
اشاره: اقتصاد هر جامعه، محل ظهور و بروز همه متغیرهای فعال و متاثر 
از جهان بینی، آرمان ها، ارزش ها، فرهنگ، سیاســت و قوانین اداره 
شوون 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 فســاد اداری و اقتصادی، تسلط اندیشه و عمل ناکارآمد از 
طریق قانونگذاری سنتی و ناکارآمد بر اداره امور گوناگون جامعه است 
که زمینه سوء اســتفاده زیاده خواهان را فراهم می کند. در شناسنامه 
تحقیق موضوعاتی چون عنوان، نگارنده، ســال انتشار، شاخه علمی، 
روش مطالعه و محل چاپ تحقیق قید شده است و سپس علل و عوامل، 
پیامدها، راهکارها و نتیجه گیری هرتحقیق بصورت خالصه آمده است. 
»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: 240

عنوان: فساد اداري و راهکارهاي مواجهه با آن
نگارنده: حسین قضاوي

سال انتشار: 1381
شاخه: اقتصاد

روش: توصیفي
محل چاپ: مجله اقتصادي

پیامدها:
تســهیل فعالیت های مجرمانه نظیر خريد و فروش مواد مخدر، پولشــويي 
و فحشــا/ تضعیف دمکراسي و حاكمیت مطلوب از طريق تغییر فرآيندهای 
رســمي/ تضعیف موضوع حســاب پس دهي و اعمــال نمايندگي مردم در 
سیاســت گذاری/ تعلیق حاكمیت قانون/ تأمیــن نابرابر خدمات/ مضمحل 
شــدن ظرفیت نهادی دولــت/ جهتدهي انحرافي منابع/ زير ســؤال رفتن 
مشروعیت حکومت، مخدوش شــدن ارزش های دمکراتیك و مختل شدن 

توسعه اقتصادی.
راهکارها:  خصوصي ســازی/ آزادسازی/ رقابتي كردن فرآيند تهیه و توزيع 
كاال و خدمــت/ رقابت در ارائه خدمات دولتــي/ آزادی اطالعات مربوط به 
ضوابــط و مقررات/ اعالم مالــي/ فرآيندهای باز بودجه ريــزی/ نظام های 
مديريت مالي و ادارات حسابرســي/ دادســتاني عمومي و نهادهای مستقل 
مبارزه با فســاد/ نظــارت های قانوني/ ايجاد خطــوط ارتباطي و حمايت از 
مخبران/ تنبیهات الزم برای ارتکاب فســاد اداری/ انتخابات ســالم و آزاد/ 
تقويت و اصالح انگیزه های كاری/ تغییر در طرز تفکرات و بســیج خواست 
های سیاسي/ پرسشــنامه و نظرخواهي/ تبلیغات روابط عمومي ها/ بررسي 
های مطبوعاتي/ ســازمان های حمايتي مدني/ برگزاری سمینارهای محلي 

و بومی.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 241
عنوان: مباحث پایه و حقوق اساسي: نقش مجالس قانونگذاري در مقابله 

با فساد
نگارنده: جان ویلي

مترجم: احمد رنجبر
سال انتشار: 1381

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: مجلس و راهبرد
علل و عوامل:

راهکارها: 
نتیجــه گیــری:  در اين تحقیق تــالش پارلمان كشــورهای مختلف دنیا 
در مقابله با پديده فراگیر فســاد مالي در دســتگاه های عمومي بررســي 
شــده اســت. متأســفانه در اين خصوص قوانین ايران چندان توسعه يافته 
نیســت. برای مثال راجع به پولشــويي هیچ محدوديت ويژهای در قوانین 
 به چشــم نمي خــورد. درخصوص مقررات قابل اســتناد در مــورد رفتار 
نمايندگان نیز محدوديت های موجود بســیار ناچیز است و ضوابط چنداني 

