
سرمقاله

شهادت شخص به زیان مسلمانی نشود!

بر مس��لمان واجب است که براساس دانشش گواهی به حق 
دهد در این باره روایتی از حضرت امام محمدباقر)ع( اس��ت در 
کتاب صحیحه محمدبن مس��لم اس��ت که: عن ابیجعفر)ع( اَذا 
َهاَدَة َو لَْم یُْشَهْد َعلَْیَها َفُهَو بِالِْخَیارِ إِْن َشاَء َشِهَد َو  ُجُل الَشّ َسِمَع الَرّ
إِْن َشاَء َسَکَت.« یعنی از حضرت امام محمدباقر)ع( است که اگر 
مردی چیزی را بشنود در حالی که او را بر آن گواه نگرفته بودند 
اختیار با اوست اگر بخواهد گواهی بدهد و اگر نخواهد می تواند 
ساکت باشد. این نکته را باید دانست که اگر شاهدی که او را گواه 
نگرفته اند سکوت کند و از سکوتش ظلمی به مسلمانی نرسد یا 
حقی ضایع نگردد کتمان ش��هادت نیس��ت. بای��د از روی علم 
ش��هادت داد و گواه باید کامال دقت کند که به جز آنچه را یقین 
دارد و به چشم خود دیده و به گوش خود شنیده سخنی نگوید 
و آنچه می گوید باید مثل خورشید برایش روشن باشد چنانچه 
غیر از این باش��د گواهی که خواهد داد س��بب ضرر به شخصی 
خواهد شد که نمی بایستی از این بابت متضرر گردد از این نظر 
گواهی نباید سبب ضرر گردد و باید این نکته را دانست که جواز 
و وجوب گواهی دادن در صورتی که ذکر ش��د مش��روط بر این 
اس��ت که به واس��طه ش��هادت دادن زیانی به مال و یا جان و یا 
آبروی خودش یا مس��لمانی نرسد زیرا حکمت حرمت کتمان 
ش��هادت و وجوب ادای ش��هادت بس��ط عدل و پیچیده شدن 
دس��تگاه ظلم و تع��دی و جلوگیری از زیان اس��ت پس اگر در 
موردی امر به عکس باش��د  یعنی شهادت دادن سبب رسیدن 
ظلمی یا زیانی ش��ود البته جایز نیس��ت بلکه در چنین موردی 
کتمان ش��هادت الزم است به عنوان مثال هنگامی که شهادت 
علیه ش��خصی دهد مالش را می برند یا اذیت و آزارش می کنند 
درس��ت مثل این است که شهادت شخص سبب مسلط شدن 
ظالم بر مسلمانی می شود و گرفتار زندان و شکنجه می گردد. یا 
ش��اهد یقین دارد که بدهکار نمی تواند بدهی خود را بپردازد و 
نمی تواند مفلس بودنش را ثابت کند و طلبکار هم به هیچ وجه او 
را مهلت نمی دهد در این صورت نمی تواند برای اثبات بدهی او 
ش��هادت بدهد. روایتی از حضرت موسی بن جعفر)ع( است که 
می فرمای��د: »فاقم الش��هادة لّل و لو علی نفس��ك أو الوالدین و 
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برای مبارزه با تروریسم ید واحد باشیم
الریجانی : 

کشورهای صاحب نام طرف تجارت شده اند

معاون اول رئیس جمهور:

عضو اتاق ایران با اش��اره به رونق گرفتن تولید در ۹ ماهه 
امسال، از کاهش صادرات به امارات خبر داد و گفت: کشور 

کره در گذش��ته هم مشتری ما بود که صادرات به آن از 
طریق چی��ن انجام می ش��د اما در ح��ال حاضر این 

مش��کالت برداشته شده اس��ت.به گزارش اقتصاد 
آنالین، محمد الهوتی با اشاره به اینکه بررسی 

روند صادرات و کشورهایی که شریك 
تجاری ما هستند نشان 
از ارتقاء کیفیت تولید 
دارد، اظه��ار ک��رد: 
طرف های تجاری ما 
کش��ورهای صاح��ب 
نامی نظیر آلمان ش��ده 

اند که این م��ی تواند در 
خروج��ی واح��د ه��ای 
تولیدی کیفیت را باال ببرد 
و ه��م در بح��ث مصرف 

داخ��ل هم ص��ادرات 

کیفیت بهتری تحویل مش��تری داده ش��ود.رئیس 
کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این که نا آرامی 
ه��ا ابتدا در حوزه اقتصاد و س��رمایه گذاری تاثیر 
می گذارد تصریح کرد: در هر کشوری ممکن است 
مش��کالتی در اجتماع پیش بیای��د در ایران نیز با 
وجود نا آرامی های اخیر، آرامش به س��رعت به 
کش��ور بازگش��ت و با توجه به این که زمان 
زیادی طول نکش��ید تاثی��ر منفی باالیی 
نداش��ت.الهوتی یادآور شد: کاهش آمار 
تجارت خارجی با ام��ارات در این مدت 
آشکار ساخت که دلیل اصلی این مساله 
رفع تدریجی تحریم ها علیه ایران متاثر 
از برجام است و این امر ارتباط مستقیم 
کشورمان با بازارهای جهانی را فراهم 
کرده است.او با اشاره به دستاورد 
های برجام در ح��وزه صادرات 

تصریح کرد: اثبات ...

صفحه 2

صفحه 5

ابهام در سالمت غذاهای “تراریخته” 
صفحه 3  

ادامه در صفحه2

کشور با مسائل و تنگناهای 
مختلفی روبرو است

تحریم رئیس قوه یک 
کشور، عبور از تمام خطوط 
قرمز بین المللی است
2

وام نوسازی بافت فرسوده 
نیازی به بخشنامه
 جدید ندارد
4

جزئیات احیای
 ۵۰۰ معدن 
اعالم شد
5

افزایش ۵۲ درصدی 
کدهای معامالتی صادره 
در بورس تهران
6

صفحه 2

آگه�ی مناقص�ه مرحل�ه دوم

س�ازمان پارکها وفضای سبز شهرداری خرمش�هر به استناد مصوبه های بند 2پانزدهمين صورت جلس�ه هيئت مديره مورخه 96/8/23در 

نظردارد نسبت به اجرای عمليات پارک خطی حد فاصل ميدان نيروی دريايی تا سالن همايش های منطقه آزاد اروند از طريق مناقصه بصورت 

دو مرحله ای به متقاضيان واگذار نمايد.

مشخصات فنی ومحل اجرا: عمليات اجرای پارک خطی حدفاصل ميدان نيروی دريايی تا سالن همايش های سازمان منطقه آزاد اروند 

براورد اوليه:29/۵۵7/861/826 ريال

ضمانت نامه بانکی:1/477/893/092 ريال

لذا از پيمانکاران که از طرف سازمان مديريت وبرنامه ريزی ويا ساير مراجع ذيصالح،تشخيص صالحيت ورتبه بندی شده اند ودارای رتبه ۵ 

ابينه ويا رتبه ۵ کش�اورزی ونيزثبت در س�امانه ساجار ميباشد دعوت ميشود برای تهيه وخريداسناد مناقصه پس از نشر آگهی نوبت دوم از 

تاريخ 96/11/03 لغايت96/11/10 بنش�انی خرمش�هر-چهارراه مولوی-ساختمان س�ازمان پارکها وفضای سبزشهرداری خرمشهر مراجعه 

نمايند.

بازديد از محل اجرا در تاريخ 96/11/11

ضمنا مهلت قبول پيشنهادات تا پايان روز 96/11/21ميباشد.

محل برگزاری کميس�يون در ساختمان س�ازمان پارکها وفضای سبز واقع در خرمشهر-خيابان جمهوری- نرسيده به کانون پرورشی شهيد 

فهميده در روز 96/11/23 راس ساعت 14 بعدازظهرميباشد.

0سازمان پارکها وفضای سبز در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

0هزينه نشر آگهی وکليه کسورات قانونی ونيز هزينه برآورد مشاور به عهده برنده مناقصه ميباشد.

سرپرست سازمان پارکها وفضای سبز-فرهاد بندری نور

نوبت اول
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی کنتور در س�ایزهای باال

                                                         مناقص�ه دو مرحل�ه ای
شماره مناقصه:116۵8۵                                          شماره مجوز:  گ116۵8۵/011/۵8

شرکت گاز استان مازندران در نظر دارد از طريق فراخوان ارزيابی کيفی به شناسايی شرکتهای دارای رزومه کاری مناسب جهت مناقصات ذيل 
اقدام نمايد.بدينوسيله از کليه شرکتهای واحد شرايط که مايل به شرکت در اين ارزيابی هستند دعوت می گردد از تاريخ درج آگهی الی96/10/30 
جهت اعالم آمادگی به تدارکات کاال مراجعه نموده تا نسبت به معرفی آنها جهت دريافت استعالم ارزيابی کيفی به واحد کميته فنی بازرگانی اقدام 

گردد.اسناد تکميل شده ميبايست حداکثر تا تاريخ 96/11/09 به کميته فنی بازرگانی تحويل گردد.
بديهی است به اسناد تحويل شده بعد از مهلت تعيين شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.شرکت گاز استان مازندران پس از بررسی اسناد و مدارک 
واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابی کيفی شرکت کنندگان اقدام و از شرکتهای واجد شرايط 

جهت دريافت اسناد مناقصه متعاقبا دعوت بعمل خواهد آورد.
ضمنا ارائه مدارک و پرسشنامه های تکميل شده هيچگونه حقی رابرای متقاضيان جهت شرکت در مناقصه ايجاد نخواهد کرد.خواهشمند است 

در نامه اعالم آمادگی،آدرس،کدپستی و تلفن به وضوح مشخص گردد.
آدرس و شماره تلفن تماس امور کاال:ساری-بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره2طبقه همکف 011-33204091

آدرس و شماره تماس کميته فنی بازرگانی:ساری-بلوار طالقانی شرکت گاز استان مازندران ساختمان شماره يك طبقه همکف 011-33204063
عنوان و مشخصات کلی پروژها :

حداقل امتياز کيفیمبلغ برآوردمبلغ تضمين  موضوع مناقصهرديف

            1/406/700/00028/134/000/00060خريد کنتور در سايزهای باال 1

1-محل تامين اعتبار:ساير منابع/منابع داخلی
2-مدت اعتبار پيشنهاد ها:سه ماه می باشد و اين مدت حداکثر برای يك بار قابل تمديد می باشد.

3-نوع تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار:ضمانتنامه بانکی معتبر براساس آيين نامه تضامين معامالت دولتی مصوبه هيئت وزيران به شماره 
123402/ت۵06۵9 ه-مورخ94/09/22و اصالحات بعد از آن در خصوص کارهای پيمانکاری يا واريز وجه نقدی به حسابی که در اسناد مناقصه 

قيد گرديده واريز گردد.
4-زمان مهلت دريافت اسناد:96/11/21الی96/11/24

۵-زمان ارائه پيشنهاد مالی)عودت اسناد(:96/12/0۵ساعت1۵
6-زمان گشايش پيشنهادات :يکشنبه 96/12/06ساعت14

ضمنا هرگونه تغيير در زمان های ياد شده کتبا اعالم می گردد.
روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

نوبت اول

اوراق مالیات�ی        اب�اغ   آگه�ی 

در اجرای ماده 208 قانون مالياتهای مستقيم مصوب اسفندماه سال 1366 بدينوسيله برگ مالياتی قطعی با مشخصات زير به مودی ذيربط ابالغ می گردد تا  ظرف ده  روز مودی از تاريخ درج اين آگهی به اداره 
امور مالياتی مربوطه مراجعه و نسبت به پرداخت ماليات قطعی شده خود اقدام نمايند.در غير اين صورت به استناد ماده 210 قانون ماليات های مستقيم اقدام به صدور برگ اجرايی اقدام خواهد شد. 

ناصر حسينی- رئيس امور حسابرسی مالياتی شهرستان قائمشهر

اداره امور مالياتی
شهرستان قائمشهر

اداره امور مالياتی
شهرستان قائمشهر

رديف
شماره 
شماره واحد جريمهماليات متعلقهدرامد ماخذ مشمول مالياتمنبع مالياتیعملکرد سالنحوه قطعيتشماره و تاريخ برگ ماليات قطعیشماره ثبتنام مودیپرونده

نشانی اداره امور مالياتیمالياتی

 13616

تعاونی 
فرهنگی 
آموزشی 

زبدگان دانش 
قائمشهر

4747 1396/07/0۵  - 394740۵9

سکوت مودی 
نسبت به برگ 

قائمشهر-ميدان طالقانی-16/200/0004/0۵0/000۵/198/970123113عملکرد1391تشخيص 
ساختمان شماره 1 اداره امور مالياتی

هموطنان  عزیز:

س�قف کاذب با حذف بخشی از فضا،ميزان مصرف 

انرژی را کاهش می دهد.

روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران

س از مازیار اسدی - هدف واقتصاد
عک



ادامه از صفحه اول
خفت على أخيك الضيم فال» يعنى برپا 
ــد به ضرر  ــق را هر چن ــى به ح دار گواه
ــد (يعنى واقعا طرف بر تو حق  خودت باش
دارد خودت به حق او گواهى ده) يا به زيان 
ــان در آنچه بين تو و  ــدر و مادر و خويش پ
ــد پس اگر بترسى كه از  ايشان است باش
ــهادت دادنت ظلمى به برادر دينى ات  ش
ــهادت  ــه را مى دانى ش ــد نبايد آنچ برس
ــام  ــرت ام ــن از حض ــى.» همچني ده
جعفرصادق(ع) روايتى است كه «عن داود 
ــمعت ابا عبداهللا(ع)  ــين قال س بن الحس
يقول أقيموا الشهادة هللا الوالدين والولد وال 
تقيموها على االخ فى الدين الضير قلت وما 
الضير؟ قال(ع) إذا تعدى فيه صاحب الحق 
ــر اهللا به و  ــذى يدعيه قبله خالف ما ام ال
ــوله ومثل ذلك ان يكون لرجل على  رس
ــر وقد أمر اّهللا بإنظاره  آخر دين وهو معس
حّتى تيسر، قال تعالى  َفتِظَروه إِلى  َمْيَسَرٍة  
ــهادة وانت تعرفه  ــألك أن تقيم الش ويس
ــهاده»  ــرفال يحل لك ان تقيم الش بالعس
يعنى از داوود بن الحسين است كه گفت 
شنيدم از حضرت امام جعفرصادق(ع) كه 
ــق را بپا داريد هر  مى فرمود: گواهى به ح
چند به ضرر پدر و مادر و فرزند باشد ليكن 
شهادت خود را كه ضير باشد كتمان كنيد 
ــرر برادر دينى  ــى در مورد ضير به ض يعن
ــيد ضير  ــهادت نكنيد. راوى پرس اداى ش
ــرگاه صاحب حق  ــت؟ فرمود: ه كدام اس
بخواهد به مشهود عليه ظلم كند و برخالف 
دستور خدا و رسول(ص) با او رفتار نمايد 
ــى طلبى دارد كه فعال  مثل اين كه از كس
ــردازد و خداوند در اين مورد  نمى تواند بپ
فرموده بايد مهلت بدهد چنانچه مى فرمايد 
ــره و از تو مى خواهد كه بر  فنظره الى ميس
طلبش از آن شخص شهادت بدهى تا پس 
ــات از او مطالبه كند و تو مى دانى كه  از اثب
نمى تواند بپردازد بر تو شهادت دادن بر آن 
بدهيد آن شخص با ناتوانى اش از پرداخت 

حالل نيست.

خبر
پيام تسليت مديرعامل گروه سايپا 

در پى حادثه دلخراش كشتى 
سانچى

مهندس محسن جهرودى مديرعامل 
گروه خودروسازى سايپا در پيامى حادثه 
دلخراش كشتى سانچى كه منجر به جان 
ــدادى از هموطنان گرديد را به  باختن تع
ملت شريف ايران و خانواده هاى داغديده 

تسليت گفت .
به گزارش سايپا نيوز؛ متن اين پيام به 

شرح زير است :
انا هللا و انا اليه راجعون

حادثه غم انگيز كشتى سانچى موجب 
ــى از  ــه جمع ــهادت گون ــت ش درگذش
هموطنان عزيزمان كه در حال خدمت به 
مردم و ميهن عزيز خود بودند گرديد و غم 
ــا ايرانى نهاد ،  ــى را در دل ميليون ه بزرگ
اينجانب به نمايندگى از طرف همكارانم 
ــايپا اين ضايعه  ــازى س در گروه خودروس
ــران و خانواده  ــريف اي بزرگ را به ملت ش
داغدار اين عزيزان تسليت عرض نموده ، از 
ــتگان  درگاه خداوند متعال براى درگذش
علو درجات و براى بازماندگان صبر و اجر 

جزيل مسئلت مى نمايم .
    

آغاز فروش اينترنتى كوييك سايپا
قائم مقام مديرعامل گروه خودروسازى 
ــى و فروش گفت:  ــايپا در حوزه بازارياب س
ــك  ــودروى كويي ــى خ ــروش اينترنت ف
جديدترين محصول سايپا از روز سه شنبه 

26 دى ماه سال جارى آغاز مى شود.
ــيد عليرضا  ــايپانيوز، س به گزارش س
ــودى با بيان مطلب فوق اظهار كرد:  محم
گروه خودروسازى سايپا در راستاى توسعه 
ــازار، فروش  ــه نياز ب ــخ ب محصول و پاس
ــرايط  ــى خودروى كوييك را با ش اينترنت
متنوع و ظرفيت محدود از 26دى ماه سال 

جارى آغاز مى كند.
ــرد: كوييك داراى  ــان ك وى خاطرنش
گيربكس اتوماتيك CVT ، فرمان برقى، 
كروز كنترل، استارت دكمه اى و سيستم 
ــى مديا و دوربين  ورود بدون كليد، مولت
دنده عقب، سيستم پايش فشار باد تايرها، 
سيستم كنترل صوتى روى فرمان و ساير 
امكانات و آپشن هاى جانبى ديگر است كه 
در بين خودروهاى توليد داخل از ويژگى 

هاى كم نظيرى برخوردار است.
محمودى تاكيد كرد: متقاضيان توجه 
داشته باشند كه مبلغ ثبت نام را صرفا“ به 

حساب بانكى شركت سايپا واريز كنند.
ــا توجه به ظرفيت  ــح كرد: ب وى تصري
ــس از تكميل  ــت پ ــدود، بديهى اس مح
ــت فرآيند فروش اينترنتى كوييك  ظرفي

متوقف خواهد شد.
 گفتنى است عالقه مندان و متقاضيان 
براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مى 
ــازى  ــايت گروه خودروس توانند به وب س
.saipacorp.www :ــانى سايپا به نش
com  و يا نمايندگى هاى گروه سايپا در 

سراسر كشور مراجعه كنند.

خبرخبر 2
مديرعامل و نايب رئيس هيأت مديره همراه اول 

مشخص شدند
ــراه اول، اخوان  ــه هيأت مديره جديد هم در اولين جلس
بهابادى به عنوان نايب رئيس هيأت مديره و فرهنگ به عنوان 

مديرعامل انتخاب شدند.
ــيار  ــركت ارتباطات س به گزارش اداره كل ارتباطات ش
ايران، ظهر روز يكشنبه 24 دى ماه اولين جلسه هيأت مديره 
همراه اول با حضور دكتر على بقايى و مهندس اسداهللا دهناد 
(اعضاى كنونى) و دكتر مهدى اخوان بهابادى، مهندس بابك 
ــى (اعضاى جديد) در برج  ــه و مهندس مهدى غيناق تراكم
ــان مهدى اخوان بهابادى به عنوان  ــد و  آقاي همراه برگزار ش
نايب رئيس هيأت مديره و حميد فرهنگ به عنوان مديرعامل 

همراه اول انتخاب شدند.
ــت پيش از اين على بقايى، مجتبى جعفرى،  گفتنى اس
ــداهللا دهناد، غالمرضا مهدوى و بهزاد خان سفيد اعضاى  اس
ــد صدوقى به مدت 12  ــأت مديره بودند و مهندس وحي هي

سال مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران بود.
    

ديدار عضو شوراى شهر با شهروندان شمال تهران
ــوراى اسالمى شهر  ــه و سخنگوى ش عضو هيات رييس
تهران پنجشنبه – 28 دى  ماه -   با شهروندان شمال تهران 

ديدار مى كند.
ــهردارى منطقه يك در اين  به گزارش روابط عمومى ش
ــاعت 10 الى 11 و 45 دقيقه  ــه كه روز پنجشنبه از س جلس
ــالن اجتماعات شهردارى اين منطقه برگزار مى  صبح در س
شود دكتر على اعطا عضو هيات رييسه و سخنگوى شوراى 
ــهر تهران به همراه مهندس حبيب اله تاجيك  ــالمى ش اس
ــهردار منطقه يك پاسخگوى درخواست ها و  اسماعيلى ش

مشكالت شهروندان ساكن در اين منطقه خواهند بود.
ــرى از اين برنامه ،  ــزارش در بخش ديگ ــاس اين گ بر اس
ــهر تهران در نشست شوراى  سخنگوى شوراى اسالمى ش
معاونين منطقه به بررسى عملكرد واحدهاى تابعه مى پردازد 
و با شوراياران، دبيران شورايارى و دبير دبيران ديدار نموده تا 

در جريان امور محالت قرار گيرد.
ــت بازديد از پروژه هاى مهم در دست اجراى  گفتنى اس
ــاخص در حوزه فرهنگى،  ــن و پروژه هاى ش ــه ، اماك منطق
ــهدا نيزاز  ــگرى، خدماتى و ديدار با خانواده معظم ش گردش

ديگر برنامه هاى اين بازديد است.
ــت  متقاضيان  حضور در جلسه مالقات  ــايان ذكر اس ش
مردمى جهت ثبت نام مى توانند به روابط عمومى شهردارى 

منطقه يك مراجعه نمايند.
    

ترويج فرهنگ آموزش شهروندى در سراهاى 
محالت منطقه دو

شهردار منطقه دو از اولويت هاى مديريت شهرى و راهى 
ــرفت  ــهرى و اجتماعى و پيش ــيب هاى ش براى كاهش آس
جامعه در راستاى توجه به آموزش هاى شهروندى خبر داد.

ــول  ــهردارى منطقه دو ، رس به گزارش روابط عمومى ش
كشت پور با بيان اين مطلب اظهار داشت : در بازديد از سراى 
محله سپهر ضمن اشاره به جايگاه آموزش هاى شهروندى در 
ــع امروزى، به منظور ترويج الگوى رفتارهاى صحيح و  جوام
توسعه اجتماعى در ميان افراد جامعه و همچنين ترغيب آنها 
ــاركت حل معضالت شهرى و اجتماعى، برنامه هاى  به مش
ــطح  ــهروندى در س متنوعى با محوريت موضوع آموزش ش

محالت 21 گانه  منطقه بايست اجرا شود .
ــوع در حوزه  ــراى برنامه هاى متن ــح كرد: اج وى  تصري
آموزشهاى شهروندى در سراى محالت سطح منطقه نشان 
ــكاران در حوزه  ــژه و اهتمام تمام هم ــر پويايى، توجه وي گ
اجتماعى است كه اميدوارم با تالش آنها بتوانيم در پيشرفت 
و توسعه جامعه و افزايش روحيه مسئوليت پذيرى مثمرثمر 
باشيم. زيرا اخالق شهروندى همان مولفه اى است كه رعايت 
ــتگى و پيوستگى  ــهروندان را با نوعى همبس آن، زندگى ش
ــف، حقوق و  ــا در كنار وظاي ــازد ت اجتماعى همگام مى س
ــائل  ــهروندان، در زمينه مس ــئوليت هاى اجتماعى ش مس
ــهرى امروزى با آن سر و كار  متعددى كه در زندگى نوين ش
ــت پور  با  ــد، نيز آموزش هاى الزم را دريافت كنند. كش دارن
ــده آموزش در ايجاد، تغيير و ترويج  بيان نقش و تاثير فزاين
ــادت ها، هنجارها و قواعد رفتارى جامعه افزود: مى توان با  ع
ــژه گام هاى موثرى در  ــراى كمپين هاى موضوعى و وي اج
زمينه  ارتقاى سطح فرهنگ و رفتارهاى ترافيكى شهرى كه  
اثر بخشى خوبى در سطح جامعه و در بين شهروندان دارد ، 

برداشت .
    

از هرگونه سرمايه گذارى در منطقه 22
 استقبال مى كنيم

ــهردار منطقه 22، تاكيد كرد: از سرمايه گذارى براى  ش
توسعه منطقه 22 استقبال مى كنيم و تالش خواهيم كرد تا 
بستر مناسبى براى سرمايه گذارى در منطقه ايجاد و سرمايه 

گذاران احساس امنيت كند.
ــهردارى منطقه22، دكتر  ــزارش روابط عمومى ش به گ
نوذرپور شهردار منطقه، به همراه جمعى از مديران شهرى 
ــروژه ايران مال بازديد كرد. وى در  منطقه از روند اجرايى پ
ــروژ ه تجارى و  ــد در جمع مديران اين پ ــان اين بازدي جري
ــاى صورت گرفته در اين  ــى ضمن تقدير از تالش ه فرهنگ
ــى از مناطق  ــه22، يك ــرد: منطق ــان ك ــروژه خاطرنش پ
ــيس شهر تهران است و بايد به واسطه نو بودن،  جديدالتاس
ــازى آن نيز جديد و متفاوت با ساير  بافت معمارى و شهرس
ــهر،  ــوص مناطق ميانى و مركزى ش ــق تهران بخص مناط

باشد.
ــرح هاى خالقانه و  ــه همين دليل بايد با بكارگيرى ط  ب
ــاى معمارى و  ــد در فعاليت ه ــى نو و جدي ــه، نگاه نوآوران

شهرسازى خاص منطقه، صورت بگيرد.
ــزود: همانگونه كه مناطق مركزى در بخش تهران  وى اف
قديم يك برند براى شهر تهران به شمار مى روند، منطقه 22 
ــد در معمارى و طراحى  ــت كه باي نيز برند تهران جديد اس
ــوزى هاى روز و فناورى  ــاى عمومى آن، از دانش، تكنول فض

هاى نو استفاده شود.
نوذرپور با بيان اينكه مجموعه ايران مال يكى از شاخص 
ها و المان هاى منطقه 22 خواهد شد، گفت: مجموعه ايران 
ــروژه هاى عمرانى كه در منطقه  مال در كنار خيل عظيم پ
اجرا و يا در حال اجرا مى باشند، در آينده از برندهاى شاخص 
منطقه به حساب مى آيد. مجموعه دارايى ها و سرمايه هايى 
ــه مردم و مديريت  ــن منطقه وجود دارد؛ متعلق ب ــه در اي ك
ــدى و تعلق خاطر  ــت و ميزان عالقمن ــهرى منطقه اس ش
مديريت شهرى در به ثمر رسيدن پروژه ها، به اندازه اى است 
كه حداكثر تالش خود را بكار خواهد گرفت تا شاخص هاى 

مهم شهرى در منطقه 22 شكل بگيرد.

