
سرمقاله

ثبات ارزش ارز از واجبات کسب وکار است!؟

این مطلب را باید دانست در حالی که ما خودمان هستیم و به 
تنهایی می توانیم درب��اره هر موضوع و مطلبی و کاری تصمیم 
بگیریم پس بهتر است بهترین تصمیم را درباره خود بگیریم زیرا 
این دیگران نیستند که برای ما تصمیم بگیرند و در تصمیمشان 
راه��ی پرخطر و ضرر را به ما دیکته کنند اگرچه هر آدم عاقل و 
بالغ��ی و آزاده ای کاری که انجام می  دهد از آن به خوبی آگاهی 
دارد تا چنانچه به کرشمه ای در کار مواجه شد بی آن که بخواهد 
از دیگران در حل آن کرشمه بهره ای ببرد و سپس به هر حال از 
آنان تقدیری به عمل آورد خودش کارش را به درستی به انجام 
می رس��اند و مضافاً این که دیگران ه��م از رمز و رموز کارش نیز 
آگاهی نمی یابند تا چنانچ��ه باالخره روزی با دیگران اختالفی 
پی��دا کنند آن یاری و حمای��ت را چندین و چند برابر نموده در 
چش��مان ش��خص فرو کنند به هر حال در کار با دیگران امکان 
بروز اختالفی هر آنچه ناچیز هس��ت ولی وقتی به قول معروف 
ریش و قیچی در دست خودمان هست بهتر و راحت تر می توانیم 
تصمیمی اتخاذ کنیم که مورد پس��ند دوست و دشمن نیز واقع 
گردد اگرچه به هر حال دوس��ت از شخص پشتیبانی و حمایت 
ویژه خود را دارد ولی مورد انتقاد ش��دید دش��من قرار نگیریم 
اگرچه دشمن هر چه کنیم انتقاد خودش را در کار دارد منتهی 
نبایستی در کاری لغزشی و اشتباهی داشت تا آن را بزرگنمایی 
کنند و ش��رح و تفس��یرش کنند و کار درست را نادرست جلوه 
دهند و اسباب ناراحتی دوستان را فراهم آورند در هنگامی که از 
همه راه های هموار و ناهموار کاری اطالع دقیق در دست است و 
گاه��ی هم برای تداوم کار نیاز به مصوبه ای اس��ت بدون این که 
ناهمواری ها در نظر گرفته شود پس بایستی به گونه ای کاری را 
مصوب نمود اگرچه مش��قاتی را خواهد داش��ت ولی بایس��تی 
مصوبات به مورد اجرا دقیقا گذاش��ته ش��ود و چنانچه به عنوان 
مثال بخواهند ممانعتی در افزایش برخی از قیمت کاالها و احیانا 
ارز و س��که و طال و... به ویژه داشت باید آن نرخی در نظر گرفته 
شود که در هنگام بکارگیری و عمل نه تنها برحسب آن افزایش 
و یا کاهش دیگر کاالها را تحت الشعاع افزایش و یا کاهش خود 
قرار ندهد اگرچه در چنین شرایطی همه کاالها و خدماتی که در 

بازار کسب وکار موجود است...

مدير مسوول

نيمي از واقعيت
زشت تر از تمامي يك دروغ است

چهار شنبه
1آذر 1396 

3ربيع االول1439 
22نوامبر 2017 

سال پانزدهم، شماره  3865
12 صفحه

1000 تومان

پایان سیطره داعش برعراق
سردار سلیمانی در پیام تبریک  به رهبرمعظم  انقالب اعالم کرد:

دالر متناسب با تورم گران نشده است

نوبخت:

رئیس اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه نرخ دالر 
طی سال های اخیر متناسب با تورم پیش نرفته 
است، گفت: رشد قیمت مسکن در سال جاری 
متناس��ب با تورم بوده اس��ت.به گزارش ایسنا، 
مسعود خوانساری در جلسه هیات نمایندگان 

ات��اق بازرگانی تهران اظهار کرد: امید می رود که 
طی ماه های آینده، رش��د اقتصادی حداقل از سه 

درصد کمتر نشود و همه تالش بر این صورت گیرد که 
نرخ رشد اقتصادی در حد معقولی باقی بماند یا باال رود.

وی درباره افزایش نرخ ارز در ماه گذش��ته افزود: 
شاهد افزایش قیمت دالر طی ماه گذشته 

بودیم که البته پیش بینی می ش��د 
قیمت افزایش یابد، چراکه تورم در 
سال های اخیر وجود داشته و نرخ 
دالر متناسب با آن تغییر نکرده 
اس��ت اما هن��وز ن��رخ ارز واقعی 
نیست.خوانساری گفت: از دولت 
انتظار می رود برای کنترل قیمت 
از ممنوعیت کاال و برخوردهای 
غیرکارشناس��ی خودداری کند. 

این در حالی اس��ت که در ش��روع دولت یازدهم قیمت لیر ۲۵۰۰ تومان بوده که 
اکنون به ۱۰۰۰ تومان رس��یده است، در حالی که در ابتدای دولت یازدهم، دالر را 
۳۷۰۰ تومان در بازار داشتیم و تا دو ماه قبل این نرخ وجود داشت اما در حال حاضر 
قیمت دالر افزایش یافته و این در حالی است که وقتی که قیمت لیر کاهش می یابد، 
واردات کاال ب��ه ایران بیش��تر می ش��ود.رئیس اتاق بازرگانی ته��ران افزود: طلب 
پیمانکاران از دولت همچنان به قوت خود باقی اس��ت و مشکالت اساسی در این 
زمینه وجود دارد به ویژه شرکت های مشغول به کار در حوزه سالمت و بهداشت با 
معضل مواجه هستند و بودجه های دولت، تکاپوی پرداخت بدهی آنها را نمی 
ده��د؛ بنابراین انتظار داریم دولت جف��ای بیش از این در حق 
پیمانکاران و شرکت های بخش خصوصی نداشته باشند.
وی اظهار کرد: طی شش ماهه اول سال جاری ۴۰۰ 
هزار نفر به آنتالیا سفر کرده اند که یارانه آن از سوی 
دولت ایران داده ش��ده اس��ت، چراکه قیمت لیر 
بسیار پایین است. ضمن اینکه باید توجه داشت 
که اصرار بیش از اندازه به ثبات نرخ ارز تولید را 
دچار مشکل و بسیاری از شرکت های تولیدی 
را با معضالت جدی مواجه کرده است لذا امید 
م��ی رود دولت چاره اساس��ی ب��رای نرخ ارز 
بیندیشد تا هر روز شاهد تصمیمات موردی 

نباشیم. 
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صفحه 2

آگه�ي تجدی�د مناقص�ه عموم�ي 96/75/69 و مناقص�ه96/75/73 

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان همدان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه به ش�رح زير به پيمانكار واجد ش�رايط واگذار 
نمايد. 

مبلغ برآورد براساس فهرست بها موضوع مناقصهشماره مناقصه
راهداری سال 96 )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار)ریال( 
براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 

۱۲۳۴۰۲/ت۵۰6۵9ه� مورخ 9۴/9/۲۲

اجرای عملیات تعمیر قرنیز و ارتقاء ایمنی نرده پلها در تجدید96/۷۵/69
محورهای استان همدان

۴/99۷/۰۲9/۵۷۰۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰

اجرای عملیات ارتقاء حفاظ ایمنی راهها و نواحی پل و بهسازی 96/۷۵/۷۳
حفاظهای موجود در محورهای حوزه استان همدان

6/۰۰۰/۳۳۰/۳۱۰۳۰۰/۵۰۰/۰۰۰

www.setadiran.ir محل دريافت اسناد :  سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانی
جهت اطالع بيشتر به سايت http://IETS.MPORG.IR  مراجعه نماييد 

آخرين مهلت دريافت اسناد : تا ساعت 13 مورخ96/9/9
آخرين مهلت ارائه  پيشنهاد قيمت : تا ساعت 14/00 مورخ : 96/9/19

محل تحويل پاكت الف به صورت فيزيكی: دبيرخانه اداره كل واقع در همدا ن بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمی
www.setadiran.ir محل تحويل پاكت الف و ب و ج به صورت الكترونيكی: سامانه تداركات الكترونيك دولت به نشانی

تاريخ بازگشائي پاكات : ساعت 9 صبح مورخ 96/9/20
 محل بازگشايي پاكات : سالن جلسات اداره كل واقع در همدا ن بلوار سيد جمال الدين اسد آبادی نبش بلوار شهيد ستار ابراهيمی 

مهلت اعتبار پيشنهاد قيمت : 3 ماه
صالحيت الزم : دارا بودن تاييديه از اداره كل ايمنی، ترافيك و حريم راههای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی

نوبت اول 96/9/1    نوبت دوم96/9/2
پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

 ))آگه�ي  مزای�ده عموم�ي    ( (

سازمان حمل ونقل همگاني بوئين زهرا وحومه در نظر دارد باستناد مجوز هيئت مديره سازمان ،  بهره برداري از جايگاه سي ان جي  امام علی 

)ع(  بوئين زهرا  را به مدت يكسال شمسي به شركت / پيمانكاران واجد شرايط با توجه به شرايط ذيل به اجاره واگذار نمايد:

1- مهل�ت درياف�ت اس�ناد :حداكثر ت�ا 7   روز پس از انتش�ار آگهي نوبت دوم ) تاريخ انتش�ار آگهي نوب�ت دوم 96/9/5 ( س�اعت 13مورخ 

96/9/12ميباشد.

2- محل اخذ اسناد: واحد مالي سازمان حمل ونقل

3- مهلت قبول پيشنهادات:  ساعت 13روزدوشنبه  مورخه  96/9/20در محل دبيرخانه سازمان مي باشد

4- ساير اطالعات وجزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است 

5- سازمان در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است

6- هزينه آگهي وكارشناسي به هر تعداد نوبت بعهده برنده مزايده ميباشد.

7- مبلغ سپرده شركت در مزايده 120/000/000 ريال ميباشد

8- برندگان اول و دوم وسوم مزايده هرگاه حاضر به انقعاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد

عيسي عشرتي/  مدير عامل سازمان حمل ونقل همگاني بوئين زهرا وحومه 

نوبت دوم

آگهی  مناقصات ش�ماره 96/1039 

در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاری مناقصات پروژه زير را به  شركتهای واجد شرايط با ظرفيت آزاد براساس بخشنامه شماره 94/30593 
مورخ 94/03/05 و با اطالعات عمومی مشروحه ذيل واگذار نمايد: 

رشته کاری عنوان مناقصهشماره مناقصه
مورد نیاز

دستگاه 
نظارت 

و محل فروش
 اسناد

مبلغ تضمین شرکت
 در فرآیند ارجاع

 کار

برآورد تقریبی 
)میلیون ریال(

مهلت فروش
 اسناد ارزیابی

 از تاریخ 
درج آگهی

تاریخ و ساعت
 گشایش پاکت
 های  ارزیابی

96/۱۰۳9

اجرای بخشی
 از شبکه توزیع آب 
شرب و انشعابات 

خانگی شهر قلعه تل 
)زون یک(

آب پایه
 ۵ و باالتر

سبزآب 
تا مورخ۱/۲۱6/۳۷۰/۰۰۰۲۴/۳۲۷اروند

96/۰9/۰۵ 
96/۰9/۲۷
ساعت ۱۱

پيمانكاران ملزم به رعايت الزامات ايمنی، بهداشت و محيط زيست )HSE( در اجرای پروژه های فوق، می باشند.
مدارک مورد نياز جهت خريد اسناد ارزيابی:

1-پرينت مش�خصات شركت در س�ايت http://sajar.mporg.ir  كه در آن تاريخ اعتبار رتبه بندی و ظرفيت كاری آزاد پيمانكار در رشته 
كاری مورد نظر مشخص شده باشد.

2-تصوير رتبه بندی
3-آگهی تاسيس و كليه آگهی های تغييرات شركت از زمان تاسيس تاكنون  و گواهی امضاء ثبتی صاحبان امضاء مجاز شركت.

4-معرفی نامه و رسيد پرداخت وجه دريافت سند.
نشانی و محل فروش اسناد مناقصه به شرح ذيل می باشد:

شركت مهندسين مشاور سبز آب اروند: اهواز – كوی گلستان – خيابان وحيد – پالک 3 تلفن 33214161-3 
 آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز گشايش پاكت ها می باشد.  

محل تحويل پاكت های اس�ناد مناقصه : اهواز – كيانپارس –  فلكه اول -  ش�ركت آب و فاضالب خوزستان - طبقه پنجم - دفتر حراست امور 
محرمانه

 گشايش پاكت ها در دفتر مديريت قراردادها اين شركت ميباشد و حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش، بال مانع است.
 آدرس پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور http://iets.mporg.ir  و سايت اينترنتی شركت : www.abfakhz.ir می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 96/8/29 -تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/1 
روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان خوزستان

نوبت دوم
شركت  آب و  فاضالب

 استان خوزستان

ژه
ط وي

راي
ا ش

ب

88979395

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ش�رکاء
بدينوسيله از كليه شركاء و سهامداران شركت ايده طرح پيشرو با مسئوليت محدود به شماره ثبت 202703 دعوت بعمل می آيد تا در جلسه 

مجمع عمومی عادی شركاء شركت كه در ساعت 17 مورخ 1396/9/12 درمحل قانونی شركت تشكيل می گردد حضور بهم رساند.
دستور جلسه: كاهش تعداد اعضاء هيئت مديره 

مديرعامل

نوبت اول



ادامه از صفحه اول
ــى آن  با تغييرى در يكى به ويژه اساس
ــت در كاهش  چون ارزش پول معلوم اس
ــه افزايش قيمتى در كاالها و  ارزش آن چ
ــت مگر آن كاالهايى  خدمات خواهد داش
ــپرى و يا  كه تاريخ مصرف آن به زودى س
ــت از اين جهت چنانچه  فاسد شدنى اس
ــن افزايش قيمت ارز در  بخواهند به همي
ــت چه اوضاع و  بازار ادامه دهند معلوم اس
ــب وكار را خواهد  ــى دامن بازار كس احوال
گرفت از اين جهت بايد تصميمى در اين 
مساله اتخاذ شود كه به تعادل بازار و ثبات 
قيمت ارز و تك نرخى شدن آن بيانجامد تا 
توليدكنندگان و ديگر كسبه با اطمينان 
خاطر بيشترى به كار خود ادامه دهند واال 
با لحظه به لحظه شدن قيمت پول نگرانى 
ــا و  ــش ارزش دارايى ه ــا از كاه دارنده ه
افزايش بدهى ها بيشتر از پيش خواهد شد. 
ترمزى در افزايش قيمت ارز واجب است.

خبر
عدم حضور «مرتضوى» در 

دادگاه
ــيدگى به بخشى از  دومين جلسه رس
ــعيد مرتضوى مربوط به حادثه  پرونده س
كهريزك، بدون حضور سعيد مرتضوى در 
شعبه 22 دادگاه تجديدنظر استان تهران 
برگزار شد.ميرمجيد طاهرى وكيل مدافع 
اولياى دم روح االمينى پس از پايان جلسه 
ــه دادگاه  ــنا گفت: در جلس دادگاه به ايس
ــم و دفاعيات  ــان را بيان كردي اظهارات م
انجام شد.وى يادآ؛ور شد كه ختم دادرسى 
در خصوص اين پرونده اعالم نشده است.

ــعيد  ــاره به عدم حضور س ــرى با اش طاه
ــه امروز دادگاه، گفت:  مرتضوى در جلس
سعيد مرتضوى به دادگاه نيامد، اما اليحه 
ــت. دفاعيه خود را به دادگاه ارايه كرده اس

ــدوارى كرد كه هر چه  طاهرى اظهار امي
زودتر راى اين پرونده صادر شود.

    
عراقچى :روابط خوبى در تمام 

سطوح با اروپا داريم
ــاون وزير امور خارجه گفت: پس از  مع
برجام ارتباطات ايران و اتحاديه اروپا بسيار 
توسعه يافته است و با اروپا روابط خوبى در 

تمام سطوح داريم.
به گزارش  ايسنا، عباس عراقچى كه در 
سومين سمينار سطح باالى همكارى هاى 
بين المللى ايران و اتحاديه و اتحاديه اروپا 
سخن مى گفت ، خطاب به مهمانان اظهار 
كرد: به شهر زيباى اصفهان كه شهر خودم 
ــكر مى كنم از  ــت، خوش آمديد.  تش هس
خانم اشميد دوست قديمى و خوبم براى 
ــازمان دهى اين سمينار و همچنين از  س

اتحاديه اروپا .
 وى افزود: ديروز دور سوم گفتگوها را با 
ــتيم. همچنين بحث  ــه اروپا داش اتحادي
ــرمايه  ــم در خصوص بانكدارى س كردي
ــات فرهنگى و ارتباطات  گذارى و ارتباط
ــا مردم و موضوعات مختلف مانند  مردم ب

مهاجرت و حقوق بشر. 
عراقچى گفت: به بسيارى از موضوعات 
رسيديم تا نقشه راه را بيان كند. برجام در 
آوريل 2013 امضا شد و يكى از مهمترين 
زمينه ها بحث انرژى با اروپا است و نفت و 

گاز اين ارتباطات را قوت مى بخشد.
    

پايبندى ايران به برجام به پايبندى 
طرف هاى مقابل بستگى دارد

ــازمان انرژى اتمى گفت:  سخنگوى س
حضور تعداد زيادى از اعضاى اتحاديه اروپا، 
چين و روسيه در سمينار سطح باالى ايران 
و اتحاديه اروپا پيام روشنى به سياست هاى 
ــنا، بهروز  ــزارش ايس ــه گ ــكا دارد.ب آمري
ــرى پس از  ــت خب ــدى در نشس كمالون
كنفرانس همكارى هاى سطح باالى ايران 
ــنبه در  و اتحاديه اروپا كه صبح روز سه ش
اصفهان برگزار شد اظهار كرد: اين دومين 
نشستى است كه پس از نشست بروكسل 
ــا پس از  ــود و در همان ج ــزار مى ش برگ
ــدن برنامه ها دو طرف اعالم  ــخص ش مش
كردند كه چه چشم اندازهايى براى انرژى 
ــته اى صلح آميز ميان ايران و اتحاديه  هس
ــود دارد.كمالوندى تصريح كرد:  اروپا وج
اهميت حفظ برجام بسيار مهم است و در 
ــرف پيام هايى  ــر دو ط ــمينار ه ــن س اي
ــد آمريكا كه  ــتادند براى دولت جدي فرس
سياست هايش به نتيجه منجر نخواهد شد. 
ــت در انزوا قرار  ــا با اين سياس آمريكايى ه
مى گيرند هر چند پايبندى ما به پايبندى 
ــتگى دارد.وى افزود:  طرف هاى مقابل بس
موضوعاتى كه در اين سمينار مطرح كرديم 
تمام زمينه هاى هسته اى از قبيل ايمنى، 
امنيت، پزشكى، ايزوتوپ پايدار و گداخت  
را شامل مى شود و دقيقا مشخص مى شود 
كه ايران و اتحاديه اروپا در چه زمينه هايى 
مى توانند همكارى داشته باشند.سخنگوى 
ــه داد: در حال  ــازمان انرژى اتمى ادام س
حاضر به نتايج خوبى با اتحاديه اروپا دست 
ــت هاى  ــم و در حوزه ايمنى و تس يافته اي
ــترس“ نيروگاه بوشهر همكارى هاى  ”اس
جدى و مهمى داشته ايم و مبلغ 20 ميليون 
ــته ايم تا  يورو هم در اين زمينه قرارداد بس
بتوانيم در بحث پايدارى و امنيت همكارى 

بسيار خوبى داشته باشيم.

خبرخبر 2
مدير عامل شركت ايال نرم افزار اعالم كرد؛

رونق بازار شاه كليد خروج از ركود و توسعه است
«سهيل عالمى» مديرعامل شركت ايال نرم افزارگفت: براى 
كنسول مى باكس تعريف زمانى صورت گرفته و استفاده ازاين 
ــن افزايش كارايى  ــتگاه باعث افزايش تمركزو همچني دس
ــتم كنترلى و فيزيكى بدن، مانند انگشت ها و سرعت  سيس
حركت آنها ، تصميم گيرى و سرعت عمل بدن مى شود.وى. 
«وى تو سى» سرويسى كه به كاربران خانگى ارانه مى شود. 
ــاى برجام، در داخل  ــبختانه بعد از به وجود آمدن فض خوش
كشور امكان توليد اين گونه كنسول هاى بازى به وجود آمد و 
ــت كه قبل از  ما نيز اين بازى را توليد كرديم. اين درحالى اس
برجام عمال شرايط ساخت و توزيع اين گونه بازى ها درايران 
فراهم نبود.مديرعامل شركت دانش بنيان ايال نرم افزار ادامه 
ــول مى باكس يك محصول چند منظوره است كه  داد: كنس
هدف اصلى از ارايه آن، تركيب امكانات ارايه بازيهاى تلويزيونى 
ــرويس هاى ويديوى درخواستى و آى پى تى وى  در كنار س
ــبكه اينترنت و ارزان شدن  ــترش ش ــت. با توجه به گس اس
ــهاى بازيهاى تلويزيونى  ــبكه، سرويس دسترسى به اين ش
پيشرفته، آى پى تى وى و ويديوى درخواستى بيش از پيش 
ــركت ايال نرم افزار به عنوان  ــترش مى باشد. ش در حال گس
ــركت دانش بنيان در زمينه توليد زيرساخت  اولين و تنها ش
ــتى با بيش از 16  حرفه اى آى پى تى وى و ويديوى درخواس
سال تجربه كارى تاكنون و توليد سخت افزارهاى پيشرفته، 
ــا همه نيازهاى يك  ــول جديد را ارايه نموده ت اكنون محص
خانواده را يكجا پاسخ دهد.وى گفت: دربخش بازى تلويزيونى 
تنوع به لحاظ كيفيت و قيمت زياد است. يعنى ما دراين بازار 
ــت  بازى ارزان قيمت را در كنار بازى گران قيمت داريم و دس
مخاطب و كاربردربخش انتخاب بسيار باالاست. كارى كه ما 
ــزار درطراحى و توليد مى باكس انجام  ــركت ايال نرم اف در ش
داديم اين بوده كه  چند محصول جديد در كنار بازيهاى به روز 
ــت. ضمن اينكه يك پكيج نيز به زودى روى  ــده اس نصب ش
فروشگاه مجازى ما در دسترس عموم قرار مى گيرد. اين پكيج 
ــته شامل تمام بازى هاى دوران كودكى خودمان مانند  و بس
آتارى وغيره است. كه همه مى توانندازروى سايت وفروشگاه 
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آن را دانلود كنند.
ــس عمال يك دنياى  ــت: دنياى مى باك عالمى ابرازداش
ــت. چرا كه كنسول مى باكس  ــرگرمى براى مخاطب اس س
ــواع بازيهاى 2D و 3D با  ــات مختلفى دارد، اجراى ان امكان
كيفيت باال تا HD و دسترسى به بانك آنالين بازيها از طريق 
اينترنت نيزفراهم است. قابليت اجراى بازيهاى تك نفره، دو 
ــبكه خصوصى و اينترنتى،  ــره و بازيهاى آنالين تحت ش نف
ــر صدها فيلم،  ــيو بزرگ بالغ ب ــتى با آرش ويديوى درخواس
ــبكه هاى تلويزيونى با امكان  ــريال، مستند و كارتون، ش س
ماشين زمان تا 12 ساعت گذشته بدون نياز به ضبط برنامه، 
ــك يو  پخش انواع فرمتهاى فيلم از طريق فلش يا هاردديس
ــگ HDR و قابليت  ــتم رن ــى با كيفيت 4K و سيس اس ب
پشتيبانى از زيرنويس و دوبله هاى مختلف از جمله كارآيى 
ــت. عالمى عنوان داشت: مشكلى كه  هاى اين محصول اس
ــركت ايال نرم افزار و همچنين ساير شركت ها امروز با آن  ش
دست به گيربان هستند، مساله ركود اقتصادى است. درواقع 
بحث ركود اقتصادى عمده مشكل شركت ما و ساير شركت 
هاست . ما در 20 سال گذاشته فعال بوديم ودر يكى دوسال 
ــديم،  ــركت هاى دانش بنيان تبديل ش ــر هم كه به ش اخي
ــركت هاى دانش بنياد بها داده شده و ما  ــبختانه به ش خوش
امروز ياد گرفتيم كه بيشتر كارها را خودمان انجام دهيم. اما 
مشكل از زمانى شروع مى شود كه قراراست محصول نهايى 
جهت استفاده كاربر و مخاطب قيمت گذارى و به بازار عرضه 

و ارائه شود.  مهمترين نكته قدرت خريد مردم است.
    

يك هزار پيام شهروندى رسيدگى شد
بيش از يك هزار و 100 پيام شهروندى ثبت شده در سامانه 
نظارت همگانى 1888  شهردارى منطقه يك در سال جارى 
مورد  بررسى و رسيدگى قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي 
ــينا فرنوس رييس سامانه  ــهرداري منطقه يك تهران، س ش
نظارت همگانى  1888 شهردارى منطقه يك با اعالم مطلب 
ــت: در شش ماهه اول سال جارى بيش از يك  فوق اظهار داش
هزار و 400 پيام از سوى شهروندان در سامانه نظارت همگانى 
ــن منطقه ثبت و تا كنون به بيش از يك هزار و 100  1888 اي
ــت.وى گفت: در سال گذشته در  مورد آن رسيدگى شده اس
ــده بود  همين بازه زمانى بيش از يك هزار و 500 پيام ثبت ش
كه امسال در مقايسه با سال گذشته 165 پيام كاهش داشته 
است .فرنوس تصريح كرد: رسيدگى صحيح به پيام ها و شكايت 
هاى مردم در اسرع وقت  باعث جلب اعتماد بيشتر شهروندان 
و كاهش پيام ها شده است و بايد با تصميم گيرى هاى كالن 
در خصوص پيام ها، روزى برسد كه نيازى به برقرارى تماس از 
ــد .وى خاطر نشان  ــهروندان با سامانه 1888 نباش سوى ش
ساخت : بيشترين پيام هاى وارد شده مربوط به حوزه معاونت 
ــت به تعداد 674 پيام بوده كه 46  ــهرى و محيط زيس امور ش
ــت .اين مقام  ــد كل پيام ها را به خود اختصاص داده اس درص
ــترين موضوع پيام هاى وارده به سامانه  ــئول افزود: بيش مس
ــكونى به تجارى و ادارى  1888  مربوط به تغيير كاربرى مس
است .فرنوس سامانه 1888 را از مهمترين مسيرهاى  ارتباطى 
ــت و افزود: اين سامانه برقرارى  شهروندان با شهردارى دانس
ارتباط دو سويه مديريت شهرى با شهروندان را در كوتاهترين 
زمان ممكن ميسر نموده است و بايد تالش شود اطالعات اين 
سامانه براى ارائه خدمات با كيفيت به مردم در برنامه ريزى ها، 

بيش از گذشته مورد استفاده قرار گيرد.
    

برگزارى مانور آمـادگى كامل ستاد برف روبـى 
منطقه دو  

معاون خدمات شهرى و محيط زيست منطقه دو، از مانور 
ــاى عملياتى و  ــظ آمادگى نيروه ــا هدف حف ــرف  روبى ب ب
ــرايط  ــين آالت برف روبى براى مقابله با ش تجهيزات و ماش
ــر داد.به گزارش روابط  ــهردارى منطقه دو خب بحرانى در ش
عمومى شهردارى منطقه دو ،مهران جندقى با اعالم اين خبر 
ــه دو ورودى و خروجى پهنه  ــت :  با توجه به اينكه منطق گف
ــمال غرب  پايتخت محسوب مى شود، حفاظت و  غرب و ش
ــت بزرگراه ها، اتوبان ها (با طول بيش از 54 كيلومتر ) و  مرم
معابر جهت استفاده شهروندان خصوصاً در فصل زمستان و 
ــگيرى از حوادث ناشى از لغزندگى  بارش برف و باران و پيش
ــطح معابر ، جز ضروريات محسوب مى شود.وى گفت : در  س
اين راستا ستاد هاى برف روبى اصلى و فرعى منطقه تشكيل 
و طبق برنامه ريزى هاى به عمل آمده جهت برگزارى مانور، 
اكيپ هاى رفع آبگرفتگى در نقاط حساس آبگير مستقر شده 
و همچنين اكيپ هاى لغزندگى و ماشين آالت برف روبى نيز 

در محور ها و معابر تعيين شده فعاليت كردند.

خبر

رئيس جمهور پايان داعش را به همه 
ــالم، ديپلمات هاى كشور  رزمندگان اس
ــت رهبرى انقالب، نيروهاى  ،دولت و مل
مسلح ايران ،عراق و سوريه تبريك گفت.

ــالم  ــنا، حجت االس ــه گزارش ايس ب
والمسلمين حسن روحانى در پنجمين 
ــاورز كه در  ــرى خانه كش كنگره سراس
اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد، با 
ــيطره گروهك  ــاره به اعالم پايان س اش
ــرد: از همه  ــتى داعش اظهار ك تروريس
ــالم، ديپلمات هاى كشور،  رزمندگان اس
ــم رهبرى و  ــت و مقام معظ ــت و مل دول
ــلح ايران، عراق،  همچنين نيروهاى مس
سوريه و لبنان به خاطر پايان گروهكى كه 

ــى و  ــت، ويرانى و آدمكش ــر، نكب جز ش
توحش چيزى به همراه نداشت تشكر مى 

كنم.
ــه كن شدن  وى با تاكيد بر اينكه ريش
بنيان داعش در منطقه خبر بسيار خوبى 
ــه از جمله مردم ايران  براى مردم منطق
ــان كرد: در اين راه كار  ــت، خاطر نش اس
ــوريه و  ــى را مردم و ارتش عراق و س اصل
مردم لبنان انجام دادند اما كشورهايى از 
جمله جمهورى اسالمى ايران نيز تالش 
در اين زمينه را وظيفه خود مى دانستند.

ــت گروهك  ــه ماهي ــاره ب ــا اش وى ب
ــتى داعش و حمايتهاى غرب از  تروريس
ــرد: اين  ــان ك ــن گروهك خاطر نش اي

گروهك توسط قدرتهاى بزرگ و برخى 
كشورهاى مرتجع منطقه مورد حمايت 
قرار گرفتند و مسلح شدند و آنچه كه در 
ــوريه از سوى آنها به  موزه هاى عراق و س
تاراج رفت، توسط همان دولت ها در بازار 
فروخته شد.روحانى با بيان اينكه فروش 
ــدام كوچكى در برابر ظلم  آثار موزه ها اق
بزرگى است كه از سوى داعش و حاميان 
آن اتفاق افتاد، افزود: آنها دختران مردم را 
در بازارها فروختند و با جنايات خود كارى 
كردند كه روى جنايتكاران تاريخ سفيد 
ــانها را زنده زنده در قفس  ــود. آنها انس ش
سوزاندند و سر بهترين جوانان منطقه را با 
خنجر بريدند. همه اين اقدامات را مردم 

ــاهده كردند.رئيس جمهورى با  دنيا مش
ــى فكر نمى كرد  بيان اينكه هيچگاه كس
ــكاران اين چنين  ــه در قرن 21 جنايت ك
ــى مورد حمايت قدرتهاى بزرگ،  وحش
ــكا و رژيم غاصب  ــه ويژه آمري غربى ها ب
ــد، اظهار كرد:  ــتى قرار بگيرن صهيونيس
ــاليان  ــان آنها فكر مى كردند كه س ارباب
ــد و  ــد مان ــه خواهن درازى در منطق
اختالف افكنى و غارت را براى سال ها در 
منطقه انجام خواهند داد، اما به لطف خدا 
ــاى منطقه امروز مى  و مجاهدت  ملت ه
توان گفت كه شر اين گروهك تروريستى 
از سر مردم منطقه برداشته شده يا بسيار 
ــت.وى خاطر نشان كرد:  كمتر شده اس

ــا در برخى  ــن گروهك ه ــه آثار اي گرچ
مناطق كوچك و روستاها همچنان ادامه 
خواهد داشت اما امروز اساس بنيان آنها از 
بين رفته است.رئيس جمهورى با اشاره به 
ــلح و  ــدگان نيروهاى مس ــالش رزمن ت
ــورمان در  همچنين ديپلمات هاى كش
ــه كن شدن داعش در منطقه گفت:  ريش
ــام معظم رهبرى،  ــروزى را از مق اين پي
ــلح از جمله ارتش و سپاه و  نيروهاى مس
ــروى قدس و همچنين برادر عزيزمان  ني
آقاى سليمانى كه زحمت بسيارى در اين 
ــه  ــى ك ــات هاي ــيده اند و ديپلم راه كش
تالشهاى تاثيرگذارى در اين زمينه انجام 

داده اند تبريك مى گويم.
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رييس جمهور با تبريك پايان داعش:
ريشه كن شدن بنيان داعش خبر بسيار خوبى براى مردم منطقه است

سخنگوى دولت با اشاره به اينكه انتقاد 
رئيس جمهور از مسكن مهر سر پل ذهاب 
ــق بود، گفت: نبايد هر انتقاد  به جا و به ح
ــى كارى تلقى  ــت را به معناى سياس دول

كنند.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت در 
ــت خبرى خود درباره واكنش ها به  نشس
انتقاد رئيس جمهور از مسكن مهر سر پل 
ذهاب اظهار كرد: تخريب مسكن مهر در 
ــتر از ساير ساختمان ها بود. اثر زلزله بيش
برخى ساختمان ها كه در مسير گسل هم 
ــيب جدى نديدند. مسلما براى  بودند آس
ــوزى اين سوال پيش مى آيد كه  هر دلس
چرا مسكن مهر اينگونه تخريب شد؟ آيا 
نمى شد از اين خسارات پيشگيرى كرد؟

ــت كه  وى در ادامه افزود: طبيعى اس
براى رئيس جمهور اين سوال پيش آيد كه 
چرا خسارات مسكن مهر زياد است.البته 
همه مسكن هاى مهر سراسر كشور را يك 
ــى توانيم  ــت و نم ــاخته اس پيمانكار نس
ــر كشور  ــكن  مهر سراس بگوييم كه مس
ــكل دارد. نبايد براى مردم احساس  مش
ناامنى ايجاد كنيم، ولى بايد مسكن مهر 
بازبينى شود. موضع رئيس جمهور به حق 
ــود و نبايد هر انتقادى كه دولت  و به جا ب
مى كند برچسب سياسى خورده و تخطئه 

شود.
ــه انتقاد دولت به  نوبخت با بيان اينك
پيمانكار بر مى گردد نه دولت قبلى خاطر 
نشان كرد: اگر اين انتقاد مطرح نمى شود 
در واقع به معناى آسان گذشتن دولت از 
ــه اين انتقاد  ــم بود. البت ــن موضوع مه اي
سياسى نبود. اين انتقاد به كيفيت پايين 
مسكن مهر سر پل ذهاب بود نه به مسكن 
ــكن مهر  ــور. بايد همه مس مهر كل كش
ــاير مسكن ها  ــور و حتى س ــر كش سراس

بازبينى شوند.
نوبخت همچنين درباره اقدامات  دولت 
ــردم در مناطق  ــارات م براى جبران خس
زلزله زده گفت: دولت 281 ميليارد تومان 
براى اسكان موقت، ترميم و مرمت خانه ها 
و احداث و بازسازى واحدهاى صد در صد 
ــده به صورت بالعوض و 659  تخريب ش
ميليارد تومان به صورت تسهيالت ارزان 
ــد كه تخصيص  ــت پرداخت مى كن قيم
ــت تا اين  ــده اس ــه آن هم داده ش بودج
ــزار و 500 خانوار  ــهيالت به چهار ه تس

شهرى و 11 هزار خانوار روستايى برسد.
ــخ به سوال  ــخنگوى دولت در پاس س
خبرنگارى مبنى بر تاكيد رهبر انقالب بر 
كمك بيشتر به زلزله زدگان، تصريح كرد: 
صحبت هاى رهبرى اين بود كه مسئوالن 
بايد تالش بيشترى داشته باشند و ما هم 
نسبت به اقداماتى كه انجام داده ايم، راضى 
نيستيم. درباره ساخت مسكن زلزله زدگان 
ــت دولت اين است كه مسئوليت  سياس
بازسازى را به عهده بنياد مسكن بگذارد. 
ــكن هم اعالم كرده كه ساخت  بنياد مس
ــته مى  ــازل به عهده خود مردم گذاش من
ــود و بنياد از آنها پشتيبانى مالى و فنى  ش
ــرعت و دقت بيشترى  مى كند تا كار با س

انجام شود.
وى در پاسخ به سوالى مبنى بر موضع 
دولت نسبت به مسكن مهر اظهار كرد: دو 
راه نسبت به مسكن مهر پيش روى دولت 
بود. اول اينكه كل طرح متوقف شود و راه 
ــر اينكه اقدامات نيمه تمام به فرجام  ديگ
برسد كه دولت مسير دوم را انتخاب كرد. 
ــاال رفتن هزينه  ــه دليل ب ــان راه ب در مي
مسكن دولت هم تسهيالت را افزايش داد 
و هم تكميل تاسيسات مسكن مهر مثل 
ــرق را بر عهده گرفت. به طور مثال  آب و ب

هزار ميليارد تومان جهت تامين آب و برق 
ــكن مهر  ــد تا هزينه مس دولت متقبل ش

براى دولت كمتر شود.
ــه اينكه  ــاره ب ــخنگوى دولت با اش س
ــكن مهر با توجه به افزايش  ــازنده مس س
هزينه هاى مسكن، مصالحى انتخاب كرده 
ــت كه براى او ارزانتر تمام شود، گفت:  اس
بايد اين كار با دقت بيشترى انجام مى شد 
ــتر  و دولت تالش مى كند با نظارت بيش

كيفيت مسكن مهر را افزايش دهد.
نوبخت در ادامه اين نشست با تبريك 
پيروى جبهه مقاومت بر تروريست ها در 
سوريه و عراق اظهار كرد:  با عنايت خداوند 
ــوريه و عراق  ــتيبانى مردم عزيز س و پش
جبهه باطل، جنايتكار و تروريستى داعش 
ــت خورد. در ابتداى ظهور داعش  شكس
تالش مى شد اقدامات آنها نوعى حركت 
ــوريه تلقى  مدنى مردم عليه حكومت س
ــود، اما با بصيرت و هوشمندى رهبرى  ش
ــئوالن نظام تشخيص داده  انقالب و مس
شد كه اين اقدام نه اقدامى براى استيفاى 
ــى  ــكر كش ــهروندى، بلكه لش حقوق ش
تروريست ها و تفكرات سلفى و تكفيرى 
ــد از نيروهاى  ــت.وى با بيان اينكه باي اس
ــوريه و عراق ،  ــلح س ــادار و مقاوم مس وف
نيروهاى مدافع حرم، مستشاران ايرانى و  
حشد الشعبى قدردانى كرد، گفت: دولت 
سپاسگزار و قدردان نيروهاى مسلح كشور 
به ويژه برادر فهيم، رشيد و عزيزمان سردار 
قاسم سليمانى است كه به عنوان يك فرد 
در قواره و جايگاه يك لشكر و نظام ايفاى 
نقش كرد. خداوند حافظ سردار سليمانى 
باشد.وى تاكيد كرد: ما بايد آمادگى داشته 
ــيم تا تفكرات تروريست ها در قالب و  باش
شكل ديگرى ظهور نكند. من از نيروهاى 
اطالعاتى، امنيتى و نظامى ايران كه براى 

مقابله با تروريست ها ايفاى نقش كردند، 
تشكر مى كنم.سخنگوى دولت در پاسخ 
ــس از اتمام كار  ــش كه آيا پ ــه اين پرس ب
ــوريه  داعش نيروهاى نظامى ايران در س
باقى مى مانند، گفت: پايان كار داعش به 
معناى پايان مبارزه با تروريست ها نيست. 
ــاران و فرماندهان نظامى ما بنا به  مستش
دعوت دولت سوريه، پروژه هاى خود را در 
ــور تعريف مى كنند. ما براساس  اين كش
ــل  ــر، عم ــورهاى ديگ ــيت كش حساس
نمى كنيم. كشورهايى كه نسبت به حضور 
ــتند بايد ابتدا  ــوريه حساس هس ما در س
ــت هاى آلوده خود به خون كودكان  دس
ــت در بخش  ــاك كنند.نوبخ ــى را پ يمن
ديگرى از اين نشست خبرى خاطر نشان 
كرد: هشت ميليون و 872 هزار تن گندم 
به ارزش 11 هزار و 593 ميليارد تومان به 
ــاورزان خريدارى  صورت تضمينى از كش
ــه آن نيز به  ــد در صد هزين ــده كه ص ش
گندمكاران پرداخت شده است. همچنين 
پرداخت اعتبارات عمرانى از مرز 30 هزار 

ميليارد تومان نيز گذشت.
ــخ به اين پرسش كه آيا در  وى در پاس
ــراى عدم اجراى تعهدات  قرارداد توتال ب
طرف مقابل پيش بينى شده است، اظهار 
كرد: در اين قرارداد شرايطى در نظر گرفته 
ــده كه اگر طرف مقابل از تعهدات خود  ش
ــدول كرد، ما چگونه عمل كنيم. تا االن  ع
كه هيچ اتفاقى نيفتاده است اما ما از حقوق 
ــى آييم.خبرنگارى از  ــود هم كوتاه نم خ
ــيد،آيا بهتر نيست كمكهاى  نوبخت پرس
خارجى خود را قطع كرده و به زلزله زدگان 
كمك كنيم كه نوبخت در پاسخ گفت: ما 
شرايط امنيتى خود را در نظر مى گيريم و 
ــاس آن به درستى تخصيص اعتبار  براس
داريم. هر موضوع  رديف هزينه هاى خود 

را دارد به طور مثال همانطور كه بيان شد 
دولت 281 ميليارد تومان كمك بالعوض 
ــهيالت ارزان  ــارد تومان تس و 659 ميلي
ــه زدگان در نظر گرفت  قيمت براى زلزل
است. ما بايد بتوانيم امنيت كشور خودمان 
را هم تامين كنيم.وى درباره اقدام آمريكا 
براى كاهش فروش نفت ايران و مغايرت 
آن با برجام، خاطر نشان كرد: كميته ويژه 
رسيدگى به اقدامات طرف مقابل در برجام 
فعال بوده و مصاديق نقض برجام را بررسى 
ــى كند. ما با هر نوع نقض برجام فعاالنه  م
ــت درباره درباره  برخورد مى كنيم.نوبخ
نقش كمك هاى مردمى به زلزله زدگان و 
كمك بيشتر مردم نسبت به دولت تصريح 
كرد: ما كمك هاى مردمى را تقديس مى 
كنيم و معتقديم دولت هيچگاه به تنهايى 
ــور را اداره كند و در تمام  ــى تواند كش نم
مسائل دولت بايد در كنار مردم باشد اما با 
توجه به حجم خسارات و مشكالت تحليل 
ــت كه بگوييم همه  غيرواقع بينانه اى اس
ــاى مردمى حل مى  ــكالت با كمكه مش
شود. نهادهاى نظام كه دولت نيز جزئى از 
آن است در منطقه كارهاى بزرگى در حال 
اجرا دارد.در ادامه خبرنگارى درباره اهداف 
سفر نوبخت به قم پرسيد كه وى در پاسخ 
ــا مراجع و  ــت رابطه وثيقى ب ــت: دول گف
ــه دارد و رئيس جمهور  ــاى علمي حوزه ه
فرزند حوزه و دانشگاه است. در هر فرصتى 
ــئوالن دولتى با  ــش بيايد مس هم كه پي
علماى قم و مشهد ديدار دارد. من در سفر 
خود به قم با آيات وحيد خراسانى، مكارم 
ــيرازى، جوادى آملى و نورى همدانى  ش
ديدار داشتم و گزارشى از وضعيت عمومى 
ــور و سياستهاى دولت را ارائه كردم و  كش
ــمندى  ــات و نصايح ارزش ــا نيز بيان علم

داشتند.

نوبخت:
 انتقاد رئيس جمهور از مسكن مهر به جا بود

فرمانده نيروى قدس سپاه در پيامى به 
ــر مقام معظم رهبرى با اعالم پايان  محض
ــجره خبيثه داعش، رهبرى  ــيطره ش س
ــان و پايدارى ملت، دولت،  حكيمانه ايش
ارتش و نيروهاى مردمى عراق و سوريه و 
ــهداى مدافع حرم از ديگر  مجاهدين و ش
كشورهاى اسالمى را عامل پيروزى جبهه 

مقاومت دانست.
به گزارش ايسنا، در پى پيروزى تاريخ 
ساز جبهه مقاومت اسالمى عراق و سوريه 
ــم تكفيرى و پايان يافتن  بر فتنه تروريس
سيطره داعش كه با پايين كشيدن پرچم 
ــتى در  ــروه امريكايى - صهيونيس اين گ

ــكر  ــردار سرلش ”ابوكمال“ رقم خورد؛ س
پاسدار حاج قاسم سليمانى فرمانده نيروى 
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمى، پيام 
ــم رهبرى  ــر مقام معظ مهمى به محض
ــه اى (مدظله العالى)  حضرت امام خامن

منتشر كرد. 
متن پيام به اين شرح است: 

بسم اهللا الرحمن الرحيم
«انّا َفَتحنا لََك فتحاً ُمبينا

ــجاع  ــارك رهبر عزيز و ش محضر مب
انقالب اسالمى

ــت اهللا العظمى امام خامنه  حضرت آي
اى مدظله العالى

سالم عليكم 
ــال قبل فتنه اى خطرناك  ــش س ش
شبيه فتنه هاى زمان اميرالمؤمنين (عليه 
السالم) كه فرصت و حالوت درك حقيقى 
اسالم ناب محمدى (ص) را از مسلمانان 
سلب نمود اين بار پيچيده و آغشته به سّم 
ــم و استكبار همچون طوفانى  صهيونيس

ويرانگر، عالم اسالمى را درنورديد. 
ــموم با هدف  اين فتنه خطرناك و مس
ــالمى و  ــيع در عالم اس آتش افروزى وس
درگير نمودن مسلمانان با يكديگر، توسط 
ــالم ايجاد گرديد. حركت  ــمنان اس دش
خبيثانه اى كه تحت نام ”حكومت اسالمى 
عراق و شام“ در همان ماه هاى اوليه موفق 
شد با اغفال دهها هزار جوان مسلمان دو 
ــيار اثر گذار و سرنوشت ساز  ــور ، بس كش
ــالمى ”عراق“ و ”سوريه“ را دچار  عالم اس
بحران بسيار خطرناكى كند و صد ها هزار 
ــورها را  ــر مربع از اراضى اين كش كيلومت
همراه با هزاران روستا، شهر و مراكز مهم 
استانى به تصرف درآورد و هزاران كارگاه و 
كارخانه و زيرساخت هاى مهم اين كشور 
ــگاهها،  ها از جمله، راهها، پل ها، پااليش
چاهها و خطوط نفت و گاز و نيروگاه هاى 
ــرق و موارد ديگرى از اين نوع را تخريب  ب
ــى همراه با آثار  ــهرهاى مهم نمودند و ش
گران بهاى تاريخى و تمدن ملى آنها را  با 

بمب گذارى از بين برده و يا سوزاندند. 
ــارت هاى وارده قابل  اگر چه آمار خس
احصاء نيست اما بررسى هاى اوليه حاكى 

از پانصد ميليارد دالر مى باشد. 
در اين حادثه، جنايات بسيار دردناكى 
كه غير قابل نمايش است رخ داد؛ از جمله: 
ــربريدن كودكان يا پوست كندن زنده  س
زنده مردان در مقابل خانواده هاى خود، به 
اسارت گرفتن دختران و زن هاى بى گناه 
و تجاوز به آنان، سوزاندن زنده زنده افراد و 

ذبح دسته جمعى صدها جوان. 

ــلمان اين كشورها متحير از  مردم مس
ــى گرفتار  ــموم, بخش ــان مس اين طوف
ــكاران تكفيرى  خنجرهاى برنده جنايت
ــر ديگر خانه و  ــد و ميليون ها نف گرديدن
ــانه خود را رها كرده و آواره شهرها و  كاش

كشورهاى ديگر شدند. 

