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»برجام دستاوردی برای ایران در حوزه مبادالت بانکی نداشته 
است و مسئولین کشور برای سرپوش گذاشتن به این ناکارآمدی، 
FATF را دستاویز خودشان برای مشکالت بانکی قراردادند؛ اما ریشه 
مشکالت بانکی نه در FATF بلکه در تحریم های ثانویه بانکی آمریکا 

علیه ایران است«.
دولت به امید رفع مشکالت بانکی کشورکه برجام ناتوان از حل 
آن بوده تصمیم گرفت تا با پذیرفتن درخواست های FATF به ظن 
خود بسترهای الزم را برای حل مشکالت بانکی کشور فراهم کند. 
بدین منظور دولت، عالوه برگذراندن الیحه پالرمو و تصویب آن در 
 FATF مجلس، ســه الیحه دیگر درخواستی گروه ویژه اقدام مالی
شــامل »الیحه اصالح قانون مبارزه با پول شویی«، »اصالح قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم« و »الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه 
با تأمین مالی تروریسم« را نیز با اصرار در دستور کار مجلس قرار 
داده اســت. مجلس شورای اسالمی به غیر تصویب از الیحه پالرمو 
که مربوط به بهمن ۱۳۹۶ بوده است، در اردیبهشت ماه سال جاری 
نیز الیحه دوم و همچنین کلیات الیحه ســوم را به تصویب رساند. 
الیحه چهارم نیز با ۱۳۸ رأی موافق و ۱۰۳ رأی مخالف برای مدت 
دو ماه از دستور کار مجلس خارج شده است. ولی اهلل سیف رئیس بانک 
مرکزی کشور در مورد لزوم تصویب الیحه چهارم می گوید: »با توجه 
به مســائل و پیچیدگی های خاصی که درصحنه بین المللی داریم، 
حرکت در مسیر اســتفاده از استانداردهای روز کمک می کند که 
بانک های ما با بانک هــای بین المللی به ویژه اروپایی ارتباط برقرار 
کنند. اکنون که اروپایی ها مسیر خود را از آمریکا جدا کرده اند، باید 
فضایــی را فراهم کنیم که بانک های اروپایی بتوانند با بانک های ما 
کار کنند و راه برقراری این ارتباط استفاده از استانداردهای روز دنیا 

است که متأسفانه بانک های ما از این استانداردها عقب افتاده اند«.
گروه ویژه اقدام مالی )FATF( نخستین بار در سال ۱۹۸۹ توسط 

هفت کشور بزرگ صنعتی )آمریکا، انگلیس، 
فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا( در 
ابتــدا باهدف مبارزه بــا تأمین مالی مواد 
مخدر تشــکیل شــد و در ســال ۲۰۰۱ 
دامنه فعالیت آن به مبارزه با تأمین مالی 
تروریسم و در سال ۲۰۰۸ به تأمین مالی 
سالح های کشتارجمعی اشاعه ای گسترش 
یافت. در سال ۲۰۰۹ این نهاد بین المللی 
ایران را در لیست سیاه خود قرارداد. پس 
از آن نیز آمریکا تحریم های بانکی و نفتی 
ثانویــه خود علیه ایــران را آغاز کرد. در 
ابتدا مسئولین ریشــه مشکالت بانکی را 

در تحریم های آمریکا یافتند و به همین دلیل مذاکرات هســته ای 
و برجام حاصل از آن را تنها راه ممکن برای رفع مشــکالت بانکی 
دانســتند ولی این توافق نیز در رفع مشکالت بانکی ایران ناکارآمد 
بوده است. برای نمونه علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارائی دولت 
یازدهم می گوید: »برای ارتباط با بانک های بزرگ جهانی دچار مشکل 
هستیم و آنها با ما کار جدی نمی کنند. انتظار ما این بود که بعد از 
برجام ما بتوانیم با بانک های بزرگ هم کارکنیم اما به دالیل مختلف 

ما هنوز نتوانسته ایم با این بانک ها کارکنیم«.
همچنیــن ولی اهلل ســیف رئیس بانک مرکزی نیــز در مورد 
مشــکالت بانکی و دالیل عدم همکاری بانک های جهان می گوید: 
»کارشکنی های آمریکایی ها اجازه نداده که از دستاوردهای برجام 
اســتفاده های اقتصادی الزم را ببریم زیرا بانک های اروپایی هم به 
دلیل ترس از آمریکایی ها، نتوانسته اند رابطه الزم را با ایرانی ها برقرار 
کننــد«. برای نمونه علی ماجدی ســفیر ایران در آلمان می گوید: 
»رئیس بانــک مرکزی آلمان یــا رئیس بافین آلمان نیز عماًل ترس 

از این دارند که با ایران رابطه مالی داشــته باشند؛ بنابراین شرایط 
نامناسب و سهم دالر در بانک ها برای آنها اجازه نمی دهد که با ایران 
همکاری داشته باشند«. باوجود چنین اظهارات و شواهدی بازهم 
مسئولین، مشکالت بانکی کشور را ناشی از حضور ایران در لیست 
سیاه FATF می دانند و سعی دارند با پذیرفتن همه درخواست های 
FATF زمینه را برای رفع مشــکالت بانکی )البته به ظن خودشان( 
 FATF حل کنند. هرچند که ایران ۳۲ مورد از ۴۱ مورد درخواست
را اجرا کرده اســت ولی مشکالت اقتصادی و بانکی کشور هنوز به 
قوت خودش باقی است. مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس شورای 
اســالمی در انتقاد به منتقدان FATF می گوید: »FATF بحث کاماًل 
تخصصی است که باید کارشناسان متخصص در رابطه با آن سخن 
 FATF بگویند. متأســفانه برخی در کوچه و خیابان از مردم درباره
مصاحبه می کنند، حتی کسانی که در تلفظ آن مشکل دارند، درباره 
آن نظر می دهند، یک عده هم خیال می کنند که در همه زمینه ها 

