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وزیرخارجه کش��ورمان در حالی معتقد اس��ت که وضعیت 
اس��فناک کنونی کش��ور را عده ای باید پاس��خگو باشند که 
منتقد توافق هس��ته ای و برجام بودند، که دس��تاورد برجام 
نه ش��رایط اقتصادی ملت ایران را به س��مت رشد و توسعه 
و باز ش��دن مراودات تجاری با کش��ورهای جه��ان باز کرد، 
ن��ه تحریم های ضد ایرانی را لغ��و کرد، نه امضای جان کری 

وزیرخارجه وقت آمریکا برجام را تضمین کرد.
حال به آقای ظریف باید گفت ش��ما که گفته اید ش��رمنده 
مردم هس��تید، باید پاسخگوی دستاورد تقریبا هیچ به ملت 
ایران باش��ید یا منتقدان دلسوز که می گفتند نباید به برجام 

دلخوش کرد و نمی توان به آمریکا و اروپا اعتماد نمود؟! 
دیروز محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در گفت وگو 
با یکی از روزنامه های کشور گفته؛ »عده ای در داخل ایران از 
همان روز امضای برجام علم مخالفت برافراش��تند و مردم را 
ناامید به آینده کش��ور کردند که قطعاً روزی باید در پیشگاه 
خداوند، ملت و قانون پاسخگوی اعمال و رفتارشان باشند.« 
آنهای��ی که با تریبون های قدرتمندش��ان هر روز فریاد زدند 
ک��ه در برجام س��رایران کاله گش��ادی رفت مانن��د قرارداد 
ترکمانچای! آنهایی که گریب��ان دریدند ایران مقابل آمریکا 
ذلیل شد و این وضعیت اسفناک فعلی را برای ملت مان رقم 

زدند باید روزی پاسخگو باشند.
پایبن��د نبودن آمریکا به تعهدات برجامی خود از زمان اوباما 
آغ��از ش��د و این روند ب��ه دوران ترامپ نیز رس��ید و او نیز 
اردیبهشت س��ال 96 رسماً از توافق هسته ای خارج شد. اما 
گوی��ا برخی در داخل تصور نمی کردن��د که آمریکا از برجام 
خارج ش��ود. پیش از خروج آمری��کا از برجام، تاکیدات تیم 
مذاک��ره کننده هس��ته ای همواره ب��ر این اس��توار بود که 
تضمین های الزم گرفته ش��ده اس��ت و آمریکا نمی تواند از 
برجام خارج ش��ود؛ اما دونالد ترام��پ در دوران نامزدی اش 

برای ریاست جمهوری آمریکا یکی از شعارهایش این بود که 
به محض رییس جمهور شدنش برجام را پاره و از آن خارج 

خواهد شد؛ که همین اتفاق نیز افتاد.
در واق��ع پی��ش از خ��روج آمری��کا از برجام، اعض��ای تیم 
مذاکره کننده کش��ورمان در توافق هسته ای مدام از گرفتن 

تضمین های الزم برای برجام صحبت می کردند.
عب��اس عراقچی از اعض��ای تیم مذاکره کننده هس��ته ای و 
معاون وزیر خارجه کش��ورمان  در ۳۰ آذر ماه ۱۳9۴ گفته 
بود؛ آنچه برای ما مهم اس��ت این است که برجام در مرحله 
اجرا با هیچگونه خدشه و صدمه ای مواجه نشود، آقای کری 
این تضمین را به عنوان وزیر خارجه آمریکا به صورت کتبی 

با امضای رسمی داده است. 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه نیز ش��هریور 9۵ گفته 
بود، اگر فضاس��ازی های رسانه ای توس��ط گروه های مخالف 
توافق هسته ای در آمریکا، دوستان را نگران کرده، ما آمادگی 
داریم از اداره نظارت وزارت خزانه داری ایاالت متحده برای 
بانک هایی که مایل به همکاری با جمهوری اسالمی هستند 
نامه آرامش بخش تهیه کنیم که بدون نگرانی بتوانند با ایران 
ارتباط داشته باشند.اما از چنین نامه ای هم خبری نشد! آذر 
ماه س��ال 9۵ محمد جواد ظریف و تعدادی از معاونانش که 
به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی رفته بودند تا درباره جدیدترین وضعیت برجام بویژه 
پس از تمدید ۱۰ س��اله تحریم ه��ای ISA و چگونگی این 
پیش��امد که خالف پیش بینی های برجامی بود، توضیحاتی 
به نمایندگان مردم بدهند، پس از این نشست جواد کریمی 
قدوسی عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس، برگه هایی را 
به خبرنگاران داد که حاوی برخی رئوس اظهارات منتس��ب 
ب��ه ظریف در آن جلس��ه ب��ود که دو جمل��ه در آن برگه ها 
خودنمایی می کرد؛ اعتراف می کنم اشتباه کردم که به حرف 

جان کری، وزیر خارجه آمریکا اعتماد کردم.
اما آق��ای عراقچی معاون وزیر خارج��ه درباره امضای 