ــجد و  ــياه، هزاران مس در اين فتنه س
مراكز مقدس مسلمانان تخريب و يا ويران 
ــراه امام  ــجد را به هم گرديد و بعضاً مس
ــزاران آن با هم منفجر  ــت و نماز گ جماع

نمودند. 
بيش از شش هزار جوان فريب خورده 
ــالم به صورت انتحارى با  به نام دفاع از اس
ــاى پر از مواد منفجره خود را در  خودروه
ــى  ــدارس، حت ــاجد، م ــن، مس ميادي
بيمارستانها و مراكز عمومى مسلمان ها 
ــه در نتيجه اين اعمال  منفجر كردند؛ ك
ــه ده ها هزار مرد، زن و كودك  جنايتكاران

بى گناه به شهادت رسيدند.  
ــا به اعتراف  ــى اين جنايت ها بن تمام
ــمى آمريكا كه هم  ــى ترين مقام رس عال
ــت جمهورى اين كشور را بر  اكنون رياس
عهده دارد توسط رهبران و سازمان هاى 
ــى و اجرا گرديده  مرتبط با آمريكا طراح
است كما اينكه همچنان اين روش توسط 
ــران كنونى آمريكا در حال طراحى و  رهب

اجرا است. 
ــبحان و  آنچه پس از لطف خداوند س
عنايت خاص رسول معظم اسالم (صل اهللا 
ــه) و اهل بيت گرانقدرش باعث  عليه و آل
ــياه و خطرناك  ــت اين توطئه س شكس
گرديد، رهبرى خردمندانه و هدايت هاى 
حكيمانه حضرت مستطاب عالى و مرجع 
عاليقدر حضرت آيت العظمى سيستانى 
ــيج كليه امكانات براى  بود كه موجب بس

مقابله با اين طوفان مسموم گرديد. 
يقيناً پايدارى دولت هاى عراق و سوريه 

و پايمردى ارتش ها و جوانان اين دو كشور 
ــدس و ديگر  ــعبى مق خصوصاً حشدالش
ــلمان ساير كشورها با حضور  جوانان مس
ــورى حزب اهللا به رهبرى  مقتدرانه و مح
ــيد حسن  ــيد پر افتخار آن، جناب س س
ــه اهللا تعالى )نقش تعيين  نصراهللا (حفظ
ــاندن اين  ــت كش كننده اى در به شكس

حادثه خطرناك داشتند. 
ــت و دولت  ــمند مل قطعاً نقش ارزش
ــالمى خصوصاً  خدمتگزار جمهورى اس
رياست محترم جمهورى اسالمى، مجلس، 
ــاى نظامى و  ــازمان ه ــاع و س وزارت دف
انتظامى و امنيتى كشورمان در حمايت از 
دولت ها و ملت هاى كشورهاى فوق الذكر 

قابل تقدير است. 
ــرباز مكلف شده از  حقير به عنوان س
ــب حضرتعالى در اين ميدان، با اتمام  جان
عمليات آزادسازى ابوكمال آخرين قلعه 
ــيدن پرچم اين گروه  داعش با پايين كش
ــتى و برافراشتن  آمريكايى – صهيونيس
ــيطره اين شجره  پرچم سوريه، پايان س
ــم و به  ــه را اعالم مى كن ــه ملعون خبيث
نمايندگى از كليه فرماندهان و مجاهدين 
گمنام اين صحنه و هزاران شهيد و جانباز 
ــوريه اى،  ــرم ايرانى، عراقى، س مدافع ح
ــتانى و پاكستانى كه براى  لبنانى، افغانس
ــلمانان و  ــس مس ــان و نوامي ــاع از ج دف
مقدسات آنان جان خود را فدا كردند اين 
پيروزى بسيار بزرگ و سرنوشت ساز را به 
حضرت عالى و ملت بزرگوار ايران اسالمى 
ــوريه و ديگر  و ملت هاى مظلوم عراق و س
مسلمانان جهان تبريك و تهنيت عرض 
ــكر را در مقابل  ــانى ش ــى نمايم و پيش م
پيشگاه خداوند قادر متعال به شكرانه اين 

پيروزى بزرگ بر زمين مى ساييم. 
َو َما النَّصراّال ِمن ِعنِداهللا الَعِزيِز الَحِكيم

فرزند و سربازتان
قاسم سليمانى»

سردار سليمانى در پيامى به رهبر انقالب اعالم كرد:

پايان سيطره داعش برعراق



شماره 3865    چهار  شنبه   1 آذر    1396آگهی

 دادنامه پرونده كالسه 9609980226500132 شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي  خواهان: رحيم فهيمي صفيارخان فرزند توفيق 
با وكالت آقاي غالمرضا كريم خاني فرزند عباس خوانده: مهين ايراني زينالي فرزند فرشاد   
چك  وجه  مطالبه  و  تاديه  تاخير  خسارت  مطالبه  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  خواسته ها:  
گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از 
ارجاع به اين حوزه و ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى 
امضاء كننده ذيل تشكيل و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت 
از ذات باري تعالي به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه  درخصوص 
وكيل  خاني  كريم  آقاي  وكالت  با  توفيق  فرزند  صفيارخان  فهيمي  رحيم  آقاي  دعوى 
محترم دادگستري بطرفيت خانم مهين ايراني زينالي فرزند فرشاد به خواسته مطالبه 
مبلغ432/000/000ريال موضوع سه فقره چك مستند دعوي به شماره هاي837713 
مورخ1396/1/30 – 837711 مورخ1395/7/30 و 837712 مورخ 1395/10/30 
با  بازارآهنگرها  شعبه  ايران  ملي  بانك  عهده  ريال  مبلغ144/000/000  به  هريك 
احتساب خسارت دادرسي و تاخير تاديه به شرح متن دادخواست تسليمي با التفات به 
اينكه وجود مستندات دعوي در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه 
مرقوم دارد و با عنايت به اينكه دعوي مطروح و مستندات آن مصون از هرگونه تعرض 
خوانده باقيمانده است با استصحاب بقاء دين بر ذمه خوانده دعوي خواهان را مقرون به 
واقع تشخيص و به استناد به مواد 198-502-515-519-522 قانون قانون آئين 
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 310و 313 قانون تجارت و 
تبصره الحاقي ماده 2 قانون صدور چك و ماده واحده استفساريه آن مصوب مجمع محترم 
تشخيص مصلحت نظام حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ432/000/000ريال 
بابت اصل خواسته و مبلغ15/182/000ريال بابت هزينه دادرسي و اوراق تقديمي كه 
مابه التفاوت آن پس از احتساب خسارت تاخير تاديه دريافت خواهد شد و حق الوكاله 
وكيل طبق تعرفه قانوني و همچنين پرداخت خسارت تاخير تاديه براساس نرخ شاخص 
تورم بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران راجع به اصل خواسته از تاريخ سررسيد چكها 
لغايت ايصال محكوم به در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد مدير محترم دفتر موظف 
است نسبت به دريافت ما به التفاوت هزينه دادرسي و ابطال تمبر اقدام نمايد.   راى 
صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110/111930                          دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومي حقوقي تهران  

كالسه950092/127/ج  اجرايي  پرونده  موجب  به  سوم  نوبت  مزايده  صورتجلسه 
آقاي مرتضي شجاعي و  له  تهران  از شعبه127 دادگاه عمومي  موضوع دادنامه صادره 
با توجه به معرفي  نادر شجاعي و غيره مبني بر دستور فروش مال مشاعي  عليه آقاي 
مال مشاعي و ارزيابي آن توسط كارشناس رسمي دادگستري كه به شرح ذيل توصيف 
و ارزيابي گرديده و مصون از اعتراض مانده است.   لذا مال مشاعي مقرر شد در روز 
چارشنبه 96/9/22 از ساعت 11:30 الي11 در دفتر اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد 
باهنر اتاق مزايده واقع در ضلع شمال غرب فلكه چهارم تهرانپارس از طريق مزايده 
بفروش برسد قيمت مال از پايه بهاي ارزيابي شده شروع و به شخص حقيقي يا حقوقي 
كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پيشنهادي نقدا 
و في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ظرف يك ماه از تاريخ برگزاري مزايده بايد 
در صندوق دادگستري توديع گردد پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك 
مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه 
مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از 
محل فروش پرداخت خواهد شد ضمنا طالبين در صورت تمايل ميتوانند پنج روز قبل از 
حلول مزايده با ارائه كارت شناسايي معتبر به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از 
مورد مزايده داده شود.   نظريه كارشناسي: ششدانگ پالك ثبتي6718/1159 بخش 
دو تهران واقع در نشاني نارمك خ جانبازان شرقي خيابان شهيدان ضعيف بن بست اول 
پالك46 كه متعلق است به يك قطعه زمين به مساحت108 مترمربع قطعه11 تفكيكي 
مفروز و مجزا شده از پالك فرعي248 و اصلي مرقوم واقع در بخش دو تهران حدود 
اربعه ملك شماًال بطول6 متر به پالك مجاور شرقا18 متر و غربًا نيز18متر به پالك مجاور 
و جنوبًا به طول سه متر به كوچه بن بست چهارمتري و سه متر به پالك مجاور اعياني دو 
طبقه قديمي بصورت دو واحد مسكوني در سمت شمالي عرصه واقع است كه مشتمل 
بر طبقات همكف و اول مي باشد كفها اكثرًا از موزائيك مي باشد گرمايش بخاري گازي 
و سرمايش كولرآبي مي باشد حسب االظهار خواهان ملك مورد نظر فاقد سكنه است 
و داراي انشعابات آب و برق و گازشهري مي باشد كه با عنايت به مراتب فوق و بافت 
منطقه موقعيت قرارگيري ملك و عوامل زماني و مكاني موثر در قضيه و بدون در نظر 
گرفتن هرگونه بدهي به شهرداري و بانكها و سازمانها و امور مالياتي و ساير ارگانها قيمت 
پايه ششدانگ ملك موصوف به مبلغ6/350/000/000 ريال برآورد و اعالم مي گردد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه 127  احكام  اجراي  دادورز        110/112176 

آگهى ابالغ دادخواست و ضمايم و وقت رسيدگي خواهان آقاي بهادر مرزبان به وكالت فرهاد 
خطيبي دادخواستى مبني بر پرداخت خسارت قرارداد و تحويل مبيع بطرفيت داود نظرنژاد 
و رسول نظرنژاد و رضا نفيسي خواه تسليم دفتر دادگاه  نموده كه باتوجه به عدم شناسايي 
نامبرده كه پس از ثبت كالسه960218 براي مورخ96/11/4 ساعت11 وقت رسيدگي 
تعيين گرديده به علت مجهول المكان بودن خواند به درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
از تاريخ نشر آگهى ظرف مهلت يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 

بهمرساند در صورت عدم حضور دادگاه غيابا رسيدگي خواهد نمود. 
رودهن    عمومي   دادگاه  دوم  شعبه  دفتر         110/11195    

 آگهي مزايده كالسه 950162 به موجب دستور فروش صادره از شعبه108 حقوقي 
ثبتي12و 13  پالك  بر فروش  مبني  عباسي  منير  عليه  عباسي  ابراهيم  آقاي  له  تهران 
ميزان  به  مشاعي  مالكين  بين  فروش  از  حاصل  بهاي  تقسيم  و  اصلي   812 از  فرعي 
حصه مالكانه به همين منظور موضوع كارشناسي رسمي دادگستري ارجاع و كارشناسي 
منتخب به شرح ذيل نسبت به ارزيابي و توصيف آن اقدام نمود آدرس ملك نياوران 
شهيد مقدسي شهيد احمد زماني خيابان همايون پ22 مجتمع سپيد طبقه اول واحد11 
شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در وسط طبقه اول به مساحت99/90 مترمربع 
بانضمام انباري شماره 3 و به مساحت11/73 مترمربع با قدرالسهم از عرصه و زيربنا 
داراي  با قدمت 37  اول ساختماني 3 طبقه  آپارتمان در طبقه  و مشتركات  و مشاعات 
16 واحد اين ساختمان مشتميل بر زيرزمين پاركينگ و موتورخانه و طبقات همكف و 
اول هر طبقه به صورت 8 واحد آپارتمان در 2 بلوك كه در سمت غرب و شرق عرصه 
واقع شده و حياط مياني به صورت شكيل در وسط دو بلوك شرقي و غربي قرار گرفته 
از  مشاعي  راهروهاي  و  پله  راه  كف  برجسته  نما سيماني  باشد  مي  آسانسور  فاقد  بنا 
سنگ و كف پاركينگ موزائيك آپارتمان فوق داراي 2 باب اتاق خواب پذيرايي و هال 
و نشيمن متصل آشپزخانه و سرويس بهداشتي كفها اكثرا موكت و مفروش مي باشد و 
سقف به صورت شيبدار و ارتفاع حدود 4 متر مي باشد كابينت فلزي گرمايش شوفاژ و 
سرمايش كولرآبي داراي آيفون تصويري و اشتراك برق اختصاصي و انشعاب آن و گاز 
شهري كه فاقد سكنه مي باشد با عنايت به بافت منطقه و موقعيت قرارگيري آپارتمان 
و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي و نداشتن منع قانوني جهت نقل و انتقال 
ارزش ششدانگ آپارتمان فوق برابر است با مبلغ 12 ميليارد ريال هشتصد ميليون 
ريال معادل12/800/000/000ريال كه مقرر است از طريق مزايده حضوري در تاريخ 
96/9/20 از ساعت 11 الي 12 صبح به شخصي كه باالترين مبلغ را پيشنهاد مي دهد 
صندوق  به  المجلس  في  و  نقدا  را  پيشنهادي  مبلغ  درصد  ده  بايد  خريدار  و  فروخته 
دادگستري توديع و الباقي را ظرف يك ماه به صندوق دادگستري پرداخت نمايد در غير 
اينصورت ده درصد پرداختي پس از كسر هزينه ها به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
مي گردد مزايده راس ساعت و تاريخ مقرر در آگهي در دفتر اجراي احكام  مجتمع قضايي 

عدالت با حضور نماينده دادستان برگزار مي گردد. 
تهران عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  شعبه 108  احكام  اجراي      110/112004  
درخواست  بموجب  كالسه   پرونده  غيرمنقول  اموال  مزايده  اگهي   
دادنامه  شماره  و  مورخ95/11/9  شماره6046  به  مربوطه  حكم  اجراي 
مربوطه9409970259501228-94/10/20 و اجراييه 9510420259500428 
-95/12/17 محكوم عليه آقاي رحيم شريفي رسولي فرزند اسداله محكوم است به 
پرداخت مبلغ 490/000/000 ريال در حق محكوم له سهيال محمدي خان قشالقي نوروز 
و پرداخت25/000/000ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت 1-نام و 
نام خانوادگي صاحب ملك: مالكيت مشاعي رحيم شريفي و شركاء 2- محل وقوع ملك 
و توصيف اجمالي و كاربري آن: تهران خ وحدت اسالمي بن بست شهشهاني بن بست 
سوم غربي پ2زنگ2 ساختماني سه طبقه داراي 3واحد آپارتمان اسكلت فلزي نام آجر 
بناي  سند  و  مستقل  برق  و  مشترك  گاز  و  آب  انشعاب  داراي  آسانسور  فاقد  فشاري 
و  آشپزخانه  و  بهداشتي  و سرويس  اتاق خواب  يك  داراي  آپارتمان  باالي40 سال هر 
كابينت فلزي سيستم سرمايش كولرآبي و گرمايش بخاري گازي كاربري ملك مسكوني و 
داراي ساكن مي باشد.   3-وضعيت ثبتي: دو دانگ از ششدانگ يك ملك مسكوني با 
بناي احداثي در آن به مساحت86/70 مترمربع قطعه تفكيكي شماره1 فرعي از 3208 
اصلي مفروز و مجزي شده از پالك فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش5 تهران به شماره 
ثبت65625 ص237 دفتر94 داراي سند مالكيت به شماره چاپي201561 سري پ 
داراي سه جلد سنددو دانگ4- مورد مزايده: مستندا به ماده 51 قانون اجراي احكام 
مدني و همچنين ماده 137 همان قانون ناظر به ماده 135 قانون مذكور از ششدانگ مي 
باشد كه كارشناس رسمي دادگستري سيد رضا ديباجي ارزش آنرا به مبلغ پايه مزايده 
2/490/000/000ريال و دو دانگ مشاعي 830/000/000ريال تعيين نموده است. 
 مقررگرديد ملك مذكور در تاريخ 96/09/22 از ساعت 13:30الي 14در واحد مزايده 
مجتمع قضايي شهيد مدني تهران واقع در خيابان انقالب خ قدس روبروي خيابان پورسينا 
از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه شروع و كسى كه باالترين قيمت 
برنده  از  المجلس  فى  معامله  ثمن   %10 بود  خواهد  مزايده  برنده  نمايد  پيشنهاد  را 
مزايده اخذ و خريدار بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب 
سيباى شماره 2171299079005 نزد بانك ملي شعبه بزرگمهر كد603 به نام حساب 
سپرده جاري مجتمع قضايي واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد در غير 
اينصورت ده درصد پرداختي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد بديهي است 
در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و تائيد مزايده ملك مذكور به نام خريدار 
منتقل خواهد شد كسانيكه تمايل به شركت در مزايده و بازديد ملك موصوف را دارند 
بازديد  تا مقدمات  اين شعبه مراجعه  به اجراي احكام  از مزايده  ميتوانند 5 روز قبل 
فراهم گردد ضمنا هزينه انتقال رسمى بعهده خريدار مى باشد و اين شعبه هيچ تعهدى 

در خصوص تخليه و تحويل ملك موصوف ندارد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   57 شعبه  احكام  اجراى  دادورز       110/112104  

آگهى اجرائيه  مشخصات محكوم له/ محكوم لهم بانك ملي ايران مشخصات محكوم  عليه/
محكوم عليهم آقاى حسنعلي عزيزي فرزند حاجي آقا و گل نساء شفيعي و شركت توسعه 
صنايع الوج و مجيد مالميران فرزند احمد و مهدي شفيعي فرزند علي محكوم به: به موجب 
اجراى حكم دادنامه شماره9409972161700987 مورخ 1394/10/5  درخواست 
محكوم عليها بصورت تضامني محكوم اند به پرداخت مبلغ موضوع خواسته بابت اصل 
خواسته بانضمام خسارت دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه تا زمان اجراي 
حكم براساس شاخص بانك مركزي در حق خواهان و پرداخت هزينه اجرا در حق دولت 

110/111846         دفتر شعبه81 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران   

آگهي فراخوان مناقصه عمومي 96/59
               یک مرحله ای –  )ارزیابی کیفی( 

 شرکت گاز استان خوزستان واقع در اهواز – میدان شهید بندر – ابتدای بزرگراه اهواز سربندر در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات 
نسبت به برگزاری مناقصه عمومی به شرح زیر اقدام نماید :

1-شرح مختصر خدمات: امداد گاز رسانی به شهرها و روستاهای بهبهان، امیدیه، آغاجاری، رامشیر، هندیجان
 2-محل اجرای خدمات: شهرها و روستاهای بهبهان، امیدیه، آغاجاری، رامشیر، هندیجان

3-تاریخ و مهلت تحویل استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران: حداکثر 14 روز بعد از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
4-نام و نشانی مدیر طرح: اهواز – مدیریت بهره برداری – ساختمان بهره برداری

5-نحوه دریافت اسناد مناقصه: حضوری و هزینه خرید آن 150000 ریال می باشد.
6- محل توزیع اسناد: اهواز – میدان شهید بندر – شرکت گاز استان خوزستان – امور پیمانها

7-تاریخ توزیع اسناد: پس از بررسی مدارک و اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده واصله از سوی مناقصه گران و انجام ارزیابی، اسناد مناقصه بین 
شرکتهای واجد شرایط توزیع خواهد شد.

8-داشتن تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی انجام کار مطابق استانداردهای رایج شرکت ملی گاز ایران.
9-تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران منوط به تکمیل پرونده ارزیابی می باشد و داشتن گواهی تعیین صالحیت رتبه بندی مرتبط با موضوع 
مناقصه از اداره کار و امور اجتماعی مربوطه حسب مورد و نامه آخرین تغییرات آن شرکت )اعتبار زمان( بهمراه اعالم آمادگی و ذکر شناسه ملی 
حقوقی و ارائه کدپستی و تلفن تماس الزامی است. شرکت بهمراه اعالم آمادگی و ذکر شناسه ملی حقوقی و ارائه کدپستی و تلفن تماس الزامی 

است.
10-داشتن گواهی ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور اجتماعی الزامی است.

11- ارائه مدارک و فرم های استعالم ارزیابی تکمیل شده از سوی مناقصه گران هیچگونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد 
نخواهد کرد.

 12-کلیه مناقصه گران می بایست توان تهیه تضمین معتبر شرکت در مناقصه طبق مفاد آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره
 123402/ت 50659 هـ مصوب 94/9/29 را دارا باشند.

13- برخورداری از توانایی مالی و فنی کافی جهت اجرای قرارداد.
14- ارائه سوابق مرتبط کاری و تجربه اجرای کارهای مشابه و برخورداری از حسن سابقه.

 ضمناً آگهی های این شرکت در شبکه اطالع رسانی شرکت گاز استان خوزستان www.NIGC-KHGC.ir  و همچنین پایگاه ملی مناقصات 
درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/8/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/9/1

شماره مجوز: 1396.3892
روابط عمومی شرکت گاز استان خوزستان

نوبت دوم شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خوزستان

آگهی نوبتی س�ه ماهه دوم س�ال 96 ثبت اس�ناد وامالک منطقه یک س�نندج
بموجب مواد 11 و 12 قانون ثبت و مواد 52 و 59 آئین نامه و تبصره 4 ماده 148 اصالحی قانون مزبور امالک مفروزی که در سه ماهه دوم سال 96 برای آنها اظهارنامه تنظیم گردیده 
و مجهول بودن آنها تائید شده است ذیاًل جهت اطالع عموم آگهی می شود کسانی که نسبت به این امالک اعتراض دارند مستنداً به ماده 16 قانون ثبت می توانند اعتراض کتبی 
خود را از تاریخ انتشـار اولین نوبت این آگهی در روزنامه ظرف مدت 90 روز به ثبت سـنندج تسـلیم و رسید دریافت نمایند. بدیهی است برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب 73/03/25 و ماده 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت معترض باید از تاریخ تسـلیم اعتراض کتبی به ثبت ظرف مدت یک ماه نسـبت به 
تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی مربوط به تقدیم دادخواست به مرجع قضائی را به واحد ثبتی ارائه نمایند در صورت عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست 
اداره ثبت در حدود مقررات اقدام الزم معمول می نماید. ضمنا" باتوجه به ماده 17 قانون ثبت چنانچه بین دیگران و متقاضی دعوایی در دادگستری قبال اقامه و هم اکنون در جریان 
باشد اشخاص طرف دعوی بایستی گواهی الزم را از دادگاه اخذ و در مهلت 90 روز مزبور به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت ثبت سنندج نسبت به ادامه عملیات ثبتی 

برابر مقررات اقدام می نماید و حق آنان ساقط خواهد شد. این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر خواهد شد. 
1ـ ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 12/94 متر مربع بنام شهرداری سنندج تحت پالک 2956 اصلی بخش 3 سنندج 

2ـ ششدانگ یک باب مسجد شینه بنام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج به مساحت 243/10 متر مربع تحت پالک 230 فرعی از 2727 اصلی بخش 3 سنندج
3ـ ششـدانگ یک باب مسـجد قریه بوربان بنام اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان سـنندج به مسـاحت 178/79 متر مربع تحت پالک 176 فرعی از 2729 اصلی بخش 3 

سنندج
4ـ ششدانگ یک باب مسجد قریه برازان بنام اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سنندج به مساحت 401/19 متر مربع تحت پالک 612 فرعی از 2744 اصلی بخش 3 سنندج

تاریخ چاپ انتشار نوبت اول:1396/08/01-تاریخ چاپ انتشار نوبت دوم: 1396/09/01
رئیس ثبت منطقه یک سنندجـ  بهنام قباد

 

 
 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد

 
 )1077( شماره مزايده مرجع    100963145000002مزايده عمومي شماره تجديد آگهي 

 
 دستگاه 3اي  موتور سيكلتهاي مزايده  -دستگاه  21اسقاطي خودروهاي 

 
به شرح مذكور و با جزئيـات منـدرج در اسـناد     خود  خودروهاي در نظر دارد  اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد

) و بـا شـماره  مزايـده      Www.setadiran.ir(  بـه نشـاني   مزايده را با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكـي دولـت  
 نيكي به فروش برساند .وبه صورت الكتر  100963145000002

سـاعت  تـا  :  از طريق سـتاد  مهلت دريافت اسناد مزايده 01/09/96روز چهارشنبه  14:00اعت : س ستاد زمان انتشار در سايت
: سـاعت  آخرين مهلت ارسال پيشـنهاد قيمـت     06/09/96تا  02/09/96 از :تاريخ بازديد  06/09/96شنبه مورخ دوروز  14:00
 18/09/96 روز شنبه مورخ 09:00:ساعت زمان بازگشايي  18/09/96روز شنبه مورخ  08:00

 20/09/96شنبه مورخ  دو: روز زمان اعالم به برنده 
 دستگاه موتورسيكلت) 3(تنها در مزايده منع قانوني ندارد. مذكور شركت كاركنان دولت در مزايده

 فروش خودروهاي اسقاطي صرفا به مراكز اسقاط داراي مجوز امكان پذير مي باشد.
 ضمناً رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد :

برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شـامل خريـد و    – 1
 شركت در مزايده ( وديعه ) ، ارسال پيشنهاد قيمت  ود هزينه مربوطه ) ، پرداخت تضميندريافت اسناد مزايده ( در صورت وج

 بازگشايي پاكات ، اعالم به برنده ، واريز وجه مزايده و تحويل كاال در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مي باشد .
در  قبل از ارائه پيشنهاد از اقالم موضوع مزايـده مزايده گران  ، خودروهاي مورد مزايدهپيشنهاد ميگردد با توجه به تنوع  – 2

شهرستان يزد انتهاي بلوار نواب صفوي نبش چهار راه صابر يزدي اداره منابع طبيعـي   –تان يزد محل استقرار آنها واقع در اس
 . و آبخيزداري شهرستان يزد بازديد به عمل آورند

مندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي ( توكن ) با شـماره هـاي ذيـل    ه عالق – 3
 :تماس حاصل نمايند 

 021-41934مركز پشتيباني و راهبري سامانه :  
 85193768و  88969737دفتر ثبت نام استان تهران : 

 )  www.setadiran.ir اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ، در سايت سامانه (
 بخش ثبت نام / پروفايل مزايده گر موجود است .

وپايگاه ملي اطالع   www.yazd.frw.org.ir آبخيزداري استان يزد به نشانيضمنا آگهي در سايت اداره كل منابع طبيعي و 
 درج گرديده است. iets.mporg.irرساني مناقصات به نشاني 

 01/09/96آگهي نوبت اول 
 04/09/96آگهي نوبت دوم 

 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان يزد روابط عمومي

روزنام�ه هدف و اقتصاد آماده عقد قرارداد با فعاالن مطبوعاتي جهت سرپرس�تي روزنامه در 
استانهاي زير مي باشد:

4-خراسان جنوبی3-خراسان شمالی2- سمنان1- فارس

دادنامه
پرونده کالسه9609982810400531شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی قزوین 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای مصطفی کاظمی فرزند احمد به نشانی استان قزوین-شهرستان 

قزوین-بلوار خرمشهر-کوچه صفری پور-پالک 6-شماره تماس09198484048
خوانده: آقای طاهر یکه زارع فرزند بهمن به نش��انی قزوین –شهرستان آبیک-
بلوار شهید باهنر-خیابان شهیدرجایی-پالک 15 –شماره تماس09123828160 
خواسته ها:1- مطالبه وجه چک 2-مطالبه خسارت دادرسی3- مطالبه خسارت 
تاخی��ر تادی��ه رای دادگاه:در خصوص دعوای : آقای مصطف��ی کاظمی فرزند احمد 
بطرفی��ت آقای طاهر یکه زارع فرزند بهمن و بخواس��ته مطالبه وجه 2 فقره چک بال 
محل ب��ه ش��ماره ه��ای 2388/0883/86 و 0156/110043 م��ورخ  94/8/15 و 
95/7/13 عهده بانک تجارت و صادرات مجموعا بالغ بر: 526، 468، 276 با احتساب 
خسارات دادرسی متعلق و تاخیر تادیه با عنایت به محتویات پرونده تشکیلی و نظر به 
مس��تندات مصدق تقدیمی خواهان دعوا که مصون از اغتراض باقی مانده اس��ت و با 
توجه به اینکه خوانده دفاعی ارائه نداده و نیز دلیلی که حاکی از تادیه دین خویش و یا 
تحصیل برائت ذمه در مقابل خواهان باشد به دادگاه ارائه نشده و نظر به اینکه وجود 
الشه سند تجاری در ید خواهان دلیل بستانکاری ایشان و نیز اماره مدیونیت خوانده 
دعوا محس��وب می گردد علیهذا دادگاه با احراز اش��تغال ذمه خوانده دعوا و نیز بنابر 
مقتضای قاعده استصحاب دعوای مطروحه معنون را موجه و محمول بر صحت تلقی 
نموده و مستندا به مواد 249 و بعد از آن از قانون تجارت و نیز مواد 2، 198،502، 515 
،519،522 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوا به تادیه مبلغ 
276/468/526 ریال بعنوان اصل خواس��ته و نیز به تادیه خسارات دادرسی متعلق و 
همچنین زیان دیرکرد طلب از تاریخ سررس��ید چکها لغایت یوم االداء مطابق تعرفه 
های ذیربط در حق خواهان دعوا صادر و اعالم می نماید این حکم غیابی است و ظرف 
مهلت بیس��ت روزپس از ابالغ  قابل وا خواهی در این محکمه و س��پس ظرف همان 

مهلت و پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین می باشد.
رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی قزوین

----------------------------------------------
ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست و ضمائم به آقای صیاد فیروزی

خواهان خانم رقیه افش��ار ونگینی دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای صیاد 
فیروزی به خواسته استرداد الشه چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609982821300652 شعبه 3 شورای حل اختالف شهرستان قزوین ثبت 
و وقت رس��یدگی مورخ 1396/10/6 س��اعت 9:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرسي مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میگردد 
تاخوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشاني کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم رادریافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسیدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه3 شورای حل اختالف شهرستان قزوین

----------------------------------------------
دادنامه 

پرونده کالس��ه 9609982810900703 ش��عبه 3 دادگاه خانواده شهرستان 
قزوین) 9 خانواده سابق( تصمیم نهایی شماره

خواهان:خانم فاطمه پندند فرزند محمد به نشانی قزوین- خ نوروزیان-خ حکمت 
52 به سمت بلوار حکیم-نبش نرگس 9- جنب آرایشگاه مردانه سون-پ 18-طبقه 

سوم 
خوانده:آقای کامران ترکی فرزند الماس به نشاني مجهول المکان

خواسته ها:1-اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی2-مطالبه مهریه3-مطالبه 
خسارت دادرسی

دادگاه با توجه به محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از 
خداوند متعال به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:در خصوص دادخواست خانم فاطمه پندند فرزند محمد به طرفیت 
همس��رش آقای کامران ترکی فرزند الماس بخواسته مطالبه مهریه مندرج در سند 
نکاح فیمابین به شماره 295519 دفترخانه ازدواج شماره 303 به تعداد 94 سکه از 
124 س��که که تعداد 30 قطعه س��که را قبال اجرا گذاش��ته ام ولی خواهان تاکنون 
پرداخت نکرده اند بشرح دادخواست نظر به اینکه به مجرد عقد زن مالک مهریه می 
گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می بایس��ت به وی پرداخت گردد و 
خوانده الحاظ مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی دعوت علیرغم انقضاء مهلت و 
انتظار کافی در جلس��ه دادگاه حاضر نش��ده و در خصوص خواس��ته خواهان انکار یا 
تکذیبی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت مهریه وی و برائت ذمه خویش اقامه ننموده 
است بنا بمراتب ضمن احراز رابطه زوجیت بین آنان دادگاه با اخذ نظر قاضی مشاور 
خانوانده دعوای خواهان را وارد تش��خیص داده و مس��تندا به مواد 198 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و ماده 1082 قانون مدنی و تبصره آن حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مهریه خ9واهان به تعداد 94 عدد سکه تمام بهار آزادی و هزینه دادرسی که 
در والحد اجرای احکام مدنی محاس��به خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید.ضمنا در خصوص اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی قبال اتخاذ تصمیم شده 
است.. را ی صادره غیابی بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و سپس ظرف مدت 20روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید 

نظر مرکز استان قزوین می باشد. 
رئیس شعبه 3 دادگاه خانواده قزوین

----------------------------------------------
اجرائیه 

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم 
1-نام:قدیر نام خانوادگی:اکبری نام پدر:جانعلی نشاني: قزوین- نواب جنوبی-خ 

مهر-پالک 13
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم
1-نام:سیدرضا نام خانوادگی:هاشمی 

مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له/محکوم علیه
نام:عل��ی نام خانوادگی:کش��اورز قدیمی نام پدر:حس��ین نش��انی:قزوین- خ 
ش��هرداری-ک خالقی پ 12 واحد 1 ن��وع رابطه:وکیل محکوم له/محکوم لهم:قدیر 

اکبری 
محک��وم به:بموج��ب درخواس��ت اج��راي حک��م مربوط��ه ب��ه ش��ماره 
9610092822900395 وش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9609972822900056 
محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت 35000000 ریال به عنوان اصل خواس��ته 
و1225000ریال بابت هزینه دادرس��ی حق الوکال��ه طبق تعرفه در حق محکوم له 
محکوم و اعالم می دارد که اجرای احکام ش��ورا مکلف است که خسارت تاخیر تادیه 
چک فوق الذکر را از تاریخ س��ر رس��ید آن مورخ 1394/2/25 لغایت اجرای حکم بر 
طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه اخذ ودر حق محکوم له ایصال 

نماید ضمنا نیم عشر در حق اجراست.
مسئول دفتر شعبه 19 شورای حل اختالف شهرستان قزوین

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9309982822900451ش��عبه 19 ش��ورای حل اختالف 

شهرستان قزوین دادنامه شماره 9409972822900183
خواهان: آقای رستم ش��فیعی کلوعلیا فرزند قربان با وکالت آقای علی کشاورز 
قدیمی فرزند حسین به نشانی قزوین- خیابان شهرداری-کوچه شهید خالقی پالک 

12 واحد 1  
خوانده: خانم عذرا طارمیلر فرزند موس��ی به نشانی شهرستان قزوین-شهرک 
مهدیه خیابان ولیعصر کوچه نرگس پالک 6 کدپستی 3414775115 )آدرس بانکی 

همان است لطفا الصادق گردد( 
خواسته: مطالبه وجه چک

رای قاضی ش��ورا:در خصوص دعوی خواهان آقای رستم شفیعی کلوعلیا فرزند 
قربان با وکالت آقای علی کشاورز قدیمی بطرفیت خوانده عذرا طارمیلر فرزند موسی 
ب��ه خواس��ته مبل��غ 40000000 ری��ال وجه ی��ک فقره چ��ک بانکی به ش��ماره  
406513/4202 از حس��اب جاری به شماره 2118052385 عهده بانک تجارت با 
احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خواهان مدعی شده به موجب 
یک فقره چک فوق التوصیف مبلغ 40000000 ریال از خوانده طلبکار می باشد که 
مشار الیه با وصف مراجعات متعدد از تادیه دین خود امتناع می نماید شورا با عنایت 
به خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول چک موصوف که بر طبق مقررات قانونی 
ص��ادر ش��ده و علی االصول وج��ود و بقای آن در ی��د خواهان ، ظهور در اش��تغال و 
اس��تمرارذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از آن جایی که 
خوانده دعوی با وصف ابالغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای 
نیز به این مرجع تقدیم ننموده و بدین ترتیب مس��تندات دعوی و خواسته مطروحه 
مص��ون از هر گونه ایراد و تعرض خوانده باقی مانده از این رو ش��ورا با توجه به مراتب 
مطروحه دعوای خواهان را وارد و ثابت دانسته و با استناد به مواد 198 ، 515  و 522 
از قانون آیین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به م��اده  قانون چک مصوب1355 با 
اصالحی��ه ه��ای بعدی آن و مواد 310 و 313  از قان��ون تجارت خوانده را به پرداخت 
40000000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و 150000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
طبق تعرفه بابت حق الوکاله در حق خواهان محکوم و اعالم میدارد که اجرای احکام 
ش��ورا مکلف است که خس��ارت تاخیر تادیه چک فوق الذکر را از تاریخ سر رسید آن 
مورخ 93/5/10 لغایت اجرای حکم بر طبق شاخص بانک مرکزی محاسبه و از خوانده 
اخذ و در حق خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مضی مدت مذکور ظرف بیست روز قابل 

اعتراضدر شعب محترم دادگاههای عمومی قزوین است.
قاضی شعبه 19 شورای حل اختالف شهرستان قزوین

----------------------------------------------
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

آگهی ابالغ وقت رس��یدگی دادخوس��ت وضمائم به آقای عب��اس باقری فرزند 
حسین

خواهان آقای کریم بلوچ الش��اری  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عباس 
باقری فرزند حس��ین به خواس��ته تقاضای تقسیط محکوم به مطرح که به این شعبه 
ارجاع و به ش��ماره پرون��ده کالس��ه9609983423100439 ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی)حقوق��ی( دادگس��تری شهرس��تان جیرفت ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 
1396/10/24 وساعت 12:30 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 
قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک 
ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

دادگاه حاضر گردد.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان جیرفت- 

جواد ارسالنی
----------------------------------------------

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست
خواهان موسسه مالی و اعتباری ملل با وکالت خانم ملیحه فرامرزپور دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای محمدعلی کریمی فرزند مراد به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 
شصت و دو میلیون و پانصد هزار ریال مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالس��ه9609983490500343 شورای حل اختالف شماره5 شهرستان جیرفت 
ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/10/06 وساعت 09:00 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مس��ئول دفتر ش��ورای حل اختالف شماره5شهرس��تان جیرف��ت- منصوره 

امیرمحمدی دولت آباد
----------------------------------------------

حصر وراثت
در خصوص دادخواست خانم فاطمه خیرخواه بندکوه فرزند حیدر بشناسنامه 
شماره461باستناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به 
شماره960513تقدیم این شورا نموده  و چنین اشعار داشته است که شادروان رسول 
دریابار فرزند ابراهیم بشناسنامه شماره6080223945در تاریخ 1395/09/25 در 
اقامتگاه دائمی خود درگذشته  و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 1- فاطمه خیرخواه 
بندک��وه بشناس��نامه ش��ماره461مادر متوف��ی2- ابراهی��م دریابار بشناس��نامه 
شماره390پدر متوفی. لذا مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی 
ش��ود تا هر کس��ی حقی یا حقوقی یا دیونی یا وصیتنامه ای اعم از رسمی یا عادی از 
متوفی دارد ارائه دهد درغیر این صورت شورا ظرف مدت یک ماه پس از انتشار گواهی 

حصر وراثت را صادر می نماید.م/الف:419
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان کهنوج- عبدالرضا ورزنده

----------------------------------------------
آگهی نوبتی  

 شماره 5/96/6340-1396/7/15طبق دستور العمل مواد 59-66 قانون ثبت 
اس��ناد در س��ه ماهه دوم س��ال 1396 از بخش 12اردبیل پ��الک 13اصلی وبخش 
13اردبیل از پالکهای 33و37اصلی شهرس��تان مش��گین ش��هر وحومه امالکی که 

تقاضای پذیرش ثبت بعمل آمده بشرح ذیل آگهی میگردد.
از بخش 12اردبیل-از شماره های فرعی قریه نقدی علیا پالک 13اصلی

 1214فرعی مفروزه از 13اصلی آقای رضا عسگر خانی فرزند میرزا خان مقدار 
21ش��عیر و96صدم یک ش��عیر مشاع از نودو شش شعیر شش��دانگ یک بابخانه به 
مساحت 280/80متر مربع از مالکیت اولیه میرزا خان عسگر خانی برابر رای مورخه 

1396/3/10
از بخش 13اردبیل-از شماره های فرعی قریه عور پالک 33 اصلی 

 225فرعی مفروزه از 33اصلی آقایان ترحم – رحمان-ابراهیم-فراحم- پرویز-
رحیم هر کدام نسبت به دو سهم از 18سهم وخانمها راضیه-مرضیه-هاجر-حمایت 
نسبت به یک سهم از 18س��هم همگی فیروزی حسین حاجلو فرزندان عزیر وخانم 
عزیزه نوبخت حسین حاجیلو فرزند خانکشی نسبت به دو سهم از 18سهم نسبت به 
مقدار 8شعیر ویک هفتم یک شعیر وپنج خردل مشاع از ششدانگ یک باب انباری با 
محوطه به مساحت 610متر مربع از مالکیت اولیه وسهم مشاعی آقای محمد جعفری 

عوری
از شماره های فرعی شهرستان مشگین شهر  پالک 37 اصلی

 4596فرع��ی مفروزه از 1600فرعی  آقایان رجب وغالم هر دو بنی آدم خیاوی 
فرزندان فضل اهلل ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24متر مربع 

باقی مانده 6839شش��دانگ فرعی مف��روزه از 37اصلی آقای لطیف محمدی 
کیگلو فرزند عزیز ششدانگ یک باب خانه به مساحت 122متر مربع 

19753فرعی مفروزه از 1505فرعی آقای س��لیم گنجه فرزند جمال سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 183/65متر مربع از مالکیت اولیه حمید 

معماری 
19770فرعی مفروزه از 1612اصلی آقایان س��ید حسن وسید جالل حیدری 
اندزقی وآقای محمد حیدری فرزندان میر سلیم ششدانگ یک باب ساختمان تجاری 

ومسکونی به مساحت 350/50متر مربع بالسویه وبالمناصفه 
19771فرعی مفروزه از 54فرعی احد ایمان زاده فرزند خیراله شش��دانگ یک 

باب خانه به مساحت 170متر مربع 
19785فرعی مف��روزه از 1708فرعی آقای حس��ن گل محمدی فرزند ملک 

ششدانگ یکبابخانه به مساحت 104متر مربع 
 19791فرع��ی مفروزه از 1594فرعی آقای حس��ین روحی اردی  فرزند علی 

ویردی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 180متر مربع
 19792فرع��ی مف��روزه از 1544فرع��ی آقای علی ناقلی آلن��ی فرزند یحیی  

ششدانگ یکقطعه زمین  به مساحت 284/80متر مربع
19795فرع��ی مف��روزه از 7036فرعی آق��ای علی درگاهی   فرزند حس��ین 

ششدانگ یکباب ساختمان تجار ی مسکونی نیمه تمام به مساحت 116متر مربع
19799فرع��ی مف��روزه از 1585فرعی آقای صفر پور عباس��ی الهرود   فرزند 
محمودمقدار س��ه دانگ مش��اع از  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 142/20متر 

مربع
19800فرعی مفروزه از 37فرعی آقایان ابلقارومیالد هر دو حبیب اللهی فرزندان 
حمید مقدار 69ش��عیر مش��اع از 96ش��عیر شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 

85/65متر مربع منحصرا جهت الحاق به پالک 19453فرعی 
19802فرع��ی مف��روزه از 1645فرعی آق��ای عنایت قوی ب��ازو فرزند احمد 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 211/75متر مربع 
19816فرعی مفروزه از 7036فرعی ناهیده خیر جو س��اربان  فرزند خیر علی  

ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 122/5متر مربع 
19817فرعی مفروزه از 1223فرعی آقای شهروز دادگری خیاوی  فرزندرحیم 

ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 125متر مربع 
19818فرع��ی مف��روزه از 1579فرعی آقای مجتبی مجید پ��ور   فرزندجواد 

ششدانگ یک قطعه زمین   به مساحت 149/85متر مربع  
19820فرعی مفروزه از 3625فرعی اداره کل فرهنگ ارش��اد اس��المی استان 
اردبیل به شناس��ه ملی 14003178062شش��دانگ یکباب کتابخانه به مس��احت 

608متر مربع 
 19821فرعی مفروزه از 1701فرعی آقای قدرت قلی پریخانی  فرزندصاحبعلی 

ششدانگ یک قطعه زمین محصور   به مساحت 334/55متر مربع
19822فرعی مفروزه از 2442فرع��ی آقای غالمرضا محمدی فرزندقربانعلی  

ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 116متر مربع 
مطابق ماده 16قانون ثبت اسناد وامالک هر کس به امالک مندرج در این آگهی 
اعتراض وواخوهی داشته باشد از تاریخ انتشار اولین نوبت این اگهی نسبت به آگهی 
نوبتی س��ه ماه ونس��بت به آگهی اصالحی به مدت یک ماه اعت��راض در ثبت محل 
پذیرفت��ه وبرابر ماده 86اصالحی آیین نامه قانون ثبت اس��ناد وامالک اعتراض کتبا 
ومستقیما به اداره ثبتی که آگهی منتشر می نماید تسلیم معترض ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت دادخواس��ت مراجع ذیصالح قضائی تس��لیم 

وگواهی طرح دعوی اخذ وبه اداره ثبت تسلیم نماید. 
تاریخ انتش��ار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1396/8/1  تاریخ انتشار نوبت دوم 

روز چهار شنبه مورخه 1396/9/1 
مسعود تقی زاده خیاوی    - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان مشگین شهر
----------------------------------------------

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه آقای مالک نصیری طی درخواس��ت وارده ش��ماره 6/96/9370-
96/8/16با ارائه 2برگ استشهادیه وسایر مدارک الزم اعالم نموده ششدانگ یک باب 
خانه وباغچه به پالک 105/81اصلی واقع در قریه لنبر  بخش 8  حوزه ثبتی خلخال 
که در دفتر جلد 5صفحه 350ذیل ثبت 747به نام نامبرده  ثبت سند مالکیت بشماره 
چاپی 017462/الف82صادر وتسلیم شده است و ششدانگ پالک مذکور برابر سند 
رسمی شماره 23972-85/5/26دفتر 24خلخال در قبال نزد بانک سپه خلخال در 
رهن قرار گرفته اس��ت  به علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود ش��ده است لذا مراتب در 
اجرای ماده 120 ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا هر کس نسبت 
به پالک مزبور معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد 
باید تا ده روز بعد از انتشار آگهی به اداره مراجعه واعتراض خودرا ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد ویا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود بعد از طی تشریفات 

قانونی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر وتسلیم خواهد شد . م الف:29
تاریخ انتشار : چها رشنبه مورخه 96/9/1   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان 

خلخال – بدیهی
----------------------------------------------

آگهی  ابالغ  وقت  رسیدگی پرونده  کالسه  : 961114
 خواهان خانم  الهه قربانی  گیالنده   فرزند  علی  به  طرفیت آقای  محمد  سولتی 
ارشادی  فرزند  بهلول دادخواستی  تسلیم  دادگاههای  عمومی  اردبیل  به  خواسته  
طالق  به  در خواست  زوجه  نموده  که  جهت  رسیدگی  به  شعبه  اول دادگاه  خانواده 
اردبیل  ارجاع  گردیده  و  وقت  رس��یدگی  روزچهارش��نبه مورخ��ه  96/10/6 راس  
ساعت  9 صبح  تعیین  و  بعلت  مجهول  المکان  بودن  خوانده  و  به در خواست  کتبی  
خواهان  و دستور  دادگاه  تجویز  ماده  73 قانون  آیین  دادرسی  مدنی  در یک  نوبت  
در یکی  از  جرائید  کثیر االنتشار  اگهی  میشود  تا  خوانده  از تاریخ  نشر  آگهی  ظرف  
ی��ک  م��اه  به  دفتر  دادگاه  مراجعه  و  ضمن  اعالم  نش��انی  کامل  خود  نس��خه  دوم  
دادخواس��ت  و  ضمائم  را  دریافت  و  در  وقت  مقرر  باال  جهت  رس��یدگی  ومعرفی 
شهود  خود در دادگاه  حضور  بهم  رسانند .و  ظرف یک هفته پس  از  نشر  آگهی داور  

خود را  به  دادگاه  معرفی  نماید.
مدیر  دفتر  شعبه  اول دادگاه  خانواده شهرستان اردبیل  -  شیر زاده
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شعبه بانك تجارت در سر پل ذهاب بازگشايى شد

ــيب ديده  ــانى به هموطنان آس ــتاى خدمت رس در راس
ــر پل ذهاب و ارائه خدمات بانكى مورد نياز، شعبه  در زلزله س
ــتان فعاليت خود را سر گرفت.در  بانك تجارت در اين شهرس
ــعبه اين بانك در  پى زلزله هفته گذشته استان كرمانشاه ش
شهرستان سر پل ذهاب با آسيب ديدگى جدى مواجه شد كه 
پس از پيگيرى هاى انجام شده و در راستاى تسهيل خدمت 
ــعبه اين بانك در محل موقت از روز  ــتريان ، ش رسانى به مش
ــد.در اين گزارش آمده است  ــنبه 29 آبان بازگشايى ش دوش
عمليات مرمت و بازسازى شعبه آسيب ديده بانك تجارت در 
سرپل ذهاب در اسرع وقت به انجام رسيده تا خللى در خدمت 

رسانى به مشتريان ايجاد نشود.
    

جايزه ويژه 50 ميليون ريالى بانك ايران زمين، 
براى انتخاب نام «بات تلگرامى»

ــات تلگرامى خود را از  بانك ايران زمين در نظر دارد نام رب
طريق كاربران و مشتريان انتخاب و به بهترين پيشنهاد يك 
ــه گزارش روابط  ــون ريالى را اهدا كند.ب جايزه ويژه 50 ميلي
ــى بانك ايران زمين،  عمومى بانك ايران زمين، ربات تلگرام
ــتاى معرفى بانكدارى آينده، بر بستر  ابزارى است كه در راس
شبكه هاى اجتماعى پياده سازى شده است. اين ربات، يكى از 
كانالهاى ارتباطى ما است كه در هر ساعت از شبانه روز امكان 
ارائه خدمات را به مشتريان فراهم آورده است.ما اعتقاد داريم 
ــترى حاضر است؛ و در  كه بايد در جايى حاضر باشيم كه مش
جايى خدمت رسانى كنيم كه مشتريان از ما درخواست مى 
ــع را طراحى كرده ايم كه در  كنند.لذا با اين نگرش رباتى جام
ــت را در خود دارد،  حال حاضر امكان ارائه حدود 120 خدم
ــه مرور رونمايى  ــيارى از آنها رونمايى و برخى از آنها ب كه بس
مى شود.در همين راستا تصميم گرفتيم با توجه به استقبال 
ــيار خوبى كه از اين ربات صورت گرفته انتخاب نام آن را  بس

شما مخاطبين گرامى واگذار كنيم.
    

