4

پنجشنبه  18 /بهمن / 1397شماره 4204

پارلمان

www.ebtekarnews.com

«ابتکار» از امکان مداخله اتحادیه اروپا برای تعیین شرط برای ایران در اینستکس گزارش میدهد

بدهکار طلبکار!

اتحادیه اروپا در بیانیه خود رسما اذعان کرده است که جمهوری اسالمی ایران
در راستای اجرای تعهدات خود درباره برجام باوجود خلف وعدههای ایاالت
متحده آمریکا و اعمال تحریمهای گسترده و بیسابق ه همچنان به اجرای برجام
وفادار مانده و تخلفی نداشته است .بنابراین طبق اظهارات خودشان ،اتحادیه
اروپا در قبال برجام به ایران بدهکار است و راهاندازی «اینستکس» عمل به
تعهدات اروپا در قبال چشمپوشی ایران از برخی حقوق بحق خود در توافق
برجام است .پس در قبال انجام وظیفه خود نمیتواند شروطی برای ایران تعیین
کند.
ضد و نقیضهای موافقان و مخالفان اینستکس
برخی کارشناسان و نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس در گفتوگو با «ابتکار» اینستکس را اقدامی مثبت و راهگشا در این
شرایط سخت اقتصادی و نشانه استقالل اروپا از آمریکا دانستند و اظهار
امیدواری کردند که اینستکس فقط محدود به مبادالت نفت در قبال غذا و
دارو نشود و به سایر موارد ازجمله بازگشت پول نفت به کشور و ماشینآالت
و ...تسری پیدا کند .آنها بیان کردند که ایکاش این اول راه گسترش روابط
تجاری ایران با اتحادیه اروپا باشد .ولی از طرفی برخی دیگر مخالف گشایش این
کانال مالی هستند و دست به تخریب آن میزنند .این تناقضات نشان میدهد
که همچنان برخی کاسبان تحریم ،درصدد به انزوا کشیدن اقتصاد جمهوری
اسالمی و حتی تقویت خودتحریمی هستند تا شاید نان و آبی از قبال اعمال
فشار اقتصادی بیشتر بر مردم عاید جیبها و شکمهای سیریناپذیرشان شود.
البته برخی منتقدان دلسوز نظام هم سیاست یک بام و دو هوای اتحادیه اروپا
در قبال ایران را قبول ندارند و معتقدند اتحادیه اروپا نمیتواند در قبال انجام
وظیفه و تعهداتش برای ما شروطی تعیین کند .آیتالله آملی الریجانی ،رئیس
قوه قضائیه در واکنش به این اتفاق ،این شروط را تحقیرآمیز دانست و تاکید
کرد« :ایران به هیچوجه شروط تحقیرآمیزاینستکس را نمیپذیرد و به بهای باز
شدن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس ،تن به هر خواستهای نخواهیم داد».
اینستکس به منزله ایجاد فاصله اتحادیه اروپا با سیاستهای آمریکا است
محمدجواد جمالی نوبندگانی ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس هم در واکنش به شروط اتحادیه اروپا برای ایران که
پیوستن به این کانال مالی را منوط به پیوستن ایران به  FATFدانسته است ،به
«ابتکار» گفت« :منوط کردن اجرای  INSTEXبه  FATFاز سوی وزرای خارجه
اروپایی یک نوع گروکشی است ».علی نجفی خوشرودی ،سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی هم این دو موضوع را بیارتباط به یکدیگر دانست و به «ابتکار»
گفت« :راه اندازی این کانال مالی حداقل کاری است که اتحادیه اروپا برای
حفظ منافع ایران در برجام انجام داده است و نمیتواند برای ما شرطی تعیین
کند ».او در عین حال اینستکس را به مفهوم ایجاد فاصله بین اتحادیه اروپا و
آمریکا دانست و افزود« :اینستکس به منظور حفظ استقالل اتحادیه اروپا در
سیاست خارجی خودش در قبال سیاستهای آمریکا است و باید منتظر باشیم
تا چگونگی کارکرد آن کانال مالی را ببینیم و به هیچ وجه مبنای اینستکس با
 FATFیکی نیست و ارتباطی به یکدیگر ندارند ».علی الریجانی رئیس مجلس
هم دراینباره اعالم کرد« :این مؤسسات نتیجه کاری بود که خود اروپاییها برای
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با گذشت چهار ماه از زمان اعالم مقابله با تحریمهای آمریکایی توسط اروپا و ایجاد سیستم و سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت با ایران ،اخیرا
کشورهای اروپایی آلمان ،فرانسه و بریتانیا که در «برجام» طرف حساب ایران بودند ،از آغاز به کار رسمی «سا زوکار حمایت از مبادالت تجاری با ایران» یا
«اینستکس» خبر دادند و در بیانیهای جمعبندی اتحادیه اروپا را مبنی بر شروطی برای ایران در قبال عملیاتی کردن «اینستکس» ،اعالم کردند .شروطی
که به خودی خود هیچ وجاهتی ندارد و اتحادیه اروپا با تعیین این سازوکار مالی در واقع تعهد خود به ایران درباره «برجام» را عملیاتی کرده است.