می توانند نظر بدهند«.
همچنیــن برخی از نمایندگان مجلس نیز در اظهاراتی مدعی 
شــدند که پیوستن ایران به FATF به ضرر آمریکا خواهد بود برای 
نمونه مصطفی کواکبیان، عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس در این زمینه می گوید: »امروز قطعاً مشکالت سیستم 
بانکی داریم و طرف های دیگر می گویند برای حل مشکالت بانکی 
باید به این کنوانســیون )مبارزه با تأمین مالی تروریسم( بپیوندد. 
تصویب الیحه الحاق ایران به کنوانســیون مبــارزه با تأمین مالی 
تروریســم به نوعی مقابله با آمریکا اســت«. باتوجه به اینکه گفته 
می شــود انجام تعهدات FATF از ســوی ایران، ازیک طرف به حل 
مشکالت بانکی ایران منجر می شود و از طرف دیگر زیان آمریکا را به 
دنبال دارد، بهتر است به اظهارات  خوان زاراته معاون سابق مدیریت 
مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه داری آمریکا اشاره 
شــود که در این زمینــه می گوید: »برای 
قرار دادن ایران در تنگنا و سخت تر کردن 
شــرایط برای این کشور، به حضور کامل 
FATF نیاز است. دنی گالسر و چیپ پونسی، 
دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی 
و متخصص در بحث مبارزه با پول شــویی 
از سوی ایاالت متحده یک فرایند مطمئن 
را در درون نظام FATF گنجاندند که رژیم 
ایران را تحت نظارتهای دقیق قرار می داد«.
مسئولین بهتر است با حساسیت بیشتر 
و دقیق تر جوانــب مختلف FATF را مورد 
بررسی قرار دهند. صرف سطحی نگری و 
ظاهر آراسته FATF نمی تواند دلیلی برای پیوستن ایران به این نهاد 
بین المللی باشد. چراکه پیوستن به این نهاد، نه تنها مشکالت بانکی 
کشور را حل نمی کند بلکه ایران را بیشتر در تنگنا و خودتحریمی 
قرار خواهد داد. مسئولین باید بدانند که ریشه مشکالت بانکی ایران 
در تحریم های ثانویه بانکی آمریکا اســت و حتی اگر اتحادیه اروپا 
هم بخواهد قانون مسدود سال ۱۹۹۶ را اجرا کند بازهم نمی تواند 
از تحریم های آمریــکا )قانون مصوب ۲۰۱۰( در امان بماند. بدین 
ترتیب FATF یک بهانه همانند مسئله هسته ای است و با پیوستن به 
FATF نیز مشکالت بانکی کشور حل نخواهد شد. در چنین شرایطی 
کشور با زیاده خواهی های غرب و نهادهای بین المللی وابسته به آنها 
روبه رو خواهد شد و تقاضای برجامهای موشکی و منطقه ای برای حل 
مشکالت بانکی ایران از خواسته های آنها خواهد بود. تنها راه ممکن 
برای حل مشکالت بانکی و تجاری و به طورکلی مقاوم سازی اقتصاد 
کشور اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، به ویژه انعقاد پیمانهای 

پولی دوجانبه و چندجانبه با شرکای راهبردی و تجاری است.

سراب FATF در حل مشکالت بانکی کشور
  رحمان حبیبی

آمریکایی هــا نبرد جدید رســانه ای خــود را وارد ریل جدید 
عملیات روانی کرده اند، با حذفی تر شــدن تدریجی نگاه ترامپ به 
ایران، عملیات های فیزیکی و روانی او نیز با این برنامه عملیاتی به 
روز تر خواهد شد. اخیرا کمیته بودجه مجلس سنای آمریکا الیحه 
پیشنهادی بودجه وزارت خارجه و عملیات های خارجی این کشور 
را تصویب کرده که یکی از بخش هایی که در این الیحه در سال های 
اخیر وجود داشته است مسئله ایران و مقابله با نفوذ ایران بوده است. 
در ایــن الیحه که باید در صحن اصلی ســنا و مجلس نمایندگان 
آمریکا هم به تصویب برســد، مانند سال های گذشته بندهایی به 

* نخستین هدف آمریکایی ها این است که 
رسانه های همسوی خود را بسیج کنند تا در 
یک عملیات روانی مهندسی شده، بازتابی 
غیرواقعی از فضای اقتصادی ایران و توأم با 

»بحرانی« جلوه دادن این فضا ارائه دهند تا با 
استفاده از این بازتاب بتوانند مردم را نسبت 

به کشور ناامید کرده و به جایگاهی برسانند که 
بگویند »کار، دیگر تمام است«.