اثرات كاهش نرخ سود سپرده ها
ــرارى ثبات در  ــاره به برق ــك قوامين با اش مديرعامل بان
ــود سپرده ها، بيان  عملكرد نظام بانكى پس از كاهش نرخ س
ــرايط بهترى براى تنظيم منابع و مصارف  داشت: بانك ها ش
خود به دست آورده اند.غالمحسن تقى نتاج در گفتگو با ايِبنا، 
با اشاره به عملكرد 6 ماهه بانك قوامين و با بيان اينكه روند رشد 
عملكرد اين بانك در سال جارى نيز مانند سال گذشته ادامه 
داشته است، گفت: در عين حال، ثبات بيشتر و بهترى نيز در 
ــتيم.مديرعامل بانك قوامين به ابالغيه  منابع و مصارف داش
يازدهم شهريورماه سال جارى بانك مركزى در زمينه كاهش 
نرخ سود سپرده هاى بانكى اشاره كرد و اظهارداشت: بيشتر 
ــنامه بودند و از اينرو در دو ماه گذشته،  بانك ها تابع اين بخش
ــبى در عملكرد نظام بانكى كشور هستيم. شاهد ثبات مناس

وى تصريح كرد: ادامه اين روند مى تواند نويدبخش روزهاى 
ــه بانك ها مى  ــد و به دليل اينك بهترى براى نظام بانكى باش
ــته باشند، مى  توانند در منابع خود برنامه ريزى بهترى داش

توانند مصارف را نيز متناسب با آن تنظيم كنند.

خبر

خبر
امكان كارت به كارت

 19 بانك در اپليكيشن آپ
به سرويس كارت به كارت اپليكيشن 
آپ كه اپليكيشن شركت آسان پرداخت 
ــت، امكان انتقال وجه شتابى  پرشين اس
ــپه نيز اضافه شد.به  از كارت هاى بانك س
ــرويس كارت به كارت اپليكيشن آپ  س
ــان پرداخت  ــن شركت آس كه اپليكيش
ــت، امكان انتقال وجه شتابى  پرشين اس
از كارت هاى بانك سپه نيز اضافه شد.آپ 
ــتم عامل هاى  كه قابل نصب روى سيس
ــكان كارت به  ــت، ام اندرويد و iOS اس
كارت از مبدأ 19 بانك را داراست.كاربران 
اپليكيشن آپ مى توانند در حال حاضر از 
مبدأ كارت هاى آينده، اقتصاد نوين، انصار، 
ــعه  ــت بانك ايران، توس ايران زمين، پس
ــالت،  ــت ايرانيان، دى، رس تعاون، حكم
ــهر، صنعت و  ــپه، سرمايه، ش سامان، س
ــاورزى، گردشگرى،  معدن، قوامين، كش
ملى و مهر اقتصاد به كليه كارت هاى عضو 

شتاب كارت به كارت كنند.
    

مجمع عمومى عادى ساليانه 
بطور فوق العاده بيمه آسيا 

برگزار شد
ــاليانه بطور  مجمع عمومى عادى س
ــور5/91  ــيا با حض ــوق العاده بيمه آس ف
ــهامداران، مديرعامل و اعضاى  درصد س
هيأت مديره بيمه آسيا ، نمايندگان وزارت 
ــى، بيمه مركزى  ــادى و داراي امور اقتص
جمهورى اسالمى ايران، سازمان بورس 
ــازمان حسابرسى روز  و اوراق بهادار و س
ــنبه 96/8/29 برگزار شد.براساس  دوش
ــه مجمع عمومى عادى  ــتور جلس دس
ساليانه بطور فوق العاده بيمه آسيا مبنى 
بر انتخاب عضو غير موظف ، شركت پويا 
فراز كيش به عنوان عضو غير موظف هيات 
مديره بيمه آسيا (عضو حقوقى) انتخاب 
شد.بنابر اين گزارش در حال حاضر فضل 
ــات مديره و عضو  اله معظمى(رئيس هي
غير موظف)، دكتر ابراهيم كاردگر(نايب 
ــر عامل) به  ــره و مدي رئيس هيات مدي
نمايندگى از وزارت امور اقتصادى و دارايى 
ــعود بادين(معاون بيمه هاى اموال  ، مس
ــركت  و عضو موظف) به نمايندگى از ش
سرمايه گذارى توسعه معين ملت و دكتر 
ــى و اقتصادى  نيما نوراللهى(معاون مال
ــركت  و عضو موظف) به نمايندگى از ش
ــات مديره  ــن در هي ــتاره عمران زمي س

شركت بيمه آسيا حضور دارند.

مديرعامل بانك صادرات ايران با حضور در مناطق 
زلزله زده غرب كشور ضمن ديدار با مردم آسيب ديده 
شهرها و روستاهاى غرب استان كرمانشاه، از نزديك 
در جريان ميزان خسارات و مشكالت موجود، خدمات 
رسانى هاى انجام شده و نيازمندى هاى مالى آنها قرار 
ــتورات الزم براى رسيدگى فورى به اين  گرفت و دس

امور را صادر كرد.
ــادرات ايران،  ــط عمومى بانك ص به گزارش رواب
ــادرات ايران  ــياوش زراعتى، مديرعامل بانك ص س
ــت ويژه استاندارى كرمانشاه  پس از شركت در نشس
ــتاهاى تخريب شده منطقه و  با سفر به شهرها و روس
در راستاى كاهش آالم مردم و همكاران حادثه ديده، 
ــكيل كارگروه ويژه جهت ترميم روحيه  دستور تش
همكاران، توقف وصول مطالبات تا بازگشت به حالت 
عادى و پيش بينى استمهال بدهى آسيب ديدگان را 
صادر كرد. وى در عين حال بر تداوم كمك رسانى ها  

به مردم منطقه تاكيد كرد.
در اين سفر كه برخى مقامات بانك از جمله حسن 
ــت و  ــاور مدير عامل و مدير امور حراس فراهانى مش
ــعب و بازاريابى،  حفاظت، على حاجى پور معاون ش
بهزاد قهرمانى مدير شعب استان كرمانشاه و حميد 
رضا رهبر رييس اداره كل روابط عمومى مدير عامل 
ــيب ديده بانك در  ــعب آس را همراهى مى كردند، ش
ــطح منطقه نيز مورد بازديد و ارزيابى قرار گرفت و  س

دستورات الزم براى بازسازى فورى آنها نيز صادر شد.
ــفر در  ــادرات ايران در اين س مديرعامل بانك ص
ــردم رنج ديده  ــانى م توصيف ويژگى و كرامات انس
منطقه، گفت: «مردمانى از جنس غيرت و شجاعت 
كه تاريخ همواره گوياى سرآمدى و پيشاهنگى آنان 
در عرصه هاى گوناگون ملى و منطقه اى بوده و ساليان 

ــه هاى پى در پى، معناى ايثار  اخير نيز با خلق حماس
ــتگى را در جبهه هاى جهاد حق عليه  و از خودگذش
باطل در دوران دفاع مقدس به كّرات متجلى ساخته 
و به نمايش گذاردند و همچنين صفاى مهمان نوازى 
ــتگى راه از تن  ــان سالهاست خس و گرماى محبتش
ــين(ع) مى زدايد، اين روزها  عاشقان اباعبداهللا الحس
بدليل جان باختن و جراحت جمع كثيرى از ايشان در 
حادثه دلخراش زلزله در پاره اى از تن وطن و خصوصاً 
ــه مقاوم و قهرمان پرور كرمانشاه و  استانهاى هميش
ــوگ عزيزانشان نشسته اند.  ايالم، داغدار بوده و به س
شدت اين ضايعه حزن انگيز و وسعت خسارات مادى 
ــديد  ــب تأثر بيكران و تألم ش ــوى وارده، موج و معن
ــالمى را يكباره در غمى عظيم فرو  گرديده و ايران اس

برده است».
ــى از يكايك  ــه نمايندگ ــزود: «اينجانب ب وى اف
ــت بانك صادرات ايران  ــوز و نوعدوس كاركنان دلس
ــارت ديدگان و  ــدردى و همراهى با خس ضمن هم

ــكاران عزيزى كه  ــدگان و على الخصوص هم بازمان
دچار خسران شده و يا در فقدان عزيزانشان عزادارند، 
ــگاه  ــراش و مصيبت وارده را به پيش اين حادثه دلخ
ــراب مقدمه  ــم (ارواحنا لت ــه اهللا االعظ حضرت بقي
ــه العالى) و ملت  ــم انقالب (مدظلّ الفدا)، رهبر معظ
صبور ايران تسليت عرض نموده و در همراهى با ماتم 
ــاه و ايالم و خانواده هاى داغدار و  مردم غيور كرمانش
ــال براى آن  ــيب ديده، از درگاه خداوند قادر متع آس
ــمانى و  ــيايى، مغفرت در مأواى آس ــافران عرش مس
ــالمت و عافيت عاجل و  براى مصدومان، صحت، س
ــكيبايى خواهانم و  براى بازماندگان محترم صبر و ش
زمان را مى خوانم كه خود سنگ صبورشان باشد. (ان 

شاءاّهللا) »
سياوش زراعتى تصريح كرد: «شايسته است كليه 
مديران و كاركنان خانواده بزرگ بانك صادرات ايران با 
تمام توان، ضمن همراهى و همدلى با آسيب ديدگان 
ــخت  ــام آالم وارده و گذر از روزهاى س در جهت التي

ــت و اهتمام ويژه  ــه با جديّ پيش رو، همچون هميش
تالش و مساعدت نمايند».

مديرعامل بانك صادرات ايران در ادامه اين بازديد 
با صدور دستوراتى به كليه معاونت ها و مديريت هاى 

مختلف بانك تاكيد كرد:
ــكيل  «ضمن رعايت كامل قوانين و مقررات با تش
ــتور كار قرار  كارگروه ويژه اى اقدامات ذيل را در دس
داده و گزارش فعاليت ها و نتايج حاصله را به واحدهاى 

ذيربط ارسال نمايند:
ــيدگى به  1- اهتمام جدى در ترميم روحيه و رس
وضعيت همكاران آسيب ديده و خانواده هاى محترم 

ايشان.
ــه كليه  ــه خدمات ب ــف در ارائ ــالش مضاع 2- ت
ــخاص مقيم مناطق حادثه ديده كه به تبع حادثه  اش

فوق، دچار خسارت شده اند.
ــبات  3- توقف پيگيرى وصول مطالبات و محاس
خسارت تأخير تأديه(وجه التزام)، بازپرداخت ديون و 
تعهدات مشتريان حادثه ديده، از زمان وقوع زلزله تا 

زمان بازگشت شرايط به حالت عادى.
ــتمهال  ــى تمهيدات الزم جهت اس 4- پيش بين

بدهى مشتريان آسيب ديده با قيد فوريت».
ــياوش زراعتى در خاتمه از تشريك مساعى و  س
كمك هاى بى شائبه تمامى كاركنان بانك و همچنين 
تالش ها و زحمات مديران و كاركنان مديريت شعب 
استان كرمانشاه در راستاى هماهنگى و ساماندهى 
ــدى و غيرنقدى،  جمع آورى و توزيع كمك هاى نق
خالصانه و خاضعانه كمال قدردانى و سپاسگزارى را به 
عمل آورد و اظهار كرد: « اين خدمات رسانى شايسته 
بايد تا رفع كامل شرايط بحرانى و بازگشت شرايط به 

وضعيت عادى استمرار يابد (اجركم عنداّهللا)

مساعدت بانك صادرات ايران در امهال وصول مطالبات آسيب ديدگان زلزله

شرايط وام  40 و 80ميليون تومانى بانك قرض الحسنه مهر ايران
ــا براى دادن  در حالى كه امروزه بانك ه
وام در بهترين حالت سودهاى 18 درصدى 
را از مردم مطالبه مى كنند، برخى بانك ها هم 
ــون تومانى با كارمزد  وام هاى چند ده ميلي

چهار درصد پرداخت مى كنند.
ــنا، در همين راستا يكى  به گزارش ايس
ــدام به ايجاد  ــنه اق از بانك هاى قرض الحس
ــهيالت 40 و 80 ميليون  ــا تس ــى ب طرح
ــت و  تومانى با كارمزد چهار درصد كرده اس
متقاضيان مى توانند به دوصورت واريز وجه 
ماهيانه يا ميانگين حساب ساليانه از مزاياى 

اين طرح بهره مند شوند.
ــنه مهرايران با هدف  بانك قرض الحس
ــه ايجاد  ــدام ب ــان اق ــهيل ازدواج جوان تس
طرح هايى به نام طرح يكم و دوم پيوند كرده 
ــاب  كه در طرح يكم، متقاضى با ايجاد حس
ــدول پرداخت طرح  ــه طبق ج و واريز وج
ــهيالت تا سقف 40 ميليون  مى تواند از تس
تومانى با كارمزد چهار درصد بهره مند شود؛ 
ــهيالت بر  به اين صورت كه در پرداخت تس
اساس ميانگين موجودى حساب، متقاضى 
طى سه سال هر سال با ميانگين 10 ميليون 

ــال  و 600 هزار تومان مى تواند در پايان س
ــهيالت 40 ميليون تومانى از اين  سوم تس
ــرح واريز ماهيانه  بانك دريافت كند. در ط
ــال اول با واريز  ــى مى تواند در س نيز متقاض
ــال دوم با  ــزار تومان، در س ماهيانه 450ه
واريز ماهيانه 650 هزار تومان و در سال سوم 
با واريز ماهيانه 950 هزار تومان در پايان سه 

سال از مزاياى اين طرح استفاده كند.
ــودى در اين  ــان تكميل موج مدت زم
ــال و دوره بازپرداخت  ــه س طرح يك تا س
ــت. اين طرح  ــز 36 ماهه اس ــهيالت ني تس

ــوام درجه يك  ــل انتقال به اق همچنين قاب
ــت.در طرح دوم پيوند مهر، متقاضى  نيز اس
ــاليانه  ــن موجودى س ــد با ميانگي مى توان
ــان طى دوره 10  6 ميليون و 150 هزار توم
ساله و در پايان دوره از تسهيالت 80 ميليون 
ــنه مهرايران  ــرض الحس ــى بانك ق تومان
استفاده كند. همچنين متقاضى مى تواند 
ــنه،  در طرح واريز ماهيانه اين قرض الحس
در سال اول ماهانه 650 هزارتومان واريز و تا 
سال دهم با 15 درصد افزايش در واريز وجه 
از اين تسهيالت استفاده كند. متقاضى در 

اين طرح در سال ابتدايى ماهيانه مبلغ 450 
ــال بايد اين  هزار تومن واريز مى كند و هر س
ــد تا در پايان  مبلغ را 26 درصد افزايش ده
ــهيالت 80ميليون  سال دهم بتواند از تس
تومانى استفاده كند. مدت زمان الزم جهت 
تكميل موجودى در اين طرح 5تا 10 سال 
و دوره ى بازپرداخت تسهيالت نيز 60 ماهه 
ــهيالت منافاتى با تسهيالت  است.اين تس
ــته و متقاضيان  ازدواج ديگر بانك ها نداش
ــه صورت همزمان  مى توانند از اين وام ها ب

استفاده كنند.

دادنامه 
ــعبه 4 دادگاه عمومى حقوقى  ــه  9509984432400617 ش ــده كالس پرون

شهرستان مهاباد تصميم نهايى شماره  9509974432401084 
خواهان : مديريت شعب پست بانك استان آذربايجان غربى با وكالت آقاى يونس 
بهمور فرزند بايزيد به نشانى آذربايجان غربى – مهاباد – خ طالقانى  شرقى ساختمان 

سرخبار  طبقه 2 واحد 2 
خواندگان : 1-آقاى سمكو  محمودفر فرزند عمر به نشانى مجهول المكان 

2- آقاى بختيار  رسولى اقدم فرزند رسول به نشانى مجهول المكان 
3-آقاى على رحيمى فرزند حسين به نشانى مجهول المكان 

خواسته : مطالبه وجه بابت ... 
ــيدگى  را اعالم و به  ــى مجموع اوراق و محتويات پرونده ختم رس دادگاه با بررس

شرح مبادرت به صدور راى مى نمايد.
راى دادگاه 

ــت آقاى يونس بهمور به وكالت  از پست بانك آذربايجان  در خصوص دادخواس
غربى به طرفيت  آقايان 1- سمكو  محمود فر فرزند عمر 2- بختيار رسولى اقدم فرزند 
رسول  3- على رحيمى فرزند حسين به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سيصد و پنجاه 
ميليون و سيصد و هفتاد هزار ريال  به انضمام هزينه دادرسى و اجرايى و حق الوكاله 
ــان  اجراى حكم :  بدين   ــه وفق قرار داد تنظيمى تا زم ــارت تاخير تادي وكيل و خس
ــت تقديمى و جلسه رسيدگى مورخ  ــرح مفاد دادخواس توضيح وكيل خواهان به ش
ــهيالت  بانك  ــته خوانده  رديف اول به مبلغ مذكور  را از تس ــار داش 95/12/14 اظه
خواهان استفاده  نموده و خواندگان  استفاده  نموده  و خواندگان  رديف دوم و سوم نيز 
ــهيالت   ــاط آن را  عهده دار و با توجه به عدم باز پرداخت تس ضمانت  بازپرداخت  اقس
ــط خوانده رديف اول و حسب تراضى  طرفين  و مفاد قرارداد تنظيمى كل طلب  توس
ــت.نهايتاَ خواستار صدور حكم به محكوميت  بانك از دين به حال تبديل گرديده اس
تضامنى خواندگان به شرح فوق  گرديده است دادگاه با توجه به اين كه خواندگان  با 
وجود  ابالغ قانونى اخطاريه از طريق نشر آگهى  ، در جلسه ى مقرر دادگاه حاضر نشده 
ــتندات ارائه شده توسط خواهان  ايراد و  انكارى به عمل نياورده اند و  ــبت به مس و نس
مستندات  يا شده بر اشتغال ذمه خواندگان  به ميزان خواسته   به نحو  تضامنى داللت 
داشته و نامبردگان  دليلى بر پرداخت دين و سقوط تعهدات  و برائت  ذمه ى  خود ابراز 
ــتحقاق  خواهان را بر  مطالبه   ــتحصاب بقاى دين  ،  اس ــته اند لذا دادگاه  با اس نداش
ــته  ثابت تشخيص داده و به  به استناد قانون نحوه ى وصول مطالبات بانك ها   خواس
مصوبه ى  1368/10/5 مجمع  تشخيص مصلحت نظام  و ماده واحده ى قانون   الحاق 
دو تبصره  به ماده 15 اصالحى قانون بانكدارى  بدون ربا مصوب  76/11/29 مجلس 
ــالمى و مواد  10 و 221 و 228 و 230 قانون مدنى  و مواد   198 و 515 و  ــوراى اس ش
ــى دادگاههاى عمومى و انقالب  در امور مدنى راى بر  519 و 522 قانون آيين دادرس
ــيصد و پنجاه ميليون و سيصد و  محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ س
هفتاد هزار ريال  بابت اصل دين به پرداخت  هزينه ى دادرسى به ماخذ محكوم به و 
خسارت  تاخير تاديه  وفق مفاد قرار داد تنظيمى  نسبت به كل محكوم به تا وصول كل 
بدهى بر اساس  محاسبه  صورت گرفته در مرحله اجراى حكم توسط اجراى احكام  و 
ــه قانونى در حق خواهان صادر و  ــه هاى اجرايى و حق الوكاله وكيل طبق تعرف هزين
اعالم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
شعبه و پس از انقضاى  مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در 

دادگاه محترم تجديد نظر مركز استان آذربايجان غربى مى باشد.9890 
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى مهاباد 

----------------------------------------------
مفقودى

سندكمپانى وبرگ سبز خودروى سوارى سايپا ARIOAT  مدل 94 به شماره 
پالك 726ط48ايران 99 به شماره موتور TNN4G16AE0000241  به شماره 
شاسى NAS321200F4900918  مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.9860
----------------------------------------------

مفقودى
برگ سبز وانت نيسان مدل 1364 به شماره انتظامى 118ج19ايران61 وشماره 
موتور 18124G  وشماره شاسى 032762 بنام بالل حسينى مفقودوازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد.9883
----------------------------------------------

مفقودى
برگ سبز خودروى وانت پيكان مدل 93 به شماره انتظامى 768ج24ايران37 
  118P0082193 وشماره موتور NAAA36AAOE6448117 به شماره شاسى

بنام حميرا قدسى نخطلو مفقود وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.9882
----------------------------------------------

مفقودى
ــبز وانت سايپا مدل 90 به شماره انتظامى 459ط85ايران27 به شماره  برگ س
ــى NAZDL104TKA040395  وشماره موتور 80041047 بنام توحيد  شاس

طهماسبى حيدراباد مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.9881
----------------------------------------------

مفقودى-اروميه 
كارت ماشين خودروى سوارى كار هيونداى سانتافه مدل 2015 به شماره پالك 
ــى   ــماره شاس ــماره موتور G4KEEU533611  وش ــه ش ــران 51 ب 184د76اي

KMHSU81CDFU446461  مفقود وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
----------------------------------------------

مفقودى – مينودشت 
ــند كمپانى و سند مالكيت سبز رنگ سوارى سمند به رنگ نقره اى متاليك  س
ــماره موتور 12483073228 و به شماره شاسى83225340 و به  مدل 1383 به ش
شماره پالك انتظامى 733 ط11 - ايران 69  به نام على اصغر رجبى  فرزند امامقلى 

به شماره ملى 5209780041 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   
----------------------------------------------

مفقودى – آزادشهر 
شناسنامه و مالكيت خودرو (برگ سبز) خوروى سوارى پژو آردى 1600 مدل 
ــماره موتور  ــماره پالك 917 ب 12 – ايران 59 و ش ــبز روغنى و به ش 83 به رنگ س
ــواد صادقلو فرزند  ــى 83119040 متعلق به ج ــماره شاس 11783018948 و ش

اسمعيل شماره شناسنامه 245 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
-------------------------------

مفقودى – آزادشهر 
ــنامه و مالكيت خودرو (برگ سبز) خوروى وانت مزدا 1600 مدل 64 به  شناس
رنگ سبز روغنى و به شماره پالك 976ع 24 – ايران 59 و شماره موتور 072776 و 
شماره شاسى 6461667 متعلق به عبدالعزيز بلونه فرزند بارك شماره شناسنامه 319 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

-------------------------------
مفقودى – آزادشهر 

ــنامه و مالكيت خودرو (برگ سبز) خوروى وانت مزدا 1600 مدل 63 به  شناس
رنگ آبى روغنى و به شماره پالك 118 ل 16 – ايران 69 و شماره موتور 061416 و 
شماره شاسى 6360280 متعلق به محمد اسدزاده فرزند على اكبر شماره شناسنامه 

247 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 
----------------------------------------------

مفقودى – آزادشهر 
ــنامه و مالكيت خودرو (برگ سبز) خوروى وانت مزدا 1800 مدل 66 به  شناس
ــماره موتور  ــالك 853 و 15 – ايران 42 و ش ــماره پ ــره اى متاليك و به ش ــگ نق رن
ــى 6680402 متعلق به داود يانق فرزند صفرمراد شماره  ــماره شاس 146030 و ش

شناسنامه 155 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
----------------------------------------------

مفقودى – آزادشهر 
شناسنامه و مالكيت خودرو (برگ سبز) خوروى سوارى پژو آردى 1600 مدل 
ــماره پالك 823 ه 13 – ايران 72 و شماره موتور  ــى روغنى و به ش 81 به رنگ طوس
22328102128 و شماره شاسى 81702075 متعلق به حسين كبرى قلعه سرى 
ــماره شناسنامه 908 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى  فرزند محمدقلى ش

باشد.  
----------------------------------------------

مفقودى – آزادشهر 
شناسنامه و مالكيت خودرو (برگ سبز) خوروى سوارى پژو آردى 1600 مدل 
ــى روغنى و به شماره پالك 883 ب 69 – ايران 59 و شماره موتور  81 به رنگ طوس
ــماره شاسى 81708048 متعلق به ملوك زمان خرم فرزند  22328108041 و ش

اكبر شماره شناسنامه 96 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  
----------------------------------------------

مفقودى – آزادشهر 
شناسنامه و مالكيت خودرو (برگ سبز) خوروى سوارى پژو 405 جى ال ايكس 
ــماره پالك 783 ج 32 – ايران 59 و شماره  ــى روغنى و به ش مدل 77 به رنگ طوس
موتور 22527701910 و شماره شاسى 77301288 متعلق به راضيه مقدس زاده 
فرزند فيروز شماره شناسنامه 159 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  
----------------------------------------------

آگهى دعوت – گنبد كاووس
آگهي دعوت نوبت دوم سهامداران شركت گلستان دشت مينو ( سهامي خاص 

(
ثبت شده بشماره 1107 مينودشت و شناسه ملى  10861651966

ــماره 3853 مورخه  ــدرج در روزنامه هدف و اقتصاد ش ــرو آگهى دعوت من پي
ــه  ــه مجمع عمومى فوق العاده مورخه 1396/08/29 و جلس 1396/08/14  و جلس
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخه 1396/08/29 با توجه به اينكه جلسات 
ــركت  ــر در صورت عدم ش ــيد ، لذا براى بار دوم آگهى منتش به حد نصاب الزم نرس
صاحبان سهام با رعايت ماده 28 و 25 اساسنامه تصميم گيرى به عمل خواهد آمد از 
ــات مجمع عمومي فوق العاده ،  ــهام دعوت بعمل مي آيد  در جلس كليه صاحبان س
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده شركت كه بترتيب در ساعت 8 و 10 مورخ 18 
/ 09 / 1396 در دفتر مركزى شركت به آدرس  استان گلستان - شهرستان مينودشت 
ــتى  ــن 35221598-017 كد پس ــدان بار تلف ــهد جنب مي ــاده تهران - مش - ج

4981638696 تشكيل ميگردد حضور بهم رسانند  
دستور جلسه

1-مجمع عمومي فوق العاده (نقل و انتقال سهام) 2-مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده ( انتخاب مديران - انتخاب بازرسين- بررسى و تصويب ترازنامه و صورتهاى 

مالى سال 95 )ساير مواردي كه در صال حيت مجامع فوق باشد .
هيئت مديره شركت

----------------------------------------------
آگهى حصر وراثت

آقاى/خانم   بانو كرد امير   داراى شماره  شناسنامه   320 به شرح  دادخواست  به 
كال سه 1/515/96از اين شورا   در خواست  گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
ــنامه 72در تاريخ  ــماره شناس ــرابى      به ش ــادروا ن مهدى قزوينى پير س داده كه ش
ــن الفوت آن  ــه ورثه حي ــدرود زندگى گفت ــود ب ــى خ ــگاه دائم 1390/4/27اقامت
ــه ش ش 145ت ت  ــرآبى ب ــت به1- گل محمد   قزوينى پير س مرحوممنحصر اس
ــه ش ش 320ت ت 1321/7/22 مادر  ــدر متوفى 2-  بانو  كرد  امير  ب 1329/1/1  پ

متوفى 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  شد  
 رئيس شعبه اول  شوراى حل اختالف شهرستان صحنه 

----------------------------------------------
آگهى حصر وراثت

ــين  مرادى    داراى  ــين آبادى  به وكالت  افش ــاپور  احمدى  حس آقاى/خانم   ش
شماره  شناسنامه   2 به شرح  دادخواست  به كال سه 577/96از اين شورا   در خواست  
ــادروا ن  عزيز مراد  احمدى   ــت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــى حصر وراث گواه
حسين آبادى به شماره شناسنامه 71در تاريخ 1368/4/14اقامتگاه دائمى خود بدرود 
زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوممنحصر است به1- مراد احمدى  به شماره  
ش ش 107 نسبت  با متوفى : پسرش 2- رضا مراد احمدى  حسين  آبادى  به ش ش  
1 نسبت  با متوفى  پسرش 3- غظنفر  احمدى  حسين آبادى  به ش ش7 14 نسبت 
با متوفى پسر 4-  شاپور احمدى  حسين آبادى  به ش ش2  نسبت با متوفى پسر 5-  
سعيد احمدى  حسين آبادى  به ش ش 193 نسبت با متوفى  پسر 6-  شهناز احمدى  
ــبت با متوفى  دختر 7-  عنبر  احمدى  حسين  ــين آبادى  به ش ش 1684  نس حس
آبادى  به ش ش 1 نسبت با متوفى  دختر 8-  شه افروز احمدى  حسين آبادى  به ش 
ــم  عزيزى بر آفتابى  به ش ش 58  ــا متوفى  دختر 9-  انارى خان ــبت ب ش 7271  نس

فرزند خدا بخش  نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  شد  
رئيس شعبه  اول شوراى  حل اختالف  شهرستان بيستون 

آگهى مزايده  اموال منقول  نوبت دوم 
در خصوص پر ونده  اجرايى  300/95اجرا  صادره از شعبه  اجراى احكام  مدنى 
شورا ى حل اختالف  هرسين  له  پيمان صفدرى  و عليه خانم  سييمين شهبازى   در 

اجراى احكام مدنى  شوراها  در نظر دارد  مال غير منقول  موصوف  زير را مطابق  ماده 
113 قانون اجراى احكام مدنى  به فروش  برساند

 مشخصات  مال منقول 
 نام ونام خانوادگى    صاحب  مال : سيمين  شهبازى  مال مورد مزايده  تعدادى 
ــرح 1-  ــهيد  نجفى  به ش ــهيد مصطفى   خمينى  كوچه ش لوازم  خانگى  واقع در  ش

يكدستگاه  موتور  سيكلت  مشخصات  مال منقول 
 نام ونام خانوادگى    صاحب  مال : سيمين  شهبازى  مال مورد مزايده  تعدادى 
ــرح 1-  ــهيد  نجفى  به ش ــهيد مصطفى   خمينى  كوچه ش لوازم  خانگى  واقع در  ش
يكدستگاه  موتور  سيكلت    به ارزش 6/000/000  ريال 2- كمد جا لباسى  به ارزش 
500/000ريال 3-بخارى گازى سه عدد  هر كدام به ارزش 1/000/000  ريال جمعا  
به ارزش 3/000/000 ريال 4- كمددراور  به ارزش 300/000ريال 5-  فنجان چينى  
ــه  به ارزش  ــان قهوه  خورى 12 تيك ــال 6-  فنج ــه ارزش 200/000 ري ــه  ب 12تكي
ــدام  400/000 ريال جمعا  ــر ك ــه چوبى  3 عدد ه ــم  بو ف ــال 7-  ني 100/000 ري
1/200/000 ريال 8- كترى پيركس 2عدد  هر كدام 50/000 ريال جمعا 100/000 
ــه ارزش 1/000/000 ريال جمعا  ــدام  ب ــه هر ك ــرش 12 مترى 2 تخت ــال 9- ف ري
ــه ارزش 1/000/000  ريال  ــرش 12 مترى يك تخته  ب ــال 10- ف 2/000/000  ري
ــال  جمعا  به مبلغ  ــه ارزش 500/000 ري ــه  هر كدام ب ــرى 2تخت ــرش 6 مت 11- ف
1/000/000  ريال 12 كمد  و يترينى  يك عدد  به ارزش 500/000 ريال 13-وسايل 
ــته 50/000  ريال جمعا به ارزش 1/900/000 ريال  ــته  هر بس ــپز خانه 38 بس آش
ــه ارزش 2/000/000 ريال 15-  ــه خوابيده  يك عدد  نو ب ــى آرايش  زنان 14-صندل
سبزى خرد كن  برقى يك عدد  به ارزش  300/000 ريال 16 پلى استيشن  يك عدد  
ــه ارزش  100/000 ريال 18-  ــال 17-ميز تلفن يك عدد  ب ــه ارزش  500/000 ري ب
ــين   لباس  ــتگاه ماش دوچرخه 16 يك عدد   به ارزش 2/000/000 ريال 1- يك دس
ــدد  به ارزش  ــعله يك ع ــال 20-  اجاق گاز 5 ش ــه ارزش 1/000/000 ري ــويى  ب ش
ــه ارزش 1/000/000  ريال 22-   ــره  ب ــل راحتى  7 نف ــال 21- مب 1/000/000 ري
ــت  به ارزش 500/000 ريال 23- ميز تلويزيون  يك عدد  به ارزش  رختخواب 4 دس
100/000 ريال 24- ميز آرايشگاه 2عدد  هر كدام به ارزش 200/000 ريال جمعا به  
ــتى قديمى  بدون ارزش 26- پشتى جديد  6عدد به  ارزش 400/000 ريال 25-  پش
ارزش 1/000/000 ريال 27-ميز اتو بى ارزش 2- فالكس چاى   بى ارزش 2- صافى 
برنج بى ارزش 30- دستگاه وى سى دى  سا مسونگ  50/000  ريال 31-  قابلمه رو 
6 عدد هر كدام 50/000 ريال  جمعا به ارزش 300/000ريال 32-  ماهى تابه رژيمى  
ــماور گازى  ــدد به ارزش 400/000ريال 33ـ كناره فرش بدون ارزش34ـ س يك ع
10ليترى يك عدد به ارزش 500/000ريال 36ـ كتاب فاقد ارزش 37ـ گلدان تزئينى 
ــونگ به ارزش  ــون 21سامس ــد ارزش39ـ تلويزي ــرش پله فاق ــد ارزش 38ـ ف فاق
ــونى 500/000ريال 42ـ  ــال 40ـ تابلو فاقد ارزش41ـ ضبط صوت س 300/000ري
ــز برقى به  ــد ارزش 44ـ پلوپ ــرى فاق ــوه گي ــد ارزش 43ـ آبمي ــتى فاق ــاك دس س
ارزش100/000ريال 45ـ دى وى دى يك عددبه ارزش 200/000ريال 46ـ صندلى 
ــى يك نفره 6عدد هر كدام 50/000ريال جمعا به ارزش 300/000ريال 47ـ ميز  رات
ــز جلو بلبلى 5عددهر كدام  ــدد به ارزش 100/000ريال 48ـ مي ــار خورى يك ع نه
ــع كل ارزش اقالم فوق به مبلغ  ــه ارزش250/000ريال ،جم ــال جمعا ب 50/000ري
31/700/000ريال برآورد شده است . ساعت وروز مزايده 96/9/27ساعت 10صبح 
مال مورد مزايده توسط هيئات كارشناسان به تاريخ 96/7/18ارزيابى گرديده طالبين 
مى باشد وخريداران مى توانند تا پنج روز قبل از موعد مقرر مزايده به اين اجرا واقع در 
هرسين ساختمان مركزى دادگسترى هرسين مراجعه تا ترتيب مالحظه آنها از مال 
ــروع مى شود وهركس  ــده ش ــود مزايده از قيمت ارزيابى ش موضوع آگهى فراهم ش
ــناخته شدو برنه مزايده 10درصد  ــنهاد نمايد برنده مزايده ش باالترين قيمت را پيش
ــپرده قبل از مزايده به حساب سپرده  ــنهادى را فى المجلس به عنوان س بهاى پيش
دادگسترى توديع ورسيد دريافت وباقيمانده آن را حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ 
ــاب مزبور واريز كند در صورت عدم موعد مقرر مطابق ماده 129قانون  مزايده به حس
ــپرده فوق الذكر پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط  اجراى احكام مدنى س

خواهد شد.
شفائىـ  دادورز اجراى احكام مدنى هرسين 

----------------------------------------------
اگهى ابالغ

نظر  به محكوميت منوچهرپرورى مقدم  فرزند  غالمحسين در  خصوص  پرونده  
كالسه  950211 در  راستاى  اجراى  احكام با توجه  به  مجهول  المكان  بودن ابالغ  
ــيله  به  آقاى  منوچهر   ــد لذا  بدينوس ــى  به  محكوم عليه مقدور  نش نظريه  كارشناس
پرورى  مقدم  فرزند  غالمحسين ابالغ  مى  گردد  ظرف  سه  روز پس  از رويت  آگهى 
جهت  رويت  نظريه  كارشناسى  به  شعبه  دوم  اجراى  احكام  خانواده واقع  درشهرك  

ادارى دادگاه  عمومى  حقوقى  اردبيل  مراجعه  نماييد .
اجراى  احكام  شعبه  2 دادگاه خانواده  شهرستان  اردبيل –محمدى

----------------------------------------------
آگهى  فقدان  سند مالكيت

ــتگاه  اپارتمان مسكونى  طبقه  همكف  به   ــند مالكيت يكدس نظر  بر  اينكه  س
ــرح   ــماره  1 فرعى  از1 فرعى از  1066 اصلى  واقع در  بخش  يك  اردبيل كه  به  ش ش
ــام آقاى  رحيم خياط نوروزى ثبت و   ــه  131 دفتر  115 ذيل ثبت 21737 بن صفح
ــت  وارده  به  شماره1014950-96/8/23 اعالم   ــتو  برابر درخواس صادر  گرديده  اس
داشته  كه  سند مالكيت به  پالك  ثبتى  فوق  الذكر به علت  نقل و انتقال مفقود  شده  
است و  پس  از  جستجوى  كامل پيدا  نگرديده  است.  تقاضاى  سند مالكيت  المثنى 
ــماره 139580003144000601- ــت لذا مراتب طبق  بخشنامه  ش را  نموده اس
96/8/25 به  دفاتر  اسناد رسمى حوزه  تابعه  ابالغ سپس  در  اجراى  تبصره يك  ماده  
120 اصالحى  ثبت موضوع  يكبار  در  روز  نامه  اگهى  گرديده  كه  هر  كس  ادعايى  
به  وجود  سند  مالكيت  يا  سند معامله  بنام خود  داشته  باشند  ظرف  مدت  ده  روز  
پس  از تاريخ  انتشار  اين  اگهى داليل قانونى يا  اصل  اسناد مالكيت  را  با  اخذ  رسيد  
ــت  پس  از  انقضاى  مدت  مقرره طى تشريفات   ــليم  اين  اداره  نمايد . بديهى  اس تس
قانونى سند مالكيت  المثنى بنام  اقاى  رحيم  خياط  نوروزى  صادر  و تسليم  خواهد  
ــند  اوليه  از  درجه  اعتبار  ساقط  خواهدشد .و  برابر سند  شماره  188446  ــد و س ش
دفتر خانه  25 اردبيل  نزد  صندوق  ضمانت سرمايه  گذارى  تعاون در  رهن  ميباشد 

 .
تاريخ انتشار  :  96/9/1  حيدرى  -  رئيس  ثبت منطقه  يك اردبيل

اجرائيه
ــانى  ــخصات محكوم له عثمان امينى بوكالت بهروز وفادار نش برگ اجرائيه مش

بوكان –خ حميدى –دفتر وكالت وفادار
مشخصات محكوم عليه اردوان يادگار –مجهول المكان

محكوم به –بموجب دادنامه شماره 39/347 مورخ 96/4/13 شعبه 39 شوراى 
حل اختالف باستناد راى غيابى ،قطعيت حاصل كرده است.خوانده محكوم است به 
تعويض پالك خودروى به شماره انتظامى 344ب66ايران26 دردفاتر تعويض پالك 
ــر دولتى لغايت زمان اجراى  ــى باضافه نيم عش .مبلغ 104500تومان هزينه دادرس
ــرف ده روز مفادانرا بموقع  ــت ازتاريخ ابالغ اجرائيه ظ ــوم عليه مكلف اس حكم.محك

اجراگذارد.9887
شعبه 39 شوراى حل اختالف بوكان

----------------------------------------------
آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم 

ــن نظر به اينكه آقاى ابوالفضل پور على  ــاى بهروز اكبرى يواالرى فرزند حس آق
دادخواستى به خواسته مطالبه وجه بطرفيت شما به شعبه 20 شوراى حل اختالف 
ــماره  20/960217ش ثبت كالسه شده نسبت به روز  ــليم نموده و به ش اروميه تس
شنبه مورخه  96/10/2 ساعت 10 صبح تعيين وقت گرديده است لذا طبق ماده 73  
قانون ايين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج 
ــار به دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف  ــما مى توانيد ظرف يك ماه پيش از انتش و ش
مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق الذكر جهت 
ــخه ثانى دادخواست و ضمائم  ابالغ شده محسوب و  ــيدگى حاضر شويد و اال نس رس

دادگاه غياباَ اتخاذ تصميم خواهد نمود.1498 
 مدير دفتر شعبه 2 شوراى حل اختالف اروميه

----------------------------------------------
دادنامه 

بتاريخ  1396/07/23 در وقت فوق العاده پرونده كالسه  ى 1014/96 شعبه 26 
شوراى حل اختالف تحت نظر است . با عنايت به اوراق و محتويات پرونده و نظريه ى 
ــه صدور راى  ــرح ذيل مبادرت ب ــيدگى را اعالم بش ــورا ختم رس ــى اعضاى  ش كتب

مينمايد.
راى قاضى شورا 

 در خصوص دادخواست  آقاى  مهران بريوه عليه آقاى خالد محمدى  به خواسته 
ى محكوميت خوانده به پرداخت  مبلغ  4/500/000 تومان بابت وجه سه فقره سفته 
ــماره هاى خزانه دارى  939423 – 098219 – 098220 با احتساب كليه ى   به ش
خسارات قانونى و تاخير تاديه نظر به وجود اصل سفته ها در يد خواهان كه داللت بر 
استقرار و بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان و اينكه خوانده عليرغم 
ابالغ اخطاريه  و ابالغ در جلسه ى دادرسى حضور نيافته و دفاع موثرى در قبال  دعواى  
ــورا دعواى خواهان را وارد  دانسته و  ــاس ش ــت بر اين اس مطروحه  بعمل نياورده اس
ــى مدنى و  ــتنداَ به مواد  194 – 198 – 515- 519 – 522 از قانون آيين دادرس مس
ــون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت  ــواد   307 – 308 – 309 از قان م
ــت مبلغ  69/250 تومان  ــته و پرداخ ــغ  4/500/000 تومان بعنوان اصل خواس مبل
ــى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ  تقديم دادخواست (  بعنوان هزينه دادرس
1396/9/6 ) لغايت  يوم وصول با رعايت تناسب تغيير  شاخص ساليانه كه در دايره ى  
ــود در حق خواهان  صادر و اعالم مى نمايد راى  ــبه مى ش اجراى  احكام مدنى  محاس
صادره غيابى و ظرف 20 روز قابل واخواهى در اين مرجع  و سپس ظرف 20 روز قابل 

اعتراض در محاكم عمومى جريان  مى باشد.9862
  قاضى 26 شوراى حل اختالف بوكان

----------------------------------------------
رونوشت آگهى حصر وراثت

ــماره  70 به شرح   ــنامه ش ــرابى   داراى  شناس ــمى س ــعيد قاس آقاى/خانم   س
دادخواست  به كال سه 1/745/96از اين دادگاه  در خواست  گواهى حصر وراثت نموده 
ــنامه  ــماره شناس ــرابى به ش ــمى س ــادروا ن النا قاس ــح داده كه ش ــن توضي و چني
3300431859در تاريخ 1395/2/25اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 

حين الفوت آن مرحوممنحصر است به :2نفر 
ــينعلى به ش ش 70نسبت با متوفى :پدر  ــعيد قاسمى سرابى فرزند حس 1- س
متوفى 2-  زهرا عاشورى جليل فرزند محرمعلى به ش ش 4040331842 نسبت با 

متوفى : مادر متوفى
بنا بر اظهارات خواهان متوفى ورثه ديگرى ندارد. 

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد 
تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او مى باشد از تاريخ 

نشر آگهى ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  شد  
 رئيس شعبه اول  دادگاه عمومى كنگاور

----------------------------------------------
سازمان  ثبت و اسناد  و امالك كشور

 دفتر ازدواج و طالق 29-14 كنگاور 
 سر دفتر : سيد محسن  مصباح

نام ونام  خانوادگى مخاطب  : رضافرجى – اقامتگاه : مجهول المكان-  آقاى رضا 
ــه 96/5/11-9609978370704110  ــى  فرزند عصمت اله  در اجراى  دادنام فرج
موظغفف به طالق  همسر تان  هستيد به شما  اخطار مى شود  ظرف يك هفته  به اين 

دفتر  مراجعه وگرنه طبق قانونى   عمل خواهد شد 
سر دفتر  طالق 14 كنگاور 

----------------------------------------------
آكهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم 

ــيدگى :96/10/10 روز يكشنبه ساعت  ــه پرونده :3/646/96     وقت رس كالس
9صبح 

ــهرك خزايىـ  كوچه  ــدآباد :ش خواهان : نجفعلى بهنياء فرزند محمدعلى ، اس
نيايش12

خوانده :حسين حسنى وال شبردى فرزند داريوش ، مجهول المكان 
خواسته : الزام به خواندگان به حضور دفتر خانه وانتقال سند يك دستگاه خودرو 
ــماره29-123    ص 41مقوم به دو ميليون وصد هزار تومان با احتساب  پرايد 132ش

كليه خسارات 
ــتى تسليم دادگاههاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به  خواهان دادخواس
شعبه چهارم شوراى حل اختالف كنگاور ارجاع گرديده ووقت رسيدگى تعيين شده 
به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور دادگاه وبه تجويز 
ــى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار  ماده73قانون آئين دادرس
آگهى مشود تا خوانده از تاريخ انتشار آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه 
ــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر  وضمن اعالم نش
وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حضور بهم رساند ،چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى 

الزم شود،فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود.

