
گزارش

»چالش قانون« پژوهشها و مطالعات انجام شده پیرامون 
فساد اداری و اقتصادی را معرفی )212( میکند:

نقش مجالس قانونگذاری در 
مقابله با فساد اداری و اقتصادی

اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر 
از جهــان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاســت و قوانین اداره 
شــوون مختلف آن اســت. امور اقتصادی در واقع خروجی و دستاورد 
پنهان و آشکار اسناد فرادست و ایده آل های هر ملت است که از طریق 
سلســله مراتب اختیارات و قوانین به بدنه و کف جامعه و زندگی مردم 
می رسد. فساد اداری و اقتصادی بیش از آنکه معلول فرآیندهای معیوب 
اقتصادی باشد تحت تاثیر شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه است. مهم 
ترین علت فساد اداری و اقتصادی، تســلط اندیشه و عمل ناکارآمد از 
طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است که 
زمینه سوء استفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه تحقیق 
موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، سال انتشار، شاخه علمی، روش مطالعه 
و محل چاپ تحقیق قید شــده است و ســپس علل و عوامل، پیامدها، 
راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده اســت. »چالش 
قانون« پیشــاپیش از ارائه نظرات سازنده عموم اندیشمندان و نخبگان 
سپاسگزار است. این نوشتار به معرفی پژوهش های انجام شده در حوزه 

فساد اداری و اقتصادی می پردازد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 223

عنوان: تأثير دولت الکترونيکي بر كاهش فســاد اقتصادي در گروه منتخب 
كشورهاي سازمان كنفرانس اسالمي

نگارنده: سيده معصومه حسيني كوچکسرایي و علي تاجدین
سال انتشار: 1396

شاخه: ميان رشته اي
روش: كاربردي

محل چاپ: مطالعات مهندسي صنایع و مدیریت توليد
نتيجه گيري

 هدف این مطالعه بررسي تأثير دولت الکترونيکي بر فساد اقتصادی بين 34 
كشــور از ميان كشورهای عضو ســازمان كنفرانس اسالمي در سال های 2 
 )OLS( 201-6 201 اســت. بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولي
برای برآورد نتایج اســتفاده شده است. یافته های تحقيق حاكي از آن است 
كه بهبود شاخص دولت الکترونيکي اثر مثبت و معناداری روی كاهش فساد 
اقتصادی دارد. این اثر كاهشــي ناشي از افزایش شفافيت اطالعات و بهبود 
روند اداری كارها در دولت الکترونيك اســت. همچنين افزایش ميزان توليد 
ناخالص ســرانه و باز بودن تجاری فســاد اداری را كاهش مي دهند، بدین 
صورت كه هرچقدر در كشــوری رفاه افزایش یابد، فســاد كاهش مي یابد و 
افزایــش باز بودن تجاری به عنوان نماینده ای از ميزان همگرایي به اقتصاد 
جهاني نيز موجب كاهش ميزان فســاد مي شود. تورم از دیگر عوامل مؤثر 
بر فســاد اقتصادی است كه هرچند هزینه های ناشي از آن در جریان های 
اقتصادی در نظر گرفته نمي شــود ولي هرگونه مشکالت ناشي از تورم مي 

تواند منجر به فساد شود. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 224

عنوان: بررســي نقش فساد مالي بر رابطه بين نگهداشت وجه نقد و عملکرد 
شركت

نگارنده: كامران محمودي و یزدان نقدي
سال انتشار: 1396

شاخه: ميان رشته اي
روش: كاربردي

محل چاپ: پژوهش هاي جدید در مدیریت و حسابداري 
نتيجه گيري

 هدف اصلي تحقيق حاضر، بررسي نقش فساد مالي بر رابطه بين نگهداشت 
وجه نقد و عملکرد شــركت در شــركت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
بهادار تهران مي باشــد. قلمرو زماني تحقيق سال های بين 1390- 1394 
بوده و تعداد 124شــركت به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده است. متغير 
عملکرد شركت متغير وابســته بوده و برای اندازه گيری عملکرد شركت از 
ROA اســتفاده شده است. همچنين نگهداشــت وجه نقد به عنوان متغير 
مستقل و فساد مالي به عنوان متغير تعدیلگر در نظر گرفته شده است. نتایج 
نشــان دادند بين ارزش نگهداشت وجه نقد و عملکرد شركت های پذیرفته 
شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود دارد. یعني با افزایش 
ارزش وجه نقد نگهداری شــده در شــركت ها، عملکرد شركت نيز افزایش 
مي یابد. همچنين فســاد مالي بر ارتباط بين نگهداشت وجه نقد و عملکرد 
شــركت تأثيرگذار است. بر این اساس به سرمایه گذاران، سهامداران و سایر 
گروه های ذینفع پيشنهاد شده است در زمان تصميمات سرمایه گذاریهای 
خود به موضوع فســاد مالي شــركت ها و ميزان وجه نقد در دسترس آنها 
توجه نمایند تا از ریســك ورشکستگي شركت ها و كاهش عملکرد، خود را 