نبرد رسانه ای آمریکا با ایران روی ریل عملیات روانی
  اکرم بکرانی

مقابله با ایران از جمله از طریق اعمال تحریم اختصاص یافته است. 
کمیته بودجه ســنا همراه این الیحه، در گزارشــی که به سنا ارائه 
شده، جزئیات و اهداف بخش هایی از بودجه را تشریح کرده است. 
این گزارش نشــان می دهد در این بودجه ردیف بودجه مشخصی 
برای مقابله با »نفوذ رســانه ای ایران از طریق فضاسازی تبلیغاتی« 

در نظر گرفته شده است.
1: الیحه اخیر سنای آمریکا به چه معناست؟

آمریکایی ها به دنبال پروژه آمریکایی – صهیونیســتی »ایران 
اگزیت« )که در چند ماه گذشــته شدیدا مورد توجه و تمرکزشان 
قرار گرفته اســت(، به این نتیجه رســیده اند که »خروج ایران از 
منطقه بدون خروج معنــوی و ایدئولوژیک ایران از منطقه ممکن 
نیســت«، یکی از مهم ترین مقدماتی که از نظر آنها ســبب »نفوذ 
معنوی و ایدئولوژیک ایران در منطقه شده است«، بازوان رسانه ای و 
فعالیت های تبلیغاتی جمهوری اسالمی است. در راستای از بین بردن 
این توان آمریکایی ها به موازات پروژه ایران اگزیت، تالش داشته اند تا 
ایران را در حوزه تبلیغاتی خلع سالح کنند. لذا ابتدا فضای رسانه ای 
ایران را تحریم کردند و بعد با کمک وزارت خارجه آمریکا »شورای 
مدیران خبررســانی)BBG(« که بازوی اصلی پروپاگاندای رسانه ای 

دولت آمریکا به شمار می آید را مامور انجام این پروژه کردند.
پروژه ایران اگزیت اقدامی است که اخیرا آمریکایی ها با عنوان 
»خروج ایــران از منطقه« کلید زده اند و تالش کرده اند با حمایت 
برخی از کشــورهای منطقه خصوصا عربستان و امارات، محتوای 
فارسی در وب سایت هایی خاص برای آن ایجاد کنند. آمریکایی ها 
با تغییر میدان بازی به سمت استفاده از عملیات روانی به دنبال این 

هستند تا وارد میدان جدیدی از رویارویی با ایران شوند. دو هدف 
اصلی آمریکایی ها برای رسیدن به این جایگاه این است که نخست؛ 
فضای داخلی را نسبت به فعالیت های منطقه ای ایران ناراضی کرده 
و زمینه ای را برای استفاده های بعدی آن فراهم کنند. و دوم هدف 
آنها این است که محبوبیت ایران را نزد مردم منطقه از بین ببرند.

1-1: ایجاد نارضایتی روانی
نخســتین هدف آمریکایی ها این است که رسانه های همسوی 
خود را بســیج کنند تا در یک عملیات روانی مهندســی شــده، 
بازتابــی غیرواقعــی از فضای اقتصادی ایران و تــوام با »بحرانی« 

غربی، آمریکا بدنبال آن اســت در ســال ۲۰۱۸ تغییرات بزرگی 
درخصوص ایران اتفاق بیفتد.

به همیــن دلیل در متن الیحه بودجه ســنا هم ذیل عنوان 
»برنامه های دیپلماتیک«، بودجه مشــخصی بــرای »برنامه های 
دموکراسی برای ایران« در نظر گرفته شده و مسئولیت این برنامه ها 

به دستیار وزیر خارجه در امور آسیای نزدیک محول شده است.
1-2: ایجاد عدم محبوبیت در منطقه

یکی دیگر از اهداف مهم اخیر آمریکا از این موضوع این است 
که در منطقه تصوری را به وجود آورد که ایران کشوری ثبات زدا 
است و این موضوع به تدریج سبب عدم محبوبیت ایران در سطح 
منطقه ای شود. در بخشی از گزارش کمیته بودجه سنا، آمده است 

»وزیر خارجه باید با مشورت با سران دیگر آژانس های فدرال مربوطه، 
از جملــه بی.بی.جی، برنامه های ضدنفوذ ایران را که بودجه آن در 
این الیحه تأمین شده، هماهنگ کند.« این گزارش می افزاید: »این 
برنامه ها باید: )۱( با اظهارات )غلط( حکومت ایران علیه ایاالت متحده 
و دیگر کشورهای دموکراتیک مقابله کند؛ )۲( حمایت این حکومت 
از گروه های نیابتی تروریستی را تشریح کند؛ و )۳( آثار حمایت از 
این گروه های نیابتی بر وضعیت مردم سوریه، یمن و دیگر مناطقی 
که آنها فعال هســتند را ارزیابی و تشریح کند.« این موضوع نشان 
می دهد که تمرکز آمریکایی ها بر روی این است که بازوان معنوی 
منطقــه ای ایران و محور مردمی مقاومــت را دچار انفصال کرده و 

زمینه گسست آن را فراهم کند.

در روزهای گذشته، روزنامه دنیای اقتصاد- بلندگوی مدافعان 
اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم-مقاله ای با عنوان »تغییر 
تیم یــا پارادایم اقتصادی؟« تغییرات قریب الوقوع تیم اقتصادی 
دولت را به چالش کشیده و به صراحت علت نابسامانی های وضعیت 
فعلی اقتصــاد را پارادایم – الگوی برنامه ریزی اقتصادی – دولت 

معرفی می کند و موثر بودن تغییرات را زیر سوال می برد!
این روزنامه ریشــه ناکارآیی در یک سیســتم را به دو عامل 
»پارادایــم« و »رویه های« سیســتم نســبت مــی دهد و نقش 
»پارادایم« را نسبت به »رویه ها« در بروز وضعیت کنونی اقتصاد 

کشور پررنگ تر می داند.
ایــن روزنامه به گــواه منابع مختلف، پارادایــم مورد تایید 
سیاســت گذار فعلی را »مکتب نئوکینزین ها« معرفی می کند و 
برای اثبات ادعــای خود به کتاب »امنیت ملی و نظام اقتصادی 
ایران« نوشته دکتر حسن روحانی و گفت وگوی محمدباقر نوبخت 