جان ک��ری چه گفته بود؛ عب��اس عراقچی، تأکید 
کرده بود؛ این نامه به امضای وزیر خارجه آمریکا 
رسیده که همچون نامه های با امضای رئیس هر 
دولت، دارای تعهد حقوقی و سیاس��ی برای آن 
کشور است. او اضافه کرد: این یک نامه معمولی 
نیست.در روابط بین الملل، نامه دو نفر، تعهدآور 

اس��ت که یک��ی نامه رئیس دولت اس��ت و 
دیگ��ری نامه وزیر ام��ور خارجه. این 

نامه، امضای وزی��ر خارجه آمریکا 
را دارد و اج��رای موفق برجام را 

تضمین کرده است.
باور به مهم بودن آمریکا باعث 
شد تا دولت و دستگاه وزارت 
خارج��ه با آمری��کا مذاکره 
کند، اعتماد کند و توافقی 
را با آن به امضا برساند که 
هیچ یک از بندهای آن را 
اجرا نکرد و سرانجام رسماً 

از آن خارج شد.
نمی کند  تفاوت��ی  اکن��ون 

که چه کس��ی گفته امضای 
جان کری یا باراک اوباما پای 

برج��ام تضمین اس��ت، ظریف 
ی��ا عراقچ��ی، مهم آن اس��ت که 

دوستان و عزیزان از عملکرد اشتباه 
خ��ود دفاع نکنند.  ق��رار بود توافق 
هس��ته ای تم��ام تحریم ه��ای ضد 

ایرانی را لغو کند، اما در متن برجام کلمه تعلیق قید ش��ده 
اس��ت؛ نکته قابل تأمل اینک��ه حتی تحریم های ضد 

ایرانی تعلیق هم نشد!
ج��دا از تحریم های ضد ایران��ی که بالفاصه بعد 
از توافق هس��ته ای اوباما دس��تور به ادامه تداوم 
آن داد و فش��ارهای ضد ایرانی را تش��دید کرد؛ 
در کل تمدی��د قان��ون تحریمی آیس��ا، تصویب 
قانون محدودیت ویزا، غ��ارت ۲ میلیارد دالری 
ام��وال ایران، تمدی��د قانون وضعیت 
ای��ران،  علی��ه  اضط��راری 
سفیر  نامیدن  تروریس��ت 
وی��ژه روحانی و تصویب 
ده ها طرح تحریمی در 
کنگره آمری��کا و پاره 
ک��ردن برجام  نتیجه 
دلخوش��ی ب��ه توافق 
هس��ته ای است. این 
درحال��ی  تحریم ه��ا 
ص��ورت گرف��ت که 
داخ��ل  در  برخ��ی 
خارجه  وزی��ر  امضای 
تضمی��ن  را  آمری��کا 
متاس��فانه  می نامیدن��د! 
آژان��س بین الملل��ی ان��رژی 
اتم��ی بدون توج��ه به مفاد 
برجام مدعی است که ایران 
بای��د همچنان ب��ه صورت 
را  برجام  یک طرفه اجرای 
ادامه دهد و هیچ انتظاری 

از طرف مقابل درخصوص اجرای تعهدات برجامی نداش��ته 
باش��د.  حتی کش��ورهای اروپای��ی نیز با وج��ود آنکه خود 
پیشنهاد مکانیزم مالی را به ایران داده بودند؛ در همراهی با 

آمریکا این مکانیزم را اجرا نکردند.
موضوع مکانیسم ماشه نیز که هم اکنون آمریکا با توسل به 
آن با یکه تازی و قلدری تحریم های ضد ایرانی را به تنهایی 
بازگرداند و کش��ورهای جهان را تهدید کردهکه باید از این 
تحریم ها تبعیت کنند نتیجه هم��ان بی توجهی به بندهای 

برجام است که در آن قید شده است. 
مکانیس��م ماش��ه یا "اس��نپ بک" یک ابزار یک طرفه است 
که فقط ط��رف مقابل می تواند از آن اس��تفاده کند و ایران 
نمی تواند از این ابزار به نفع خود و به عنوان عامل بازدارنده 
اس��تفاده کند. برجام در حال حاضر توافقی یک طرفه است 
ک��ه امتیازاتش برای طرف مقاب��ل و محدودیت هایش برای 

ایران است. 
 بی توجه تیم مذاکره کننده به منتقدان برجام 

محمد صادق کوشکی کارشناس مسائل سیاست خارجی در 
گفت وگو با سیاست روز در باره مصاحبه آقای ظریف با یک 
روزنام��ه روزنامه داخلی گفت: آق��ای ظریف در همان زمان 
انعقاد توافق هس��ته ای نیز به نقد منتق��دان در قبال برجام 
بی توج��ه بود. وی اف��زود: برخی منتقدین توافق هس��ته ای 
امضای برجام را دادن امتیاز بیشتر به دشمن بر می شمردند 
اما گوش کسی بدهکار نبود. این استاد دانشگاه معتقد است؛ 
حاال امروز وزیر خارجه  کش��ورمان در رسانه ها می گوید من 
ش��رمنده مردم هس��تم؛ در واقع در وزارت خارجه یک نگاه 
اش��رافی از باال به پایین وجود دارد که به منتقدین دلس��وز 
اهمیتی داده نمی ش��د. وی خاطرنش��ان ک��رد: حاال برجام 
مس��یری را طی کرده که نباید طی می کرد و دستاورد هیچ 

را برای ملت ایران به همراه داشته است.