حفظ كنند. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 225

عنوان: عوامل مؤثر بر فساد اداري در سازمان هاي دولتي جمهوري اسالمي 
ایران

نگارنده: سعيد زرندي و یاسين حميدي و حصاري جواد معدني
سال انتشار: 1396

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: مجلس و راهبرد 
نتيجه گيري

 ایــن تحقيق بــا تركيب كمي نتایــج پژوهش های انجام شــده در حوزه 
فساد اداری در ســازمان های جمهوری اسالمي ایران و با استفاده از روش 
فراتحليل، تعداد 10 پایان نامه و 9 مقاله را مورد بررســي قرار داده اســت. 
نتيجه فراتحليل در مجموع 63 متغير را نشــان مي دهد كه در ســه دسته 
بندی كلي تر )محيطي، درون ســازماني و فردی( تقســيم پذیرند. در بعد 
محيطــي عامل قانوني، در بعد ســازماني عامل مدیریتــي و در بعد فردی 
مشاركت اخالقي از اهميت بيشتری نسبت به دیگر متغيرها برخوردار بوده 
انــد و به عنوان مؤثرترین عوامل فســاد اداری در ایران مطرح مي باشــند. 
این نکته حائز اهميت اســت كه برای مبارزه با فساد نمي توان تنها بر یك 
بعــد خاص تمركز كرد، بلکــه باید به همه ابعاد توجه كــرد. به طور مثال 
اگر به حوزه ارتقای ظرفيت های مردمي یا ارتقای شــفافيت و پاســخگویي 
توجهي نشــود و تنها به دنبال اصالحات اقتصادی یا نظارتي باشــيم بعيد 
اســت كه شاهد ریشــه كني بيماری صعب العالج فساد باشيم. با اعتقاد به 
اینکه فســاد پدیده ای پيچيده و مضمحل كننده در سيستم اداری سازمان 
ها )به خصوص ســازمان های دولتي( است، باید نگرشي جامع و چندزمينه 
ای جهــت جلوگيــری و مبارزه با آن اتخاذ كرد و بــا اعتقاد به اینکه وجود 
كمك فني مي تواند نقش مهمي را در ارتقای قابليت ســازمان های دولتي 
از جملــه با تحکيم ظرفيت و ایجاد روش متداول جهت جلوگيری و مبارزه 
مؤثر با فســاد، ایفا كند، قانون از اصلي ترین شــریان های حاكميتي است 
كه مي تواند این مهم را ميســر ســازد و نتایج تحقيق نيز مؤید این مقوله 
بوده كه اندازه اثر عامل قانون از زمره عوامل محيطي، بســيار بيشتر از سایر 
عوامل بازدارنده بوده اســت. همچنين همانطور كه نتایج تحقيق نشان مي 
دهد مشــاركت اخالقي یکي از مهم ترین متغيرهای مؤثر در خصوص فساد 
اداری است. آموزه های دیني، سرشار از راهکارها و راه حل های پيشگيری 
از بروز فســاد در جامعه و مبارزه با آن مي باشد. چنان كه پيامبران الهي و 
پيشــوایان دین، در عمل نيز اهتمام جدی به این امر داشته اند. ارزش های 
اخالقي متضمن حاكميت قانون و مشروعيت آن در جامعه اند، زیرا اخالق، 
زیربنای ثبات فرهنگي، اجتماعي و سياسي یك جامعه را فراهم مي كند. در 
همين راســتا باید راهکارهای بسيار حياتي و مهمي را اتخاذ كرد تا عالوه بر 
فعاليت و تالش جمعي و همگاني آحاد جامعه، بتوان در بلندمدت از ثمرات 
آن نيز بهره مند شد. راهکارهایي از قبيل افزایش زمينه های مشاركت مردم 
در امور اجتماعي، احيای حس مســئوليت پذیری اجتماعي، ترویج فرهنگ 
وظيفه شناسي و وجدان كاری، تقویت پاي بندی انسان ها به اصول و ارزش 
های اخالقي و باورهای انســاني كه مي توانند در سایه اصول دین اسالم، به 
تقویت و گســترش فرهنگ اخالق مداری در سازمان های دولتي در مبارزه 
با فساد اقدام كنند. همچنين یافته های حاصل از تحقيق بيانگر این موضوع 
است كه مدیران دولتي باید توجه داشته باشند كه ضعف مدیریتي از جمله 
عوامل ســازماني مؤثر در فساد اداری اســت و تالش نمایند تا با استفاده از 
ایجاد نظام های اطالع رساني پيشرفته و هماهنگ ميان بخش های مختلف 
ســازمان های دولتي، حسابرســي از دارایي ها و اموال آنها، توجه كافي به 
آموزش مستمر حين و ضمن خدمت كاركنان، شایسته ساالری در استخدام 
كاركنان و ایجاد نظام پاســخگویي مناسب به شکایات ارباب رجوع و اطالع 
رساني شفاف و به موقع، زمينه سازی های الزم را در جهت افزایش كنترل 
و نظارت سازماني و ایجاد موانعي مؤثر برای كاهش فساد اداری فراهم آورند. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 226