خبر

ــور در واكنش به  ــر رييس جمه دفت
برخى حاشيه سازى هاى كذب پيرامون 
سخنرانى رييس جمهور در ديدار وزير و 
مسووالن وزارت امور اقتصادى و دارايى، 
ضمن تكذيب انتساب اين جمله به رييس 
جمهور كه ”امام زمان (عج) هم قابل نقد 
است“، تاكيد كرد: باور و اعتقاد به عصمت 
ــلمات  انبياء و ائمه معصومين (ع) از مس

قطعى تشيع است.
ــنا، در اين اطالعيه از  ــه گزارش ايس ب
اصحاب رسانه، سياسيون، تريبون داران، 
ــا و خصوصا علماى ارجمند و فضال  خطب
ى محترم درخواست شده تا پيش از آنكه 
ــده و بعضا هدفمند  ــب تحريف ش مطال

برخى چهره هاى سياسى در رسانه ها را 
ــاوت و نقد قرار دهند؛ به اصل  مالك قض
جمالت بيان شده از سوى رئيس جمهور 

رجوع كنند.
 متن اطالعيه دفتر رييس جمهور كه 
ــد ، به اين شرح  ــنبه منتشر ش روز دوش

است:
بسم  اهللا الرحمن الرحيم

  در پى برخى حاشيه سازى ها پيرامون 
ــت محترم جمهورى در  سخنرانى رياس
ديدار وزير و معاونان وزارت امور اقتصادى 
ــال 96) به  و دارايى (مورخ 18 دى ماه س
اطالع مى رساند: مطالبى همچون «قابل 
نقد بودن معصومين عليهم السالم» كه با 

ــد جمالت  ــف هدفمن ــع و تحري تقطي
رئيس جمهور، ابتدائاً از سوى يك چهره 
ــى بيان شد و متاسفانه زمينه ساز  سياس
قضاوت و موضع گيرى گروهى از رسانه ها، 
ــكل هاى حوزوى  ــخاص و برخى تش اش
ــت و از جمله، به  گرديد؛ كامًال كذب اس
ــوان عبارت ”امام زمان (عج) هم  هيچ عن
قابل نقد است“ نه در سخنان ايشان وجود 
داشته و نه از آن قابل استنباط مى باشد. 
بديهى است باور و اعتقاد به عصمت انبياء 
ــالم از مسلمات  و معصومين عليهم الس
قطعى مذهب تشيع است.حجت االسالم 
ــن روحانى در  ــلمين دكتر حس و المس
بخشى از سخنرانى مورد نظر (كه متن و 

فيلم كامل آن نيز در پايگاه اطالع رسانى 
ــت جمهورى منتشر شده و موجود  رياس
ــت) بوضوح از ضرورت تحمل نقد در  اس
ــد و به عنوان  ــخن مى گوين حكومت س
ــاهد مثال تاكيد مى كنند كه حتى در  ش
ــالم  دوره حكومت معصومين عليهم الس
هم آن بزرگواران به مردم اجازه مى دادند 
نظرات و نقدهاى خود را مطرح كنند. اين 
نكته بيانگر سعه صدر، بزرگوارى و تحمل 
در مشى حكمرانى معصومين و پذيرش 
نقد مردم و اظهارنظر آنها نسبت به اجزاى 
ــت. اين  ــه معصوم(ع) اس ــت و ن حاكمي
ــه قرائن تاريخى،  جمالت عالوه بر اينك
ــيارى دارد، به معناى  فقهى و كالمى بس

ــن (ع) نبوده و  ــل نقد بودن معصومي قاب
اينگونه نيز قابل استنباط نيست.

ــيون،  سياس ــانه،  رس ــاب  اصح از 
ــا و خصوصا علماى  ــون داران، خطب تريب
ارجمند و فضالى محترم حوزوى انتظار 
مى رود پيش از آنكه مطالب تحريف شده و 
بعضا هدفمند برخى چهره هاى سياسى در 
رسانه ها را مالك قضاوت و نقد قرار دهند؛ 
به اصل جمالت بيان شده از سوى رئيس 
ــق پايگاه  ــى از طري ــور (كه براحت جمه
ــت جمهورى  رياس ــانى  اطالع رس
ir.president در دسترس است) رجوع 
فرمايند كه پيامبر عظيم الشان اسالم(ص) 
فرمود: «انى بعثت التّمم مكارم االخالق»

شماره 3909    سه شنبه   26دى    1396

انتساب جمله ”امام زمان (عج) هم قابل نقد است“ به رئيس جمهور، كذب محض است

ــد بر لزوم  ــوه قضاييه با تأكي رئيس ق
ــدد در فضاى  ــن متع ــاد راههاى ام ايج
ــت: بايد كارى كنيم كه مردم  مجازى گف
حق انتخاب ميان گزينه هاى امن را داشته 
ــتفاده از راه ناامن  ــند و مضّطر به اس باش

دشمن نباشند.
به گزارش ايلنا، آيت اهللا آملى الريجانى 
در جلسه مسئوالن عالى قضايى با تسليت 
مجدد جان باختن تعدادى از دريانوردان 
كشورمان در جريان حادثه تصادف نفت 
ــانچى در آبهاى چين، تالش اين  كش س
ــور را  ــالى كش ــراى اعت ــوردان ب دريان
جهادگونه توصيف كرد و گفت: اين حادثه 

واقعاً مصيبت بسيار بزرگى بود كه عالوه بر 
ــور را  ــاى اين عزيزان، كل كش خانواده ه
ــگان، فرزندان  ــزادار كرد. اينجان باخت ع
ايران بودند كه در جريان خدمت به كشور 

گرفتار اين حادثه غم بار شدند.
ــترش دايره  ــوه قضاييه گس رئيس ق
تحريم ها به بهانه هاى گوناگون را از جمله 
اقدامات موذيانه آمريكا دانست و با اشاره 
ــت جديد تحريم هاى  ــار فهرس به انتش
ــازمان ها از جمله شخص  ــخاص و س اش
ــتگاه قضايى، برخى نهادهاى  رئيس دس
ــپاه و همچنين شوراى عالى  مرتبط با س
ــازى اظهار كرد: تحريم رئيس  فضاى مج

قوه يك كشور، عبور از همه خطوط قرمز 
ــت و آمريكا بايد بداند كه  بين المللى اس
جمهورى اسالمى در برابر چنين اقدامى 
ساكت نخواهد نشست. البته نه به لحاظ 
ــخصى بلكه از نظر ملى بايد مسئوالن،  ش
ــان دهند كه  ــبى نش عكس العمل مناس
ــور خارجه در اين زمينه  بيانيه وزارت ام
قابل قدردانى است اما آمريكا بايد بداند كه 
هر رفتار خصومت آميزى واكنش متناسب 
ــى خواهد  ــران در پ ــوى اي ــود را از س خ

داشت.
ــت اهللا آملى الريجانى با بيان اينكه  آي
خوشبختانه خداوند دشمنان ما را از ميان 

ــت، خاطرنشان كرد:  ُحمقاء قرار داده اس
ــخص ترامپ،  دولت آمريكا و خصوصاً ش
شأنى ندارند كه تحريم هايشان براى امثال 
ما به لحاظ شخصى اهميتى داشته باشد. 
ــه اى كه ترامپ به  اقدامات هيئت حاكم
ــواع رفتارهاى  ــه ان ــس آن ب ــوان رئي عن
ــون آميز  ــادل و جن ــتانه، نامتع نژادپرس
شهرت دارد و همواره مورد هجو و تمسخر 

است، هيچ شأن و جايگاهى ندارد.
رئيس قوه قضاييه با اشاره به آيه شريفه 
«و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه 
ــوا انا هللا و انا اليه راجعون»، صبر بر اين  قال
ــت و  ــارت الهى دانس مصيبت را مورد بش

ــن عزيزان  ــه خانواده اي ــزود: مجدداً ب اف
تسليت مى گويم و براى جان باختگان اين 
ــد متعال درجات  ــه از درگاه خداون حادث
ــئلت مى كنم.آيت اهللا آملى  ــى را مس عال
ــرد: همه ما بايد از اين  الريجانى اضافه ك
ديار به عوالم ديگر سفر كنيم و ارتحال از 
اين دنيا سرنوشت محتوم بشر است ولكن 
برخى سفر ها توأم با مصائبى است كه حقاً 
دردناكند و صبر بسيار مى طلبند. بنابراين 
براى بازماندگان اين عزيزان آرزوى صبر و 
آرامش مى كنيم. تالش اين عزيزان براى 
ــرايط خاص  ــور بويژه در ش اعتالى كش

اقتصادى تالش جهادگونه بوده است.

رييس مجلس شوراى اسالمى با تاكيد 
ــم يد  بر اينكه بايد براى مبارزه با تروريس
ــه اظهارات  ــبت ب ــيم،  نس واحده اى باش
ــتانه ترامپ واكنش نشان داد و  نژادپرس
ــوع ادبيات  ــتفاده از اين ن ــه اس گفت ك
ــمت  تحقيرآميز و توهين آميز ما را به س
دوره توحش مدرن هل مى دهد كه در آن 
ادبيات سياسى از حالت عادى خارج شده 
و به جاى احترام به ملت ها،  با ادبيات زننده 

و تحقيرآميز صحبت مى شود.
ــى الريجانى در  ــنا، عل به گزارش ايس
ــتم كميته عمومى مجمع  ــت بيس نشس
ــازمان  ــو س ــورهاى عض ــس كش مجال
ــش به  ــالمى در واكن ــاى اس همكارى ه
ــتانه ترامپ، گفت:  صحبت هاى نژادپرس
تاسف خود را از حرف هاى بسيار نسنجيده 
رييس جمهور آمريكا اعالم مى كنم. وقتى 
ــان را  ــش صحبت هاى ايش چند روز پي
نسبت به كشورهاى ديگر آن هم با ادبيات 
ــنيدم تاسف  تحقيرآميز و توهين آميز ش

خوردم.
وى افزود: فكر مى كنم اين ادبيات ما را 
به سمت دوره توحش مدرن هل مى دهد 
ــى از حالت عادى خارج  كه ادبيات سياس
شده و به جاى احترام به ملت ها، با ادبيات 
زننده و تحقيرآميز صحبت مى كنند. اين 
عالوه بر نشان از كم بينشى باعث تحريك 

ملت ها و عصبانى شدن آنها مى شود.
ــد كرد: بايد ما  رييس قوه مقننه تاكي
كشورها اينگونه صحبت ها را تقبيح كنيم 
چون هيچ رييس جمهورى نبايد از ادبيات 
تحقيرآميز عليه ملت ها استفاده كرده و با 
آن صحبت كند، اين مايه تاسف است. بايد 
ــى اصالح شود. قطعا اين نوع  چنين روش
ــتحكام و همكارى  روش به پايدارى و اس
ــورها كمك نمى كند و باعث افزايش  كش

شكاف ها و دشمنى ها مى شود.
رييس مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
موضوع قدس و فلسطين را از مسائل مهم 
ــورهاى  ــه فكرى براى همه كش و دغدغ
اسالمى دانست و گفت: مساله فلسطين 
موضوعى است كه در اجالس هاى مختلف 
ــا و پارلمان ها جايگاه  ــطح دولت ه در س
ــال هاى اخير به دليل  جدى دارد اما در س
توطئه هاى مختلفى كه براى كشورهاى 
ــكالت  ــت، مش ــالمى ايجاد كرده اس اس
ــختى براى آنها به وجود آورد،  امنيتى س
نمونه آن مشكالت تروريستى در سوريه و 

يا عراق است.
ــن توطئه هاى  ــن بي ــزود: در اي وى اف
آمريكا براى فلسطين باعث شد كه تمركز 
بيشترى بر موضوع قدس شريف صورت 
ــطين داراى  ــوع فلس ــرد. قطعا موض گي
ــت و بايد به آن توجه شود. در  اهميت اس

اين اجالس نيز در دستور كار قرار گرفته 
است.الريجانى با بيان اينكه بين المجالس 
كشورهاى اسالمى جايگاهى براى شنيدن 
ــلمان منطقه و امت  صداى مردمان مس
اسالمى است، گفت:  انتظار مى رود در اين 
اجالس ها مهم ترين مسائل كه به نفع همه 
كشورهاى اسالمى است مورد توجه قرار 
ــت اين مسائل داراى  گيرد كه ممكن اس
وجوه سياسى، امنيتى، اقتصادى و به طور 

كلى آينده امت اسالمى باشد.
رييس مجلس شوراى اسالمى توجه به 
موضوعات اقتصادى را در بين كشورهاى 
اسالمى ضرورى خواند و توضيح داد: امروز 
ــيار مهمى در  ظرفيت هاى اقتصادى بس
جهان اسالم وجود دارد كه بايد كشورهاى 
اسالمى از ظرفيت هاى يكديگر استفاده 
ــى  ــد همگان در اين باره بررس كنند. باي
ــود ظرفيت هاى  ــه چطور مى ش كنيم ك
كشورهاى اسالمى را كنار هم قرار داده و 
هم افزايى ايجاد كرد. بايد زيرساخت هاى 
اقتصادى فراهم شود تا كشورهاى اسالمى 
بتوانند در روابط عميق تر به همكارى هاى 
ــادى بپردازند لذا اولويت جمهورى  اقتص
ــالمى ايران نيز طى كردن اين مسير  اس
ــادى با  ــا همكارى هاى اقتص ــت و م اس
كشورهاى اسالمى را به عنوان يك اولويت 
ــم.وى ابراز اميدوارى كرد كه  در نظر داري

اين موضوع در اين نشست مورد توجه قرار 
گرفته و با فعال شدن دبيرخانه، موضوعات 
ــترى برخوردار  اقتصادى نيز از توجه بيش
ــد.الريجانى در ادامه با بيان اينكه در  باش
ــت وجود  ــه بحرانى از نظر تروريس منطق
ــال ها بحران تروريستى را  دارد، گفت: س
ــالمى ايجاد كرده اند  براى كشورهاى اس
ــوريه ضربه هاى  البته داعش در عراق و س
ــه گفته ايم كه در  جدى خورد. ما هميش
ــم كنار كشورهاى ديگر  مبارزه با تروريس
ــه نبايد امت  ــتيم چون معتقديم ك هس
اسالمى دست به كشتن مردم بيگناه زند، 
ــورها و امت اسالمى را زير  اين وجهه كش
ــوال مى برد به همين دليل همواره در  س
ــم هستيم.رييس  خط مبارزه با تروريس
ــالمى با بيان اينكه  ــوراى اس مجلس ش
مساله تروريست مهاجرپذير است، گفت: 
ــورها به تروريسم  مادامى كه برخى كش
ــراى غم انگيز و  ــد ماج ــك مى كنن كم
ــورهاى اسالمى  تاثربرانگيزى براى كش
ــاد مى كند.  ــى ايج ــود دارد و ضايعات وج
جريان تروريسم عليرغم ضربه خوردن در 
ــوريه فعال است، بايد كشورها  عراق و س
ــبت به اين موضوع حساس شده و از  نس
ــن خود براى تبادل  ارتباطات امنيتى بي
ــتفاده كنند به عبارت ديگر  تجربيات اس
ــم  ــد واحده براى مبارزه با تروريس بايد ي

باشيم.وى تاكيد كرد: جمهورى اسالمى 
ــش را در  ــت كه تجربيات ــران آماده اس اي
مبارزه با تروريسم با ساير كشورها در ميان 
ــارزه همكارى امنيتى  ــذارد و براى مب بگ
انجام دهد تا اين معضل از دامن كشورهاى 
ــود. اميدوارم اين اجالس  اسالمى رفع ش
باعث سمت گيرى به سمت آينده با چنين 
رويكردى شود.الريجانى همچنين گفت 
كه هر چه متفرق باشيم ديگران از فاصله 
ما سوء استفاده مى كنند، اين يك مشكل 
در كشورهاى اسالمى است كه بيشتر به 
نقاط اختالف با نقاط اتفاق تمركز مى شود 
ــض بروز اختالفى بين  به طوريكه به مح
ــه دنبال  ــالمى ديگران ب ــورهاى اس كش
تشديد آن هستند حال اينكه بايد تالش 
شود كه آن مساله حل شود. بايد از گذشته 
پند گرفت و براى آينده مسير پايدارى را 
ــوراى  ــس مجلس ش ــى كرد.ريي طراح
اسالمى همچنين از رييس مجلس مالى 
براى ابراز همدردى با مردم ايران به دليل 
ــانچى و از دست دادن  ــانحه كشتى س س
ملوانان و خدمه اين كشتى قدردانى كرد و 
گفت: متاسفانه ضايعه اى پيش آمده كه 
ــاى چين دچار حادثه  نفتكش ما در دري
ــراد درود  ــت. ما به ارواح اين اف ــده اس ش
ــراى خانواده آنها  ــتاده و از خداوند ب فرس

صبر طلب مى كنيم.

رئيس قوه قضاييه:
تحريم رئيس قوه يك كشور، عبور از تمام خطوط قرمز بين المللى است

الريجانى: 
براى مبارزه با تروريسم يد واحد باشيم

ــاره به  معاون اول رئيس جمهور با اش
اينكه رئيس جمهور آمريكا با اقدامات خود 
ــبى  ــى خواهد بگويد ايران محل مناس م
براى سرمايه گذارى نيست، گفت: راه حل 
مقابله با ترامپ نمايش وحدت، انسجام و 

راه اندازى گفت وگوى ملى است.
ــنا ، اسحاق جهانگيرى  به گزارش ايس
در بيست و سومين جشنواره تحقيقاتى 
ــگاه علوم  ــكى رازى در دانش ــوم پزش عل
پزشكى شهيد بهشتى اظهار كرد: كشور با 
ــائل و تنگناهاى مختلفى روبرو است  مس
ولى همه مى دانيم كه فرصت هاى بسيار 
ــت كه بايد از  ــى هم در اختيار ما اس خوب
آن ها به خوبى استفاده كنيم به داليلى كه 
من نمى خواهم به آن ها اشاره كنم آمريكا 
ــور كه در داخل  و رئيس جمهور اين كش
ــاره او مى گويند به خاطر عدم  آمريكا درب
تعادل بايد به مراكز درمانى مراجعه كند، 
ــعى كرده است به ايران فشار وارد كند.  س
ــكارى برخى  ــكا با هم ــزود: آمري وى اف
كشورهاى عربى و صهيونيست ها تالش 
مى كند به ايران فشار وارد كند اما تمام اين 
فشارها و برنامه ها شكست خورده است. به 
طور مثال نارضايتى هاى داخل ايران را به 
ــاير  ــرد در حالى كه س ــوراى امنيت ب ش
تجمعات كه با جمعيت بيش از ده برابرى 
نسبت به تجمعات ايران در ساير كشورها 
رخ مى دهد در مجامع بين المللى مطرح 
نمى شود اما آمريكا اين اقدام را انجام داد و 
جلسه شوراى امنيت به جلسه اى عليه اين 
ــد.وى با بيان اينكه در  ــور تبديل ش كش

برجام آمريكا تالش مى كند فضاى ايران را 
ــراى كار جلوه دهد، تصريح  نااطمينان ب
ــئله اصلى ما  ــكا مى داند مس ــرد: آمري ك
ــت و  ــد و رفاه مردم اس ــت، درآم معيش
مى داند كه راهكار مسئله بيكارى، ايجاد 
ــور است و  آرامش، ثبات و امنيت در كش
ــرمايه گذارى و توليد انجام شود.  اينكه س
سرمايه گذار بيش از آنكه به مسائل مادى 
ــاى آرام براى  ــد، به فض ــته باش نياز داش

سرمايه گذارى نياز دارد.
وى ادامه داد: ما بايد سالى 65 ميليارد 
دالر منابع خارجى جذب كنيم و هزاران 
ــرمايه گذارى كنيم اما  ميليارد تومان س
رئيس جمهور آمريكا مى خواهد زهر خود 
ــراى  ــور ب ــن كش ــد اي ــزد و بگوي را بري
سرمايه گذارى مناسب نيست، اما راهكارى 
كه من سراغ دارم نمايش وحدت انسجام 
و راه اندازى گفت وگوى ملى است زيراهيچ 
ــت ديگرى را  ــا جريانى قادر نيس كس ي
حذف كند. فردى كه حذف مى شود، نفر 

ديگرى از همان جريان جايش مى آيد.
ــان و اول رئيس جمهور تاكيد كرد:  مع
ــم مى كند همه  ــرايط عقل حك دراين ش
ــم و وحدت و  ــت هم دهي ــت به دس دس
ــور را به نمايش  ــجام بزرگى در كش انس
بگذاريم وقت براى پرداختن به مشكالت 
ــود دارد. ايران با  ونقد تند به يكديگر وج
ــتنثانيى از جمله  اين همه فرصتهاى اس
نيروى انسانى خود مى توان مشكالتخود را 
حل كندجهانگيرى ادامه داد: البته مديران 
ــدا روى كار  ــند وج نيز بايد باانگيزه باش

ــت در  ــمى وزير بهداش بيايند. آقاى هاش
دولت يازدهم با فعاليت هاى خود ديگران 
را به وجد مى آورد. او بايد به هاشمى دولت 
يازدهم بازگردد. مديران سطح ملى بايد 
فعاليت تمام وقت داشته باشند و پاى كار 
ــى هم كه احساس مى كند  بايستند. كس
مدير اين شرايط نيست بايد جاى خود را 
ــزه و اميد  ــذار كند كه انگي ــى واگ به كس

دارد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه 
ــد مبتنى بر  ــعه باي همه برنامه هاى توس
ــد، گفت: اداره  ــم و فناورى باش توليد عل
كشور با منابع طبيعى به آخر خط رسيده 
است. اداره كشور با فروش منابع طبيعى 
ــالهاى آينده  ــوار و در س غيرواقعى، دش
ــه جاى منابع  ــت ما بايد ب غيرممكن اس
ــمندان و نيروهاى  ــى به مغز دانش طبيع

انسانى خود متكى باشيم.
ــركت هاى  ــعه ش وى تاكيد كرد: توس
دانش بنيان جزو اولويت هاى دولت است. 
ــركتها بايد مركز ايجاد شغل براى  اين ش
ــد. البته زيرساخت اصلى اين  جوانان باش
ــت . بنابراين بايد  ــش اس ــرد، پژوه راهب
پژوهش را در كشور با رويكرد حل مسائل 
بومى نهادينه كنيم.  البته پژوهش هايى 
ــگاه علمى ايران در  كه براى افزايش جاي
ــود هم بايد انجام شود  جهان انجام مى ش
ولى در پژوهشها بايد به حل مسائل بومى 
ــيم. حوزه  ــته باش توجه جدى ترى داش
پزشكى به دليل ظرفيت بااليى كه دارد، 
حتما مى تواند در موضوع پژوهش نقش 

ــنواره رازى  ــته باشد. جش محورى داش
توانسته است كه به يك مرجعيت علمى 
ــد و از اين بابت بايد از  ــت ياب ممتازى دس
ــنواره  ــئوالن برگزار كننده اين جش مس

تشكر كرد.
ــا بيان اينكه  ــرى همچنين ب جهانگي
ــته است به نقطه اى  پزشكى ايران توانس
ــه آن مباهات كند،  ــد كه هر ايرانى ب برس
خاطر نشان كرد: زمانى در مجلس دغدغه 
ما ايجاد رديف بودجه براى اعزام بيماران 
ــود اما امروز  ــور ب كليوى به خارج از كش
توانمندى پزشكى ايران به نقطه اى رسيده 
است كه بيماران كشورهاى منطقه براى 
ــاون اول  ــى آيند.مع ــه ايران م درمان ب
رئيس جمهور در ادامه با بيان اينكه اجراى 
طرح تحول سالمت كار بزرگى بود كه به 
ــك و شجاعت در تصميم گيرى نياز  ريس
داشت، افزود: اين طرح در شرايطى ايجاد 

شد كه كشور در تحريم بود و محدوديت 
منابع وجود داشت ولى با اتكا به توانمندى 
ــن طرح در  ــور اي ــا و فرصت هاى كش ه
ــتور كار قرار گرفت و توفيقات بزرگى  دس
هم به د ست آمد؛ از قبيل اينكه هزينه هاى 
ــتان ها با  ــش داد، بيمارس ــردم را كاه م
متخصصان 24 ساعته تجهيز شدند، بيش 
از 20 هزار تخت بيمارستان افزايش يافت 
و رضايت مردم به دست آمد.وى ادامه داد: 
البته ما مقدارى با محدوديت منابع مواجه 
شديم و برخى دريافتى ها به مراكز درمانى 
با تاخير طوالنى مواجه شده است اما من 
ــم طرح تحول  ــه ملت اطمينان مى ده ب
ــالمت به هيچ وجه از دستور كار دولت  س
خارج نشده و همچنان چون اين طرح در 
ــت، در اولويت دولت هم  اولويت مردم اس
ــراى حل  ــد راهكارى ب ــد اما باي مى مان

مشكالت اين طرح تهيه كنيم.