رئيس شعبه سوم شوراى حل اختالف كنگاور
----------------------------------------------

آگهى مزايده  اموال  غير منقول ( اسناد رهنى )
ــدانگ  يك واحد آپا رتمان   ــه 9600350  شش  به موجب پر ونده اجرائى  كالس
ــاير   ــكونى  واقع  در طبقه  دوم پالك 6376 فرعى از  3815و 5218 فرعى از س مس
فروعات از 1943 و 1944 و 3145 فرعى از 123- اصلى  بخش سه  حومه كر مانشاه  
ذيل 39903 صفحه 107 دفتر 219/3  با حدود  شماال   اوال به طول 4/25  متر ديوار  
به فضاى  پالك 5217 فرعى دوم شرقى  است به طول 1/25 متر سوم   به طول 3/90 
متر چهارم غربى است  به طول 1/25  متر ديوار و پنجره  به نور گير  اشتراكى  پنجم به 
طول 3/35  متر  ديوار به فضاى  پالك  5317 فرعى غربا اول به طول 70/4  مار دوم 
ــت به طول 2/20 متر ديوار و درب  به راه پله اشتراكى  سوم به طول 80/6   جنوبى اس
ــا  به طول 9/30 متر  ديوار و  ــوار به فضاى  پالك 3814و 5216 فرعى  جنوب ــر  دي مت
پنجره  شرقا  به طول 11/50  متر ديوار  به فضاى  پالك 3816و 5220 فرعى مشاعات 
ــماره 2 به  ــرح صورت مجلس   تفكيكى  با نضمام  پار كينگ   ش ــتر كات  به ش و مش
مساحت  10 متر  مربع  واقع در همكف  در آدرس  كر مانشاه ميدان آزادگان  شهرك 
صدرا  پشت تاالر  انتظار كوى 128  قطعه 10  به نام خديجه همتى  صادر شده  است  
طبق سند رهنى شماره 7086  دفتر خانه  105 در رهن  بانك  سامان  قرار گر فته  و 
طبق نظر كارشناسى  رسمى  به مبلغ 1/350/296/000  ريال ارزيابى  شده و پالك 
ــاختمان  فلزى  تعداد طبقات 3 نماى   ــكلت س فوق  با عرصه 161/78  مترمربع  اس
ــقف ها تير آهن  وتعداد قدمت سا ختمان 10 سال نوع  ــاختمان سنگ پوشش  س س
تاسيسات   داراى  انشعابات شامل گاز آب برق  تلفن  و گر مايشى واحد آپار تمان  به 
ــاحت  ــخصات واحد آپار تمان مس ــو مينه وكولر آبى و مش صورت  بخارى گازى ش
آپارتمان  110/68 متر مربع  داراى  كاربرى مسكونى و داراى  سه اتاق خواب  و آشپز 
خانه  كف سر اميك  سر ويس بهداشتى  كامل  حمام وداراى  رنگ آميزى  و فسمتى 
از  داخل آپارتمان  سنگ  تز ئينى  بكار رفته  كابينت  ام دى  اف وواحد  مذكور دارى  
يك واحد پاركينگ  به متراژ10 متر مربع مى باشد  سهل البيع  در طبقه دوم  مى باشد 
و حق  استفاده  از مشاعات و مشتركات  به قدر السهم  طبق  قانون  تملك و آئين  نامه 
ــه شنبه مورخ 96/9/28  ــاعت 9الى 12 روز س ــد  پالك فوق از س آپار تمانها مى باش
دراجراى  اسناد رهنى  كر مانشاه  واقع در بلوار بنت الهدى روبروى فرماندارى  از طريق 
مزايده  به فروش مى رسد مزايده از مبلغ ارزيابى شروع  و به باالترين قيمت پيشنهادى 
نقدا  فرو خته مى شود   الزم به ذكر است   پر داخت بدهى   هاى مر بوط  به آب  برق 
گاز اعم  از  حق انشعابات  ويا حق اشتراك  و مصرف در صورتى كه مورد مزايده  داراى 
آنها باشد  و نيز بدهى هاى  مالياتى  و عوارض  شهردارى  و غيره تا تريخ مز ايده  اعم از 
اينكه  رقم قطعى  آن معلوم  شده يا نشده  باشد  به عهده  برنده مز ايده است  و نيز در 
ــه  هاى فوق از محل مازاد  به برنده  ــود  مازاد وجوه پر داختى   بابت هزين ــورت  وج ص
مزايده  مسترد  خواهد شد  و نيم  عشر و حق مزايده  نقدا وصول  مى گردد   ضمنا ملك 
فوق  تا تاريخ 96/12/29 بيمه نمى  باشد چناچه روزه مزايده  تعطيل رسمى گردد  مز 

ايده  روز  ادارى  بعد از تعطيلى  در همان  ساعت و مكان مقرر  برگزار  خواهد  شد
  تاريخ انتشار : 96/9/1

 رئيس اجراى  اسنادرسمى كر مانشاه  قادرى 
----------------------------------------------

مفقودى كرمان
ــماره موتور:   ــفيد به ش ــدل1393 رنگ س ــودرو وانت پيكان م ــبز خ برگ س
ــى:  NAAA36AA5DG932535 به شماره  118P0035392 وشماره شاس
ــور    مفقود گرديده و از درجه اعتبار  ــران 45  به نام مريم بهرامپ ــالك 626 ط 46 اي پ

ساقط ميگردد.
----------------------------------------------

صورتجلسه مزايده
شماره پرونده:9509986141300186

زمان برگزارى مزايده:1396/9/19     نوبت مزايده:نوبت اول
مال مزايده: محل برگزارى مزايده:اجراى احكام مدنى خرمشهر

((مزايده اموال منقول))
ــتاى اجراى كالسه 951183له آقاى محمد مطورى فرزند عبادى عليه  درراس
ــاهرخ خانى فرزند صالح كه محكوم است به پرداخت 286901873  ريال درحق  ش
محكوم له مبلغ 53921000 ريال نيم عشردولتى درحق دولت  كه با توجه به معرفى 
ــى از طريق ارجاع به  ــخصات ذيل وبا توجه باارزياب ــب محكوم له با مش ــوال از جان ام
ــناس وتعيين قيمت وبا توجه به ابالغ نظريه كارشناس وعدم اعتراض طرفين  كارش
واجراى تشريفات مقرر،درجلسه 96/9/19 ساعت 8:30به مزايده گذاشته ميشود كه 
ــى شروع وبه باالترين مبلغ پيشنهادى به فروش مى رسد. مزايده از قيمت كارشناس

خريدار مكلف به پرداخت ده درصد(�10) ازقيمت پيشنهادى فى المجلس والباقى 
ظرف مدت يك ماه مى باشد كه در صورت عدم پرداخت الباقى مبلغ مزايده در مهلت 
مقرر ده درصد (10�) ازقيمت توديعى ضبط مى گردد وضمنا هزينه نقل وانتقال به 
عهده خريدار ملك است وخريدار مى تواند جهت رويت ملك تا پنج روز قبل از تاريخ 

مزايده با مراجعه به اجراى احكام حقوقى دادگسترى خرمشهر اقدام نمايد.
((مشخصات اموال))

ــوع دورمن  ــن موتور ديزل ن ــا ظرفيت 50ت ــك زنجيرى ب ــل بوم خش جرثقي
ــى وتعميركامل مدت دوسال است  6سيلندرغيرعملياتى ونيازمند تعميرات اساس
كارنكرده ونيازبه بازبينى كليه سيستمها وتجهيزات فاقد مجوز كاربرى دربندرومى 
ــى  ــود وارزش كارشناس ــت برابر ضوابط اداره گمرگ مجوزهاى مربوط اخذ ش بايس
450000000ريال چهارصدوپنجاه ميليون ريال وپايه مزايده مى باشد885/م/الف

اجراى احكام حقوقى دادگسترى خرمشهر-مطوريان
----------------------------------------------

آگهى مفقودى –خرم آباد 
كارت هوشمند رانندگى به شماره  2848974 متعلق به اينجانب علي فريادي 
فرزند رحم خدا متولد 1361/1/16  به شماره ملي 6129946651 صادره ازخرم آباد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
----------------------------------------------

آگهى فقدان اسناد مالكيت خودرو – خرم آباد  
ــمند تيپ  LX به شماره  ــواري س اينجانب احمد نوري زاده مالك خودروي س
ــه  بدن ــماره  ش  1390 ــدل  م 592ج19   -31 ــران  اي ــي  انتظام
ــور 12490179400 بعلت فقدان  ــماره موت NAACA1CB0BF244113 ش
ــناد فروش ايران خودرو تقاضاى رونوشت( المثنى) سند كمپاني مذكور را نموده  اس
ــت . لذا چنانچه هر شخص ادعايى در مورد خودروى مذكور دارد ظرف 10 روز به  اس
ــركت ايران خودرو ، واقع در پيكان شهر ساختمان  ــازمان فروش ش دفتر حقوقى س
ــت پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر  ــمند مراجعه نمايد . بديهى اس س

اقدام قانوني به عمل خواهد شد .
----------------------------------------------

ابالغ وقت

ــيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاى بهرام حسن زاده مردانى فرزند رحيم   رس
ــتى به طرفيت خوانده آقاى بهرام حسن زاده به  خواهان آقاى قربان توكلى دادخواس
ــماره پرونده  ــه ش ــعبه ارجاع وب ــه اين ش ــك مطرح ب ــه چ ــه وج ــته مطالب خواس
كالسه9609982890600162 شعبه 2شوراى حل اختالف شهرى دشتابى استان 
ــيدگي مورخ 1396/9/18وساعت9تعيين كه حسب دستور  قزوين ثبت و وقت رس
دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي 
گردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه2 شوراى حل اختالف شهرى دشتابى استان قزوين

----------------------------------------------
آگهى حصر وراثت

ــماره 2021به شرح دادخواست به  ــنامه ش خانم فتانه مظفرى زواركى شناس
ــه 960379 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  كالس
ــادروان بهادرقلى قاسمى وركى به شناسنامه 780 در تاريخ 1396/7/14  داده كه ش
ــت  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس

به:
1-بهتاش قاسمى وركى شماره شناسنامه 5046

فرزند اناث عبارتند از: 1-فاطمه قاسمى وركى كد ملى 4310006515
خانم ايران جليل پور مادر متوفى به شناسنامه500

فتانه مظفرى زواركى همسر دائمى متوفى مرحوم وراث ديگرى ندارد.
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد 
تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف 

مدت يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه اول  شوراى حل اختالف شهرمعلم كاليه

----------------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى 

ودادخواست وضمائم به آقاى/بخشى مرادى فرزند على وآقايان عبداله صمدى 
وجواد صمدى فرزندان نظر على خواهان بانك صادرات ايران به مديريت عاملى آقاى 
ــامان پور بطرفيت آقايان عبداله صمدى وجواد صمدى فرزندان نظر على  ابوالفتح س
وبخشى مرادى فرزند على به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه 
ــعبه5 دادگاه عمومى حقوقى  ــماره پرونده كالسه  9609982810500509 ش ش
قزوين ثبت گرديده ووقت رسيدگي مورخ 1396/10/03وساعت 9تعيين كه حسب 
دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي 
شود تاخوانده ظرف يك ماه  از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشى دادگاه حقوقى شعبه 5دادگاه عمومى حقوقى قزوين

----------------------------------------------
ابالغ وقت

 رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاى بهرام حسن زاده مريدانى فرزند رحيم 
ــتى به طرفيت خوانده آقاى بهرام حسن زاده به  خواهان آقاى قربان توكلى دادخواس
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه ارجاع و به ش ــه به اين ش ــه چك مطرح ك ــته وج خواس
9609982821300381 شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين ثبت و وقت 
رسيدگى مورخ 1396/10/4 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسي مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي ميگردد تاخوانده ظرف 
ــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل  يك ماه پس از تاريخ انتش
خود نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه3 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

----------------------------------------------
دادنامه

ــوراى  حل  اختالف  ــعبه  40 ش ــه 9509980497000201 ش پرونده كالس
ــتان اردبل  تصميم  نهايى  شماره  9509970497000186 خواهان :  آقاى   شهرس
فرزاد خدائى فرزند  احمد  با وكالت  خانم  رقيه  جهانگيرى  فرزند  حسنعلى  به  نشانى  
اردبيل  خيابان  اسماعيل  بيك نرسيده  به  سه  راه  دانش  ساختمان ساحل طبقه  اول 
ــانى  اردبيل  ميدان  جهاد  خواندگان  1-آقاى  كيوان نجف  زاده  كريم  كندى  به  نش
كوچه  شهيد  اهنگرى  2 پالك  36 طبقه  يك  2-آقاى احد  فروزان  به  نشانى اردبيل 
ــته  مطالبه  وجه   ــهيد  اهنگرى  2 پالك 36 طبقه  يك خواس ميدان  جهاد  كوچه  ش
ــاى فرزاد خدائى  فرزند احمد  با  ــورا -  در  خصوص  دعوى  آق ــك  - راى قاضى  ش چ
وكالت  خانم  رقيه  جهانگيرى به  طرفيت  1-آقاى  كيئان  نجف  زاده  2- احد  فروزان  
ــماره 787587-95/8/30 به  مبلغ  ــته  مطالبه  وجه  يك  فقره  چك  به  ش به  خواس
40/000/000 ريال با توج ه به  مدارك  و  مستندات  خواهان كه  عبارتند  از  تصوير 
ــه   ــك  و گواهى  نامه  عدم  پرداخت بانك  محال  عليه و  وجود اصل  والش ــدق  چ مص
ــتغال  ذمه  خوانده  دارد و  دفاع   ــت  خواهان  كه داللت  بر بقاى دين و  اش چك در دس
ــوى  خواهان  ثابت   ــوى  از دفاع  خوانده دع ــده و  مصون ماندن  دع ــر خوان ــر  موث غي
تشخيص  داده  ميشود  و  دادگاه با  استناد  به  ماده  198 قانون  ايين دادرسى  مدنى  
مصوب  سال  1379 و  مواد  2 و  3  قانون  صدور  چك  بالمحل مصوب  سال  1372 
ــل  اختالف  مصوب  1394  حكم  به   ــوراهاى  ح ــواد  9  قانون  ش ــى  آن  و م و  اصالح
ــته  و مبلغ   ــدگان  به  مبلغ  40/000/000 ريال  بابت  اصل  خواس ــت  خوان محكومي
100/000 /1 ريال بابت  هزينه  دادرسى و  بعالوه  خسارت  تاخير  تاديه  چك  و حق  
الوكاله  وكيل  كه  در  زمان اجراى  حكم  محاسبه  خواهد  شد  صادر  و اعالم  مى  دارد  
ــت  و  ظرف  مدت  20 روز  از  تاريخ  ابالغ  قابل  واخواهى  در  اين   . اين  راى غيابى اس

شورا  ميباشد .
قاضى  شعبه  40 شوراى  حل  اختالف  اردبيل 



5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
امكان آزادسازى قيمت بليت قطار و كره 

خوراكى وجود دارد
ــتاد تنظيم بازار گفت: امكان آزادسازى قيمت در  دبير س
بخش حمل و نقل ريلى و كره خوراكى كه در سبد خانوار از 

اهميت كمترى برخوردار است وجود دارد.
به گزارش تسنيم، محسن بهرامى ارض اقدس در حاشيه 
ــت هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران در پاسخ به  نشس
ــزار قلم كاالى موجود در  ــنيم گفت: در ميان چندين ه تس
ــارت و  ــمول نظ ــدودى مش ــاى مح ــداد كااله ــور تع كش
ــتند كه عمده آن معيشتى است و  قيمت گذارى دولت هس

دولت مرتب نرخهاى آن را رصد مى كند تا اتفاقى نيفتد.
دبير ستاد تنظيم باز گفت: كاال و خدماتى مانند گوشت، 
مرغ، تخم مرغ، قندوشكر، حمل و نقل شهرى و بين شهرى، 
آب و برق و گاز براى مردم مهم است كه دولت نيز درباره آن 
حساسيت دارد و منظور از آزادسازى قيمت ها آزادسازى همه 
اقالم ياد شده نيست.وى گفت: در گذشته قيمت حمل و نقل 
هوايى را آزاد كرديم و از قيمت گذارى خرج شد. در اين مدت 
ــتيم و نرخ ها به غير از  شاهد رضايتمندى بيشتر مردم هس
ــت و شركتهاى خدمت رسان و  زمان پيك كاهش يافته اس

ايرالين ها راضى تر هستند.
    

بخش خصوصى از شوراى پول و اعتبار حذف شد
ــاس  نمايندگان اتاق بازرگانى تهران مى گويند كه بر اس
طرح پيشنهادى مجلس، بخش خصوصى از تركيب اعضاى 
شوراى پول و اعتبار حذف شده است و جايگاه شوراى فقهى 
و نسبت آن با فعاليت بانكها مشخص نيست.به گزارش مهر، 
كوروش پرويزيان در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانى 
ــوى نمايندگان  تهران گفت: اصالحيه قانون بانكدارى از س
مجلس به عنوان يك طرح مطرح شده است كه بر اين اساس، 
ــتگذار پولى براى حمايت از مردم و بخش  ــتقالل سياس اس
خصوصى يكى از اهداف اصلى اين طرح است كه اميدواريم 
اگر اين اصالحيه به نتيجه مى رسد، اصالحات دقيق ترى در 
آن صورت گيرد.عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، اصالحيه 
ــبت به قانون مصوب سال 53 ضعيف  قانون بانكدارى را نس
ــت و افزود: افت جايگاه شوراى پول و اعتبار به صورت  دانس
ــه در اين طرح  ــت ك ــن اس كامل در اصالحيه كنونى روش
ــت كه اين به  ــنهادى به يك هيات عالى تنزل يافته اس پيش
لحاظ منطق پژوهشى و دانشگاهى مى تواند جوابگو باشد، اما 
به لحاظ منطق عملى در سطح نازلى است و نمى تواند هدف 
ــتقالل بانك مركزى را به سامان برساند.وى تصريح كرد:  اس
ــى در اركان و جايگاههاى پيش بينى  حذف بخش خصوص
ــت كه در شوراى پول و اعتبار  ــده در اين طرح مشهود اس ش
يك نماينده از اتاق بازرگانى، يك نماينده از اتاق تعاون حضور 
داشت ولى در اين طرح پيشنهادى، نهادهاى برآمده از مردم 
ــدن حقوق  نماينده اى ندارند.به گفته پرويزيان، كمرنگ ش
صنفى صاحبان كسب و كار در اين طرح ها ديده مى شود كه 
پيش بينى شده كانونى از سوى بانك مركزى شكل گيرد كه 
ــال 58 شود،  ــور در س جايگزين كانون منحله بانكهاى كش
ضمن اينكه مساله ديگر كه حائز اهميت است، تالش شده در 
ــود ولى مساله  ــتقالل حل و فصل ش ــاله اس اين قانون، مس
ــتايى سياستهاى پولى با ساير سياستها در بازارهاى  همراس

مختلف به مشكل برخورده است و دچار ابهام شده است.

شماره 3865    چهار  شنبه   1 آذر    1396خبر

خبر
صدور مجوز براى 17 برند 

خارجى 
به گفته مديركل دفتر صنايع نساجى و 
پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
ــتاى اجراى دستورالعمل ساماندهى  راس
ــون 17 برند خارجى  ــاك تاكن بازار پوش
مطرح دنيا موفق به اخذ گواهى فعاليت در 
ــور شده اند و 14 متقاضى نيز در حال  كش

تكميل مدارك خود هستند.
ــاتا، افسانه  به گزارش ايلنا به نقل از ش
محرابى در خصوص خبر منتشره در يكى 
ــراى ناقص  ــا مبنى بر اج از خبرگزارى ه
ــاماندهى بازار پوشاك و  دستورالعمل س
ــوزه، تصريح كرد:  ــن ح ــه فعاالن اي گالي
ــاك صاحب نام  ــاماندهى واردات پوش س
ــطح  ــان (برند) از مبادى ورودى تا س ونش
ــاس دستورالعمل 17  توزيع و عرضه بر اس
ــت، معدن و  ــاه95 وزير صنع ــهريور م ش
تجارت ابالغ شده و كارگروه پيگيرى، اجرا 
ــتورالعمل به رياست  و رفع موانع اين دس
مشاور وزير در امور صنايع نساجى، پوشاك 
ــت. اين كارگروه  ــكيل شده اس و چرم تش
ــه را به اين منظور برگزار  تاكنون 17 جلس
كرده است.وى هماهنگى الزم جهت صدور 
ــات پوشاك و تعيين ضوابط  ثبت سفارش
ــپارى و سرمايه گذارى  مربوط به درون س
ــه  ــارت آن را از جمل ــوه نظ ــا و نح برنده
ــت و افزود:  فعاليت هاى اين كارگروه دانس
برگزارى جلسات هماهنگى با نمايندگان 
برندها و تشويق آن ها براى رعايت ضوابط 
ــتورالعمل و ارايه راهكارهاى الزم در  دس
ــب براى  ارتباط با لزوم دريافت پروانه كس
ــى گواهى  ــگاه هاى متقاض تمامى فروش
فعاليت به نام دارنده گواهى فعاليت، الزام به 
ــانى فروشگاه هاى  ثبت و درج تعداد و نش
ــى فعاليت در  ــعب) متقاضيان گواه (ش
ــامانه مركز امور اصناف، الزام دارندگان  س
گواهى فعاليت به معرفى توزيع كنندگان 
غير مجاز (برند) به سازمان حمايت مصرف 
ــدگان نيز از ديگر  ــدگان و توليد كنن كنن
كارهاى اين كارگروه بود.محرابى با اشاره به 
بازرسى و بررسى ميدانى توسط اداره كل 
ــى و مبارزه با قاچاق كاالى سازمان  بازرس
حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان 
از برندها و ارايه گزارش آن، گفت: به منظور 
ــد براى  ــتورالعمل جدي ــا دس ــاق ب انطب
ــتورالعمل،  برندهايى كه قبل از صدور دس
ــت كرده اند، مهلت  گواهى فعاليت درياف

قانونى تعيين شد.

رئيس اتاق بازرگانى تهران بابيان اينكه 
ــال هاى اخير متناسب با  نرخ دالر طى س
تورم پيش نرفته است، گفت: رشد قيمت 
ــال جارى متناسب با تورم  مسكن در س

بوده است.
به گزارش ايسنا، مسعود خوانسارى در 
ــه هيات نمايندگان اتاق بازرگانى  جلس
تهران اظهار كرد: اميد مى رود كه طى ماه 
ــد اقتصادى حداقل از سه  هاى آينده، رش
ــه تالش بر اين  ــود و هم درصد كمتر نش
صورت گيرد كه نرخ رشد اقتصادى در حد 
ــاال رود.وى درباره  معقولى باقى بماند يا ب
افزايش نرخ ارز در ماه گذشته افزود: شاهد 
افزايش قيمت دالر طى ماه گذشته بوديم 
كه البته پيش بينى مى شد قيمت افزايش 

ــال هاى اخير وجود  يابد، چراكه تورم در س
داشته و نرخ دالر متناسب با آن تغيير نكرده 
ــت. ــرخ ارز واقعى نيس ــوز ن ــت اما هن اس

ــارى گفت: از دولت انتظار مى رود  خوانس
ــت از ممنوعيت كاال و  ــرل قيم براى كنت
برخوردهاى غيركارشناسى خوددارى كند. 
ــروع دولت  ــت كه در ش ــن در حالى اس اي
ــر 2500 تومان بوده كه  يازدهم قيمت لي
ــت، در  ــيده اس اكنون به 1000 تومان رس
ــداى دولت يازدهم، دالر را  حالى كه در ابت
3700 تومان در بازار داشتيم و تا دو ماه قبل 
ــا در حال حاضر  ــت ام اين نرخ وجود داش
ــه و اين در حالى  ــت دالر افزايش يافت قيم
ــت كه وقتى كه قيمت لير كاهش مى  اس
ــتر مى شود. يابد، واردات كاال به ايران بيش

ــران افزود: طلب  ــاق بازرگانى ته رئيس ات
پيمانكاران از دولت همچنان به قوت خود 
باقى است و مشكالت اساسى در اين زمينه 
وجود دارد به ويژه شركت هاى مشغول به 
ــالمت و بهداشت با معضل  كار در حوزه س
مواجه هستند و بودجه هاى دولت، تكاپوى 
ــا را نمى دهد؛ بنابراين  پرداخت بدهى آنه
انتظار داريم دولت جفاى بيش از اين در حق 
پيمانكاران و شركت هاى بخش خصوصى 

نداشته باشند.

رشد قيمت مسكن متناسب با 
تورم بوده است

وى اظهار كرد: طى شش ماهه اول سال 
جارى 400 هزار نفر به آنتاليا سفر كرده اند 

كه يارانه آن از سوى دولت ايران داده شده 
است، چراكه قيمت لير بسيار پايين است. 
ــت كه اصرار  ضمن اينكه بايد توجه داش
بيش از اندازه به ثبات نرخ ارز توليد را دچار 
مشكل و بسيارى از شركت هاى توليدى را 
ــت لذا  با معضالت جدى مواجه كرده اس
اميد مى رود دولت چاره اساسى براى نرخ 
ــد تا هر روز شاهد تصميمات  ارز بينديش
ــيم. بايد اجازه دهيم كه دالر  موردى نباش

هم به عنوان يك كاال قيمت گذارى شود و 
ــت آن را به عهده  ــت كنترل و مديري دول
داشته باشد.خوانسارى اضافه كرد: در 20 
ماه متوالى رشد مسكن منفى بوده ولى در 
شش ماهه اول امسال به نظر مى رسد رشد 
مسكن مثبت باشد و خريد و فروش در اين 
مدت 34 درصد افزايش يافته و رشد قيمت 
ــب با تورم امسال بوده  مسكن هم متناس

است.

رئيس اتاق بازرگانى تهران:

دالر متناسب با تورم گران نشده است

ــس اتاق اصناف ايران ضمن انتقاد  رئي
ــت 11 ماه  ــبت به اينكه پس از گذش نس
هنوز مشكالت پالسكو حل نشده است، 
ــاخت  ــده مجوز س اعالم كرد كه قرار ش
ساختمان پالسكو به سبك و سياق سابق 

صادر شود.
ــنا، به  على فاضلى در گفت وگو با ايس
ــوص آخرين  ــى در خص ــه توضيحات ارائ

ــاختمان پالسكو  ــازى س وضعيت بازس
پرداخت و اظهار كرد: يكى از ايراداتى كه 
ــم و در گزارش تهيه  ما در اين بحث داري
شده براى ارائه به مجلس مورد توجه قرار 
ــاس  ــت كه اگرچه بر اس داده ايم، اين اس
ــاف در  ــاق اصن ــام صنفى ات ــون نظ قان
ــت نقش  ــادى ممكن اس بحث هاى ارش
ــد اما تاثيرى در بحران پيش  داشته باش

آمده ندارد.
ــه داد: اكنون حدود 11 ماه از  وى ادام
ــكالت  ــه مى گذرد و هنوز مش اين حادث
ــى مانده كه اين  ــده باق متعددى حل نش

مسئله خيلى بد است.
رئيس اتاق اصناف ايران در عين حال 
گفت: يكى از درخواست هاى 600 فردى 
كه در واحدهاى اين بنگاه داراى سرقفلى 

ــان را  ــت كه تكليفش ــن اس ــد، اي بوده ان
ــن افراد هيچ  ــخص كنند، چراكه اي مش
مدركى در دست ندارد. حال اگر قرار است 
توافق نامه اى در اين زمينه مكتوب شود، 
ــاق زودتر بيفتد. ــه اين اتف ــت ك بهتر اس

فاضلى ادامه داد: البته حسن نيت رياست 
بنياد مستضعفان جاى تقدير دارد اما هنوز 
ــائلى كه بايد در مورد ساخت اين بنا  مس

حل شود، از سوى ديگران حل نشده باقى 
ــتضعفان به  ــت. قطعا بنياد مس مانده اس
ــاخت مجدد  ــت پروانه س ــال درياف دنب
ساختمان پالسكو است اما در اين زمينه 
و  ــكن  مس وزارت  ــد  مانن ــى  نهادهاي
شهرسازى، شهردارى يا شوراى شهر نيز 
دخيل هستند كه بايد اين بخش ها هر چه 

سريع تر تكليف را روشن كنند.

وعده ساخت ساختمان پالسكو به سبك و سياق سابق

مشاور عالى رئيس اتاق بازرگانى تهران 
با بيان اينكه در 6 ماهه اول سال 96 فقط 
ــى و 67 درصد  ــد درآمد ماليات 74 درص
درآمد نفتى محقق شده است، گفت: اين 
ــان مى دهد كه بودجه غيرواقعى  امر نش
ــود و دخل و خرج با هم  پيش بينى مى ش

تطابق ندارد.
به گزارش فارس، ابراهيم بهادرانى در 
ــه هيأت نمايندگان  سى و دومين جلس
ــخنرانى در  اتاق بازرگانى تهران با ارائه س
ــال 97 كل كشور  مورد اليحه بودجه س

ــال از  ــش ماهه ابتدايى امس گفت: در ش
درآمد مالياتى پيش بينى شده در بودجه 
سال 96 فقط 74 درصد محقق شده كه 
ــال قبل 0,6 درصد  ــبت به بودجه س نس

كاهش داشته است. 
مشاور عالى رئيس اتاق بازرگانى تهران 
ــن در رابطه با تحقق درآمدهاى  همچني
نفتى در بودجه سال 96 اظهار داشت: 67 
درصد درآمد نفت در بودجه سال 96 در 
شش ماهه ابتداى امسال مححق شده كه 
ــد درآمد نفت هم  ــان مى ده اين امر نش

غيرواقعى پيش بينى شده بود. 
بهادرانى اظهار داشت: در مورد اوراق 
مشاركت هم در شش ماهه سال 96 فقط 

23 درصد محقق شد. 
مشاور عالى اتاق بازرگانى تهران بيان 
داشت: در بودجه سال 96 براى هزينه هاى 
ــارد تومان درنظر  جارى 254 هزار ميلي
گرفته شده بود كه نسبت به سال گذشته 
ــش  ــزار ميليارد تومان آن در ش 195 ه
ماهه ابتداى امسال محقق شده و على رغم 
همه تالش ها، فقط 88 درصد پيش بينى 

در بودجه 96 در اين خصوص محقق شده 
ــه 70 هزار  ــاره به بودج ــت. وى با اش اس
ميليارد تومانى براى طرح هاى عمرانى در 
نظر گرفته شده در بودجه سال 96 گفت: 
از بودجه 354 هزار ميليارد تومانى فقط 
21 درصد بودجه عمرانى در شش ماهه 
ابتداى امسال محقق شده است و فقط 7 
هزار ميليارد تومان از بدهى هاى سال هاى 
ــش ماه پرداخت شده  گذشته در اين ش
ــت. بهادرانى با تأكيد بر اينكه دخل و  اس
خرج بودجه هر ساله با هم تطابق ندارد، 

اظهار داشت: 17 هزار ميليارد تومان طبق 
ــزى به عنوان تنخواه  قانون از بانك مرك
خزانه قرض شده است و تراز عملياتى كه 
درآمد مالياتى منهاى ساير درآمدهاست 
ــر از هزينه جارى كم كنيم، 51 هزار  را اگ
ميليارد تومان در شش ماهه ابتدايى سال 
ــم. وى اظهار  ــه داري ــرى بودج 96 كس
داشت: درآمد بودجه غيرواقعى پيش بينى 
ــود و با اين بازار پول نمى توان كار  مى ش
ــول بايد حل  ــكالت بازار پ كرد زيرا مش

شود.

مشاور عالى رئيس اتاق بازرگانى تهران:
دخل و خرج با هم تطابق ندارد

آگهى مزايده مال غيرمنقول مورد رهن كالسه 9400614
به موجب پرونده اجرايى كالسه 9400614 ششدانگ يكبابخانه بمساحت 370 مترمربع پالك 973 فرعى 
ــخصات شماال بطول 10 متر  ــده از پالك 18/111 اصلى واقع در حومه بخش دو همدان باحدود ومش مجزا ش
ــاً بطول 10 متر درب وديوار  ــرقاً بطول 27 متر ديوار به پالك 974 فرعى. جنوب ــوار به پالك 942 فرعى. ش دي
ــماره 46637 و  ــندمالكيت تحت ش بكوچه 8 مترى. غربا بطول 27 متر ديوار به پالك 972 و 944 فرعى. س
70760 دفاتر 150 و 401 وصفحات 226 و 227 بنام آقايان مهدى ساسانى پور وستار ساسانى پور هريك سه 
دانگ مشاع بالسويه ثبت وسندمالكيت صادرشده است، طبق سند رهنى شماره 22647-92/12/26 دفترخانه 
ــمى به مبلغ  ــناس رس ــتان قرارگرفته وطبق نظر كارش ــاورزى دزج كردس ــن بانك كش ــدان در ره 24 هم
2/350/000/000ريال ارزيابى شده وپالك فوق داراى 395 مترمربع اعيانى در 2 طبقه باقدمت حدوداً 22 سال 
ــكلت داراى انشعابات شهرى است. به نشانى همدان: بلوار امام خمينى روبروى شهرك شهيد  ــازه نيمه اس باس
مدنى روبروى امور انتقال برق، كوچه نيلوفر 12 پالك 57. كه برابر گزارش كارشناس منتخب وبانك در تصرف 
ــاعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1396/9/27 در اداره اجراى اسناد رسمى  ــد، پالك فوق از س راهنين مى باش
همدان واقع در بلوار سعيديه باال از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شروع وبه باالترين 
قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از 
ــد ونيز بدهى هاى مالياتى  ــتراك ومصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش ــعاب ويا حق اش حق انش
ــده يا نشده باشد به عهده برنده  ــهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش وعوارض ش
ــوق از محل مازاد به برنده مزايده  ــت ونيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى ف ــده اس مزاي
مسترد خواهد شد ونيم عشروحق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، 

مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت ومكان مقرر برگزار خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1396/9/1

م الف:3523 رئيس اداره اجراى اسنادرسمى همدان – جالل حدادى
 

دادنامه
خواهان: محمدعلى حمزئى فرزند على به نشانى همدان خيابان شهدا موتور فروشى حمزه ئى

خوانده: مرتضى عبيدفر به نشانى مجهول المكان
خواسته: مطالبه خسارت 

گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه 
ــريفات قانونى، قاضى شورا پس از مشورت بااعضاء حوزه ختم رسيدگى را اعالم وبه شرح زير  وثبت واجراى تش

بااستعانت از خداوند منان مبادرت به صدور راى مى نمايد.
«راى شورا»

درخصوص دعوى خواهان محمدعلى حمزه ئى فرزند على به طرفيت خوانده مرتضى عبيدفر به خواسته 
مطالبه خسارت تاخيروتاديه از مبلغ 11/500/000ريال شورا باتوجه به دادخواست تقديمى از سوى خواهان 
ونيز دادنامه شماره 9409978158600574 كه خواهان ارائه داده به عالوه خوانده در جلسه دادرسى حاضر 
ــت. لذا مستنداً به مواد 502، 523، 522 و 198  ــد ارائه ننموده اس نگرديده ودليلى كه موبد برائت ذمه خود باش
راى به محكوميت خوانده به پرداخت تاخيرتاديه مبلغ محكوميت در دادنامه فوق الذكر از تاريخ 94/5/25 لغايت 
اجراى حكم به انضمام هزينه دادرسى ومبلغ 375/000ريال بابت تمبر ابطالى درحق خواهان صادر واعالم مى 
گردد. راى صادره شده غيابى محسوب وظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل رسيدگى واخواهى در همين شورا 

وپس از آن ظرف 20 روز قابل رسيدگى تجديدنظر در محاكم عمومى حقوقى شهرستان همدان مى باشد.
م الف:3751 قاضى حوزه 116 شوراى حل اختالف شهرستان همدان- صادقى

دادنامه
ــهدا ميدان پروانه ها موتور فروشى  ــانى همدان خيابان ش  خواهان: محمدعلى حمزه ئى فرزند على به نش

حمزه ئى
خوانده: 1- عليرضاعبادى نشاط فرزند على مراد به نشانى همدان روستاى دهپياز كوچه مسجد امام حسين 

منزل عليرضا عبادى نشاط و 2- طيبه خانلرى فرزند عليمراد به نشانى مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه

گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه 
وثبت واجراى تشريفات قانونى، قاضى شورا پس از مشورت بااعضاء حوزه ختم رسيدگى رااعالم وبه شرح ذيل 

بااستعانت از خداوند منان مبادرت به صدور راى مى نمايد.
«راى شورا»

درخصوص دادخواست آقاى محمدعلى حمزه ئى فرزند على بطرفيت خواندگان 1- آقاى عليرضاعبادى 
نشاط و خانم طيبه خانلرى فرزند على مراد مبنى بر مطالبه مبلغ 100 ميليون ريال وجه يك فقره چك بصورت 
ــى نظر به تقديم دادخواست از ناحيه خواهان وارائه  ــارات وارده تاخيرتاديه وهزينه دادرس تضامنى باكليه خس
ــت مصدق از چك وگواهينامه عدم پرداخت بانك محال عليه وباعنايت به اينكه وجود الشه چك دريد  رونوش

خواهان دليلى بر اشتغال ذمه خوانده بوده وخوانده دليل ومدركى در جهت برائت ذمه خود به اين مرجع ارائه 
ــورا خواسته خواهان را ثابت تشخيص داده به استناد مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون  ــت، لذا ش نكرده اس
ــى مدنى ونيز مواد 310 و 313 قانون تجارت حكم بر محكوميت خواندگان به صورت تضامنى به  آئين دادرس
پرداخت وجه چك شماره 999330 مورخه 95/5/30 به مبلغ 50/000/000 و چك شماره 012422 مورخه 
ــته ومبلغ  ــغ 100/000/000ريال بابت اصل خواس ــه مبل ــال جمعاً ب ــغ 50/000/000ري ــه مبل 95/4/30 ب
2/745/000ريال هزينه دادرسى درحق خواهان صادر واعالم مى گردد ونسبت به خسارت تاخيرتاديه از تاريخ 
ــيد چك ها 95/5/30 و95/4/30 لغايت اجراى حكم طبق شاخص نرخ قيمتهاى اعالمى از سوى بانك  سررس
مركزى كه توسط اجراى احكام محاسبه مى شود درحق خواهان صادر واعالم مى گردد. راى صادره نسبت به 
ــت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در كليه محاكم  ــت وظرف مدت بيس خوانده رديف اول حضوريس
عمومى حقوقى شهرستان همدان مى باشد. وهمچنين نسبت به خوانده رديف دوم غيابى است و ظرف مدت 
بيست روز قابل واخواهى وپس از آن ظرف مهلت بيست روز قابل تجديدنظرخواهى در محاكم عمومى حقوقى 

شهرستان همدان مى باشد.
م الف:3750 قاضى شعبه 118 شوراى حل اختالف همدان- شمس اله يادگارى

دادنامه
دادنامه غيرمكانيزه 530/96 تاريخ صدور 96/7/4

ــر از ميدان پروانه موتور  ــهدا پايين ت ــانى همدان خيابان ش خواهان: محمدعلى حمزئى فرزند على به نش
فروشى 

خوانده: حسن بابائى اقرب فرزند محمد به نشانى مجهول المكان
خواسته: مطالبه اجرت المثل

گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس ازارجاع به اين شعبه 
وثبت واجراى تشريفات قانونى، قاضى شورا پس از مشورت بااعضاء حوزه ختم رسيدگى رااعالم وبه شرح آتى 

بااستعانت از خداوند منان مبادرت به صدور راى مى نمايد.
«راى شورا»

ــن بابائى اقرب به  ــت خواهان آقاى محمدعلى حمزئى به طرفيت خوانده آقاى حس درخصوص دادخواس
خواسته مطالبه اجرت المثل ايام تصرف از مورخه 95/8/14 لغايت 96/2/16 فعًال مقوم به 28/000/000ريال 
ــى باعنايت به اوراق ومحتويات پرونده وفتوكپى مصدق شده  ــارت دادرس وپرداخت قبوض اربعه ومطالبه خس
قرارداد اجاره كه رابطه استيجارى طرفين را محرز ومسلم مى نمايد. وطى اظهارات خواهان كه بيان داشته است 
به موجب قرارداد اجاره مورخه 94/8/11 يك واحد منزل مسكونى را به خوانده اجاره داده ام درحاليكه خوانده 
از پرداخت اجرت المثل از مورخه 95/8/14 الى 96/2/16 از قرار روزانه به مبلغ 150/000ريال استنكاف روا مى 
ــيدگى  ــه رس ــت. على ايحال نظر به اينكه خوانده در جلس دارد وهمچنين قبوض چهارگانه را نيز نپرداخته اس
حضورنيافته ودفاعى موثرى دال بر برائت ذمه بودن خود اقامه وارائه ننموده است. عليهذا قاضى شوراى دعوى 
ــتنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر  ــخيص داده ومس مطروحه را وارد وثابت تش
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 27/150/000ريال بابت اجرت المثل ايام تصرف ومبلغ 12/482/000ريال 
قبوض اربعه ومبلغ دويست وپنجاه هزارريال بابت نشرآگهى ومبلغ 1/170/000ريال بابت هزينه دادرسى درحق 
ــدت 20 روز قابل واخواهى در همين حوزه  ــد. راى صادره غيابى بوده وظرف م ــان صادر واعالم مى نماي خواه

وسپس به مدت 20 روز قابل تجديدنظر خواهى درمحاكم عمومى حقوقى همدان مى باشد.
م الف:3749  قاضى شعبه 128 شوراى حل اختالف همدان- يادگارى

رونوشت آگهى حصروراثت
ــماره شناسنامه 636 به شرح  ــن به ش ــى باوكالت آقاى محمدرضا آقاجانى فرزند حس خانم صديقه عباس
دادخواست به كالسه 960650ح127ح از اين حوزه درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده 
كه شادروان پرى عباسى يقين فرزند حسن به شماره شناسنامه 79845 متولد 1313/1/1 درتاريخ 96/7/18 
ــه دختر ودو پسر به  ــت به: س در اقامتگاه دائمى خودبدرودزندگى گفته ورثه حين الفوت آن متوفى منحصراس

اسامى ذيل والغير.
1-على عباسى فرزند حسن آقا به شماره شناسنامه 582 صادره از همدان پسر مرحوم

2-محبوبه عباسى فرزند حسن به شماره شناسنامه 4348 صادره از همدان دختر مرحوم
3-محمدرضا عباسى فرزند حسن به شماره شناسنامه 1100 صادره از همدان پسر مرحوم

4-صديقه عباسى فرزند حسن به شماره شناسنامه 636 صادره از همدان دختر مرحوم
5-معصومه عباسى فرزند حسن به شماره شناسنامه 43 صادره از همدان دختر مرحوم

وارزش ماتركش بيش از سى ميليون ريال مى باشد.
اينك باانجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراضى داردويا 

وصيت نامه از متوفى نزد او باشد ازتاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه تقديم داردواالگواهى صادرخواهد شد.
3748 قاضى حوزه 127 شوراى حل اختالف همدان

دوم  نوبـت  ـ  منقـول  غيـر  مـال  مزايـده  آگهـى 
در خصوص پرونده961690 شعبه دوم اجراى احكام( حقوقى) سنندج مبنى بر محكوميت ورثه فيض اله احمدى كانى گلزار و در حق معصومه 
خدامرادى، مال/ اموال منقول به شرح ذيل توقيف و كارشناسى شده است. لذا مزايده نوبت اول در مورخ 96/09/14، از ساعت 9 الى 10 صبح 
در مجتمع قضايى شهيد بهشتى سنندج دفتر اجراى احكام حقوقى با حضور نماينده دادسراى عمومى و دادورز شعبه(با قيمت شروع به ميزان 
مبلغ كارشناسى) به مزايده گذاشته مى شود، طلبين مى توانند پنج روز قبل از روز مزايده با كسب مجوز از اجراى احگام حقوقى از مال مورد 
مزايده بازديد بعمل آورند و پيشنهاد خود را كتباً روز مزايده تسليم نمايند، برنده مزايده كسى خواهد بود كه باالترين قيمت را روز برگزارى 
مزايده بپردازد وفى المجلس مبلغ 10درصد قيمت پيشنهادى را به حساب سپرده دادگسترى واريز نمايد و حداكثر ظرف يكماه آينده ترتيب 

پرداخت مابقى قيمت را بدهد.
محل موردنظر، زمينى با مساحت 6060 متر مربع بصورت مزروعى و بيشه زار، داراى سند رسمى ششدانگ به سند مالكيت 146003 پالك ثبتى 
1270 فرعى از 2748 اصلى بخش سه سنندج به شماره ثبت 27702 دفتر جلد 166 ذيل صحفه 22 مى باشد زمين مذكور در خروجى نايسر به 
طرف روستاى بابا ريز ميباشد. لذا با توجه به محل معرفى شده كه مزروعى بوده و فاقد درخت و مستحدثات بوده و داراى پناسيل مسكونى و 
در هم جوارى منازل ساخته شده مى باشد. ارزش حدودى آن 272/700/000 ريال معادل بيست وهفت ميليون و دويست و هفتاد هزار تومان 

اعالم مى باشد.
دادورز شعبه دوم اجراى احكام مدنى دادگسترى سنندجـ  جمال مرادى

به تاريخ 96/8/15 جلسه رسيدگى شعبه چهارم شورا حل اختالف بخش كهريزك 
ــت پرونده كالسه  ــده اس ــكيل ش به تصدى امضا كننده ذيل در وقت فوق العاده تش
436/4/96 تحت نظراست شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم 

و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد.
ــنى  ــه راه خيرآباد – خ گلش ــانى : جاده قم – س ــدى به نش ــد احم ــان: مجي خواه

متروخيرآباد پالك 49 
خوانده:مسعود شفائى بنشانى: مجهول المكان

خواسته :مطالبه وجه 
راى شورا

در مورد دادخواست خواهان آقاى مجيد احمدى بطرفيت خوانده مسعود شفائى به 
ــته مطالبه وجه 3 فقره سفته به شماره هاى 248006 به مبلغ پنجاه ميليون  خواس
ــصت  ــصت ميليون ريال 3- 954452 به مبلغ ش ــال .2- 954375 به مبلغ ش ري
ــى و  ــاب هزينه دادرس ــون ربال جمعا به مبلغ 170/000/000 ريال با احتس ميلي
خسارت تاخير تاديه به شرح دادخواست تقديمى شورا با عنايت به وجود اصل اسناد 
دعوى در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد و اينكه خوانده على رغم 
ــورا حضور نيافته و دفاعى در قبال دعوى  ــيدگى ش ــرآگهى در جلسه رس ابالغ نش
مطروحه به عمل نياورده لذا اقتضا اصل استصحاب بقاء دين مزبور را برعهده خوانده 
دارد لذا شورا دعوى خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا به مواد 2 و 198 
ــى مدنى مصوب 1379 و ماده 1301 قانون مدنى حكم به  و 519 قانون ائين دادرس
محكوميت خوانده به پرداخت يكصد و هفتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
ــى و خسارت تاخير  ــت و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرس دوميليون و يكصد و بيس
ــت 96/5/28 لغايت وصول طبق شاخصهاى تورمى  تاديه از تاريخ تقديم دادخواس
بانك مركزى در حق خواهان را صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت 
ــورا و 20 روزپس از آن قابل تجديد  ــس از ابالغ قابل واخواهى درهمين ش 20 روز پ

نظرخواهى در دادگاه عمومى كهريزك مى باشد.
شهاب آريان

قاضى شورا حل اختالف شعبه چهارم بخش كهريزك

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى حسين عادلى فر داراى شناسنامه شماره 1734 به شرح دادخواست به كالسه 
9661094/96اين دادگاه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان عباس عادلى فربشناسنامه 35311 در تاريخ 95/10/11 اقامتگاه دائمى 

خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
مهرى كاشى ش ش  208 همسرمتوفى

حسين عادلى فر ش ش 1734 پسر متوفى
نرگس عادلى ش ش  20125دختر متوفى

متوفى به غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى ندارد.
ــت مزبور را دريك نوبت آگهى مينمايد  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى اعتراضى دارد و يا  وصيت نامه نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت  تاهركس

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه  966 شوراى حل اختالف رى

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقاى/ خانم مجيد آقائى ميبدى داراى شناسنامه شماره 624 به شرح دادخواست به 
ــر وراثت نموده و چنين  ــت گواهى حص ــه 969/965/96اين دادگاه درخواس كالس
ــادروان احمد آقائى ميبدى بشناسنامه  350در تاريخ 96/7/11  توضيح داده كه ش
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 

:
مجيد آقائى ميبدى ش ش  624پسرمتوفى
رضا آقائى ميبدى ش ش 1793پسر متوفى

فهيمه آقائى ميبدى ش ش  6-020508-048دختر متوفى
فاطمه آثائى ميبدى ش ش 113 دخترمتوفى

كبرى سادات غياثى ش ش 8998همسرمتوفى
رقيه مالموسى ئى ميبدى ش ش 31 مادرمتوفى

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مينمايد  واينك با انجام تش
ــى اعتراضى دارد و يا  وصيت نامه نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت  تاهركس

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه  965 شوراى حل اختالف شهررى 

اگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده : 960273

وقت رسيدگى:  96/10/18ساعت 10  
خواهان:مجيد صدرى 

خوانده:حسين طهماسبى
خواسته:اعسار از پرداخت هزينه دادرسى

 خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه  
3 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
ــتور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون ائين دادرسى مدنى  ــت خواهان و دس درخواس
مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار اگهى ميشود نا خوانده از تاريخ نشر 
ــانى كامل خود  ــن اگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نش اخري
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله اگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت ان ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 3 دادگاه عمومى كهريزك

اگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده :960272

وقت رسيدگى: 96/10/18 ساعت  10/30
خواهان:مجيد صدرى 

خوانده:سيد مهدى آذر 
خواسته:اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 

 خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
3  ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
ــتور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون ائين دادرسى مدنى  ــت خواهان و دس درخواس
مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار اگهى ميشود نا خوانده از تاريخ نشر 
ــانى كامل خود  ــن اگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نش اخري
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله اگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت ان ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى كهريزك

اگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده :960291

وقت رسيدگى:  96/10/18 ساعت 13 
خواهان:مجيد صدرى

خوانده:حميدرضا مهدوى و محمد مهدوى 
خواسته:اعساز از پرداخت هزينه دادرسى 

 خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه  
3 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده به 
ــتور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون ائين دادرسى مدنى  ــت خواهان و دس درخواس
مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار اگهى ميشود نا خوانده از تاريخ نشر 
ــانى كامل خود  ــن اگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نش اخري
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله اگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت ان ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى كهريزك

اگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به
كالسه پرونده :802/959/96

وقت رسيدگى: 96/11/2 ساعت 10/30 صبح  
خواهان:فاطمه باجمالو 
خوانده:خسرو دمر چلى 

خواسته:مطالبه نفقه معوقه 
 خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 
959 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
ــت خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون ائين دادرسى مدنى  به درخواس
مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار اگهى ميشود نا خوانده از تاريخ نشر 
ــانى كامل خود  ــن اگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نش اخري
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى 
حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله اگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر 

و مدت ان ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 959 دادگاه عمومى رى 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 34495 و  ــهاديه مصدق ذيل ش ــليم استش آقاى همايون گرگين واليتا با تس

1396/8/20-34494
ــمى شماره يك حسن آباد با اعالم اينكه سندمالكيت ششدانگ يك  دفاتر اسنادرس
ــه A 229-C تفكيكى مفروز  ــماره 2001 فرعى از 12 اصلى قطع قطعه زمين بش
ــاحت 5000  ــى از اصلى مذكور بخش 12 تهران به مس ــده 4674 فرع ومجزى ش
مترمربع واقع در شهرك صنعتى شمس آباد خيابان نارنجستان كوچه گلبرگ يك 
ــك 139520301047002648 بنام نگين  ــماره دفتر الكتروني پالك 10 ذيل ش
ــند بشماره چاپى 267486 د 94صادر گرديد كه بعلت جابجائى و  گرگين ثبت و س
ــى و نقل و انتقال كارخانه مفقود گرديده است طى درخواست ورودى  ــباب كش اس
ــندمالكيت پالك مذكور را نموده  2825-1396/08/21 تقاضاى صدور المثنى س
ــت مصوب 1380/11/08  ــاده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثب ــت در اجراى م اس
مراتب در يك نوبت آگهى ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاصى مدعى انجام معامله 
نسبت به ملك مرقوم يا وجودسندمالكيت به هر دليلى نزد خود ميباشد ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار اين آگهى اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سندمالكيت يا سند 
ــافويه خيابان شهيد جواد قمى تسليم و  ــن آباد فش معامله به اين اداره واقع در حس
رسيداخذ نمايند بديهى است درصورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول  اعتراض يا 
ــند مالكيت يا سند معامله برابر مقررات المثنى سندمالكيت صادر و به  ارائه اصل س

متقاضى تسليم خواهد شد.
على سلطانى نژاد

كفيل اداره ثبت اسناد و امالك حسن آباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره 1107 به شرح دادخواست به  ــنامه ش آقاى/ خانم  پروين رنجبر داراى شناس
ــر وراثت نموده و چنين  ــت گواهى حص ــه 946/964/96اين دادگاه درخواس كالس
ــنامه  308در تاريخ 96/1/15  ــرت اله رنجبر بشناس ــادروان نص توضيح داده كه ش
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 

:
محسن رنجبر ش ش 2387 پسرمتوفى
نسرين رنجبر ش ش 1110دختر متوفى
پروين رنجبر ش ش 1107 دختر متوفى

متوفى به غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى ندارد.
ــت مزبور را دريك نوبت آگهى مينمايد  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى اعتراضى دارد و يا  وصيت نامه نزد اوباشد از تاريخ نشر اگهى ظرف مدت  تاهركس

يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.
رئيس شعبه  964 شوراى حل اختالف رى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كهريزك

ــاختمانهاى فاقد سند  هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره  139660301053002653هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانها فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك 
كهريزك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى  غالم على محمدى فرد جوشقانى 
فرزند نوراهللا بشماره شناسنامه 6649435309صادره از كهريزك درشش دانگ يك 
ــاحت 131,22  مترمربع پالك 49فرعى از 89  ــه زمين با بناى احداثى به مس قطع
ــمى آقاى نوراله محمدى فرد جوشقانى محرز گرديده  اصلى خريدارى از مالك رس

است.
ــود  ــت به فاصله 15 روز اگهى مى ش ــوم مراتب در دو نوب ــه منظور اطالع عم ــذا ب ل
درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
ــراض خود را به اين اداره  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعت ــى توانند از تاريخ انتش م
ــليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست  تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول:8/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:8/30

سيدمهدى المعى
رئيس ثبت اسناد وامالك كهريزك

مزايـده آگهـى 
به موجب پرونده اجرايى كالسه 930045 محكوم عليه محمد مهدى نظرى محكوم است به پرداخت مبلغ /4/107/576/848 ريال در حق محكوم له محمد وكيلى و مبلغ /205/378/842 ريال بابت هزينه 
اجرايى در حق دولت و در راستاى اجراى مفاد اجرائيه اموالى به شرح ذيل از محكوم عليه توقيف و توسط كارشناس منتخب دادگسترى جمعاً به مبلغ -/3/800/000/000 ريال ارزيابى به عمل آمده است . 
با توجه به اينكه نظريه كارشناس به طرفين ابالغ و در موعد قانونى هيچ اعتراضى واصل نگرديده است لذا وقت مزايده براى روز سه شنبه مورخ 96/9/14 ساعت 8 صبح تعيين ميگردد و از كليه اشخاصى 
كه قصد شركت در مزايده را دارند دعوت مى شود كه در تاريخ فوق در محل شعبه اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان اهواز واقع در گلستان كوى 22 بهمن خ انديشه 6 پ 182 اهواز حضور بهم 
رسانند. قيمت پايه از مبلغ كارشناسى شده شروع و برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد ، ضمناً اشخاصيكه تمايل به شركت در مزايده دارند مى توانند پنج روز قبل از مزايده از 

اموال ذيل واقع - بازديد نمايند.ضمناً شركت كنندگان مى بايستى 10درصداز مبلغ كارشناسى را فى المجلس به حساب دادگسترى توديع نمايند. كالسه 930045 

توضيحاتوضعيت اموالتعدادقيمت پايهشرح اموال

يك باب منزل مسكونى ويالئى يك طبقه واقع در اهواز بلوار گلستان كوى 22 بهمن خ انديشه 6 پ 
182 داراى سه اتاق خواب – هال – اتاق پذيرايى – آشپزخانه و سرويس هاى بهداشتى با مساحت 

اعيانى حدود 188 متر مربع – آب و برق و گاز
مسكونى1 واحد/3/800/000/000 ريال

سه ميليارد و هشتصد ميليون ريال تمامقيمت كل اموال

مدير دفتر شعبه اجراى احكام حقوقى شعبه 18 دادگسترى شهرستان اهواز - الهائى



بورسبورس 6
صعود متغيرهاى معامالتى فرابورس

ــورس ايران در آخرين روز معامالتى آبان ماه در كنار  فراب
تداوم سبزپوشى شاخص كل، افزايش حجم و ارزش معامالت 
ــى فرابورس ايران، در  ــه كرد.به گزارش روابط عموم را تجرب
ــتدهاى روزگذشته شاهد جابه جايى بيش از  جريان دادوس
ــر 3 هزار و 458 ميليارد  ــون ورقه به ارزش بالغ ب 498 ميلي
ريال بوديم كه نسبت به روز قبل از رشد 159 درصدى حجم 
ــت.همزمان با  ــدى ارزش معامالت حكايت داش و 87 درص
صعود اين متغيرهاى معامالتى شاخص كل نيز با رشد 2,5 
ــد و به اين ترتيب آيفكس تا ارتفاع 1012  واحدى مواجه ش
ــاخص  واحدى صعود كرد. نگاهى به نمادهاى اثرگذار بر ش
نشان مى دهد عمده بار مثبت بر آيفكس از جانب نمادهاى 
ــى رقم خورده است به طورى كه  ــيميايى و فلزات اساس ش
ــراز»، «ارفع» و «ميدكو» تا سطح  ــاوان»، «ش نمادهاى «ش
حداكثر 1,4 واحد تاثير مثبت به جا گذاشتند.اين در حالى 
است كه دو نماد «شپاس» و «مارون» بيشترين تاثير منفى 
بر آيفكس را تا سطح 0,6 واحد موجب شدند.در مجموع دو 
بازار اول و دوم نيز معامله بيش از 374 ميليون سهم به ارزش 

يك هزار و 104 ميليارد ريال به ثبت رسيد.
    