2: برنامه ای با سه ضلع
همپیمانی آمریکا و اسرائیل در این موضوع یک برنامه هماهنگ 
است. البته عربستان نیز تالش می کند تا با ایجاد شکاف های جدید 
در این برنامه نقش آفرینی کند. به عبارت بهتر یک تقسیم کار فعاالنه 
بین این سه به وجود آمده تا فشارها بر ایران برای ایجاد نارضایتی 

اجتماعی و اقتصادی بیشتر شود.
در یکی دو ماه اخیر شاهد فعالیت های صریح تر صهیونیست ها 
درخصوص امنیت روانی بوده ایم. صهیونیست ها همیشه و در طول 
تاریخ تالش کرده اند تا مواضعی که نسبت به مردم ایران می گیرند 
محتاطانه تر باشد. اما در دو ماه اخیر و با صراحت لحن ترامپ نسبت 
به ایران، صهیونیســت ها نیز صریح تر شده اند. نتانیاهو در دو پیام 
ویدئویی نخســت درخصوص مسئله آب و دوم درخصوص مسئله 
فوتبال، تالش کرد تا این هدف عملیات روانی را پی گیری کند که 
ایران در حال پرداخت هزینه است و »شرط توسعه ایران این است 

که از منطقه خارج شود«.
3: پروژه بی.بی.جی چیست؟

بی.بی.جی یا مدیران خبررسانی رسانه در آمریکا هرچند با عنوان 
یک آژانس مستقل دولتی توصیف شده، اما بودجه مستقیم خود را از 
دولت آمریکا دریافت می کند و عملکرد آن تحت نظارت کنگره آمریکا 
قرار دارد. رســانه هایی چون »صدای آمریکا« و »رادیو فردا« تحت 
مدیریــت این نهاد فعالیت می کنند. این پروژه از تخصیص بودجه 
به »صدای آمریکای فارســی« و »رادیو فردا« با هدف »هماهنگی 
برنامه های مقابله با نفوذ ایران« حمایت کرده است. بر اساس اسناد 
دولت آمریکا، در الیحه پیشنهادی دولت، ۶۶۱/۱ میلیون دالر برای 
بی.بی.جی بودجه درخواست شده بود، که نهایتا در کمیته بودجه 
ســنا رقم 5۶5/۳ میلیون دالر به تصویب رسیده است. در بودجه 
پیشنهادی دولت آمریکا برای سال ۲۰۱۹، »پیشبرد نفوذ آمریکا« 

یکی از اهداف بی.بی.جی عنوان شده است.
عملکرد اصلی پخش بین المللی آمریکا یعنی جایی که بی بی جی 
می تواند تغییری ایجاد کند، اخبار تلویزیونی و رادیویی است. از نظر 
طراحان بی بی جی ابزارهای جدید رسانه ای می تواند به منظور تکمیل 
فعالیت های سیاسی مورد نظر آمریکا و به عنوان پیشران تغییرات 

منطقه ای مورد تمایل آمریکا به کار گرفته شوند.
بی بی جی در استخدام ایران هراسی و فعالیت های نفرت گونه 
آمریکا علیه ایران قرار گرفته اســت. رادیو فردا و صدای آمریکای 
فارســی جزو رسانه هایی هستند که به صورت علنی زیر مجموعه 
فعالیت های بی.بی. جی محســوب می شــود و هزاران وب سایت و 
خبرگــزاری در حال پمپاژ خبرهایــی برای مقابله با نفوذ ایران در 
منطقه و نفرت پراکنی علیه ایران هســتند و یکی از عملیاتی ترین 

ابعاد جنگ نرم علیه ایران را در پیش گرفته اند.

اعتراف تلخ و دیرهنگام
حامیان سیاست های اقتصادی دولت

  بابک حیدری

با »تجارت فردا« پیش از آغاز به کار دولت یازدهم استناد کرده و 
تاکید می کند آقای روحانی در کتاب خود سیاست های نئوکینزینی 
و نهادگرایانه را برای توسعه ایران مطلوب توصیف کرده و محمدباقر 
نوبخــت نیز در گفت و گو با »تجارت فردا« همین رویکرد را تأیید 

کرده بود.
شایان ذکر است »نئوکینزین ها« معتقدند باید بازارهای مختلف 
را با »مکانیزم دستوری« به ثبات رسانده و راه حل رسیدن به »رشد 

اقتصادی« را »سیاست پولی انبساطی« می دانند.
ابزار رســانه ای اقتصادی حامیان دولت در ایام انتخابات بسیار 
بسیار دیرهنگام در مقاله مطول خود اعتراف می کند »که پارادایم 
انتخاب شده از سوی دولت در تناقض با نیاز حقیقی اقتصاد ایران در 
دوره فعلی است.« لذا تاکید می کند »تغییر رویه ها با حفظ پارادایم 
موجود نه تنها اقتصاد را ســوار ریل کارآیی  نمی کند بلکه مصداق 
اتالف زمان اســت« و نتیجه می گیرد »اگرچه ضعف تیم اجرایی 

دولت فعلی بخشی از علل ناکارآیی موجود است، ولی بدون تغییر 
پارادایم مورد نظر سیاست گذار، اقتصاد از وضعیت ناکارآی فعلی 

فاصله نخواهد گرفت.«
تحلیل فوق بخش دیگری از عقب نشینی حامیان آن روزهای 
دولت اســت که سعی می نمودند مردم شریف کشورمان را با هر 
توجیهــی به انتخــاب آقای روحانی مجاب نمایند ولی شــرایط 
فعلی اقتصاد مملکت -و شــاید برنامه های آتی- آنان را مجبور 
 مــی کند به آنچه با این مرز و بــوم و فرزندان آن کردند اعتراف 