امام علی )ع(: خداوند مردم گذشته را لعن نکرد و از رحمت خود دور نساخت 
مگر به جهت آن که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردند.
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آگهى تاسیس 
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فرآورده هاى لبنیات پر شیوا 
طبرســتان درتاریخ 1399/5/7 به شــماره ثبت 15962 به شناسه 
ملــى 14009322610 ثبت و امضــا ذیل دفاترتکمیــل گردیده که 
خالصــه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عمــوم آگهى میگــردد. موضوع 
فعالیــت :تولیــد و پخش مواد غذایــى و لبنى و پروتئینــى صادرات و 
واردات بــه همراه خرید و فروش محصوالت مجاز بازرگانى و وســایل 
و لــوازم مرتبــط بــا موضوعات شــرکت، انعقــاد قرارداد با اشــخاص 
حقیقــى و حقوقــى، اخذ و اعطاى نمایندگى،شــرکت در نمایشــگاههاى 
داخلى و خارجى،ایجاد شــعب در سراسر کشــور، شرکت در مناقصات 
و مزایدات، اخذ وام و تســهیالت از سیســتم بانکى و مؤسسات مالى 
و اعتبــارى. در کلیــه موارد اخذ مجــوز از مراجع ذیصــالح در صورت 
لزوم ثبت موضــوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى 
باشــد. درصــورت لزوم پس از اخــذ مجوزهــاى الزم از مراجع ذیربط 
مــدت فعالیــت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : اســتان 
مازندران ، شهرســتان ســارى ، بخش مرکزى ، شهر سارى، محله کوى 
دکترا ، خیابان فرح آباد 16 [شــفا] ، کوچه شــفا 2 [کوثر] ، پالك 0 ، 
طبقه اول کدپستى 4816984698 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت 
اســت از مبلغ 300000000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک 
از شــرکا آقاى سینا رئیسان به شــماره ملى 2080291564 دارنده 
150000000 ریال ســهم الشــرکه خانم صبا رئسیان به شماره ملى 
2080841955 دارنــده 150000000 ریال ســهم الشــرکه اعضا 
هیئت مدیره آقاى ســینا رئیسان به شماره ملى 2080291564 و به 
ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت نامحدود خانم صبا رئسیان به شماره ملى 2080841955 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا 
: کلیه اوراق و اســناد بانکى از قبیل چک-سفته-بروات و قراردادها 
و عقود اســالمى و اســناد بهــادار و تعهدآور نامه هاى عــادى و ادارى 
بــا امضاءمنفرد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل (آقاى سینارئیســان 
) همراه با مهر شــرکت معتبر مى باشــد. اختیــارات مدیر عامل : طبق 
اساســنامه روزنامه کثیر االنتشار سیاســت روز جهت درج آگهى هاى 
شــرکت تعیین گردید. ثبت موضــوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمى باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان مازندران اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجارى سارى (1010395)

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر آراء صادره هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد ســند رسمى مســتقر در واحد ثبتى شهرســتان مینودشــت تصرفات مالکانه  و بال معارض 
متقاضیــان محرز گردیده اســت. لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شــرح زیر به 
منظــور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه هاي کثیراالنتشــار و محلی 
آگهی مى شود. در صورتی که اشخاص ذي نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند از تاریخ 
الصــاق در محــل تــا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ 
نماینــد. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت مینودشــت تحویل دهد. 
در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت. در صورتی که اعتراض 
در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
آگهى نوبتى و تحدید حدود  قسمتى از پالك 26-اصلى بخش نه محدودى شهرى مینودشت
1- کالســه 1399114412006000036 آقاى/ خانم  رقیه شــهمرادى ورچشمه  فرزند 
حسن  به مقدار 28 سهم مشاع از 120 سهم  و تنظیم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع 
از 120 ســهم مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمساحت 200/75 مترمربع 
را تشــکیل کــه آگهى نوبتى و تحدیدى قســمتى از پــالك 26-اصلى آن انتقالى مع الواســطه از 

حسن ممشلى
2- کالســه 1399114412006000014 آقاى/خانم  على ابراهیم زاده فرزند ســهراب 
به مقدار 28 ســهم مشاع از 120 سهم و تنظیم اظهارنامه ثبتى به مقدار92 سهم مشاع از120 
سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمساحت 699/70 مترمربع را تشکیل 
که آگهى نوبتى و تحدیدى قسمتى از پالك 26-اصلى آن انتقالى مع الواسطه از بابا ممشلى