در اين خصوص به چشم نمي خورد.
شناسنامه تحقیق

رديف: 242
عنوان: فساد و راههاي مبارزه با آن در جهان امروز

مترجم: ف. م.  هاشمي
سال انتشار: 1381

شاخه: ادبیات و زبانها
روش: توصیفي

محل چاپ: چیستا
نتیجه گیری:  مبارزه با فســاد هنگامي مي تواند موفق باشــد كه به صورت 
ضربتي و ناگهاني انجام شــود و از حمايت مردم و سطح باالی حاكمیت نیز 
برخوردار باشد. از ســوی ديگر تجربه نشان مي دهد كه كشورهای فقیرتر، 
فاســدترند. اما اين حکم را بايد با احتیاط تلقي كرد. از آنجايي كه فســاد، 
آهنگ رشــد اقتصادی را ُكند مي كند، به طور غیرمســتقیم به گســترش 
فقر كمك مي كند و گســترش فقر نیز خود زمینه ســاز فســاد مي شود. 
كارشناســان اكنون بر اين باورند كه عقاليي كردن سطح دستمزدها، شرط 
الزم )و نه كافي( برای اجتناب از فساد است. بررسي های انجام گرفته نشان 
مــي دهد كه فســاد كمدامنه و پردامنه مي تواننــد در كنار يکديگر وجود 
داشــته و يکديگر را تقويت كنند. ولي به طور كلي كارشناســان معتقدند 
فساد گسترده و خود به خودی، آثاری به مراتب زيان بارتر از فساد سازمان 

يافته به دنبال دارد.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 243
عنوان: فساد مالي در تاریخ معاصر ایران

نگارنده: حسن دادگر
سال انتشار: 1382

شاخه: میان رشته اي
روش: توصیفي

محل چاپ: زمانه
نتیجــه گیــری:  اين مقاله مروری تاريخي بر بروز و شــیوع مفاســد مالي 
در ايــران معاصر دارد. فســاد در رژيم پهلوی به نهايت خود رســیده بود و 
میلیاردها دالر توســط عّمال داخلي و حتي خارجي از طريق اعمال فاســد 
جا به جا مي شد. حتي طبق برآوردی، میزان فساد صورت گرفته بین سال 
های 1352-1355 حدود يك میلیارد دالر بود. از طرفي در دوران سلطنت 
پهلوی اول و دوم، به افراد، گروه ها و يا عواملي كه بايســتي در يك جامعه 
مدني به مبارزه علیه مفاســد مالي و رســواگری عامالن آن بپردازند، اجازه 
فعالیت و ادامه حیات داده نمي شــد، ماننــد مطبوعات. قوه قضائیه نیز كه 
بايستي مستقل، آزاد و عادالنه عمل كند، وظیفه اصلي خود يعني رسیدگي 

به جرائم، انحرافات و مفاسد را فراموش كرده بود و با گذشت سال ها چنان 
ضعیف شده بود كه بیشتر دستورات مقامات قوه مجريه، دولت های فاسد و 
ســاواک بر آن حاكم بود. مشاغل كلیدی در اختیار اشخاص فاقد صالحیت 
قرار داشــت و محدوديت های مختلف، كارآيــي قوه قضائیه را مختل كرده 
بود. نبود احزاب مختلف و فعال نیز يکي از راه هايي بود كه فســاد مالي را 

تسهیل مي كرد.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 244
عنوان: فساد سیاسي در ایران معاصر

نگارنده: محمدباقر خرمشاد
سال انتشار: 1382

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: مطالعات راهبردي
نتیجه گیری:   در مقام مقايسه بین فساد سیاسي در رژيم سیاسي پیشین با 
نظام سیاسي فعلي بايد گفت كه فساد در آن رژيم بیشتر بود، ولي در نتیجه 
گیری، احتماالً در شرايط حاضر زودتر از نظام پیشین به آن مقصدی برسیم 
كه آن نظام رسید. در امر مبارزه با فساد، غربي ها در صدد حل اين مسئله 
با ابــزار قانون برآمدند. در حالي كه در جمهوری اســالمي اين امر بیش از 
قانون، به مبارزات دروني و اخالق ارجاع داده شد. اما بايد گفت نه اين قانون 
به تنهايي كافي اســت و نه آن وجدان، بلکه هر دو الزمند. امروز اگر جامعه 
ايراني بتواند در كنار اخالقیــات و توصیه های اخالقي، بحث قانونمداری و 
قانونمندی و تجديد نظر در ساخت اداری را جدی بگیرد مي توان به آينده 