معاون اول رئيس جمهور:

كشور با مسائل و تنگناهاى مختلفى روبرو است



کشاورزی
سیر صعودی صادرات و واردات صنایع تبدیلی 

غذایی 
در حالی که صادرات موادغذایی ایران در 9 ماهه امس��ال 
روند صعودی داش��ته و 6.6 درصد کل صادرات غیرنفتی را به 
خود اختصاص داده اس��ت، واردات آن نیز رو به رش��د بوده به 
شکلی همچنان تراز تجاری ایران در این بخش منفی است.به 
گزارش ایرنا، صنعت غذا فرآیندی اس��ت ک��ه پس از تولید، 
برداش��ت و صید محصوالت زراعی، باغی، دام، طیور و آبزیان 
ص��ورت می گیرد و مواد خام را به م��واد غذایی آماده مصرف 
تبدی��ل می کند که ش��امل روش های نگه��داری، فرآوری، 
بسته بندی می شود و کارخانه های صنایع غذایی فرایند کنترل 
کیفی��ت، هدایت، نظارت و مس��ئولیت فنی واحدهای تولید 
فراورده های مختلف غذایی را به عهده دارند.محمود حجتی 
وزیر جهادکش��اورزی در جریان رای اعتماد به کابینه دولت 
دوازدهم، توس��عه صنایع تبدیلی بخش کشاورزی را از برنامه 
های خود در چهار س��ال آینده برشمرد و اعالم کرد: در بخش 
کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی را از مزرعه تا سفره دنبال 
می کنیم.وی میزان صادرات بخش کشاورزی را یک پنجم کل 
صادرات غیر نفتی کشور عنوان و ابراز امیدواری کرد با توسعه 
صنایع تبدیلی غذایی، سهم صنعت غذایی در سبد صادراتی 
کشور افزایش یابد.طی سالهای اخیر این صنعت در صادرات 
غیرنفتی ایران س��هم قابل مالحظه ای داشته که به دلیل باال 
بودن کیفیت محصوالت کشاورزی تالش بر این است که این 
صادرات بیش از پیش رشد پیدا کند.طبق آمارها در ماه های 
نخست امسال س��هم صادرات صنایع غذایی و تبدیلی از کل 
صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
یک درصد افزایش داش��ته و این رقم را به هفت درصد رسیده 
ب��ود که روند صعودی این صنعت را نش��ان می دهد.صادرات 
صنایع تبدیلی غذایی کشور در نیمه نخست امسال حدود 923 
هزارت��ن به ارزش یک میلی��ارد و 400 میلیون دالر بود که به 
لحاظ وزنی 23 درصد رش��د داشت در حالی که آمار صادرات 
نیمه نخست سال گذشته 748هزارتن به ارزش یک میلیارد و 
280 میلی��ون دالر بود.»کاوه زرگران« رییس کمیس��یون 
کش��اورزی اتاق بازرگانی تهران درب��اره آخرین وضعیت تراز 
تجاری صنایع غذایی ایران می گوید: صادرات صنایع تبدیلی 
غذایی کشور در 9 ماهه امسال به یک میلیون و 370 هزارتن 
رس��یده است که ارزش آن حدود 2میلیارد و 75 میلیون دالر 
برآورد می ش��ود.به گفته وی، این میزان صادرات از نظر وزنی 
رشد 13 درصدی و از لحاظ ارزشی رشد نیم درصدی را نسبت 
به سال گذشته داشته به شکلی که 6.6 درصدی از سهم ارزشی 
صادرات غیرنفتی کش��ور را به خود اختصاص داده است.دبیر 
کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران اضافه کرد: افزایش 
ص��ادرات صنایع تبدیلی غذایی در حالی در 9 ماهه نخس��ت 
امسال رقم خورد که ارزش کل صادرات غیرنفتی کشور با 2.3 
درصد کاهش نس��بت به مدت مشابه سال قبل رو به رو شده 
است.آنگونه که دبیر کل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران 
می گوید، ش��کالت، پنیر، کشک و ماست چهار کاالی عمده 
صنایع غذایی صادراتی کش��ور از ابتدای امسال بوده است به 
شکلی که محصول شکالت با 188 میلیون دالر، پنیر و کشک 
در مجموع با 154 میلیون دالر و ماست با 141 میلیون دالر در 
حدود 23 درصد از ارزش کل صادرات صنایع تبدیلی کشور را 

به خود اختصاص داده اند.

خبر
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خبر
پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان 

خسارت به مرغداران
قائم مق��ام صندوق بیم��ه محصوالت 
کش��اورزی گف��ت: صندوق بیمه ب��ا وقوع 
آنفلوانزای پرن��دگان و حذف مرغ تخم گذار 
تاکن��ون 120 میلیارد تومان خس��ارت به 
مرغداران پرداخت کرده و بقیه خسارات به 
م��رور پرداخ��ت می ش��ود.محمدابراهیم 
حس��ن نژاد در گفت وگو با ف��ارس، در مورد 
آخرین وضعیت پرداخت خسارت به مرغداران 
که بنا بر تأیید وزیر جهاد کش��اورزی 400 
میلیارد تومان خسارت دیده اند، خاطرنشان 
کرد: با توج��ه به محدودیت های اختصاص 
بودجه، پرداخت خسارت به مرغداران به مرور 
در حال انجام است و در اولویت قرار گرفته و تا 
کنون 120 میلی��ارد تومان ب��ه مرغداران 
پرداخت ش��ده اس��ت.وی با اذعان به اینکه 
پرداخت غرامت با تأخیر به مرغداران صورت 
می پذیرد، گفت: دلی��ل آن هم کندی روند 
تخصیص اعتبارات دولتی است که فرآیند 
زمان بری اس��ت، ولی اگر چه این موضوع با 
کندی صورت می گیرد، مرغداران مطمئن 
باش��ند که تمام خس��ارت تأیید شده آنها 
پرداخت خواهد شد.قائم مقام صندوق بیمه 
محصوالت کشاورزی به این نکته اشاره کرد 
که از ارزیابی و شمارش تلفات تا صدور گواهی 
دامپزشکی و تشکیل پرونده برای صندوق 
بیمه زمان الزم اس��ت تا بتوانیم اعتبارات را 
تأمین و غرامت را پرداخت کنیم.حسن نژاد در 
پاس��خ به اینکه برخی مرغداران گالیه مند 
هستند که با وجود خس��ارت های باال تنها 
بخشی از آن توسط بیمه پرداخت می شود، با 
تأیید این موض��وع گفت:  بیمه محصوالت 
کش��اورزی به دلیل ریسک باال آسیب پذیر 
است، وگرنه تا پیش از این بیمه های تجاری 
وارد آن می شدند و به همین دلیل است که 
صندوق بیمه محصوالت کشاورزی توسط 
دولت تأمین اعتبار می ش��ود، چ��را که اگر 
بخواهیم حق بیمه باالیی را از مرغدار دریافت 
کنیم، ام��کان آن وجود ن��دارد.وی افزود: از 
طرف��ی در صورت بروز ی��ک بیماری مانند 
آنفلوآنزا در مرغداری، در کنار حذف گله مرغ، 
دان مرغ و تخم مرغ های انبارشده هم معدوم 
می شود و این خس��ارت مالی برای مرغدار 
اس��ت، در حالی که بیمه فقط پول مرغ های 
درگیر آنفلوآنزا را پرداخت می کند، نتیجه آن 
می ش��ود که مرغداری که 6 میلیارد تومان 
خس��ارت دیده، در نهایت 4 میلیارد تومان 

دریافت می کند.

 در نشس��ت تخصصی و کارشناس��ی 
اعض��ای فرهنگس��تان علوم پزش��کی، 
“سالمت محصوالت تراریخته” مورد ابهام 

قرار گرفت.
به گزارش ایس��نا و بناب��ر اعالم روابط 
عمومی و امور بین الملل فرهنگستان، نبود 
مستندات قوی علمی و  مستندات معتبر، 
اثر س��وء کمتر شناخته شده یا ناشناخته 
زودرس و دیررس محصوالت تراریخته و 
نیز قوانین سختگیرانه کشورهای اروپایی 
برای ورود و مص��رف گیاهان تراریخته و 
محصوالت جانبی از جمله دالیل ابهامات 
موجود در س��المت محصوالت تراریخته 

عنوان شده است.
ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش از وزارت 
بهداش��ت، درمان وآموزش پزش��کی به 
عنوان متولی سالمت آحاد کشور خواسته 
شده بررسی های علمی و جامع و الزم در 
خصوص ابعاد مختلف سالمت  محصوالت 
تراریخت��ه که با اس��تفاده از فناوری های 
نوین به عمل آورده و نتایج را جهت آگاهی 
عموم اعالم نماید. همچنین در پایان این 
نشس��ت علمی و تخصصی دیدگاه های 
علمی  فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 

اسالمی ایران به شریح ذیل اعالم شد:
»در جه��ت صیانت از س��المت آحاد 

جامعه،   توجه جدی به امنیت و ایمنی غذا 
از طری��ق کنت��رل کیف��ی محص��والت 
کشاورزی، سیس��تم فناوری تولید غذا و 
بط��ور خاص تولید بذر، کش��ت و مصرف 
محصوالت تراریخت��ه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است. به محصوالتی که از طریق 
مهندسی و اصالح ژن های یک ارگانیسم 
به دس��ت می آین��د “تراریخت��ه” گفته 
 genetically  می ش��ود ک��ه مع��ادل
GMO(organisms modified( یا 
taransgenic است. در این پدیده یک 
یا چند ژن از ی��ک موجود به موجود غیر 
همگنی منتقل می ش��ود. این امر به طور 
طبیعی در طبیعت انجام پذیر نیس��ت و 
تنها انتق��ال ژن از موج��ودات همگن به 
یکدیگر به طور طبیعی امکان پذیر است. 
دس��تکاری ژنتیک��ی گیاهان ب��ه روش 
بیوتکنول��وژی ب��رای اولین بار در س��ال 

1983 میالدی گزارش شد.
پس از بوجود آمدن گیاهان تراریخته 
عم��ال انتقال ژن از هر موج��ودی به گیاه 
امکان پذی��ر گردید واین امر نگرانی هایی 
زیادی را درامر س��المت انس��ان و محیط 
زیست به وجود آورد. به همین دلیل جامعه 
جهان��ی پروتکل های��ی از جمله پروتکل 
»ایمنی زیستی کارتاهنا« را تدوین کرد.با 

توجه به اهمیت این مسئله، فرهنگستان 
علوم پزش��کی جمهوری اس��المی ایران 
جلس��اتی برای تبیین دیدگاه خبرگان با 
حضور مسئوالن و صاحب  نظران کشوری 
تشکیل داد. بحث ها عمدتا بر بذر، کشت و 
مصرف محص��والت تراریخت��ه متمرکز 
گردید و در جمع بندی، نظر فرهنگستان 
علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران در 
خصوص سالمت محصوالت تراریخته به 
شرح زیر اعالم می گردد: علی رغم دیدگاه 
برخی از صاحب نظران مبنی بر لزوم استفاد 
از فناوری های نوی��ن تراریخته در تامین 
غذای کشور و پایداری تولید محصوالت و 
نیز جلوگیری از خس��ارت ناشی از سموم 
کشاورزی، باید این نکته را مد نظر جدی 
قرار داد که قب��ل از فراگیر کردن آن باید 
پش��توانه قوی علمی و مستندات معتبر 
تهیه و ارائه شود و وزارت بهداشت، درمان 
وآموزش پزشکی به عنوان متولی سالمت 
کشور بررس��ی های علمی الزم را معمول 
داش��ته ومسئوالن و مردم ر ا به همه ابعاد 
موضوع آش��نا نمایند. الزم به ذکر است به 
دلیل اثرا س��وء  کمتر ش��ناخته شده و یا 
ناش��ناخته زودرس و دیررس محصوالت 
تراریخت��ه، از س��ال ها پیش کش��ورهای 
اروپایی قوانین سخت گیرانه ای برای ورود 

و مصرف گیاهان تراریخته و یا محصوالت 
آن ها وضع کرده اند. لذا رفتار این کشورها 
در برخورد با این پدیده باید سایر کشورها 
و از جمله کشور ما را هم به تامل  وا دارد. از 
موضوع��ات ج��دی و بس��یار پیچی��ده 
تالش های سوئی است که برای تسلط بر 
کش��ورها از طریق غذا و ب��ه ویژه تولید و 
مص��رف محص��والت تراریخت��ه صورت 
می پذیرد. به دلیل اقتدار و انحصارگرایی ابر 
ش��رکت هایی ک��ه در ام��ور مرب��وط به 
محصوالت تراریخته نقش دارند،   باید  قبل 
از هرگون��ه تصمیم گیری و ب��ا اجتناب از 
تعجیل در کاربرد استراتژی تولید و مصرف 
محصوالت تراریخته، مطالعات دقیقی در 
ای��ن ارتباط صورت پذی��رد؛ چرا که عدم 
توج��ه به این موضوع نتیجه عکس داده و 
می تواند به یک ابزار تهدید کننده امینت 
غذایی تبدی��ل گردد.بنابر این  با توجه به 
نکات فوق الذکر به نظر فرهنگستان علوم 
پزشکی  جمهوری اسالمی ایران، استفاده  
از فراورده ه��ای  تراریخت��ه در کنار فواید، 
خطراتی نیز خواهد داش��ت. لذا پیشنهاد 
می شود تا اطمینان یافتن از سالمت کامل 
مص��رف اینگونه محصوالت از کش��ت و 
واردات فراورده های تراریخته به کش��ور 

جلوگیری به عمل آید. 

ابهام در سالمت غذاهای “تراریخته” 

رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و 
ماه��ی گفت: م��ن هش��دار می دهم در 
صورت ادامه روند موجود، تولید مرغ کم 
خواهد شد و در نتیجه قیمت آن باال می 
رود و همان بحرانی ایجاد می شود که در 
بخش تخ��م مرغ به وجود آمد و ش��اهد 
قیمت 15 هزار تومانی مرغ خواهیم بود.

مهدی یوسف خانی در گفت وگو با ایلنا 
در خص��وص آخرین وضعی��ت فعالیت 
اعضای این اتحادی��ه گفت: ما تا به امروز 
ه��زار واحد پروانه دار و ه��زار واحد بدون 
پروانه که برخی از آنها در حال اخذ مراحل 
دریافت پروانه هستند، داریم. هرچند به 

دلی��ل عدم هم��کاری اماکن ب��ا ما برای 
اج��رای ماده 27 و 28 قانون نظام صنفی 
عمال ق��درت اجرای��ی برای برخ��ورد با 
تخلفات واحدهای صنفی نداشتیم اما دو 
سال اس��ت که این همکاری دوباره آغاز 
ش��ده و ما در حال گسترش صنف خود 

هستیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر مهم ترین 
مش��کل ما رک��ود در این صنف اس��ت. 
همانطور ک��ه در 137 اتحادیه دیگر این 
مش��کل ب��ه وجود آمده اس��ت ام��ا اگر 
بخواهیم مهم ترین علل آن را ذکر کنیم 
وجود فروشگاه های زنجیره ای و افزایش 

تعداد واحدهای صنف��ی از دالیل اصلی 
است.

رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرنده و 
ماهی ادامه داد: مردم این تفکر را دارند که 
بهترین کسب برای آنها فعالیت در حوزه 
غذاست و همین امر باعث شده که شاهد 
به وجود آوردن واحدهای صنفی فراوان 

اعم از مجاز و غیرمجاز باشیم.
وی ضمن هش��دار در م��ورد فروش 
مرغ های گوش��تی گفت: ام��روز قیمت 
فروش مرغ زنده به کشتارگاه ها زیر پنج 
هزار تومان اس��ت که ب��ا توجه به قیمت 
نهاده ها، داروها و مکمل ها این قیمت اصال 

به صرفه نیست. تمام این مولفه ها در سه 
ماهه اخیر با افزایش قیمت زیادی روبه رو 
بوده ان��د اما در قیمت ف��روش مرغ هیچ 

تغییری را شاهد نبودیم.
 یوس��ف خانی افزود: ام��روز مرغ را به 
قیم��ت 4700 توم��ان به کش��تارگاه ها 
می دهن��د و در نهای��ت 7300 تومان به 
دست مصرف کننده می رسد در صورتی 
که اگر قیمت آن 7800 تومان شود شاید 

قیمت تمام شده مرغدار محسوب شود.
وی ادامه داد: من هش��دار می دهم در 
صورت ادامه روند موجود، تولید مرغ کم 
خواهد شد و در نتیجه قیمت آن باال می 

رود و  همان بحرانی ایجاد می شود که در 
بخش تخ��م مرغ به وجود آمد و ش��اهد 
قیمت 15 هزار تومانی مرغ خواهیم بود. 
ضمن آنکه به بازار ش��ب عید نیز نزدیک 
می ش��ویم و دولت باید فک��ری به حال 

مرغداران گوشتی بکند.
یوسف خانی تصریح کرد که همین امر 
سبب شده صادرات ما امسال نیز ضعیف تر 
از سال های قبل شود به طوری که هفت 
تا نه درصد تولیدات داخل کشور امروز به 
خارج صادر شود و بازارهای صادراتی که 
قبال در اختیار ما بود امروز در دست ترکیه 

است.

هشداررئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی 

در حال واگذاری بازارهای صادراتی به ترکیه هستیم

آگهی مزایده عمومی اجاره ش�ماره 96/6

)ی�ک مرحل�ه ای(
1- نام دستگاه مزایده گذار: شرکت مخابرات ایران)منطقه خوزستان(

2- آدرس دس�تگاه مزایده گذار: شهرس�تان اهواز – کیانپارس – بلوار مخابرات)خیابان 17 شرقی( – مجتمع فنی و اداری 

شرکت مخابرات منطقه خوزستان – طبقه اول – مدیریت تدارکات و خدمات – واحد قراردادها – اتاق 119 شماره تلفن

 33337666 – 061 نمابر : 33993605 – 061

3- موضوع مزایده : اجاره یکباب ساختمان شامل ساختمان بانک ملی سابق و ساختمان مجموعه ی تجاری واقع در مجتمع 

فنی اداری خیابان 17 شرقی کیانپارس

4- دستگاه نظارتی : اداره رفاه و مددکاری

5- نوع تضمین شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی ، چک تضمینی  و یا چک بانکی 

6- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : 622/908/000 ریال

7- قیمت فروش اس�ناد مزایده و شماره حس�اب : مبلغ 200/000 ریال به شماره حساب 1690290262 بانک ملت و شناسه 

واریز 2000080149148 جهت شرکت در مزایده

8 – مهلت فروش اوراق شرکت در مزایده: از تاریخ درج در روزنامه تا پایان وقت اداری مورخ 96/11/5 با ارائه معرفی نامه و 

اسناد مثبته شرکت یا شرکت کنندگان

9- مهلت عودت پاکات : 96/11/16

10- محل تحویل پاکات : اهواز – کیانپارس – خیابان 17 شرقی مجتمع فنی و اداری مخابرات منطقه خوزستان طبقه اول – 

دبیرخانه تدارکات

11- محل و تاریخ بازگشایی پاکات : مجتمع فنی و اداری مخابرات منطقه خوزستان – طبقه چهارم – سالن جلسات مورخ 

96/11/17

12- زمان اجاره : 4 سال شمسی

13- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده درج شده است.

14- هزین�ه درج دو نوب�ت آگهی بعهده برنده مزایده بوده و قبل از انعقاد قرارداد و به محض ابالغ برندگان نقداٌ دریافت  می 

گردد.

WWW.ICT-KHZ.IR:نشانی سایت اینترنتی

تاریخ انتشار نوبت اول:96/10/24

تاریخ انتشار نوبت دوم:96/10/25

شرکت مخابرات ایران)منطقه خوزستان( 

شرکت مخابرات ایران)منطقه خوزستان(

نوبت دوم

آگهی ابالغ
 موض��وع تبصره ی��ک ذیل ماده 105 ایی��ن نامه اصالحی 
اجرایی قانون ثبت اس��ناد وامالک خرمش��هربدین وسیله بانو 

فاطمه بیگم ابریشم کار فرزند محمد باقر
به عنوان عیال)همسر( متوفی1/8 اعیانی ششدانگ پالک 
468ناحیه 7 بخش 3 خرمش��هراعالم می گردد به دلیل عدم 
وجود نش��انی )آدرس( ش��ما جهت پرداخت بهای 1/8 عرصه 
واعیان فوق الذکر طبق نظر کارش��ناس رسمی دادگستری به 
مبل��غ 70/585/781 ریال ارزیابی گردیده اس��ت، لذا از تاریخ 
انتش��ار این آگهی در روزنامه ب��ه مدت یک ماه چنانچه مدعی 
تضییع حق )حقوق( خود می باشید می توانید به دادگاه صالحه 
مراجع��ه وگواهی ط��رح دعوی را به اداره ثبت اس��ناد وامالک 
خرمشهر ارائه نمائید در غیر اینصورت ضمن تودیع بهای )1/8( 
قیمت عرصه واعیان پالک یاد ش��ده به صندوق ثبت نسبت به 
صدور سند مالکیت وراث بدون استثنا ثمینه اعیان وفق مقررات 

جاری اقدام خواهد شد1107/م/الف
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خرمشهر-احمدی زاده 

-----------------------------------
حصر وراثت

آق��ای عقی��ل  ش��هرت کعبی  ن��ام پدرعلی بشناس��نامه 
1548صادره از آبادان در خواستی بخواسته صدور گواهی حصر 
وراثت تقدیم و توضیح داده که مادرم  مرحوم خیریه  ش��هرت 

کعبی پوزه  بشناسنامه  981صادره شادگان در تاریخ
4/15 /87 دراه��واز اقامتگاه غیر دائمی خود فوت ورثه اش 
عبارتند از متقاضی با مش��خصات فوق الذکر )پسرمتوفی(2-
نجات کعبی پوزه به ش ش 58 آبادان 3-سعاد به ش ش 2885 
آب��ادان 4-پروی��ن ب��ه ش ش 134 آبادان )دخت��ران متوفی( 

والغیر
 اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت 
آگهی مینماید تا کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد 
او باشد ازتاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است 1105/م/الف
رئیس شعبه 7شورای حل اختالف خرمشهر

-----------------------------------
فقدان سند مالکیت  

آق��ای حمیده عارفی به وکال��ت از آقای عبدالکریم بریهی 
طبق وکالتنامه های شماره 60276—86/8/26 و60284—
86/8/27دفتر31 خرمشهر و12590—91/11/15 دفتر 246 
خرمش��هر  بموجب 2برگ استش��هاد محلی گواهی ش��ده در 
دفتراس��ناد رسمی شماره 55خرمش��هر مدعی است که سند 
مالکیت بشماره مسلسل  397348 مربوط به ششدانگ پالک  
103بخش 7 ناحیه18خرمشهرمورد ثبت شماره 208صفحه 
127دفترجل��د2  ک��ه بموج��ب س��ند قطع��ی 9980—

79/8/19دفترخانه 15 خرمش��هر به وی منتقل ش��ده است 
وطبق  سند شماره 9982—79/8/19 در رهن است وبرابر نامه 
ش��ماره 960290—96/3/12شعبه اول اجرای احکام مدنی 
خرمش��هر در قید بازداشت اس��ت  وبعلت سهل انگاری مفقود 
شده ودرخواست صدور سند مالکیت نموده است لذا در اجرای 
تبصره1 اصالحی ماده 120آیین نامه قانون ثبت مراتب اعالم 
تاهرکس که مدعی انجام معامله ویا وجود سند مالکیت مذکور 
درنزد خود میباش��د از تاریخ انتش��ار آگهی ظرف مدت 10روز 
اعتراض خود را کتبا"وضمن ارائه اصل س��ند مالکیت ویا سند 
خری��داری به این اداره اع��الم نماید ودرغیر اینصورت س��ند 
مالکیت المثنی بنام مالک صادرواسناد مالکیت مفقود شده واز 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد1108/م/الف     
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک خرمشهر-احمدی زاده

-----------------------------------
سازمان ثبت اسناد وامالک کشور 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان ایالم 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
ره  ش��ما  رای  براب��ر  ای��الم  ی��ک  قطع��ه 
139660315001002594مورخ 1396/09/18هیات اول /
هی��ات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات 

مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید شکری .فرزند ستار .  به 
کد ملی   4500859764

شش��دانگ یک باب ساختمان .به مساحت 200متر مربع 
.پالک ش��ماره 478فرعی از 1293 اصلی .واقع در ایالم –بلوار 
آزادی –دانا .خریداری شده از عنایت اله محمدی ومنتسب به 

مالکیت علی جهانبخشی .
ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله ی 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف 
مدت دو ماه ودر مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ انتشار اولین آگهی .اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس از اخذ رسید .ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
.دادخواست خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است 
در ص��ورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول :96/10/24
تاریخ انتشاراگهی  نوبت دوم :96/11/09

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ایالم –صفری
-----------------------------------

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
آگه��ی مزایده اموال غیر منقول )اس��ناد رهنی( کالس��ه 

9600070
به موجب پرونده اجرائی کالسه  9600070 ششدانگ یک 
باب منزل مسکونی به شماره پالک 1411 فرعی از 238 اصلی 
مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در بخش 2 ساوه قطعه 
520 تفکیکی به ش��ماره ثبت ملک 59001 دفتر 376 صفحه 
337 ملکی آقای مقصود ذالفقاری طبق س��ند رهنی ش��ماره 
74070 دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 2 شهرستان ساوه در 
قبال مبل��غ 139/970/710 ریال در رهن بانک ملت ش��عبه 
میدان آزادی س��اوه قرار گرفته اس��ت و طبق نظر کارش��ناس 
رسمی به مبلغ 1/840/000/000 ریال )معادل یکصد و هشتاد 
و چهارمیلیون تومان( ارزیابی شده است. عرصه ملک مسکونی 
216 مترمرب��ع و بن��ای احداثی در یک طبق��ه 136 متر مربع 
میباش��د، کف حیاط موزائیک و دیوار آن س��رامیک قهوه ای 
میباشد منزل مس��کونی دارای هال و پذیرایی سرهم، دو اتاق 
خواب، توالت و حمام میباشد دارای یک سرویس بهداشتی در 
حیاط است کف آشپزخانه و توالت و حمام سرامیک و دیوار آن 
کاشی شده است. آشپزخانه دارای کابینتMDF است دارای 
آیفون معمولی میباش��د. واحد دارای انشعاب و برق و گاز و آب 
مس��تقل است. قدمت بنا حدودا 20 س��ال است. پالک فوق از 
ساعت 9 الی 12 روز چهار شنبه مورخ 96/11/18 در اداره ثبت 
اسناد و امالک واقع در ساوه-  بلوار شهید بهشتی- نبش آوینی 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع 
و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدا فروخته می شود . الزم به 
ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز اعم از 
حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزای��ده دارای آنها باش��د و نیز بدهی ه��ای مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ونیز در 
ص��ورت وجود مازاد ، وجوه پرداخت��ی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزای��ده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی  گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت  

و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 1359
تاریخ انتشار: یکشنبه 96/10/24 

تاریخ مزایده: چهارشنبه 96/11/18
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ساوه 

خلیل شاه محمدی
-----------------------------------
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
نوبت  دوم شرکت تعاونی پنبه کاران آرمان مغان

به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده نوبت  دوم  ش��رکت تعاونی پنبه کاران آرمان مغان راس 
س��اعت 10 صبح روز ش��نبه مورخ 96/11/7 در محل مسجد 
جامع در روستای پاراقشالق برگزار می گردد. از کلیه اعضای یا 
نمایندگان تام االختیار آنان دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور بهم رسانند.ضمنا 