3- کالســه 1399114412006000015 آقاى/خانم  فاطمه على صوفى خوشــرو  فرزند 
شــاه محمد  به مقدار 28 ســهم مشاع از 120 ســهم و تنظیم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم 
مشاع از 120 سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمساحت 95/68 مترمربع 
را تشــکیل کــه آگهى نوبتى و تحدیدى قســمتى از پــالك 26-اصلى آن انتقالى مع الواســطه از 

عیسى قزلسفلو
4- کالســه 1398114412006000114 آقاى/ خانم  محدثه ســرایلو  فرزند محمدرضا  
به مقدار 28 سهم مشاع از 120 سهم  و تنظیم اظهارنامه ثبتى به مقدار 92 سهم مشاع از120 
سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمساحت 210/12 مترمربع را تشکیل 
که آگهى نوبتى و تحدیدى قسمتى از پالك 26-اصلى آن انتقالى مع الواسطه از ذبیح اله پسرکلو

پالك 35-اصلى بخش نه محدودى شهرى مینودشت
5- کالسه 1399114412006000057- آقاى/خانم مهدى فضلى  فرزند  حسن  مقدار  
ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمساحت 48/77 مترمربع پالك فرعى 1704 انتقالى 

مع الواسطه از محمد حسن فرهانیان احدى از ورثه حسینعلى فرهانیان
6- کالسه 1399114412006000064- آقاى/خانم فریبا شمس آبادى فرزند  عباسعلى  
مقدار  ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمساحت 500  مترمربع پالك فرعى 824

7- کالســه 1399114412006000021- آقاى/خانــم زهــرا ریگى فرزنــد امیر مقدار 
ششــدانگ یک قطعه زمیــن با بناى احداثى  بمســاحت 158/62  مترمربع پــالك فرعى  2651  

انتقالى بال واسطه از بهروز ریگى
8- کالســه 1398114412006000003- آقاى/خانــم غالمرضا شــهمرادى فرزند رضا 
مقدار ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمســاحت 43/90 مترمربع پالك فرعى  805  

انتقالى بال واسطه از حسینعلى سرایلو
پالك 48-اصلى بخش نه محدودى شهرى مینودشت

9- کالسه 1399114412006000027- آقاى/خانم  على بشارتلو  فرزند  قاسم  مقدار 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمساحت 188/40 مترمربع پالك فرعى  315  انتقالى 

مع الواسطه از حسنعلى قره سفلو
10- کالســه 139911441200600031- آقاى/خانــم عباس محســنى  فرزند  حســن 
مقدار  ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمساحت 210/07 مترمربع پالك فرعى 387  

انتقالى مع الواسطه از احدى از وراث اسحق مصلحى  
11- کالســه 1399114412006000035- آقــاى ســهراب نــورى فرزنــد  غالمرضا در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمساحت 117/70 مترمربع پالك فرعى 1189   

12- کالســه 1399114412006000044- آقاى/خانــم  عبــاس ممشــلى  فرزند یحیى 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمســاحت 267/27 

مترمربع پالك فرعى 356 انتقالى مع الواسطه از محمد صادق کرامتلو
13- کالسه 1399114412006000001- آقاى/خانم علیرضا على نژاد  فرزند هدایت  
مقدار ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمساحت 177/72  مترمربع پالك فرعى 334 

انتقالى مع الواسطه از خیرالنسا حسینى
14- کالســه 139911441200600004000- آقاى/خانم حســین طالــع زارى  فرزند 
قاســم  مقدار ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى بمساحت 206/42 مترمربع پالك فرعى 

  350

15-کالســه 1399114412006000045- آقاى/خانــم فاطمه مصطفى لــو  فرزند موال 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمساحت 267/27 

مترمربع پالك فرعى 356  
16- کالسه 1397114412006000027- آقاى/خانم حسین شهمرادى  فرزند غالمعلى  
مقدار  ششــدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  بمساحت 264/17 مترمربع پالك فرعى 426  

انتقالى مع الواسطه از عباس قنبرى
م- الف : 8751

تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه: 1399/07/14-  
تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه:  1399/07/28