آمادگى بازار سهام براى رسيدن به مدار 89 هزار 
واحدى

ــاهد  ــته در حالى ش معامله گران بورس تهران روزگذش
ــهام به پشتوانه گروه  تقويت حجم و ارزش معامالت بازار س
فلزات اساسى و پااليشى  بودند كه انتظار براى شكستن سقف 
تاريخى شاخص كل بورس به تقويت حجم معامالت در بازار 
ــاخص كل قيمت و  اول بورس انجاميد.به گزارش فارس، ش
ــورس اوراق بهادار تهران (تدپيكس) در پايان  بازده نقدى ب
ــته با افزايش 513 واحدى روى رقم 88  معامالت روزگذش
ــاخص كل هم  وزن اما با كاهش  هزار و 774 واحد ايستاد.ش
ــه نمايش  ــزار و 535 واحد را ب ــدد 17 ه ــدى ع ــك واح ي

گذاشت.
ــهام آزاد شناور نيز با افزايش 552 واحدى به  شاخص س
رقم 95 هزار و 613 واحد دست يافت.شاخص بازار اول اما در 
ــدى به رقم 62 هزار و 475 واحد  ــى با افزايش 555 واح حال
دست يافت كه شاخص بازار دوم با افزايش 87 واحدى عدد  
ــته  ــزار و 129 واحد را به نمايش گذاشت.روزگذش 192 ه
ــاخص كل فرابورس (آيفكس) نيز با افزايش دو  همچنين ش
ــاس اين  واحدى روى رقم يك هزار و 12واحد ايستاد.براس
ــته معامالت سهام در نماد فوالد مباركه با  گزارش، روزگذش
140 واحد، پااليش نفت اصفهان با 92 واحد و پااليش نفت 
ــترين تاثير مثبت را بر  بندر عباس با 83 واحد افزايش بيش
محاسبه شاخص كل بورس به نام خود ثبت كردند.در مقابل، 
معامالت سهام در نماد معامالتى سايپا با 16 واحد، خدمات 
ــك با 15واحد و مخابرات ايران با 12 واحد كاهش  انفورماتي
بيشترين تاثير منفى را در برآورد اين نماگر به دوش كشيدند.
ارزش كل معامالت روزگذشته بورس تهران در حالى به بيش 
ــد كه ناشى از دست به  از 444 ميليارد تومان نمايش داده ش
دست شدن بيش از يك ميليارد و 384 ميليون سهم و اوراق 
ــتد بود.در  مالى قابل معامله طى 68 هزار و 24 نوبت داد و س
ــازار نقدى بورس اما ارزش معامالت از 355 ميليارد تومان  ب

اندكى فراتر رفت.

خبر

خبر
اقدامات سازمان بورس در استقرار 

حاكميت شركتى
ــازمان بورس و  ــران س مدير نظارت بر ناش
ــركتى  ــادار گفت : نظام حاكميت ش اوراق به
مجموعه دستور العمل ها، ساختارها، فرآيندها و 
هنجارهاى فرهنگى است كه شركت ها با رعايت 
آن ها به اهداف شفافيت در فرآيند هاى كارى، 
پاسخگويى در مقابل ذى نفعان و رعايت حقوق 
ــت خواهند يافت.به گزارش سنا ف  ايشان دس
ــعيد محمدعليزاده اظهارداشت: حاكميت  س
ــئوليت هاى  ــوق و مس ــع حق ــركتى، توزي ش
ــم از مديران،  ــركت ها اع ذى نفعان مختلف ش
ــهام داران، و ساير شخصيت هاى  كاركنان، س
ــركت  حقيقى و حقوقى را كه از فعاليت هاى ش
ــخص  تاثير پذيرفته و بر آن اثر مى گذارند مش
ــا چالش هاى مرتبط با  مى كند.وى در رابطه ب
ــح داد: با توجه به  ــالح قانون تجارت توضي اص
ــركتى  ــه اركان اصلى اصول حاكميت ش اينك
ــاختار، تركيب و وظايف هيات مديره،  مانند س
سازوكارهاى استقالل و نظارت بر هيات  مديره، 
حق رأى سهامداران و سازوكارهاى حمايت از 
ــون تجارت  ــهامداران اقليت در قان ــوق س حق
تعريف مى شود، در نظر گرفتن اصول حاكميت 
شركتى در اصالح قانون تجارت و يا قانون بازار 
اوراق بهادار گامى مهم و اساسى در استقرار نظام 
ــب در شركت   ها و در  حاكميت شركتى مناس
نتيجه حمايت از حقوق سرمايه گذاران خواهد 
ــاره به اينكه راهبرى شركتى ابعاد  بود.وى با اش
ــه قوانين و  ــت: اين نظام ك ــى دارد، گف فراوان
ــاى  فرآيند ه ــن  تعيي ــت  جه ــى  رويه هاي
ــركت اعم از هدف گذارى،  تصميم گيرى  در ش
ــه اهداف و طراحى  ــيدن ب تعيين ابزارهاى رس
سيستم هاى كنترلى را معين مى كند، با راه هايى 
كه تامين كنندگان منابع مالى جهت اطمينان از 
ــان به كار مى بندند ارتباط  بازگشت سرمايه ش
تنگاتنگى دارد.محمدعليزاده خاطرنشان كرد: 
حاكميت شركتى را مى توان بر اساس قوانين و 
مقررات بازار به بخش هاى كلى وظايف مديران، 
ــهامداران و  ــران خدمات مديران، نقش س جب
ــخگويى و حسابرسى تفكيك كرد.وى در  پاس
پاسخ به اين سوال كه در موضوع انتخاب اعضاى 
ــركت ها، قوانين حاكم بر نظام  هيات مديره ش
حاكميت شركتى چيست و تاثير اجراى نظام 
حاكميت شركتى بر بنگاه هاى اقتصادى و حفظ 
ــهامداران خرد چه خواهد بود، گفت:  حقوق س
ــعه ابزارها و  ــون "توس ــا ماده 13 قان مطابق ب
ــهيل اجراى  ــتاى تس ــاى مالى در راس نهاده
ــى  ــى اصل 44 قانون اساس ــت هاى كل سياس
مصوب 25 آذر 1388، مديران نهادهاى مالى، 
ــران اوراق بهادار و تشكل هاى خود انتظام  ناش
ــامل اعضاى هيات مديره و مدير عامل بايد  ش
ــى كيفرى موثر بوده و از  فاقد محكوميت قطع

صالحيت حرفه اى الزم برخوردار باشند.

شماره 3865    چهار  شنبه   1 آذر    1396

ــاره را گزينه  ــوك اج ــى، صك هامون
ــهردارى  ــبى براى تامين مالى ش مناس
ــت و گفت: با توجه به دارايى هاى  دانس
ــه عموما  ــهردارى تهران ك ــنگين ش س
منجمد و راكد است و استفاده اى از آنها 
ــود صكوك اجاره مى تواند منابع  نمى ش

مالى شهردارى تهران را تحريك كند.
به گزارش سنا، امير هامونى با اشاره به 
اينكه تعهدات شهردارى هفته گذشته با 
ــهردارى تهران و بانك شهر  همكارى ش
ــن اتفاق  ــد ،گفت: با اي ــم به خير ش خت
ــت نكول اوراق  ــرمايه باب نگرانى بازار س

اوراق شهردارى برطرف شد و همه بدهى 
شهردارى ها تسويه شد.

ــويه  ــر اينكه اين تس ــا تاكيد ب وى ب
ــاير  ــران و س ــهردارى ته ــدات ش تعه
ــراى بازار  ــام مثبتى ب ــهردارى ها پي ش
ــهردارى و مديريت  ــرمايه از طرف ش س
شهرى است، افزود: ابزارهاى متنوعى در 
ــه مى تواند  ــرمايه وجود دارد ك بازار س
ــكارى بازار  ــترك هم آغازگر فصل مش

سرمايه و شهردارى تهران باشد.
به گفته هامونى صندق هاى سرمايه 
ــد كاربرد  ــتغالت مى توان گذارى و مس

بااليى در شهردارى تهران داشته باشد و 
مشاركت مردم در بازار سرمايه از طريق 
ــال حاضر  ــود. در ح ــا انجام ش "ريت"ه
ــود ندارد .  ــرمايه وج "ريتى" در بازار س
صندوق هاى زمين و ساختمان هم جزو 
اين گروه نيستند چون صندوق امالك و 

مستغالت محسوب نمى شوند.
وى صكوك منفعت را در بحث فضاى 
ــهرى ابزار مناسبى دانست و  تبليغات ش
اظهار داشت:صكوك منفعت براى تامين 
ــهرى گزينه بسيار  مالى بيلبوردهاى ش
ــت و مى تواند درآمدهاى آتى  خوبى اس

شهردارى را يكجا و تنزيل شده كند.
به گفته هامونى در حال حاضر صدا و 
ــت  ــيما براى تبليغات خود درخواس س
ــازمان  ــار صكوك منفعت را به س انتش
ــت. مجوزهاى  ــال كرده اس بورس ارس

فقهى اين موضوع نيز صادر شده است.
ــورس ايران در بحث  مدير عامل فراب
هاى توسعه شهرى ، بحث زير ساخت ها 
، حمل و نقل و قطار شهرى نيز به تامين 
مالى از طريق صكوك منفعت اشاره كرد 
ــهردارى يا سازمان هايى كه  و افزود: ش
ــتند صكوك  ــته به شهردارى هس وابس

ــى توانند جايگزين دريافت  منفعت را م
درآمدهاى خرد خرد كنند؛ به اين ترتيب 
ــت كل درآمد قطار  ــا اوراق منفع ــه ب ك
شهرى را يكجا در ابتداى سال در اختيار 

مى گيرند .
ــه  ــز گزين ــاره را ني ــوك اج وى صك
ــهردارى  ــبى براى تامين مالى ش مناس
ــت و گفت: با توجه به دارايى هاى  دانس
ــه عموما  ــهردارى تهران ك ــنگين ش س
منجمد و راكد است و استفاده اى از آنها 
ــود صكوك اجاره مى تواند منابع  نمى ش

مالى شهردارى تهران را تحريك كند.
هامونى پيشنهاد كرد در بحث سالمت 
ــم سالمت  ــهرى و بحث هاى توريس ش
شهردارى پروژه هايى را در قالب صندوق 
ــرمايه  ــف و از طريق بازار س پروژه تعري

تامين مالى كند.
وى هچنين به بازار دارايى هاى فكرى 
ــرى در حوزه هنر  ــراج هاى هن براى ح
شهرى اشاره كرد و اظهار داشت: موضوع 
" اقتصاد شادى" مدتى است در استراليا 
ــته  ــل به يك رش ــده و تبدي ــرح ش مط
ــگاه هاى  ــه در دانش ــده ك تحصيلى ش
استراليا تدريس مى شود و اين موضوعى 

ــاز دارد.  ــا تهران به آن ني ــت كه واقع اس
پروژه هاى تفريحى ، فرهنگى و ورزشى 
ــرد و از طريق بازار  ــى توان تعريف ك را م

سرمايه تامين مالى شود.
مدير عامل فرابورس ايران در خاتمه 
ــهردارى زمينى را در  ــنهاد كرد :ش پيش
ــد تا بازار  ــرمايه قرار ده ــار بازار س اختي
سرمايه در قالب صندوق پروژه نهادهاى 
ــال را در يك مركز مالى تجميع  مالى فع
ــكيل يك مركز مالى در كشور  كند. تش
ــى از مقياس ايجاد  ــى تواند صرفه ناش م
ــد و منافع  ــد ، ترافيك را كنترل كن كن
ــد. قطعا اين  ــيار ديگرى داشته باش بس
ــى آن از طريق بازار  پروژه كه تامين مال
سرمايه هم صورت بگيرد بسيار سودآور 

خواهد بود.
وى همچنين با اشاره به اينكه برخى 
ــهردارى  ــرمايه از ش ــاى بازار س نهاده
ــتند،گفت:  طلبكار و برخى بدهكار هس
ــر بدهى ها و  ــهردارى فضاى تهات اگر ش
ــرمايه  طلب ها را براى نهادهاى بازار س
ــائل مالى نهادهاى مالى  ايجاد كند مس
ــرمايه به شهردارى به راحتى و به  بازار س

سرعت حل مى شود.

هامونى درنشست كانون نهاد هاى سرمايه گذارى مطرح كرد:

ابزارهاى متنوع؛ فصل همكارى مشترك بازار سرمايه و شهردارى تهران

ــران در  ــورس كاالى اي مديرعامل ب
مراسم روز ملى كيفيت با بيان اينكه اين 
ــورس ديگر در  ــه ب مجموعه در كنار س
ــت بوده و  ــور در حال فعالي اقتصاد كش
ــترى  ــراى مبادله كاالها در بس محلى ب
ــازار،  ــن ب ــت: در اي ــت، گف ــفاف اس ش
ــتانداردهاى الزم براى انجام معامله  اس
ــى به نام  ــخص ثالث ــط ش انواع كاال توس
بورس مديريت شده و بر آنها نظارت مى 

شود.
به گزارش «پايگاه خبرى بورس كاال 
ــان اينكه  ــژاد با بي ــلطانى ن »، حامد س
كاالهاى مورد معامله در بورس كاال عموما 
كاالهاى واسطه اى هستند، افزود: بورس 

كاال محلى براى قيمت گذارى كاالهاى 
ــف قيمت محصوالت  ــطه اى و كش واس
ــت كه مى تواند  مختلف بوده و مدعى اس
سنجه كيفيت را با موضوع قيمت ايجاد 

كند.
ــى بورس  ــى اجمال ــن معرف وى ضم
كاالى ايران و جايگاه آن در بازار سرمايه، 
ساختار كلى بازارهاى بورس كاال را مورد 
توجه قرار داد و گفت: بورس كاالى ايران 
ــتقه، فيزيكى و  ــازار مالى، مش داراى 4 ب
ــن بازارها صندوق  ــت كه در اي فرعى اس
هاى كااليى، گواهى سپرده كااليى، سلف 
موازى استاندارد، قرارداد اختيار معامله، 
قراردادهاى آتى، محصوالت كشاورزى، 

فرآورده هاى نفتى، محصوالت پتروشيمى 
ــى مورد  ــى و معدن ــوالت صنعت و محص

معامله قرار مى گيرد.
ــران به  ــورس كاالى اي ــر عامل ب مدي
ــنهادى براى گسترش  راهكارهاى پيش
استاندارد پرداخت و گفت: ادامه اصالح و يا 
تعريف استانداردهاى ملى توسط سازمان 
ــكارى بورس كاال،  ــتاندارد با هم ملى اس
تصويب قانون انباردارى در ايران در راستاى 
ــزه كردن  ــتاندارد و كانالي ــترش اس گس
معامالت به بازارى متشكل و ايجاد مشوق 
هاى مالياتى با هدف سوق دادن معامالت 
ــترش  ــدف كمك به گس ــه بورس با ه ب
استاندارد از جمله اين پيشنهادات است.

ــش بورس هاى  ــلطانى نژاد با بيان نق س
ــه  ــتاندارد، ب ــترش اس ــى در گس كاالي
ــورس هاى كااليى  ــاى اصلى ب كاركرده
ــورس كاالى ايران با  ــاره كرد و گفت: ب اش
همكارى سازمان ملى استاندارد تحقيقات 
خوبى در خصوص اثرات مرتبط با توسعه 
ــى در بازارهاى نوظهور  بورس هاى كاالي
ــتا نتايج اين  انجام داده كه در همين راس
تحقيقات در كتابى با عنوان «آثار توسعه 
ــاى  ــى در بازاره ــاى كاالي ــورس ه اى ب
نوظهور» منتشر شده است.وى ادامه داد: 
ــان مى دهد كه بورس هاى  اين نتايج نش
ــددى دارند؛ از  ــى كاركردهاى متع كاالي
ــوان به ايجاد  ــن كاركردها مى ت جمله اي

بسترى متشكل و شفاف براى كشف نرخ 
ــاس مكانسيم عرضه و تقاضا،  كاالها براس
امكان انتشار آنالين قيمت كاالها، تغيير 
الگوى فروش توسط توليدكنندگان خرد با 
ــازار، ايجاد  ــرى از قيمت هاى ب ــره گي به
ــه، تضمين  ــت در منطق مرجعيت قيم
ــه ابزارهاى  ــدات طرفين معامله، ارائ تعه
مديريت ريسك قيمت، ارائه ابزارهاى مالى 
ــعه  ــهيل تأمين مالى، توس در جهت تس
ــاخت هاى الزم در راستاى تقويت  زيرس
محيط سرمايه گذارى و همچنين گسترش 
دسترسى به بازار از طريق شبكه كارگزارى 
ــاورى هاى اطالعات و  و بهره گيرى از فن

ارتباطات اشاره كرد.

راهكارهاى پيشنهادى بورس كاال براى گسترش استاندارد

آگهي ابالغ نظريه كارشناسي بدينوسيله به محكوم عليهم پرونده اجرايي 960116/37 
ابالغ  باشند  المكان مي  نادري كه مجهول  آقاي علي اصغر خيرآبادي و سعيد  بنام  هاي 
پالك  شماره  به  پورنده  در  توقيفي  ملك  كاشناسي  نظريه  به  نسبت  چنانچه  ميگردد 
ثبتي35/1452 كه به مبلغ شانزده ميليارد و هشتصد ميليون تومان برآورد گرديده 
است اعتراض دارند ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار اين آگهي به اجراي احكام 

شعبه 37 دادگاه حقوقي تهران مراجعه نمايند. 
  110/112144       اجراي احكام شعبه 37 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران 

آگهي تبادل لوايح تجديدنظرخواهي  در پرونده كالسه درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي 
چنانچه  دادنامه 0700-96  به  نسبت  محمدپناه  امين  طرفيت  به  محمد حسين شركاء 
تجديدنظرخواندگان به مفاد اعتراض اطالع حاضر كرد ظرف ده روز نسبت به پاسخ تبادل 
لوايح اقدام ضمنا پاسخ آن را به نشاني تهران خ انقالب خ قدس روبروي پورسينا مجتمع 

قضايي شهيد مدني دفتر شعبه50 دادگاه عمومي تهران ارسال نمايند. 
تهران   حقوقي  عمومي  دادگاه   57 شعبه  دفتر         110/112125  

  آگهي ابالغ نظر كارشناس نفقه به خوانده  پرونده كالسه960389 شعبه 246 دادگاه 
خانواده تهران  خواهان خانم معصومه نظريان فرزند محمدحسين  خوانده آقاي مسعود 
ملك زاده فرزند درا خواسته مطالبه نفقه  پيرو آگهي شماره110/78144  منتشر شده 
در روزنامه افكار شماره2032 مورخ96/6/23 نظر به اينكه در پرونده فوق قرار ارجاع 
امر به كارشناسي نفقه صادر گرديد و كارشناس منتخب نظر خود را درخصوص نفقه 
تاريخ تقديم  از  معوقه و جاري همسر از خرداد96 و نفقه جاري دو فرزند مشتركتان 
كارشناس  نظر  مقتضي است ظرف يك هفته جهت مالحظه  لذا  نمود  اعالم  دادخواست 
و اظهار هر مطلبي نفقًا يا اثباتًا به شعبه 246 دادگاه خانواده تهران ويژه شاهد واقع 
در خيابان طالقاني خ شهيد سيدعباس موسوي (فرصت سابق) جنب موزه شهدا پالك 

ط دوم53 مراجعه نمايند در غير اينصورت دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 
تهران عمومي  دادگاه   246 شعبه  دفتر  مدير       110/111886   
آگهى خواهان سيد عليرضا آقامير معصوم و حديث سادات آقامير معصوم و سيد مصطفي 
آقامير معصوم و سيد محمدرضا آقامير معصوم و فاطمه آقامير معصوم دادخواستى به 
طرفيت خوانده اسماعيل فتحي به خواسته مطالبه خسارت دادرسي و تامين خواسته و 
نموده كه جهت  تهران  تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان  اموال  المثل  اجرت  مطالبه 
رسيدگى به شعبه102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت شهر تهران واقع 
به  و  ارجاع  عدالت  قضايى  مجتمع  پ73   فناخسرو  خيابان  تجريش  ميدان  تهران  در 
آن 1396/10/10  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت  كالسه9609980203600656 
و ساعت11:30  تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا 
خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. 
   110/112411      دادگاه شعبه 102 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران 
آگهي مزايده (نوبت دوم) بموجب كالسه اجرايي950095 ج موضوع اجراييه صادره از 
شعبه 278 دادگاه عمومي تهران له خانم حميده ايوري به طرفيت محكوم عليه فاطمه- 
ناهيد- سوسن- خليل- اسماعيل همگي حقي كه محكوم است به پرداخت 500 عدد 
به مبلغ5/850/000/000ريال و پرداخت هزينه  بابت مهريه  بهار آزادي  سكه تمام 
با  لذا  نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت  الوكاله وكيل و پرداخت  دادرسي و حق 
توجه به عدم اجراي مفاد اجراييه از سوي محكوم عليه جهت استيفاي محكوم به و هزينه 
با عنايت به انجام تشريفات قانوني و اداري اموال غيرمنقول محكوم عليه كه  اجرايي 
آباد  جنت  پارس  ايران  اتوبان  تهران  آدرس  به  مسكوني  واحد  يك  ششدانگ  شامل 
شمالي خ شقايق نبش كوچه14 پ49 واحد به پالك ثبتي122/2976 واقع در بخش11 
تهران ميباشد كه ملك مذكور به هنگام بازديد در اختيار خانواده محكوم عليه بوده است 
و داراي موقعيت شمالي دو نبش با قدمت بيش از 20 سال نماي آجر 3 سانتي داراي 
3 طبقه روي همكف زيرزمين و فاقد پايانكار مجزا مي باشد كه محكوم له اظهار داشت 
كليه هزينه هاي مربوطه به عهده اينجانب مي باشد مورد كارشناسي در طبقه اول درب 
ورودي و درب هاي داخلي چوبي داراي 3 اتاق خواب آشپزخانه باز و كابينت ام دي اف 
احداث  مركزي  موتورخانه  گرمايش  و  كولرآبي  جداره سيستم سرمايش  تك  ها  پنجره 
امتياز شش دانگ واحد مذكور را  شده است كه كارشناس رسمي دادگستري ارزش 
3/900/000/000ريال ارزيابي كه باتوجه به محكوم به سهم محكم عليه از 6 دانگ 
اصلي بابت محكوم به فروش ميرسد كه پس از ابالغ به طرفين وفق ماده114 قانون 
اجراي احكام مدني مقرر گرديده است از ساعت10 الي11 مورخ96/9/29 در دفتر 
خيابان  زيبا  به آدرس شهر  مفتح  احكام مدني مجتمع قضايي شهيد  اجراي  شعبه 278 
مخابرات جنب كانون اصالح تربت از طريق مزايده بفروش رسد قابل ذكر است مزايده 
از قيمت كارشناسي شروع و به كسي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد 
شد فلذا خريداران بايد ده درصد مبلغ مورد مزايده را في المجلس نقدا و الباقي ثمن 
به  نسبت  دليل  هر  به  مزياده  برنده  وچنانچه  نمايد  پرداخت  ماه  يك  ظرف  را  مزايده 
پرداخت بهاي مزايده در زمان مقرر اقدام ننمايد ده درصد واريز شده به نفع صندوق 
دولت ضبط خواهد شد ضمناً متقاضيان ميتوانن د پنج روز قبل از برگزاري مزايده به دفتر 

شعبه 278 اجراي احكام مدني مراجعه گردد. 
 110/112008   دادورز اجراي احكام مدني شعبه 278 دادگاه عمومي حقوقي تهران

كالسه860005/1045  پرونده  به  نظر  اول)  (نوبت  غيرمنقول  اموال  مزايده  آگهي 
 1045 شعبه  از  صادره   95/8/29 مورخ   86/1045/340 شماره  اجراييه  موضوع 
دادگاه كيفري دو تهران له آقاي مصطفي كياني با وكالت آقاي يوسف محمدي عليه محكوم 
عليه آقاي محمد بيژن فرزند رضا محكوم است به پرداخت يكصد و بيست و پنجر ميليون 
ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ ششصد و پنجاه و پنج ميليون و سيصد و چهل و 
شش هزار و هشتصد و بيست ريال خسارت تاخير تاديه و مبلغ دو ميليون و چهارصد 
و پنجاه و دو هزار و دويست ريال تمبر هزينه دادرسي در حق محكوم له مذكور و مبلغ 
يك  راستا ششدانگ  اين  در  كه  دولتي  عشر  نيم  ريال  هزار  پنج  و  بيست  و  ششصد 
دستگاه آپارتمان واحد مسكوني واقع در تهران بزرگراه رسالت خيابان استاد حسن بنا 
شمالي بين همت و رسالت كوچه شهيد شاهمرادي پالك6 آپارتمان شمال غربي طبقه 
اول واحد3 با موقعيت جنوبي كه شامل3 طبقه4 واحدي مسكوني (هر پاگرد دو واحد) بر 
روي همكف مسكوني (جمعا 14 واحد مسكوني) و پاركينگ و زيرزمين به عنوان پاركينگ 
و انباري با اسكلت فلزي و نماي سنگ با قدمت بناي 16 سال مي باشد آپارتمان مذكور 
با  به مساحت 59/66 مترمربع در سمت شمال غربي طبقه اول به صورت يك خوابه 
كف پذيرايي سنگ و كف موزائيك با آشپزخانه اپن و كابينت Mdf گرمايش شوفاژ با 
موتورخانه و سرمايشي كولرآبي با پنجره هاي فلزي با شيشه هاي تك جداره مي باشد 
انشعابات آب و گاز مشترك و برق مستقل برقرار مي باشد توقيف و كارشناسي گرديده 
غيرموجه  اعتراض  طرفين  به  نفره  هيات سه  و  بدوي  كارشناس  نظريه  ابالغ  به  نظر  و 
محكوم عليه به نظريه كارشناس هيات سه نفره در نظر دارد ملك مذكور توقيف شده را 
روز 96/9/26 ساعت 10 صبح در شعبه 1045 دادگاه كيفري دو تهران از لوازم مورد 
مزايده بازديد نمايد قيمت پايه كارشناسي مبلغ يك ميليارد و چهارصد و پنجاه ميليون 

ريال مي باشد. 
تهران  دو  كيفري  دادگاه   1045 شعبه  رئيس       110/112127   

شعبه2  احكام  اجراى  واصله  قضايي  نيابت  مفاد  اجراى  راستاى  در  مزايده   آگهي 
پرونده960012  بايگاني  شماره  به  گرمسار  شهرستان  حقوقي  عمومي  دادگاه 
يوردخاني  علي  آقاي  له  كالسه953469  به  اجرايي  پرونده  در  و  مورخ1396/1/20 
عليه داود اسدي محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ1/103/181/159ريال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ بابت هزينه دادرسي و بابت خسارت تاخير تاديه در 
مجموع و مبلغ18/190/000ريال هزينه كارشناسي در حق محكوم له علي يوردخاني 
درخواست  حسب  دولت  حق  در  دولتي  عشر  نيم  بعنوان  مبلغ42/000/000ريال  و 
محكوم له نسبت به توقيف پالك ثبتي بشماره 4715/134 بخش6 تهران به مالكيت 
داود اسدي اقدام و مراتب توقيف وفق ماده105 قانون اجراي احكام مدني به محكوم 
عليه ابالغ گرديده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده و متعاقب آن ارجاع امر به 
تهران  در  واقع  نظر  مورد  ملك  كارشناسي  نظريه  براساس  و  گرفته  كارشناس صورت 
ترمينال جنوب خيابان 15 متري شهيد پرستويي (عباسي)كوچه8 متري الهياري پالك7 
مشخصات سند ششدانگ يكباب خانه به مساحت69/20 مترمربع پالك134 فرعي از 
4715 اصلي مفروز از پالك4 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش6 تهران ذيل ثبت 
50948 صفحه25 دفتر امالك385 به شماره دفترچه مالكيت 829932 ثبت و سند 
مالكيت صادر گرديده است مشخصات ملك به هنگام بازديد ساختمان دو طبقه قديمي 
ساز مي باشد ساختمان شمالي و نما سيمان است طبقه همكف داريا يك اطاق كف سيمان 
و موكت وديوارها گچ و رنگ است طبقه اول نيز مشابه طبقه همكف داراي يك اطاق 
كف سيمان و موكت و ديوارها گچ و رنگ است طبقه اول نيز مشابه طبقه همكف داراي 
يك اطاق مي باشد آشپزخانه و سرويس و حمام در حياط واقع شده است كف سراميك 
ديوار كاشي و كابينت فلزي است سيستم سرمايش كولرآبي و گرمايش بخاري گازي و 
با توجه به  حسب االظهار در اختيار مستاجر در رهن كامل مي باشد نظريه كارشناسي 
موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از  سازمانها 
ارگانها بانك و شهرداري و.  .  .   بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معامالتي و خالفي 
و.  .   برابر جهت پايه مزايده به مبلغ 1/550/000/000ريال(يكصد و پنجاه و پنج 
ميليون تومان) ارزيابي و توصيف اجمالي گرديده و نظريه كارشناسى وفق ماده 75 قانون 
اجراي احكام مدني ابالغ گرديده و توسط كه مراتب به مرجع محترم معطي نيابت اعالم 
گرديده است و مورد اعتراض محكوم عليه گرديده و سپس هيئت كارشناسي ارجاع و 
مبلغ پايه كارشناسي به ميزان1/550/000/000ريال تاييد و توصيف اجمالي گرديده 
است پس از ابالغ به محكوم عليه مصون از هرگونه اعتراض باقيماده است و در راستاى 
ماده 138 قانون اجراي احكام مدني ضمن مراجعه به محل مشخص گرديد در تصرف 
مستاجر خانم گل چهره شريفي به مبلغ نه ميليون رهن كامل مي باشد باتوجه به اعالم 
محكوم عليه داود اسدي بتاريخ96/6/6 در صفحه 76 پرونده اجرايي مبني بر فروش 
ششدانگ ملك مذكور و برابر دستور مورخ 96/8/16 دادرس محترم مجتمع قضايي 
نيابت و اجراي احكام مدني شهر تهران لذا مقرر گرديد مال توقيفي در روز دوشنبه 
مورخ 96/9/22 از ساعت 13 الي 14با حضور نماينده دادستان در محل دايره نيابت 
اجراى احكام مدنى تهران به آدرس تهران  تهران ضلع شمال غربي ميدان فردوسي 
كوچه شاهرود پالك 4  طبقه اول دايره نيابت اجراى احكام مدنى تهران از طريق مزايده 
بفروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسى  شروع و به هر كسى كه باالترين نرخ 
پيشنهادى را ارائه نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مورد پيشنهادى فى المجلس نقدا 
از خريدار دريافت مى گردد و الباقى ثمن پيشنهادى ظرف مدت يكماه از تاريخ مزايده 
بايد از طرف خريدار بحساب دادگسترى واريز گردد در غير اينصورت ده درصد دريافتى 
بار ديگر تجديد خواهد گرديد ضمنا  براى يك  بنفع دولت ضبط و مزايده  روز مزايده 
الزم به ذكر است اين اجرا هيچگونه مسئوليتي در قبال تخليه و تحويل مال توقيفي 
انتقال سند بعهده خريدار مي باشد و اين اجرا پس  ندارد و كليه هزينه هاي نقل و 
از كسب دستور تمليك از مرجع معطي نيابت نسبت به انتقال سند بنام خريدار اقدام 

خواهد نمود. 
تهران  مدنى  احكام  اجراى  قضايي  نيابت  دايره  اجرا  مدير            110/112092 

مزايـده آگهـى 
شـهردارى فرمهين در نظر دارد با استناد مجوزشـماره 116مورخ1396/01/30شوراى اسالمى شهر فرمهين ، تعدادى از قطعات 
مسكونى واقع دركوى امير كبير را از طريق مزايده به فروش برساند، متقاضيان مى توانند از تاريخ  1396/09/01 لغايت پايان وقت 
ادارى مورخ 1396/09/13 جهت دريافت اسناد از ساعت8 صبح الى 14 به استثناء ايام تعطيل به نشانى:استان مركزى- شهرستان 
فراهان-شهر فرمهين –بلوار اميركبير-شهردارى فرمهين مراجعه نمايندو از تاريخ 1396/09/13 الى 1396/09/26 اسناد خودرا 
به اين شهردارى تحويل دهند  .ضمنا هزينه صدور سند و نقل و انتقال بعهده برنده مزايده مى باشد و متقاضيان ميتوانند در صورت 

تمايل در جلسه بازگشايى پاكات شركت نمايند.
*مبلغ سپرده شركت در مزايده 5درصد قيمت پايه مى باشد.(سپرده شركت در مزايده مى بايست چك تضمين شده  بانكى يا 

واريز مبلغ سپرده  به حساب شماره 3100000183007 بانك ملى به نام شهردارى فرمهين باشد )
*تاريخ بازگشـايى روز دوشـنبه مورخ 1396/09/27 در حضور اعضا كميسيون معامالت در محل  شهردارى مى باشد. *آخرين 

مهلت شركت درمزايده و تحويل پاكتهاى پيشنهادقيمت تاپايان وقت ادارى يكشنبه  مورخ1396/09/26مى باشد.
*متقاضيـان ميتوانند جهت اطالعات بيشـتر باشـماره هـاى تمـاس08633722500-08633722050 يـاآدرس اينترنتى 

     www.farmahin.com   مراجعه نمايند.

قيمت پايه (ريال)مساحت قطعهشماره قطعه رديف

1746195,5320/890/000

روابط عمومى شهردارى فرمهين

نوبت اول

مزايـده آگهـى 
شـهردارى فرمهين در نظر دارد به استناد مجوز شـماره  305 مورخ 1396/08/30 شوراى اسالمى شهر فرمهين نسبت به اجاره 
كارگاه دانـه بندى شـن و ماسـه  اقدام نمايد،متقاضيان مـى توانند جهت دريافت اسـناد مزايده  ازتاريـخ 1396/09/01 لغايت 
1396/09/13وجهت تسـليم پيشنهادات ازتاريخ1396/09/13لغايت 1396/09/27به دبيرخانه يا امور مالى شهردارى فرمهين 

مراجعه نمايند. 
شرايط مزايده :

1-پايه قيمت كارشناسى اجاره بهاى ماهيانه مبلغ  58/000/000ريال مى باشد.
2-ارائه ضمانت نامه معتبر بانكى  و يا  واريز وجه  نقد  به ميزان 34/800/000 ريال به حساب شماره 3100000183007 بانك ملى به 

نام شهردارى فرمهين  به عنوان سپرده شركت در مزايده الزاميست.
3-محل دريافت اسناد مزايده واحدامورمالى شهردارى  يا از طريق سايت www.farmahin.comمى باشد.

4- ارسال رزومه كارى ، اساسنامه شركت با ثبت آخرين تغييرات شركت الزاميست.
5-مدت قبول پيشنهادها از تاريخ1396/09/13 تا پايان وقت ادارى روزدوشنبه  مورخ1396/09/27مى باشد.

6- كارگاه شن و ماسه داراى مساحت عرصه 23407 متر مربع كه داراى حدود 200 متر مربع اعيان و يك حلقه چاه آب دو اينچ ، 
برق سه فاز با تابلوى آن ، نوار نقاله ، سرند و كوبيك مى باشد .

7-  كليه كسورات قانونى بعهده برنده مزايده مى باشد .
**تاريخ بازگشـايى پيشـنهادات واصله راس ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 1396/09/28در حضور اعضاء كميسيون معامالت 

شهردارى فرمهين مى باشدو شركت كنندگان مى توانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايى حضور داشته باشند . 
** متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشـتر به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 08633722500 يا 

08633722050 تماس حاصل نمايند . 
-شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است 0

- به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص و فاقد تضمين ترتيب اثر داده نخواهد شد .
-هرگاه برندگان اول ودوم وسوم  مزايده حاضربه انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .                                                                                                                            
رضا سربندى فراهانى-شهردار فرمهين

نوبت اول



7آگهىآگهى شماره 3865    چهار  شنبه   1 آذر    1396



آگهىآگهى شماره 3865    چهار  شنبه   1 آذر    81396

مزايـده  آگهـى 

شهردارى فرمهين در نظر دارد به استناد مجوز شماره  197 مورخ 1396/06/19 شوراى اسالمى شهر فرمهين نسبت به اجاره جايگاه سى ان 
جى شـهردارى اقـدام نمايد،متقاضيان مى توانند جهت دريافت اسـناد مزايده  ازتاريـخ 1396/09/01 لغايت 1396/09/13وجهت تسـليم 

پيشنهادات ازتاريخ1396/09/13لغايت 1396/09/27به دبيرخانه يا امور مالى شهردارى فرمهين مراجعه نمايند. 
شرايط مزايده :

1-پايه قيمت كارشناسى اجاره بهاى ماهيانه مبلغ  120/000/000 ريال مى باشد.
2-ارائه ضمانت نامه معتبر بانكى  و يا  واريز وجه  نقد  به ميزان 72/000/000 ريال به حساب شماره 3100000183007 بانك ملى به نام شهردارى 

فرمهين  به عنوان سپرده شركت در مزايده الزاميست.
3-محل دريافت اسناد مزايده واحدامورمالى شهردارى  يا از طريق سايت www.farmahin.comمى باشد.

4-ارائه برگ تائيد فعاليت مجاز شركت صالحيتدار براى بهره بردارى جايگاه CNG از شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى ايران براى شركت 
در مزايده الزامى مى باشد و اين تائيديه را  بايد به هنگام شركت در مزايده تحويل نمايد . 

5- ارسال رزومه كارى ، اساسنامه شركت با ثبت آخرين تغييرات شركت الزاميست.
6-مدت قبول پيشنهادها از تاريخ1396/09/13 تا پايان وقت ادارى روزدوشنبه  مورخ1396/09/27مى باشد.

**تاريخ بازگشايى پيشنهادات واصله راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 1396/09/28در حضور اعضاء كميسيون معامالت شهردارى فرمهين 
مى باشدو شركت كنندگان مى توانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايى حضور داشته باشند . 

** متقاضيان مى توانند جهت اطالعات بيشتر به واحد امور مالى شهردارى مراجعه و يا با شماره تلفن هاى 08633722500 يا 08633722050 
تماس حاصل نمايند . 

-شهردارى در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .
- به پيشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص و فاقد تضمين ترتيب اثر داده نخواهد شد .