بررسی و اخذ وکالت نامه ها از تاریخ 96/11/3 لغایت96/11/5 
از س��اعت 10 صبح الی 14 بعد از ظهر در محل دفتر ش��رکت 
تعاونی توس��ط هیات مدیره مق��دور خواهد بود.و در این رابطه 
حض��ور عضو و نماینده تام االختیار ایش��ان در محل مورد نظر 

بهمراه کارت شناسایی الزامی میباشد.
دستور جلسه: 1-اتخاذ تصمیم در خصوص نابرابری سهم 

اعضاء در تامین سرمایه)موضوع ماده 9 اساسنامه(
2-اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی پنبه کاران آرمان مغان
تاریخ انتشار 96/10/24

-----------------------------------
آگهی فقدان سند مالکیت ) موضوع تبصره های 

ماده 120آیین نامه قانون ثبت( 
نظ��ر بر اینکه آقای علی حکمتی مغانلو فرزند احمد با ارائه 
دوبرگ استش��هادیه شهادت ش��هود طی درخواست وارده به 
ش��ماره 10/96/5826مورخ 96/10/17 عنوان نموده که سند 
مالکیت شش��دانگ عرصه یک باب دکان  پالک 559فرعی از 
43-اصلی واقع در بیله س��وار  بخ��ش 21اردبیل واوراق چاپی  
696097 را که بنام نامبرده انتقال قطعی یافته است را به علت 
جابجای��ی مفقود نموده نس��بت  به آت تقاضای صدور س��ند 
مالکیت المثننی را نموده اس��ت لذا در اج��رای تبصره 1 ماده 
120آیی��ن نامه قان��ون  مراتب  در یک نوبت آگهی می گردد تا 
هرکس مدعی انجام معامله ووجود س��ند مالکیت در نزد خود 
باش��د ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اگه��ی به ثبت محل 
مراجعه واعت��راض خودرا ضمن ارایه س��ند یا خالصه معامله 
مرب��وط ب��ه آن اعالم واقدم��ات مربوطه را انج��ام دهد درغیر 
اینصورت پس از س��پری ش��دن مدت قانونی اداره ثبت س��ند 
مالکیت المثن��ی را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تس��لیم 

خواهد کرد 
کفیل ثبت اس��ناد وامالک  شهرستان بیله سوار –  حسین 

امامی
-----------------------------------

دادنامه                                                                                                              
ش��ماره پرونده:96-711مرجع رس��یدگی: ش��ورای حل 

اختالف شعبه   14   به نشانی دادگستری میاندوآب
خواهان / ش��اکی : نام بانک سپه  نام خانوادگی     بامدیریت 
سید علی موسوی     محل اقامت  میاندوآب – خ طالقانی  روبه 

روی میرزا کوچک خان 
خوان��ده  :  1- امید مغفوری  2- عوض   قربان نژاد باباکلک   
محل اقام��ت :1- میاندوآب –خ مدرس – روبه روی مدرس��ه 
شکوری   - 2- میاندوآب – خ مدرس جنب خیاطی طالمنش  

پالک 244 
موضوع : مطالبه مبلغ   99/377/262   ریال   ش��امل  اصل 

طلب وسود بانکی و جریمه تاخیر تادیه 
رای شورا

درخصوص دعوی بانک سپه با مدیریت سید علی موسوی 
با وکالت پری نوبخت ب��ه طرفیت 1- امید مغفوری  2- عوض 
قربان نژاد باباکلک  مبنی بر مطالبه مبلغ  99/377/262  ریال  
ش��امل اصل طلب و سود بانکی وجریمه تاخیر تادیه تا مورخه 
95/9/21 نظر به اینکه خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونی در 
جلس��ه شورا حاضر نشده و خوانده ردیف دوم عوض قربان نژاد  
علیرغم حضور درجلس��ه هیچگونه دفاعیاتی دال بر پرداخت 
بدهی خود ارائه ننموده است .لذا قاضی شورا دعوی خواهان را 
وارد دانس��ته و حکم به پرداخت تضامنی مبلغ 99/377/262  
ریال ش��امل  اصل طلب و س��ود بانکی و جریم��ه تاخیر تادیه  
تامورخه 95/9/21  و افزایش جریمه تاخیر تادیه روزانه به مبلغ 
32/000 ریال تا روز وصول با احتساب کلیه خسارات دادرسی 
و حق الوکاله وکیل  را صادر می نماید . رای صادره  برای خوانده 
ردیف اول امید مغفوری  غیابی  می باشد و ظرف مدت 20 روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی می باش��د و نسبت به خوانده ردیف 
دوم ع��وض قربان نژاد  حضوری بوده  و ظرف مدت20 روز پس 

از ا بالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی می باشد.405
 - محمدی قاضی ش��ورای حل اختالف  ش��عبه چهاردهم 

میاندوآب



بازار سرمايهبازار سرمايه 4
بازديد عضو هيات مديره بانك صنعت و معدن 

از شركت تالك ايرانيان
عباس معمارنژاد عضو هيات مديره بانك صنعت و معدن 
درسفر به استان گيالن، از شركت تالك ايرانيان در شهرك 

صنعتي سفيدرود رشت بازديد كرد.
ــاني بانك صنعت و معدن،  ــه گزارش پايگاه اطالع رس ب
شركت تالك ايرانيان با سرمايه گذارى 80 ميليون دالري و 
ــتفاده از 4,6 ميليارد ين ژاپن تسهيالت بانك صنعت  با اس
ــد قوطى هاى فلزى  ــده و در زمينه تولي ومعدن احداث ش

آشاميدنى ها فعاليت مي كند.
ــفر به همراه سرپرست شعب استان  معمارنژاد در اين س
گيالن از شعبه در حال ساخت بانك صنعت و معدن در شهر 
ــت بازديد و از نزديك در جريان مراحل ساخت  صنعتى رش

اين شعبه قرار گرفت.
    

راه اندازى نسخه پيامكى اندرويدى سامانه همراه 
بانك ملت

ــت مشتريان مبنى بر ارائه نسخه پيامكى  پيرو درخواس
سامانه همراه بانك ملت، نسخه 1.1.2 سامانه مذكور مبتنى 
بر سيستم عامل اندرويد براى مشتريان اين بانك راه اندازى 

شد.
ــخه  ــزارش روابط عمومى بانك ملت، با عرضه نس به گ
پيامكى همراه بانك ملت، خدماتى از قبيل تامين موجودى 
ــتى، صدور حواله پايا، اعالم موجودى و گردش  چك برگش
حساب، بانك پرداخت- شارژخودكار، خريد شارژ و استعالم 
ــهيالت/  ــانى تس ــارژ، تغيير رمز ورود، به روز رس خريد ش
ــاب، پرداخت  ــال و انفصال كارت به حس ــاب ها، اتص حس
قبوض، بازپرداخت اقساط، صدور/ لغو برداشت وجه بدون 
ــاط،  ــدور بازپرداخت منظم اقس ــه ملتى، ص كارت، حوال
ــت دسته چك، اعالم موجودى و گردش حساب،  درخواس
استعالم وضعيت چك و كارت به كارت(سحابى)، از طريق 
ــتريان و كاربران اين سامانه ارائه خواهد  اين سامانه به مش

شد.
بر اساس اين گزارش، خدمات نمايش داده شده در نسخه 
ــامانه مبتنى بر اينترنت است و ارائه  پيامكى محدودتر از س
ــعبه، نرخ ارز و ... به  خدماتى مانند نمايش نزديك ترين ش
جهت نياز به بستر اينترنت در نسخه پيامكى ميسر نيست.

ــتفاده از خدمات پيامكى سامانه همراه  در عين حال، اس
ــامانه  ــتين بار ورود به س بانك، با پرداخت كارمزد در نخس
ــه ماهه از  پيامكى ( پرداخت 30،000 ريال براى مقاطع س
نخستين ورود) ميسر است و مشتريان براى دريافت نسخه 
http://mobile.جديد اين سامانه بايد به نشانى اينترنتى

bankmellat.irمراجعه نمايند.
مشتريان داراى تلفن همراه با سيستم عامل اندرويد پس 
ــك، به صورت  ــزار همراه بان ــخه 1.1.2 نرم اف ــب نس از نص
همزمان نسخه پيامكى و نسخه اينترنتى همراه بانك را در 
ــش از 100 خدمت  ــت و مى توانند بي اختيار خواهند داش
غيرحضورى بانك ملت را ازطريق نسخه جديد اين سامانه 

استفاده كنند.
اين گزارش حاكى است، به دليل محدوديت هاى مرتبط 
ــخه پيامكى براى  ــلiOS، امكان ارائه نس ــتم عام با سيس

تلفن هاى همراه آيفون (اپل) در حال حاضر ميسر نيست.

خبر

خبر
مدير بيمه هاى باربرى بيمه البرز:

براى پرداخت خسارت نفتكش 
مشكلى نداريم

ــه نفتكش  ــش بيمه نام 70 درصد پوش
سانچى متعلق به يك شركت بيمه نروژى 
ــش بيمه فوت و  ــت و مسئوليت پوش اس
ــتى و همچنين  ــو خدمه كش نقص عض
ــا P&I كلوپ  ــى احتمالى دريا ب آلودگ

بين المللى است.
ــه عبدالناصر  ــا، به  گفت ــزارش   ايلن به گ
همتى، رييس كل بيمه مركزى ايران، نوع 
ــانچى    ــرارداد بيمه محموله نفتكش س ق
FOB بود. يعنى خريدار، محموله را روى 
عرشه  تحويل گرفته و مسئوليت محموله 

بر عهده خريدار كره اى است.
30 درصد بيمه نامه از سوى شركت هاى 
ــده كه 20  ــش داده ش بيمه داخلى پوش
ــوى بيمه البرز و 10 درصد  درصد آن از س
ــوى بيمه ملت است. از اين  ديگر آن از س
ــز 50 درصد بيمه نامه هاى  30 درصد ني
فوق نزد بيمه مركزى پوشش بيمه اتكايى 

داشته اند.
70 درصد پوشش بيمه نامه اين نفتكش 
ــركت بيمه نروژى است.  متعلق به يك ش
همچنين مسئوليت پوشش بيمه فوت و 
ــتى و همچنين  ــو خدمه كش نقص عض
ــا P&I كلوپ  ــى احتمالى دريا ب آلودگ

بين المللى است.
ــارت بيمه  در رابطه با نحوه پرداخت خس
نفتكش سانچى از سوى بيمه البرز، مهرى 
ــتى و  ــر بيمه هاى باربرى كش يارى مدي
ــرز در گفت وگو با  ــه الب ــاى بيم هواپيم
خبرنگار اقتصادى ايلنا اظهار داشت: بيمه 
ــبى براى  ــرى مالى مناس ــرز از توانگ الب
ــه بيمه نفتكش  ــاى مربوط ب پرداخت ه
ــت و براى پرداخت  سانچى برخوردار اس
ــم.وى گفت:  ــكلى نداري ــارت، مش خس
ــاى بيمه البرز پس از برگزارى  پرداخت ه
جلسات با مسئوالن صورت خواهد گرفت. 
البته اين نفتكش به صورت مشترك بين 
ــى و خارجى بيمه بوده و  بيمه گران داخل
ــى  ــد آن  بيمه خارجى و س ــاد درص هفت
درصد ديگر آن بيمه داخلى بوده است كه 
از اين ميزان بيست درصد مربوط به بيمه 
البرز و ده درصد ديگر مربوط به بيمه ملت 
ــان كرد: قرار است با  است.وى خاطر نش
بيمه ملت جلسه اى مشترك برگزار شود و 
ــيوم  ــه صورت كنسرس ــارت ب اين خس
ــن خصوص در  ــود كه در اي ــت ش پرداخ
هفته هاى آتى اطالع رسانى خواهيم كرد.

ــزى گفت: در  ــس كل بانك مرك ريي
بخشنامه هاى قديمى بانك مركزى اجازه 
پرداخت تسهيالت براى نوسازى بافت هاى 
ــوده به بانك ها داده شده و نيازى به  فرس

بخشنامه جديد نيست.
به گزارش ايلنا؛ ولى اهللا سيف درباره نامه 
ــزى براى پرداخت  ــا به بانك مرك بانك ه
ــازى بافت ها فرسوده،  ــهيالت بازس تس
اظهارداشت: نظر بانك مركزى نسبت به 

اين موضوع مثبت است.

 وى افزود: در سال 93 هم ابالغيه اى به 
شبكه بانكى داشتيم كه بر اساس آن بانك 
ــتورالعمل هاى  ــد طبق دس ها مى توانن
موجودشان نسبت به پرداخت تسهيالت 
ــوده اقدام  ــازى بافت هاى فرس براى نوس

كنند.
ــزى با تاكيد بر  ــس كل بانك مرك ريي
ــچ  ــه هي ــن زمين ــا در اي ــه بانك ه اينك
محدوديتى ندارند، افزود: بنده قبل از آنكه 
ــرف بانك ها دريافت كنم در  نامه اى از ط

يكى از رسانه ها خواندم كه رييس شوراى 
ــون  ــس كان ــا و ريي ــى بانك ه هماهنگ
ــه من  ــه اى ب ــى نام ــاى خصوص بانك ه
نوشته اند و تقاضاى چنين كارى را دارند.

ــر بانك ها به  ــرد: اگ ــيف تصريح ك س
ــى مراجعه كنند،  ــنامه هاى قديم بخش
ــهيالت  مى بينند كه اجازه پرداخت تس
براى نوسازى و بازسازى  بافت هاى فرسوده 
را دارند و در اين زمينه نيازى به بخشنامه 

جديد نيست.

مديرعامل بانك سپه در مراسم توديع 
ــرمايه  ــركت س ــه مديرعامل ش و معارف
گذارى اميد با اشاره به عملكرد برتر بانك 
ــپه در زمينه فعاليت هاى ارزى اظهار  س
ــد 81 درصدى  ــت: بانك سپه با رش داش
ــال گذشته و  ــپرده اى در دو س منابع س
ــى الزم بيش از 36  ــوردار از نقدينگ برخ
هزار بنگاه توليدى در كشور را تامين مالى 

كرده است.
ــاره به شرايط قبل از تحريم  وى با اش
ناعادالنه بانك در سال 1386، افزود: قبل 
ــپه از كل  ــهم بانك س ــا س ــم ه از تحري
گشايش اعتبارات ارزى 7,5 ميليارد دالر 
بود ولى از سال 1385 تا 1394 در دوران 
تحريم امكان انجام فعاليت ارزى از بانك 
سلب شد ليكن با توجه به اعتماد مردم به 
ــپه و تجربه متراكم و استحكام  بانك س
ــم هاى  ــا رفع تحري ــك، بحمداهللا ب بان

ظالمانه، مجدداً فعاليت هاى ارزى بانك با 
قوت آغاز شد.

چقازردى به افتتاح ساختمان جديد 
شعبه پاريس و تجهيز و افزايش سرمايه 
ــعبه و بازگشت آن به فاز عملياتى  اين ش
ــرد و افزود: با  ــاره ك پس از تحريم ها اش
تدابير اتخاذ شده ساختمانى در شان نظام 

بانكى و بانك سپه ابتياع و افتتاح شد.
چقازردى با اشاره به تكاليف و الزامات 
ــرمايه  ــركت س قانونى براى واگذارى ش
ــت: در اجراى  ــد اظهار داش ــذارى امي گ
ــرم و وزير  ــس جمهور محت ــتور رئي دس
محترم امور اقتصاد و دارايى در خصوص 
واگذارى دارائى هاى مازاد و شركت هاى 
ــك برنامه زمانى  ــاءاهللا در ي تابعه، ان ش

مشخص واگذاريها را انجام خواهيم داد.
وى با تشكر از زحمات دكتر عسكرى 
مديرعامل پيشين شركت سرمايه گذارى 

اميد گفت: دكتر عسكرى يك مدير حرفه 
اى سالم، با وجدان كارى و داراى پشتكار 
و درايت است، اثر وجودى وى در شركت 
ــوب و ماندگار  ــپه، اثر خ اميد و بانك س
ــال مديريت در  ــت و طى حدود 2 س اس
مجموعه بزرگ اميد كارنامه خوبى از خود 

به جا گذاشته است.
ــپه  ــره بانك س ــت مدي ــس هيئ رئي
ــى مديرعامل جديد  ــدس ابراهيم مهن
شركت سرمايه گذارى اميد را از مديران با 
تجربه در بخش هاى اقتصادى و سرمايه 
ــراف خوبى به  گذارى معرفى كرد كه اش

مجموعه شركت هاى اميد دارد.
مديرعامل آمارى از عملكرد بانك در 
ــع زمانى آذر 94 تا آذر 96 ارائه داد و  مقط
ــاله براى يك بانك  گفت: مهمترين مس
تاثيرگذار و توانمند بحث سرمايه است، 
ــرمايه پايه بانك طى 2 سال 7,4 برابر  س

رشد داشته و نسبت كفايت سرمايه بانك 
كه قبل از تحريم ها 2 درصد بود به 10,5 
درصد رسيده است.چقازردى با اشاره به 
ــت از منابع بانك  ــوع اضافه برداش موض
ــرد: آذر 1394  ــان ك مركزى خاطر نش
حساب بانك سپه نزد بانك مركزى منفى 
ــبختانه در حال حاضر نه تنها  بود، خوش
حسابمان نزد بانك مركزى مثبت است 
بلكه طى اين دو سال هميشه در بازار بين 
ــته  بانكى در موقعيت وام دهى قرار داش
ايم.وى رشد 81 درصدى كل سپرده ها و 
سپرده هاى موثر بانك، رشد 42 درصدى 
تسهيالت اعطايى، پرداخت تسيهالت به 
36 هزار بنگاه كوچك و متوسط اقتصادى 
ــپه  ــر اقدامات بانك س ــور را از ديگ كش
ــمرد و تصريح كرد: در طرح ضربتى  برش
ــنه ازدواج از بانك سپه به  وام قرض الحس
عنوان يكى از بانك هاى برتر كشور تقدير 

شد و درخصوص طرح رونق توليد جزء 4 
ــهيالت به  ــور در ارائه تس بانك اول كش
ــتيم.رئيس هيئت  ــاى مولد هس واحده
مديره، عامليت بانك سپه در پروژه هاى 
عظيم و استراتژيك كشور نظير ابر پروژه 
ــم آب هاى مرزى و پااليش  مهار و تنظي
گاز بيد بلند، كاهش نسبت مطالبات غير 
جارى به تسهيالت اعطايى و رشد 387 
درصدى نقدينگى را از ديگر موفقيت ها و 
ــپه در عرصه كالن  تاثيرگذارى بانك س
ــمرد.وى در پايان  ــور برش اقتصادى كش
ــازى موزه بانك سپه را به  تجهيز و بازس
ــته هاى  ــوان اقدامى براى حفظ داش عن
ارزشمند و معرفى تاريخ نخستين بانك 
ــت و از  ــيار حائز اهميت دانس ايرانى بس
ــع و معارفه  ــم تودي ــن درمراس حاضري
مديرعامل شركت اميد دعوت كرد كه از 

موزه بانك سپه بازديد كنند.

براى پرداخت وام نوسازى بافت فرسوده نياز به بخشنامه جديد نيست
سيف اعالم كرد؛

چقازردى: بانك سپه حضور فعال و مستمر در بازار بين بانكى دارد

ــتقيم سازمان  معاون ماليات هاى مس
امور مالياتى، شرط بخشش جريمه ماليات 

بر درآمد حقوق را ابالغ كرد.
 به گزارش ايلنا؛ در ابالغيه نادر جنتى؛ 
ــتقيم خطاب به  ــاون ماليات هاى مس مع
ــهر و  مخاطبين، ذينفعان، امور مالياتى ش

ــتان تهران و ادارات كل امور مالياتى با  اس
ــه موضوع ماده  موضوع عدم تعلق جريم
197 قانون ماليات هاى مستقيم در صورت 
بارگذارى ليست حقوق در سامانه ماليات بر 
درآمد حقوق، در موعد مقرر آمده است:نظر 
به ابهام برخى از ادارات كل امور مالياتى، در 

ــمول جريمه  ــمول يا عدم ش خصوص ش
ــون ماليات هاى  ــاده 197 قان ــوع م موض
مستقيم مصوب 1394.04.31 با عنايت به 
ــامانه  ــيت هاى حقوق در س بارگذارى لس
ماليات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه 
فيزيكى آن به ادارات امور مالياتى، متذكر 

مى شود: از آنجا كه ارسال ليست حقوق در 
موعد مقرر از طريق سامانه ماليات بر درآمد 
حقوق، به منزله تسليم ليست مزبور به اداره 
ــراى مقررات  ــى محل، در اج امور ماليات
ــات هاى  ــون مالي ــاده 86 قان ــوع م موض
مستقيم است، لذا مطالبه جريمه موضوع 

ــون موصوف، به جهت عدم  ماده 197 قان
تسليم فهرست يادشده به صورت فيزيكى 
ــخاصى كه در موعد مقرر، نسبت به  از اش
ارسال و بارگذارى ليست حقوق كاركنان 
ــدام كرده اند،  ــور اق ــامانه مزب خود در س

موضوعيت نخواهد داشت.

چگونگى بخشش جريمه ماليات حقوق ابالغ شد

اجراييه مشخصات محكوم له : عذرا ديانت مشخصات محكوم عليهم: مهدى اكبر2-محسن 
اكبر3-عليرضا رضايى4-صفى اله جعفرى5-بيوك اصالنى6-طاهره اكبر7-زهرا فرخى 
پور محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  
انتقال  رسمى  سند  ابطال  به  است  محكوم  عليه  محكوم   9609970242300613
سندقطعى شماره 9421 تنظيمى در دفتر اسنادرسمى شماره 266 تهران و سندرسمى 
شماره 11792 مورخ 84/6/10 تنظيمى در دفتر اسنادرسمى 698تهران و سندرسمى 
شماره 21058 مورخ 85/12/1 تنظيمى در دفتراسنادرسمى 698تهران و سند رسمى 
شماره4229 مورخ 86/4/2 تنظيمى در دفتر اسنادرسمى شماره 829 تهران و حكم 
به الزام بيوك اصالنى به فك رهن و حكم به محكوميت خواندگان محسن اكبر-مهدى 
ريال  مبلغ 662/000  و  تمبر  ريال  مبلغ 6/990/000  پرداخت  به  اكبر  اكبر-طاهره 
و هزينه  اعالم ميدارد  و  بعنوان هزينه دادرسى در حق خواهان صادر  تعرفه خدمات 

اجرايى به صندوق دولت .
 126 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير    110/134863  
شهيدباهنرتهران-علوى قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

مشخصات محكوم له : شركت سهامى بيمه ايران مشخصات محكوم عليه:سيامك اسدپور 
محكوم به: بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه  
 43000000 مبلغ  پرداخت  به  است  محكوم  عليه  محكوم   8909970242300253
ريال بابت اصل خواسته و 1614000 ريال خسارت دادرسى  در حق خواهان صادر و 

اعالم ميدارد و هزينه اجرايى به صندوق دولت .
 126 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير    110/134860  
شهيدباهنرتهران-علوى قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمايم به آقاى هاشم يعقوبى برديان فرزند 
محمد خواهان آقاى سيد جالل سيد كيايى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى هاشم 
يعقوبى برديان  به خواسته مطالبه خسارت دادرسى-مطالبه وجه چك مطالبه خسارت تاخير 
تاديه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242300721 
شعبه 126 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 96/12/23 ساعت 10/30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 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 ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد 
حقوقى  عمومى  دادگاه  منشى    110/134856  
جاللى  تهران-سمانه  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع   126

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمايم به آقاى كيوان شاهسوارى خواهان 
مطالبه  خواسته  به  شاهسوارى  كيوان  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  محمدجهانبخش 
به  كه  مطرح  رهن  فك  به  ملك-الزام  سندرسمى  تنظيم  به  دادرسى-الزام  خسارت 
 126 شعبه   9609980242300740 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  باهنر  قضايى شهيد  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
1396/12/23 ساعت 10/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادرسى مدنى  به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 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 ضمايم را دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر 

گردد 
حقوقى  عمومى  دادگاه  منشى    110/134848  
جاللى  تهران-سمانه  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع   126

 آگهى ابالغ وقت رسيدگى  و دادخواست و ضمايم به آقاى ميررضا سليمى قلى درق 
طرفيت  به  دادخواستى  يعقوبى  سعيد  آقاى  خواهان  كامبيزديردل  و  ميرعسگر  فرزند 
خوانده ميررضا سليمى قلى درق-كامبيزديردل به خواسته مطالبه خسارت دادرسى-

اعسار از پرداخت هزينه دادرسى -الزام به تنظيم سندخودرو مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980242300820 شعبه 126 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى شهيد باهنر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 96/12/23 ساعت 
11/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى  
به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 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 ضمايم را 

دريافت  و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد 
حقوقى  عمومى  دادگاه  منشى    110/134843  
جاللى  تهران-سمانه  باهنر  شهيد  قضايى  مجتمع   126

 نظر به اينكه تجديدنظرخواه غالمرضا آهنگران اقدام به تقديم دادخواست تجديدنظرخواهى 
نسبت به دادنامه شماره 210-96/2/31 نموده و تجديدنظرخوانده زهرا ماده زادى را 
مجهول المكان اعالم نموده است لذا به استناد ماده 74 ق آ د م به نامبردگان ابالغ تا چنانچه 
پاسخى نسبت به دادخواست مزبور دارند ظرف مهلت 10روز از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى خود مراتب را كتبا نقديم نمايند
تهران-حافظى حقوقى  دادگاه   123 شعبه  مدير     110/134838  

اجراييه مشخصات محكوم له : مهرداد اسالمى فرزند محمود مشخصات محكوم عليه: 
محكوم  محمد  فرزند  زاده  حسن  زندى-مهدى  رحيم-عباس  فرزند  نجفى  حسين 
مربوطه   دادنامه  شماره  و  شماره  به  مربوطه  حكم  اجراى  درخواست  بموجب  به: 
مبلغ   پرداخت  به  است  محكوم  متضامنا   عليهم  محكوم   9409970242001591
دويست و نود و شش ميليون و دويست هزار ريال بابت اصل دين و پرداخت مبلغ 
الوكاله  حق  و  دادرسى  هزينه  بابت  ريال  هزار  شش  و  سى  و  پانصد  و  ميليون  نه 
لغايت  چك(1393/8/15)  تاريخ  از  تاديه  در  تاخير  خسارت  و  تعرفه  مطابق  وكيل 
در  عشر  ونيم  له  محكوم  حق  در  مركزى   بانك  تورم  شاخص  وفق  دادنامه  اجراى 