 عادل عرفاینان - سرپرست ثبت اسناد و امالك مینودشت

مزایده اموال غیرمنقول ( اسناد رهنى)  
به موجب پرونده اجرائى بشــماره کالسه 9800498 مشــخصات ملک به شماره پالك ثبتى 
47541 فرعى از 831-اصلى بخش 10 ناحیه 01 حوزه ثبت ملک گنبدکاووس اســتان گلستان 
به مســاحت 1008 مترمربع، به حدود شماال: درب و دیواریست بطول 20 متربه خیابان طالقانى 
شرقا: در4 قسمت که قسمت دوم آن جنوبى است اول به دیوار بطول24/30 متربه امان گلدى 
قجق هشــتصد و هشــتاد چهار اصلى دوم دیواریست بطول 3/50 متر سوم بطول 7/20 متر به 
امان گلدى قجق هشتصد و هشتادو چهار اصلى چهارم دیواریست بطول 20/10 متر به تصرفى 
رادگهــر جنوبا: بــه دیوار بطول 18/90 متر به رادگهر غربا: دیواریســت بطــول 48/80 متر به 
هشــتصد و هشــتاد و چهار اصلى، مشــخصات مالکیت: مالکیت ســلیمان هیوه چى فرزند حسین 
شــماره شناســنامه 100 تاریخ تولد 1354/01/01 داراى شــماره ملى 2031575473 با جزء 
ســهم 6 از کل ســهم 6 بعنوان مالک ششــدانگ عرصه و اعیان متن ســهم: ششــدانگ عرصه و 
اعیان یکباب انبارى موضوع سند مالکیت اصلى به شماره چاپى 220719 سرى الف سال 91 که 
در صفحه 364 دفتر امالك جلد 439 ذیل شماره 86585 ثبت و صادر گردیده است. محدویت 
دفتر امالك: (عرصه و اعیان) سند رهنى شماره 15777 مورخ 1397/12/23 دفترخانه اسناد 
رسمى شماره 38 شهرگنبدکاووس استان گلستان که بنفع بانک مهر اقتصاد شعبه گنبد به مبلغ 
30/472/112/913 ریال به مدت60 ماه سال ثبت شده است. حسب تقاضاى بستانکار سند 
رهنــى ذکر شــده از طریق دفترخانه تنظیم کننده ســند منجر به صــدور اجرائیه گردیده و پس 
از تشــکیل پرونده اجرائى بشــماره کالسه فوق و پس ازطى تشــریفات مقرره طبق نظریه هیات 
ســه نفره کارشناسان رسمى دادگســترى به مبلغ 171/360/000/000 ریال (هفده میلیارد 
و یکصد و ســى و شــش میلیون تومان) ارزیابى شــده و پالك فوق درآدرس: شــهرگنبدکاووس 
انتهاى خیابان طالقانى شــرقى حد فاصل تقاطع خیام و دانــش جنب مجتمع تجارى درحال احداث 
آخوندى با شــرح مشــاهدات: ملک مورد نظر داراى پالك ثبتى بــه 47541 فرعى از 831 اصلى 
بشماره چاپى 220719 سرى الف سال 91 که در صفحه 364 دفتر امالك جلد 439 ذیل شماره 
86585 به نام ســلیمان هیوه چى ثبت گردیده است. مساحت این زمین 1008 مترمربع است، 
که مطابق پاســخ استعالم شــهردارى گنبد به شــماره 26-32745 مورخ 1397/10/16 پالك 
ثبتى مورد نظر در حوزه خدمات شهرى واقع شده، بصورت زمین خالى و در مسیر تعریض، فضاى 
ســبز و ســایر طرحهاى دیگر واقع نمى گردد و ملک مذکور فاقد پروانه و پایان کار مى باشــد در 
زمــان بازدید ملک مورد نظر فاقد مســتحدثات داخلى و حصارکشــى محیطى بــه عنوان پارکینگ 
در حال بهره بردارى مى باشــد با توجه به توضیحــات باال با توجه به موقعیت قرارگیرى، امکانات 
محیطى، ابعاد و مســاحت عرصه، فرم هندسى و تناســب بر و عمق عرصه، کاربرى ملک و قابلیت 
هاى آن، ارزش کل ششــدانگ پــالك ثبتى مذکور بدون در نظر گرفتــن تعهدات دیونى و بدهى 
هاى احتمالى به اشــخاص حقیقى و حقوقى و درصورت بالمعارض بودن و امکان انتقال به غیر به 
مبلــغ ارزش آن بــه مبلغ 171/360/000/000 ریال (هفده میلیارد و یکصد و ســى و شــش 
میلیون تومان) ارزیابى و برآورد گردیده است و حسب اعالم بستانکار ملک فوق فاقد بیمه نامه 
مى باشد، لذا پالك فوق با توصیفات ذکر شده از ساعت 9 صبح الى12 ظهر روز سه شنبه مورخ  
1399/07/29 در واحد اجراى اســناد رسمى اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان گنبدکاووس 
واقــع درآدرس: گنبدکاووس-خیابان امام خمینــى (ره) جنوبى جنب هالل احمر از طریق مزایده 
به فروش مى رســد. مزایده ازمبلــغ 171/360/000/000 ریال شــروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذکراســت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق،گاز 
اعم ازحق انشــعاب و یا حق اشــتراك و مصرف درصورتى که مورد مزایده داراى آنها باشد و نیز 
بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعى آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیزدرصورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت 
هزینه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا 
وصول مى گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمى گردد، مزایده روز ادارى بعد ازتعطیلى 

درهمان ساعت و مکان مقرر برگزارخواهد شد. 
*ماده 136- اصالحى آیین نامه اجرایى مفاد اســناد رســمى الزم االجراء و طرز رسیدگى به 
شکایت از عملیات اجرائى: شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد ازمبلغ پایه کارشناسى 
به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار و یا نماینده قانونى او در جلســه مزایده اســت. برنده 
مزایده مکلف اســت ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب 
صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتى که ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حســاب ســپرده 
ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شد. دراین 
صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید میگردد. تبصره- فروش مال به 