عنوان: بررسي تأثير فساد مالي و منابع مالي مشتقه بر ارزش شركت ها
نگارنده: معصومه بهمني و علي اميري و حجت اهلل ساالري

مترجم: 
سال انتشار: 1396

شاخه: مدیریت
روش: كاربردي

محل چاپ: مطالعات مدیریت و حسابداري
نتيجه گيري

 هدف از این مطالعه، بررسي تأثير فساد مالي و منابع مالي مشتقه بر ارزش 
شــركت ها مي باشد. این پژوهش مبتني بر تحليل داده های تابلویي )پانل 
دیتا( اســت. نمونه آماری مشــتمل بر اطالعات مالي 104 شركت پذیرفته 
شــده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني 1389 - 1394 بوده 
است. در این تحقيق ســه فرضيه مورد بررسي قرار گرفته است، در فرضيه 
اول تأثير فســاد مالي بر ارزش شــركت ها بررسي شده كه نتيجه حاصل از 
آزمون این فرضيه حاكي از آن اســت كه فســاد مالي بر ارزش شــركت ها 
تأثير معنادار و مســتقيمي دارد. در فرضيه دوم نيز تأثير منابع مالي مشتقه 
ناشي از قراردادهای ســلف بر ارزش شركت ها مورد بررسي قرار گرفته كه 
نتيجه آزمون این فرضيه حاكي از آن اســت كه منابع مالي مشــتقه ناشي 
از قراردادهای ســلف بر ارزش شــركت ها تأثير معنادار و مستقيمي دارد. 
همچنين در فرضيه سوم تأثير منابع مالي مشتقه ناشي از قراردادهای آینده 
بر ارزش شــركت ها مورد بررســي قرار گرفته و نتيجه آزمون این فرضيه 
حاكي از این است كه منابع مالي مشتقه ناشي از قراردادهای آینده بر ارزش 

شركت ها تأثير معنادار و مستقيمي دارد. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 227

عنوان: كالبدشناسي فساد
نگارنده: شهيد َعلَم
مترجم: نامشخص

سال انتشار: 1368
شاخه: اقتصاد

روش: توصيفي
محل چاپ: گزیده مسائل اقتصادي- اجتماعي

نتيجه گيری: 
بررســي و نقد مباحث و فرضياتي كه فونکسيوناليســت ها در باب فساد در 
مدیریت سياســي كشورهای كمتر توســعه یافته مطرح كرده اند نشان مي 
دهد كه ادعاهایي كه در این زمينه شــده فاقد مباني تجربي اســت. تزهای 
فونکسيوناليســتي در مورد آثار سياسي، اقتصادی و اداری فساد با واقعيات 
اكثر كشورهای كمتر توسعه یافته مغایر است. در این مقاله نشان داده شده 
فوایدی كه برای فســاد برشمرده مي شود، فوایدی قطعي و آشکار نيست و 
حتي در زمينه هایي چون فســاد بازار )كه با اطمينان و قطعيت بيان شده( 
نيز نشان داده شده است كه این نتيجه گيری ها سست بنياد هستند و مثاًل 
به نظر نمي رســد كه فســاد بازار، تأثيری در بهبود كارآیي تخصيص منابع 
داشــته باشد و باز محتمل نمي نماید كه فســاد به تشکيل سرمایه به طور 
خالص كمکي كند، بلکه بيشــتر احتمال دارد كه این امر به كاهش سرمایه 

گذاری منجر شود. 