حق دولت .
دادگاه   123 شعبه  حقوقى  دادگاه  دفتر  مدير    110/134835  
حافظى اصغر  شهيدباهنرتهران-على  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى 

و   9509980242000605 كالسه  پرونده  در  خوانده  بودن  المكان  مجهول  علت  به 
درخواست خواهان و به تجويزماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مبنى بر ابالغ نظريه كارشناسى به خواندگان سعيدباقريان 
جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  صدف  نگين  تزيين  شركت  و  توكل  عبدالعلى  و 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  نشرآگهى  از  پس  خوانده  تا  ميشود  آگهى  كثيراالنتشار 
را  دادگسترى  رسمى  كارشناس  نظريه  نسخه  خود  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

دريافت و در وقت مقررحاضر گردد.
حقوقى  مديردفتردادگاه          110/134834  
اصغرحافظى شهيدباهنرتهران-على  قضايى  شعبه123مجتمع 

آگهي مزايده  به موجب اجرائيه شماره96/00068 صادره از شعبه268 مجتمع قضائي 
اجرائي  پرونده  عليه  محكوم  اله  فرزند سيف  آقاي حسنعلي شريفي  تهران   2 خانواده 
ازادي  بهار  تمام  تعداد 98عدد سكه  پرداخت  به  است  محكوم  268/96/ج110/خ2 
از بابت باقيمانده مهريه و مبلغ33/560/000ريال از بابت باقيمانده هزينه دادرسي 
و مبلغ4/000/000ريال از بابت حق الوكاله وكيل و مبلغ3/000/000ريال از بابت 
هزينه كارشناسي و مبلغ600/000ريال از بابت هزينه نشرآگهي مزايده در حق محكوم 
له خانم سمانه دهقاني فرزند محمد با وكالت ارزو زينالي و همچنين مبلغ57/500/000 
خودرو  دستگاه  يك  رابطه  اين  در  كه  دولت  صندوق  به  عشردولتي  نيم  ازبابت  ريال 
سواري جيلي امگراند تيپ ECV مدل2013 به رنگ سفيد روغني به شماره انتظامي 
و  پاركينگ سعيدي  در  حاضر  حال  در  كه  عليه  محكوم  به  ايران611/33ص42متعلق 
صفنارد به نشاني تهران بزرگراه آيت اله سعيدي روبروي شهرداري منطقه18 مي باشد 
توقيف گرديد و پس از طي تشريفات قانوني و تكميل پرونده مراتب به كارشناس محترم 
جهت ارزيابي قيمت خودرو فوق ارجاع كه پس از بازديد به شرح ذيل اظهارنظر نموده 
 ECV است.   ارزيابي و نظريه كارشناس: يك دستگاه خودرو سواري جيلي امگراند تيپ
شماره  42و  ايران611/33ص  انتظامي  شماره  به  روغني  سفيد  رنگ  به  مدل2013 
داراي   L6TV844S1DN001257شاسي شماره  و   JL4G18C6CD02119موتور
بنزين و كاركرد 140/120كيلومتر و موتور  با سوخت  4 سيلندر و دو محور و 4چرخ 
و مستعمل وديفرانسيل جلو  گيربكس آن دستي  و  موتور مستعمل  كه  بازديد  روشن 
مي باشد الستيكها 70درصد كارايي دارد شيشه ها و فنربندي و كمك خودرو سالم و 
داشبورد و سيستم صوتي آن فابريك و مستعمل مي باشد صندلي و تودوزي آن نيز 
مستعمل است بدنه خودرو خوردگي و فرورفتگي در سپر جلو سپرعقب و گلگير عقب 
راست و گلگير عقب چپ دارد خودرو بصورت CBU وارد شده و خدمات پس از فروش 
مناسب ندارد و در حد مدل از وضعيت متعارف برخوردار است با توجه به مراتب فوق و 
مدل و جميع جهات ديگر موثر در اين رابطه قيمت عادالنه روز خودرو مورد نظر به مبلغ 
380/000/000 ريال (معادل سي و هشت ميليون تومان) تعيين مي گردد كه مقرر 
گرديد در ازاي بخشي از محكوم به و هزينه هاي مربوطه و نيم عشر پرونده در تاريخ 
96/11/16 از ساعت10 الي11 در دفتر اجراي احكام خانواده 2 تهران واقع در ميدان 
ونك طبقه دوم از طريق مزايده به فروش برسد طالبين ميتوانند 5 روز قبل از مزايده 
از ساعت10 الي12 از خودرو مورد بحث در آدرس اعالم شده بازديد و در وقت مقرر در 
جلسه مزايده شركت نمايند.   نحوه مزايده: 1-مزايده خودرو  از پايه كارشناسي شروع 
و كسي كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد شد.  2-ده درصد از كل 
مبلغ في المجلس نقدا و يا طي چك بانكي معتبر از برنده مزايده اخذ و الباقي آن ظرف 
مدت حداكثر يك ماه دريافت خواهد شد.   3-درصورت انصراف برنده از مزايده ده 

درصد واريز شده به نفع دولت ضبط ميگردد. 
4-كليه هزينه هاي نقل و انتقال مربوطه به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار برنده 

مزايده مي باشد. 
تهران  2 خانواده  قضايي  مجتمع  احكام  اجراي  مدير       110/138492  

خواهان اعظم احمديان دادخواستي به طرفيت خوانده مسعود توكلي خالدي فرزند احمد به 
خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 960776 شعبه 106 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت 
تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/15 ساعت 13 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
و  خوانده  بودن  المكان  علت مجهول  به  دادرسي مدني  آئين  قانون  ماده 73  طبق موضوع 
درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل 
خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد. 
تهران عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   106 شعبه  دفتر      110/131211  

آگهي مزايده اموال منقول به موجب پرونده 960063 ج شركت ناصح پارس محكوم است 
به پرداخت مبلغ437/691/647 ريال بابت محكوم به در حق آقاي اميد زارعي نيگجه و 
مبلغ1/000/000ريال بابت نيم عشر اجرايي لذا در راستاي وصول محكوم به از اموال 
محكوم  عليه توقيف و به شرح نظر كارشناسي مهندس مسعود خضري به مزايده گذاشته 
به   mkr مدل600   ruhle مارك  مستعمل  تامبلر  دستگاه  يك  كارشناسي:  نظر  شود.    مي 
سال ساخت2005 ميالدي با مشخصه ولتاژ400 ولت فركانس50 هرتز آمپراژ 16 آمپر و 
قدمت 4/8 كيلووات مي باشد بخشهاي وكيوم و كمپرسور خنك كننده اين دستگاه خراب 
مي باشد و فقط بخش ميكسر دستگاه كار مي كند لذا قيمت آن جهت پايه مزايده به ارزش 
مزايده  فوق وقت  مراتب  به  باتوجه  ميگردد.    اعالم  و  براورد  كلي450/000/000ريال 
زيبا خ مخابرات  برگزاري آن شهر  و محل  تعيين ميگردد  مورخ96/11/8 ساعت 11-10 
مجتمع قضايي شهيد مفتح اجراي احكام شعبه217 دادگاه حقوقي تهران مي باشد كسانيكه 
بايد في  و  مزايده شناخته شده  برنده  كنند  پيشنهاد  را  باالترين قيمت  مزايده  در جلسه 
سپرده  بحساب  ماه  يك  ظرف  را  الباقي  و  نموده  پرداخت  نقدا  را  آن  درصد  ده  المجلس 
بنفع  الباقي  و  كسر  اجرايي  هاي  هزينه  بدوا  اينصورت  غير  در  نمايند  واريز  دادگستري 
صندوق دولت ضبط ميگردد طالبين ميتوانند 5 روز قبل از مزايده به دفتر اجراي احكام 

شعبه217 دادگاه حقوقي  تهران مراجعه تا موجبات بازديد دستگاه فراهم گردد. 
تهران حقوقي   دادگاه  شعبه217  احكام  اجراي  دفتر         110/131241  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقايان عليرضا و محمدرضا هر دو نفر جعفري 
خواهان علي اكبر عظيم زاده دادخواستي به طرفيت خواندگان عليرضا و محمدرضا هر دو نفر 
جعفري به خواسته اعسار از پرداخت محكوم به مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9609980211400019 شعبه1155 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي بعثت تهران ثبت 
و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/16 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست 

و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بعثت  قضايي  مجتمع  دو  كيفري  دادگاه  شعبه1155  دفتر      110/131244  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به عليرضا رضائي فرزند خواهان شركت 
مخابرات دادخواستي به طرفيت خوانده عليرضا رضايي به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به 
اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609981260300190 شعبه 2603 مجتمع 
شماره27 شوراي حل اختالف شهرتهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/11 ساعت 
به  مدني  دادرسي  آئين  قانون  ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  كه حسب دستور  تعيين   10
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
شهرتهران اختالف  حل  شوراي  شماره27  مجتمع   2603 شعبه  دفتر      110/131247  

قلعه  سيدترابي  اله  نعمت  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
آقاي  و  زاده  اميني  مهخديه  وكالت  با  نوي  قلعه  سيدترابي  الهام  خواهان  غالمعلي  فرزند 
فرزند غالمعلي  قلعه  اله سيدترابي  نعمت  آقاي  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  خلج  ميالد 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  زوجه  نفقه  مطالبه  خواسته  به 
اختالف شهرتهران  مجتمع شماره34 شوراي حل  9609981620100966 شعبه 6201 
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/23 ساعت 9 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
شهرتهران اختالف  حل  شوراي  شماره34  مجتمع   6201 شعبه  دفتر      110/131249  

خواهان  جواد  فرزند  طوفان سليمي  به  و ضمايم  دادخواست  و  وقت رسيدگي  ابالغ  آگهي 
به  كه  مطرح  طالق  خواسته  به  سليمي  طوفان  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرش  الميرا 
پرونده كالسه 9609980200500435 شعبه 235دادگاه  اين شعبه ارجاع و به شماره 
خانواده مجتمع قضايي خانواده يك تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/15 ساعت 
به  مدني  دادرسي  آئين  قانون  ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  كه حسب دستور  تعيين   10
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در  مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
وقت مقرر فوق جهت رسيدگي و استماع شهادت شهود در دادگاه حاضر گردد چنانچه شهود 

معارض داريد در دادگاه حاضر نماييد. 
تهران يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  235دادگاه  شعبه  دفتر      110/131302   

 آگهي ابالغ اجراييه به سيد محمدتقي ذكري بموجب اجراييه شماره275 مورخ 96/9/26 
 105 شعبه  سوي  از  صادره  مورخ96/5/24  شماره9609970001200518  دادنامه  و 
ايشان  به  اجرائيه  ابالغ  تاريخ  از  روز  ده  ظرف  عليه  محكوم  تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه 
محكوم اند به 0جز سيد محمدتقي ذكري ) به حضور در دفتر اسناد رسمي نسبت به انتقال 
و تنظيم سند رسمي يكباب انباري و يك واحد پاركينگ متعلق به اپارتمان مورد معامله بنام 
بابت تسبيب محكوم عليه سيد محمدتقي ذكري محكوم است به پرداخت  از  له و  محكوم 
مبلغ4/694/000ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 700/000ريال بابت حق الوكاله وكيل 
در حق محكوم له و در صورت عدم اجراي اجراييه محكوم اند به پرداخت مبلغ1/000/000 
ريال بابت هزينه اجرائي ( ماده 9: در مواردي كه ابالغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده 100 
قانون آئين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجرائيه محكوم عليه محل اقامت 
خود را به دادگاه اعالم نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 
و 119 اين قانون آگهي مي گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي شود در 
اين صورت براي عمليات اجرايي ابالغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه الزم نيست مگر اينكه 
محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطالع دهد مفاد اين ماده بايد در آگهي 

مزبور قيد شود. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه   105 شعبه  مدير        110/131308   

 دادنامه پرونده كالسه 9609982218100371 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بخش 
فرزند  مداح  محمد  خواهان:    9609972218100610 شماره  نهايي  تصميم  لواسانات 
ترابعلي با وكالت خانم مشكوه سعيدي فرزند نصراهللا خوانده: محسن هاشم آقا   خواسته: 
نظر  العاده تحت  تاريخ 96/9/22 پرونده در وقت فوق  به  اماني گردشكار:  استرداد مال 
باتوجه به جميع اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگي به شرح زير  است و 
مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه  درخصوص دادخواست خواهان آقاي محمد 
مداح به وكالت خانم مشكوه سعيدي به طرفيت آقاي محسن هاشم اقا به خواسته استرداد 
اموال اماني مستند به صورتجلسه مورخ1393/3/25 مقوم به بيست و يك ميليون تومان 
تومان  ميليون  آزادي 80  بهار  دادرسي 160 سكه  هزينه  و  وكيل  الوكاله  حق  انضمام  به 
وجه نقد مي باشد با عنايت به محتويات پرونده حسب دادخواست خواهان و يك برگه كه 
خوانده در آن قيد شده است كه متعهد مي شود در كمال صحت وسالمت تعداد 160 سكه 
بهار آزادي طرح قديم و به انضمام مبلغ هشتاد ميليون تومان وجه نقد كه نزد وي بصورت 
اماني بوده است كه خوانده در جلسه رسيدگي مورخ 96/9/22 حاضر نشده است و ادعاي 
جعل انكار و ترديد نسبت به برگه تعهدنامه امانت نامه انجام نشده است با نظر به اينكه به 
موجب صورتجلسه عادي كه به امضا اثر انگشت خوانده شده است و در آن قيد شده است 
كه اموال بصورت امانتي در يد وي بوده است و به موجب دادخواست آن اموال را مطالبه 
نموده است كه به محض مطالبه اموال كه در يد امين است بايستي به مالك اصلي مسترد 
گردد لذا مستندا به ماده 612و 616 و 620 قانون مدني حكم به استرداد اموال به تعداد 
يكصد و شصت عدد سكه بهار ازادي طرح قديم به انضمام مبلغ هشتاد ميليون تومان وجه 
نقد و پرداخت هزينه دادرسي به مبلغ 1/160/000ريال و حق الوكاله به مبلغ يك ميليون 
تومان صادر و اعالم ميگردد راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى 
در اين شعبه و ظرف 20 روز پس از اتمام مهلت واخواهي و ابالغ قابل اعتراض در محاكم 

محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
لواسانات بخش  عمومي حقوقي  دادگاه  اول  دادرس شعبه                            110/131267 

 دادنامه پرونده كالسه 9609982218100368 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي بخش 
فرزند  مداح  محمد  خواهان:    9609972218100611 شماره  نهايي  تصميم  لواسانات 
كاظم  و  آقا  خانم مشكوه سعيدي فرزند نصراهللا خوانده: محسن هاشم  وكالت  با  ترابعلي 
جوادي  خواسته: مطالبه وجه چك دو فقره گردشكار: به تاريخ 96/9/22 پرونده در وقت 
ختم  اعالم  پرونده ضمن  محتويات  و  اوراق  جميع  به  باتوجه  و  است  نظر  تحت  العاده  فوق 
رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه  درخصوص دادخواست 
هاشم  محسن  آقاي  طرفيت  به  سعيدي  مشكوه  خانم  وكالت  به  مداح  محمد  آقاي  خواهان 
به دويست  به خواسته مطالبه وجه 2 فقره چك بصورت تضامني مقوم  اقا و جواد كاظمي 
و پنجاه ميليون تومان به انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه 
مي باشد با  عنايت به محتويات پرونده حسب دادخواست خواهان و گواهي عدم پرداخت 
و  ميليارد  يك  مبلغ  به  بابت شماره چك8616756721  مورخ 93/4/2  شماره398351 
پانصد ميليون ريال (يكصد و پنجاه ميليون تومان) و گواهي عدم پرداخت شماره398350 
بابت چك شماره8616756718 مورخ93/4/2 داللت برگشت خوردن چكهاي فوق الذكر 
دارد و الشه هاي چك در يد خواهان داللت بر بقاي دين بر ذمه خوانده م يباشد و خوانده 
در جلسه رسيدگي حاضر نشده است و اليحه ارائه نكرده است كه داللت بر پرداخت ديون 
اول ظهر چكها  اينكه خوانده رديف  به  باتوجه  بر ذمه خواندگان  بنابراين وقوع دين  باشد 
را امضا نموده است و در مهلت گواهي عدم پرداخت دريافت شده است لذا مستندا به 
ماده 265 قانون مدني و 308 و 310 قانون تجارت و ماده 198-519-532 قانون آئين 
دادرسي مدني حكم به پرداخت به مبلغ دويست و پنجاه ميليون تومان بابت اصل طلب و 
هزينه دادرسي به مبلغ هشتاد و پنج ميليون و نهصد و پنج هزار ريال و حق الوكاله وكيل 
به مبلغ هفت ميليون و ششصد هزار تومان و تاخير تاديه از تاريخ سررسيد مورخ 93/4/2 
لغايت اجراي حكم به نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي صادر و اعالم ميگردد راى صادره غيابى 
و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و ظرف 20 روز پس از اتمام مهلت 

واخواهي و ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
لواسانات بخش  عمومي حقوقي  دادگاه  اول  دادرس شعبه                            110/131270 



5صنعت ،معدن و تجارتصنعت ،معدن و تجارت
تسريع در بازسازى واحدهاى صنعتى 

مناطق زلزله زده
وضعيت واحدهاى صنعتى كه در حادثه اخيرآسيب ديده 
اند نيازمند حمايت هستند و ما بايد در كمترين زمان بتوانيم 
رونق را به اين منطقه برگردانيم.به گزارش ايلنا معاون وزير 
صنعت ، معدن وتجارت در نشست  شوراى معاونان ومديران 
ــهركهاى  صنعتى ايران ضمن  ــازمان صنايع كوچك وش س
تاكيد بر تسريع در بازسازى واحدهاى صنعتى مناطق زلزله 
ــهركهاى  صنعتى كرمانشاه اظهارداشت: وضعيت  زده در ش
واحدهاى صنعتى كه در حادثه اخيرآسيب ديده اند نيازمند 
حمايت هستند و ما بايد در كمترين زمان  بتوانيم  رونق را به 
ــان كرد: با  همكارى  و  ــن منطقه برگردانيم.وى  خاطرنش اي
هماهنگى  بانك ها  مى توان هرچه سريعتر  واحدهاى آسيب 
ــازمان صنايع كوچك  ــازى كرد.مديرعامل س ديده را بازس
وشهركهاى صنعتى ايران،  همچنين در اين نشست به برنامه 
ريزى جهت افزايش ظرفيت 20 هزار واحد صنعتى طى سال 
ــرد :  افزايش ظرفيت 20 هزار  ــاره و  تصريح ك هاى آتى اش
واحد از واحدهاى صنعتى مستقر در شهرك هاى صنعتى با 
ــازى دستگاه ها، تامين بازار براى توليدات  تامين مالى، نوس
ــتاد وشركت هاى استانى  ــط  س آنها و... بايد با جديت توس
ــود تا در  كمترين زمان بتوان  فضاى مناسبى را  پيگيرى ش
ــيم كرد.نجفى همچنين در خصوص  براى صنعتگران ترس
انعقاد تفاهم نامه با شركت  پست بانك  نيز توضيح داد:  ايجاد 
و توسعه اشتغال روستايى از برنامه هاى محورى جهت رفع 
ــكل بيكارى است كه در اين راستا  با توجه به اختصاص  مش
ــعه ملى  10 درصد از منابع 1,5 ميليارد دالرى صندوق توس
براى طرح هاى اشتغالزايى روستايى با يد با سرعت بيشترى 

پيگيرى شود.
    

جزئيات احياى 500 معدن اعالم شد
ــكل معدنى،  رييس خانه معدن ايران از همكارى اين تش
ايميدرو، ميدكو، گلگهر و معاونت معدنى وزارت صنعت، معدن 
ــط و  ــازى 500 معدن كوچك و متوس و تجارت براى فعال س
ايجاد 425 هزار فرصت شغلى مستقيم و غيرمستقيم خبر داد.

محمدرضا بهرامن در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه تاكنون 
سه - چهار نشست در اين زمينه برگزار شده است، گفت: خانه 
ــه احياى معادن كوچك و  معدن يكى از اهرم هاى تفاهم نام
متوسط است كه از ديگر مجموعه هايى كه در اين طرح ورود 
كردند، مجموعه تهيه و توليد مواد معدنى (ميدكو) است كه 
ــى ورود خواهد كرد.وى اضافه  اعالم كرده در معادن غيرآهن
ــدف تامين مواد اوليه  ــرد: مجموعه معدنى گلگهر نيز با ه ك
ــكل خاص  ــت و به ش فوالدى خود به اين طرح ورود كرده اس
ــادن آهنى را حمايت خواهد كرد.اين فعال معدنى با بيان  مع
ــته خواهد شد،  اين كه دو تفاهم نامه براى اجراى اين طرح بس
ــاى 500 واحد كوچك و  ــار كرد: دو تفاهم نامه براى احي اظه
متوسط معدنى به امضاء خواهد رسيد كه يكى از آنها ميان خانه 
معدن، ايميدرو، ميدكو و معاونت معدنى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است و ديگرى نيز ميان خانه معدن، ايميدرو، گلگهر 
ــدن و تجارت.بهرامن با  ــت معدنى وزارت صنعت، مع و معاون
ــاره به نحوه  سرمايه  گذارى در اين طرح ها، گفت: سياست  اش
ــتفاده از  ــن واحدهاى زمين مانده معدنى اس براى احياى اي

ابزارهاى موجود است.

شماره 3909    سه شنبه   26دى    1396خبر

خبر
صدور ”برگ خريد“ فروش كليه 

كاالها الزامى شد
ــمى،  ــدور فاكتور (برگ خريد) رس ص
ــراى فروش  ــاى صنفى ب ــط واحده توس
كاالهاى خرد و كالن الزامى شد.به گزارش 
ــنيم، على فاضلى با ارسال نامه اى به  تس
ــر از الزام صدور  ــاى صنفى خب اتحاديه ه
ــوى  ــمى از س ــور (برگ خريد) رس فاكت
واحدهاى صنفى براى عرضه خرد يا كالن 
كاالها من جمله كاالهاى وارداتى بر اساس 

تصميم ستاد مبارزه با قاچاق كاال داد.
    

كشورهاى صاحب نام طرف 
تجارت شده اند

ــاره به رونق گرفتن  عضو اتاق ايران با اش
توليد در 9 ماهه امسال، از كاهش صادرات به 
امارات خبر داد و گفت: كشور كره در گذشته 
هم مشترى ما بود كه صادرات به آن از طريق 
ــد اما در حال حاضر اين  چين انجام مى ش
ــت.به گزارش  مشكالت برداشته شده اس
ــاره به  اقتصاد آنالين، محمد الهوتى با اش
اينكه بررسى روند صادرات و كشورهايى كه 
ــان از ارتقاء  ــريك تجارى ما هستند نش ش
ــد دارد، اظهار كرد: طرف هاى  كيفيت تولي
ــورهاى صاحب نامى نظير  تجارى ما كش
آلمان شده اند كه اين مى تواند در خروجى 
واحد هاى توليدى كيفيت را باال ببرد و هم 
در بحث مصرف داخل هم صادرات كيفيت 
ــترى داده شود.رئيس  بهترى تحويل مش
كنفدراسيون صادرات ايران با بيان اين كه نا 
ــرمايه  ــى ها ابتدا در حوزه اقتصاد و س آرام
ــذارى تاثير مى گذارد تصريح كرد: در هر  گ
كشورى ممكن است مشكالتى در اجتماع 
پيش بيايد در ايران نيز با وجود نا آرامى هاى 
اخير، آرامش به سرعت به كشور بازگشت و 
با توجه به اين كه زمان زيادى طول نكشيد 
تاثير منفى بااليى نداشت.الهوتى يادآور شد: 
كاهش آمار تجارت خارجى با امارات در اين 
ــاخت كه دليل اصلى اين  ــكار س مدت آش
ــاله رفع تدريجى تحريم ها عليه ايران  مس
متاثر از برجام است و اين امر ارتباط مستقيم 
كشورمان با بازارهاى جهانى را فراهم كرده 
ــت.او با اشاره به دستاورد هاى برجام در  اس
ــادرات تصريح كرد: اثبات جايگاه  حوزه ص
ــورها، تنوع بازار،  ــاير كش ايران در ميان س
ــران و  ــورها در اي ــيارى از كش حضور بس
همچنين كمك برخى كشورها در زمينه 
تامين مالى خارجى (فاينانس) از جمله نقاط 

قوت برجام است.

ــرات مى توان گفت كه مهمترين  به ج
دستور اقتصادى كه طى يك دهه اخير در 
ــب و كار ايران صادر شده است،  حوزه كس
ــتور و رهنمود مقام معظم رهبرى به  دس
ــى در همه  ــكل گيرى اقتصاد مقاومت ش
عرصه هاى اقتصاد ايران بوده است. چرا كه 
همه اركان جامعه و همه سطوح اجتماع را 
ــتور و  ــتفاده از اين دس در بر مى گيرد. اس
رهنمون در حوزه هايى چون هنر و فرهنگ 
ــتره  اجتماعى شان مى تواند  به دليل گس
ــاز كرده و تاثير  ــتغال  را ب گره هاى كور اش
گسترده اى در كاهش زمينه هاى مخرب 
بيكارى داشته باشد. در اين زمينه صنايع 
ــنتى، از مهمترين و  دستى و هنرهاى س
ــمار مى رود كه  ــن حوزه هايى به ش بهتري
مى تواند تحقق اين دستور عالمانه را ميسر 
سازد. چرا كه اشتغال فراگير، متناسب سازى 
تحصيل با كار، مهارت آموزى، توانمندسازى 
بيكاران و ... در سايه توجه به صنايع دستى 
محقق مى شود. اين امر موجب آماده سازى 
زمينه هاى كار در مناطق مختلف براى افراد 
بومى هر منطقه مى شود و به آبادانى مناطق 
مورد نظر منجر شده و مانعى براى مهاجرت 
به شهرهاى بزرگ و حاشيه نشينى است. 
كما اينكه ايجاد فرصت هاى شغلى مناسب 
ــز از اركان برنامه جامع اقتصاد  و پايدار ني
ــى رود. همچنان كه  ــمار م مقاومتى به ش
ــاس برنامه دولت براى ايجاد بيش از  براس
ــغل در سال 96 و تحقق رشد  970هزار ش
پرشتاب و مستمر اقتصادى، ارتقاى نسبى 
ــرانه و رسيدن به اشتغال  سطح درآمد س

ــه منجر به  ــيرهايى ك كامل، يكى از مس
رسيدن به اين اهداف مى شود، استفاده از 
ــاى مختلف صنايع  ظرفيت هاى حوزه ه
دستى در كشور است. فروشگاه هاى آنالين 
صنايع دستى نيز در همين جهت حركت 
كرده و زمينه هاى خريد و فروش و هر چه 
ــتى را فراهم كرده اند تا  بيشتر صنايع دس
هنرمندان مناطق مختلف ايران به بازارهاى 
ــى داشته باشند و حاصل  فروش دسترس
ــان  ــان را در زندگى روزمره ش دسترنج ش

ببينند. 

