افراد چیس��ت باید به جمله ای از 
حضرت امام )ره( توجه کنیم . ایشان در اوائل دهه 60 گفتند 
که ما ممکن است از دست محمد رضا شاه پهلوی راحت شده 
باشیم اما به این سادگی ها از دست کسانی که مرعوب امریکا 

و غرب و غرب زده هستند، نه.. 
مهدی چمران فعال اصولگرا نیز در این باره گفت : دلبستگی 
به اینکه اگر فان شخص در آمریکا رئیسجمهور شود به نفع 

جریان ماست، نوعی خودباختگی را نشان میدهد.
وی افزود : اینکه همه حواس ، راهبرد و برنامه هایمان را مطابق 
با انتخاب یک رئیس جمهور در کشوری دیگر تبیین کنیم با 

استقال ذاتی یک ملت مغایر است.
چم��ران با بیان اینک��ه ترامپ و بایدن هردو یکی هس��تند، 
تصریح کرد : جو بایدن سال های سال در آمریکا مسئول بوده 
و همواره هم ضد کش��ور ما کار کرده اس��ت، حاال اینکه اگر 
رئیس جمهور ش��ود چطور می تواند به نفع ما باش��د و بتواند 
یک گروهی را در ایران س��رکار بیاورد بحث مهمی است. آن 
گروهی که بخواهد با پش��توانه رئیس جمهور آمریکا س��رکار 
بیاید، معلوم اس��ت چ��ه گروهی خواهد ب��ود و چه کارهایی 
خواه��د کرد. این فع��ال اصولگرا تاکید کرد: در هیچ کش��ور 
مس��تقلی، گروه های سیاسی اینگونه به انتخابات آمریکا نگاه 
نمی کنند مگر کش��ورهایی که نوکر، دس��ت به س��ینه و گاو 

شیرده آمریکا هستند.
 نبود شخصیت مستقل 

آنچه اصاحطلبان در س��ر میپرورانند ادامه مس��یری اس��ت 
ک��ه روحانی از س��ال92 آغاز کرده ؛ بند زدن اقتصاد کش��ور 
به سیاس��ت خارجی و زیس��تن اصاحات و اعتدال در فضای 
سیاست داخلی برآمده از این راهبرد. اما آنچه از این سیاست 
برای مردم باقی مانده تورم وحشتناک، کوچک شدن اقتصاد 
و مش��کات معیشتی برای بخش��های زیادی از جامعه است. 
در حالی که انتظار میرفت اصاحطلبان از این شرایط عبرت 
بگیرند و به جای خوشبینی و شیدایی نسبت به غرب واقعبین 
ش��وند اما در عمل در بر همان پاشنه سابق میچرخد و فرش 

قرمز برای بایدن پهن میکنند.
کوش��کی در این زمین��ه نیز به سیاس��ت روز گفت : یکی از 
مشکات طرفداران مذاکره این است که برای خود شخصیت 
مستقل  و برای کشور خود هویت مستقل قائل نیستند . آنها 
یک ایران قدرتمند ، اسامی ، مستقل بدون نیزاز به امریکا به 
زندگی خود ادامه می دهد ،  قائل نیس��تند.وی با بیان اینکه 
ایران هر روز به س��مت هدف ه��ای متعالی خود حرکت می 
کند ، افزود : ذهن این افراد قدرت درک این مفاهیم را ندارد 
و با وجود ترس و خود کم بینی که در برابر اروپا و امریکا دارند 
، ناگزیر اگر صد بار دیگر هم در مذاکرات شکس��ت بخورند و 
زیان ببیند بازهم مذاکرات را تکرار می کنند . یعنی در واقع 
اشکال همان است که به تعیبری می توان گفت خود کمبین 
هس��تند و توانمندی های جامعه ایرانی را  نمی شناس��ند و 
اس��تقال برای آنها معنایی ندارد. در همین حال عضو هیات 
رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت :  نباید 
در زمینه برجام و دولت جدید آمریکا دچار اشتباه محاسباتی 