امیدوارتر بود. 
شناسنامه تحقیق

ردیف: 245
عنوان: پژوهش هاي تجربي در زمینه فساد

نگارنده: یوهان گراف المبدورف
مترجم: سحر سجادي

سال انتشار: 1380
شاخه: اقتصاد

روش: توصیفي
محل چاپ: بورس

علل و عوامل: آزادی مطبوعات )رابطه منفي(/ اســتقالل قوه قضائیه )رابطه 
منفي(/ نقش وســیعتر زنان در جامعه )رابطه منفي(/ فراواني منابع طبیعي 

)رابطه مثبت(/ ذهنیت سلطه پذير )رابطه مثبت(
نتیجه گیری:  صفســاد معموالً با انحراف سیاســت هــا، اختالف درآمدها 
و فقدان رقابت همراه اســت. شــواهد قوی وجود دارد دال بر اينکه فســاد 
جذابیت يك كشــور برای جذب سرمايه گذاری را كاهش مي دهد و باعث 
افت تجمع و ورود ســرمايه مي شــود. همچنین بهره وری سرمايه از فساد 
آسیب مي بیند. اين مســئله به اين معناست كه فساد منجر به افت شديد 

رفاه مي شود.
شناسنامه تحقیق

رديف: 246
عنوان: فساد اقتصادي و توسعه

نگارنده: وحید محمودي
سال انتشار: 1382

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: اطالعات سیاسي- اقتصادي
علل و عوامل: 

انحصار قدرت و دسترســي به اطالعات رانتي/ شــفاف نبودن نظام بودجه 
بندی/ ضعف شايســته ساالری/ نبود نظام تأمین اجتماعي/ كمبود نیروهای 

كارآمد و كاردان در بخش دولتي
راهکارها:  مهندسي مجدد ساختار اقتصادی كشور/ انحصارشکني در عرصه 
اقتصاد و سیاســت/ تثبیت حاكمیت قانون، تضمین و افزايش شفافیت ها/ 

آموزش/ عزم ملي و تقويت باورهای اجتماعي.
شناسنامه تحقیق

رديف: 247
عنوان: فساد الکترونیکي: تجربه استرالیا از ديدگاه حسابرسي

نگارنده: اريك ترنر
مترجم: راحله يعقوبي

سال انتشار: 1382
شاخه: حسابداري

روش: توصیفي
محل چاپ: حسابرس

نتیجــه گیــری:   تقريبــاً نزديك به يکصد ســال پیش، ايــاالت مختلف 
استرالیا برای تشکیل يك كشــور جديد، استرالیای واحد، به هم پیوستند. 
دومین گامــي كه نمايندگان مجلس در راســتای هدف خود برداشــتند، 
تصويــب قانون حسابرســي، تشــکیل ديــوان محاســبات و اطمینان از 
 اســتقالل اعضای آن بود. در ســال 1997 اين قانون اصالح شــد و قانون 
جديد الزام اســتقالل حسابرســان را بیشــتر مورد تأكید قرار داد. احتماالً 
بزرگترين كنترل در مقابل اقدامات مفســدانه، ترس از دستگیری و جريمه 
شــدن است. يك ساختار قوی از حاكمیت شــركت، مديريت دارای اخالق 
حرفه ای، آموزش مناسب كاركنان، هشیاری كاركنان، درستکاری و اعمال 
اقدامات كشف كننده برای شناسايي رفتارهای نادرست، از جمله معیارهای 
كاهش فساد به شمار مي رود. حسابرس داخلي و مستقل، جزئي از ساختار 
حاكمیت يك ســازمان است، اما مسئولیت نهايي برای حاكمیت سازمان بر 

عهده مديران اجرايي آن است.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 248
عنوان: رویکرد اقتصادي به شیوع فساد مالي در کشور