شناسنامه تحقیق
ردیف: 228

عنوان: پيدایش و گسترش فساد اقتصادي: تحليلي از دیدگاه اقتصاد خرد
نگارنده: نامشخص

مترجم: كورش صدیق
سال انتشار: 1369

شاخه: اقتصاد 

روش: توصيفي
محل چاپ: گزیده مسائل اقتصادي- اجتماعي

نتيجه گيری: 
در این مقاله این مطلب مطرح ميشود كه امکان مشاركت در فساد و ارتشا، 
ناشي از قدرت و اختيارات شبه انحصاری یکي از طرفين مشاركت در فساد 
و ارتشاســت.  این اختيارات یا در جریان عادی امور و از طریق واســپاری 
وظایــف در بنگاه ها و مؤسســات دولتي و عمومي تفویض مي شــود یا به 
واسطه پيمان صریح یا ضمني با طرفي دیگر، یا از راه تعهد رسمي مبني بر 
عمل صادقانه تحصيل مي شود. گسترش فساد عموماً با جلب حمایت افراد 
بيشتر در قالب یك یا چند فعاليت انجام مي پذیرد. این حمایت برای كاهش 
و از بين بردن خطرات، رفع مســائل مربوط به تجزیه ناپذیری و استحصال 
منافع تبعي ناشي از ایجاد شبکه های فساد و ارتشا ضروری است.  اقداماتي 
كه در جهت مبارزه با فســاد به عمل ميآید، صــرف نظر از كم و كيف آن، 
باید به هر حال طوری طراحي شــود كه ميل به فساد و مبادرت به ارتشا را 
كاهش دهد. این امر را مي توان با فراهم كردن انگيزه ها یا ایجاد محدودیت 
هایي در جهت دشوار كردن یا غيرممکن ساختن تحقق این اعمال به انجام 
رســانيد. این انگيزه ها و محدودیت ها را مي تــوان از حوزه اخالقيات و از 
قلمرو تکنولوژی و مدیریت علمي برگرفت. در مبارزه عليه فســاد به ویژه در 
مواردی كه تعيين مســئوليت ها به دالیل فني مشــکل و یا پرهزینه باشد، 
همواره مي توان به تشــویق و اصالح اخالقي اتکا كرد. اما این فرآیند بطئي 
و ُكند اســت و شــاید هم به همين دليل اســت كه در قواعد و هنجارهای 
اخالقي باید ضمانت اجــرا و تنبيهات الزم در قبال رفتار غيراخالقي، پيش 
بيني و گنجانده شــود. وســایل و ابزارهای تکنولوژیکي )مانند ضبط نوار و 
ویدئــو و نظارت و بازرســي الکترونيکي( و روش ها و شــيوه های مدیریت 
علمي )نظير طراحي ســاختارهای نظارتي مناسب در مورد انواع خاصي از 
معامالت در فعاليت های معين( مي توانند بعضاً جانشــين مراقبت نفس و 
خویشــتن داری در قواعد و هنجارهای اخالقي شوند. تکنولوژی را مي توان 
به طور وسيع و غيرشخصي به كار گرفت، اما در مقایسه با قيود و پرهيزهای 
اخالقــي، كاربرد آن گران تر و پرهزینه تر اســت. بنابراین با این فرض كه 
آدميزاد عموماً در معرض وسوســه فاسد شدن قرار دارد، بخشي از هر طرح 
عملي مبارزه با فســاد باید معطوف به این باشد كه فرصت ها و امکاناتي را 
كه برای فســاد و سوء اســتفاده وجود دارد، از طریق به كار بردن ابزارها و 
وســایل تکنولوژیکي مناســب و فنون مدیریت علمي، محدود سازد. گرچه 
بدین نکته نيز باید توجه داشــت كه فساد مســئله ای اجتماعي است و به 
همين لحاظ برای كنترل و مهار كردن آن نمي توان صرفاً به ابزارها و شيوه 

های تکنولوژیکي اتکا كرد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 229

عنوان: تازه ترین تحليل ها از تجربه مبارزه با فســاد در كشورهاي انگلستان 
و جمهوري كره