-هرگاه برندگان اول ودوم وسوم  مزايده حاضربه انعقادقرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد .                                                                                                                                 
رضا سربندى فراهانى-شهردار فرمهين

نوبت اول

رسـمى سـند  فاقد  وسـاختمانهاى  اراضى  ثبتى  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون   هيات  راى  آگهي 
برابر آراء صادره هيات تعيين تكليف مستقر در ثبت اسناد و امالك شهرستان سنندج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضيان ذيل تاييد گرديده، لذا بدين وسيله 
مشخصات امالك دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهى ميگردد  در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى ودر روستاها از تاريخ الصاق درمحل تا مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند وپس از اخذ 
رسـيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود را به مرجع قضايى تقديم نموده و گواهى اخذ وتحويل اداره ثبت نمايند. بدهى اسـت 

درصورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض سند مالكيت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست.
 ((بخش سه ))

1ـ ششـدانگ يك قطعه زمين بنام على اكبر وكيلى قصريان فرزند محمد كريم  صادره سـنندج تحت پالك 208 فرعى از 2734 اصلى بخش 3 سـنندج به 
مساحت 5090/29 مترمربع به آدرس سنندج روستاى قصريان زمين مشهور به كلكه جار

2ـ ششـدانگ يك باب خانه  بنام هاشـم سـبحانى خياره فرزند لطف اله صادره سـنندج تحت پالك 1519 فرعى از 2718 اصلى بخش 3 سنندج به مساحت 
134/31 مترمربع به آدرس سنندج روستاى دوشان

3ـ ششـدانگ يك قطعه باغ  بنام صانع كاله خانيان فرزند محى الدين  صادره سـنندج تحت پالك 63 فرعى از 2725 اصلى بخش 3 سـنندج به مسـاحت 
31723/87 مترمربع به آدرس سنندج روستاى على آباد شيالن

((بخش 11كالترزان ))
4ـ ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى آبى وديمى بنام عثمان رستمى فرزند صالح  صادره مريوان تحت پالك 7 فرعى از 51 اصلى بخش 11 كالترزان سنندج 

به مساحت 2393 مترمربع به آدرس سنندج روستاى دانيكش
5ـ  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بنام عثمان رستمى فرزند صالح  صادره مريوان تحت پالك 8 فرعى از 51 اصلى بخش 11 كالترزان سنندج به مساحت 

2968مترمربع به آدرس سنندج روستاى دانيكش
6ـ  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى بنام عثمان رستمى فرزند صالح  صادره مريوان تحت پالك 9 فرعى از 51 اصلى بخش 11 كالترزان سنندج به مساحت 

2336مترمربع به آدرس سنندج روستاى دانيكش
7ـ  مقدار 52 شعيرو 487707376 ده ميلياردم شعير مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى وباغ بنام ابراهيم فاتحى فرزند صالح  صادره سنندج تحت 

پالك 624 فرعى از يك اصلى بخش 11 كالترزان سنندج به مساحت 10233 مترمربع به آدرس سنندج روستاى آرندان.
8ـ  ششـدانگ يك قطعه زمين مزروعى بنام محبوبه اهللا يار فرزند مجيد  صادره مريوان تحت پالك 593 فرعى از 204 فرعى از 18 اصلى بخش 11 كالترزان 

سنندج به مساحت 29813 مترمربع به آدرس سنندج روستاى تودارمال زمين مشهور به دول كاريز و ناوباغ.
رئيس ثبت منطقه يك سنندجـ  بهنام قباد

اگهى ابالغ
 وقت رسيدگى به متهم مجهول المكان فرزانه خسروى فرزند براتعلى بدينوسيله 
به خانم فرزانه خسروى فرزند براتعلى ابالغ مى گردد كه درخصوص اتهام وى دائر بر 
ــد حمزه وباقر  ــيخ بابا فرزن ــكايت ابراهيم اوجاقعلى پور ش ــردارى موضوع ش كالهب
ــفنديارى فرزند سرمست ويداله عزيزى واديب صدرى چراغ تپه ومحمد پاشايى  اس
درپرونده كالسه 950231 بتاريخ 96/10/16 ساعت10 وقت رسيدگى واخذ اخرين 
دفاع با حق دسترسى به وكيل رسمى دادگسترى تعيين گرديده فلذا به لحاظ مجهول 
ــاراگهى تامتهم دردادگاه ويا  ــكان بودن متهم مراتب درروزنامه هاى كثيراالنتش الم
معرفى وكيل ويا ارسال اليحه ازاتهام انتسابى به خوددفاع نمايد واال عدم حضور مانع 

صدورحكم نخواهدگرديد.9870
شعبه اول دادگاه عمومى بخش كشاورز

----------------------------------------------
احضارمتهم

ــى دادسراى  ــعبه دوم بازپرس ــه 960289 و 960290 ش درپرونده هاى كالس
ــماعيل قادرى فرزند صالح وخانم زرين رحمان زاده  عمومى وانقالب بوكان اقاى اس
ــن احمدنژاد فرزند عمر به اتهام مشاركت در آدم  فرزند محمدامين عليه اقاى محس
ــيله نقليه دعوايى مطرح نموده واكنون نامبرده به اتهام مشاركت درآدم  ربايى با وس
ــد.به علت اينكه نامبرده  ــى مى باش ــيله نقليه تحت تعقيب اين بازپرس ربايى با وس
ــى كيفرى  ــد به تجويز ماده173 قانون ايين دادرس درپرونده مجهول المكان ميباش
ــار اگهى ميشود تامتهم  مصوب 1392 مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتش
پس از يك ماه ازتاريخ انتشار اگهى دراين شعبه حاضرشود.درضمن درصورت داشتن 
وكيل ميتوانيد حاضرنماييد درغيراينصورت تصميم مقتضى اتخاذخواهدشد.9884
ــوكان- ــتان ب ــالب شهرس ــى وانق ــراى عموم ــى دادس ــعبه دوم بازپرس ش

سعيدمحمدزاده
----------------------------------------------

ابالغ
خواهان ديمن محمدى فرزند رحيم دادخواستى بطرفيت خوانده محى الدين 
ــخ نكاح تقديم دادگاههاى عمومى  ــته صدور حكم به گواهى فس ــتميبه  خواس رس
شهرستان بوكان نموده كه جهت رسيدگى به شعبه اول خانواده شهرستان بوكان واقع 
در بوكان-خيابان كمربندى –خيابان عدالت ارجاع وبه كالسه پرونده شماره 961164 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگى واستماع شهادت شهود خواهان 96/10/4 ساعت10 
تعيين شده است.به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجويز 
ماده73 قانون ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب درامورمدنى ودستوردادگاه 
ــود تاخوانده پس از  ــار اگهى مى ش ــى ازجرايد كثيراالنتش ــب يك نوبت دريك مرات
ــراگهى واطالع از مفادان به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه  نش
ــيدگى  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت ودروق ــم را درياف ــت وضمائ دوم دادخواس

حاضرگردد.9886
شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان بوكان

----------------------------------------------
رونوشت آگهى حصر وراثت

ــرح دادخواست به كالسه  ــول معصومى  داراى شناسنامه شماره 276 بش رس
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح  701361/ش67  از اين ش
داده كه شادروان طاهره معصومى  بشناسنامه 133 در تاريخ 96/8/13 اقامتگاه دائمى 

خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-رسول معصومى فرزند محمود پسرمتوفيه 

2-مهين معصومى فرزند محمود دخترمتوفيه 
3-پروين معصومى فرزند محمود دخترمتوفيه 

4-نيره معصومى فرزند محمود دخترمتوفيه 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور به استناد ماده362 قانون امور 
ــى اعتراض دارد و يا وصيتنامه از  ــبى را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كس حس
متوفى نزد او باشد  ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد.1254
رئيس شعبه 67 شوراى حل اختالف اروميه 

----------------------------------------------
مفقودى

ــى 621ن29ايران27  ــماره انتظام ــوارى پژو روا مدل 1389 به ش خودروى س
ــماره شاسى 61208384  بنام حامد رحيمى  وشماره موتور 11686057053 وش

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.9880
----------------------------------------------

 مفقودى 
ــين خودروى سوارى پژو مدل 1383 به  ــبز وبرگ كمپانى وكارت ماش برگ س
ــى 83117811 وشماره موتور  ــماره شاس ــماره انتظامى 813ق15ايران27 وش ش
ــاقط مى  ــار س ــه اعتب ــود و از درج ــيد داودى مفق ــام جمش 11783017752 بن

باشد.9869
----------------------------------------------

مفقودى
ــماره انتظامى  ــه ش ــدل 1390 ب ــژو  روا م ــوارى پ ــودروى س ــبز خ ــرگ س ب
ــى NAAB41PM5BH357393  وشماره  ــماره شاس 119ط12ايران 37 وش
ــاقط مى  ــى مفقود وازدرجه اعتبار س ــام قهرمان چلب ــور 11890006882 بن موت

باشد.9868
----------------------------------------------

آگهي ابالغ
ــت و ضمايم به آقاى/خانم مهدي منصوري فرزند ...  وقت رسيدگي و دادخواس
ــا دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي 1- مهدى  خواهان آقاي حميد رستمى ارنس
ــاپور فرزند محمد على به خواسته مطالبه خسارات و ابطال  منصورى 2- مهران پاش
سند و استرداد ثمن با اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9509984411800676 شعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان اروميه ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/10/24 ساعت 11:00 تعيين كه 
ــي مدني به علت  ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس ــاب دس حس
ــان مراتب يا نوبت در يكي از جرايد  ــت خواه مجهول المكان بودن خوانده و درخواس
كثيراالنتشار آگهي مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
ــاني كامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را  دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.1497
ــعبه 18 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اروميه –  ــي دادگاه حقوقي ش منش

غالمرضا صادق زاده
----------------------------------------------

دادنامه 
مرجع رسيدگى: شوراى حل اختالف شعبه دهم به نشانى خوى – بلوار مطهرى 

– تقاطع دادگسترى
خواهان: آقاى حسن دادخواهى با وكالت آقاى اسماعيل مرادلو

ــامان –  ــاختمان س ــينا – س محل اقامت: خوى – خوى – خ امام – خيابان س
طبقه ى دوم

خوانده: آقاى روح اهللا فرجى
محل اقامت: خوى - مجهول المكان

موضوع: مطالبه وجه چك
ــورا با استعانت از درگاه خداوند متعال پس از مشاوره با اعضاى محترم  قاضى ش
ــورا و با بررسى اوراق پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور  ش

رأى مى نمايد:
رأى شورا

در خصوص دادخواست آقاى حسن دادخواهى با وكالت آقاى اسماعيل مرادلو 
ــه طرفيت آقاى روح اهللا فرجى مبنى بر مطالبه 75,000,000 ريال از بابت دو فقره  ب
چك به شماره سريال هاى 645280-645279 بانك ملى به انضمام هزينه دادرسى 
ــارات تأخير تأديه و حق الوكاله وكيل بامالحظه محتويات پرونده و مستندات  و خس
ــتندات مذكور در يد  موجود و كپى مصدق دو فقره چك موردادعا و بقاى اصول مس
ــتدل و مؤثرى جهت  ــى و اينكه خوانده با وصف ابالغ حاضر نبوده و دفاعيه مس مدع
برائت ذمه خود ارائه و اقامه ننموده اند داللت بر بقاى دين به ميزان خواسته به عهده 
ــتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد. فلذا شورا به استناد ماده  خوانده بوده و اس
198 قانون آيين دادرسى مدنى دعوى مطروحه را حمل بر صحت تلقى نموده. طبق 
ــى مدنى  مواد 313-310 قانون تجارت و ماده 522-515-519 قانون آيين دادرس
ــت خوانده به پرداخت مبلغ 75,000,000 ريال به  مصوب 1379 حكم بر محكومي
ــته و مبلغ 1,030,000 ريال هزينه دادرسى و پرداخت خسارات  عنوان اصل خواس
ــيد چك لغايت اجراى حكم طبق شاخص تورم بانك  ــى از تأخير تأديه از سررس ناش
مركزى و حق الوكاله وكيل خواهان طبق تعرفه قانونى در حق خواهان صادر و اعالم 
مى دارد رأى صادره غيابى بوده كه ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در همين شعبه و پس از انقضاء مهلت واخواهى قابل تجديدنظرخواهى ظرف همان 

مهلت در محاكم محترم عمومى خوى مى باشد./9873
زين العابدين جنگى

قاضى شعبه دهم شوراى حل اختالف شهرستان خوى
----------------------------------------------

دادنامه 
مرجع رسيدگى: شوراى حل اختالف شعبه بيستم خوى به نشانى بلوار آصفى

ــا وكالت آقاى  ــلطان ب ــفتالود فرزند: س ــان: نام: بهروز نام خانوادگى: ش خواه
عبدالكريم اوزمانى محل اقامت: خوى – خيابان امام – طبقه فوقانى داروخانه خيام 

دفتر سيد صادق فتاحى
ــل اقامت:  ــد: بالغ مح ــى: مصطفانى فرزن ــام خانوادگ ــام: فرمان ن ــده: ن خوان

مجهول المكان
موضوع: مطالبه وجه يك فقره چك به مبلغ 10,000,000 ريال

قاضى شورا با استعانت از درگاه متعال پس از مشاوره با اعضاى محترم شورا و با 
بررسى جامع اوراق پرونده ختم دادرسى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى 

مى نمايد.
رأى شورا

در خصوص دعوى خواهان آقاى بهروز شفتالود با وكالت آقاى عبدالكريم اوزمانى 
ــته تقاضاى محكوميت خوانده به  به طرفيت خوانده آقاى فرمان مصطفانى به خواس
پرداخت مبلغ 10,000,000 ريال از بابت يك فقره چك به شماره 04622941990 
ــارات دادرسى و تأخير تأديه با توجه به  ــيد 95/9/15 با احتساب كليه خس به سررس
وجود چك مستنداً دعوى در يد خواهان حكايت از بقاى دين و اشتغال ذمه خوانده را 
دارد و خوانده دفاعى در قبال دعوى مطروحه به عمل نياورده است لذا دعوى خواهان 
ــتناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره  ــخيص و به اس را مقرون به صحت تش
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آيين دادرسى 
ــور مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت  ــاى عمومى و انقالب در ام دادگاه ه
مبلغ 10,000,000 ريال و هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل خسارات تأخير تأديه 
از تاريخ سررسيد چك لغايت اجراى حكم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد رأى 
صادره غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه 
ــترى خوى  ــت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در دادگس ــپس ظرف بيس بوده و س

مى باشد./ 9871
حيدر رمضانى

قاضى شعبه بيستم شوراى حل اختالف خوى
----------------------------------------------

دادنامه
ــعبه 5 دادگاه عمومى حقوقى  ــه 9309984424801350 ش ــده كالس پرون

شهرستان بوكان تصميم نهايى شماره
خواهان: آقاى عبدالقادر سليمانى فرزند مولود با وكالت آقاى على ساكنى فرزند 

عبدالرحمن به نشانى سقز خيابان امام كوچه نسترن
خواندگان: 1. آقاى رحمت اهللا صمدى به نشانى شهرستان بوكان بلوار كردستان 

بنگاه امالك صداقت
ــتان بوكان خ ابوذر انتهاى كوچه  ــانى شهرس 2. آقاى محمد صالح فيضى به نش

ياسمن 3 دست چپ ساختمان سنگ سفيد
3. آقاى عثمان فتحى ثانى به نشانى مجهول المكان

4. اداره مسكن و شهرسازى شهرستان بوكان با نمايندگى آقاى مظفر عقيليه به 
نشانى شهرستان بوكان اداره مسكن و شهرسازى

ــانى  ــا وكالت آقاى عبداهللا مينانى فرزند رحيم به نش ــاى جعفر مهتدى ب 5. آق
آذربايجان غربى – بوكان – آ غ – بوكان بلوار كردستان خ حيدرى

6. آقاى عبداهللا محمدى فتح آبادى به نشانى شهرستان بوكان مجهول المكان
خواسته ها: 1. ابطال سند (موضوع سند مالى است)

2. الزام به تنظيم سند رسمى ملك
ــى جامع اوراق و محتويات پرونده با اعالم ختم  دادگاه با توجه به مراتب و بررس

رسيدگى شرح آتى مبادرت به صدور رأى مى نمايد
رأى دادگاه

ــد مولود با وكالت آقاى على  ــليمانى فرزن در خصوص دعوى آقاى عبدالقادر س
ساكنى بطرفيت خواندگان 1. مسكن و شهرسازى شهرستان بوكان 2. جعفر مهتدى 
با وكالت آقاى عبداهللا مينايى 3. رحمت اهللا صمدى 4. عبداهللا محمدى فتح آبادى 5. 
ــته صدور حكم به 1-ابطال سند  محمد صالح فيضى 6-عثمان فتحى ثانى به خواس
قطعى شماره 32725-26/8/1380 دفترخانه اسناد رسمى شماره 7 بوكان 2-ابطال 
ــماره 5342-17/7/1382 دفترخانه شماره 5 بوكان 3- ابطال سند  ــند قطعى ش س
ــماره 15438-1384/8/29 دفترخانه شماره 5 بوكان 4- الزام به تنظيم و  قطعى ش
ــماره 71/1996/1778/131 اصلى بخش 17 بوكان و جبران  انتقال سند قطعى ش
ــريك از خواسته ها مقوم بمبلغ 310000 تومان، بدين  ــارات دادرسي ش جميع خس
توضيح كه وكيل خواهان بيان داشته: خوانده رديف اول دويست مترمربع زمين را به 
خوانده رديف پنجم واگذار نموده و ايشان نيز آن را به خوانده رديف ششم و ايشان هم 
طبق قولنامه مورخ 1375/7/5 به موكل واگذار و انتقال داده است خوانده رديف پنج 

پس از اين اقدامات در تاريخ 1378/7/14 بدون توجه به مالكيت موكل نسبت به ملك 
يادشده با خوانده رديف اول توافق نموده و زمين موردنظر را به ايشان مسترد نموده كه 
برابر دادنامه شماره 552 مورخ 1387/7/20 صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقى سابق 
ــده صادر و قطعيت  ــه 453/87 حكم به ابطال توافقنامه يادش بوكان در پرونده كالس
ــور و اطالع از دادنامه  ــف اول با وصف ابطال توافقنامه مذك ــت، خوانده ردي يافته اس
يادشده برابر سند قطعى شماره 32725 مورخ 1380/8/26 دفترخانه شماره 7 بوكان 
اقدام به انتقال سند قطعى بنام خوانده رديف دوم نموده و ايشان نيز برابر سند قطعى 
شماره 5342 دفترخانه شماره 5 بوكان آن را به خوانده رديف سوم انتقال داده و او هم 
ــماره 15438 مورخ 1384/8/29 دفترخانه شماره 5 بوكان به  ــند قطعي ش برابر س
ــت و نهايتاً به لحاظ فصولى بودن انتقاالت انجام  خوانده رديف چهارم انتقال داده اس
ــت تقديمى صدور حكم در حق موكل خود را خواستار گرديده  شده طبق دادخواس
ــان و وكيل خوانده رديف دوم و نيز  ــت. خوانده رديف اول و نماينده حقوقى ايش اس
خوانده رديف پنجم با حضور در جلسه دادرسى و ارسال لوايحى دفاعياتى را به شرح 
مندرج در پرونده معمول داشته و اجماالً رد دعوى را خواستار گرديده اند اما خواندگان 
ديگر هيچ گونه دفاعى به عمل نياورده اند. على هذا دادگاه با بررسى اوراق و محتويات 
پرونده اظهارات و مدافعات طرفين و وكالى آن ها نظر به اينكه 1- برابر مدارك موجود 
در پرونده از جمله تأمين دليل شماره 1115 مورخ 92/11/13 و دادنامه شماره 552 
ــه  ــماره 00559 - 91/6/14 در پرونده كالس ــرح دادنامه ش ــاره كه به ش فوق االش
ــتان آذربايجان غربى تائيد و قطعيت  ــعبه هشتم دادگاه تجديدنظر اس 870908 ش
حاصل نموده است مالكيت خواهان از طريق معامله نسبت به ملك متنازع فيه و نيز 
ــده از سوى خوانده رديف اول به آقاى جعفر  فضولى بودن معامله و انتقال ملك يادش
مهتدى و انتقال ايشان نيز به ايادى بعد باحراز گرديده است چه اينكه برابر دادنامه هاى 
ــده و محتويات پرونده هاى استنادى كه خالصه آن ها در پرونده منعكس است  يادش
اقدام آقاى محمد صالح فيضى به استرداد ملك به مسكن و شهرسازى جهت دريافت 
قطعه ديگر عليرغم فروش آن به آقاى عثمان فتحى موجه نبوده و اقدامى فصولى بوده 
و با حقوق قانونى خواهان تعارض داشته است. 2- برابر مادتين 247 و 255 از قانون 
مدنى معامله به مال غير جز به عنوان واليت يا وصايت يا وكالت نافذ نيست ولو اينكه 
ــد ولى اگر مالك يا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را  صاحب مال باطناً راضى باش
اجاره نمود در اين صورت معامله صحيح و نافذ مى شود. هرگاه كسي نسبت به مالي 
ــود كه آن مال ملك معامله كننده بوده  معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم ش
ــت كه معامله كننده مى توانسته است از قبل او واليتاً يا  ــت يا ملك كسي بوده اس اس
وكالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موكول به اجازه معامل است و 
ــه معامله بين خواندگان بدون  ــه باطل خواهد بود كه در موضوع مانحن في اال معامل
رضايت خواهان بوده است 3- خواندگان نيز حسب محتويات پرونده دفاع موجهى در 
ــدارك موجود در پرونده و  ــاير م ــر دعواى خواهان به عمل نياورده اند و نظر به س براب
استعالم ثبتى به عمل آمده لذا دادگاه دعوى خواهان را محمول بر صحت تشخيص و 
مستنداً به مواد مذكور و نيز مواد 219 و 220 به بعد و 1257 و 1258 از قانون مدنى 
ــى دادگاه هاى عمومى و  ــز 194-197-198 و 515-519 از قانون آئين دادرس و ني
انقالب در امور مدنى و بندهاى 4-12-17 از قانون وصول برخى از درامدهاى دولت و 
مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصالحيه بعدى و مادتين 3 و 4 از آئين نامه 
تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكالى دادگسترى مصوب 1385 بدواً 
ــمى موضوع دعوا به شماره هاى فوق الذكر (شماره هاى  ــندهاى رس حكم بر ابطال س
رديف اول تا سوم) و سپس الزام خوانده رديف اول (پس از ابطال سندهاى مذكور) به 
ــند رسمى موردادعا به شماره مندرج در رديف چهارم خواسته محكوميت  تنظيم س
ــه مأخذ محكوم به كه برابر ارزش منطقه اى  ــى ب خواندگان به پرداخت هزينه دادرس
ملك هزينه اخذ شده است و حق الوكاله قانوني مرحله نخست بمبلغ يك ميليون ريال 
در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد رأى دادگاه نسبت به خواندگان رديف هاى سوم 
و چهارم و ششم غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين 
ــر قابل تجديدنظرخواهى در محاكم  ــت روز ديگ ــوده و پس از آن ظرف بيس دادگاه ب
محترم تجديدنظر است و نسبت به بقيه حضورى محسوب و ظرف بيست روز پس از 
ــتان آذربايجان غربى  ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر اس

مى باشد.9867
ياسين باريك-رئيس شعبه پنجم دادگاه عمومى و حقوقى شهرستان بوكان

----------------------------------------------
رونوشت آگهى حصر وراثت / دادگاه شال 

آقاى مهدى مالعلى اكبرى  داراى شناسنامه شماره 22  به شرح دادخواست به 
كالسه 960450  از اين شورا درخواست گواهى  حصر وراثت نموده وچنين  توضيح 
داده كه شادروان حجت اله مالعلى اكبرى به شناسنامه 4384 در تاريخ 1394/1/31  
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 

:
1-حبى نساء اكبرى شالى  فرزند حسين ش ش: 3548  متولد 1314/11/1 ( 

همسر متوفى)
ــه ش ش: 22  متولد 1355/5/21 (  ــدى مالعلى اكبرى فرزند حجت ال 2-مه

فرزند متوفى)
ــد 1343/1/8 ( فرزند  ــت اله ش ش: 39  متول ــه اله اكبرى فرزند حج 3-وجي

متوفى)
4-سكينه مالعلى اكبرى فرزند حجت اله ش ش: 26352  متولد 1357/6/1 ( 

فرزند متوفى)
5-فاطمه مالعلى اكبرى فرزند حجت اله ش ش: 26353  متولد 1358/6/10 

( فرزند متوفى)
6-خيرالنساء مالعلى اكبرى فرزند حجت اله ش ش: 7826  متولد 1352/3/1 

( فرزند متوفى)
ــت اله ش ش: 7827  متولد 1354/1/1 (  7-مليحه مالعلى اكبرى فرزند حج

فرزند متوفى)
8-كبرى مالعلى اكبرى فرزند حجت اله ش ش: 25  متولد 1350/8/1 ( فرزند 

متوفى)
ــه ش ش: 52  متولد 1342/2/21 (  ــه مالعلى اكبرى فرزند حجت ال 9-خديج

فرزند متوفى)
ــم مالعلى اكبرى فرزند حجت اله ش ش: 9  متولد 1360/2/8 ( فرزند  10-مري

متوفى)
11-فرخ لقاء مالعلى اكبرى فرزند حجت اله ش ش: 20584  متولد 1347/3/2 

( فرزند متوفى)
ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
نمايد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واالگواهى صادر خواهد شد
رئيس شعبه اول شوراى حل اختالف شهر شال/ سيدمحمدعلى موسوى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك صحنه

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى

ــاده 13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت  ــى موضوع ماده 3 قانون وم آگه
ــماره  ــر راى ش ــمى براب ــند رس ــد س ــاى فاق ــاختمان ه ــى و س ــى و اراض ثبت
ــوع قانون تعيين تكليف  ــات موض 13966316010000446_06/04/ 1396 هي
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك صحنه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاي/خانم سياهوش كاكاوندي 
فرزند پيرولي به شماره شناسنامه 496 صادره از نورآباد در شش دانگ يك باب خانه 
ــمتي ازپالك يك اصلى صحنه واقع در  بخش  ــاحت 134,12مترمربع درقس به مس
ــاه قطعه اول واقع در صحنه محله جوادآباد كوچه اول پالك 25 كد  ــت كرمانش هش
ــماالني محرز  ــمي آقاي محمد توش ــتي 6746117955خريداري از مالك رس پس
ــت به فاصله 15روز آگهى  ــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوب ــت ل گرديده اس
ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  ــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ب

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.
تاريخ انتشارنوبت اول:96/08/16
تاريخ انتشارنوبت دوم:96/09/01

رئيس ثبت اسناد وامالك صحنه-على نجفى
----------------------------------------------

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك كنگاور

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

آگهى موضوع ماده 3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضيت ثبتى 
واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــات اول /دوم موضوع قانون  ــماره139660316003000512 هي برابر راى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ــگاور تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/خانم رويا  ثبتى حوزه ثبت ملك كن
ــنامه3300043751 صادره از كنگاور در  ــماره شناس اعتصاميان فرزند برجعلي بش
ششدانگ يكباب خانه بمساحت 161,89 متر مربع در قسمتي از پالك 27 اصلي واقع 
ــداري از مالك عادي برابر قولنامه  ــگاور باغ رضايي كوچه چهارم آزادگان خري در كن
عادي مورخ-1396/02/20  يك باب ساختمان واقع در كنگاور از آقاي پيام حقيقي 
ــي  خريداري  نموده بنا به اظهار متقاضي و اقرارنامه وارده به شماره 5102 مورخ  فش
96/03/25 و تعهدنامه شماره 96/03/25-12812 دفترخانه 75 كنگاور مورد تقاضا 
از مالكيت آقاي عباس رضايي مي باشد. محرز گرديده است.،لذا به منظور اطالع عموم 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به  مراتب در دونوبت به فاصله15 روز آگهى مى ش
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد،ظرف مدت 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس يكماه از تاريخ تس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1396/08/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1396/09/01

رزمجوـ  رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان كنگاور
----------------------------------------------

مفقودي
ــنامه – پروانه وكالت- كارنامه كارآموزي و  ــامل كارت ملي –شناس مدارك ش
كارت پايان خدمت آقاي لطيف ساالر آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي 

باشد.
كرمانشاه

----------------------------------------------
مفقودى-اروميه

دفترچه مهمات اسلحه شكارى تك لول ته پر چخماق به شماره بدنه 780864 
ــريال 989195 بنام اصالن مجرد گورچين قلعه درمورخه 94/9/15  ــماره س وبا ش

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.
نوبت اول:96/9/1—نوبت دوم :96/9/15

----------------------------------------------
آگهى ماده3 وماده 13 آيين نامه تعيين تكليف  اراضى وساختمان 

هاى فاقد سندرسمى
ــماره 139660313005003268 مورخ 96/7/30 هيات موضوع  برابر راى ش
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمان هاى فاقد سندرسمى مستقردر 
واحد ثبتى نقده تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضى آقاى آزاد اسالمى نقده فرزند 
ــدانگ يك قطعه باغ به مساحت 8218 مترمربع ازپالك 12 اصلى مكرر  عبداله شش
بخش11 اروميه  آدرس نقده روستاى خليفان ازنسق اسماعيل مام شيخ. لذا به منظور 
ــود درصورتيكه اشخاص  اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
نسبت به صدور سندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضايى تقديم نمايند.

ــول اعتراض طبق مقررات  ــورت انقضاى مدت  مذكور وعدم وص ــت درص بديهى اس
سندصادر خواهدشد.147

تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/1
تاريخ انتشارنوبت دوم:96/9/16

خورشيدى-رئيس ثبت اسنادوامالك نقده
----------------------------------------------
آگهى موضوع ماده سه قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

 برابرراى صادره 1315 مورخ 96/6/4هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى  مستقردر واحد ثبتى شهرستان ماكو  
تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده است .لذا مشخصات  متقاضيان 
ــوم در دونوبت به فاصله 15 روز  ــرح زير به منظور اطالع عم و امالك  مورد تقاضا بش
آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص  نسبت به صدورسند مالكيت متقاضيان اعتراضى 
داشته باشند ،مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود رابه 
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ماكو تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت  يك 
ماه  از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضايى  تقديم نمايند. 1-عمر 

ــادره فرزند گلو  ــنامه 45 و كدملى 2830127099 ص ــماره شناس ــش به ش آريامن
ــاحت 9644 مترمربع قسمتى از  ــاورزى به مس ــدانگ يك قطعه زمين كش درشش
34-اصلى واقع در استان آذربايجان غربى بخش حوزه ثبت ملك ماكو ازنسق زراعى 

مجيد نصراهللا زاده وعباسقلى اكبرى وبه پرونده كالسه 89 سال 1395
1100-تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/16

   تاريخ انتشار نوبت دوم:96/9/1
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان ماكو – بهنام تارويردى زاده

----------------------------------------------
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سندرسمى (موضوع ماده3 قانون وماده13 آيين نامه)

ــرح زير  ــنادو امالك مياندوآب بش ــتقردر اداره ثبت اس هيات حل اختالف مس
تصرفات مفروزى ومالكانه اشخاص را تاييد وبه جهت عدم دسترسى به مالكين مقرر 
شده است پس از نشر آگهى سندمالكيت رسمى صادر وتسليم گردد وعليهذا دراجراى 
ــاده3 قانون مذكور وآيين نامه اجرايى آن مراتب دردونوبت به فاصله 15 روز جهت  م
ــود وچنانچه اشخاص  ــاير صاحبان حقوق آگهى مى ش ــاعى وس اطالع مالكين مش
ــته باشند حداكثرظرف مدت دوماه ازانتشار اولين آگهى اعتراض كتبى  اعتراض داش
خودرا مستقيما به اداره ثبت اسنادو امالك مياندوآب تسليم نموده وبايد يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد دادخواست بمرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند.
ــول راى صادره  ــاس مدل ــندمالكيت مورد تقاضاى متصرف براس درغيراينصورت س
درحدود ومقررات صادرخواهدشد وصدور سندمالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهدبود.
ــماره 139660313006003747 مورخه 96/8/10 تقاضاى اوسط  1-راى ش
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى قسمتى  ــندمالكيت شش نجارى مبنى بر صدور س
ــده  از(متقاضى  ازپالك 41 اصلى بخش14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب خريدارى ش
مالكيت مشاعى دارد) پرونده هيات 216-96 به مساحت 5658/13 مترمربع كه براى 

آن پالك 1287 فرعى تعيين شده است.9785
تاريخ انتشار نوبت اول:96/8/16
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/9/1

خيرى-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك مياندوآب
----------------------------------------------

مفقودى
ــتغال   ــماره اش ــجاع ابراهيمى به ش ــى آقاى ش ــتغال بكار مهندس ــه اش پروان
1440000276عضويت سازمان نظام مهندسى ساختمان استان آذربايجان غربى وبه 
ــه ش ش 149 ت ت 54/4/30فرزند احمد مفقودو ا  ــماره ملى 2949651534ب ش

زدرجه اعتبار ساقط مى باشد.9235
نوبت اول:96/6/1  -- نوبت دوم: 96/9/1

----------------------------------------------
آگهى نوبتى 

به موجب ماده 11 قانون و مادتين  68 و 59 آيين نامه قانون ثبت امالكى كه در 
سه  ماهه دوم سال جارى تقاضاى  ثبت آن پذيرفته شده است جهت اطالع عموم به 

شرح ذيل آگهى ميگردد.
امالك واقع در بخش 12 مهاباد 

1-پالك شصت و هشت فرعى از پنجاه اصلى مقدار بيست و هفت سهم و  هفتاد 
و پنج صدم ( 27/75) از سى و شش سهم از يك قطعه باغ آبى به مساحت هشت هزار 
ــتاى جانداران به نام آقاى رحمن عثمانى  ــت (8200) متر مربع واقع در روس و دويس
فرزند خضر به شماره شناسنامه 131 كه همزمان تحديد حدود اختصاصى بشرح ذيل 

بعد از آگهى نوبتى آگهى ميگردد.
امالك واقع در بخش 15 مهاباد 

2-پالك دو هزار و هشتصد و بيست يك اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مازاد 
ــش اصلى بخش 15  ــصت و ش بر گذر جهت ادغام در پالك دو فرعى از چهارصد و ش
مهاباد به مساحت دوازده متر و هفتده سانتيمتر بنام آقاى سليمان منافى فرزند بهرام 

به شماره شناسنامه 625 
مطابق ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك كسانى كه نسبت به امالك آگهى شده 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين نوبت اگهى ظرف مهلت نود  اعتراضى داش
اعتراض كتبى خود را مستقيماَ به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مهاباد تسليم و 
طبق ماده  86 آئين نامه اصالحى قانون ثبت معترض بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
ــت به مرجع ذيصالح قضايى مهاباد تقديم و  ــليم اعتراض به اداره ثبت دادخواس تس
ــت را از دادگاه اخذ و ظرف مهلت مقرر يك ماه به اداره ثبت  گواهى تقديم دادخواس
مهاباد تسليم نمايند در غير اينصورت چنانچه متقاضيان ثبت يا قائم مقام قانونى آنها 
به دادگاه  مراجعه و گواهى عدم  تقديم  دادخواست را اخذ و ارايه نمايند بدون توجه  
به اعتراض مطابق مقررات سند مالكيت به نام متقاضيان صادر خواهد شد و هر گاه بين 
متقاضى ثبت و ديگرى قبل از انتشار آگهى نوبتى نسبت به امالك آگهى شده مزبور 
در دادگاه اقامه دعوى شده و يا در جريان باشد مطابق ماده 17 قانون ثبت بايد گواهى 
دادگاه  صالحه را مشعر بر اقامه دعوى را از دادگاه اخد و ظرف مدت مزبور به اداره ثبت 
ــاقط خواهد شد. تحديد حدود اختصاصى پالك  68  ــليم و اال حق آنان س مهاباد تس
ــتاى جانداران ( موضوع بند يك مذكور در  ــى از 50 اصلى بخش 12 مهاباد روس فرع
ــماره  139560313008005455 مورخ  ــاد راى ش ــى ) در اجراى مف ــى نوبت آگه
ــورخ   ــماره  139660313007000531 م ــى ش 1395/10/26 و راى اصالح
ــتناد ماده  13 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين  1396/02/22 هيات و به اس
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى ، مبنى بر پذيرش ثبت 
و تنظيم اظهارنامه و تحديد  حدود همزمان  ملك  مورد درخواست متقاضى و ماده 14 
قانون ثبت در روز شنبه مورخ 22 آبان 1396 راس ساعت  11 صبح تحديد حدود به 
عمل مى آيد.لذا بدين وسيله از مجاورين و صاحبان حقوق دعوت مى شود كه در روز 
ــده در محل حاضر و در صورتيكه اعتراض به حدود و حدود ارتفاعى داشته  تعيين ش
باشند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى لغايت سى روز اعتراض خود را به اداره 
ثبت تسليم  و از تاريخ تسليم اعتراض لغايت سى روز به مرجع ذيصالح قضايى مراجعه 
و نسبت به تنظيم دادخواست واعتراض اقدام نمايند و گواهى  تقديم دادخواست را از 
دادگاه  اخذ و ظرف مهلت يك ماهه به اداره  ثبت اسناد و امالك مهاباد ارائه نمايند.در 
غير اين صورت چنانچه متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى به دادگاه مراجعه و گواهى 
ــت را اخذ و ارائه نمايند بدون توجه به اعتراض مطابق مقررات  عدم تقديم دادخواس

سند مالكيت بنام متقاضى ثبت صادر خواهد شد.9654 
تاريخ انتشار نوبت اول روز دوشنبه مورخه 1 آبان 1396 

تاريخ انتشار نوبت دوم روز چهارشنبه  مورخه  1 آذر 1396   
صديق رنجبر – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مهاباد 

----------------------------------------------
آگهى نوبتى 

پيرو آگهى هاى قبلى  در اجراى ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك  و ماده  59 
آئين نامه قانون مذكور آگهى نوبتى  امالك واقع  در حوزه ثبتى شهرستان مياندوآب 

كه در سه ماهه دوم سال  1396وفق ماده 13 قانون تعيين تكليف راى به قبول ثبت 
صادر شده جهت اطالع عموم بشرح ذيل اعالم ميگردد.

پالكهاى فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب 
ــاحت 113/25 متر مربع تحت پالك  ــدانگ اعيانى يكباب خانه به مس 1-شش
ــى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب  ــى از 5096  فرع 27011 فرع

بنام آقاى على فروزان 
ــدانگ اعيانى يكباب خانه به  مساحت  236/70 متر مربع تحت پالك   2-شش
27012 فرعى از 5199 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب بنام 

آقاى سجاد جهانفر 
ــاحت  260/60 متر مربع تحت پالك   ــدانگ اعيانى يكباب خانه به  مس 3-شش
27115 فرعى از 5202 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه ثبتى مياندوآب بنام 

آقاى حق ويردى نظريان حاجى عليلو 
4- يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ اعيانى يكباب خانه به  مساحت  139/29 
ــى از 2626 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه  ــر مربع تحت پالك  27152 فرع مت

حوزه ثبتى مياندوآب بنام آقاى منصور عزيزى 
5- چهار و نيم مشاع از ششدانگ اعيانى يكباب خانه به  مساحت  168/05 متر 
مربع تحت پالك  27209 فرعى از 3076 فرعى از يك اصلى بخش 14 مراغه حوزه 

ثبتى مياندوآب بنام آقاى سعيد چتر آبكوب و خانم منيره جعفرى وكيل كندى 
ــانيكه نسبت به پالك درخواستى ثبت شده مندرج در اين آگهى اعتراضى  كس
ــار اولين آگهى و همچنين در صورتى كه  ــته باشند تا مدت  نود روز پس از انتش داش
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى امالك فوق الذكر  اعتراضى  داشته باشند ميتوانند 
ظرف مدت سى روز پس از انتشار اولين آگهى نوبتى اعتراض خود را مستقيماَ به اداره 
ثبت محل تسليم نموده و حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به مراجع 
ــت تقديم نمايند در غير اينصورت متقاضى  گواهى  عدم  ذيصالح قضايى دادخواس
دادخواست را از دادگاه اخذ و به اداره ثبت محل تسليم خواهد نمود و اداره  ثبت بدون 
توجه به اعتراض عمليات ثبتى را  با رعايت مقررات ادامه خواهد داد چنانچه در بين 
متقاضيان دعوايى در محاكمه باشد گواهى الزم از دادگاه صالحه مربوط به اين اداره  

تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند و اال حق او ساقط خواهد شد.9655 
تاريخ انتشار نوبت اول : روز دوشنبه 1396/8/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم : روز چهارشنبه 1396/9/1 
نجف خيرى – رئيس ثبت اسناد و امالك مياندوآب

----------------------------------------------
مفقودى

ــنامه مالكيت (برگ سبز) وكارت شناسايى خودرو سوارى پژو 206  اصل شناس
ــماره موتور  ــران66 به ش ــى 824د45اي ــماره انتظام ــه ش ــدل 1393 ب اس دى  م
ــى NAAP41FD9EJ680284  بنام كامران  163B0096626  به شماره شاس

فتح الهى فرزند محمدامين مفقودوازدرجه اعتبارساقط ميباشد.9888
----------------------------------------------

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــتى بطرفيت خوانده  ــيدكمال دادخواس ــيخ مندى فرزند س ــان آرزو ش خواه
عبدالرحمن حامدى فرزند خسرو به خواسته ثبت واقعه طالق مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 9609984432100651 شعبه اول دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان مهاباد ثبت ووقت رسيدگى مورخ 96/10/27 ساعت9 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول 
ــى از جرايد  ــك نوبت دريك ــت خواهان مراتب ي ــده ودرخواس ــكان بودن خوان الم
ــار آگهى به  ــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش كثيراالنتش
دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه ثانى دادخواست وضمائم 

را دريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگى  در دادگاه حاضرگردد.9889
شعبه اول دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مهاباد

----------------------------------------------
اجرائيه 

ــا وكالت على اصغر گل صنملو   ــخصات محكوم له آيدين حاجى رمضانى ب مش
نشانى:خوى-خ امام –كوچه نوراله خان-مجتمع ميعاد-طبقه سوم مشخصات محكوم 

عليه صمدبابازاده  -مجهول المكان
ــعبه شانزدهم  ــماره 96/665 مورخ 96/5/31 ش محكوم به-بموجب دادنامه ش
شوراى حل اختالف  قطعيت حاصل كرده است.محكوم عليه محكوم است به اينكه 
ــى به مبلغ  ــاب هزينه دادرس ــته با احتس مبلغ 45/000/000 ريال بابت اصل خواس
ــوم الوصول وحق الوكاله وكيل  ــاس نرخ تورم تاي 635/000 ريال وتاخيرتاديه براس
درحق محكوم له پرداخت نمايد ضمنا پرداخت نيم عشر دولتى برعهده محكوم عليه 
ــد.محكوم عليه مكلف است ازتاريخ ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفادانرا بموقع  مى باش

اجرا گذارد.1218
شعبه شانزدهم شوراى حل اختالف خوى

----------------------------------------------
متن آگهى 

ــت وضمائم به آقاى ايرج هيبتى فرزند  ــيدگى ودادخواس آگهى ابالغ وقت رس
اكبر

ــتى به طرفيت خوانده  آقاى  خواهان خانم فاطمه هيبتى فرزند ايرج دادخواس
ايرج هيبتى فرزند اكبر 

به خواسته مجوز انعقاد نكاح بدون اذن پدر مطرح كه به اين 
 شعبه ارجاع وبه شماره پرونده كالسه 9609986141200649 شعبه 2دادگاه 

عمومى حقوقى شهرستان خرمشهرثبت و 
وقت رسيدگى مورخ96/10/16 ساعت 9تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
ــول المكان بودن خوانده  ــى مدنى  به علت مجه موضوع ماده73قانون آيين دادرس
ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراال نتشار آگهى مى گردد 
ــه دفتر دادگاه مراجعه  ــارآگهى واطالع ب ــا خوانده ظرف يك ماه  پس ازتاريخ  انتش ت
ــم را دريافت  ــت وضمائ ــخه ثانى دادخواس ــانى  كامل  خود نس ــالم نش ــن اع وضم

ودرمقررفوق جهت رسيدگى حاضر گردد 887/م/الف
دفترشعبه 2دادگاه عمومى حقوقى شهرستان خرمشهر-فاطمى سوق 

آگهى مزايده نوبت اول  فروش اموال منقول // تاكستان 
ــوراى حل اختالف  ــراى احكام مدنى ش ــه پرونده 961187 اج ــرح كالس بش
ــتان  تاكستان بموجب اجرائيه صادره از اين دادگاه محكوم عليه آقاى مهدى  شهرس
جاللى فرزند حجت  محكوم است به پرداخت 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/000/000 ريال بابت هزينه دادرسى و تاخير تاديه در حق محكوم له آقاى 
مجتبى رحمانى فرزند رضا نظر به اينكه محكوم به توسط محكوم عليه در حق محكوم 
ــتناد به توقيف يك دستگاه خودروى سوارى پژو  ــازى نگرديده است و با اس له  كارس
RD مدل 1382 طوسى رنگ بشماره انتظامى 866 ب 83 ايران 89 متعلق به شخص 
ــه به ارزيابى  ــتيفا محكوم به و با توج ــتاى اس ــاى حجت اله جاللى در راس ــث آق ثال
ــق مزايده در تاريخ مزايده  ــى به قيمت معادل 27/000/000 ريال از طري كارشناس
ــد كه هركس  ــناس بفروس ميرس ــاعت 11 الى 12 از ماخذ كارش 1396/9/25   س
ــناخته شده و فى  ــى را اعالم نمايد برنده مزايده ش باالترين قيمت از ماخذ كارشناس
المجلس بايد 10 درصد پيشنهادى را نزد صندوق سپرده دادگسترى توديع و مابقى 
را ظرف دو هفته تا نسبت به انتقال سند به نام خريدار اقدام شود الزم به ذكر است در 
صورت انصراف خريدار ده درصد مذكور به نفع دولت دولت ضبط خواهد شد طرفين 
نيز مى توانند در مزايده شركت نمايند محل مزايده نيز در دفتر اجراى احكام مدنى 

تاكستان خواهد بود. 
مدير دفتر اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف شهرستان تاكستان 

----------------------------------------------
مفقودى برگ سبز و سندكمپانى //تاكستان 

برگ سبز و سند كمپانى ماشين پيكان وانت به شماره پالك 89ايران 693ب82 
 NAAA46AA9CG334265 و شماره موتور 11491001131 و شماره شاسى

مدل 1391 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.
----------------------------------------------

قوه قضائيه سازمان ثبت اسنادوامالك كشوراداره كل ثبت 
اسنادوامالك سيستان وبلوچستان

اگهى نوبتى سه ماهه دوم سال 1396
ــامى  ــاده 59آئين نامه قانون مذكور اس ــاده 12قانون ثبت وم ــتور م بنابه  دس
اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك واقع در بخش هاى تابع حوزه ى ثبتى 
ــتان خاش تا آخر   شهريورماه سال 1396 تقاضاى ثبت نموده اند وهمچنين  شهرس
مواردى كه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25- اصالحى قانون ثبت بايد تجديد 

گردد با نوع ملك مورد تقاضا براى اصالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد
امالك واقع در قطعه يك از بخش چهاربلوچستان شهرخاش 

3452- اصلى آقاى عطاء اله شهنوازى فرزند محمد ششدانگ يك قطعه زمين 
محصور به مساحت 313/70 متر مربع واقع در حاشيه خيابان سعدى بعد از خيابان 

16 مترى جامى 
ــارانى فرزند صيدمحمد ششدانگ يكقطعه زمين  4731- اصلى خانم مهناز س
محصور به مساحت 289 متر مربع واقع در سه راهى كوچه بن بست منشعبه از كوچه 

مولوى 30 
5440/351 – اصلى آقاى ظفر شهنوازى فرزنداختر محمد ششدانگ يكقطعه 
زمين مزروعى داراى نخيالت به انضمام موتور پمپ آبى نيمه عميق منصوبه در آن به 

مساحت 30000 متر مربع واقع در منطقه روتك 
5440/352- اصلى آقاى اختر محمد شهنوازى فرزند محمد سليم ششدانگ 
يكقطعه زمين مزروعى داراى نخيالت به انضمام موتور پمپ آبى نيمه عميق منصوبه 

در آن به مساحت 81633 مترمربع واقع در منطقه روتك-حسن آباد 
ــهنوازى فرزند سعيد محمد ششدانگ  5440/353 – اصلى آقاى عبدالغنى ش
يكقطعه زمين مزروعى داراى نخيالت به  انضمام موتورپمپ آبى نيمه عميق منصوبه 

در آن به مساحت 87000متر مربع واقع در منطقه روتك- حسن آباد 
0/399 544- اصلى اقاى سعيد شهنوازى فرزند سعيد محمد ششدانگ يكقطعه 
زمين مزروعى داراى نخيالت به انضمام موتور پمپ آبى نيمه عميق منصوبه در آن به 
ــن آباد 0/401 544 –  ــاحت 39556 متر مربع در واقع در منطقه روتك – حس مس
ــدانگ يكقطعه زمين  ــليم شش ــهنوازى فرزند محمد س اصلى آقاى اختر محمد ش
ــق منصوبه در آن به  ــام موتور پمپ ابى نيمه عمي ــى داراى نخيالت به انضم مزروع
مساحت 12000 مترمربع واقع در منطقه روتك 5518- اصلى آقاى عبدالستارمير 
بلوچ فرزند سعيد ششدانگ يكباب منزل به مساحت 55/95 متر مربع واقع در حاشيه 
ــى به موازات جاده خاش به جاده جديد سراوان 6652 –اصلى اقاى  ــت رس بلوار دس
عبدالكريم  رو پس فرزند عبدالقادر ششدانگ يكباب منزل به مساحت 231 متر مربع 

واقع  در كوچه منشعبه از كوچه منشعبه از كوچه منشبعه از خيابان سرباز 
ــعيد احمد ششدانگ يكباب منزل به  6668 –اصلى اقاى عارف ريگى فرزند س

مساحت 249 متر مربع واقع در كوچه منشعبه از كوچه منشعبه ازخيابان سرباز 
ــى وزارت اموزش  ــالمى ايران با نمايندگ ــى دولت جمهورى اس 6672 – اصل
وپرورش ششدانگ يك قطعه زمين در حال ساختمان به مساحت 195/12 متر مربع 

واقع در كوچه بن بست منشعبه از خيابان مراد ريگى 
ــهنوازرى فرزند حسن ششدانگ يك قطعه زمين  6677 – اصلى اقاى ادهم ش

مزروعى به مساحت 2831 متر مربع واقع در روستاى گزو 
6681-اصلى خانم كلثوم نورزاده محمد ابادى فرزند حسين ششدانگ يكباب 

منزل به مساحت 133/34 متر مربع واقع در كوچه منشعبه از هوا شناسى 
6694 – اصلى اقاى صمد صدرى رضائ فرزند محمد ششدانگ يكباب منزل به 

مساحت 14 /218 متر مربع واقع در تقاطع كوچه هاى منشعبه از خيابان مولوى 
ــمزهى فرزند احمد ششدانگ يكباب  927/605 – اصلى آقاى محمد انور هاش
منزل مساحت 560/38 متر مربع واقع در شهر نوك آباد – كوچه 10 مترى منشعبه 
ــعبه از خيابان امام خمينى  ــعبه از خيابان خاتم االنبياء منش ــينا منش از خيابان س
927/606 – اصلى اقاى شهردارى نوك آباد حاشيه  يكباب ساختمان محل شهردارى 
ــهر نوك آباد حاشيه خيابان معلم  ــاحت 9150 متر مربع واقع درش نوك آباد به مس

منشعبه از خيابان زاد سر 
ــدانگ يك  ــين آبادى فرزند حاجى شش 6675 – اصلى آقاى بيجار ريگى حس

قطعه زمين مزروعى به مساحت 50000متر مربع واقع در گوهر كوه 
6678 –اصلى آقاى ابراهيم عبداللهى فرزند فيض محمد ششدانگ يك قطعه  

باغ به مساحت 8300متر مربع واقع درمنطقه كله شهتوت 
ــهناز ريگى فرزند جان محمد ششدانگ يك قطعه  6683 –اصلى اقاى خانم ش
زمين مزروعى به انضمام چند باغ منزل مسكونى در محدوده آن به مساحت18540 

مترمربع واقع در سازينك 
ــهناز ريگى فرزند جان محمد ششدانگ يك قطعه  6684 اصلى ؟آقاى خانم ش
زمين مزروعى داراى اشجار به مساحت 5943 متر مربع واقع در منطقه سازينك لذا 
به دستور مواد 16 و17 قانون ثبت  هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض 
ــده ودر جريان است  ــد ويا اينكه بين متقاضيان ثبت وديگرى اقامه دعوى ش ميباش
ميبايست اعتراض و يا گواهى مشعر برجريان دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول 
اين اگهى نسبت به اگهى نوبتى ظرف نود روز ودرموارد اگهى اصالحى در مدت سى 
ــيد دريافت نموده  ــليم ورس ــتان خاش تس ــناد وامالك شهرس روز به اداره ثبت اس
ودراجراى تبصره دوماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى ومواد 

74و86 ايين نامه اصالحى قانون ثبت معترضين  از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت 
ــع ذيصالح قضايى تقديم  ــت اعتراض خود را به مرج ــرف مدت يك ماه دادخواس ظ
وگواهى الزم از مرجع مذكور اخذ وبه اين اداره ثبت تسليم نمايند درغير اين صورت 
متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهى عدم 
تقديم دادخواست را دريافت وبه اداره ثبت تسليم بدون توضيح به اعتراض عمليات را 
ــت مقررات ادامه دهد ضمنا حقوق ارتفاقى  در موقع تحديد حدود ودرصورت  بارعاي
ــى روز قابل  مجلس تحديدى منظور ميگردد واز تاريخ صورت مجلس تحديدى تا س

اعتراض خواهد بود 
پهلوانروى – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك خاش 