شد و باید بر اساس اصل عدم اعتماد پیش رفت.
علی علی��زاده تاکید کرد: ذوق زدگی دولت در زمینه  نتیجه 
انتخابات آمریکا و بازگش��ت بایدن به برجام  قطعا سرانجامی 
ندارد؛ در واقع دولت جدید آمریکا دولت فعلی ایران را سر کار 
می گذارد و منتظر نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران 

خواهد بود.
 تقویت پایگاه اجتماعی 

در این میان به نظر می رس��د که اصاحطلبان تنها ش��انس 
خ��ود را  برای احیای سیاس��ی و اجتماعی و ت��داوم قدرت، 
برجامی کردن فضای سیاست کش��ور می دانند . آنها تاش 
می کنند تا به افکار عمومی القا کنند که تنها در صورت توافق 
با آمریکا میتوان اقتصاد کشور را سامان داد. آنها برای تفسیر 
س��خنان خود نیز به تجربه اوباما و دمکرات ها و تفاوت آن از 
ماهیت رفتار ترامپ و جمهوری خواهان اشاره کرده و  در این 
باره معتقدند که  می توان  مسیر حاکمیت برای ایجاد فضای 

مذاکره جدید هموار کرد . 
در عین حال تنها راه نجات خود را در »غیرمتعارف« توصیف 
کردن ترامپ  می دانس��تند و در پاس��خ ب��ه اینکه چرا وعده 
های اقتصادی دولت محقق نش��ده تنها یک پاسخ داشتند و 
آن هم این بود که ترامپ بازیگری غیرمتعارف و دیوانه است 
که باعث نقش بر آب شدن تمام برنامهریزیهای برجامی شده 
اس��ت. این مس��اله تا جایی پیش رفت که رئیسجمهور حتی 
چندی پیش از مردم خواست لعن و نفرینهای خود را به کاخ 
سفید ارسال کنند. صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاسی 
و اس��تاد دانشگاه در این باره به سیاست روز گفت :  بسیاری 
از کارشناس��ان و صاحب نظران بر این باورند جناح اصاحات 
یک پایگاه اجتماعی دارد به همین جهت است که در اسفند 
98 این پایگاه اجتماعی حاضر نشد تا برای آنها پای صندوق 
های رای برود  . بنابراین جناح اصاحات به دنبال استفاده از 
هر وسیله ای برای تش��ویق پایگاه اجتماعی خود است تا در 
خرداد 1400 آنها را پای صندوق های رای بکشاند. وی افزود 
: از این رو آنها به دنبال این هس��تند که جمهوری اسامی را 
در برابر امریکا وادار به تس��لیم کنند ، بنابراین این صرفاً یک 
تاکتیک نیس��ت بلکه هدفی بزرگ و راهبردی است . آنها به 
دنبال تسلیم جمهوری اسامی در برابر امریکا و اروپا، خاتمه 
دادن ب��ه نگرش انقابی و تبدیل ایران به عربس��تان دوم در 

منطقه است. 

امام رضا )ع(: هر کس نتواند به زیارت من بیاید، برادرم را در ری یا خواهرم 
را در قم زیارت کند که ثواب زیارت مرا در می یابد.

3500 شغل برکت در دیار بوعلی سینا
تعداد مش��اغل بنیاد برکت 
امام  فرمان  اجرایی  س��تاد 
در اس��تان همدان تا پایان 
امسال به بیش از 3 هزار و 

500 شغل می رسد.
کارآفرینی  توس��عه  معاون 
اجتماع مح��ور بنیاد برکت 
با اعام این خبر افزود: مجموع مش��اغل ایجاد شده 
توسط بنیاد برکت در دو شهرستان اسدآباد و نهاوند 
و 63 روس��تای استان همدان تا پایان سال جاری به 