یها در
اروپای 
موضوع برجام
به ایران بدهکار
هستند و 12
تعهد برجامی را
باید انجام دهند
بنابراینبهتر
است به جای
برخی حرفها،
بهتعهداتشان
عملکنند
خودشان انجام دادند ،یعنی کشورهای اروپایی در مصافی که با آمریکاییها
داشتند منزلت و وزن خودشان را در عرصههای بینالمللی نشان دادند .بنابراین
این موضوع میدانی است که میتواند عیار آنها را بسنجد».
علی مطهری ،نایب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور خود در صحن
مجلس با بیان اینکه «اینستکس از نظر تالش برای شکست سلطه دالر برای
اروپا نافع است» ،گفته است« :سازوکار مالی موسوم به ابزار حمایت از تبادالت
تجاری (اینستکس) از نظر استقالل اروپا در مقابل آمریکا و از نظر تالش برای
شکست سلطه دالر برای اروپا ،نافع است ».وی در عین حال در انتقاد از تعیین
شروط اروپاییها برای ایران دراینباره گفت« :اساسا ً FATFربطی به برجام ندارد

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شــرکت شــهرک هــای صنعتــی کرمانشــاه در نظــر دارد
تجدیــد مناقصــه (خریــد و نصــب ده عــدد شــیرانت هیدرانــت
شرکت شهرک های صنعتی
استان کرمانشاه
در شــهرک هــا ی صنعتــی فرامــان و بیســتون) بــه شــماره
( )200971115000037را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار
نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه
پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد
و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی  ،مراحــل ثبــت نــام
در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در
مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  97/11/17می باشد.
مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت  :ســاعت  14:30روز چهارشــنبه
تاریــخ  97/11/17تــا  97/11/27ســاعت 14:30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14:30روز سه شنبه تاریخ 97/12/07
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  12روز چهارشنبه تاریخ 97/12/08
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در
خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت الــف
آدرس  :ســه راه 22بهمــن – ابتــدای بلــوار نوبهــار – شــرکت شــهرک هــا ی صنعتی
کرمانشــاه و تلفــن ( 08338246100 :داخلی )204
اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه  :مرکــز
تمــاس  021-41934دفتــر ثبــت نــام  0218896737 :و 021851933768
شرح پروژه

محل اجرا

شهرک های
خرید و
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نصب ده
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هیدرانت
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مبلغ برآورد
(ریال)

مبلغ ضمائم

که کشورهای اروپایی آن را به کانال مالی اینستکس ارتباط دهند FATF .یک
ت اما برجام یک قرارداد میان ایران و  ۶کشور قدرتمند دنیا
توافق بینالمللی اس 
است و این امر که اروپا راهاندازی این سازوکار مالی را منوط به اجرایی شدن
 FATFاز سوی ایران میداند ،نوعی دخالت در امور کشور ما بوده و قابل قبول
نیست ».ظریف هم با حضور در جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست
خارجی ،ارتباط اینستکس با  FATFرا رد کرد و گفت« :اعتراض کردیم که اقدام
دیرهنگام اروپا در ارائه این سازوکار نمیتواند مشروط باشد».
اتحادیه اروپا حق مداخله در امور حقوق بشری و موشکی ما را ندارد
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم

آگهی فقدان سند مالکیت

(خرید و نصب ده عدد شیرانت هیدرانت در شهرک ها ی صنعتی فرامان و بیستون )

حجم
پروژه

در انتقاد به این تعیین شرط به «ابتکار» گفت« :شکی نیست که اینستکس راه
حلی برای انتقال مبادالت تجاری بین اروپا و ایران است ولی بخشهایی از بیانیه
اتحادیه اروپا دخالت در امور داخلی ما است و به آنها ربطی ندارد که در بحث
موشکی یا حقوق بشر ما دخالت کنند .حتی آنها نمیتوانند اینستکس را مشروط
به پیوستن ما به  FATFکنند ».نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد« :البته
ما طرفدار تصویب دو الیحه باقیمانده  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت
م ولی این موضوع ربطی به اروپایی ها ندارد».
هستیم و باید این کار را انجام دهی 

رتبه مورد
نیاز

 5تاسیسات
39/000/000 775/700/000
و تجهیزات

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمانشاه

آقــای فرهــاد فــداکار منقوطائــی برابــر وکالتنامــه شــماره  96/9/2 – 115678دفتــر  99تهــران وکیــل احمــد
منصــور صادقــی گیانــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه مدعــی گردیــده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــه مســاحت  1027مترمربــع قطعــه  10تفکیکــی پــاک ثبتــی  4169فرعــی از  53اصلــی واقــع
در قرچــک بخــش بهنــام پازوکــی ذیــل ثبــت  10795صفحــه  276دفتــر  ( 51کــه استنســاخ شــده ذیــل ثبــت
 39781صفحــه  271دفتــر  360دفاتــر قرچــک) بنــام محمــد موثــق پــور ثبــت و ســند بــه شــماره مسلســل
 2/595538صــادر گردیــده اســت و برابــر ســند انتقــال قطعــی شــماره  53/9/12 -41884دفتــر  4ورامیــن بــه
احمــد منصــور صادقــی گیانــی و هوشــنگ اردکانــی باســویه انتقــال یافتــه اســت ســپس بــه اســتناد مــاده 15
قانــون لغــو مالکیــت اراضــی شــهری ســند اولیــه ابطــال و ســند بنــام دولــت جمهــوری اســامی ایــران صــادر
گردیــده اســت ســپس برابــر دادنامــه شــماره  89/11/14 – 8909972922400881شــعبه دوم دادگاه عمومــی
قرچــک و دادنامــه شــماره  90/6/13 – 9009970222900783شــعبه  29دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران
حکــم بــه ابطــال اســناد مالکیــت دولــت جمهــوری اســامی ایــران صــادر و اجــرا گردیــده اســت متعاقبــا برابــر
دادنامــه شــماره  91/7/11 – 9109970260600476شــعبه ششــم دادگاه انقــاب اســامی تهــران و نامــه شــماره
/8970ق 91/12/21 – 61006/قاضــی محتــرم شــعبه اول اجــرای احــکام اصــل  44دادســرای انقــاب اســامی
تهــران حکــم بــه تملــک مالکیــت احمــد منصــور صادقــی و هوشــنگ اردکانــی بــه نفــع ســتاد اجرائــی فرمــان
امــام ره گردیــده ســپس بموجــب دادنامــه هــای شــماره  910476و  9309970260600023قاضی شــعبه ششــم
دادگاه انقــاب تهــران ویــژه اصــل  49قانــون اساســی و  433شــعبه  54دادگاه تجدیــد نظــر اســتان تهــران ســه
دانــگ مالکیــت احمــد منصــور صادقــی گیانــی اعــاده گردیــده اســت کــه بعلــت جابجائــی مفقــود گردیــده و
تقاضــای ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت کــه مراتــب برابــر تبصــره  1مــاده  120آئیــن نامــه اصاحــی
قانــون ثبــت در یــک نوبــت جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه و
یــا بــودن ســند مالکیــت در نــزد خــود باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی بــه مــدت  10روز مراتــب را کتبــا ضمــن ارائــه
اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره اعــام و رســید اخــذ نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعتــراض در مــدت
قانونــی طبــق مقــررات ســند مالکیــت المثنــی صــادر خواهــد شــد .م/الــف106/8998 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قرچک  -رضا النچری