خانه ايرانى با آثار هنرى ايرانى
ــگاه بين المللى ميدكس كه  در نمايش
ــان و  ــوزه مبلم ــداد ح ــن روي مهمتري
دكوراسيون داخلى ايران به شمار مى رود، 
ــه ايرانى با  ــده خان ــتين بار اي براى نخس
چيدمان ايرانى اجرايى شد. اين ايده كه با 
هدف ترويج گفتمان مصرف صنايع دستى 
در جامعه در اين نمايشگاه رونمايى شد، با 
استقبال چشمگير مردم مواجه شد. چرا كه 
فروشگاه آنالين دست سازه هاى خالقانه و 
ــرى اجراى اين ايده  هنرى چونك كه مج
بوده است با استفاده از متخصصان هنرى و 
ــان و  ــوزه چيدم ــته ح ــان برجس طراح
دكوراسيون تالش كرده تا با ارائه راهكارهاى 
ــروزى،  ــبك زندگى ام ــا س ــب ب متناس
ــرى را به  ــه و هن ــازه هاى خالقان دست س
ــبك هاى  ــاى ايرانى ببرد. ارائه س خانه ه
مختلف چيدمان خانه، معرفى انواع مختلف 
صنايع دستى براى بخش هاى مختلف خانه 

ــپزخانه،  از جمله مكان هاى پذيرايى، آش
لوسترهاى تزيينى، ظرف و ظروف سرو و 
ــس  ــى از جن ــى، ديوارپوش هاي پذيراي
ــتبافته هاى هنرى و اصيل، ديوارهاى  دس
طراحى شده براساس هنر ايرانى-اسالمى و 
ارائه طرح ها و سبك هاى متنوع چيدمانى 
خانه با استفاده از آثار هنرى ايرانى از جمله 
ارائه هاى موجود در نمايشگاه ميدكس بود 
كه با استقبال عالقه مندان نيز مواجه شد. 

ظرفيت هاى صنايع دستى راهى 
به سوى اشتغال زايى پايدار

ــى اقتصاد  ــت هاى كل ــاس سياس براس
مقاومتى از مهمترين محورها و راهبردها 
ــيدن به اشتغال  پايدار در مناطق  براى رس
ــور بايد اقداماتى از اين دست  مختلف كش
انجام شود: محور قراردادن رشد بهره ورى در 
اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازى 
ــِت رقابت پذيرى اقتصاد،  نيروى كار، تقوي
ــتر رقابت بين مناطق و استان ها و  ايجاد بس
به كارگيرى ظرفيت و قابليت هاى متنوع در 
جغرافياى مزيت هاى مناطق كشور. با توجه 
ــن عواملى،  ــودن رعايت چني به الزامى ب
ــتى ايران با  حوزه هاى مختلف صنايع دس
توجه  به پيشينه فرهنگى ايرانى-اسالمى، 
ــان در همه مناطق كشور و به  فراگيرى ش
ويژه در مناطق كمتربرخوردار، زمينه هاى 
بسيار مناسبى براى تحقق اهداف مربوط به 
ايجاد اشتغال پايدار به شمار مى روند. وجود 
مواد اوليه صنايع دستى در كشور و عدم نياز 
به واردات اين منابع و در نتيجه جلوگيرى از 
خروج ارز از كشور، قابليت رقابت پذيرى در 
ــاى منطقه و حتى بازارهاى جهانى،  بازاره
ــور برتر  ــه كش قرارگيرى ايران در زمره س
توليدكننده صنايع دستى در جهان كه از 
اين لحاظ در كنار چين و هند قرار مى گيرد، 
ــال در حوزه  ــش از 3 ميليون فع وجود بي
ــود به معناى حضور  ــتى كه خ صنايع دس
منابع انسانى داراى مهارت است، تنوع باالى 
صنايع دستى با بيش از 300 رشته مختلف 
ــه مهمترين عوامل و  ــران و ... از جمل در اي
داليلى به شمار مى روند كه صنايع دستى را 
ــتغال زايى در كشور  در راس توجه براى اش
قرار داده است. معاونت صنايع دستى كشور 

نيز كه طرح هايى براى ايجاد اشتغال بيش از 
ــور را در دستور كار  ــغل در كش 70هزار ش
ــورت ويژه از  ــود را به ص ــت خ دارد، حماي
طرح ها و رشته هاى رو به رشد صنايع دستى 
كه بازار روى خوش به آنها نشان مى دهد و 
ــعه و پيشرفت بيشترى دارند،  امكان توس
ــت. از ديگر مزاياى توجه به  نشان داده اس
ــتغال زايى  ــاى صنايع براى اش ظرفيت ه
ــادى در ايجاد ارزش  ــت فرهنگ جه تقوي
افزوده، توليد ثروت، بهره ورى، كارآفرينى، 
ــتغال مولد است. اما  ــرمايه گذارى و اش س
مهمترين رويكردهاى امروز در حوزه صنايع 
ــه  ــبت ب ــا نس ــر ديدگاه ه ــتى، تغيي دس
ــت.  ــازه هاى خالقانه و هنرى اس دست س
تاكنون نگاه صرفا تزيينى به صنايع دستى، 
ــده بود كه اين صنايع هنرى در  موجب ش
كنج ويترين ها قرار بگيرند و كمتر در زندگى 
روزمره ايرانيان جايگاهى داشته باشند. اما با 
ــردم با  ــناكردن م ــر ديدگاه ها و آش تغيي
ــتى، رفته  جنبه هاى كاربردى صنايع دس
رفته گفتمان مصرف صنايع دستى در كشور 
ــكل مى گيرد و موجب مى شود بازارى  ش
فراگير و پررونق شكل گيرد. چرا كه در حال 
حاضر يكى از بزرگترين نيازهاى بازار صنايع 
ــتى، رونق خريد و فروش در اين عرصه  دس
ــت. چون ايران به لحاظ توليد اين آثار  اس
هنرى، در زمره سه كشور نخست دنيا قرار 
ــره  ــران در زم ــرى اي ــه قرارگي دارد. البت
برترين هاى توليدكننده صنايع دستى در 
جهان نبايد موجب شود كه هنرمندان ايرانى 
خود را بى نياز از نوآورى و ابتكار بدانند. چون 
بنابر نيازهاى روز انسان ها، بايد نوآورى ها و 
خالقيت هايى براساس زندگى امروز مردم 
در طراحى، توليد و حتى شيوه هاى عرضه 
ــد. در حال حاضر  ــتى رخ بده صنايع دس
بسيارى از هنرمندان با ايجاد تغيير در مسير 
ــه اى توليد  ــد، آثار خالقان ــى و تولي طراح
ــليقه روز جامعه  مى كنند كه مطابق با س
است. اين امر به شكل گيرى كارگاه هايى با 
ــتفاده از مواد اوليه به  ابزارآالت مدرن  و اس
شكلى امروزى منجر شده است. همين امر 
ــاد بازارهاى  ــاى كارآفرينى و ايج زمينه ه
ــاخته است. امروزه شيوه  جديد را فراهم س
بازاريابى و بازارسازى در زمينه صنايع دستى 

نيز تغييرات كلى به خود مى بيند. استفاده از 
ظرفيت هاى حوزه آنالين براى ترويج هر چه 
بيشتر استفاده كاربردى از صنايع دستى در 
ــتى  ــره و توليد صنايع دس ــى روزم زندگ
براساس نيازهاى روز و نيازهاى امروز بازار از 
ــتاوردهاى مثبت فروشگاه هاى  جمله دس
ــر بازاريابى مدرن در حوزه  آنالين و تكيه ب
صنايع دستى بوده است. نتايج ملموس در 
ــگاه هاى متعدد  اين زمينه به ايجاد فروش
صنايع دستى انجاميده است. كما اينكه طى 
ــگاه  ــال اخير بزرگ ترين فروش يكى دو س
خرده فروشى آنالين ايران يعنى ديجى كاال 
نيز با راه اندازى بخش فروش صنايع دستى 
ــت. اما  به اين حوزه كمك زيادى كرده اس
آنچه در اين زمينه بسيار چشمگير است، 
ــگاه هاى تخصصى فروش  راه اندازى فروش
ــتى بوده است. چون در  آنالين صنايع دس
فروشگاه هاى غيرتخصصى صنايع دستى 
ــاير كاالها قرار دارد اما در  ــعاع س تحت ش
ــى نورافكن توجه  ــگاه هاى تحصص فروش
خريدار كامال بر صنايع دستى و شاخه هاى 
ــت. يكى از  متنوع و متعدد آن متمركز اس
مدرن ترين شيوه هاى عرضه صنايع دستى 
ــيار هم متوجه عموم  در حال حاضر كه بس
ــدن  ــت، رايج ش ــه اس ــرار گرفت ــردم ق م
فروشگاه هاى آنالين است. تجارب ثبت شده 
ــد كه اين گونه  ــن زمينه ثابت مى كن در اي
فروشگاه ها به اين دليل كه دسترسى پذيرى 
به هنرمندان متعدد صنايع دستى را براى 
ــازند، بايد از  ــم مى س ــردم فراه ــوم م عم
ظرفيت هاى شان براى تحقق هر چه بهتر 
ــغل براى  ــاد ش ــى و ايج ــاد مقاومت اقتص
ــت.  تامين كننده ها و هنرمندان بهره جس
براساس آمار، طى دو سه سال اخير بيش از 
ــگاه آنالين در حوزه  ــايت و فروش 170 س
صنايع دستى ايجاد شده كه بخش زيادى از 
آنها به صورت جدى و پايدار در حال فعاليت 
هستند. بنا به اظهارات مسئوالن فروشگاه  
ــازه هاى خالقانه و هنرى  آنالين دست س
چونك به عنوان مجرى ايده خانه ايرانى در 
ــس، اين  ــى ميدك ــگاه بين الملل نمايش
كسب وكار آنالين توانسته آثار هنرى بيش 
از 100 هنرمند صنايع دستى را به صورت 

مداوم در دسترس عموم قرار دهد .

ظرفيت هاى صنايع دستى راهى به سوى تحقق اقتصاد مقاومتى

خانه هاى مان را ايرانى كنيم

مالياتـى  ابـالغ  آگهـى  اصالحيـه 
پيرو چاپ آگهى  ابالغ مالياتى در هدف و اقتصاد 96/10/25 در صفحه 3  در قسمت (امضاآگهى ) رئيس امور حسابرسى  نجف پور  رئيس اداره 

سارى درج شده كه صحيح آن نكا است كه بدينوسيله  اصالح  ميگردد.

اخطاريه دفترخانه جناب آقاي سيد عظيم نقيبي شيخ نشين پيرو اخطاريه 6/1867 مورخ 
96/9/29 در روزنامه هدف و اقتصاد به چاپ رسيد بدينوسيله به آگاهي مي رساند 
طالق شما و خانم زيبا سيامكي شهري طي شماره6019 مورخ 96/10/17 در اين دفتر 
به ثبت رسيد الزم است جهت درج در شناسنامه با در دست داشتن اصل شناسنامه 
اول  بين فلكه  تهران  نماييد آدرس دفترخانه:  اين دفتر مراجعه  به  و كارت ملي خود 
و دوم صادقيه روبروي مسجد امام صادق (ع) نبش بلوار شهدا پالك2 واحد 3   تلفن 

 . 44207194
تهران  55 طالق  سردفتر      1146  

متاسفانه  اسد   فرزند  شربياني  اصل  اسدي  عصمت  خانم  سركار  دفترخانه  اخطاريه   
نظر به عدم تاثير نصايح اين دفترخانه و صدور مجوزهاي الزم و پرداخت حقوق شما به 
دادگاه و دستور دادگاه محترم طالق بشماره 10094- 96/10/21 در اين دفترخانه به 
ثبت رسيده است مراتب جهت اطالع و مراجعه به دادگاه و دريافت حقوق سپرده شما 
به حضورتان ارسال مي گردد و آگهي مي شود آدرس دفترخانه: تهران خيابان قزوين 

دوراهي قپان خ شهيد نعمتي روبروي مسجد پالك2 . 
خدائي  ابوالفضل   – تهران   79 طالق  سردفتر      1148  

المكان  مجهول  شامي   محمود  آقاي  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه   
دادنامه  ارائه  با  شريفي  مهري  خانم  شما  همسر  شامي  محمود  آقاي  محترم  مخاطب 
مورخ  پرونده9509980215300606  كالسه  شماره9609970215300861   
از  صادره   96/10/4 مورخه  شماره9610110215301096  قطعيت  و   96/6/21
شعبه251 دادگاه خانواده تهران اقدام به ثبت و اجراي طالق كرد و به اطالع شما مي 
رساند با همراه داشتن شناسنامه و كارت ملي جهت ثبت واقعه به اين دفترخانه مراجعه 
فرماييد آدرس دفترخانه: تهران .   چهارراه يافت آباد ابتداي بلوار معلم جنب خ عباسي 

(طبقه فوقاني فروشگاه رفاه) پ2 واحد12  . 

بگلو  عيسي  عباس  تهران-   62 طالق  سردفتر      1149  

 اخطاريه دفترخانه نام و نام خانوادگي مخاطب: آيت اله دانش  مجهول المكان آقاي آيت 
اله دانش مخاطب محترم همسر قانوني و شرعي  شما خانم ژيال احمديان جهت ثبت طالق 
به دفترخانه مراجعه نمودند لذا به جنابعالي اخطار مي گردد طي 7 روز پس از رويت اخطار 
به دفترخانه جهت ثبت طالق مراجعه نمائيد بديهي است در صورت عدم حضور طالق ثبت 
ميگردد و اعتراضي پذيرفته نيست  نشاني دفترخانه  : تهران تهرانپارس فلكه چهارم 

ضلع شرقي دادگاه باهنر پ28  . 
مطهري علي  تهران-  طالق  20  سردفتر      1150  

اختالف شهرستان سنندج شعبه نهم شوراى حل 
 ((ابالغ اجرائيه)) 

مشخصات محكوم له: فرج اله عليدى
مشخصات محكوم عليه : ناصر احمدى

بـه موجب راى شـماره 9609978752900756 مورخ96/08/15 
شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان سنندج حكم به محكوميت 
خوانـده به پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسـته و 
مبلغ 3/945/000 ريال بابت هزينه هاى دادرسى و خسارات تاخير 
تاديه از تاريخ تقديم دادخواسـت 96/04/11 تا زمان اجراى حكم 
برمبناى نرخ شاخص ساالنه بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 
كه توسط واحد اجراى احكام حقوقى محاسبه و تعيين خواهد شد 
در حـق خواهان صادر و اعـالم مى دارد همچنيـن محكوم اند به 
پرداخت نيم عشر دولتى در حق دولت و پرداخت نيم عشر تاخير 
تاديه مشاراليه مكلف اسـت پس از انتشار اين آگهى ظرف 10 روز 
مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا 
انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اين صورت پرونده جهت اقدام 

قانونى به اجراى احكام ارسال خواهد شد. 
مسئول دفتر شعبه 9 شوراى حل اختالف شهرستان سنندجـ  اسد زاده

آگهي حصروراثت
آقاى سيد جواد شهرت چهار زبان نام پدر سيد احمد بشناسنامه 269 صادره از اهواز درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه 
ــهرت ملكشاهى بشناسنامه 49819 صادره زنجان در تاريخ 95/6/4 در ايالم اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى  ــادروان مرحوم امينه ش ش
ــينى كيا فرزند سيد احمد به ش ش 49699 صادره از زنجان  ــيد مهدى حس ــيد احمد به ش ش 269 صادره از اهواز --- 2- س ــيد جواد چهار زبان فرزند س 1- س
---3- عبداالمير چهار زبان فرزند سيد احمد به ش ش 214 صادره از اهواز ---4- سيد صاحبعلى حسينى كيا فرزند سيد احمد به ش ش 49634 صادره از زنجان 
--- 5- سيد هادى حسينى كيا فرزند سيد احمد به ش ش 49632 صادره از زنجان(پسران متوفيه)--- 6- شهناز چهار زبان فرزند سيد احمد به ش ش 1911 
صادره از اهواز ---7- سيده ثميره چهار زبان فرزند سيد احمد به ش ش 49630 صادره از زنجان ---8- سيده اميره چهار زبان فرزند سيد احمد به ش ش 49631 
صادره از زنجان ---9- سيده رقيه چهار زبان فرزند سيد احمد به ش ش 49632 صادره از زنجان --- 10- سيده زهرا حسينى فرزند سيد احمد به ش ش 19635 
صادره از زنجان ---11- سيده نرگس حسينى فرزند سيد احمد به ش ش 49637 صادره از زنجان --- 12- سيده فتحيه چهار زبان فرزند سيد احمد به ش ش 
6-179775-174 صادره از اهواز ---13- بتول چهار زبان فرزند سيد احمد به ش ش 49636 صادره از زنجان(دختران متوفى) والغير بشرح دادخواست تقديمى 
بكالسه - حقوقى تحت نظر است . اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او 
باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط 

است. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

آگهى حصر وراثت
آقاى/خانم   كاظم  تكلو   شماره  شناسنامه 247به شرح  دادخواست  
به كال سه 1/907/96از اين دادگاه  در خواست  گواهى حصر وراثت نموده 
ــماره شناسنامه  ــم  تكلو  به ش ــادروا ن   قاس و چنين توضيح داده كه ش
ــود بدرود زندگى گفته ورثه  ــخ 96/9/2 اقامتگاه دائمى خ 1028در تاري
حين الفوت آن مرحوممنحصر است  به 1- مهوش تكلو  فرزند قاسم  ش 
ش 4 نسبت با متوفى  دختر متوفى 2- شهناز تكلو  فرزند قاسم  ش ش 
ــبت با متوفى  دختر متوفى3-  اختر تكلو  فرزند قاسم  ش ش  7471 نس
9255 نسبت با متوفى  دختر متوفى4- يو نس تكلو  فرزند قاسم  ش ش 
ــبت با متوفى  پسر متوفى5- كاظم  تكلو  فرزند قاسم  ش ش 427  9 نس
نسبت با متوفى  پسر متوفى 6- هاشم تكلو  فرزند قاسم  ش ش 11227 
نسبت با متوفى  پسر متوفى7- اعظم تكلو  فرزند قاسم  ش ش 4 نسبت 

با متوفى  دختر متوفى
طبق اظهارات  خواهان  متوفى ورثه  ديگرى ندارد

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت  اينك با انجام تش
ــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از  آگهى مى نمايد تا چنانچه ش
ــورا  ــر آگهى ظرف مدت يكماه به ش ــد از تاريخ نش متوفى نز/د او مى باش

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  شد 
 شعبه يك  شوراى حل اختالف شهرستان كنگاور  

-------------------------------
آگهى مزايده

ــى  اجراي ــده  پرون ــوال  ام ــده  ي مزا ــى  آگه
كالسه139304012416000079 

سند مالكيت ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكونى در طبقه اول 
ــاحت يكصدوسيزده متر  ــرقى بلوك Aبه مس نيم بلوك جنوبى واحد ش
ــيمتر  ــر مربع(113/70)كه يازده متر و ده دس ــى مت ــع وهفتاددس مرب
مربع(11/10)آن تراس مسقف ميباشد قطعه هفت(7)تفكيكى بانضمام 
ــى ودو دسيمتر(6/32)  ــماره نه(9)به مساحت شش متر وس انبارى ش
ــاحت نوزده متر وبيست وپنج دسيمتر  ــماره نه(9)به مس وپاركينگ ش
(19/25)واقع در پيلوت جنوبى داراى پالك ثبتى يكهزار ويكصدوپنجاه 
ــك فرعى از نه  ــه فرعى از چهل و ي ــى و س ــش فرعى از يكهزار و س وش
ــت حوزه ثبتى  ــع در بخش هش ــى) واق اصلى(9/41/1330/1156اصل
آزادشهر به قدرالسهم از عرصه كل وساير مشاعات و مشتركات طبق قانون 
ــتركاتى كه اختصاص به  ــك آپارتمانها و آئين نامه اجرائى آن و مش تمل
بلوك مزبور دارد ذيل ثبت 17246صفحه 136جلد 102بنام آقاى محمد 
رضا طوطى فرزند حسين ثبت و صادر گرديده است با حدود مشخصات:

ــر(1/50)درب و  ــانتى مت ــك متر و پنجاه س ــماال:اول به طور ي ش
ــت.دوم كه غرب است به طول دو مترو پنجاه سانتى متر (2/50) ديوارس
ديواريست به راه پله.سوم به طول چهار متر(4)ديواريست به درز انقطاع.

ــانتى متر (0/45)پنجره و  ــت به طول چهل وپنج س چهارم كه غربى اس
ــت به فضاى سقف انبار.پنجم كه غربى است به طول نود سانتى  ديواريس
متر(0/90)متر ديواريست.ششم به طول شصت سانتى متر (0/60)پنجره 
ــر (0/90) ــانتى مت ــت به طول نود س ــت..هفتم كه غربى اس و ديواريس

ديواريست اين سه قسمت به داكت.هشتم به طول سه متر و چهل سانتى 
متر (3/40)ديواريست به فضاى سقف انباريها. شرقا:اول به طور دو متر(2)
ــت.دوم كه شماليست به طول پنجاه و پنج سانتى متر(0/55). ديواريس

ــر (1/70)وهفتاد  ــانتى مت ــاد س ــر و هفت ــك مت ــه طولهاى ي ــوم ب س
سانتيمتر(0/70)پنجره و ديواريست به فضاى ورودى پيلوت.چهارم كه 
ــانتيمتر(0/90).پنجم به طول هفتاد سانتى  ــت به طول نود س جنوبيس
ــم كه شماليست به طول نود سانتيمتر (0/90)اين سه  متر(0/70).شش
ــصت سانتى  ــت به داكت.هفتم به طول پنج متر وش ــمت ديواريس قس

متر(5/60)ديواريست به فضاى حياط.
جنوبا:اول به طول دومتر(2).دوم كه غربيست به طول چهل سانتيمتر 
(0/40)ديوار تراس است.سوم به طول دومتر (2).چهارم كه شرقيست به 
ــتاد سانتى  ــت.پنجم به طول پنج متر وهش ــه متر (3)ديواريس طول س

متر(5/80)ديوار تراس است هر پنج قسمت به فضاى حياط.
غربا:اول به طول يك متر و نود وپنج سانتى متر (1/95)ديواريست به 
ــر (4/45) ــانتى مت ــه طولچهار مترو چهلو پنج س ــاى حياط.دوم ب فض

ديواريست اشتراكى باقطعه هشت تفكيكى. سوم كه شماليست به طول 
ــانتى  ــر (1/60).چهارم به طول چهل س ــانتى مت ــصت س يك متر وش
متر(0/40)ديواريست.پنجم به طول يك متر وشصت سانتيمتر (1/60)

پنجره و ديواريست اين سه  سه قسمت به داكت.ششم به طول چهار متر 
ــانتى متر (4/40)ديواريست اشتراكى با قطعه هشت تفكيكى. وچهل س
كف با سقف طبقه تحتانى وسقف با كف طبقه فوقانى مشترك ميباشد.