نگارنده: حسن دادگر
سال انتشار: 1382

شاخه: اقتصاد
روش: توصیفي

محل چاپ: اقتصاد اسالمي
علــل و عوامل:  ضعــف باورهای مذهبــي و اعتقادات ديني/ نارســايي و 
ناكارآمدی نظام نظارت و ارزيابي/ نارســايي در نظارت عمومي/ اشــکاالت 
ساختاری در پیکره دولت/ نامناسب بودن منیت شغلي/ سیاست زدگي نظام 
و اختالف بیم مسئوالن و شخصیت های سیاسيـ  اجتماعي/ وضعیت خاص 
كشور در سال های جنگ و ســال های بازسازی/ فراموشي ادبیات انقالب/ 

مطبوعات و جنبش دانشجويي ضعیف.
پیامدها: آثار منفي بر تخصیص صحیــح منابع/ آثار منفي بر توزيع صحیح 

درآمدها/ آثار منفي بر كارآيي اقتصادی/ آثار منفي بر رشد اقتصادی.
راهکارها:  احیای معنويات، اخالقیات و ارزش های ديني و نیز اشاعه فرهنگ 
مبارزه با فســاد مالي/ وجود قوانین صريح و عاری از ابهام/ تقويت نهادهای 
نظارتي/ ايجاد نهادی مســتقل در امر مبارزه با مفاسد مالي/ شفاف سازی/ 

مقررات زدايي و انجام خصوصي سازی سالم/ تقويت بیشتر انضباط مالي.
نتیجه گیری:   فســاد مالي شــايع، با تضعیف انگیزه ها، ســبب زيان های 
اجتماعي و فرهنگي، با تضعیف نهادهای موجود، باعث زيان های سیاســي 
و با توزيع ناعادالنه منابع و ضدتوســعه بودن، ســبب زيان های اقتصادی 
شديد مي شــود. در مبارزه ضد مفاسد مالي بايد از اساس روی روش های 
پیشگیری و نه اركان تأكید شود و پس از توجه به مسائل پیشگیری كننده 
بايد سراغ درمان و روش های اجرايي در امر مبارزه رفت. اصلي ترين مسئله 
در امر پیشگیری، احیای معنويات، اخالقیات و ارزش های ديني و نیز اشاعه 
فرهنگ مبارزه با فســاد مالي اســت و ســپس بايد به دنبال تقويت عوامل 
بیروني باشیم. در اين پژوهش برای رهايي از شیوع فساد مالي الگويي ارائه 

شده است كه دارای سلسله مراتبي بدين شرح است: 
گام اول ـ تعیین هدف، 

گام دوم ـ توسعه آموزه های ديني و ارزش های اسالمي، 
گام سوم ـ در گام سوم اقدامات الزم در سه حوزه كلي تقسیم بندی و بدين 

شکل بیان شده است: 
1. توســعه اقتصادی: كم كــردن تصدی های دولــت، اصالحات اقتصادی 

فراگیر، لزوم انضباط مالي، 
2. توسعه سیاســي: تقويت برنامه ريزی و كنترل و نظارت، توجه بیشتر به 

استقالل قضايي، پرهیز از سیاست زدگي نظام، 
3. توســعه فرهنگي: تغییر فرهنگ جامعه، تقويت اعتماد عمومي، شــفاف 

سازی و لزوم پاسخگويي.
عملیات مبارزه با فساد مالي و مصاديق آن كاری گروهي است و راهبردهای 
ويژه مبارزه با آن فقط در صورتي با كامیابي همراه خواهد بود كه به شــکل 
جامع، قاعدهمند و ســازمان يافته اجرا شــود و مشاركت همه نهادها را به 
همراه داشته باشد. فساد مالي از عوامل گوناگوني ناشي است. يك سیاست 
خاص فقط آن را تشــديد يا تضعیف مي كند و در نتیجه برای ريشــه كني 
آن به برنامه ای همه جانبه نیازمنديم كه همگان از باالترين ســطح تا عامه 

مردم به رعايت و انجام آن ملزم باشند.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 249
عنوان: نظم نوین جهاني و فساد اقتصادي