3 هزار و 518 شغل خواهد رسید.
رضا راضی زاده خاطرنش��ان کرد: بنیاد برکت س��ال 
گذش��ته 396 طرح اش��تغال زایی اجتماع محور را با 
اعتب��ار کل 386 میلیارد ریال در اس��تان همدان به 
بهره برداری رس��انده که باعث ایجاد یک هزار و 118 
فرصت ش��غلی شده اس��ت. وی درباره فعالیت های 
اش��تغال زایی اجتماع مح��ور بنیاد برکت در اس��تان 
همدان برای س��ال 99 نیز توضیح داد: برای امسال 
نیز ایجاد 800 طرح اشتغال زایی در دستور کار است 
که 2400 ش��غل را برای متقاضیان به دنبال خواهد 
داش��ت.  راضی زاده حجم کل س��رمایه گذاری برای 
ایجاد این تعداد ش��غل جدید را 720 میلیارد ریال 
اعام کرد و اظهار داشت: 8 مجری و تسهیل گر بنیاد 
برکت در حال خدمت رس��انی در مناطق روستایی و 

محروم استان همدان هستند.
معاون توس��عه کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت 
توضیح داد: پرورش دام سبک و سنگین، زنبورداری، 
پرورش مرغ، تولید فرش دس��تبافت، کشت گیاهان 
دارویی و مشاغل فنی و خدماتی به ترتیب بیشترین 
س��هم را از مش��اغل بنیاد برکت در اس��تان همدان 
دارند. وی تاکید کرد: مناطق روستایی و کم برخوردار 
تمامی 31 اس��تان کشور تحت پوشش فعالیت های 
اش��تغال زایی بنیاد برکت قرار دارند. به گفته معاون 
توس��عه کارآفرینی اجتماع محور بنی��اد برکت، این 
بنیاد تا پایان س��ال 98، 40 هزار طرح اجتماع محور 
را در مناطق محروم و روس��تایی راه اندازی کرده که 
باعث ایجاد 120 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 
در این مناطق ش��ده اس��ت. راضی زاده یادآور ش��د: 
بنی��اد برکت در س��ال 99 نیز به دنب��ال راه اندازی 
60 هزار طرح اش��تغال زایی اجتماع محور اس��ت که 
ایج��اد 180 ش��غل را به دنبال خواهد داش��ت. وی 
تصریح ک��رد: بنیاد برکت در 242 شهرس��تان و 8 
هزار روس��تا در 31 اس��تان کش��ور در زمینه ایجاد 
مشاغل خرد و خانگی فعالیت می کند. معاون توسعه 
کارآفرینی اجتماع محور بنیاد برکت اظهار داش��ت: 
س��تاد اجرایی فرمان ام��ام از طریق بنیاد برکت و با 
هدف ایجاد فرصت های کسب وکار، محرومیت زدایی، 
توانمندس��ازی اقتصادی و اجتماعی، ارتقای سطح 
زندگ��ی و توزیع عادالنه  امکانات و فرصت ها، نهضت 
ایجاد اشتغال را در مناطق محروم و روستایی کشور 

راه اندازی کرده است.

گزارشخبر

نگاهی به فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی  
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آکهى  مناقصه عمومى یک مرحله اى                     

شرکت خدمات حمایتى کشاورزى استان کهگیلویه وبویراحمد
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شرکت خدمات حمایتی کشاورزي استان کهگیلویه و بویراحمد
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شماره:  55/63/1151

تاریخ:   99/09/06

آگهی مناقصات عمومی دو مرحله اي به شماره 62- 99  الى  64-  99   

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان

دوم
ت 
نوب

شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
( سهامی خاص )

Rآخرین مهلت تاریخ فروش اسنادموضوعشماره مناقصه
ارسال پاکات الف

آخرین مهلت بارگذاري 
پاکات در سامانه

بازگشایی پاکات
الف و ب

بازگشایی 
پاکت ج

میزان سپرده شرکت در 
مناقصه (ریال)

تبدیل شبکه سیم مسى به کابل خودنگهدار 62-99 (ت 37)1
امور توزیع برق شمالى شهرستان سنندج

99/09/05
لغایت

99/09/12 
ساعت 14 
99/09/22

ساعت 19 
99/09/22

ساعت 8:30
99/09/23 

ساعت 8:30 
99/09/25

778/600/000

تبدیل شبکه سیم مسى به کابل خودنگهدار 63-99 (ت 38)2
امور توزیع برق جنوبى شهرستان سنندج

837/300/000

تبدیل شبکه سیم مسى به کابل خودنگهدار 99-64 3
توزیع برق شهرستان سقز

1/047/500/000

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان
نوع تضمین : صرفًا به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 0107500667006 بنام شرکت توزیع برق استان کردستان  

محل خرید اسناد : شرایط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.setadiran.ir    قابل دانلود میباشد.
محل تحویل پاکات الف : دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروي برق استان کردستان واقع در سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداري

هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برندگان مناقصه میباشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است.