حقوق ارتفاعى به شرح قانون تملك اپارتمانها وآئين نامه اجرايى آن.ملكى 
ــماره  ــه ش ــى ب ــده اجراي ــون پرون ــى مدي ــد رضاطوط ــاى محم آق
ــانى آزاد شهر خيابان شهيد بهشتى-شهرك  بايگانى9300034 به نش
شهيد كالهدوز-كوچه سعدى-مجتمع كسرى يك طبقه اول نيم بلوك 
جنوبى واحد شرقى بلوك Aمى باشد كه ملك مورد مزايده برابر گزارش 
ــترى داراى  ــمى دادگس ــناس رس ارزيابى مورخه 1395/12/08 كارش

مشخصات وتوضيحات به شرح ذيل ميباشد:
آپارتمان مورد نظر داراى پاركينگ و انبارى و داراى كاربرى مسكونى 
است.داراى امتيازات آب.برق.گاز ميباشد وبادر نظر گرفتن تمامى عوامل 
ــتصدوپنجاه ودو  موثر در قيمت گذارى ارزش ملك مذكور به مبلغ هش
ــده  ميليون وهفتصدوپنجاه هزار ريال(852/750/000 ريال)ارزيابى ش
است.و مطابق ماده 101-مفاد آيين نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجرا 
ــماره شصت و هشت هزار  ــند رهنى ش قطعيت يافته وملك فوق برابر س
ــاه  م آذر  ــم  هفده ــش(68776)مورخه  ش ــادو  وهفت ــد  وهفتص

ــيصدونود(1390/09/17)تنظيمى دفتر خانه اسناد رسمى  يكهزاروس
شماره هشتادوهفت(87)-گنبد درقبال طلب بانك اقتصاد نوين شعبه 
گنبد كاووس از آقاى على طوطى فرزند حسين به مبلغ ششصدوبيست 
ميليون ريال(620/000/000 ريال) در رهن قرار گرفته است لذا بستانكار 
ــصت ونه  ــات خود به مبلغ يك ميلياردو يكصدوش جهت وصول مطالب
ــال  ــش ري ــود ش ــزار و ن ــش ه ــادو ش ــدو هفت ــون وپانص ميلي
(1/169/576/096ريال)ونيم عشر اجرائى دولتى به مبلغ پنجاه وهشت 
ــار  ــتصد و چه ــزار وهش ــت ه ــاد وهش ــد هفت ــون و چهارص ميلي
ــاب)تقاضاى مزايده ملك مورد  ــال(58/478/804 ريال)(على الحس ري
ــت.لذا مزايده راس ساعت 9 الى 12 صبح روز دوشنبه  وثيقه رانموده اس
ــيصدو نودوشش(1396/11/30)در  ــى ام بهمن ماه يكهزار وس مورخ س
ــناد وامالك آزادشهر واقع در شهرك شهيد  محل شعبه اجراى ثبت اس
كالهدوز نبش پاسدار 5برگزار ميگردد.مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادى از طرف خريدارين نقدا فروخته مى شود. الزم 
به ذكر است پرداخت حق مزايده و كليه هزينه هاى اجرائى و بدهى هاى 
ــهردارى و غيره تا روز مزايده اعماز  مربوط به آب و برق وگاز وماليات و ش
اينكه رقم آن معلوم شده يا نشده بر عهده برنده مزايده ودر صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد بهبرنده مزايده 
مسترد خواهد شد ونيم عشر وحق مزايده نقدا وصول مى گردد.متقاضيان 
پنج روز قبل از مزايده با هماهنگى بستانكار وشعبه اجراى ثبت آزاد شهر 
ميتوانند از ملك بازديد نمايند .ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى 
گردد.مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت ومكان مقرر برگزار 

خواهد شد./.
تاريخ انتشارروز سه شنبه 1396/10/26
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آگهى مزايده
ــى  اجراي ــده  پرون ــوال  ام ــده  ي مزا ــى  آگه

كالسه139304012416000078
ــتگاه آپارتمان در قطعه پانزده  ــدانگ يك دس ــند مالكيت شش س
ــتاد  ــاحت هش ــوم جنوبى بلوك اول به مس تفكيكى (15)واقع طبقه س
ــيمتر مربع(25/82)كه دو مترو چهل و  ودومتر مربع وبيست و پنج دس
ــقف ميباشد كه داراى پالك  ــيمتر مربع(2/44)آن تراس مس چهار دس
شماره يكهزاروچهارصد ويازده فرعى از يكهزار ويكصدوبيست ودو فرعى 
ــى(9/44/1122/1411- اصلى) واقع در  از چهل و چهار فرعى از نهاصل
اراضى تيالن شهرك شهيد كالهدوز بخش هشت حوزه ثبتى  آزاد شهر 
ــاحت چهار متر مربع و هفتاد ودو  ــماره هفده به مس بانضمام  انبارى ش
ــماره  ــام جنوبى وپاركينگ ش ــت ب ــيمتر مربع(4/72)واقع در پش دس
ــيمتر مربع واقع در  ــاحت هفده متر مربع و شش دس پانزده(15)به مس
ــهم از عرصه كل و ساير مشاعات و  پيلوت جنوبى همين بلوك با قدر الس
مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرائى آن با حدود 

مشخصات:
ــانتيمتر (4/15)درب و  ــزده س ــول چهرمتر و پان ــماال:اول به ط ش
ــت به راه پله.دوم كه شرقيست به طول يك متر وبيست سانتى  ديواريس
ــانتيمتر (0/50).چهارم كه غربى به  ــوم به طول پنجاه س متر (1/20).س
ــمت اخير  ــه قس ــانتى متر (1/20متر)هر س ــت س طول يك متر و بيس
ديواريست به داكت.پنجم به طول سه متر وسى و دو سانتى متر و پنجره 

و ديواريست به فضاى پاسيو.
ــانتى متر(3/27) ــت و هفت س ــه متر و بيس ــرقا:اول به طول س ش
ــانتى  ــت به طول نود س ــاى حياط.دوم كه جنوبيس ــت به فض ديواريس
متر(0/90).سوم به طول چهل سانتى متر.چهارم كه شماليست به طول 
نود سانتى متر (0/90)سه قسمت اخير ديواريست به داكت.پنجم به طول 

پنج متر وهفتادونه سانتى متر(5/79)ديواريست به فضاى حياط.
ــانتى متر (6/80)پنجره  ــتاد س ــش متر و هش جنوبا:اول به طول ش
وديواريست.دوم كه شرقيست به طول سى وپنج سانتى متر (0/35).سوم 
به خط منحنى به طول يك متر و نودو پنج سانتيمتر 1/095)دو قسمت 

اخير ديواريست  به تراس هر سه قسمت اخير به فضاى حياط.
غربا:به طول يك متر و پنجاه سانتى متر (1/50)ديواريست اشتراكى 
باقطعه شانزده تفكيكى.دوم كه شماليت به طول چهل سانتيمتر (0/40).

سوم به طول چهل سانتى متر(0/40).چهارم كه جنوبيست به طول چهل 
سانتى متر (0/40)هر سه قسمت اخير ديواريست به داكت.پنجم به طول 
هفت متر و پنجاه سانتى متر (7/50)ديواريست اشتراكى باقطعه دوازده 
تفكيكى.ششم كه شماليست به طول هفتاد  سانتيمتر (0/70).هفتم به 
ــمت اخير ديواريست به داكت  ــانتى متر (0/90) هر دو قس طول نود س
ــقف با پشت بام مشترك است.حقوق  كهكف باسقف طبقه تحتانى وس
ارتفاقى به شرح قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرائى آن.ملكى آقاى 
على طوطى فرزند حسين راهن پرونده اجرائى (9300035)به نشانى ازاد 
ــدار سوم مجتمع كسرى سوم واقع در  شهر خيابان شهيد كالهدوز پاس
طبقه سوم جنوبى بلوك اول به كد پستى 4961744889 مى باشد.كه 
ملك مورد مزايده برابر گزارش ارزيابى شماره 1396/03/22/01 مورخه 
مورخه 1396/03/22 كارشناسان رسمى دادگسترى داراى مشخصات و 

توضيحات به شرح ذيل ميباشد:
مجتمع وبالطبع آپارتمان مورد نظر داراى پاركينگ و انبارى ودر حال 
ــكونى است.قدمت بنا حدودا ده سال از نوع اسكلت  حاضر  باكاربرى مس
ــامل دوخوابه.هال وپذيرايى.آشپزخانه اپن  بتن با سقف تيرچه بلوك ش
ــويى با نماى داخلى گچ كارى ونماى خارجى  ــرويس حمام ودستش وس
سنگ كارى به همراه انشعابات مسكونى آب.برق وگاز مى باشد.موقعيت 
ــد و از نظر ظاهرى اعيانى  ــكونى در منطقه خوب شهر مى باش ملك مس

ــع عوامل موثر در  ــا توجه به موارد فوق و جمي ــبى دارد.ب وضعيت مناس
ــى ارزيابى  ملك مذكور از قرار متر مربع يازده ميليون و پانصد  كارشناس
ــاه وپنج هزار  ــارد و يكصدو پنج ــك ميلي ــا به مبلغ ي ــزار ريال جمع ه
ــده است و مطابق ماده 101-  ريال(1/000/155/000 ريال)ارزيابى  ش
مفاد آيين نامه اجراى اسناد رسمى الزم االجراقطعيت يافته و ملك فوق 
ــيصد و هشتاد وشش(70386) ــند رهنى شماره هفتادهزارو س برابر س
مورخه بيست وششم تيرماه يكهزار وسيصد ونود ويك (1391/04/26)
ــناد رسمى شماره هشتاد وهفت (87)-گنبد در  تنظيمى دفتر خانه اس
ــد كاووس از آقاى على طوطى فرزند  ــال طلب بانك اقتصاد نوين گنب قب
حسين به مبلغ چهارصدو هفتاد ميليون ريال (470/000/000 ريال )در 
ــت لذا بستانكار جهت وصول مطالبات خود به مبلغ  رهن قرار گرفته اس
ــش هزار ونهصدو  ــون ويكصد وهفتاد وش ــد وپنجاه وهفت ميلي هفتص
نودوشش ريال (757/176/996 ريال)ونيم عشر اجرائى دولتى به مبلغ 
سى و هفت ميليون و هشتصدو پنجاه وهشت هزار و هشتصد وچهل و نه  
ــاب) تقاضاى مزايده ملك مورد  ريال (37/858/849 ريال)(على الحس
وثيقه را نموده است.لذا مزايده راس ساعت 9الى 12صبح روزشنبه مورخ 
بيست وهشتم بهمن ماه يكهزار وسيصدو نودو شش(1396/11/28)در 
ــعبه اجراى ثبت اسناد و امالك آزادشهر واقع در شهرك شهيد  محل ش
كالهدوز نبش پاسدار 5 برگزار ميگردد.مزايده از مبلغ ارزيابى شروع و به 
باالترين قيمت پيشنهادى از طرف خريداران نقدا فروخته مى شود.الزم 
به ذكر است پرداخت حق مزايده وكليه هزينه هاى اجرائى و بدهى هاى 
مربوط به آب و برق وگاز و ماليات و شهردارى و غيره تا روز مزايده اعم از 
اينكه رقم ان معلوم شده يا نشده بر عهده برنده مزايده ودر صورت وجود 
ــازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده  م
مسترد خواهد شد ونيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد.متقاضيان 
پنج روز قبل از مزايده با هماهنگى بستانكار وشعبه اجراى ثبت آزاد شهر 
مى توانند از ملك بازديد نمايند.ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى 
گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت ومكان مقرر برگزار 

خواهد شد./.
تاريخ انتشار:روز سه شنبه 1396/10/26

رضا باقرى/كفيل اداره ثبت اسناد و امالك آزاد شهر
-------------------------------

مزايده-گنبد كاووس
ــترى  ــعبه اول احكام مدنى دادگس ــه 960946 ش در پرونده كالس
ــتان گنبد كاووس محكوم عليه شركت تعاونى گردشگرى سبز  شهرس
ــانى شهرستان گنبد ميدان امام عليبلوار شهيد  گشت (هيركانيا)به نش
ــت مبلغ  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــاوش محك ــر ه ــيرازى هايپ ــاد ش صي
48,441,961ريال درحق محكوم له و  پرداخت مبلغ1,500,000ريال 
بابت هزينه اجرا در حق دولت .كه درقبال آن وحسب گزارش شماره.96
ــماره 1396,051711- 8519,5,562مورخ1396,05,17وگزارش ش
ــه  ــتان گنبد كاووس تعداد س ــرى    12شهرس 96,8519,5,562كالنت
دستگاه كام يوتر شخصى وتعداد يك دستگاه صندوق فروشگاهى با ابزار 
متعلقه شامل مانيتور.كيبورد.باركدخوان وصندوق پول و رينتر از محكوم 
ــت تحويل امين اقاى مجيد ساعدى  ــركت گردشگرى سبز گش عليه ش
ــخ  ــناس در تاري ــه كارش ــب نظري ــت و حس ــده اس ــى گردي اردهائ
ــامل مانيتور  ــخصى ش ــر ش ــتگاه كامپيوت 1396,06,02ارزش هردس
ــدل دى645و رم 4گيگى  ــده م ــچ وكيس با پردازن ــونگ 17اين سامس
ــارد 500گيگ وموس  ــورد وه ــل وكارت گرافيك انب ــورد اينت ومادرب
وكيبوردجينيوى به مبلغ 6,000,000ريال وحسب نظريه كارشناس در 
تاريخ1396,07,23ارزش يك دستگاه صندوق فروشگاهى با ابزار متعلقه 
ــول وپرينتر به مبلغ  ــوان وصندوق پ ــورد باركد خ ــامل مانيتور.كيب ش
19,500,000ريال مجموعا" 37,500,000ريال براورد وارزيابى گرديده 

است.
ــول محكوم از طريق مزايده بفروش  ازاينرو اموال مذكور جهت وص

ميرسد.
ــه  باالترين قيمت  ــروع وب ــناس ش 1.مزايده از مبلغ اعالمى كارش

پيشنهادى فروخته ميشود.
2.موعد مزايده روز دوشنبه مورخه 1396/11/23 ساعت 9 الى 10 

ميباشد.
3.مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد.

ــعبه اول حقوقى دادگسترى  4.مكان مزايده اجراى احكام مدنى ش
شهرستان گنبد كاووس ميباشد.

ــل از تاريخ مزايده از ملك مذكور  5.متقاضيان ميتوانند پنج روز قب
بازديد نمايند.

6.اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى گردد.
7.برنده مزايده مكلف است ده درصد بهاى پيشنهادى خويش را فى 
ــترى توديع والباقى آنرا در مهلت يك ماه به  المجلس به صندوق دادگس

حساب مذكور واريز ى از وى در حق دولت ضبط مى گردد.
ــراى متقاضيان الزامى  ــايى معتبر ب ــتن كارت شناس 8.بهمراه داش

است.
ــترى شهرستان گنبد  ــعبه اول اجراى احكام مدنى دادگس مدير ش

كاووس-مغربى قوجق



بورسبورس 6
آغاز و اتمام پذيره نويسى اوراق مشاركت ليزينگ 

ايران و شرق در فرابورس
ــتدهاى فرابورس ايران در ميانه هفته معامالتى  دادوس
ــارى با خريد و فروش 440 ميليون ورقه به ارزش بيش از  ج
ــال پايان پذيرفت كه اين ميزان  يك هزار و 572 ميليارد ري
ــه در بيش از 42 هزار دفعه رقم خورد. بدين ترتيب در  مبادل
حالى كه ارزش معامالت كاهش يافت اما حجم دادوستدها 
ــد.به گزارش روابط  ــبت به روز گذشته با رشد مواجه ش نس
ــته شاخص كل  عمومى فرابورس ، در جريان بازار روزگذش
ــد 1,6 واحدى بسنده كرد تا آيفكس در  فرابورس نيز به رش
نزديكى ارتفاع 1088 واحدى بايستد. در حالى كه نمادهاى 
ــى بر اين نماگر  ــرس» تا 2 واحد تاثير منف ــز» و «زاگ «هرم
ــاى «مارون»،  ــب نماده ــر مثبت از جان ــتند، اما تاثي داش
ــرانل»، «ارفع» و «شراز» تا سطح حداكثر  «خراسان»، «ش
ــد 1,6 واحدى اين نماگر را در پايان  2,6 واحد در نهايت رش
ــى اوراق  ــته در اين بازار پذيره نويس ــازار رقم زد.روز گذش ب
مشاركت ليزينگ ايران و شرق در نماد «شرق1400» با نرخ 
ــد كه در همان روز  ــد به مدت 7 روز كارى آغاز ش 18 درص
نخست، كل اين اوراق در حجم 240 هزار ورقه به ارزش 251 
ميليارد و 520 ميليون ريال رقم خورد.سهامداران روزگذشته 
ــهم به ارزش افزون بر 430 ميليارد  بيش از 152 ميليون س

ريال را نيز در مجموع بازارهاى اول و دوم دادوستد كردند.
    

دليل اصلى افزايش قيمت نماد بورس ها
مديرعامل بورس انرژى در مورد نوسان قيمت سهام اين بازار 
مالى در روزهاى اخير گفت: بازارهاى مالى همچون نمادهاى 
ــورس، بورس تهران و بورس كاال همگى در  بورس انرژى، فراب
روزهاى اخير با رونق معامالتى و افزايش قيمت سهام رو به رو 
شده اند.به گزارش فارس، سيد على حسينى با بيان دليل رشد 
قيمت سهام بورس انرژى، در مورد عرضه احتمالى نفت خام در 
ــازار فيزيكى بورس انرژى گفت: اطالعات موجود در اين باره  ب
اطالع رسانى شده و ازسهامداران درخواست مى شود، بر اساس 
ــايعات تصميم گيرى نكنند.وى افزود: بازار سهام اغلب به  ش
ــهم و درآمدزايى پيش روى آن واكنش  داده هاى آينده يك س
ــت كه از  ــان مى دهد. در مورد بورس انرژى اما مدت ها اس نش
شرايط مطلوب اين بازار و آينده رو به رشد آن سخن گفته اند كه 
ــاى واقعى بورس انرژى بوده  البته اين تحليل ها بر پايه داده ه
است.وى با اشاره به افزايش قيمت ها در بازارهاى جهانى نفت 
ــدى قيمت نفت خام در بازارهاى  خام عنوان كرد: افزايش ج
ــت جهانى نفت برنت از  ــترين قيم جهانى و ثبت ركورد بيش
دسامبر 2014 تاكنون خود محرك جدى براى افزايش ارزش 
معامالت بورس انرژى محسوب مى شود كه به افزايش قيمت 
تمامى فرآورده هاى پااليشى و بيشتر محصوالت پتروشيمى نيز 
ــد قيمت دالر در بازار داخلى را  منجر شده است.حسينى رش
محرك ديگرى براى افزايش قيمت ها و مخصوصاً تقويت حجم 
صادرات دانست و گفت: تمامى اين موارد بر درآمدزايى بورس 
ــت. در مورد درآمدزايى بورس انرژى نيز  انرژى مؤثر بوده و هس
شاهد وضعيت نسبتاً مطلوبى هستيم كه رصد وضعيت مالى 
ــركت در سامانه كدال نيز همين مطلب را تأييد مى كند.به  ش
گفته مدير عامل بورس انرژى افزايش تعداد كاالهاى پذيرش 
ــترهاى جديدى براى رشد حجم و  ــده در بورس انرژى بس ش

ارزش معامالت را فراهم كرده  است.

خبر

خبر
صندوق هاى سرمايه گذارى، نوپا 

اما كارآمد
مديرعامل كارگزارى بانك آينده گفت 
: با كاهش نرخ سود بانكى از شهريور سال 
جارى، شاهد ورود حجم باالى نقدينگى 
به بازار سرمايه بوديم كه البته راهبرى اين 
ــرمايه گذارى به  ــا صندوق هاى س ورود ب
شكل بهينه در افزايش شاخص بازار اعمال 

شد.
ــا  ــو ب ــتياقى، درگفت وگ ــد اش احم
ــد اين  اقتصادآنالين مهمترين داليل رش
روزهاى شاخص را كاهش نرخ سود سپرده 
ــال جارى، نگاه  ــهريور س هاى بانكى از ش
مديريتى صندوق ها به سهام بنيادى، نگاه 
ــد دالر و افزايش قيمت  ــه روند رو به رش ب

جهانى كاموديتى ها برشمرد.
تا قبل از كاهش نرخ سود سپرده بانكى 
ــهريوماه  ــزى در ش ــك مرك ــوى بان از س
گذشته، e/p  سپرده 4,5 بود كه در همان 
ــرمايه روى عدد 6 بود و  زمان e/p بازار س
نتيجتاَ بصورت منطقى نبايد انتظار آن مى 
ــذارى در بازار بورس  ــرمايه گ رفت كه س
جذابيت خاصى را براى سرمايه گذاران در 
ــد. لذا با كاهش نرخ سود  ــته باش بر داش
سپرده از سوى بانك مركزى، توجه فعاالن 
ــوى بازار سرمايه منعطف  اقتصادى به س
ــد كه به رونق هرچه بيشتر بازار بورس  ش
ــد.اما در اين بين نكته قابل تامل  ختم ش
ــرمايه گذارى در  حضور صندوق هاى س
انتقال بهينه حجم نقدينگى به بازار بورس 
است. از ديگر نكات مثبتى كه مى توان در 
ــت تثبيت نرخ سود اوراق بدهى  نظر داش
ــزا" در فرابورس در 16  دولتى با نماد "اخ
ــن بازدهى در  ــرا كه اگر اي ــد بود.چ درص
ــد باقى بماند نمى  ــدود 16 يا 17 درص ح
ــمار  ــرمايه به ش تواند رقيبى براى بازار س
ــپرده  ــود س بيايد.در نتيجه حفظ نرخ س
ــدود 15 درصد و اوراق بدهى  بانكى در ح
دولتى با نرخ 16 درصد مى تواند همچنان 
ــراى بازار  ــش روزهاى طاليى ب نويد بخ

سرمايه باشد.
ــك آينده  ــزارى بان ــل كارگ مديرعام
ــن را نيز در نظر  ــزود، بايد اي همچنين اف
داشت كه ورود افسار گريخته اوراق بدهى 
ــى تواند موجب  ــى در بازار بورس م دولت
افزايش نرخ اوراق مذكور را فراهم و به تبع 
ــته  ــرمايه داش ــر منفى بر بازار س آن تاثي

باشد.
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ــى بورس كاال با ايجاد توازن  شاه ويس
در بازارها به طور مستقيم و غير مستقيم 
در بهبود توزيع درآمدها و كاهش نرخ فقر 
ــق مختلف و قلمروهاى مختلف  در مناط

بازار اثر گذار است.
بورس هاى كاال و ابزارهاى نوين مالى 
ــتفاده در آنها را مى توان آخرين  مورد اس
زنجيره از فرآيند گسترش و توسعه بازارها 
ــخ به نياز اقتصاد به  ــت كه در پاس دانس
افزايش شفافيت و اطالع رسانى،مديريت 
ــى از نوسان قيمت ها،  ــك هاى ناش ريس
سازماندهيبازارها در جهت ارتقاء كارايى 
ــش هزينه هاى  ــان خالصه كاه و به بي

مبادله، ظهور يافته اند.
ــعه  ــتا، راه اندازى و توس ــن راس در اي
ابزارهايى همچون صندوق هاى كااليى، 
ــتقه از جمله  ــعه بازار ابزارهاى مش توس
ــاى اختيارمعامله در كنار رونق  قرارداده

بازار آتى سكه، بهره گيرى از ابزار گواهى 
ــاد قراردادهاى  ــى و انعق ــپرده كاالي س
بلندمدت در حوزه پتروشيمى همگى از 
ــان مى دهد بورس  مواردى است كه نش
ــى وارد دومين دهه  ــران در حال كاالى اي
ــده كه از حالت معامالت  فعاليت خود ش
ــمت ارايه  ــدى و فيزيكى صرف به س نق
ــاى نوين مالى  ــى و ابزاره ــات مال خدم

حركت كرده است.

مهندسى اقتصادى با ابزارهاى 
بورس كاال

ــاه  ــان ش در همين ارتباط دكتر ساس
ويسى، اقتصاددان و رئيس مركز مطالعات 
ــران در ارزيابى  ــگاه ته ــردى دانش راهب
ــورس كاالى ايران در  ــرد و نقش ب عملك
توسعه اقتصادى به "پايگاه خبرى بورس 
كاالى ايران" گفت:  توسعه اقتصادى در 

قلمرو اقتصادى جنبههاى مختلفى دارد 
ــيعى از قابليت  و مى تواند طيف هاى وس
ــاى كمى و كيفى را با خود همراه كند.  ه
ــالف نظرهاى  ــر از اينكه اخت ــرف نظ ص
مختلفى در اينكه توسعه اقتصادى در چه 
ــزارى و قابليتى و در چه  ــير و با چه اب مس
ظرفيت، حجم و اندازه اى و با چه عواملى 
ــد، بايد عنوان  مى تواند نقش آفرين باش
ــى يا معمارى اقتصادى  كرد كه مهندس
پايدار به شدت با محيط اقتصادى، ثبات 
ــت ها و رفتارى كه عناصر اصلى اين  قيم
ــكل مى  اقتصاد مثل كاال و خدمات را ش

دهند با خود همراه مى كند.
ــه خيلى از  ــى با بيان اينك ــاه ويس ش
ــود را با  ــد خ ــعى مى كنن ــورها س كش
ــگام كنند و  ــادى هم ــاى اقتص رفتاره
استعداد و قابليت اقتصادى خود را در اين 
ــيارى از  ــه كارگيرند، گفت: بس ــوزه ب ح
ــعه  ــتند توس ــالش هس ــورها در ت كش
ــازى هاى  ــود را با رفتارس ــادى خ اقتص
اقتصادى مبتنى كنند البته با مسيرهايى 
ــته  ــرعت و قابليت داش كه هم افزايى، س
ــره ورى عوامل را با  ــد و به عبارتى به باش
ــا در نظر گرفتن اين  ــود همراه كند؛ ب خ
ــرى از پيامدها در مسير اين  موارد يكس

قابليت اقتصادى متصور است.
ــزود: وقتى  ــگاه اف ــن مدرس دانش اي
ــاى مالى و بازار  ــزارش عملكرد بازاره گ
ــرمايه را ارزيابى مى كنيم، با توجه به  س
مزيت هايى كه به خصوص بورس كاال با 
ــد  ــه نظر مى رس ــراه دارد، ب ــود هم خ

ــرى از روش ها و  ــن كردن يكس جايگزي
ــه عملكرد بهتر  ــت ها مى تواند ب سياس
اقتصادى كمك كند و فرآيند پيشرفت و 
قابليت مند شدن مهندسى اقتصادى را 
آسان كند كه البته تجارب كشورها، اندازه 
گيرى دقيق محيط هاى اقتصاد و نقشى 
كه عوامل مختلف و متغيرها در آن دارند، 
ــن نقش ها  ــتگى اي كمك كننده برجس

است.

پيامدهاى نوسان قيمت ها بر 
اقتصاد

وى ادامه داد: شايد يكى از مهمترين 
ــير با آن مواجه  پيامدها كه ما در اين مس
ــان قيمت ها است. چراكه  هستيم، نوس
نوسانات كم قيمت ها در نرخ رشد، ثبات 
ــاه اجتماعى  ــدارى و همچنين رف و پاي
اثرگذار بوده و بر سرعت توسعه و پيشرفت 
ــت؛ از اين رو، به نظر مى رسد در  موثر اس
ــانات قيمت مهمترين  سطح كالن نوس

تهديدات و مخاطرات را به وجود بياورد.
اين اقتصاددان به مخاطرات نوسانات 
قيمت در اقتصاد اشاره كرد و گفت: پايين 
آمدن تمايل به سرمايه گذارى و كاهش 
نرخ رشد اقتصادى و سطح رفاه در جامعه 
ــانات قيمت ها است كه اين  از نتايج نوس
موارد باعث مى رود يك كمينه و بيشينه 
اى را به عنوان خط متعادل اقتصادى در 

مدل اقتصادى خود تعريف كنيم.
اين اقتصاددان عنوان كرد: به نظر مى 
ــاس اهداف  ــم براس ــر بخواهي ــد اگ رس

ــطح  اقتصادى خود از جمله باالبردن س
ــتغال و  ــطح رفاه و اش توليد، افزايش س
ــهم در  ــبى و باالبردن س مزيت هاى نس
ــت گذارى و  بازارهاى بين المللى، سياس
ــود را دقيق تر  ــادى خ ــدل هاى اقتص م
تعريف كنيم. در اين بين حتما در سطح 
ــرى از آثار و انگيزش  خرد اقتصاد يك س
هاى منفى يا كاركردهاى بازدارنده  را هم 
ــم؛ از جمله  ــم پيش بينى كني مى تواني
اينكه تاثيرات پيش بينى نشده در قيمت 
هاى نسبى، يك عامل ضد توليد شناخته 
ــيارى از فعاالن  ــود؛ همچنين بس مى ش
ــتن تصويرى  اقتصادى در صورت نداش
روشن از آينده قيمت ها، مزيت اقتصادى 
ــه ارائه مى  ــبى توليد و خدماتى ك و نس

كنند را از دست مى دهند.
ــاه ويسى به تغييراتى كه در فصول  ش
مختلف در حوزه كشاورزى رخ مى دهد 
ــت: فصول مختلف  ــاره كرد و گف نيز اش
ــد و قيمت به  ــى را در مدل تولي تغييرات
ــى توليد را به  ــود مى آورد و مهندس وج
ــد و در نهايت در بازدهى  چالش مى كش
ــى آورد و  ــول مخاطره به وجود م محص
منافع اقتصادى را در فصول مختلف تغيير 
دهد. مثًال در بهار و پاييز تغييرات جوى و 
ــى و يا كاهش بارش ها، مزيت ها را  اقليم
در يك مكان تغيير مى دهد. يا در مكانى 
ــود دارد كه  ــت هاى عرضه وج محدودي
ــود مى آورد؛ با اين  چالش قيمتى به وج
ــانات  ــن نوس ــى از مهمتري ــير يك تفاس

مهندسى بازار، نوسانات قيمتى است.