نمایند.
شــایان ذکر اســت پیش از این اعترافات مشابه و دیرهنگام 
حسین عبده تبریزی – از اساتید اقتصاد دانشگاه حامی روحانی – در 
مقاله »بحران های همزاد« در یادداشت »آیا فاجعه ای اقتصادی در 

راه است؟، مسبب این فاجعه کیست؟« بررسی شده بود.
آیا مردم باز هم اعتماد می کنند؟

جلوهدادن این فضا ارائه دهند تا 
با استفاده از این بازتاب بتوانند 
مردم را نسبت به کشور ناامید 
کرده و به جایگاهی برسانند که 
بگویند »کار، دیگر تمام است«، 
»نظام روزهــای پایانی خود را 
سپری می کند«، »اقتصاد عامل 
فروپاشی کشور می شود« و... که 
وقتی فضای مجازی به صورت 
دقیق بررســی می شود، نشان 
دهنده پی گیری آن با استفاده 
از همان پروژه است. آمریکایی ها 
با تمام قوا وارد میدان مبارزه در 
این فضا شده اند، به گونه ای که 
به تعبیر برخی از کارشناســان 

برگ سبز خودرو سواری هاچ بک هیوندای با گیربکس اتوماتیک 
I20 به شماره انتظامی 728 ق 54- ایران 10 به رنگ سفید روغنی 
مدل 1396 و شــماره موتور  G4LCHZ112374 و شماره 
شاسی  NAKHGH225HB102492 به نام الله امینی به 
شماره شناسنامه 9465 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( کامیون کشنده اویکو 
 720 مدل 86 به رنگ ســفید به شــماره انتظامی
766 ع 11 ایــران 18 و شــماره موتور 611013 و 
شماره شاسی 008199 به نام کیومرث باقری مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز اتومبیل سواری ال90 به شماره موتور 
شاسی  شــماره  به   100016216RR018486
سفید  رنگ   NAALSRBYWFA515058
مدل 1394 به شماره انتظامی 844م31ایران82 

مفقود و از  درجه اعتبار ساقط است.

شناســنامه مالکیــت )برگ ســبز( خودروی وانــت مزدا 
CARA2000 دو کابیــن مدل 1395 بــه رنگ نقره ای 
متالیــک بــه شــماره انتظامــی 474 س 67 - ایران 62 
بــه شــماره موتــور E2FBA0599 و شــماره شاســی 
NAGP2PC32GA  مربــوط به آقای حســن طالبی 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

پرونده کالســه 9609984450200048 شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان 
شــاهین دژ تصمیم نهایی شــماره 9709974450200284 خواهان: بنیاد مســتضعفان انقالب 
اســالمی با نمایندگی آقای مهدی فضلی پاشــابیگ فرزند ابراهیم به نشــانی استان آذربایجان 

غربی- شهرستان شاهین دژ- شهر شاهین دژ- خ شهید اکبری- نبش کوچه اول- اداره 
خواندگان: 1- آقای محمد اســماعیلی فرزند تیمور به نشــانی مجهول المکان 2- آقای نصرت 
نوروزی قزاقیه فرزند رضا به نشــانی اســتان آذربایجان غربی- شهرســتان شــاهین دژ- شهر 
شــاهین دژ- خیابان کارگر خواســته ها: 1- ابطال مبایعه نامه )مالی( 2- قلع و قمع مســتحدثات 
3- مطالبــه اجرت المثل اموال 4 - رفع تصرف عدوانی به تاریخ 1397/3/24 در وقت فوق العاده 
جلسه شــعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان شاهین دژ به تصدی امضاءکننده 
ذیل تشکیل است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و 
پس از بررســی اوراق آن ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف 

و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان استان آذربایجان غربی به 
مدیریت آقای ایوب اســماعیل پور به طرفیت خواندگان 1- نصرت نوروزی فرزند رضا 2- محمد 
اســماعیلی به خواســته 1- تقاضای صدور حکم به ابطال معامله موضوع قرارداد شماره 2470 
مورخــه 92/11/20  و 2- صدور حکم به رفع تصرف از ملک محبوث عنه 3- قلع و قمع اعیانی 
احداثی 4- اجرت المثل ایام تصرف فعال علی الحســاب مقوم بــه مبلغ 51 میلیون ریال تا اعالم 
نظر کارشناس و تسلیط ید هر کدام به مبلغ 210 میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات قانونی و 
دادرسی، صرف نظر از اینکه حکم مصادره صرفا عرصه امالک را شامل می گردد و نیز صرف نظر 
از درخواســت ارائه نظریه تکمیلی از ناحیه اداره خواهان نظر بــه اینکه مطابق ماده 163 قانون 
آئین دادرســی مدنی چنانچه دعوی مالکیت یا اصل حق طرح گردد خواهان نمی تواند نسبت به 
طرح دعوی رفع تصرف نیز همزمان اقدام نماید به دلیل اینکه به طور ضمنی به تصرفات خوانده 
و ســبق تصرفات وی اقرار نموده اســت لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته 
و دادگاه به اســتناد ماده 2 قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعــوی خواهان را صادر و اعالم 
می نماید. قرار صادره حضوری و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شاهین دژ- باقر رسولی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرائی کالســه 11/1639 به کالسه مکانیزه 8800082 له بانک مسکن شعبه 
مرکزی مالیر و علیه آقای قربان خســروی )وام گیرنده و راهن( ششــدانگ یک واحد آپارتمان 
واقع در طبقه سوم واحد جنوب شرقی به مساحت 56/10 مترمربع به انضمام بالکن به مساحت 
2/69 مترمربع تحــت پالک 140 فرعی از 32 فرعی از 2123 اصلی واقع در بخش یک مالیر 
به انضمام پارکینگ ســه و انباری سه با حق استفاده از مشاعیات به قدرالسهم که سند مالکیت 
آن ذیل ثبت 40734 صفحه 331 دفتر 292 امالک بخش مربوطه )ثبت و صفحه سند مالکیت 
اولیه( با حدود و مشــخصات ذیل به نام قربان خســروی ثبت و صادر شده است: شمااًل اول به 
طول 1/20 متر دوم که غربی است به طول 1/15 متر سوم به طول 2/05 متر دیوار اشتراکی با 
واحد شــمالی، شرقا به طول 12/12 متر دیواری است به فضای 39 فرعی جنوبًا به طول 5/50 
متر درب و پنجره  و دیواری اســت به فضای حیاط مشاعی و بالکن مورد ثبت غربًا اول به طول 
8 متر دیوار اشــتراکی با واحد جنوب غربی دوم که شــمالی است به طول 12 سانتیمتر سوم به 
طول 50 ســانتیمتر چهارم بطور اریب به طول 1/48 متر پنجم به طول 93 ســانتیمتر درب و 
دیواری اســت به راه پله مشــاعی، طبق سند رهنی شــماره 75470 - 85/12/21 و 75469 - 
85/12/12 تنظیمی دفترخانه اســناد رسمی شماره 6 مالیر و اقرار اصالحی شماره 8373 مورخ 
1396/11/16 دفتر 101 مالیر در رهن بانک مســکن شــعبه مرکزی مالیر قرار گرفته و طبق 
نظر مورخ 1392/10/3 کارشــناس رسمی دادگستری ملک مذکور در طبقه سوم جنوب شرقی 
مجتمع آپارتمانی مســکونی واقع در خیابان ســعدی بن بست نرگس با قدمت حدود ده سال به 