نســیه در صورتى جایز اســت که متعهدله فروش به نســیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا" 
دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایند. در هردو صورت، خود مسئول وصول خواهند 

بود و حق مزایده  نقدا" دریافت مى شود.
***بســتانکار موصوف با  مشــخصات ذکر شــده اخیر با توجه به ادغام بانک ها و موسســات 
اعتبارى وابســته به نیروهاى مسلح در بانک سپه براساس مصوبه شوراى هماهنگى اقتصادى و 

دستور العمل هاى بانک مرکزى در بانک سپه ادغام شده است.
تاریخ انتشار: دوشنبه 1399/07/14 م-الف: 8774

رضا سارانى- رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گنبدکاووس                          

آگهى مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)
آگهى مزایده مال غیر منقول (اســناد ذمه) پرونده دولتى کالســه 9800252 - ســه دانگ 
مشــاع از ششدانگ یک دســتگاه اپارتمان به مســاحت 105/82 متر مربع که مقدار4/56 متر 
مربع آن بالکن اســت واقع در طبقه اول قطعه شماره اول تفکیکى به انضمام یک واحد پارکینگ 
به مســاحت 11 متر مربع قطعه شــماره یک واقع در طبقه همکف ســمت شــمالى به پالك ثبتى 
11806 فرعــى مفــروز و مجزى شــده از پالك 11734 فرعى از ســنگ 71 اصلى واقع در قریه 
جیالرد حوزه ثبتى دماوند محدود به حدود شماال دیواریست به طول 9/90 متر به قطعه 1978 
تفکیکى شــرقا در چهار قســمت که قسمت دوم آن جنوبى است، اول دیواریست به طول 6/78 
متر به ارز انقطاع مورد تفکیک که ماوراء قطعه 199 تفکیکى قرار دارد و دوم درب و دیواریست 
به طول 2/55 متر به راه پله مشــاعى ســوم دیواریســت به طول 3/87 متر به راه پله مشــاعى 
چهارم دیواریســت بطول 21 / 1 متر به راه پله مشــاعى. جنوبا در دو قســمت ، اول نیم دیوار 
جلوى بالکن به طول 76 / 3 متر به فضاى حیاط مشــاعى دوم دیوار و پنجره است به طول 3/59 
متــر به فضاى حیاط مشــاعى. غربا دیواریســت به طــول 12 متر به درز انقطاع مــورد تفکیک که 
ماوراء ان قطعه 1988 تفکیک قرار دارد. حدود پارکینگ: شــماال خط فرضى به محوطه مشــاعى 
اســت به طول 2/20 متر شــرقا خط فرضى به محوطه مشاعى است بطول 5 متر جنوبا خط فرضى 
به محوطه مشــاعى اســت بطول 20 / 2 متر غربا خط فرضى به محوطه مشــاعى اســت به طول 5 
متر ، که ذیل ثبت شــماره 123849 صفحه 388 فتر 690 به شــماره ورقه مالکیت 853958/ 
91/ ب در تاریخ 1392/09/06 بنام آقاى على پازکى صادر و تسلیم گردیده است سپس على 
پازکى فوت برابر گواهى حصر وراثت شــماره 354 مورخ1398/06/25 وراث عبارت اســت از 
محمد پازکى پسر متوفى و خانمها الهام و بهاره پازکى دختران متوفى و خانم مهین موالئى همسر 
متوفى مى باشــد و خانم مهین موالئی (همســر على پاز کى ) به موجب ســند ازدواج شماره 862 
مورخ 1381/10/05 دفترخانه 14 پردیس مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ را در قبال 
مبلغ 15/500/000/000  ریال در ردیف 1058000352 مورخ 1399/01/26 بازداشــت 
نموده اســت که به علــت عدم ایفاى تعهد منجر صدور اجرائیه تحت کالســه 9800252 شــده 
اســت و برابر نظربه مورخ 1399/04/07 کارشناسى رســمى دادگسترى توصیف اجمالى مورد 
بازداشتى عبارت است از ملک فوق واقع است در دماوند - گیالوند شهرك مهک- خیابان مقداد 
گلبــرگ 7 پالك طبقــه اول ملک مذکور به صورت یک دســتگاه اپارتمان واقــع در طبقه اول که 
داراى دو اتاق خواب و هال و پذیرائى و ســرویس بهداشــتى و آشــپزخانه mdf  کف ســرامیک 
سرویســها کاشــیکارى و رو کش از پنجره ها(pvc)دیوارها رنگ امیزى و روکار سنگ و آب و برق 
و گاز شــهرى میباشد سه دانگ پالك به مبلغ 3/862/430/000 ریال (سه میلیارد و هشتصد 
و شــصت و دو میلیــون و چهارصدو ســى هزار ریال) ارزیابى شــده اســت و جهــت وصول طلب 
بســتانکار (زوجه) و حقوق دولتى کالســه فوق الذکر در روز دو شــنبه مورخ 1399/07/28 از 
ســاعت 9 الى 12 در اداره ثبت اســناد و امالك دماوند واحد اجراء واقع در دماوند بلوار شــهید 
بهشتى جنب سینما پرستو اداره ثبت اسناد و امالك دماوند از طریق مزایده به فروش مى رسد 
مزایده از مبلغ 3/862/430/000 ریال (ســه میلیارد و هشــتصد و شصت و دومیلیون وچهار 
صدو ســى هزار ریال) شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادى نقدا فروخته خواهد شد. شرکت 
در جلســه مزایده براى عموم آزاد است. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناســى به حســاب سپرده ثبت و پس از اخذ شناسه واریز اعالمى و حضور خریدار 
با نماینده قانونى او در جلســه مزایده است لذا خریدار و خریداران مى بایست تا قبل از شروع 
وقــت مزایده اصل فیــش واریزى مبلغ ودیعه 10 درصد بنام خود و تحت شناســه اعالمى را به 
همراه درخواســت کتبى خود به واحد اجراء تســلیم نمایند ضمنا برنده مزایده مکلف اســت مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید 
و در صورتــى که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حســاب ســپرده ثبــت واریز نکند ، مبلغ 
مذکور قابل اســترداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش 
از درجه اعتبار ســاقط و مزایده تجدید مى گردد ضمنا بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم 
از حق انشعاب و اشتراك و مصرف و نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره که رقم 
قطعى آنها براى این اداره معلوم نشده به عهده برنده مزایده است و تنظیم سند انتقال موکول 
به ارایه مفصا حســابهاى دارائى و شهردارى و غیره خواهد بود چنانچه روز تعیین شده به دالیل 
اعالم از ســوى دولت تعطیل گردد فرداى ادارى همان روز جلســه در همان مکان و زمان منعقد 
مى باشــد. تاریخ انتشــار در سایت سازمان ثبت اســناد وامالك 1399/07/14. این اگهى پس 
از تایید نهایى فرایند مزایده در ســایت آگهى هاى ســازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 