3169

آگاهی ابالغ مفاد اجرائیه

بــه موجــب دادنامــه شــماره  -محکــوم علیــه  -محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ – بــه عنــوان اصــل خواســته
و مبلــغ  ---بــه عنــوان هزینــه دادرســی و اوراق تقدیمــی بــه دادگاه و حــق الوکالــه وکیــل وقــف تعرفــه مصــوب
در حــق محکــوم لــه و نیــز پرداخــت مبلــغ  -از بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق دولــت لــذا مفــاد اجرائیــه یــک
نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مادتیــن  118-119قانــون اجــرای احــکام مدنــی آگهــی مــی گــردد و ده روز پــس
از آن بموقــع اجــرا گذاشــته مــی شــود و بــر اســاس مــاده  9قانــون مذکــور بــرای عملیــات اجرایــی ابــاغ بــا
اخطــار دیگــری بــه محکــوم علیــه نخواهــد شــد مگــر اینکــه محــل یــا اقامــت خــود را اعــام نمایــد .بــه موجــب
دادنامــه شــماره  97/6 / 5 -539محکــوم علیــه فرشــاد رضاپــور فرزنــد عزیــز محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ
 20/000/000ریــال بابــت دو فقــره ســفته بــه شــمارگان منــدرج در دادنامــه ( 93128و  )93129و پرداخــت
خســارت تاخیــر تادیــه از مــورخ  97/3/20لغایــت اجــرای حکــم و مبلــغ  300/000ریــال هزینــه دادرســی در
حــق محکــوم لــه محمــد قنبــری ارمبــو فرزنــد مســلم مبلــغ  %5از میــزان محکــوم بــه بــه عنــوان نیــم عشــر
محاســبه مــی گردد.م/الــف1812:

3184

رئیس شعبه  2شورای حل اختالف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139760318002003109مــورخ  97/10/15هیــأت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای هوشــنگ دبــاغ هروآبــادی فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه 254
صــادره از بندرانزلــی در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت  195/57مترمربــع بــه
پــاک فرعــی  19109از  580باقــی مانــده از  15اصلــی واقــع در بندرانزلــی  ،خ نوغــان ،کوچــه شــفیعی بخــش 7
گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای مهــدی مرنــدی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید  .ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/11/18 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/12/2 :

رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی ـ پرویز حیدری

3172

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت آذرستاســنه ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  9579و شناســه ملــی
 14004002430دعــوت بــه عمــل مــی آیــد تــا در جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده شــرکت کــه در ســاعت
 15روز شــنبه مــورخ  1397/12/04درمحــل شــرکت واقــع در تبریز-خیابــان آزادی -کــوی دانش–دانــش –2پاک
 -4/5ســاختمان دانــش کدپســتی  5174676318تلفــن  041-34777277تشــکیل مــی گــردد حضــور بهــم
رسانند.دستورجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده  -1:انحــال شــرکت

بازرس شرکت آذرستا سنه -هانیه غفارپور

3182

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و بــرگ کمپانــی خــودروی ســواری ام وی ام مــدل  1391بــه شــماره انتظامــی  563ق 32
ایــران  56و شــماره موتــور  MVM484FAFA019116بــه شــماره شاســی NATGBAXK7A1019105
3163
متعلــق بــه علیرضــا مشــهور صومعــه ســرایی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و بــرگ کمپانــی خــودروی ســواری پــژو مــدل  1385بــه شــماره انتظامــی  193س  17ایــران
 46و شــماره موتــور  12485023585بــه شــماره شاســی  19347860متعلــق بــه هــادی مهــدی زاده خطیبانــی
3164
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