مبلغ 600/000/000 ریال ارزیابی شده است.
پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 1397/5/4 در اداره ثبت اسناد و امالک مالیر 
واحــد اجرا واقع در مالیر میدان انقالب ابتدای بلوار نبوت ازطریق مزایده به فروش می رســد. 
مزایده از مبلغ 600/000/000 ریال )پایه مزایده( شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقداً 
فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط بــه آب، برق، گاز اعم از حق 
انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتــی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده 
یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً 
وصول می گردد. ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی 

در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
محمدرضا امینیتاریخ انتشار: 1397/4/14

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مالیر م الف 280

آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه آقای ماهان منصوری فرزند عبدالوهاب در پرونده 
کالســه 970065 این دادیاری به اتهــام رانندگی بدون پروانه 
رســمی تحت تعقیب هســتند و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامــت ممکن نگردیده اســت بنابراین در اجرای 
ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه دهم دادیاری 
دادسرای عمومی و انقالب ســنندج جهت پاسخگویی به اتهام 
خویش حاضر شــوند درصورت عدم حضور پــس از یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن حق 

همراه داشتن یک وکیل دادگستری را دارید.
علی باالدستیان
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

احضار متهم از طریق روزنامه
نظر به اینکه آقای فیــض اهلل ایوبی  امیرآباد فرزند محمد در پرونده 
کالسه 961350 به اتهام ایراد بدنی غیرعمدی ناشی از عدم رعایت 
مقــررات رانندگی از طرف این دادیاری تحت تعقیب اســت و ابالغ 
احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل وی ممکن نگردیده. بدین 
وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه نهم 
دادســرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش با حق داشتن وکیل حاضر شود در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
محسن شهسواری
دادیار شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب سنندج

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام)نوبت دوم(
شرکت تعاونی تهیه و توزیع مصالح فروشان تهران

از کلیه اعضاء محترم دعوت می شــود در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه 
شرکت)نوبت دوم( که راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخه 1397/4/26 در 
محل شــرکت تعاونی به آدرس تهران خیابان انقالب کوی کندوان کوچه مهرانی 

پالک 12 برگزار می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- قرائت گزارش هیئت مدیره، بازرسان قانونی و حسابرس شرکت.
2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی منتهی به 1396/12/29.

3- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1397 شرکت.
4- رســیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص سود انباشته در ترازنامه سال 1396 و 

تامین هزینه سال 1397 شرکت.
5- انتخاب حسابرس شرکت.

6- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص برخی از اعضاء که به شــرکت تعاونی بابت 
واخواهی چک و یا خرید کاال از قبل بدهی دارند.

7- اصــالح ماده 14 آئین نامه معامالت و توزیــع کاالی تعاونی وفق مفاد بند 6 
مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه)نوبت دوم( مورخ 1387/4/28 که اخذ کارمزد 

از اعضاء متوقف شده است به شرح ذیل:
ماده 14- کاالهای خریداری شــده توســط تعاونی پس از مشخص شدن قیمت 
تمام شــده، با تصویب هیئت مدیره بفروش اعضاء تعاونی خواهد رســید و بعضا 
با توجه به شرایط خرید شــرکت تعاونی از کارخانجات، تفاوتی را متوجه اعضای 
خریدار می نماید که بعنوان حســاب مازاد برگشتی محسوب و به اعضاء خریداران 

ذینفع مسترد می گردد.
رئیس هیئت مدیره- مرتضی شیرازی نیا

آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونــده 960891 شــعبه 107 دادگاه کیفــری 
دو ســنندج، آقای ابوالفضل گنجــه فرزند محمد، 
که مجهول المکان می باشــند به دســتور ریاســت 
محترم دادگاه، وفق ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری، مراتب یک نوبــت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار درج، تا نامبرده در جلســه رسیدگی 
مورخ 1397/06/12 ســاعت 08:30 شرکت نماید، 
درصورت عدم حضور، دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ 