براي کسب اطالعات بیشتر به سایت توانیر (www.tavanir.org.ir) شرکت توزیع برق (www.kurdelectric.ir) یا سایت پایگاه ملی مناقصات (iets.mporg.ir) مراجعه و یا با شماره تلفن هاي 
9-33283601– 087 داخلی  2074 تماس حاصل فرمایید.

   آگهى مفقودى 
برگ ســبز خــودروى پیکان وانــت  مــدل 1384 به شــماره انتظامى 659 ق 
17 ایران 79 به شــماره موتور 11284076256 و شــماره شاسى 12152066 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
**********************************************

ســند و برگ سبز(شناســنامه) خودروى ســوارى ســایپا تیپ  نوك مدادى-
متالیک مدل1390،شــماره انتظامى 815ص 46 ایران49 به شــماره موتور 4281946 
و شــماره شاســى  به نــام فاطمه آقاجرى مفقــود گردیده و از درجه 

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

ســند و بــرگ سبز(شناســنامه)خودروى ســوارى پــژو 405جى ال ایکــس آى1/8 
نقــره اى-متالیــک مدل1388 شــماره انتظامــى 972ص35 ایران49 به شــماره موتور 
12488271133و شــماره شاســى  بــه نام ســید محمد 

موسویان خواه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. یاسوج
**********************************************

بــرگ ســبز خــودرو ســوارى آریــان 206 اس دى ، رنــگ ســفید شــماره موتــور 
13389041998 شــماره شاسى  شــماره پالك ایران72-

748م63 مدل 1390 مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
**********************************************

بدنــه  شــماره  بــه  دنــا  خــودرو  مالــک  رضایــى  الــه  حبیــب  اینجانــب 
 شــماره موتور   شــماره پالك ایران 62-
666ص17 به علت فقدان اســناد فروش تقاضاى رونوشت المثنى سند خودروى مذکور 
را نموده اســت . لذا چنانچه احدى ادعایى درخصوص خــودروى فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه اى ســارى واقع در کیلومتر5 جاده ســارى به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهى اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

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

برگ سبز و سند مالکیت سوارى پراید مدل 1387 رنگ نوك مدادى متالیک شماره 
موتور 2390116 شماره شاسى  شماره پالك ایران82-835ل31 

به نام ابوالفضل میرشمسى سرخى مفقودگردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
**********************************************

آگهى اجرائیه
مشــخصات محکوم علیه: خلیل تکبیرى فرزند حشمت اله مجهول المکان ، مشخصات 
محکــوم له: حبیب اله عبداله پور فرزند یداله به نشــانى اللجین شــهرك صنعتى ابتداى 
خیابــان 31 ، محکــوم به: بموجــب راى شــماره 318/99 تاریخ 99/6/11 شــعبه 111 
شــوراى حل اختــالف ( و راى شــماره - تاریخ - شــعبه - دادگاه عمومــى - ) که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 100/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 1/295/000 ریال بابت هزینه دادرسى و مبلغ پنج میلیون ریال 
بابت هزینه حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
99/3/25 تا اجراى حکم در حق خواهان و مبلغ 5/000/000 ریال به عنوان نیم عشــر 
دولتى صادر شــد. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراهاى حل اختالف مصوب سال 1394 
محکــوم علیه مکلف اســت پــس از ابالغ این اجرائیه ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع 
اجــرا بگذارد و یا ترتیبى بــراى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى بدهد و اال 

اقدامات الزمه قانونى معمول خواهد گردید.
مسئول دبیرخانه شعبه 111 شوراى حل اختالف اللجین