امیدواریم منظور «اینستکس» نفت در قبال غذا و دارو نباشد
محمدجواد جمالی نوبندگانی ،عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس هم دراینباره به «ابتکار» گفت« :اکنون اروپاییها
 INSTEXرا معرفی کردهاند اما شفافیت الزم را ندارد .برای شروع بد نیست اما
با تاخیر همراه بوده است .من امیدوارم کلماتی که در این متن مبنی بر تجارت
مشروط آمده معنای عملی آن نفت در برابر غذا و دارو نباشد .این سیستمی
که پول ایران به بانکهای اروپایی فرستاده شود و از اروپاییها غذا و دارویی را
وارد کنیم ،پسندیده نیست ».نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد« :به نظرم
اروپاییها عامدانه ایجاد این کانال مالی را به تاخیر انداختهاند و تا اینجای کار
ن دفاعی نکرده و تقریبا به نظر میرسد که همین سیستم نیز به
از تجارت با ایرا 
تایید آمریکا برسد ».او در عین حال گفت« :ولی امیدواریم که این شروع کار
باشد .انتظار ما این است که اروپاییها از ایران نفت بخرند و پول نفت را وارد
کشور کنیم و براساس نیازمان از دیگر کشورها واردات داشته باشیم .نمیخواهیم
به شکلی توافق شود که همان حالت اعالم شده نفت در مقابل غذا و دارو باشد
که این شرایط مورد قبول نیست».
کواکبیان همچنین اتحادیه اروپا را در قبال برجام بدهکار دانست و به «ابتکار»
گفت« :اروپایی ها در موضوع برجام به ایران بدهکار هستند و  12تعهد برجامی
را باید انجام دهند بنابراین بهتر است به جای برخی حرفها ،به تعهداتشان
ت شده است ولی معتقدیم زودتر
عمل کنند .اینستکس در ظاهر و شکلی ثب 
باید عملیاتی شود تا این مبادالت تجاری انجام شوند».
جمالی هم توضیح داد« :قرار بود برجام یک برنامه جامع اقدام مشترک باشد
و ما با گذشت و چشمپوشی از برخی حقوق بحقمان سعی کردیم فضای
گستردهتر و مناسبتر اقتصادی -سیاسی در منطقه و بینالملل داشته باشیم،
نه اینکه محدودتر شویم .بنابراین طبق اذعان اتحادیه اروپا به عمل کردن ایران
به تعهداتش در برجام و گزارش نیروهای امنیتی آمریکا به ترامپ دراینباره ،ما
بیش از اندازه خویشتنداری کردهایم و اتحادیه اروپا باید کانالهای مالی را متنوع
و بازتر بدون شرط و شروط به رویمان باز کند ».نجفی ،سخنگوی کمیسیون
امنیت هم در گفتوگو با «ابتکار» تاکید کرد«:ایران بعد از خروج آمریکا از
برجام تاکید کرده بود اگر قرار باشد عواید و منافع برجام شامل حال ما نشود و
سازوکاری نباشد که ما نتوانیم از فلسفه وجودی برجام استفاده کنیم ،ضرورتی
بر حفظ و ادامه برجام نیست بنابراین اروپاییها بر این مبنا این سازوکار مالی
را تهیه و ارائه کردند .بنابراین اگر بخواهند برای ما شرط تعیین کنند و به FATF
مربوطش کنند ،در حالی که در حال گذراندن سازوکار داخلی کشور است ،نظام
درقبال ماندن یا نماندن در برجام تصمیمگیری خواهد کرد».