انتشار آگهى در روز نامه کثیراالنتشار محلى است.6878
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك دماوند- عابدین نورى شیرازى

ت��ب و ت��اب ب��ازار دالر همچنان باالس��ت  هرچند که روز 
گذشته صرافی ها  از کاهش قیمت  تا لحظه تنظیم گزارش 
از کاهش و افت قیمت خبر می دادند اما این  کاهش قیمت 
در برابر رش��دی که در طول این ماهها تجربه کرد، عددی 

نیست که به حساب آید.
روزگذشته قیمت  دالر نقدی به  ۲8,۳۰۰ تومان  رسید که 
این رقم  نسبت به  قیمت اول وقت  6۰۰ تومان کاهش  را 
نش��ان می داد و همراس��تا با آن قیما  یورو نیز به ۳۳ هزار 
تومان رس��ید  که  آن هم  6۰۰ تومان نسبت به قیمت اول 

وقت  افت را تجربه کرده بود.  
 این اتفاقات درس��ت یک روز بعداز صحبت های رئیس کل 
بان��ک مرکزی رخ دادو جالب تر اینکه  گویی زور همتی  تا 

همی��ن جا کش��ش داد و  باز هم در معمالت روز گذش��ته 
قیمت دالر نوسان رو به باال داشت.

همت��ی در حالی برای حل بحران دالر تالش می کند که تا 
پیش از این اعتقاد راس��خ داشت که  برای رهایی از نوسان 
بازار دالر باید دس��ت به دامان بورس ش��د و همین مساله 
حت��ی جابه جای��ی هایی را هم در بورس به همراه داش��ت 
ام��ا هرچه که بود امروز کار به جایی رس��یده که نه همتی 
توان کنترل ب��ازار را دارد و نه دیگر بورس پر رونقی وجود 
دارد که بتوان به آن امید بست،تنها آنچه باقی مانده چیزی 
نیس��ت جز مش��تی وعده و وعید که  هیچ یک به سرانجام 
نرس��یده و تکاپو عده ای دالل  که ب��ه راحتی پول ها را از 
این بازار به س��ایر بازارها منتقل می کنند بی آنکه نظارتی 

باشد یا پرسشگری .
روند نرخ دالربر درآمد خانوار  

نوسان ناشی از دالر  نه تنها بازارهای موازی که  بازار خود 
دالر را ه��م  دچار تالطم کرده به نحوی که اختالف قیمت 
ارز نیمایی و بازار آزاد هم به  حدود ۴  هزار تومان رسیده و 
شکاف قیمتی بین این دو ارز عمال  در حال نزدیک شدن به 
مرز ۲۴ درصد است. از طرفی با این حجم  نوسان نرخ دالر 
و طبق برآورد کارشناسان و تحلیلگران درآمد خانوار ایرانی 
در س��ال 98 به ۴۲۵۰ دالررسیده بود اما در مقابل  معادل 
هزین��ه دالری آن نی��ز  به همان نس��بت کاهش پیدا کرده 
اس��ت به طوریکه درآمد در س��ال جاری ب��ه دالر ۳۰۰۰۰ 
تومانی به ۲۲۵۰ دالر رسیده است.  به باور کارشناسان این 
اتفاق ،بدان معنی اس��ت که دولت مجبور خواهد بود هزینه 