نگارنده: پاتریک فیتززیمونس
مترجم: نامشخص

سال انتشار: 1382
شاخه: علوم سیاسي

روش: توصیفي
محل چاپ: سیاحت غرب

نتیجه گیری:  نظم نوين جهاني كه برخاســته از انديشــه های نئولیبرالي 
اســت، منشأ تحوالت و نتايج گســتردهای در عالم بوده كه از ويژگي های 
اين نظم، وجود كامیابي بي ســابقه اقلیتي محدود در كنار فقر ســرگیجه 
آور و نابرابری غیرقابل باور اكثريتي انبوه اســت. فساد در روابط و تعامالت 
اقتصادی از ديگر نتايج اين نظم اســت. فســاد ضمن اينکه مي تواند روند 
عدالت، همزيســتي اجتماعي، حاكمیت ملي، تنــوع فرهنگي و توانمندی 

اكولوژيکي را ُكند يا معکوس كند، توســعه اقتصادی و ثبات سیاســي را در 
جوامع با خطر مواجه مي ســازد. به موازات توســعه نظام مالي بین المللي، 
سوء اســتفاده های مالي مثل پولشويي، فرار از مالیات و بانکداری مجرمانه 

نیز گسترده تر مي شود.
شناسنامه تحقیق

ردیف: 250
عنوان: کنوانسیون ملل متحد براي مبارزه با فساد

نگارنده: اسماعیل بقایي هامانه
سال انتشار: 1383

شاخه: علوم سیاسي
روش: توصیفي

محل چاپ: سیاست خارجي
نتیجــه گیری:   بدون ترديد تدوين كنوانســیون ملل متحد برای مبارزه با 
فســاد نقطه عطفي در عرصــه همکاری بین المللي بــرای مبارزه قانوني و 
هماهنگ با معضل فســاد محسوب مي شــود. مي توان پیش بیني كرد كه 
دســت كم در برخــي زمینه ها از جمله در زمینه اســترداد اموال و دارايي 
های حاصل از فســاد به كشــورهای مبدأ موانع واقعي زيادی وجود خواهد 
داشــت. دلیل اين امر، درج قید و بندها، موانــع قانوني و اجرايي و قضايي 
متعدد بر ســر راه شناسايي، بازيافت، انســداد، توقیف و در نهايت استرداد 
اموال كســب شــده از طريق ارتکاب فساد اســت كه خود نمايانگر اكراه و 
بي میلي كشــورهای توســعه يافته جهت همکاری در زمینه مقابله با فساد 
است. با وجود ضعف غیرقابل اغماض مقررات مربوط به استرداد اموال غارت 
شده كشورهای جهان ســوم، در مجموع كنوانسیون فساد را بايد به عنوان 
نقطه آغازين همکاری قانونمند بین المللي برای كنترل اين معضل پیچیده 
غنیمت شــمرد. بسیاری از كشــورها از اين كنوانســیون به عنوان الگويي 
مناســب جهت به روز كردن نظام حقوق داخلي خود در زمینه پیشــگیری 

و مبارزه با مصداق های مختلف فساد مالي و اداری بهره خواهند گرفت.
نتیجــه گیری:   يکي از راهکارهای مؤثر مقابله با فســاد در جامعه، تحقق 
مراحلي از توسعه سیاسي و شکلگیری جامعه مدني فعال و نیرومند با حضور 
تشــکل های مدني، سیاسي و اقتصادی اســت. در فرآيند توسعه سیاسي، 
مناسبات قانوني مانع گسترش مناسبات غیرقانوني و فساد مي شود. توسعه 
سیاسي خود، پاسخگويي مســئولین، نظام اطالع رساني شفاف و كنترل و 
نظارت از پايین به باال را ايجاب مي كند. هر جامعهای كه دارای رانت جويي 
سیاسي و فســاد است، بي ترديد كمتر توســعه يافته بوده و دارای جامعه 
مدني ضعیف است. شرط مهم مبارزه با رانت جويي سیاسي، قاطعیت تمام 