نگارنده: 
مترجم: احمد تدین
سال انتشار: 1374

شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي

محل چاپ: مجلس و پژوهش

نتيجه گيری: 
این مقاله از هفت تحليل تشــکيل شــده است كه شش تحليل آن پيرامون 
گزارش كميته لرد نوالن )رئيس دیوان عالي كشــور انگلســتان( است كه 
در تركيــب یك هيئت ده نفری مأموریــت یافت تا در خصوص اصالح عدم 
صالحيت های سياســي و نحوه برگرداندن اعتمــاد به مردم به كار تحقيق 
و تفحص بپــردازد. در واقع این كميته به دنبال رفتار ناشایســت برخي از 
نماینــدگان و ادعای دریافت پول در برابر اســتيضاح یــا در برابر مقابله با 
استيضاح و بحث های تندی كه در این زمينه درگرفت، به درخواست «جان 
ميجر« نخســتوزیر انگليس كار خود را آغاز و چندین گزارش منتشر كرده 
اســت. تحليل هفتم به اقداماتي باز مي گــردد كه به تازگي در كره جنوبي 
آغاز شده و هدف آن سالم سازی فضای سياسي و تأكيد به ساده زیستي با 
هدف بازگرداندن اعتماد توده های مردم به رهبران سياسي كشور است. این 
گزارش ها به وضوح نشــان مي دهند كه قضاوت و تلقي عامه مردم و جلب 
اعتمــاد آنان، این روزها تا چه اندازه در روند مشــاركت عمومي توده های 
مردم در فرآیند توســعه، نقش ایفا مي كند و آشکار مي سازد كه كاربست 
شــيوه هایي كه فضای سياسي و مدیریتي جامعه را از فساد و ناروایي پاک 

كند، تا چه اندازه اساسي، مؤثر و كارساز مي تواند باشد.

شناسنامه تحقیق
ردیف: 230

عنوان: فساد اداري، تباه كننده نقش دولت و هزینه اي بسيار گران بر دوش 
جامعه

نگارنده: و. تانزي
مترجم: مرتضي كاظمي

سال انتشار: 1375
شاخه: حسابداري

روش: توصيفي
محل چاپ: حسابدار

علل و عوامل:
راهکارها: 

نتيجه گيری: 
اقتصاددانان درباره كاركرد و فعاليت اقتصاد بازار و نقش بخش عمومي در آن، 
نظرات بســيار جالب و صریحي ارائه كرده اند. معموالً نقش مهم و عمدهای 
كه از قدیم برای دولت قائل شده اند، همانا وظيفه اصالح گری و حل و فصل 
نارســایي های اقتصاد بازار اســت. اما در سال های اخير، اقتصاددانان بخش 
عمومي و كالن به این نتيجه رسيده اند كه در نارسایي های سياست اقتصاد 
بازار، نارسایي های ساختار سياسي كشور نقش دارد و اولي است كه به دنبال 
دومي به توفيق یا به شکست مي انجامد. نارسایي در ساختار سياسي كشور 
هنگامي است كه كوشش های دولت در جامعه و نيز عملکرد كاركنان آن در 
اصالح كاستي ها و نارسایي های بازار تحت تأثير عوامل یا هدف هایي مغایر 
بــا هدف تقویت مصالح عمومي قرار گيرد و این مشــکل عموم جوامع عقب 
مانده و در ستيز با علل و اسباب ذاتي و دروني خویش است. به طور اجمال، 
هر قدر سيستم بوروكراتيك عماًل از اصول مورد نظر ماكس وبر فاصله بگيرد، 
ناگزیر در چنبره فســاد اداری بيشــتر و بيشتر غوطه ور مي شود. بنابراین با 
كنترل كمتر دولت بر اهرم های اجرایي سياست خود، از نقش آن در اصالح و 
رفع نارسایي های اقتصاد بازار كاسته مي شود، حتي تا جایي كه نقش اصالح 

گرانه دولت هم مشروعيت و قانونمندی خود را از دست بدهد.