علی بیگیتصمیم خواهد نمود.
مدیر شعبه ۱0۷ دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

تاریخ انتشار 97/4/14
شرکت تعاونی خدمات مهندسی ایمنی کارکنان سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی تهران آگهی دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم(

بــا توجه به عــدم حصول حد نصاب قانونی مجمع عمومی نوبت اول مورخ 97/4/9 و عدم رســمیت مجمع 
عمومی عادی مذکور بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم شــرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
عادی نوبت دوم که رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 97/4/31 در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در خیابان 

آزادی نبش خیابان شادمهر پالک 409 طبقه اول واحد 2 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. 
توجه: در صورتیکه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع فوق حضور یابند می توانند استفاده از حق خود را برای 
حضــور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگــذار کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو 
حداکثر ســه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای خواهد بود. الزم به ذکر است تایید نماینده تام االختیار 
با تایید آقایان فالحی و جانثار بازرســان تعاونی و آقای مفاری رئیس و عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. 
بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 15 روز از انتشــار این آگهی بهمراه نماینده 
خود و با در دســت داشــتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناســایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده( برگه نمایندگی مربوط توسط 
مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد. ضمنا یادآوری می شود این مجمع 
با حضور هر تعداد از اعضاء رســمیت می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء )اعم از 

غائب و مخالف و حاضر( نافذ و معتبرخواهد بود.
دستور جلسه: - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان، - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص 

صورتهای مالی سال 96/12/29 بودجه سال جاری، - انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل/ بازرسان
* داوطلبان تصدی ســمت های بازرســی به موجب ماده )2( دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف یک هفته از 

رئیس هیئت مدیرهانتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل، تحویل دفتر تعاونی نمایند.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ناصر جعفربگلو دارای شــماره ملی 7 به شرح دادخواست به کالسه یک 
سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان فرخ  لقاجعفرلو به شناسنامه 44 در تاریخ 1397/3/23 اقامتگاه دائمی 
خود در هرایین بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- ناصر جعفربگلو فرزند حاجی آقا به شماره شناسنامه 7 متولد 1317 همسر 
متوفی 

2- محســن جعفربگلو فرزند ناصر به شــماره شناسنامه 1493 متولد 1338 
پسر متوفی 

3- علی جعفربگلو فرزند ناصر به شماره شناسنامه 4 متولد 1343 پسر متوفی
4- محمد جعفربگلو فرزند ناصر به شــماره شناســنامه 2064 متولد 1352 

پسر متوفی
 5- معصومه جعفربگلو فرزند ناصر به شــماره شناسنامه 2213 متولد 1355 

دختر متوفی
 6- فاطمه جعفربگلو فرزند ناصر به شــماره شناسنامه 45 متولد 1364 دختر 

متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نمایــد تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی 

صادر خواهد شد.
صمدی- قاضی شورای حل اختالف آوج

سند کمپانی، شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری 
پژو 206 مدل 1388 به رنگ خاکســتری به شماره انتظامی 
352 س 84- ایران 62 به شــماره موتور 14587008766 
و شــماره شاسی  NAAB51FE49J354211  مربوط به 
آقای مقداد احمدی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط  است.

برگ سبز )شناسنامه( یکدستگاه کامیون کشنده سیستم ولوو تیپ 
FH 480 مدل 2006 به رنگ ســفید ظرفیت 40 تن به شماره 
 SW0A56B441104 و شــماره شاسی D13028577 موتور
و شــماره پالک منطقه آزاد چابهار 645-11 به نام عبدالحمید 
جمشیدزاده فرزند خدابخش به شــماره شناسنامه 1800 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان اسناد فروش
اینجانب محســن قادی فرزند اســداله شمار شناســنامه 6 به کد ملی 2142877605 
صــادره از آمــل مالک خودرو وانت مــزدا مدل 1371 به شــماره انتظامی 498 ج 41 
ایران 59 و شــماره موتور 207053 و شــماره شاســی 71605204 بــه علت فقدان 
اســناد فروش )ســند کمپانی( تقاضای رونوشــت المثنی اســناد مذکــور را نموده ام. 
لذا چنانچه هر کســی ادعایــی در مورد خودروی مذکــور را دارد ظرف مدت ده )10( 
روز بــه دفتر حقوقــی گروه بهمــن واقع در تهران جــاده مخصوص کــرج مراجعه 
نمایــد. بدیهی اســت پــس از مهلت مزبــور طبق ضوابــط مقرر اقدام خواهد شــد. 

جواز حمل سالح شکاری مدل کوسه ساچمه زنی ته پر دولول 
 20111-B13530 ساخت ترکیه کالیبر 12 به شماره سالح
شــماره حمل ســالح 1694165 تاریخ صدور سال 1392 
متعلق به اینجانب محمدرضا شــکوری فرزند حســینعلی 
شماره شناســنامه 2755 و کد ملی 2248637403 صادره 
از کردکوی مفقود گردیده است از درجه اعتبار ساقط است.