و بدون مالحظه كاری سیاسي است. 
بايد از الگوی تعادل و توازن برای كنترل دســتگاه های دولتي به وســیله 
يکديگر استفاده كرد، به اين معنا كه با اتکا بر رقابت میان نیروهای سیاسي، 
آزادی اطالعات و تفکیك قوا بايد تعادلي راهبردی میان سازمان های دولتي 
به منظور كنترل و نظارت بر يکديگر برقرار كرد. مطالعه كشــورهايي كه در 
مسیر مبارزه با فساد گام نهاده اند نشان مي دهد كه در يك طرح جامع سه 
برنامه به موازات هم كه به طور مکمل عمل مي كند، قابل پیش بیني است: 

مقابله با فساد، پیشگیری، ارتقای فرهنگي.

گزارش

دکتر محمدرضا ناری ابیانه
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139960306271002724 هیــات 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مشــهد منطقه پنــج تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی 
آقای سلطان بلندرفتار فرزند محمد علی در ششدانگ یک باب 
خانه مشتمل بر مغازه به  مساحت 243/57 متر مربع قسمتی 
از پالک 65 اصلی بخش 9 مشــهد واقع در طبرســی 20 متری 
طلوع نبش طلوع 3 پالک 32 خریداری از محمد علی تند رفتار 
محــرز گردیده اســت.لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت 
مذکــور و عــدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.م/الف 778
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک مشــهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای ســید عباس خادم زاده فرزند ســید شعیب در 
ششدانگ یک باب خانه به  مساحت 99/70 متر مربع قسمتی 
از پــالک باقــی مانده  2 اصلی بخش 9 واقــع در حر عاملی 59 
شــهید صدیقی 5 پــالک 10 خریداری از مالک رســمی فاطمه 
و عالیــه قائم مقامی محرز گردیده اســت.لذا بــه منظور اطالع 
عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخــذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیــم نمایند.بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف 776
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/10/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/10/21

حمید رضا افشار- رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه پنج مشهد

آگهــی تغییرات شــرکت رویا همراه بام شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 
66291 و شناسه ملی 14009627180 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق العــاده مــورخ 1399/10/2 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : محل شــرکت به شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی 
، شــهر اصفهان، محله احمد آباد ، کوچه خشــوئی ]54[ ، خیابان احمد آباد ، پالک 
685 ، طبقه اول کدپستی 8155696117 انتقال یافت و ماده اساسنامه بدین 

شرح اصالح گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری اصفهان )1075660(

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی  به طور فوق العاده شــرکت خدماتی زیارتی شمیم منا به 
شماره ثبت 15345

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت خدماتی زیارتی شــمیم منا به شماره ثبت 
15345 دعوت مي گردد تا در جلســه مجمع        عمومی عادی به طورفوق العاده شــرکت 
خدماتــی زیارتی شــمیم منا که راس ســاعت 10 صبــح درتاریــخ 05 /  11 / 1399 به       

نشاني خیام 73 پالک 9/1 واحد 4  تشکیل مي گردد حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه : 

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب بازرسین

3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
4- سایر موارد پیش بینی نشده

 مدیرعامل شرکت

آگهی فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت مشــاعی ششدانگ یک قطعه زمین بمســاحت کل 913508 مترمربع  
بشــماره 5 فرعــی از 112 اصلی واقع در حســین آباد که ذیل ثبــت وصفحه 580 دفتر 
جلــد 304 دارای ســندمالکیت چاپــی بشــماره 307770 بنام آقای مرتضــی ملک یارند 
صــادر و تســلیم گردیده اســت. ســپس پریســا عجمــی قلعه رشــیدی طبــق وکالتنامه 
8773- 1380/04/28 دفترخانــه 501 تهــران  با ارائه یک برگ استشــهاد محلی که 
امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره 15506- مورخ 1399/09/24  بگواهی دفترخانه 4 
دماوند رسیده مدعی است که سند مالکیت آن بعلت نامعلوم و قیدنشده مفقود گردیده 
اســت و درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی ملک فوق را نموده اســت. لذا مراتب 
باســتناد تبصره یــک اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانون ثبــت در یک نوبت آگهی 
میشــود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت 
نــزد خود میباشــد . از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مــدت 10 روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله باین اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند تا با 
تنظیم صورت مجلس سند مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود داری شود در 
غیر این صورت پس از انقضاء مهلت ســند مالکیت المثنی بنام متقاضی صادر و تســلیم 
خواهد شــد. و پالک مذکور مــورد مالیت مالک موصوف برابر نامه شــماره 9900139- 