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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آگهی مفقودی 
بــرگ سبز)شناســنامه( خــودروی ســواری ســمند ســورن ســفید-روغنی مــدل 
1389،شماره انتظامی 784ص39 ایران49 به شماره موتور 12489224995 و شماره 
شاسی NAACC1CF9BF433996 به نام محمد رضا ویسیان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. یاسوج 
*********************************************************

برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت سیستم ویتر 200 تیپ CC300 مدل 1387 
به رنگ مشــکی به شــماره پالک ایران 613- 73887 به شماره موتور 57500266 به 
شــماره شاسی NCR  ***  200 X 8750290 بنام مصطفی نواصری مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. کاشان
*********************************************************

ســند ، بــرگ کمپانــی ، کارت ســبز یک دســتگاه خــودرو ســواری تیبــا تیپ 231 
مــدل 1391 بــه رنگ ســفید  روغنــی به شــماره موتور 8055959 و شــماره شاســی 
S5810091714258 به شــماره پالک ایران 38- 142 م 38 متعلق به مصطفی مصلحی 

مفقود گردیده و ازد رجه اعتبار ساقط است. 
*********************************************************

بــرگ ســبز ســواری پرایــد صبا جــی تی ایکــس مــدل 1382 بــه شــماره موتور 
00442950 و شــماره شاســی S1412282908246 به شــماره پالک ایران 63- 512 

ق 56 متعلق به جمشید آسترکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. کاشان
*********************************************************

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پالک شــماره 4088/35 - بخش یک ثبتی شــاهرود در 
صفحه 31 دفتر 248 ذیل شــماره 34212 به نام جواد گیوری صادر و تســلیم گردیده 
اســت و بموجب سند صلح خیار شــماره 83939 مورخ 1387/11/14 دفتر 2 شاهرود 
بــه نــدا گیوری صلح گردیده اســت کــه برابر گواهی فــوت شــماره 376616 ف  / 22 
مــورخ 1399/9/11 ثبــت احوال شــاهرود و پاســخیه شــماره 11688- 1399مورخ 
1399/9/27 دفتر اســناد رسمی 2 شــاهرود قطعی گردیده است ســپس وکیل مالک 
برابر وکالتنامه شــماره 135308 مــورخ 1399/9/3 دفتر 200 تهران با ارائه دو برگ 
استشــهادیه محلی اعالم نموده است که ســند مالکیت به علت نقل مکان مفقود گردیده 
اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا برابر تبصره یک ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس 
نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دســت وی می باشد 
و یــا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار 
آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضای 
مهلت قانونی اعتراض ، سند مالکیت المثنی وفق مقررت صادر خواهد شد سند مالکیت 

دفترچه ای بشماره چاپی 0014832 می باشد. تاریخ انتشار 1399/10/7
 مصطفی بخشی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پالک شــماره 4088/33 - بخش یک ثبتی شــاهرود در 
صفحه 22 دفتر 248 ذیل شــماره 34209 به نام جواد گیوری صادر و تســلیم گردیده 
اســت و بموجب سند صلح خیار شــماره 83776 مورخ 1387/10/29دفتر 2 شاهرود 
بــه نــدا گیوری صلح گردیده اســت کــه برابر گواهی فــوت شــماره 376616 ف  / 22 
مــورخ 1399/9/11 ثبــت احوال شــاهرود و پاســخیه شــماره 11688- 1399مورخ 
1399/9/27 دفتر اســناد رسمی 2 شــاهرود قطعی گردیده است ســپس وکیل مالک 
برابر وکالتنامه شــماره 135308 مــورخ 1399/9/3 دفتر 200 تهران با ارائه دو برگ 
استشــهادیه محلی اعالم نموده است که ســند مالکیت به علت نقل مکان مفقود گردیده 
اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا برابر تبصره یک ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس 
نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دســت وی می باشد 
و یــا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار 
آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضای 
مهلت قانونی اعتراض ، سند مالکیت المثنی وفق مقررت صادر خواهد شد سند مالکیت 

دفترچه ای بشماره چاپی 0014834 می باشد. تاریخ انتشار 1399/10/7
 مصطفی بخشی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت ششــدانگ پالک شــماره 4088/36 - بخش یک ثبتی شــاهرود در 
صفحه 28 دفتر 248 ذیل شــماره 34211 به نام جواد گیوری صادر و تســلیم گردیده 
اســت و بموجب سند صلح خیار شــماره 83777 مورخ 1387/10/29دفتر 2 شاهرود 
بــه نــدا گیوری صلح گردیده اســت کــه برابر گواهی فــوت شــماره 376616 ف  / 22 
مــورخ 1399/9/11 ثبــت احوال شــاهرود و پاســخیه شــماره 11688- 1399مورخ 
1399/9/27 دفتر اســناد رسمی 2 شــاهرود قطعی گردیده است ســپس وکیل مالک 
برابر وکالتنامه شــماره 135308 مــورخ 1399/9/3 دفتر 200 تهران با ارائه دو برگ 
استشــهادیه محلی اعالم نموده است که ســند مالکیت به علت نقل مکان مفقود گردیده 
اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا برابر تبصره یک ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی تا هرکس 
نســبت به صدور ســند مالکیت اعتراض دارد و یا ســند مالکیت در دســت وی می باشد 
و یــا مدعی انجام معامله ای اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 روز پس از انتشــار 
آگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم در غیر این صورت پس از انقضای 
مهلت قانونی اعتراض ، سند مالکیت المثنی وفق مقررت صادر خواهد شد سند مالکیت 