آگهى مزایده اتومبیل
آگهى مزایده مال منقول پرونده اجرایى شماره بایگانى 9800121 (خودرو)- به موجب 
  GX 2700پرونده اجرائى کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه خودرو سوارى کار تویوتا پرادو
مدل 2007 رنگ سفید صدفى شماره موتور tr 20438125 شماره شاسى 675070117 
jtebl  j بــه شــماره انتظامــی 232 د 89 ایران 20 متعلق به آقاى على اکبر گلســتانى که 
بــه علت عدم پرداخت مهریه موضوع ســند ازدواج شــماره 10102 مورخ 1367/08/03 
دفترخانه 2 و طالق شــماره 1 دماوند و به موجب نامه شــماره وارده 1090000980 مورخ 
1398/10/22  مرکــز شــماره گذارى پلیس راهور ناجا بازداشــت و برابــر تقاضاى صادره 
به شــماره 1090000159 مورخ 1399/02/29 در نشــانى دماوند - گیالوند - نرسیده 
به اســالم اباد هشــت بهشــت توقیف فیزیکى شــده اســت و برابر نظریه کارشناس رسمى 
دادگســترى وارده به شماره 1090000858 مورخ 1399/06/16 توصیف خودرو عبارت 
اســت از خودرو آماده بکار و ســالم مى باشد با توجه به شرایط فنى و فیزیکى خودرو و مدل 
و قیمــت روز در بازار به مبلغ 14/000/000/000 ریال (چهــارده میلیارد ریال) ارزیابى 
شــده است و در روز سه شــنبه از ســاعت 9 الى 12 مورخ 1399/09/18 در محل توقف 
خودرو واقع در دماوند - گیالوند - نرسیده به اسالم آباد - پارکینگ هشت بهشت از طریق 
مزایــده به فروش مى رســد. مزایده از مبلــغ 14/000/000/000 ریال (چهارده میلیارد 
ریال ) شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقدا فروخته خواهد شــد شــرکت در جلسه 
مزایده براى عموم آزاد اســت، شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ 
پایه کارشناســى به حساب ســپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمى و حضور خریدار 
یا نماینده قانونى و در جلســه مزایده اســت لذا خریدار و خریداران مى بایســت تا قبل از 
شروع وقت مزایده اصل فیش واریز مبلغ ودیعه 10 درصد بنام خود و تحت شناسه اعالمى 
را به همراه درخواســت کتبى خود به واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنــا برنده مزایده مکلف 
اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب صندوق 
ثبــت تودیــع نمایــد و در صورتى که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده 
ثبت واریز نکند ، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد.  
در ایــن صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد چنانچه روز 
تعیین شده به دالیل اعالم از سوى هیات محترم دولت تعطیل گردد فرداى ادارى همان روز 
جلســه در همان مکان و زمان منعقد مى باشــد . تاریخ انتشار در سایت سازمان ثبت اسناد 
و امالك 1399/09/06- این اگهى پس از تایید نهائى فرایند مزایده در ســایت آگهى هاى 
ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله انتشــار آگهى در روز نامه کثیراالنتشــار محلى 

است. 6927
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك دماوند- عابدین نورى شیرازى

آگهى اجرائیه
مشــخصات محکوم علیــه: مهرى رحمنــى فرزند ذبیح الــه مجهول المکان ، مشــخصات 
محکوم له: پیمان کورش میرزایى فرزند محمدرضا به نشــانى اللجین خ توحید جنب مســجد 
حاج خلیل ، محکوم به: بموجب راى شــماره 224/99 تاریخ 99/6/19 شــعبه 111 شوراى 
حــل اختــالف ( و راى شــماره - تاریخ - شــعبه - دادگاه عمومى - ) که قطعیت یافته اســت 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
1/575/000 ریــال بابت هزینه دادرســى و مبلغ 1/920/000 ریــال بابت حق الوکاله و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا اجراى حکم ومبلغ 2000/000 ریال 
به عنوان نیم عشــر  دولتى صادر گردید. به اســتناد ماده 29 قانون شــوراهاى حل اختالف 
مصوب ســال 1394 محکوم علیه مکلف اســت پس از ابالغ ایــن اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن را بــه موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبى براى پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد راى 

بدهد و اال اقدامات الزمه قانونى معمول خواهد گردید.
مسئول دبیرخانه شعبه 111 شوراى حل اختالف اللجین