1399/09/04 بازداشت است. 6963
عابدین نوری شیرازی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک دماوند

آگهی حصر وراثت
کالســه  طــی  محمدجعفــر  فرزنــد  محمدبنجخــی  اینکــه  بــه  نظــر 
پرونده13/99/113درخواســت حصروراثــت نمــوده و اظهارداشــته محمدجعفربنجخی 
فرزند فرج اله به شــماره شناسنامه 23517مورخه1398/04/09مرحوم شده و ورثه 
حیــن الفوت متوفــی عبارتنــد از:   1-محمدبنجخی متولــد1340/04/02 ش ش106 
شــماره ملــی 0792000234 فرزند متوفی 2- علی بنجخــی متولد1342/02/03 ش 
ش119 شماره ملی 0792000366 فرزند متوفی 3 فرح بنجخی متولد1345/12/01 
منیربنجخــی   -4 متوفــی  فرزنــد   0792000420 ملــی  شــماره  ش125  ش 
متولــد1352/01/01 ش ش314 شــماره ملــی 0791835162 فرزنــد متوفــی 5 
حســن جعفری صفت متولد1350/01/01 ش ش179 شــماره ملــی 0792046188 
فرزنــد متوفــی 6 –حســین بهرامی صــدر متولــد1355/01/01 ش ش172 شــماره 
ملــی 0792000935 فرزند متوفی اینک درخواســت مزبوریک نوبت آگهی تاهرکســی 
اعتراضــی داردویاوصیــت نامــه از متوفــی نزداو باشــدظرف یــک ماه به شــورا تقدیم 

واالگواهی صادرخواهد شد.تاریخ چاپ: 1399/10/21
سعیدبرزوئی-رئیس شعبه سیزدهم شورای حل اختالف سبزوار مستقر در روداب

آگهی حصر وراثت
کالســه  طــی  محمدجعفــر  فرزنــد  محمدبنجخــی  اینکــه  بــه  نظــر 
پرونده13/99/112درخواســت حصروراثت نموده و اظهارداشــته فاطمه کهکی فرزند 
بابــا به شــماره شناســنامه 64مورخه1391/01/19مرحوم شــده و ورثــه حین الفوت 
متوفــی عبارتند از:   1-محمدجعفربنجخی متولد1309/03/10ش ش23517 شــماره 
ملی0790232911 همســرمتوفی2-محمدبنجخی متولــد1340/04/02 ش ش106 
شــماره ملــی 0792000234 فرزنــد متوفــی 3- علــی بنجخی متولــد1342/02/03 
بنجخــی  فــرح   -4 متوفــی  فرزنــد   0792000366 ملــی  شــماره  ش119  ش 
متوفــی  فرزنــد   0792000420 ملــی  شــماره  ش125  ش  متولــد1345/12/01 
 0791835162 ملــی  شــماره  ش314  ش  متولــد1352/01/01  منیربنجخــی   -5
فرزند متوفی 6- حســن جعفــری صفت متولد1350/01/01 ش ش179 شــماره ملی 
0792046188 فرزنــد متوفــی 7 –حســین بهرامــی صدر متولــد1355/01/01 ش 
ش172 شــماره ملــی 0792000935 فرزند متوفی اینک درخواســت مزبوریک نوبت 
آگهی تاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت نامه از متوفی نزداو باشدظرف یک ماه به شورا 

تقدیم واالگواهی صادرخواهد شد.تاریخ چاپ: 1399/10/21
سعیدبرزوئی-رئیس شعبه سیزدهم شورای حل اختالف سبزوار مستقر در روداب
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