تاريخ انتشار نوبت اول دوشنبه 1396/8/1
تاريخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه 1396/9/1 م الف  2282

----------------------------------------------
ابالغ اجرائيه

محكوله:نويد مطبعه چى اتحاد
محكوم عليه:غالمرضا قرائى نجف آباد

ــيله به غالمرضا قرائى نجف آباد كه  ــره در جرايد بدينوس پيرو اگهى هاى منتش
مجهول المكان مى باشد ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از 159 در پرونده كالسه 
ــماره 9609977503600521 مورخ1396/5/31  960203 به موجب دادنامه ش
ــعبه 159 محكوم عليه محكوم به پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت  صادره از ش
ــته و نيز پرداخت خسارت تاخير تاديه مبلغ مذكور از تاريخ 1373/2/25  اصل خواس
لغايت زمان اجراى حكم و پرداخت مبلغ655000 ريال بابت خسارات ناشى از هزينه 
ــر حق اجرا و نيز هزينه هاى  ــى در حق محكوم له مى باشد.پرداخت نيم عش دادرس
اجرائى بر عهده محكوم عليه مى باشد.بديهى است با توجه به غيابى بودن حكم اجراى 
حكم غيابى منوط به معرفى ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له يا ابالغ 
ــد لذا مفاد اجرائيه صادره يك نوبت دراجراى  واقعى اجرائيه به محكوم عليه مى باش
ماده73آ.د.م و ماده 9 قانون اجراى احكام مدنى در يكى از جرايد كثيراالنتشار درج مى 
گردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهى نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام گردد. در 
ــه اجراى مدلول اجرائيه و  ــبت ب غير اينصورت واحد اجراى احكام طبق مقررات نس

وصول هزينه اجرايى اقدام خواهد نمود.م الف44480 تاريخ انتشار1396/9/1
ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــعبه159 ش متصدى امور دفترى ش

شهرستان مشهد
----------------------------------------------

ابالغ
ــى به آقاى مجيد قادرى كبر آباد مجهول المكان ابالغ مى  پيرو آگهى هاى قبل
شود در مورد درخواست ياسر صالحى خاكستر بطرفيت شما به خواسته مطالبه وجه 
چك بموجب حكم شماره9609977503900942 در پرونده كالسه 960630 به 
ــته ومبلغ770/000 ريال بابت  ــت مبلغ30/000/000 ريال بابت اصل خواس پرداخ
ــر آگهى و  ــت مبلغ چهل و پنج هزارتومان بابت هزينه نش ــى و پرداخ هزينه دادرس
ــارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد لغايت يوم الوصول بر مبناى جدول  پرداخت خس
شاخص تورم در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى 
ــردد.راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در  گ

اين شورا است.م الف44469 تاريخ انتشار1396/9/1
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان  ــئول دفتر شعبه166 ش مس

مشهد
----------------------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه خانم زهرا رضوى داراى شناسنامه شماره937 به شرح دادخواست 
به كالسه 961240 ازاين شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح 
داده كه شادروان توران زمانيان به شناسنامه 69 در تاريخ76/3/9 در اقامتگاه دائمى 
ــت به:1-هنگامه  ــود بدرود زندگى گفته وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراس خ
ــف  ــيد يوس رضوى-فرزند 2-زهرا رضوى-فرزند 3-حميدرضا رضوى-فرزند 4-س
رضوى-همسر متوفى اينك با انجام تشريفات مقدماتى در خواست مزبوررا به استناد 
ــس اعتراضى دارد ويا  ــت آگهى مى نمايد تا هرك ــبى يك نوب ماده 362ق امور حس
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واال گواهى صادر خواهدشد.م الف44471 تاريخ انتشار1396/9/1 
قاضى شورا- شعبه154 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

----------------------------------------------
ابالغ

ــيله به محكوم عليه آقاى غالمرضا  ــره در جرايد بدينوس پيرو آگهى هاى منتش
ــماره  ــالغ مى گردد چون وفق دادنامه ش ــد اب ــى كه مجهول المكان مى باش محبوب
ــعبه169 در پرونده شماره960133 محكوم  9609977504100391 صادره از ش
ــند  ــت حكم به محكوميت خوانده به حضور در دفتر پيش خوان و انتقال س بپرداخ
ــند يك خط تلفن همراه بشماره 09153097452  موضوع خواسته الزام تنظيم س
ــان و پرداخت65000 تومان بابت  ــوم بمبلغ 200000 تومان بانضمام بنام خواه مق
هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت يوم الوصول 
ــن حسن پور و نيم عشر  ــاخص تورم در حق محكوم له آقاى حس بر مبناى جدول ش
ــار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد  ــده ايد ظرف ده روز از انتش دولتى ش
ــبت به  ــه اقدام نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نس اجرائي
ــف44472 تاريخ  ــود.م ال ــدام خواهد نم ــى اق ــه اجراي ــات با هزين ــول مطالب وص

انتشار1396/9/1
ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــعبه164 ش متصدى امور دفترى ش

شهرستان مشهد
----------------------------------------------

ابالغ
ــاهى قوژدى فعال مجهول المكان ابالغ مى  پيرو آگهى هاى قبلى به اميد عليش
شود در مورد درخواست آقاى سيد مهدى باهوش شما به خواسته مطالبه وجه چك 
ــه960447 حكم به  ــماره 9609977504500906 پرونده كالس بموجب حكم ش
ــته و  ــغ104/000/000 ريال بابت اصل خواس ــت خوانده به پرداخت مبل محكومي
مبلغ3/620/000 ريال بابت هزينه دادرسى  وچهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 95/8/10 الى يوم االدا كه بر مبناى نرخ 
تورم شاخص بانك مركزى در اجراى احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر 
ــيله در روزنامه درج مى گردد.راى صادره غيابى و از  و اعالم مى نمايد مراتب بدينوس
تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين شورا است.م الف44468 

تاريخ انتشار1396/9/1
ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــعبه178 ش متصدى امور دفترى ش

شهرستان مشهد
----------------------------------------------

ابالغ
ــود در مورد  پيرو آگهى هاى قبلى به زهرا دلير فعال مجهول المكان ابالغ مى ش
درخواست مطالبه وجه چك به شماره19904688 مورخ93/9/15عهده پست بانك 

ــماره 9609977503200951 پرونده  ــما به خواسته بموجب حكم ش بطرفيت ش
ــه960524محكوم شده ايد به پرداخت مبلغ130/000/000 ريال بابت اصل  كالس
خواسته و مبلغ338000تومان هزينه دادرسى  و45هزار تومان بابت درج آگهى وحق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى مرحله بدوى خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 
ــاخص بانك مركزى در اجراى  ــك 95/3/1 الى يوم االدا كه بر مبناى نرخ تورم ش چ
احكام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و مراتب بدينوسيله در روزنامه درج 
مى گردد.راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى 

در اين شورا است.م الف44466 تاريخ انتشار1396/9/1
ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــعبه146 ش متصدى امور دفترى ش

شهرستان مشهد
----------------------------------------------

ابالغ
پيرو آگهى هاى قبلى به سهراب مرشدلو فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در 
ــت آقاى غالمحسين ساالر شاهراه شما به خواسته مطالبه وجه چك  مورد درخواس
ــه960542 حكم به  ــماره 9609977504500862 پرونده كالس بموجب حكم ش
ــته  ــت خوانده به پرداخت1- به مبلغ چهار ميليون تومان بابت اصل خواس محكومي
و2-مبلغ صدو چهل و هفت هزار تومان بابت هزينه دادرسى 3- خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ سررسيد چك ها 96/5/20 الى يوم االدا كه بر مبناى نرخ تورم شاخص بانك 
مركزى در اجراى احكام 4-حق الوكاله وكيل بر مبناى تعرفه در حق خواهان صادر و 
ــردد.راى صادره غيابى و از  ــيله در روزنامه درج مى گ اعالم مى نمايد مراتب بدينوس
تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين شورا است.م الف44477 

تاريخ انتشار1396/9/1
ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــعبه178 ش متصدى امور دفترى ش

شهرستان مشهد
----------------------------------------------

ابالغ
پيرو آگهى هاى قبلى به 1-آرزو اميرى بادخور2-مهرى آرام فعال مجهول المكان 
ــن زاده كاشانى شما به خواسته  ــت آقاى اميرمحس ــود در مورد درخواس ابالغ مى ش
ــماره 9609977504500911 پرونده  ــم ش ــب حك ــك بموج ــه چ ــه وج مطالب
ــه پرداخت  ــدگان بصورت تضامنى ب ــه محكوميت خوان ــه960448 حكم ب كالس
ــته و مبلغ2/320/000 ريال بابت هزينه  مبلغ92/000/000 ريال بابت اصل خواس
ــارت تاخير تاديه از تاريخ  ــى  وچهل و پنج هزار تومان بابت درج آگهى و خس دادرس
سررسيد چك 96/5/13 الى يوم االدا كه بر مبناى نرخ تورم شاخص بانك مركزى در 
ــد در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد مراتب  ــبه خواهد ش اجراى احكام محاس
ــيله در روزنامه درج مى گردد.راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در  بدينوس
مهلت قانونى قابل واخواهى در اين شورا است.م الف44473 تاريخ انتشار1396/9/1

ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــعبه178 ش متصدى امور دفترى ش
شهرستان مشهد

----------------------------------------------
ابالغ

ــعيدقوى دل فعال مجهول المكان ابالغ مى شود در  پيرو آگهى هاى قبلى به س
ــما به خواسته 1مطالبه وجه يك فقره  ــت آقاى اميرحسين بگلرى ش مورد درخواس
ــماره  ــم ش ــب حك ــه بموج ــن االئم ــار ثام ــى اعتب ــه تعاون ــه موسس حوال
ــه960477 حكم به محكوميت خوانده به  9609977504500913 پرونده كالس
ــته و مبلغ965/000 ريال بابت  پرداخت مبلغ31/800/000 ريال بابت اصل خواس
ــق تعرفه وپرداخت  ــى روزنامه و حق الوكاله وكيل طب ــى  و درج آگه ــه دادرس هزين
خسارت تاخير تاديه از تاريخ گواهى عدم پرداخت لغايت يوم الوصول بر مبناى جدول 
شاخص تورم در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج 
مى گردد.راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى 

در اين شورا است.م الف44474 تاريخ انتشار1396/9/1
ــه  ــماره س ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــعبه178 ش متصدى امور دفترى ش

شهرستان مشهد
----------------------------------------------

آگهى نوبتى
 سه ماهه دوم سال 96 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان ساوه به موجب ماده 
12 قانون ثبت و ماده 59 ايين نامه قانون مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك 
ــاوه كه تا آخر  ــتان س ــول المالك واقع در بخش هاى تابعه حوزه ثبتى شهرس مجه

شهريور ماه سال 1396 تقاضاى ثبت نموده اند جهت اطالع عموم آگهى مى شود 
ــاع از 336 سهم   ــهم مش 1. اقاى جعفر بابايى فرزند على اصغر مقدار 80/45 س
ششدانگ يك قطعه باغچه انارى خشك شده نيم محصور به مساحت 9705 متر مربع 
ــالك 96 فرعى از يك اصلى بخش دو  ــده از پ ــالك 5844 فرعى مفروز و مجزى ش پ

ساوه 
ــهم مشاع از 336  ــعيد عابدى فرزند على اصغر مقدار 80/45 متر س 2. آقاى س
سهم ششدانگ يك باب خانه به مساحت 119/62 متر مربع پالك 5990 فرعى از 96 

فرعى از يك اصلى اراضى يحيى آباد بخش دو ساوه 
3. آقاى جواد مقصودى فرزند محمد على مقدار 80/45  سهم مشاع از 336 سهم 
ــدانگ يك باب خانه به مساحت 105 متر مربع پالك 5993 فرعى از يك اصلى  شش

مفروز و مجزى شده از پالك 96 فرعى از يك اصلى بخش دو ساوه 
4. آقاى محمد تقى شالباف فرزند حسين جان ششدانگ يك قطعه باغ محصور 
مشجر به مساحت 5033/50 متر مربع پالك 314 فرعى از 100 اصلى مفروز و مجزا 
شده از پالك 185 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى مزرعه سلكان بخش دو ساوه
ــانى كه به رقبات فوق الذكر اعتراض دارنداز تاريخ   لذا به موجب قانون ثبت كس
ــناد و امالك  ــار اولين آگهى ظرف مدت 90 روز اعتراض  خود را به اداره ثبت اس انتش
ساوه تسليم و دادخواست خود را به مراجع قضايى ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
تقديم نمايند و رسيد دريافت دارند و به اين اداره ارائه نمايند ضمنا حقوق ارتفاقى در 

موقع تحديد حدود مجلس تحديد حدود منظور مى گردد. م الف: 1351
تاريخ انتشار نوبت اول : 96/8/1
تاريخ انتشار نوبت دوم : 96/9/1

خليل شاه محمدى رئيس ثبت اسناد و امالك ساوه
----------------------------------------------

مفقودى
ــرى الف/112362 وكارت شناسايى متلق به  ــماره س يك برگ وكالتنامه به ش
خانم نسيم كرمى فرد وكيل پايه يك دادگسترى مفقود گرديده واز درجه اعتبار ساقط 

مى باشد.



9ايران زمينايران زمين
رتبه نخست شركت شهرك هاى صنعتى خوزستان 

در تأمين و تحويل زيرساخت ها به سرمايه 
گذاران

ــهرك هاى صنعتى  ــب: شركت ش ــوى نس اهواز- موس
خوزستان در بين دستگاه هاى مرتبط با امور سرمايه گذارى 
ــت در زمينه تأمين و  ــوان دارندة رتبه نخس ــتان، بعن در اس
تحويل زيرساخت ها به متقاضيان سرمايه گذارى شناخته 

شد.
در جلسه پنجره واحد سرمايه گذارى كه با حضور استاندار 
ــتگاه هاى مرتبط با امور سرمايه گذارى در  و مسئوالن دس
ــط حوزه معاونت امور اقتصادى  خوزستان برگزار شد  توس
ــتاندارى اعالم شد:  دستگاهى كه ايجاد و توسعه بيش از  اس
سى درصد زيرساخت هاى مورد نياز براى سرمايه گذارى در 
استان را بر عهده دارد شركت شهرك هاى صنعتى خوزستان 

است.  
همچنين حداقل زمان پاسخگويى به استعالم هاى مورد 
ــهرك ها و نواحى صنعتى  ــرمايه گذارى در ش ــاز براى س ني

خوزستان 3 روز  مى باشد .
ــرورت و اهميت  ــا توجه به ض ــن گزارش ب ــاس اي بر اس
زيرساخت ها در امر سرمايه گذارى، تأمين اين  زيرساخت 
ــهرك  و  ها بدليل تجهيز و آماده بودن درصد بااليى از 70 ش
ــذارى اراضى، در حداقل  ــتان پيش از واگ ناحيه صنعتى اس
زمان توسط شركت شهرك هاى صنعتى خوزستان انجام مى 

شود
    

كاركنان اداره كل بنادر و دريانوردى استان 
خوزستان بخشى از حقوق و دستمزد خود را به 

هموطنان زلزله زده اختصاص دادند 
اهواز- موسوى نسب: در پى حادثه تأسف بار زمين لرزه در 
ــارت به خانه و كاشانه هموطنان در اين  ــور و خس غرب كش
ــادر و دريانوردى  ــورمان، كاركنان اداره كل بن نقطه از كش
استان خوزستان به منظور ابراز همدردى و يارى آنان، بخشى 

از حقوق و دستمزد خود را به اين عزيزان اختصاص دادند
ــتان  معاون ادارى و مالى اداره كل بنادر و دريانوردى اس
ــزود: كاركنان و اعضاى  ــتان ضمن اعالم اين خبر اف خوزس
ــانى به  ــه منظور كمك رس ــن اداره كل ب ــوراى ادارى اي ش
هموطنان زلزله زده در استان كرمانشاه به ويژه مردم شريف 
سرپل ذهاب ضمن اختصاص بخشى از حقوق و دستمزدهاى 
ــندانه، به جريان  ــان دوستانه و خداپس خود به اين امر انس

پرشور نوعدوستى و يارى هموطنان پيوستند.
ــاره به تبلور اين احساسات پاك انسانى و  سياوش، با اش
ــور سراسرى در كشور براى يارى رسانى به  خيرخواهانه و ش
ــوان  اين موضوع در  ــت: با اعالم فراخ هموطنان، بيان داش
سطح اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان، كاركنان 
خير و نيكوكار ضمن مشاركت در اين حركت خداپسندانه و  

انسان دوستانه، از آن  استقبال چشمگيرى كردند.
يادآورى مى شود برپايى ايستگاه جمع آورى كمك هاى 
ــتمل بر پتو، پوشاك گرم، آب و غذاهاى بسته  غيرنقدى مش
بندى به  همت پايگاه بسيج اين اداره كل و اعزام آن به نقاط 
ــانى كاركنان براى  ــكل هاى يارى رس زلزله زده، از ديگر ش

كاستن از دردها و رنج هاى هموطنان زلزله زده مى باشد
    

رئيس شوراى اسالمى شهر اصفهان :
براى يارى رساندن به مناطق زلزله زده آماده 

كمك رسانى هستيم
اصفهان- رئيس شوراى اسالمى شهر اصفهان با اشاره به 
اينكه اصفهان در بخش هاى مختلف فنى، مهندسى و عهده 
گيرى سهمى از بازسازى مناطق زلزله زده آماده است گفت: 
ــاندن به مناطق زلزله زده آماده كمك رسانى  براى يارى رس

هستيم.
ــتاندار و شهردار  ــترك اس ــه مش فتح اهللا معين در جلس
ــاه با رئيس و اعضاى شوراى شهر اصفهان ادامه داد:  كرمانش
ــس از هماهنگى  ــى را دارد كه حتى پ ــان اين آمادگ اصفه
استادارى اصفهان كليه شهرداران استان كه در ساخت و ساز 

نيز نقش دارند را وارد ميدان كند.
رئيس شوراى اسالمى شهر اصفهان در بازديد از مناطق 
زلزله زده غرب كشور مطرح كرد: فعاالن مردمى اصفهان نيز 
ــكان موقت در مناطق زلزله زده را  ــال كانكس براى اس ارس

دنبال مى كنند.
ــاره به اعزام اكيپ هاى پزشكى و بهداشتى از  معين با اش
جانب اصفهان افزود: خدمات فنى، مهندسى و عهده گيرى 
سهمى از اجراى بازسازى مناطق از سوى خيريه ها و ادارات 

دولتى اصفهان نيز تحقق مى يابد.
    

ذوب آهن اصفهان اولين مقطع بيم بالنك را در 
ايران توليد نمود

اصفهان- اولين مقطع بيم بالنك (Blank Beam  ) در 
ايران به همت تالشگران ذوب آهن اصفهان و با تكيه بر دانش 

و تخصص اين صنعتگران ، توليد شد. 
ــير افضلي معاون بهره برداري ذوب آهن  مهندس اردش
ــان مطلب فوق گفت : بيم بالنك از جمله  اصفهان ضمن بي
ــت و از مزاياي توليد آن  مقاطع خاص ريخته گري مداوم اس
ــوان به مواردى از قبيل كاهش مصرف انر ژي، افزايش  مى ت
بهره وري، كيفيت باالتر محصوالت، افزايش حجم وسرعت 
ــاس نوردي، كاهش ميزان  توليد محصول نهائي، كاهش پ
غلتك مصرفي نوردو قابليت توليد مقاطع سنگين از جمله 

تيرآهن بال پهن در سايزهاي مختلف اشاره نمود.
وي افزود : با تالش تمام همكاران عزيز شركت بخصوص  
پرسنل سخت كوش بخش فوالدسازي ذوب آهن اصفهان، 
مراحل طراحي و تهيه نقشه هاي قالب و موبيل سكتور شامل 
انجام هماهنگي هاي الزم با مهندسي نورد و مشخص كردن 
ابعاد Blank Beam مورد نياز،طراحي وتامين مس قالب بر 
اساس ابعاد مشخص شده توسط بخش فوالدسازي ،طراحي 
ــبات  ــكل مس قالب و محاس ــاس ابعاد و ش واتر ژاكت بر اس
انتقال حرارت ،طراحي كاست ، طراحي كشاننده و صاف كن 
ــاخت انجام وكليه تجهيزات مورد نياز  وتهيه نقشه هاي س
پروژه طراحي ،توسط بخش خريد تامين و ساخته شده است 
. معاون بهره برداري ذوب آهن اصفهان يكي از شاخصه هاي 
پيشرفت كيفي در ريخته گري مداوم جهان را امكان توليد 
مقاطع پيچيده دانست و گفت : با توجه به تنوع نيازهاي بازار 
ــوالد، درجه باالئي از  ــدت رقابتي صنعت ف در محيط به ش
انعطاف پذيري،كيفيت محصول، توليد اقتصادي و مشتري 
ــيدن به موفقيت ضروري مي باشد و توليد  مداري جهت رس

بيم بالنك در همين ر    استا صورت گرفته است .

خبر

خبر
فعاليت 40 واحد صادراتى در 

شهركها و نواحى صنعتى خوزستان
اهواز- موسوى نسب: مديرعامل شركت 
ــهرك هاى صنعتى خوزستان گفت: 40  ش
واحد توليدى مستقر در شهرك ها و نواحى 
ــتان در زمينه صادرات توليدات  صنعتى اس
خود به كشورهاى ديگر فعاليت دارند.اخالق 
ــيه برگزارى همايش روز  محمديان در حاش
ــرد: تعداد واحدهاى  ملى صادرات، اظهار ك
صادراتى تا پايان سال گذشته 31 واحد بوده 
ــت و با افزايش 9 واحد ديگر در سالجارى  اس
ــطح  ــد توليدى در س ــوع 40 واح در مجم
ــتان داراى  ــهرك ها و نواحى صنعتى اس ش
بازارهاى صادراتى در كشورهاى ديگر هستند 
و چنين موضوعى از اين منظر قابل توجه مى 
ــد كه اكثريت واحدهاى مذكور در نقاط  باش
كمتر برخوردار و نسبتاً محروم خوزستان در 

حال فعاليت هستند.
    

آمادگى كامل دانشكده علوم 
پزشكى آبادان براى كمك به 

زلزله زدگان   
ــب: دكتر حسينى  ــوى نس  اهواز- موس
ــجويى فرهنگى و  ــاون دانش ــرى مع آهنگ
جانشين رئيس دانشكده علوم پزشكى آبادان 
ضمن ابراز همدردى با هموطنان حادثه ديده 
در زلزله اخير غرب كشور از بسيج امكانات و 
ــكده  اعالم آمادگى واحدهاى تابعه اين دانش
براى كمك به زلزله زدگان اين حادثه خبر داد 
و گفت: بنا بر هماهنگى بعمل آمده تمام نيروها 
ــكده علوم پزشكى آبادان اين  و امكانات دانش
آمادگى را دارند كه براى كمك به زلزله زدگان 
غرب كشور به مناطق آسيب زده اعزام شوند. 
ــت: فراخوان  حسينى همچنين اظهار داش
ــه كادر درمانى  عمومى براى اعزام داوطلبان
شامل پزشكان و پرستاران و تيم هاى بهداشتى 
در قالب كارشناسان بهداشت محيط، مبارزه با 
بيمارى ها و روانشناس از سوى دانشكده اعالم 
شده است تا در صورت نياز با هماهنگى وزارت 
بهداشت و مركز مديريت بحران به اين مناطق 
ــوند. جانشين رئيس دانشكده علوم  اعزام ش
ــكى آبادان گفت: مقرر شد تا واحد سيار  پزش
ــازمان انتقال خون شهرستان آبادان براى  س
تامين گروه هاى خونى مورد نياز بويژه o منفى 
از بين دانشجويان و كاركنان در اين دانشكده 

استقرار يابد. 
    

پايان كار دومين جلسه كارگروه 
طراحى دياگرام هاى مديريت شبكه 

برق ايران در يزد
ــروه طراحى  ــه كارگ ــن جلس ــزد- دومي ي
دياگرام هاى شركت مديريت شبكه برق ايران به 
ــركت برق منطقه اى يزد به مدت دو  ميزبانى ش
روز در محل سالن اجالس معاونت بهره بردارى 
ــد اعضاى  ــد و ضمن بازدي ــزد برگزار ش برق ي
ــرو و مركز  ــت 400 كيلوولت س كارگروه از پس

ديسپاچينگ يزد به كار خود پايان داد.
ــئول  مهندس سيد محمود حيدرى مس
ــناس مسئول  برگزارى اين كارگروه و كارش
طراحى دياگرام ها و آمار شركت برق منطقه اى 
ــزد ضمن اعالم اين خبر افزود: اين كارگروه، با  ي
ــتيبانى  ــر پش ــم زاده مدي ــدى مقي ــور مه حض
ــركت مديريت  ــردارى و برنامه ريزى ش بهره ب
ــبكه برق ايران و ديگر نمايندگانى از شركت  ش
مديريت شبكه برق ايران و ديسپاچينگ مناطق 
ــمال، جنوب، شمال  ــور (تهران، ش نه گانه كش
شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، 
ــپاچينگ نواحى  مركزى و غرب) به همراه ديس
يزد، سيستان و بلوچستان، هرمزگان و باختر 

برگزار شد.
در اين كارگروه مدير پشتيبانى بهره بردارى و 
برنامه ريزى شركت مديريت شبكه برق ايران، با 
ــت هاى كلى شركت مديريت  اشاره به سياس
ــت  ــوص اهمي ــران در خص ــرق اي ــبكه ب ش
ديسپاچينگ مناطق در خصوص پايدارى شبكه 
انتقال كشور بر تعامل بسيار مناسب ديسپاچينگ 
ــركت مديريت شبكه برق ايران و  ناحيه يزد با ش
ــى تاكيد كرد. ــپاچينگ مل ــز كنترل ديس مرك

ــه هاى  ــه به نقش ــم زاده توج ــدس مقي مهن
ــت ها و نيروگاه هاى تحت  ــطى پس تك خ
پوشش ديسپاچينگ مناطق در شركت مديريت 
شبكه را به عنوان مرجع اطالعات پايه عنوان كرد 
و افزود: اين اطالعات در شركت مديريت شبكه 
به عنوان اطالعات مبنا، به واحدهاى مختلفى 
ــز كنترل  ــتم و مرك ــات سيس ــل: مطالع از قبي
ــود و از اهميت  ــپاچينگ ملى ارسال مى ش ديس
ــن  ابراز  ــت.وى همچني ــژه اى برخوردار اس وي
ــه كانديداتورى  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــدوارى ك امي
ــتان  ــپاچينگ نواحى هرمزگان، يزد، سيس ديس
ــاء جايگاه خود به  ــتان و باختر براى ارتق بلوچس
ــپاچينگ منطقه، ديسپاچينگ ناحيه يزد با  ديس
ــات و توانايى باالى  ــيل، امكان ــه به پتانس توج
ــس از ارزيابى هاى  ــاى مختلف خود، پ واحده
ــبكه، به زودى  ــركت مديريت ش موردنياز ش
ــه يزد» به  ــپاچينگ ناحي ــاهد ارتقاى «ديس ش
ــيم.در بخش  ــپاچينگ منطقه يزد» باش «ديس
پايانى نشست اين كارگروه، از نرم افزار تحت وب 
 ،( (SCC I.Sاتوماسيون گردش كار دياگرام ها
توسط رئيس گروه طراحى دياگرام هاى شركت 
مديريت شبكه برق ايران رونمايى و مقرر شد به 
ــال و روند پيگيرى  ــور وحدت رويه در ارس  منظ
نقشه تك خطى پست هاى انتقال و نيروگاه ها 
به شركت مديريت شبكه برق ايران، اين نرم افزار 

مورد استفاده قرار گيرد.

 اهواز- موسوى نسب: جلسه هماهنگى 
شركت برق منطقه اى خوزستان با شركت 
توزيع نيروى برق اهواز براى بررسى نحوه 
يكسان سازى ولتاژ شبكه فشار متوسط 

ــهر اهواز با حضور مديران عامل و  برق ش
ــركت ها برگزار شد. معاونان فنى اين ش
ــت بزرگ مديرعامل شركت  محمود دش
ــتان در اين جلسه  برق منطقه اى خوزس

گفت: با توجه به پيك بار برق شهر اهواز و 
چگالى باالى بار در واحد سطح و رتبه دوم 
ــهرهاى كشور، لزوم  آن بين ساير كالنش
ــبكه برق، بهبود شاخص هاى  تقويت ش
ــانى و ايجاد زيرساخت هاى الزم  برق رس
طى پنج سال آينده و يكسان سازى سطح 
ــط برق در شهر  ــبكه فشار متوس ولتاژ ش
ــتان ضرورى  ــاير شهرهاى اس اهواز و س

است.
حسن كريمى مديرعامل شركت توزيع 
ــكر و  ــواز نيز ضمن تش ــرق اه ــروى ب ني
قدردانى از مديرعامل شركت برق منطقه 
ــتان در خصوص تشكيل اين  اى خوزس
نشست و ضرورت تداوم برگزارى جلسات 
ــركت اظهار كرد: با  هماهنگى بين دو ش
توجه به پربارى فيدرهاى تغذيه كننده بار 
ــواز و همچنين  ــهر اه مناطق مختلف ش

ــوط جديدبرق ،  ــكالت اجراى خط مش
يكسان سازى ولتاژ شبكه فشار متوسط و 
تبديل ولتاژ شبكه 11 به 33 كيلوولت در 
ــدارى تداوم  ــش قابليت مانور و پاي افزاي
ــز اهميت  ــتركان حائ ــانى به مش برقرس

است.
ــه هماهنگى ،  همچنين در اين جلس
ــداد  ــارى تع ــت آم ــى از وضعي گزارش
ترانسفورماتورهاى فوق توزيع شهر اهواز 
ــد و در خصوص سطح ولتاژ پست  ارائه ش
هاى برق 132 كيلوولت كمربندى اهواز، 
پست هاى فوق توزيع درحال احداث رفاه، 
ــث و تبادل  ــطين نيزبح ــى و فلس كوكب

نظرگرديد.
ــت، در حال حاضر  الزم به توضيح اس
شبكه فشار متوسط شهر اهواز با دو سطح 
ولتاژ 11 و 33 كيلوولت تغذيه مى شود و 

طى سالهاى گذشته مطابق سياست هاى 
اتخاذ شده و با توجه به مزاياى نسبى ولتاژ 
ــطح 11  ــه با س ــت در مقايس 33 كيلوول
ــال توان  ــت ازجمله قابليت انتق كيلوول
ــبكه 33  ــر و...، ش ــات كمت ــتر، تلف بيش
ــتان توسعه يافته  كيلوولت در سطح اس

است.
با اين وجود بافت قديمى شهرهايى كه 
ــبكه 11 كيلوولت تغذيه  ــط ش قبال توس
ــده اند كماكان تغيير نيافته و ضرورى  ش
است ضمن نوسازى شبكه اينگونه مناطق 
با ارتقاء ولتاژ آن، عالوه بر افزايش ظرفيت 
انتقال توان خطوط، قابليت مانور و انتقال 
ــوق توزيع در  ــت هاى برق ف بار بين پس
شرايط عادى و اضطرارى افزايش يافته و 
ــبكه نيز  هزينه هاى تعمير و نگهدارى ش

كاهش يابد

تاكيد مديران عامل برق منطقه اى خوزستان و توزيع برق اهواز بريكسان سازى ولتاژ شبكه فشار 
متوسط برق اهواز 

اهواز- موسوى نسب: استفاده كنندگان 
ــاه فرصت دارند  غيرمجاز تا پايان آبان م
ــت امور آب و فاضالب چمران، از  سرپرس
واگذارى انشعاب آب، به استفاده كنندگان 
ــار اين  ــات در كوى عم ــع حي ــن ماي اي

شهرستان، با تسهيالت ويژه خبر داد
شيرانى، اذعان داشت: با توجه به پايان 
ــبكه آب شرب كوى  كار پروژه توسعه ش
ــت اداره آبفا چمران) و  عمار (منطقه پش
ــدن شبكه اجراشده، اداره آبفا  وارد مدارش
شهر چمران واحد امور مشتركين امور آبفا 

چمران ضمن آمادگى كامل جهت رسمى 
نمودن انشعابات منطقه يادشده از ساكنين 
اين منطقه خواست تا با مراجعه با اين اداره 
نسبت به رسمى نمودن انشعاب آب منازل 
خود اقدام نمايند. وى هدف از اين اقدام را 
توزيع عادالنه آب در سطح شهر، جلوگيرى 
از پرت و هدررفت آب در شبكه هاى تحت 
ــش، افزايش فشار آب در شبكه هاى  پوش
آبرسانى، صيانت از حريم امنيت عمومى و 
حقوق شهروندى اعالم و اذعان داشت: اين 
ــيط بلندمدت  ــى دارد با تقس اداره آمادگ

ــده و ارائه  ــرد آب بهاء پرداخت نش ديرك
تسهيالت ويژه نسبت به واگذارى و نصب 
ــعاب آب در اين منطقه به متقاضيان  انش
ــت امور آب و فاضالب  اقدام كند.سرپرس
ــرد: در پايان مهلت مقرر  چمران تاكيد ك
ــبكه آب شرب قديمى از مدار خارج و با  ش
متخلفين برخورد قانونى خواهد شد. وى  
ــود در كوى  ــكونى موج تعداد منازل مس
عمار را حدود 250 منزل برشمرد و خاطر 
نشان كرد: از آنجايى كه اين خانوارها عمدتا 
ــار كم درآمد جامعه محسوب مى  از اقش

شوند اميدواريم با اجراى اين طرح بتوانيم 
كمك شايانى به اين خانوارها داشته باشيم. 
شيرانى از شهروندانى كه بصورت غيرمجاز 
ــتفاده مى كنند  ــن منطقه اس از آب در اي
ــت كرد: با مراجعه به واحد امور  درخواس
مشتركين اين شهرستان نسبت به دريافت 
انشعاب اقدام كنند تا از مزاياى اين طرح در 
موعد اعالم شده بهره مند شوند.مدير اداره 
ــاره به عدم  ــران با اش ــالب چم آب و فاض
ــهروندان  تمديد اين مدت اعالم كرد، ش
ــران حداكثر تا  ــاكن در كوى عمار چم س

ــان آبان ماه فرصت دارند براى دريافت  پاي
انشعاب اقدام كنند.وى تاكيد كرد:  پس از 
اتمام اين مدت قطعا اين تسهيالت تمديد 
ــئول در پايان اظهار  نخواهد شد.اين مس
ــتر  ــا همكارى بيش ــود ب ــدوارى نم امي
ــهروندان محترم، شاهد كاهش هر چه  ش
ــاز از اين مايع  ــتفاده غيرمج ــتر اس بيش
ارزشمند و حياتى كه با هزينه هاى بسيار 
ــن و با كيفيت  ــختى فراوان تامي باال و س
مناسب در دسترس مردم قرار مى گيرد، 

باشيم.

واگذارى انشعاب آب با تسهيالت ويژه در شهر چمران 

اهواز- موسوى نسب: همايش بررسى 
ــكلتى-عضالنى با  ــايع اس اختالالت ش
همكارى مركز بهداشت، ايمنى و محيط 
ــت(HSE) بندرامام خمينى(ره) با  زيس
هدف پيشگيرى از بروز آسيب هاى بدنى 

كاركنان در محيط كار برگزار شد
ــى اداره كل بنادر و  معاون ادارى و مال
ــتان، با اشاره  ــتان خوزس دريانوردى اس

به  نتايج حاصل از بررسى هاى معاينات 
ــتعالجى  ــاى اس ــى ه ادوارى و مرخص
كاركنان بيان داشت:  آسيبها و بيماريهاى 
ــكلتى- عضالنى كه  حاصل از عوارض اس
عمدتا ناشى از عدم رعايت اصول صحيح 
ــت، درصد قابل  ــتن و راه رفتن اس نشس
ــا را به خود  ــن مرخصى ه ــى از اي توجه
ــطح  ــاص داده و ضرورت ارتقاء س اختص

ــه  ــن زمينــــ ــان در اي ــى كاركن آگاه
ـــاس مى شد.سيدعلى سياوش در  احس
ــن همايش با هدف ترويج  ادامه افزود: اي
ــتى و به منظور آشنايى  فرهنگ تندرس
همكاران با اصول صحيح نشستن و كار با 
ــه و ... و  ــاى تصويرى نظير رايان ــه ه پايان
كاهش عوارض ناشى ازآن، با بهره گيرى از 
مدرس توانمند كشور،  طى بيستم آبان 

ماه  سال جارى برگزار گرديد.وى با اشاره 
به اهتمام اين اداره كل به ترويج فرهنگ 
ــان و آموزش  ورزش عمومى بين كاركن
اصول تندرستى، تصريح كرد: نيل به هدف 
ــت محيط كار از اولويت هاى مهم  بهداش
ـــــــوب مى  واحد ادارى و مالى  محس
شود كه به اين منظور با اتخاذ روش هاى 
ــگيرانه به دنبال كاهش  آموزشى و پيش

عوارض و بيمارى هاى ناشى از محيط كار 
ــطح ايمنى و  ــتر  س و ارتقاء هر چه بيش
ــالمت  كاركنان مى باشيم.يادآور مى  س
ــود اين اداره كل طى سال هاى اخير بر  ش
ــاس ارزيابى هاى شاخص هاى انجام  اس
شده در خصوص رعايت بهداشت محيط 
كار، موفق گرديد رتبه هاى برتر  را  بين 

بنادر كشور به دست بياورد

ارتقاء سطح شاخص هاى بهداشت محيط كار در بندر امام خمينى(ره) با برگزارى دوره هاى آموزشى پيشگيرانه 

ــهردار اصفهان با اشاره به  اصفهان- ش
توان مديريت شهرى در بازسازى مناطق 
زلزله زده گفت: عالوه بر ارسال كمك هاى 
مردمى توان اصفهانى ها از لحاظ مسائل 
ــكى و به طور كلى براى  ــى، پزش مهندس
بازسازى مناطق تخريب شده با استفاده از 

يك شيوه مناسب باالست.
قدرت اهللا نوروزى در ديدار با استاندار 
ــليت به  ــرض تس ــن ع ــاه ضم كرمانش
ــور اظهاركرد:  بازماندگان زلزله غرب كش

هدف مديريت شهرى اصفهان از سفر به 
مناطق زلزله زده ابراز همدلى و همدردى 

با مردم زلزله زده است.
وى افزود: در اين سفر با تيم متخصص 
كه تجربه حضور در جنگ و فعاليت هاى 
ــراى بازديد از  ــتند، ب ــالب را داش اول انق

مناطق زلزله زده آمديم.
ــوان كرد: در پايان تصميم  نوروزي عن
ــما به عنوان  ــم تا مالقاتى هم با ش گرفتي
استاندار كرمانشاه داشته باشيم تا كمك 

ــا هماهنگى  ــى اصفهان را ب ــاى مردم ه
استاندارى كرمانشاه ساماندهى كنيم.

شهردار اصفهان اضافه كرد: در هر شهر 
ــتاى زلزله زده كه رفتيم مطالباتى  و روس
ــم گرفتيم اين  ــت كه تصمي وجود داش
ــى و مذاكره با  ــا هماهنگ ــات را ب مطالب
استاندارى كرمانشاه پيگيرى كنيم چرا كه 
ــال كمك هاى مردمى توان  عالوه بر ارس
ــائل مهندسى،  اصفهانى ها از لحاظ مس
ــازى  ــور كلى براى بازس ــكى و به ط پزش

ــتفاده از يك  ــده با اس مناطق تخريب ش
شيوه مناسب باالست.

نوروزى خاطرنشان كرد: تالش همه ما 
ــاه و  ــت تا وضعيت مردم كرمانش اين اس
مناطق زلزله زده هرچه زودتر بهبود پيدا 
ــاس مشاهداتى  كند.وى اظهاركرد: بر اس
كه ما داشتيم وضعيت نگران كننده است 
ــردى  ــوا نيز رو به س ــر ه ــوى ديگ و از س
گذاشته و هركس كه اين وضعيت را ببيند 
دلش مى خواهد كه هرآنچه در توان دارد 

به كار بگيرد تا مردم از اين حالت دلخراش 
ــهردار اصفهان در بخش  خارج شوند.ش
ــخنان خود خطاب به استاندار  پايانى س
ــت: طى بازديدى كه از  اصفهان بيان داش
مناطق مختلف زلزله زده داشتيم بسيارى 
از روستاها نسبت به عدم حضور مسئولين 
در اين مناطق گاليه داشتند كه مى توان 
ــتادن نمايندگانى از جانب خود به  با فرس
ــه نوعى جوياى  ــر زده و ب اين مناطق س

احوال آنها شويد.

شهردار اصفهان در ديدار با استاندار كرمانشاه:

اصفهان توان بازسازى مناطق زلزله زده را دارد

ــركت برق  يزد- معاون بهره بردارى ش
منطقه اى يزد از كسب جايگاه بهره بردارى 
ــال 95  ــى س ــور در ارزياب ــر در كش برت
معاونت هاى بهره بردارى كشور و تجليل 
ــركت توانير از شركت برق  مديرعامل ش
منطقه اى يزد براى كسب اين عنوان خبر 

داد.
ــينى معاون  ــين ميرحس محمدحس
بهره بردارى شركت برق منطقه اى يزد با 
اعالم اين خبر افزود: اين ارزيابى هرساله 
پيش از زمان پيك مصرف توسط شركت 

توانير انجام مى شود.
وى با اشاره به اين كه ارزيابى با حضور 
ــروه 5 نفره ارزيابان توانير طى 5 روز در  گ

ــتادى، مديريتى و ميدانى  حوزه هاى س
انجام مى شود، تصريح كرد: حوزه ستادى 
ــور  ــار و در دو مح ــب 12 معي در قال
ــا توجه به ارائه  ــازها و نتايج و ب توانمندس
ــتندات و  ــا، مس ــا، عملكرده برنامه ه
شاخص هاى نتايج عملكردى مورد ارزيابى 

قرار مى گيرد.
ميرحسينى اضافه كرد: در اين حوزه و 
ــتندات مربوطه، عملكرد  با مالحظه مس
ــت در بخش هاى گوناگون از جمله  معاون
گزارش، پيگيرى و برنامه ريزى تعميرات 
ــه، پروژه هاى  ــگيرانه و پيش گويان پيش
ــرد در  ــا و عملك ــازى، برنامه ه بهينه س
ــوزش كاركنان  ــى و آم ــوص ايمن خص

استخدامى و پيمانكارى، مطالعات شبكه، 
ــبكه، برنامه ريزى  ــوادث ش مانورها و ح
ــى ها و كنترل تلفات و  قطعى ها و خاموش
مصارف داخلى، آرشيو اسناد و ساير موارد 

مورد ارزيابى قرار مى گيرد.
وى همچنين گفت: در حوزه ميدانى 
ــت ها نيز  ــار حوزه ى بهره بردارى پس چه
تجهيزات پست، حفاظت و اندازه گيرى و 
ــه بازديدهاى  ــال با توجه ب ــوط انتق خط
ميدانى ارزيابان از پست ها و خطوط انتقال 
و فوق توزيع و با توجه به چك ليست ها و 
ــاهدات عينى آنان مورد ارزيابى قرار  مش
گرفت و آمادگى بهره برداران و بهره بردارى 
ــتها و  ــب تس ــرد مناس ــت، عملك پس

سرويس هاى دوره اى و وضعيت تجهيزات 
شبكه در اين محور سنجش شد.

ــرق  ــركت ب ــردارى ش ــاون بهره ب مع
منطقه اى يزد، استان يزد را از استان هاى 
ــى،  ــا كمترين ميزان حوادث و خاموش ب
ــن  ــات، باالتري ــد تلف ــن درص كمتري
ــاخص هاى ايمنى و آموزش، باالترين  ش
ــت ها در  ــرى پس ــت پذي ــد روي درص
ديسپاچينگ، برشمرد و خاطرنشان كرد: 
ــبكه برق  ــى عملكرد حوادث ش در بررس
ــال 1395 كه توسط شركت  كشور در س
ــبكه برق ايران انجام گرفت؛  مديريت ش
برق منطقه اى يزد موفق شد در بين كليه 
ــور، به  ــركت هاى برق منطقه اى كش ش

ــى  ــاخص عملكرد مهندس ترتيب در ش
ــت و در عملكرد  حوادث در جايگاه نخس
صحيح سيستم حفاظتى در رتبه دوم قرار 
ــوت معاونت  ــى از نقاط ق ــرد.وى يك گي
بهره بردارى شركت برق منطقه اى يزد را 
ــاى ارزنده  ــا و نوآورى ه ارائه خالقيت ه
كاركنان عنوان كرد.مهندس ميرحسينى 
ــرات و  ــه ها، نظ ــادل انديش ــان تب در پاي
تجربيات شركت هاى برق منطقه اى كشور 
و شركت توانير را به عنوان مزيت ارزشمند 
ــور برخى  ــمرد و از حض ــا برش ارزيابى ه
ــن معاونت در  ــان اي مديران و كارشناس
ــركت هاى برق  ــاالنه ديگر ش ارزيابى س

منطقه اى خبر داد.

معاون بهره بردارى شركت برق منطقه اى يزد خبر داد:
كسب جايگاه بهره بردارى برتر در كشور توسط شركت برق منطقه اى يزد

مازندران- مديركل تعاون ، كار و رفاه 
ــتان مازندران با بيان اينكه  اجتماعى اس
قانون كار يك قانون حمايتى است گفت: 
ــران در حال حاضر  ــغلى كارگ امنيت ش

وضعيت بدترى پيدا كرده است.
ــم  مراس در  ــرى  اصغ ــران  كام
ــت سالروز تصويب قانون كار  گراميداش
ــالن  ــالمى ايران كه در س جمهورى اس
ــپاه كربالى استان برگزار شد  الغدير س

اظهار كرد: ما وظيفه داريم از كارگران و 
ــتگان و حوزه كارگرى حمايت  بازنشس
ــائل و  ــا مس ــى ب ــراى روياي ــم و ب كني
مشكالتى كه كارگران را اذيت مى كند 

ــيم. ــان باش در كنارش
ــه فرمايش مقام معظم  ــاره ب وى با اش
رهبرى افزود: اينكه امنيت شغلى كارگران 
به مخاطره نيفتد وظيفه ذاتى ما است، و 
ــش نامه ها از  ــط و بخ ــون كار و ضواب قان

ــد انقالب  ــه رهبر فقي ــخنان حكيمان س
اسالمى و مقام معظم رهبرى است.

ــاون، كار و رفاه اجتماعى  مديركل تع
ــون  ــه از قان ــان اينك ــا بي ــدران ب مازن
ــت هاى متفاوتى مى توانيم داشته  برداش
باشيم خاطرنشان كرد: كارگر، كارفرما و 
ــائل و مشكالت را با هم اصالح  دولت مس

مى كنند.
اين مسؤول با اعالم اينكه امنيت شغلى 

ــران در حال حاضر وضعيت بدترى  كارگ
ــت بيان كرد: قانون كار يك  پيدا كرده اس
قانون حمايتى است، مسائل و مشكالت 
بايد عاقالنه و حكيمانه بررسى و رسيدگى 

شود.
اصغرى با اشاره به اينكه اشتباه برداشت 
ــگاه را به ما مى دهد كه  ــا از قانون، اين ن م
قانون بد است يادآور شد: قرارداد كارگر و 
ــت اما اينكه  ــه بد نيس كارفرما فى النفس

چگونه اجرا شود براى ما مهم است.
ــر در بحث قرارداد و  ــه داد: اگ وى ادام
ــائلى را مى بينيم نه  ــويه حساب مس تس
اينكه قانون كار مشكل داشته باشد بلكه 
ــرى از  ــراى جلوگي ــترى ب ــوز بس هن

سوء استفاده فراهم نشده است.
ــا به دنبال  ــرى در پايان گفت: م اصغ
استقالل تامين اجتماعى با اجراى صحيح 

سه جانبه گرايى هستيم.

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى مازندران:
كارگران امنيت شغلى خوبى ندارند



11نفت و انرژينفت و انرژي
رشد 8 درصدى مصرف بنزين نسبت به پارسال

ــال جارى تا 28  ميانگين مصرف بنزين ايران از ابتداى س
آبان ماه 81 ميليون ليتر بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل هشت درصد رشد داشته است.
به گزارش ايسنا، ميانگين مصرف بنزين ايران تا يكشنبه 
28 آبان ماه (244روز) 81 ميليون ليتر بوده و با رشد هشت 
ــته مواجه بوده  ــبت به مدت مشابه سال گذش درصدى نس

است.
بر اساس اين گزارش، ميانگين مصرف بنزين از ابتدا تا 28 

آبان ماه 78.2 ميليون ليتر بوده است.
طبق آمارهاى شركت ملى پااليش و پخش فرآورده هاى 
ــور در شش ماهه نخست  نفتى، ميانگين مصرف بنزين كش
ــال 81.7 ميليون ليتر بوده است كه نسبت به آمار شش  س
ــت .از نظر  ــته 8.3 درصد رشد داشته اس ــال گذش ماهه س
ــارد و 196 ميليون ليتر بنزين در  ــى بيش از 15 ميلي حجم
شش ماهه نخست سال 1396 مصرف شده است. باالترين 
ــهريورماه با  ــال جارى در 16 ش ميزان مصرف بنزين در س
ــرف در 25  ــن ميزان مص ــر و كمتري ــون ليت 104.7 ميلي

فروردين ماه با 62.7 ميليون ليتر بوده است.
    