های خانوار را با اعطای یارانه بیشتر پایین نگه دارد.
به س��خن دیگر هزینه خانواری که در سال 98 معادل ۱۰ 
هزار دالر بوده است  اکنون باید در سطح ۲۲۵۰ دالر حفظ 
ش��ود.   در مقابل این محاس��بات اما محاس��به هزینه های 
خانوار   و بررس��ی میزان رشد دالردراین شاخص اقتصادی 
از این مهم پرده بر می دارد که  بخش خوراک و بهداش��ت 
که  مس��تقیما تحت تاثی��ر ارز ۴۲۰۰ تومان��ی قرار دارد و 
آزاد س��ازی آن به تنهایی موجب پیشی گرفتن هزینه ها از 
درآمدها خواهد شد  و نکته  قابل تامل که این مهم حداقل 

در خانوارهایی که درآمد متناسب با تورم تغییر نمی کند. 
 همراستا با نرخ دالر اما  حکایت بخش حمل و نقل  که از 
یارانه س��وخت بهره می برد و اجاره مس��کن هم فعال کمتر 
از قیمت مس��کن رشد داشته اس��ت. اما همین نوسان دالر 
کفایت می کند تا مردم به ویژه اقشار کم درآمد در مرحله 
اول هزین��ه هایی مانند خری��د خودرو، موبایل، لپ تاپ و .. 
حذف کنند و بعداز آن  به مرور به هس��ته س��خت کاهش 
هزینه ه��ا برخورد  کنند . آنچه از برآین��د تمام این موارد 
برمی آید آن اس��ت ک��ه  این میزان کاه��ش دالر  نه تنها 
نم��ی تواند دلخوش��ی رابه همراه آورد ک��ه حتی می تواند 
نگران کننده باشد چراکه به خوبی نشان  دهد که ادامه این 

روندهای اقتصادی فعلی بسیار دشوار خواهد بود.
پاسخگویی ؛شاید وقتی دیگر

کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی آنچه همتی 
تا کنون وعده داده و قرار است انشاهلل روزی آن را عملیاتی 
کند در گام اول به این نکته اش��اره می کنند که  همتی در 
زمانی که  سکان بانک مرکزی را در دست گرفت نرخ  دالر 
در کانال چهار هزار تومان قرار داش��ت و نرخ تورم در سال 
96 نیز 9,6 درصد گزارش ش��ده بود. اما امروز با گذش��ت 
حدود ۲ س��ال و چند م��اه  دالر در م��دار ۳۰ هزار تومان 
نوس��ان می کند و علی رغم انتظار م��ردم  همتی ه رگونه 
پاسخگویی دراین مورد را به زمانی دیگر موکول کرده و در 

تاریخ ۱۱ مهر ماه 99 گفته اس��ت:»  دالیل افزایش نرخ ارز 
در چند هفته اخیر را به موقع خود توضیح می دهم.«

همت��ی در حالی  موق��ع و زمان برای پاس��خگویی تعیین 
می کند که بازار ارز مدتهاس��ت گوشش بدهکار این  زمان 
و م��کان ها نیس��ت و همچنان روی م��وج صعودی حرکت 
میکن��د و  در این می��ان مردمی که چش��م انتظار اقدامی 
عاجل از سوی متولیان هستند روز به روز کمرشان در برابر 

رشد بی حد و حصر نرخ دالر خم تر و خم تر می شود .
 کارشناس��ان چنی��ن نوع نگاه همتی را درکن��ار تمام وعده 
هایی قرار می دهند که تاکنون از سوی وی اعالم شده است 
و می گویند: »همتی در جلس��ه معارفه خود بر به کار گیری 
هر آنچه از اقتصاد می داند در راستای بهبود اوضاع اقتصادی 
و ارزی کش��ور تاکید کرد اما نکته قابل تامل آن اس��ت که  
در این مدت نرخ ارز با جهش��ی 6۵۰ درصدی به کانال سی 
هزار تومان وارد و تورم سال گذشته نیز )بر اساس آمارهای 

رسمی( حدود ۴۱ درصد برآورد می شود. 
البته این تورم؛ تورم اعالمی از سوی مراکز و مراجع رسمی 
اعالم نرخ نیست بلکه آمار تورم ملموسی که مردم هر لحظه 
در زندگی و معیشت خود با آن دست و پنجه نرم می کنند 
ب��ه مراتب بس��یار باالتر از این رقم  و ب��ه قولی بیش از ۵۰ 
درصد اس��ت که اگر این چنین نبود رقم خط فقر در کشور 

به ۱۰ میلیون تومان نمی رسید. 

 سیاست روز اثرات رشد دالر بر معیشت خانوار را بررسی میکند؛

وعده پاسخگویی همتی
 شاید وقتی دیگر