آگهی انحصاروراثت

بحکایــت پرونــده 970831شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف بروجــن اقــای ابراهیــم شــعاعی گندمانــی فرزنــد
علــی بــه شــماره شناســنامه 1514درتاریــخ  1397/11/7بــدرود حیــات نمــوده ورثــه حیــن الفوت متوفــی عبارتند
از -1محمــود شــعاعی ش ش  506صــادره ازبروجــن نســبت فرزنــد  -2احمدرضــا شــعاعی گندمانــی ش ش 392
صــادره ازبروجــن نســبت فرزنــد  -3حمیــد شــعاعی ش ش  9906صــادره ازبروجــن نســبت فرزنــد  -4مســعود
شــعاعی ش ش  635صــادره ازبروجــن نســبت فرزنــد  -5عبدالرضــا شــعاعی گندمانــی ش ش  58صــادره ازبروجن
-6مصطفــی شــعاعی گندمانــی ش ش  1130صــادره ازبروجــن نســبت فرزنــد -7زریــن شــعاعی گندمانــی ش ش
 571صــادره ازبروجــن نســبت فرزنــد -8شــهین شــعاعی گندمانــی ش ش  43صــادره ازبروجــن نســبت فرزنــد
 -9اشــرف زمانــی بروجنــی ش ش  30صــادره ازبروجــن نســبت همســر وراث دیگــری نــدارد اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را درروزنامــه محــل آگهــی میگــردد تا هرکــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامه
ازمتوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــراگهی ظــرف یکمــاه بــه ایــن شــعبه اعــام دارد واال گواهــی صادرووصیتنامــه
جزســری ورســمی کــه بعدازموعــد مقــرر ابــراز شــود ازدرجــه اعتبــار ســاقط وبــا اثرمــی باشــد2892

رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن

3186

مفقودی

ســند کمپانــی خــودرو ماکســیما مــدل  1382بــه شــماره موتــور  2789758وشــماره شاســی  101735وبــه
شــماره پــاک 71ایــران  121ج  53متعلــق بــه اقــای ســید مســعود طاهریــان قهفرخــی بــه شــماره ملــی
 4610258651مفقــود گردیــده وازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

3187

شهرکرد

اصالحیه

پیــرو چــاپ اگهــی حصروراثــت پرونــده  970812شــعبه ســوم بروجــن درروزنامــه ابتــکار مــورخ
 97/11/14نــام خانوادگــی مرحــوم نعمــت الــه شــارقی بروجنــی صحیــح مــی باشــد اشــتباها شــاهقلی
درج شــده بدیــن وســیله اصــاح مــی گــردد

شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن

3188

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139704019077000164.2 :

بدینوســیله بــه خانــم محبوبــه پیــر علــی پــور ماهانــی فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی  6079754037بدهــکار پرونــده
کاســه  139704019077000164.2کــه برابــر گــزارش مامــور ابــاغ شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ میگــردد کــه علــت
چکهــای صــادره شــماره  144688و  144696و  144695بــه مبلــغ  333.000.000ریــال بــه عبدالمحســن مائــی پلــی
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار در خواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات
قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کاســه  9700958در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده  18آئیــن نامــه اجرائــی
مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ میگــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیه محســوب اســت فقط
یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهی خــود اقــدام و در غیر
ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیه شــما تعقیــب خواهــد شــد.م-الف4278
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139704019063000829.1 :

بدینوســیله بــه آقــای امیر رســولی یــزدی فرزنــد علیرضا به شــماره ملــی 1754412793ســاکن رفســنجان خیابان
امــام پشــت اســتان قــدس ابــاغ مــی شــود کــه خانــم ســارا ریاحــی جهــت وصــول مبلــغ  42.366.525.423ریال
بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره  5147دفتــر خانــه ازدواج 66رفســنجان علیــه شــما اجرائیــه
صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کاســه  9700933در واحــد اجــرای اداره ثبــت اســناد و امــاک رفســنجان
تشــکیل شــده و محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده،لذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق
مــاده  18آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه بــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی
آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد نســبت
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافت.م-الــف4280
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رونوشت آگهی حصروراثت

حمیــرا ده خدائــی دارای شناســنامه شــماره  5به شــرح دادخواســت
بــه کاســه  971063/9از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثت
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــود ســوری
بشناســنامه شــماره  2117در تاریــخ  1397/10/6اقامتــگاه دائمــی
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر
اســت بــه -1 :حمیــرا ده خدائــی متولــد  54/2/20ش ش  5فرزنــد
حیــدر همســر متوفــی  -2ســوگند ســوری متولــد  86/1/28ش
ش  0313598665فرزنــد محمــود دختــر متوفــی اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد
او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا
تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهد شــد .م/الــف/97/ 40544 :ف
رئیس شعبه  9شورای حل اختالف کرج  -حسن خانی
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