دفترچه ای بشماره چاپی 0014831 می باشد. تاریخ انتشار 1399/10/7
 مصطفی بخشی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شاهرود

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانم اللی پوشــه دارای شناســنامه 3651130452 به شرح دادخواست به کالسه 
146/99 از ایــن شــورا درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده 
که شــادروان مراد پوشــه بشناســنامه 3651127443 در تاریــخ 99/4/6 در آخرین 
اقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به : 
1- اللی پوشــه فرزند ابراهیم ش ملی 3651130452 همسر متوفی 2- فاطمه پوشه 
فرزنــد مراد ش ملی 7010093482 دختر متوفی 3- علی پوشــه فرزند مراد ش ملی 
3640550927 پســر متوفی  4- حنیسه پوشــه فرزند مراد ش ملی 3640550919 
دختر متوفی  5- شــاهده پوشــه فرزند مراد ش ملی 3640410785 دختر متوفی  6- 
عابده پوشــه فرزند مراد ش ملی 3640410777 دختر متوفی اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می 
نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به این شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف شماره 2 نگور

دادنامه
پرونده کالســه 9909986892300771 شعبه 3 شــورای حل اختالف شهرستان 
کاشــان ، تصمیم نهایــی شــماره 9909976892300919 - خواهان: اکبر ســتوده نیا 
فرزند آقا محمود به نشــانی استان اصفهان شهرســتان کاشان شهر کاشان خیابان شهید 
رجائــی خیابــان آیت اهلل مدنی کوچه تبریزیهای اول ، خوانــده: آقای حمیدرضا غالم زاده 
فرزند علی اصغر به نشــانی مجهول المکان ، خواســته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارت دادرســی )رای قاضی شورا( در خصوص دعوی 
مطروحــه از ناحیه خواهان اکبر ســتوده نیا فرزند آقا محمــود بطرفیت خوانده حمیدرضا 
غــالم زاده به خواســته مطالبه مبلــغ 4/000/000 ریال بابت یک فقره چک ســند / به 
شماره 316198 مورخ 87/2/25 عهده بانک مسکن و مطالبه هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه بشــرح دادخواســت و ضمائــم تقدیمی با عنایت به محتویــات پرونده نظر به 
اینکه ابالغ اخطاریه و اطالع خوانده از جریان جلســه دادرســی در شورا حاضر نگردیده و 
نســبت به دعوی مطروحه علیرغم وصف ابالغ و اطــالع از وقت از ناحیه خوانده هیچگونه 
دفاعی بعمل نیاورده و دلیل و مدرکی که داللت بر برائت ذمه خود داشــته باشــد اقامه 
ننموده اســت و مســتندات ابرازی خواهان حاکی از اشــتغال  ذمه خوانــده را به میزان 
اصل خواســته دارد بدیــن لحاظ ادعای خواهــان را مقرون به صحت تشــخیص بنابراین 
شــورا با اســتناد به مواد 198- 518- 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 307 - 
309 -310- 313 قانــون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت 
اصل خواســته و هزینه دادرســی وفق مقررات و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چک لغایت اجرای حکم بر اســاس نرخ شــاخص بانک مرکزی که از طریق اجرا 
قابل محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم می نماید این رای غیابی اســت و وفق 
مقررات ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــورا می باشــد و سپس 
ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی 

کاشان می باشد.
 قاضی شعبه 3 حقوقی شورای حل اختالف کاشان

آگهی ابالغ واحضار
آقــای ســعیدایزی فرزنــد علــی اکبــر مجهــول المــکان همسرشــمابرابردادنامه 
شماره9909975255000844شــعبه اول دادگاه خانواده سبزوار بابذل مهریه پنجاه 
ســکه طالی تمام بهارآزادی تقاضــای ثبت طالق نموده لذا الزم اســت ظرف مدت ده روز 
پس از انتشــار این اگهی در دفترخانه به آدرس سبزوار چهارراه بیهق روبروی امامزاده 
یحیی کاوانســرای حقیران حاضر درغیراینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد 