نظر به اینکه در پرونده کالســه 97/117 این شــورا و به لحاظ فوت مرحوم ناصر احمدی فرزند 
جابر به شــماره شناسنامه 54 صادره از کنگان و ساکن صفیه و در اجرای درخواست خانم فخری 
نازجوکار فرزند خداخواست قرار تحریر ترکه متوفی صادر و وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز 
یکشنبه مورخه 95/5/14 ساعت 11 صبح تعیین و اعالم گردیده لذا بدین وسیله در اجرای مقررات 
ماده 210 قانون امور حسبی و به موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی یا نمایندگان قانونی آنها 
و بســتانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به هر طریقی حقی بر ترکه متوفی دارد 
ابالغ می گردد که راس ســاعت و تاریخ اعالم شده در شــعبه یک شورای حل اختالف عسلویه  

واقع در عسلویه پشت ساختمان شهرداری جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
رئیس شورای حل اختالف شعبه یک عسلویه

دادنامه
پرونده کالســه 9609988713001234 شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج)104 جزایی 

سابق( تصمیم نهایی شماره 9709978711600424
شکات: 1- آقای افشین محمدیار فرزند محمدصالح به نشانی استان کردستان- شهرستان سنندج- شهر 

سنندج- خیابان ادب- کوچه بهمن3- پالک 24- آپارتمان 24- طبقه پنجم- واحد 9
2- دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سنندج- دادستان به نشانی استان کردستان- سنندج- میدان 

بسیج- دادگستری شهرستان سنندج- تلفن: 9-08733227200- کد پستی: 6616934911
متهمین: 1- آقای ســامان مرادی فرزند مســعود به نشانی ســنندج بهاران 4/19 کوچه 15 پالک 24 

طبقه اول تلفن 00776048
2- آقای ســیروان بنفشی فرزند صدیق به نشانی کردستان- ســنندج فیض آباد خ ارشاد خ گشایش خ 

ستایش
اتهام: مشارکت در کالهبرداری

گردشــکار: به تاریخ 1397/4/3 در وقت فوق العاده جلســه شــعبه 104 دادگاه کیفری دو شهرســتان 
ســنندج)104 جزایی ســابق( بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل اســت. پرونده کالسه فوق تحت نظر 
قرار دارد. با عنایت به محتویات پرونده دادگاه ختم دادرســی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور 

رای می نماید.
»رای دادگاه«

در پرونده کالســه فوق به موجب کیفرخواست شماره 9610438712907091 مورخه 96/12/23 آقای 
1- ســامان مرادی فرزند مسعود متولد 1367 فروشنده و خریدار ماشین دارای سابقه کیفری)یک فقره 
ســرقت( اهل و ساکن سنندج 2- سیروان بنفشــی فرزند صدیق متواری فاقد اطالعات بیشتر به اتهام 
مشــارکت در کالهبرداری به مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان تحت تعقیب قرار 
گرفته اند. با عنایت به شکایت شاکی افشین محمدیار، تحقیقات صورت گرفته- متن پیامک های ارسالی 
و مکالمات طرفین و معرفی آقای ســیروان بنفشی توسط آقای سامان مرادی و جلسه آشنایی و مذاکره 
طرفین و شــگرد و نقش اصلی و موثر متهم ردیف دوم در عملیات مانور متقلبانه- پرینت پرداخت وجه 
مبلغ هفت میلیون و دویســت هزار تومان به حساب آقای سامان مرادی و سپس پرداخت آن به حساب 
مادر متهم ردیف دوم توسط سامان مرادی و پرداخت سایر مبالغ به حساب مادر متهم ردیف دوم به نام 
پروانه موالیی- گزارش پلیس آگاهی- رابطه نزدیک خویشــاوندی باجناقی بین شــاکی و متهم ردیف 
اول و اخذ اعتماد شــاکی بر مبنای آشــنایی و تضمین نتیجه و تعهد به نتیجه توسط متهم ردیف اول و 
اینکه کل مبالغ توســط متهم ردیف دوم اخذ شــده است و دلیلی بر تحصیل و بردن وجوه توسط متهم 
ردیف اول وجود ندارد و فقط بر اســاس اصرار و اطمینان ایشــان به آقای سیروان بنفشی پرداخت شده 
است. لذا دفاعیات متهم ردیف اول را موجه دانسته و بزهکاری نامبرده را از باب معاونت در کالهبرداری 
محرز دانســته و وصف اتهامی ایشان مشــارکت ندانسته و به لحاظ عدم حضور متهم ردیف دوم جهت 
دفاع از اتهام انتســابی بزهکاری نامبرده را از باب مباشــرت در کالهبرداری محرز دانسته و مستندا به 
ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین ارتشــا و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 متهم ردیف 
دوم را عالوه بر رد اصل مال)مبلغ بیست و سه میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان( به شاکی افشین 
محمدیار به تحمل 7 سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده محکوم می نماید 
و متهم ردیف اول را بابت معاونت در کالهبرداری مستندا به بند ب ماده 125 و ماده 19 قانون مجازات 
اســالمی 1392 به تحمل دو ســال حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف 
اول حضــوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 
اســتان کردســتان می باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شــعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر 

شمس الدین زارعی لبنیاستان کردستان می باشد.
دادرس شعبه ۱0۴ دادگاه کیفری دو شهرستان سنندج

آگهی تجدید 
مزایده عمومی 

کتبی فروش امالک
شهرداری دامغان در نظر دارد باستناد 
مجوز شورای محترم اسالمی شهر نسبت 
به واگــذاری تعداد محــدودی از امالک 
مسکونی خود واقع در سطح شهر از طریق 
مزایده عمومی کتبی اقدام نماید لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ 
اوراق مزایده به امور قراردادهای شهرداری 
مراجعه و ضمن کســب اطالعات الزم از 
واحد امالک شــهرداری پیشــنهاد قیمت 
کتبی خــود را حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز سه شنبه مورخ 97/04/26 به دبیرخانه 
شهرداری دامغان تســلیم و رسید دریافت 

نمایند.
تلفن تماس و آدرس ســایت جهت کسب 

اطالعات بیشتر:
023-35256115
www.damghan.ir
شهرداری دامغان
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