ابرغول هاى نفتى به مجنون عراق مى روند
مقامات عراقى مى گويند ميدان نفتى بزرگ مجنون عراق 
ــركت هاى بريتيش پتروليوم و انى ايتاليا را به خود  توجه ش

جلب كرده است.
به گزارش ايسنا، شركت رويال داچ شل قرار است تا ژوئن 
سال 2018 از اين ميدان نفتى در جنوب عراق خارج شود و 
ــاير غول هاى نفتى در اين  ــه اين ترتيب راه براى حضور س ب
ــر نفت عراق ماه  ــود. جبار اللعيبى، وزي ميدان هموار مى ش
ــته اظهار كرده بود شركت آمريكايى شورون و شركت  گذش

فرانسوى توتال براى كار در مجنون مشتاق بوده اند.
ذخاير اين ميدان 38 ميليارد بشكه نفت خام برآورد شده 
است.گزارش هايى در اواسط سپتامبر منتشر شد كه از تمايل 
ــل براى خروج از اين ميدان حكايت داشت، اما وزير نفت  ش
عراق مدعى شد مذاكرات ميان بغداد و شل درباره اين ميدان 

ادامه دارد و اين كشور با ساير شركت ها مذاكره نمى كند.
يك مقام نفتى آگاه به رويترز گفت: شركت هاى بريتيش 
ــى در اكتبر با وزارت نفت تماس گرفته و براى  پتروليوم و ان
ــعه ميدان نفتى مجنون ابراز عالقه  كرده اند. با اين همه  توس
هيچ غول نفتى اروپايى در اين باره حاضر به اظهارنظر نشده 

است.
    

روند رشد قيمت  نفت آهسته شد
قيمت نفت روز چهارشنبه در شرايطى كه تاثير انتظارات 
ــد توليد آمريكا  براى تمديد توافق كاهش توليد اوپك با رش

جبران شد، تغيير چندانى نداشت.
ــه براى بازار  ــنا، نفت برنت كه قيمت پاي ــه گزارش ايس ب
ــنت افزايش نسبت به قيمت  ــت، با هشت س بين المللى اس
ــنبه، 62.20 دالر در هر بشكه معامله  نهايى معامالت دوش

شد.
ــت تگزاس اينترمديت آمريكا با  بهاى معامالت نفت وس
هشت سنت افزايش نسبت به روز گذشته، به 56.50 دالر در 

هر بشكه رسيد.

خبر

ــام وزير نفت گفت: ما در حال  قائم مق
مذاكره با مشتريان جديدى براى فروش 
نفت هستيم و بيشتر رويكرد ما افزايش 
صادرات نفت خام به كشورهاى اروپايى 

است.
ــو با  ــاهدايى در گفت وگ ــه ش مرضي
ــه برخى  ــت: اينك ــنيم، اظهار داش تس
ــيايى نفت ايران اقدام به  ــتريان آس مش
ــورمان كنند،  كاهش واردات نفت از كش

ــادرات نفت  ــدن ص به معناى متزلزل ش
ايران نيست.وى افزود: ما در حال مذاكره 
ــتريان جديدى براى فروش نفت  با مش
ــا افزايش  ــتر رويكرد م ــتيم و بيش هس
صادرات نفت خام به كشورهاى اروپايى 
است.قائم مقام وزير نفت تصريح كرد: با به 
ــورهاى  ــتن مذاكرات با كش ــر نشس ثم
ــهم فروش نفت به قاره سبز  اروپايى، س
نسبت به قبل، در سبد صادرات نفت خام 

ايران بيشتر خواهد شد.
به گزارش تسنيم، كشور هند يكى از 
بزرگترين مشتريان نفتى ايران است. اين 
كشور پس از تالش براى تصاحب امتياز 
توسعه ميدان گازى فرزاد B با مدل مالى 
گران براى ايران و پرامتياز براى هندى ها، 
ــاعد  ــب نظر مس و عدم موفقيت در كس
ــدام به كاهش  ــئوالن نفتى ايران، اق مس
واردات نفت از ايران كرد. اين اقدام اگرچه 

به ظاهر به عنوان اقدامى تالفى جويانه در 
ــب  ــدم موفقيت هندى ها در كس پى ع
امتياز از وزارت نفت ايران نمود كرد اما در 
حقيقت به دليل مذاكرات آمريكايى ها با 
مسئوالن نفتى هند به منظور جايگزينى 

نفت ايران با نفت آمريكا بود.
مؤيد اين امر، پهلوگيرى اولين نفتكش 
ــادر هند در ماه  حامل نفت آمريكا در بن
گذشته است. اين كشور آسيايى مهرماه 

نخستين محموله نفتى خود را از آمريكا 
وارد كرد و هند به عنوان يكى از مشتريان 

جديد نفت آمريكا محسوب مى شود.
ــان مى دهد آمريكا با  ــواهد امر نش ش
رونمايى از حيله جديد خود در دشمنى با 
ملت ايران با تالش براى تصاحب بازارهاى 
ــورمان،  ــيمى كش نفتى، گازى و پتروش
ــاى درآمدزايى  ــال حذف كانون ه به دنب

ايران است.
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قائم مقام وزير نفت خبر داد:
مذاكره با مشتريان جديد اروپايى براى صادرات نفت

خبر
اعضاى هيات تحقيق و تفحص از 

واگذارى پااليشگاه كرمانشاه تعيين 
شدند

ــيون اقتصادى  ــس كميس ــب رئي ناي
مجلس از انتخاب اعضاى هيات تحقيق و 
تفحص از واگذارى پااليشگاه كرمانشاه در 

نشست اين كميسيون خبر داد.
سيد فريد موسوى در گفت وگو با ايسنا 
اظهار كرد: در نشست كميسيون اقتصادى 
ــهاب نادرى، الياس حضرتى،  مجلس ش
ــرى، عبدالرضا  ــيد كاظم دلخوش ابات س
مصرى، محمود شكرى، حسن سليمانى، 
ــرى، زهرا  ــيد تقى كبي ــر كعبى، س عام
ــور، فرهاد  ــريف پ ــعيدى، عين اهللا ش س
ــينى كيا، احمد  ــيد جواد حس تجرى، س
صفرى، حشمت اهللا فالحت پيشه و سيد 
ــمى به عنوان اعضاى هيات  ــم جاس قاس
ــگاه  تحقيق و تفحص از واگذارى پااليش

كرمانشاه انتخاب شدند.
    

حمايت امارات از تمديد توافق 
اوپك

«سهيل المزروعى» وزير انرژى امارات 
اعالم كرد: سازمان كشورهاى صادركننده 
ــت (اوپك) نياز به تمديد توافق كاهش  نف
ــه نفت را  ــت دارد تا مازاد عرض ــد نف تولي
ــديد ميزان كاهش  ــدود كند، اما تش مح
ضرورتى ندارد. به گفته المزروعى، با توجه 
ــن توافق  ــى، تمديد اي ــرايط كنون به ش

ضرورى و منطقى به نظر مى رسد.
    

ركوردشكنى قيمت نفت سبب 
رشد اقتصادى نيجريه در سه ماه 

سوم 2017 شد
با توجه به ركوردشكنى قيمت جهانى 
ــه ماه سوم سال جارى ميالدى  نفت در س
ــاهد  ــال 2016، نيجريه ش ــبت به س نس
تسريع رشد اقتصادى خود در اين مقطع 
ــه توليد ناخالص داخلى  بود، به طورى ك
اين كشور 1,4 درصد افزايش ساالنه يافت. 
نيجريه در سال 2016 ميالدى 1,6 درصد 
ــص داخلى ثبت كرد كه  افت توليد ناخال
ــديدترين ركود در 25 سال اخير بود. ش

ــن المللى پول پيش بينى مى  صندوق بي
ــد كه با توجه به احتمال افزايش توليد  كن
نفت نيجريه، رشد اقتصادى اين كشور نيز 
ــالدى 0,8 درصد و در  ــال جارى مي در س

سال آينده ميالدى 1,9 درصد باشد.

يكى از برنامه هاى محورى وزارت نفت 
در طول فعاليت دولت يازدهم و دوازدهم 
ــع آورى گازهاى  ــراى طرح هاى جم اج
همراه نفت با هدف كاهش انتشار گازهاى 
ــپس تكميل  ــه اى در گام اول و س گلخان

زنجيره  ارزش در گام هاى بعدى است.
ــاس بيژن  ــانا، بر اين اس به گزارش ش
زنگنه، وزير نفت خرداد ماه امسال همسو 
ــت هاى ستاد فرماندهى  با اجراى سياس
ــى، ماموريت هايى را براى  اقتصاد مقاومت
توسعه صنعت پتروشيمى تعيين كرد كه 
ــعه  ــه گانه توس يكى از ماموريت هاى س
صنايع پتروشيمى ايجاد زمينه الزم براى 
اجراى به موقع طرح هاى تامين خوراك 
 LNG پتروشيمى ها از جمله طرح هاى

بود.

ــت  ــب با اين رويكرد و سياس متناس
ــته روند  ــول چند ماه گذش كالن، در ط
ــاخت چندين طرح   سرمايه گذارى و س
ــوراك صنايع  ــا هدف تامين خ LNG ب
پتروشيمى تعيين تكليف شد به طورى كه 
هم اكنون احداث واحد  LNG3200 با 
ــه 340 ميليون  ــدف جمع آورى روزان ه
ــب گاز همراه نفت ميدان هاى  فوت مكع
نفتى غرب كارون و پااليشگاه بيدبلند 2 با 
 LNG ــار واحد ــش گاز چه هدف پاالي

شتاب گرفته است.
ــتاب در  ــت كالن ش ــو با سياس همس
ــع آورى گازهاى  ــاخت طرح هاى جم س
ــال هم قرارداد  ــراه نفت، مهرماه امس هم
ساخت كارخانه LNG خارك با سرمايه 
ــد كه بر  گذارى بخش خصوصى امضا ش

ــركت ملى نفت با امضاى  اساس اعالم ش
ــه  ــاخت اين واحد LNG تا س قرارداد س
ــع آورى و توليد  ــال آينده امكان جم س
روزانه 300 ميليون فوت مكعب گاز همراه 
ــارس فراهم  ــاى نفتى خليج ف ميدان ه

مى شود.
ــاخت كارخانه  ــرارداد س ــا امضاى ق ب
LNG خارك، مطالعه براى اجرا و تكميل 
زنجيره  ارزش در سطح جزيره خارك كه 
ــوان قطب صادرات نفت  از آن بايد به عن

ايران نام برد، آغاز شده است.
ــاق زاده، مدير كنترل  على محمد بس
توليد شركت ملى صنايع پتروشيمى هم 
درباره تكميل زنجيره هاى ارزش صنعت 
پتروشيمى در جزيره خارك، مى گويد: با 
ــرح ان جى ال  ــاخت ط تعيين تكليف س
خارك، برنامه ريزى براى ساخت و تكميل 
زنجيره ارزش صنعت پتروشيمى در اين 

جزيره آغاز شده است.

توسعه صنعت پتروشيمى در 
بزرگترين جزيره خليج فارس

ــت كالن وزارت نفت  همسو با سياس
ــاى LNG و  ــاخت طرح ه ــى بر س مبن
ــمارش  ــره  ارزش گاز، ش ــل زنجي تكمي
معكوس براى بهره بردارى پااليشگاه گاز 
جزيره قشم با ظرفيت جمع آورى روزانه 
ــوت مكعب گازهاى همراه  80 ميليون ف

ميدان نفتى هنگام آغاز شده است.

با بهره بردارى از اين پااليشگاه (واحد 
ــگام)، در عمل ظرفيت  ــرآورش گاز هن ف
ــوراك طرح هاى  ــازادى براى تامين خ م
پتروشيمى در جزيره قشم فراهم مى شود 
و حتى به پشتوانه ذخاير و ظرفيت توليد 
ــال تفاهم نامه  ــم آبان ماه امس گاز در قش
مشتركى بين سازمان منطقه آزاد قشم و 
ــيان با هدف  ــت و گاز پارس هلدينگ نف
توسعه صنعت پتروشيمى در قشم امضا 

شده است.
با امضاى اين تفاهم نامه مشترك توافق 
ــركت ملى صنايع  ــده كه با نظارت ش ش
پتروشيمى، طرح ايجاد هاب  پتروشيمى 

در منطقه آزاد قشم اجرايى شود.
از سوى ديگر همزمان با آغاز مطالعات 
ــكل گيرى هاب جديد توسعه صنعت  ش
پتروشيمى در قشم توسط شركت «ورلى 
پارسونز»، پيش بينى مى شود در فاز اول 
امكان ايجاد 6 ميليون تن ظرفيت توليد 
ــيمى در اين جزيره  ــوالت پتروش محص

ايرانى فراهم شود.
ــت كه در كنار  نكته قابل توجه آن اس
ــكل  ــق و امضاى تفاهم نامه براى ش تواف
ــيمى  ــرى هاب جديد صنعت پتروش گي
كشور در جزيره قشم، اولين مجوز احداث 
ــع 500 هزار تنى GTPP در  يك مجتم
بزرگترين جزيره خليج فارس صادر شده 

است.
اين طرح جديد قرار است در بزرگترين 

ــا هدف تبديل گاز  جزيره خليج فارس ب
ــى همچون  ــه محصوالت با ارزش متان ب
ــز و گاز مايع  پلى پروپيلن، بنزين پيرولي
ــود و همزمان با بهره بردارى از  ساخته ش
ــدان نفتى هنگام  ــرآورش گاز مي طرح ف
ــى از گاز اين ميدان مشترك صرف  بخش
 GTPP ــن خوراك اين طرح جديد تامي

در قشم مى شود.
ساخت و توسعه صنايع پتروشيمى و 
تكميل زنجيره  ارزش در سواحل و جزاير 
ــارس داراى مزيت هاى راهبردى  خليج ف
ــور بوده به  ــارى و اقتصادى براى كش تج
طورى كه احداث مجتمع هاى پتروشيمى 
ــت از  در اين مناطق در عمل نياز به برداش
ــدارد و به  ــور ن ذخاير زيرزمينى آب كش
ــوان از ظرفيت خليج فارس  راحتى مى ت
براى تامين آب اين واحدهاى ارزش آفرين 

استفاده كرد.
نزديك بودن به مبادى توليد و تامين 
ــش هزينه انتقال خوراك و  خوراك، كاه
ــتغال آفرينى مولد،  ــرمايه گذارى، اش س
ــوالت به  ــادرات محص ــه پايين ص هزين
ــه با  ــدف در مقايس ــزرگ ه ــاى ب بازاره
ــيمى داخل كشور و  مجتمع هاى پتروش
حتى ساير كشورهاى حاشيه خليج فارس 
ــب و كار را مى توان از  ــق فضاى كس و رون
ــتاوردهاى تجارى و اقتصادى  ديگر دس
ــعه صنعت پتروشيمى در سواحل و  توس

جزاير ايرانى خليج فارس برشمرد

LNGها در خدمت توسعه صنعت پتروشيمى ايران

مزايـده آگهـى 
شـهردارى فرمهين در نظر دارد با اسـتناد مجوزشماره 200مورخ1396/06/22شوراى اسالمى شـهر فرمهين ،دو قطعه تجارى واقع دركوى 
دانشـگاه را از طريق مزايده به فروش برسـاند، ، متقاضيان مى توانند از تاريخ  1396/09/01 لغايت پايان وقت ادارى مورخ 1396/09/13 جهت 
دريافت اسـناد از سـاعت8 صبح الى 14 به استثناء ايام تعطيل به نشانى:استان مركزى- شهرستان فراهان-شهر فرمهين –بلوار اميركبير-

شهردارى فرمهين مراجعه نمايندو از تاريخ 1396/09/13 الى 1396/09/26 اسناد خودرا به اين شهردارى تحويل دهند  .ضمنا هزينه صدور 
سند و نقل و انتقال بعهده برنده مزايده مى باشد و متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايى پاكات شركت نمايند.

*مبلغ سـپرده شـركت در مزايده 5درصد قيمت پايه مى باشد.(سپرده شركت در مزايده مى بايست چك تضمين شده  بانكى يا واريز مبلغ 
سپرده  به حساب شماره 3100000183007 بانك ملى به نام شهردارى فرمهين باشد )

*تاريخ بازگشايى روز دوشنبه مورخ 1396/09/27 در حضور اعضا كميسيون معامالت در محل  شهردارى مى باشد. *آخرين مهلت شركت 
درمزايده و تحويل پاكتهاى پيشنهادقيمت تاپايان وقت ادارى يكشنبه  مورخ1396/09/26مى باشد.

www.farmahin.      متقاضيان ميتوانند جهت اطالعات بيشتر باشماره هاى تماس08633722500-08633722050 ياآدرس اينترنتى*
com   مراجعه نمايند.

قيمت پايه (ريال)مساحت قطعهشماره قطعه رديف
1T559/28100/000/000
2T7159/1150/000/000

روابط عمومى شهردارى فرمهين

نوبت اول 

مزايـده آگهـى 
شهردارى فرمهين در نظر دارد با استناد مجوزشماره 291مورخ1396/08/16شوراى اسالمى شهر فرمهين ،يك قطعه تجارى  واقع دركوى قائم 
مقام را از طريق مزايده به فروش برساند، متقاضيان مى توانند از تاريخ  1396/08/23 لغايت پايان وقت ادارى مورخ1396/09/05 جهت دريافت 
اسناد از ساعت8 صبح الى 14 به استثناء ايام تعطيل به نشانى:استان مركزى- شهرستان فراهان-شهر فرمهين –بلوار اميركبير-شهردارى 
فرمهين مراجعه نمايندو از تاريخ 1396/09/05 الى 1396/09/18 اسناد خودرا به اين شهردارى تحويل دهند  .ضمنا هزينه صدور سند و نقل و 

انتقال بعهده برنده مزايده مى باشد و متقاضيان ميتوانند در صورت تمايل در جلسه بازگشايى پاكات شركت نمايند.
*مبلغ سـپرده شـركت در مزايده 5درصد قيمت پايه مى باشد.(سپرده شركت در مزايده مى بايست چك تضمين شده  بانكى يا واريز مبلغ 

سپرده  به حساب شماره 3100000183007 بانك ملى به نام شهردارى فرمهين باشد )
*تاريخ بازگشايى روز يك شنبه مورخ1396/09/19 در حضور اعضا كميسيون معامالت در محل  شهردارى مى باشد. *آخرين مهلت شركت 

درمزايده و تحويل پاكتهاى پيشنهادقيمت تاپايان وقت ادارى شنبه  مورخ1396/09/18مى باشد.
www.farmahin.      متقاضيان ميتوانند جهت اطالعات بيشتر باشماره هاى تماس08633722500-08633722050 ياآدرس اينترنتى*

com   مراجعه نمايند.

قيمت پايه (ريال)مساحت قطعه(متر مربع)شماره قطعه رديف

114549/01200/000/000

روابط عمومى شهردارى فرمهين

نوبت دوم 

ابالغ
پيرو آگهى هاى قبلى به جواد ذبيحى و سعيدقويدل فعال مجهول المكان 
ــت آقاى اميرحسين بگلرى شما به خواسته  ــود در مورد درخواس ابالغ مى ش
ــماره 9609977504500912 پرونده  ــك بموجب حكم ش مطالبه وجه چ
ــه پرداخت  ــى خواندگان ب ــت تضامن ــم به محكومي ــه960476 حك كالس
مبلغ26/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ صدو هفت هزار تومان بابت 
هزينه دادرسى وحق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه 
از تاريخ گواهى عدم پرداخت لغايت يوم الوصول بر مبناى جدول شاخص تورم 
ــيله در روزنامه درج مى  در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد مراتب بدينوس
گردد.راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى 

در اين شورا است.م الف44475 تاريخ انتشار1396/9/1
متصدى امور دفترى شعبه178 شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه 

شهرستان مشهد
-------------------------------------------

آگهى ابالغ
 وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم مسعود سيدى فرزند 
ــادم ازغدى  ــا وكالت على خ ــن طاهرى ب ــان آقاى/خانم محس ــم خواه قاس
دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم مسعود سيدى محمدرضا آخوندى 
وجواد مهربان وحسين خيرآبادى و محمدمصطفى مختارى به خواسته اعتراض 
ــه  ــماره پرونده كالس ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه اي ــه ب ــرح ك ــث مط ثال
9609987503600626 شعبه 159شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه  
ــيدگى مورخ 1396/10/16 ساعت08:30  شهرستان مشهد ثبت و وقت رس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى  ــب دس تعيين كه حس
ــت خواهان مراتب يك  مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواس
ــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه  نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش
ــانى كامل  ــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش پس از تاريخ انتش
ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت  ــخه ثانى دادخواس خود نس

رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف44470 تاريخ انتشار1396/9/1
مسئول دفتر شوراى حل اختالف شعبه 159 شوراى حل اختالف مجتمع 

شماره سه شهرستان مشهد
-------------------------------------------

آگهى ابالغ
ــت و ضمائم به آقاى/خانم هما اشرفى فرزند  ــيدگى و دادخواس  وقت رس
محمدرضاخواهان آقاى عليرضا دادخواه با وكالت احمد صابرى فرد دادخواستى 
به طرفيت خوانده آقاى/خانم هما اشرفى به خواسته مطالبه وجه چك مطرح 
ــماره پرونده كالسه 9609987503700629  ــعبه ارجاع و به ش كه به اين ش
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد ثبت و  شعبه 161ش
ــيدگى مورخ 1396/10/10 ساعت09:30 تعيين كه حسب دستور  وقت رس
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
ــت در يكى از جرايد كثير  ــت خواهان مراتب يك نوب بودن خوانده و در خواس
ــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  االنتش
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م 

الف44467 تاريخ انتشار1396/9/1
مسئول دفتر شوراى حل اختالف شعبه 161 شوراى حل اختالف مجتمع 

شماره سه شهرستان مشهد
-------------------------------------------

آگهى ابالغ 
ــت و ضمائم به آقاى/خانم مصطفى طيهورى  وقت رسيدگى و دادخواس
فرزندخواهان آقاى/خانم مجيد طاهرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/
خانم مصطفى طيهورى و زهرا رضائى برگشاهى به خواسته مطالبه وجه مطرح 
ــماره پرونده كالسه 9609987503600782  ــعبه ارجاع و به ش كه به اين ش
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و  شعبه 159ش
ــيدگى مورخ 1396/10/12 ساعت08:30 تعيين كه حسب دستور  وقت رس
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان 
ــت در يكى از جرايد كثير  ــت خواهان مراتب يك نوب بودن خوانده و در خواس
ــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به  االنتش
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م 

الف44481 تاريخ انتشار1396/9/1
متصدى امور دفترى شعبه 159 شوراى حل اختالف مجتمع شماره سه 

شهرستان مشهد
-------------------------------------------

آگهى ابالغ
ــمتى  ــم به آقاى/خانم اميرحش ــت و ضمائ ــيدگى و دادخواس  وقت رس
فرزندخواهان آقاى/صفر على ذوقدار دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/امير 
ــعبه ارجاع و به شماره  ــته مطالبه وجه مطرح كه به اين ش ــمتى به خواس حش
ــوراى حل اختالف  ــه 9609987504100467 شعبه 169ش پرونده كالس
مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/09 
ساعت15:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
ــت خواهان  ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواس دادرس
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق  ــخه ثانى دادخواس كامل خود نس
جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف44478 تاريخ انتشار1396/9/1

مسئول دفتر شوراى حل اختالف شعبه 169 شوراى حل اختالف مجتمع 
شماره سه شهرستان مشهد

-------------------------------------------
آگهى ابالغ 

ــيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم سيدحميد غالمپور  وقت رس
ــانديز فرزندخواهان آقاى/صفر على ذوقدار دادخواستى به طرفيت خوانده  ش
آقاى/سيدحميد غالمپور به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
ــماره پرونده كالسه 9609987504100477 شعبه 169شوراى حل  و به ش
ــهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ  ــماره سه  شهرستان مش اختالف مجتمع ش

ــاعت17:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع  1396/10/09 س
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در  ماده 73 قانون آئين دادرس
ــار آگهى مى  ــت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش خواس
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 
ــردد.م الف44479 تاريخ  ــيدگى در دادگاه حاضر گ وقت مقرر فوق جهت رس

انتشار1396/9/1
مسئول دفتر شوراى حل اختالف شعبه 169 شوراى حل اختالف مجتمع 

شماره سه شهرستان مشهد
-------------------------------------------

آگهى ابالغ
ــم مجتبى طالبى  ــت و ضمائم به آقاى/خان ــيدگى و دادخواس  وقت رس
ــه طرفيت خوانده آقاى  ــتى ب فرزندخواهان آقاى/صفر على ذوقدار دادخواس
مجتبى طالبى به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
ــوراى حل اختالف  ــه 9609987504100468 شعبه 169ش پرونده كالس
مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1396/10/09 
ساعت16:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
ــت خواهان  ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواس دادرس
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
ــت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق  ــخه ثانى دادخواس كامل خود نس

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.م الف44476 تاريخ انتشار1396/9/1
مسئول دفتر شوراى حل اختالف شعبه 169 شوراى حل اختالف مجتمع 

شماره سه شهرستان مشهد
-------------------------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
ــماره139660306009000428هيات اول موضوع قانون  برابرراى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك چناران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
عباسعلى عبداله زاده كونجوك فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه5 صادره از 
ــاحت50046 متر مربع قسمتى از  احمدآباد يك قطعه زمين مزروعى به مس
پالك 61 اصلى واقع در اراضى سرآسياب خراسان رضوى بخش 7 حوزه ثبت 
ــك چناران از محل مالكيت محمد غالمى و قنبرعلى عابدى محرزگرديده  مل
ــت لذا به منظوره اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى  اس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش داش
خودرا به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيدظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت در  ــت خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس اعتراض دادخواس
صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 
ــد.م الف68 تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/01 تاريخ انتشار  صادر خواهدش

نوبت دوم1396/09/17
ابوالقاسم نظام زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك 
-------------------------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
ــماره139660306009000413هيات اول موضوع قانون  برابرراى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك چناران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
عباسعلى عبداله زاده كونجوك فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه5 صادره از 
احمدآباد در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت80761 متر مربع قسمتى از 
پالك 61 اصلى واقع در اراضى سرآسياب خراسان رضوى بخش 7 حوزه ثبت 
ــت لذا به  ــى عبداله زاده محرزگرديده اس ــاران از محل مالكيت محمدعل چن
ــود در  ــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى ش ــوره اطالع عم منظ
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  صورتى كه اشخاص نس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به  باش
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيدظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت  ــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــت خودرا ب دادخواس
ــند مالكيت صادر  انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
ــد.م الف69 تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/01 تاريخ انتشار نوبت  خواهدش

دوم1396/09/17
ابوالقاسم نظام زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك 
-------------------------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
ــماره139660306009000355هيات اول موضوع قانون  برابرراى ش
تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى مستقر در 
واحد ثبتى حوزه ثبت ملك چناران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
صفرعلى عليزاده فرزند عبدالعلى بشماره شناسنامه232 صادره از چناران در 
ــاحت56472 متر مربع قسمتى از پالك 21  يك قطعه زمين مزروعى به مس
ــان رضوى بخش 8 حوزه ثبت ملك  ــى واقع در اراضى كالته جعفر خراس اصل
ــت لذا به منظوره  ــاعى متقاضى محرزگرديده اس چناران از محل مالكيت مش
ــود در صورتى كه  اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى ش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره  توانند از تاريخ انتش
ــليم اعتراض  ــاه از تاريخ تس ــيدظرف مدت يك م ــس از اخذ رس ــليم وپ تس

ــت در صورت  ــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــت خودرا ب دادخواس
ــند مالكيت صادر  انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
ــد.م الف70 تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/01 تاريخ انتشار نوبت  خواهدش

دوم1396/09/17
ابوالقاسم نظام زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك 
-------------------------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
برابرراى شماره139660306013001897-1396/06/27 هيات اول 
ــند  ــاختمانهاى فاقدس موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گناباد تصرفات مالكانه بالمعارض 
ــماره0910062846  ــنامه ش ــه شناس ــار ب ــت افش ــم عف ــى خان متقاض
كدملى0910062846 صادره گناباد فرزند مهدى در ششدانگ يكباب منزل 
به مساحت235/58 متر مربع از پالك شماره 604 فرعى از118 اصلى واقع در 
ــده مع الواسطه از  اراضى بهاباد بخش يك حوزه ثبت ملك گناباد خريدارى ش
ــين افضلى محرزگرديده است لذا به منظوره اطالع عموم مراتب در  آقاى حس
دونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  س
آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيدظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم 
نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 
ــار نوبت  ــف1206 تاريخ انتش ــد.م ال ــند مالكيت صادر خواهدش مقررات س

اول1396/09/01 تاريخ انتشار نوبت دوم1396/09/15
محمدرضا اجتهادى عرب

رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد 
-------------------------------------------
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابرراى شماره139660306013001605-1396/05/30 هيات اول 
ــند  ــاختمانهاى فاقدس موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك گنابادتصرفات مالكانه بالمعارض 
ــماره 849  ــنامه ش ــماعيل زاده به شناس ــعود اس ــاى امير مس ــى آق متقاض
كدمل0066720737 صادره تهران فرزند قدرت در ششدانگ يكباب منزل به 
ــاحت 935/80 مترمربع ازپالك شماره2295 فرعى ازيك اصلى واقع در  مس
ــان رضوى بخش يك حوزه ثبت ملك گناباد خريدارى  اراضى على آباد خراس
ــين ابراهيم نيا محرزگرديده است لذا به  ــطه از آقاى غالمحس ــده مع الواس ش
ــود در  ــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى ش ــوره اطالع عم منظ
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  صورتى كه اشخاص نس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به  باش
اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيدظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در صورت  ــه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــت خودرا ب دادخواس
ــند مالكيت صادر  انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س
خواهدشد.م الف1184 تاريخ انتشار نوبت اول1396/8/16 تاريخ انتشار نوبت 

دوم1396/9/1
محمدرضا اجتهادى عرب

رئيس ثبت اسناد وامالك گناباد
-------------------------------------------
آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1396 هجري شمسي اداره 

ثبت اسناد و امالك شهرستان كرمانشاه ناحيه يك
ــواد 52و53و59 آئين نامه قانون  ــتناد مفاد ماده 12 قانون ثبت و م به اس
مرقوم اسامي اشخاصي كه در سه ماهه دوم سال 1395 امالك خود را در بخش 
هاي مختلف حوزه ثبتي ناحيه يك كرمانشاه درخواست ثبت نموده اند جهت 

اطالع  عموم بشرح ذيل آگهي مي گردد.
ــنامه 17 و شماره ملي  ــماره شناس 1- آقاي بيژن قبادي فرزند باقر به ش
ــاه در ششدانگ يك قطعه زمين جاده مترو  3255147591 صادره از كرمانش
ــاحت  ــاه به مس كه تحت پالك 529 اصلي واقع در بخش يك حومه كرمانش
41/32 مربع جهت الحاق به پالك 203 فرعي از 522- اصلي بخش يك حومه 
كرمانشاه به آدرس كرمانشاه فرهنگيان فاز يك بلوار فهميده شمالي بن بست 

مهر
ــبت به تقاضاي  ــناد و امالك هر كس نس لذا برابر ماده 16 قانون ثبت اس
امالكي كه بشرح فوق آگهي شده اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود 
ــماره ملك مورد نظر و مشخصات آن از تاريخ انتشار  را بصورت كتبي با قيد ش
نوبت اول اين آگهي لغايت 90روز تمام با اخذ رسيد به اين اداره تسليم نمايند 
ــق ماده 86 آئين نامه اصالحي قانون ثبت معترض ظرف مدت يك ماه از  وطب
تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي بايد دادخواست خود را به مراجع ذيصالح 
ــون ثبت چنانچه بين متقاضي و  ــي تقديم ضمنا با توجه به ماده 17 قان قضاي
ــبت به پالك مورد اعتراض دعوايي در دادگاه مطرح مي باشد مي  معترض نس
ــعر بر طرح دعوي در موعد مقرر در  ــتي گواهي دفتر دادگاه مربوطه مش بايس
ــاقط  ــليم نمايد در غير اينصورت حق وي س آگهي فوق اخذ و به اين اداره تس
خواهد شد ضمنا حقوق ارتفاقي در موقع تعيين حدود و هنگام تنظيم صورت 

مجلس منظور مي گردد.
تاريخ انتشار نوبت اول: شنبه 1396/8/1

تاريخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 1396/9/1
ــت ثبت اسناد و امالك شهرستان كرمانشاه ناحيه  جعفر نظري- سرپرس

يك



افزایش کارایی و عمر خودرو با استفاده از قطعات اصلی 
مدیرعامل ش��رکت خدمات فنی رنا گفت: اس��تفاده از قطعات اصلی باعث 

افزایش کارایی و عمر خودرو خواهد شد. 
به گزارش س��ایپا نیوز؛ محمد حس��ین مهدی با بیان مطلب فوق از تهیه و 

توزیع قطعات اصلی توسط شرکت خدمات فنی رنا خبر داد.
وی تصریح کرد: حفظ منافع مش��تریان و جلوگیری از واردش��دن صدمات 
جانی به آنها برای خدمات فنی رنا از اهمیت فراوانی برخوردار اس��ت و از سوی 
دیگر مش��تریان نیز به خاطر عدم پرداخت هزینه های بیش��تر در اس��تفاده از 
قطع��ات تقلبی و بی کیفیت، به اس��تفاده از قطعات اصلی بیش��تر اهمیت می 

دهند.
مهدی گفت: تمام قطعات توزیع شده از سوی شرکت خدمات فنی رنا دارای 

استاندارد و سطح کیفی مورد تائید خودروساز است.
وی خاطرنش��ان کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه واردشدن آسیب های 
احتمالی به خودرو، مش��تریان قطعات اصلی رنا را با برچس��ب اطمینان فقط از 
نمایندگی ها و عاملیت های فروش مجاز قطعه در سراسر کشور و با قیمت های 

یکسان تهیه کنند.
مدیر عامل ش��رکت خدمات فنی رنا گفت: قطعاتی که در بسته بندی رنا به 
بازار قطعات یدکی خودروهای تجاری عرضه می شوند همگی دارای گارانتی 9 
ماهه بوده و مش��تریان خودروهای سنگین گروه خودروسازی سایپا در هنگام 
خرید قطعات یدکی حتما” به بسته بندی، آرم و نشان رنا بر روی قطعات یدکی 
توجه و دقت کنند چون که نصب قطعات غیراصلی، بی کیفیت و تقلبی موجود 

در بازار، آسیب های جبران ناپذیری را به خودرو وارد خواهد کرد.
مهدی افزود: به منظور کس��ب رضایت بیشتر مش��تریان و افزایش ضریب 
اطمینان هنگام خرید قطعه، مشتریان می توانند برای اطالع از اصلی بودن آن، 
شماره هولوگرام بسته بندی قطعه را به سامانه اطالع رسانی 50002346139 

پیامک کنند تا بالفاصله از اصالت آن قطعه مطمئن شوند.
وی تاکید کرد: اهمیت اصالت قطعه موجب مطلوبیت برند قطعات رنا در بازار 
ش��ده و روز به روز مشتریان از کیفیت قطعات داخل بسته بندی رنا بیشتر آگاه 

می شوند و قطعات رنا را بر سایر قطعات بازار ترجیح می دهند.

خبر

خبر
همکاری تویوتا و سوزوکی برای 

ساخت خودروی برقی در هند
خودروهای برقی بیش تری در راهند و 
خودروس��ازان نیز در ت��الش برای عرضه 

خودروهای برقی هستند.
اوایل س��ال ج��اری خب��ری در مورد 
همکاری تویوتا و س��وزوکی منتشر شد و 
اخیرا جزئی��ات بیش ت��ری در این مورد 

منتشر شده است.
این دو خودروساز پس از اعالم تصمیم 
برای فروش خودروه��ای برقی در هند از 
سال 2020، نشان داده اند که این اتحاد را 
ب��ه کار خواهند بس��ت. گفته می ش��ود 
سوزوکی خودروهای برقی را تولید کرده و 
برخ��ی مدل ها را نیز ب��رای تویوتا تامین 
خواهد کرد که پشتیبانی فنی را بر عهده 
دارد. ای��ن دو برند هم چنین تحقیقی در 
م��ورد می��زان مقبولی��ت و اس��تفاده از 
خودروهای برق��ی در هند انجام خواهند 
داد.دولت هند نیز قبال از برنامه های خود 
برای توس��عه رویکرد تغییر از موتورهای 
احتراق داخلی به نسخه های باطری خبر 
داده بود. س��وزوکی اعالم کرده اس��ت که 
یک کارخانه ساخت باطری لیتیوم یونی 
در گج��رات نیز خواهد س��اخت. این دو 
خودروساز برای تولید بومی و تامین تمام 
قطعات مورد نیاز از جمله بس��ته باطری، 
موتورهای برقی و دیگر موارد ضروری نیز 

برنامه ریزی خواهند کرد.
    

آئودی L A8 مدل 2018 برای 
خاورمیانه به نمایش درآمد

آئودی A8 مدل 2018 در نمایش��گاه 
خ��ودروی دوبی 2017 ب��رای خاورمیانه 
رونمایی شد.آئودی در این نمایشگاه نسخه 
دارای فاصل��ه بیش تر بین دو محور از این 
س��الون پرچم دار جدید را نیز به نمایش 
درآورده است که با نام L A8 شناخته می 
ش��ود.آئودی L A8 دارای ط��ول 5302 
میلی متر، عرض 1945 میلی متر و ارتفاع 
1488 میلی متر است. این سالون لوکس 
بزرگ 37 میلی متر کش��یده تر، 4 میلی 
متر باریک تر و 17 میلی متر بلند تر شده 
است. فاصله بین دو محور این خودرو نیز با 
افزایش 6 میلی متری به 3128 میلی متر 
رسیده است. طراحی تکاملی نسل جدید 
آئ��ودی  از  عناص��ری  دارای   L  A8
prologue کانس��پت نیز هست.چراغ 
های جلوی HD ماتریسی LED با المپ 
های لیزری آئودی، رینگ های 21 اینچی، 
چ��راغ های عق��ب OLED و س��انروف 
شیشه ای پانورامیک از هایالیت های بدنه 

در آئودی L A8 جدید هستند. 
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در حالی طی هفته های اخیر بحث رایزنی 
قطعه س��ازان برای افزای��ش قیمت قطعات 
مطرح ش��ده که این موضوع در اواخر س��ال 
گذشته نیز از سوی انجمن قطعه سازان مطرح 
گردید و بر این اس��اس بنا بود تا در کمیته سه 
جانب��ه ای که با حضور خودروس��ازان، قطعه 
س��ازان و وزارت صنعت و معدن تشکیل می 
شود بحث آنالیز قیمت قطعات دنبال شود که 
ب��ا اقدام اخیر به نظر می رس��د موضوع آنالیز 
قیمت در سال گذشته منتفی شده است ، هر 
چند س��خنگوی انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو ایران معتقد اس��ت که 
جریان آنالیز قیمت قطعات در سال گذشته به 
چند دلیل مسکوت مانده است و بخشی از آن 
به ش��وک مثب��ت ورود پژو و رن��و در صنعت 
خ��ودرو باز می گردد ک��ه موجب گردیده که 
موضوع افزایش قیمت در سال گذشته منتفی 

شود.
فرهاد ب��ه نیا در گفتگو با خب��ر خودرو، با 
اشاره به موضوع آنالیر قیمت قطعات در سال 
گذش��ته ،اظهار داشت : در س��ال گذشته به 
جهت مس��ائلی برخی تحوالت سیاس��ی در 
کش��ور و ش��وک ورود ش��رکتهای خارجی ، 
خودروسازان پاس��خی به درخواست انجمن 
ندادند و این مس��اله را من��وط کرد به اینکه تا 
زمان تعیین تکلیف ، نمی تواند در این زمینه 

تصمیمی اتخاذ نماید.
وی گفت : در چند ماه گذشته هر زمان در 
خص��وص افزای��ش قیم��ت قطعه س��ازان با 
خودروس��ازان جلساتی برگزار ش��ده است ، 
خودروسازان مش��کل اصلی در این جریان را 
ش��ورای رقابت عن��وان کردن��د و مادامی که 
ش��ورای رقابت اج��ازه افزایش قیم��ت را به 
خودروس��ازان ندهد ، خودروس��از نیز امکان 

افزایش قیمت قطعات را  نخواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه قطعه سازان نزدیک 3 
س��ال اس��ت که هیچ گونه افزایش قیمتی را 
نداش��ته ان��د ، تصریح کرد : بر اس��اس اعالم 
شورای رقابت ، شرکتهای خودروساز در سال 
جاری 5 تا 7 درصد اجازه افزایش داشتند ولی 
آنچه که درخواست قطعه سازان بوده با عددی 
که شورای رقابت با خودروسازان  توافق کرده 

است،  اختالف زیادی دارد.
به گفته وی هم اکنون قیمت برخی از مواد 
اولیه به طور میانگین 45 تا 75 درصد افزایش 
داش��ته است این در حالی است که نرخ ارز در 
سال جاری حدود 24 درصد ونرخ دستمزد در 
سه سال اخیر به طور میانگین 15 تا 17 درصد 
افزایش داشته است که در مجموع رقم باالیی 

می شود .

قطعه سازان نیازمند افزایش20 
درصدی قیمت قطعات هستند

وی اظهار داشت : در شرایط کنونی با توجه 
به هزینه های مختلف ، قطعه سازان نیازمند 

افزایش 20 درصدی قیمت قطعات هستند.
سخنگوی انجمن قطعه سازان با توجه به  
تاثیر متف��اوت هزینه های تولی��د بر قیمت 
قطعات ، افزود  : انجمن قطعه سازان بر اساس 
اطالعات رس��یده از قطعه س��ازان ، میانگین 
هزینه ها را محاسبه و به خودروساز پیشنهاد 
افزای��ش 25 تا 30 درصدی را ارائه می کند تا 

در قیمت تمام شده لحاظ نمایند.
به نیا تاکید کرد : البته قطعه س��ازان نیز بر 
این مس��اله که هر گونه افزایش قیمت ممکن 
اس��ت بر جریان تقاضا و رک��ود موقت در بازار 
خودروهای داخلی تاثیر بگذارد واقف هستند 

اما راهی جزء افزایش قیمت نخواهند داشت.
وی گف��ت : در صورتی که ش��ورای رقابت 

خواستار مدیریت صحیح بر این جریان است 
باید ورودهای صنعت خودرو را مدیریت نماید 
ای��ن در حالی اس��ت که قیمت ه��ا در فوالد 
مبارکه به عن��وان واحد تولیدی دولتی کامال 
غیر رقابتی اس��ت و شورای رقابت باید در این 
خصوص وارد عمل ش��ود در حالی که شورای 
رقابت دست شرکت هایی مثل فوالد مبارکه را 
باز گذاشته است و فوالد مبارکه قیمت فوالد را 
ب��ا توجه به کش��ش بازار تغییر م��ی دهد در 
صورت��ی ک��ه بای��د س��همیه ف��والد تولید ، 
پتروش��یمی ، مس و آلومینیوم که عمدتا در 
داخل تولید می ش��وند با قیم��ت رقابتی در 
اختیار تولیدکننده قرار گیرد اما متاسفانه مواد 
اولیه یا خام فروش��ی می شود و یا سر از بورس 
در می آورد چنانچه این مس��ائل موجب شده 
که گالیه و انتظار قطعه سازان بر سر جای خود 
باقی بماند از این رو باید شورای رقابت در این 
زمینه ورود کند و مطمئنا جلوگیری از افزایش 
قیمت محصول تولیدی اقدام درستی نخواهد 

بود.
به گفته وی شورای رقابت باید بازار آزادی 
را فراهم نماید تا خودروس��از نسبت به مدل و 
قیم��ت ها تصمیم درس��تی را اتخاذ کند زیرا 
مادامی که ش��رایط بازار روی تصمیم گیری 
خودروسازان تاثیر نداشته باشد همواره شاهد 

مشکالت در بازار خودرو خواهیم بود.
وی با اش��اره به مش��کل چند ساله قطعه 
سازان ، گفت : متاسفانه تاکنون نسخه ای برای 
این درد مبتال به صنعت قطعه سازی پیچیده 
نش��ده اس��ت از این رو انتظار می رود وزارت 
صنعت ، سازمان گس��ترش ، شورای رقابت و 
کمیسیون صنایع یکبار برای همیشه راه عالج 
درمان این مش��کل را اتخاذ کنند تا هر س��اله 
شاهد ادامه این مشکالت و خروج قطعه سازان 

از صنعت کشور نباشیم.

سخنگوی انجمن قطعه سازان:

قطعه سازان راهی جزء افزایش قیمت ندارند 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
تخریب 17 واحد صنعتی بزرگ در 
کرمانشاه در پی زلزله اخیر خبر داد 
و همچنین اعالم کرد که اصالحیه 
ثب��ت س��فارش واردات خ��ودرو 

همچنان در هیات دولت است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، محم��د 

ش��ریعتمداری در حاشیه مراسم 
چهاردهمی��ن دوره جای��زه ملی 
کیفی��ت ای��ران ک��ه در س��الن 
همایش های بین المللی صداوسیما 
برگزار ش��د، اظهار کرد: اگر امروز 
بپرس��ند مش��کل صنعت و معدن 
چیس��ت، در یک نگاه ممکن است 

پاس��خ دهند مشکل بازار است. اما 
بای��د بدانیم که یک��ی از مهم ترین 
نیازه��ای اساس��ی چ��ه در بخش 
عرض��ه و چه در بخش تولید مقوله 
کیفیت است و به طور حتم تسخیر 
بازارهای بین الملل��ی نیازمند این 
اس��ت ک��ه کیفی��ت محصوالت 

تولیدی و عرضه ش��ده خود را باال 
ببریم، چراکه درغی��ر این صورت 
نمی ت��وان در بازارهای بین المللی 

سهم داشت.
وی اف��زود: ع��الوه ب��ر این باید 
نوسازی صنعت و معدن مورد توجه 
قرار گیرد. چنانکه در دهه های اخیر 

به ویژه چند س��ال گذش��ته بنابر 
جایگزین��ی واردات ب��ه منظ��ور 
جلوگیری از خروج ارز بوده است، 
بای��د 85 هزار واحد صنعتی که در 
ای��ران فعالی��ت می کنن��د مقوله 
صادرات گ��را ب��ودن را مدنظر قرار 

دهند.

شریعتمداری:

اصالحیه ثبت سفارش واردات خودرو هنوز در دولت است

مزای�ده عموم�ی
این شهرداري در نظر دارد طی مجوزه شماره 12 مورخ 96/7/29 شوراي اسالمي شهر خرمدشت ، سه  قطعه زمین 

با کاربری مسکونی واقع در میدان بهارستان جنب اراضی حاشیه بلوار آیت اله مدرس و خ شهید مطهری ) کوچه 

کتابخانه ( بن بست 8 متری از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. 

لذا متقاضیان می توانند جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده از زمان چاپ آگهی نوبت اول تا یک هفته پس از چاپ 

آگهی نوبت دوم در ساعت اداری به شهرداری خرمدشت مراجعه نمایند 

سپرده شرکت در مزایده قیمت پایه مترمربع)ریال(کاربریمساحت )متر مربع (شماره قطعه

800/0007/000/000مسکونی7172/25

800/0007/100/000مسکونی8176

800/00013/700/000مسکونی2/13342/42

ضمنا هزینه چاپ اگهي هر چند نوبت به عهده برنده مزایده می باشد 

شهرداري در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

چاپ نوبت دوم یک هفته پس از نوبت اول است 

اصغر الهیاری  – شهردار خرمدشت

نوبت  دوم 

آگهی مزایده کارگاه س�نگ ش�کن )نوبت دوم(
شهرداری مینودشت درنظردارد به استناد بند)1( مصوبه شماره 23 مورخ 96/08/16 شورای اسالمی شهربهره برداری ازکارگاه سنگ 
ش�کن ش�هرداری را به اش�خاص و یا شرکتهای واجد شرایط به مدت یکس�ال بصورت اس�تیجاری واگذار نماید. داوطلبان می توانند 
پیش�نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوش�نبه مورخه 1396/09/13 به دبیرخانه ش�هرداری مینودشت تسلیم و رسید 

دریافت نمایند .
1- برای کسب اطالعات به پایگاه اطالع رسانی شهرداری به آدرس www.minoodasht.ir مراجعه یا با شماره تلفن های 35222123- 

35220904 )امور مالی( تماس حاصل نمائید.
2- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد.

3- پیشنهادات واصله روز سه شنبه مورخه 1396/09/14 راس ساعت 13 در محل کمیسسون بازگشایی خواهد شد. 

شماره حساب واریز سپرده مبلغ سپرده شرکت در مزایده )ریال(        شرح  ردیف 

کارگاه سنگ شکن شهرداری کیلومتر5 جاده     1 
حساب جاری 147546345 نزد بانک رفاه شعبه مرکزی بنام شهرداری                             132/000/000گنبد به مینودشت

مینودشت

شهردار مینودشت – سید علی اصغر موسوی 