و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد. 
تاریخ انتشار :یک شنبه 1399/010/07
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هدایت نامدار با ارائه استشهادیه شماره 49709 تنظیمی دفترخانه 49 آمل 
طی درخواســت شــماره 99/40936-99/9/18 تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی 
443211 دو دانگ مشــاع از شــش دانگ پالک شــماره 21 فرعــی از 4 اصلی واقع در 
بخــش 3 ثبــت آمل که در صفحه 396 جلــد 141 ذیل شــماره 31623  ثبت گردیده و 
در اثر جابه جایی مفقود شــده را نموده اســت که دراجرای ماده 120اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مبادرت به نشــر این آگهی در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار می گردد، 
چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 
ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا سند 
معاملــه بــه اداره ثبت محل ارایه و رســید دریافت نمایند . چنانچه پــس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد 

نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالک آمل-سید محمد حسن روشنایی

آگهی مزایده
دایره اجرای احکام مدنی بابل در نظر دارد در پرونده اجرایی به  کالسه9900606 
له رحمت اله رمضانپور به طرفیت عبدالهاشــم باشــتین جهت وصول محکوم به و هزینه 
هــای اجرایی به مبلغ 285500000 ریال درخصوص مزایده 16 ســیر از 240ســیر از 
شــش دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 47 فرعی از 3496 اصلی بخش کاربری مســکونی 
آپارتمــان به مســاحت 75 مترمربــع ق به آدرس بابل بهــران 3 کوجه شــهید آقاجانپور 
ســاختمان کاج طبقه چهارم واحد شمالی به شرح کارشناسی ملک محکوم علیه را از طریق 
مزایده در تاریخ هفدهم دی ماه نود و نه)1399/10/17( جهارشــنبه ســاعت 12 ظهر 
در محل دفتر شــعبه دو اجرای احکام حل اختالف دادگســتری بابل به فروش برســاند.
مزایــده از قیمت پایه به مبلغ 4500000000 ریال آغاز و به باالترین بهای پیشــنهادی 
واگــذار خواهد شــد. برنده مزایده باید پیشــنهاد ده درصد بها را فــی المجلس و مابقی 
را حداکثــر ظرف یک ماه پرداخت نماید. در صورت انصراف مبلغ پرداختی پس از کســر 
هزینــه مزایــده به نفع دولت ضبط خواهد شــد و کلیه هزینه های انتقــال نیز با خریدار 
می باشــد.متقاضیان می توانند تا پنج روز قبــل از مزایده با هماهنگی اجرا از مال مورد 

مزایده بازدید نمایند.م/الف
             مدیر اجرای احکام مدنی حل اختالف بابل-قاسمعلی قربان زاده

رونوشت گواهی حصر وراثت
خانــم بهناز اســماعیلی فرزند اســماعیل  به شــماره ملی 0055567940  بشــرح 
دادخواســت بــه کالســه 9900238 از ایــن شــورا گواهــی حصروراثــت نمــوده و و 
چنیــن توضیح داده اســت که شــادروان محمد اســماعیلی  فرزند محمد به شــماره ملی 
0439282594 در تاریــخ 1379/03/01 در اقامتگاه دائمی خود در گذشــته و ورثه 
حیــن الفوت وی منحصراســت به :1. اســماعیل اســماعیلی فرزند محمد به شــماره ملی 
0439282594 صادره از دماوند )پسر متوفی( 2. علی اسماعیلی فرزند محمد به شماره 
ملی 0439289696 صادره از دماوند )پســر متوفی( 3. احمد اســماعیلی فرزند محمد 
به شــماره ملــی 0439285151 صادره از دماوند )پســر متوفی( 4. نصرت اســماعیلی 
فرزند محمد به شــماره ملی 0439798701 صادره از دماوند )دختر متوفی( 5. فاطمه 
اســماعیلی فرزند محمد به شماره ملی 0439285142 صادره از دماوند )دختر متوفی(  
6.  عشــرت اســماعیلی فرزند محمد به شــماره ملی 0439789451 صــادره از دماوند 
)دختر متوفی(7. ملوســه اســماعیلی فرزند میرزاعلی به شــماره ملــی 0439282616 
صادره از دماوند )همســر متوفی(. اینک با انجام تشــریفات قانونی در خواست مزبور در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او 
می باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهی صادر خواهد شد. 6949
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