نقش بورس كاال در افزايش سطح رفاه جامعه

ــش از 140000 كد  ــال 96 بي در س
ــده كه اين  ــى در بورس صادر ش معامالت
ــده  ــخاص براى اولين بار وارد بازار ش اش

اند.
به گزارش بورس تهران، حسن قاليباف 
اصل در خصوص تعداد كدهاى معامالتى 
ــال 96 بيش از  ــده گفت: در س ايجاد ش
ــد معامالتى در بورس صادر  140000 ك

شده كه اين اشخاص براى اولين بار وارد 
ــرمايه گذارى در ابزارهاى  بازار شده و س
ــورس تهران را تجربه  معامالتى متنوع ب

مى كنند.
ــم كدهاى  ــه رق ــن مقايس وى ضم
معامالتى صادر شده با دوره مشابه سال 
قبل افزود: كدهاى معامالتى صادر شده 
بيش از 52 درصد افزايش داشته است كه 

نشانگر ورود سرمايه گذاران و وجوه جديد 
به بازار است.

ــه  ــران ب ــورس ته ــل ب ــر عام مدي
سرمايه گذاران توصيه كرد تا با مطالعه و 
ــرمايه شوند و توضيح  آگاهى وارد بازار س
داد: هم در دوره ركود و هم در دووه رونق، 
سرمايه گذاران بايد با مطالعه و آگاهى در 
بازار حضور يابند و با پس اندازهايى كه در 

كوتاه مدت به آن نياز ندارند ورود به بازار 
داشته باشند.

ــرمايه  ــخنگوى بورس تهران به س س
ــى و  ــذاران تاكيد كرد با ديد كارشناس گ
ــازار نگاه كنند و  ــدگاه بلند مدت به ب دي
همچنين مى توانند از خدمات مشاوران 
ــرمايه گذارى يا سبدگردانى نيز بهره  س

ببرند.

قاليباف اصل افزود: سرمايه گذارانى 
ــب يا دانش الزم براى  كه فرصت مناس
ــى اطالعات مالى و وقايع شركت  بررس
ــا را ندارند از بازار دورى نكنند بلكه با  ه
بهره گيرى از روش هاى غيرمستقيم و 
ــرمايه  خريد واحدهاى صندوق هاى س
گذارى حضور پيوسته در بازار را تجربه 

ــد. كنن

افزايش 52 درصدى كدهاى معامالتى صادره در بورس تهران

 فروش اموال غير منقول  به موجب دادنامه به شماره 9609972161600725 صادره از 
شعبه 80 دادگاه عمومى تهران و در خصوص پرونده فوق به كالسه اجرايى 960222/80/ج 
خواهان سعيده كاوه مريان عليه آقاى بهمن مهرافزا به خواسته دستور فروش ملك مشاع به 
شماره پالك ثبتى 5728 فرعى از 70 اصلى قطعه نه تفكيكى مفروز و مجزى شده از 1865 
فرعى از اصلى مذكور واقع بخش 11 حوزه ثبت ملك شميرانات استان تهران و تقسيم بهاى 
آن بين شركاى مشاعى پالك ثبتى فوق الذكر پس از ارجاع به احدى از كارشناسان رسمى 
دادگسترى به شرح ذيل توصيف اجمالى گرديد پالك ثبتى فوق الذكر به آدرس: تهران- ده 
ونك- خيابان شهيد مجيد پور تقاطع شهيد صادقى پالك 198 عبارت است از 5/4 دانگ از 
6 دانگ به شماره دفتر الكترونيكى 139620301056003210 شماره مالكيت 488168 
ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است ملك مذكور ساختمان يك طبقه قديمى ساز ميباشد 
نما سيمانى و در زمان تخريب و نوسازى داراى عقب نشينى خواهد بود در  ساختمان دوبر 
وضعيت موجود در قسمت جنوبى ملك داراى دو اتاق و يك انبارى كف موزائيك و ديوارها 
گچ و رنگ است آشپزخانه و حمام كف موزائيك ديوار قسمتى كاشى و قسمتى گچ و رنگ و 
فاقد كابينت است سيستم سرمايش كولر آبى و سيستم گرمايش بخارى گازى ميباشد لذا 
مبلغ  ارزش شش دانگ پالك فوق  كليه عوامل  نظر گرفتن  با در  و  مراتب فوق  به  توجه  با 
گردد  برآورد مى  تومان  ميليون  و هشتصد  ميليارد  معادل سه  ريال   38/000/000/000
بنابراين مقرر گرديد پالك ثبتى فوق الذكر در تاريخ 1396/11/25 از ساعت 11 الى 12 
ظهر از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد مزايده از قيمت كارشناسى پايه شروع و به 
كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد ثمن اوليه مزايده فى 
المجلس از خريدار اخذ و مابقى آن را خريدار مكلف است ظرف مدت يكماه از تاريخ مزايده 
به حساب شماره 2171399040008 سپرده دادگسترى نزد بانك ملى شعبه شهيد فهميده 
كد بانك 0342 واريز و قبض آن را به اين اجرا تسليم نمايد چنانجه مابقى  ثمن مزايده در 
مهلت مقرر پرداخت نگردد ده درصد اوليه ثمن مزايده به نفع دولت ضبط خواهد شد مزايده 
در ساعت مقرر در واحد مزايده اجراى احكام مدنى مجتمع قضايى شهيد صدر واقع در طبقه 

زيرزمين برگزار خواهد شد. 
تهران عمومى  دادگاه  شعبه 80  احكام  اجراى                      110/135228 

 آگهي مزايده اموال غيرمنقول  به موجب دادنامه شماره90242 مورخ 1390/3/18صادره از 
شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه طي پرونده اجرايي به كالسه900090/88/90/ج 
خواهان عفت محمدي خوانده محسن محمدي مبني بر دستور فروش پالك ثبتي6713/2358 
توسط  كه  آنان  به سهام  نسبت  طرفين  بين  فروش  از  حاصل  وجه  تقسيم  و  تهران  بخش2 
واقع  ملك  است.    گرديده  ارزيابي  و  توصيف  ذيل  شرح   به  دادگستري  رسمي  كارشناس 
به  ثبتي  خيابان بخشي فرد كوچه وحيد همتي پالك10- 1- مشخصات  آباد  نظام  تهران  در 
موجب نامه شماره78978/ش مورخ 1389/12/17 صادره از اداره ثبت اسناد و امالك سند 
مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين با ساختمان مستحدثه در آن به مساحت 84/07 مترمربع 
به پالك2358 فرعي از 6713 اصلي واقع در بخش2تهران ذيل ثبت شماره 56754 صفحه 
101 دفتر امالك جلد448 بنام عليرضا محدي ثبت و صادر و تسليم شده است سپس نامبرده 
برابر دادنامه حصر وراثت شماره1836 مورخ 1366/5/31 شعبه 69 دادگاه حقوقي 2 تهران 
فوت نموده كه وراث وي عبارتند از محمد حسن و محسن و اشرف و عفت و عشرت و شهرت 
همگي محمدي و نصرت كرمي همسر متوفي كه ورثه ديگري ندارد سپس خانم نصرت كرمي 
برابر دادنامه حصر وراثت518 مورخ 87/8/16 شعبه 91 دادگاه عمومي تهران فوت نموده 
كه وراث حين الفوت وي  عبارتند از عفت و اشرف و ممدحسن و حسين و شعرت و محسن 
همگي شهرت محمدي كه ورثه ديگري ندارد سپس خانم عشرت محمدي برابر دادنامه حصر 
وراثت 612 مورخ 87/6/11 فوت نموده كه وراث  وي عبارتند از مهكامه و مهدي و مهشيد 
و يگانه شهرت همگي سنايي فرد (فرزندان) و محمد سنايي فرد همسرمتوفي كه ورثه ديگري 
ندارد در نتيجه پس از انتقال سهام ساير مالكين موروثي طبق گواهي دفتر امالك خانم عفت 
محمدي نسبت به 7 سهم از 9 سهم و محسن محمدي نسبت به 2 سهم از 9 سهم ششدانگ 
 89/9/21 مورخ   56668 شماره  درخواست  موجب  به  محمدي  عفت  سپس  دارند  مالكيت 
تقاضاي افراز سهمي خويش از پالك فوق الذكر را نموده اند كه طبق ضوابط شهرداري غيرقابل 
افراز تشخيص داده شده است.   2- مشخصات فني و ظاهري و شرح بازديد حسب بازديد 
به عمل آمده بر روي عرصه ملك به پالك ثبتي 6713/2358 ساختماني 2 طبقه نما سنگ 
اسكلت فلزي درب ورودي نفر رو از پروفيل اهني دسترسي به طبقه اول از طريق راه پله 
فراهم شده است و ساختمان فاقد اسانسور است شامل طبقه همكف جهت دو اتاق تودرتو 
حياط با كف موزائيك كه در آن يك آشپزخانه بسته حمام و سرويس بهداشتي واقع شده است 
و طبقه اول شامل دو اتاق تودرتو و آشپزخانه در پاگرد خرپشته مي باشد ملك فوق الذكر در 
هنگام بازديد در اختيار مستاجر قرار داشت و داراي كنتور برق و انشعاب آب و گاز شهري مي 
باشد.   نظريه كارشناسي: باتوجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن كليه عوامل 
موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از 
سازمانها ارگانها بانكها شهرداري و هريك از اشخاص حقيقي و حقوقي و.  .   هرگونه بازداشتي 
و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معامالتي و خالفي و.  .   مبلغ 2/160/000/000ريال 
برآورد و اعالم نظر ميگردد.   بنابراين به تبعيت از ارزيابي انجام شده ارزش دو سهم مشاع 
از 9 سهم (سهمي آقاي محسن محمدي) برابر480/000/000ريال تعيين و برآورد مي شود 
كه مقرر گرديده در روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 مقارن ساعت 9 صبح در دفتر اجراي 
احكام مجتمع قضايي شهيد مدرس طبقه چهارم بنشاني تهران حكيميه تهرانپارس خ سازمان 
آب خ امام حسين(ع) مجتمع قضايي شهيد مدرس پالك ثبتي فوق از طريق مزايده بفروش 
برسد متقاضيان ميتوانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده با در دست 
داشتن قبض سپرده (كه از قبل بايد واريز نموده باشند) شركت نمايند مزايده از قيمت پايه 
را پيشنهاد دهند فروخته مي شود و في  قيمت  باالترين  به كساني كه  و  كارشناسي شروع 
المجلس ده درصد آن از برنده مزايده اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يك 
ماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اينصورت پس از كسر هزينه هاي اجرايي ده درصد بنفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد. 
 110/140144       دفتر اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران 

 آگهي مزايده  به موجب اجراييه 960050 صادره از شعبه103 مجتمع قضايي عدالت 
به  له خانم شهال تفضلي عليه آقاي فريدون تفضلي فرزند محمود محكوم عليه  تهران 
پرداخت 5 ميليارد و 577 ميليون و 255 هزار و 125 ريال به عنوان محكوم به و هزينه 
هاي كارشناسي پرداخته شده توسط محكوم له و مبلغ278 ميليون و 862 هزار و 756 
ريال به عنوان نيم عشر محكوم مي باشد به همين منظور دو سهم از هفت سهم ششدانگ 
يك قطعه زمين مشجر به مساحت 725 مترمربع واقع در قيطريه منظريه جنوبي حدفاصل 
قديمي و ناصري از طريق مزايده به فروش مي رسد نظريه كارشناس: يك قطعه زمين 
مشجر به مساحت725 مترمربع قطعه چهارم افرازي به شماره پالك6670 فرعي از 35 
اصلي مفروز از 19 فرعي از اصلي مذكور واقع در قيطريه بخش11 تهران با توجه به 
وضع موجود و جميع جهات موثر در ارزيابي ارزش ششدانگ ملك مذكور 116 ميليارد 
از هفت  كه دو سهم  برآورد شده است  تومان  ميليون  ميليارد و ششصد  يازده  ريال 
سهم ششدانگ آن به مبلغ 33/142/857/143ريال طبق مقررات از طريق مزايده 
حضوري در تاريخ23 بهمن ماه1396 ساعت 12 تا13 در محل اجراي احكام شعبه 103 
واقع در مجتمع قضايي عدالت به باالترين قيمت پيشنهاد شده فروخته خواهد شد جهت 
شركت در مزايده مي بايست چك رمزدار به ميزان ده درصد قيمت پايه تحويل دادورز 
برگزاركننده مزايده گردد خريدار بايد ده درصد مبلغ پيشنهادي را نقدا و في المجلس 
به صندوق دادگستري توديع و الباقي را ظرف مدت يك ماه بپردازد در غيراينصورت 
ده درصد پرداختي پس از كسر هزينه ها به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. 

تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   103 شعبه  دادورز     110/139841  

از شعبه183 دادگاه  به شماره صادره  اجراييه  به موجب  (نوبت دوم)  مزايده  آگهي   
عمومي تهران محكوم له : علي مدرس خياباني و محكوم عليه آقاي محمدباقر عليزاده به 
موجب اجراييه صادره مبني بر عدم پرداخت عدم تحويل دو واحد آپارتمان وديركرد در 
انجام تعهد بر همين اساس با درخواست محكوم له ملك توقيفي با مشخصات ذيل به 
مزايده گذاشته مي شود.   آگهي مزايده ملك سي و پنج صدم از يك دانگ از ششدانگ 
به مبلغ1/919/999/990ريال وفق ماده 51 قانون اجراي احكام يك قطعه زمين به 
مساحت198/90 مترمربع با پالك ثبتي به شماره15189 فريع از 116 اصلي مفروز 
سند  داراي  كه  تهران  بخش11  در  واقع  مذكور  اصلي  از  فرعي  ثبت1029  پالك  از 
با شماره دفترچه 196060 سري الف مورخ1375/6/21 بوده و در صفحه  مالكيت 
374 دفتر شماره792 تحت شماره164676 به ثبت رسيده و مالك ششدانگ عرصه 
آن محمدباقر عليزاده مي باشد.   مشخصات ملك به آدرس تهران سعادت آباد ميدان 
بهار 1 پ38 كه شماال بطول9 متر ديواريست به خيابان 9  سرو خيابان بخشايش ك 
متري موجود كه ماوراي آن فضاي سبز و شرقا بطول22/10 متر ديواريست به پالك 
مجاور و جنوبا بطول9 متر ديواريست به پالك مجاور و غربا بطول22 متر ديواريست به 
پالك مشخصات فني اعيان : اعيان ملك مذكور عبارتست از يك باب ساختمان احداثي 
6 طبقه (همكف+ زيرزمين+ 4 طبقه روي آن)و قدمتي حدود16 سال نماي ساختمان 
سنگ كف واحدها سراميك سرمايش كولر گرمايش بخاري و آپارتمان داراي انشعابات 
اين ملك فقط ارزش  كارشناس: درخصوص  نظريه  باشد  تلفن مي  و  گاز  و  برق  و  آب 
اخذ  عدم  دليل  به  ملك  اعياني  و  گرفته  قرار  مدنظر  ارزيابي  در  انشعابات  و  عرصه 
پايانكار و سند قابل ارزيابي نمي باشد لذا براساس اسناد و مدارك منضم در پرونده 
و ابرازي از طرفين دعوي و با توجه به موقعيت و عرصه و مقدار مساحت و اوضاع و 
احوال روز و با نظر به مندرجات اين گزارش و با در نظر گرفتن ساير عوامل عمده موثر 
به اشخاص  لحاظ هرگونه ديون ديون و بدهي احتمالي ملك  و صحت مدارك و بدون 
حقيقي و حقوقي و ادارات دولتي و خصوصي و در صورت نداشتن منع قانوني در نقل و 
انتقاالت ارزش پايه ششدانگ مورد كاشناسي برابر مبلغ 32/000/000/000ريال 
گرديده  مقرر  گردد  مي  اعالم  و  تعيين  تومان  ميليون  دويست  و  ميليارد  سه  معادل 
است ملك مزبور با اوصاف صدرالذكر در تاريخ96/11/17 از ساعت 10 الي11 صبح 
به فروش ميرسد  مزايده  از طريق  بعثت  احكام مدني مجتمع قضايي  اجراي  در محل 
قانون   51 ماده  وفق  از ششدانگ  دانگ  يك  از  پنج صدم  و  مزايده سي  پايه  قيمت 
اجراي احكام مدني ملك مزبور از پايه كارشناسي شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي 
فروخته و مبلغ ده درصد مزايده نقدا في المجلس از برنده مزايده اخذ و الباقي ثمن 
مزايده بايستي ظرف مهلت يك ماه از تاريخ مزايده به دفتر شعبه 183 دادگاه حقوقي 
تهران توديع گردد و در غير اينصورت مزايده تجديد و مبلغ ده درصد واريزي به نفع 

صندوق دولت ضبط خواهد شد. 
  110/139665       دادورز اجراي احكام شعبه 183 دادگاه حقوقي عمومي تهران 

آگهى ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست وضمائم به خوانده آقاي حسين بايرامي خواهان: 
وقت   785/218/96 پرونده:  كالسه  زاده  بيگ  ناصر  وكالت  با  نيا  شريف  حسين 
دادخواستى  خواهان  مطالبه  خواسته:   15:30 ساعت   96/11/30 دوشنبه  رسيدگى: 
تسليم شوراهاي حل اختالف تهران نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه ارجاع گرديده 
به  و  خوانده  نشاني  اعالم  از  خواهان  عجر  جهت  به  كه  شده  تعيين  رسيدگى  وقت  و 
درخواست وي و دستور شورا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك 
تا خوانده در وقت مقرر فوق در  از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود  نوبت در يكى 

جلسه دادگاه حاضر شود. 
 ضمنا وي ميتواند به دبيرخانه حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره5  مجتمع  شعبه  218  دفتر        110/139961  

آگهى درخواست گواهى حصر وراثت
آقاى غالمرضا ناظرى تيله نوئى فرزند اسماعيل  به شرح درخواستى 
ــت صدور  ــعبه ثبت گرديده درخواس ــماره 96-3-409 اين ش كه به ش
ــته كه محمد اسماعيل ناظرى  گواهى انحصار وراثت نموده و اعالم داش
تيله نوئى فرزند على به شماره شناسنامه 1071 صادره از گلوگاه در تاريخ 
16/9/96 در اقامتگاه دائمى خود در شهرستان گلوگاه فوت نموده و ورثه/

وارث حين الفوت وى عبارتند از/عبارتست از:
ــر، 650، 1333/1/10 ،  ــى اكب ــى ،عل ــى تيله نوي ــم رضاي ١)  مري

5799454103 مادر
ــداله، 1088، 1351/1/11،  ــى، اس ــه نوئ ــان تيل ــر قرباني ٢)  هاج

5799458621، همسر
ــماعيل، 1374/4/7 ،  ــد اس ــى ،محم ــه نوئ ــرى تيل ــرا ناظ ٣)  زه

5790042880، فرزند دختر
ــماعيل، 1381/11/12،  ــى ،محمد اس ــن ناظرى تيله نوئ ۴)  حس

5790091862، فرزند پسر 
قاضى شعبه سوم شوراى حل اختالف گلوگاه

 سيد ناصر احمدى
م-الف96/1258

دادنامه -------------------------------
ــعبه 30 شوراى  حل  ــه 9609988603000182 ش  پر ونده كالس
اختالف  مجتمع  امام  خمينى ( ره )  شهرستان كر مانشاه  تصميم نهايى 

شماره 
ــتان كر  ــانى  اس ــياه بانى  فرزند هادى  به نش  خواهان : آقاى عطا س
مانشاه  - شهرستان  كر مانشاه – شهر كر مانشاه – كيهانشهر  - بلوك 1 

كوچه 4- شهيد بهزاد سهرابى فر
ــره آبى  فرزند بهمن   به  ــهبازى  خ  خواندگان : 1- آقاى فريدون ش
ــت  كوى محمد ى پالك  ــاه  - كر مانشاه نقليه   بهداش ــانى كر مانش نش
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2- آقاى حمداله فعله گرى  فرزند عزت اله به نشانى

 خواسته :  الزام  به تنظيم  سند خودرو
ــتى  به شرح  فوق  به طرفيت خوانده   ــكار : خواهان دادخواس گر دش
تقديم  پس از ارجاع  و جرى تشر يفات  مقرر  قانونى قاضى  شورا با  مطالعه  
ــر  ــورتى  س اوراق  پرونده و مداقه  نظر در يكايك  آنها  و مالحظه  نظر مش
انجام  ختم رسيدگى  را اعالم و با استعانت  از خداوند  قادر متعال  به شرح 

آتى  انشا ء راى مى نمايد
ــت عطا سيابانى  بطر فيت  ــورا : در خصوص  دادخواس  راى قاضى ش
خواندگان  حمداله فعله گرى و فريدون  شهبازى خره آبى  بخواسته  الزام  
به تنظيم سند  با اين توضح  كه خواهان  بيان داشته  به موجب  قو لنامه  
ــتگاه  كاميون  بار بنز  مدل 1969 به رنگ نارنجى  به  90/11/4  يك دس
شماره پالك 19-ايران 215ع 43  از خوانده رديف اول  خريدارى و ايشان  
ــهبازى خره آبى  خريدارى  حال تقاضاى  صدور  نيز  آن را از فريدون  ش
ــته  را نموده اند  نظر به محتويات  و ارواق  پرونده و  ــرح خواس حكم  به ش
ــار هدف اقتصاد 96/8/30  اينكه  على رغم  ابالغ  در رو زنامه كثير االنتش
ــيدگى  حضور نيافته و اليحه اى  نيز  ــه رس خوانده رديف  اول  در جلس
ارسال نكر ده  است  اما خوانده رديف  دوم در جلسه حاضر  شده و اظهارات  
ــند  خواهان را قبول نموده اند  و حاضر به هر گونه  همكارى  در انتقال س
محضرى  مى باشند  بنابراين شورا  خواسته خواهان را محمول بر صحت 
ــواد 10و 221و223 قانون مدنى  ــه م ــتندا  ب ــخيص  داده  فلذا  مس تش
ومستندا به مواد 198و 522  قانون آيين دادرسى مدنى حكم  به الزام  به 
حضور  خواندگان در دفتر خانه  اسناد رسمى و انتقال سند خودرو كاميون  
بار بنز 1969  به رنگ نارنجى  به شماره پالك 19ايران 215ع 43 به نام 
ــغ 3515000 ريال   ــى  به مبل ــان  اقدام و همچنين  هزينه دادرس خواه
ــت روز  پس از  محكوم  و اعالم  مى دارد حكم  صادره  غيابى و ظرف بيس
ــت روز پس از آن قابل  ــعبه  و ظرف بيس ابالغ  قابل و اخواهى  در اين ش

تجديد نظر در دادگاه  عمومى – حقوقى كر مانشاه است. 
قاضى  شوراى  حل اختالف كر مانشاه عبدى

آگهى حصر وراثت-------------------------------
آقاى/خانم   كاظم  تكلو   شماره  شناسنامه 247به شرح  دادخواست  
به كال سه 1/906/96از اين دادگاه  در خواست  گواهى حصر وراثت نموده 
و چنين توضيح داده كه شادروا ن   آسيه  فريدونى   به شماره شناسنامه 
ــخ 96/9/2 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين  35در تاري
الفوت آن مرحوممنحصر است  به 1- مهوش تكلو  فرزند قاسم  ش ش 4 
نسبت با متوفى  دختر متوفى 2- شهناز تكلو  فرزند قاسم  ش ش 7471 
ــبت با متوفى  دختر متوفى3-  اختر تكلو  فرزند قاسم  ش ش 9255  نس
نسبت با متوفى  دختر متوفى4- يو نس تكلو  فرزند قاسم  ش ش 9 نسبت 
ــر متوفى5- كاظم  تكلو  فرزند قاسم  ش ش 427 نسبت با  با متوفى  پس
متوفى  پسر متوفى 6- هاشم تكلو  فرزند قاسم  ش ش 11227 نسبت با 
متوفى  پسر متوفى7- اعظم تكلو  فرزند قاسم  ش ش 4 نسبت با متوفى  

دختر متوفى
طبق اظهارات  خواهان  متوفى ورثه  ديگرى ندارد

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت  اينك با انجام تش
ــخصى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از  آگهى مى نمايد تا چنانچه ش
ــورا  ــر آگهى ظرف مدت يكماه به ش ــد از تاريخ نش متوفى نز/د او مى باش

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد  شد 
 شعبه يك  شوراى حل اختالف شهرستان كنگاور

دادنامه -------------------------------
ــه  9609984432400280 شعبه 4 دادگاه  عمومى  پرونده كالس
ــماره   ش ــى  نهاي ــم  تصمي ــاد   مهاب ــتان  شهرس ــى  حقوق

 9609974432401218
ــين به نشانى  استان  خواهان : آقاى رحمن محمودى آذر فرزند حس
آذربايجان غربى – شهرستان مهاباد – شهر مهاباد – پشت تپ – طرف 

شيالن – باغ صفا – كوچه دوم مدرسه صفا 
ــانى آذربايجان  ــن زاده فرزند پيروت به نش خوانده :  آقاى خالد حس
ــافعى – روبروى  مسجد جامع  غربى – مهاباد – خيابان  حافظ – امام ش

– فروشگاه كامران تپه رشى 
خواسته ها : 

1-مطالبه وجه بابت ...
2-تامين خواسته

دادگاه با بررسى  مجموع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى  را 
اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد .

راى دادگاه 
در خصوص  دادخواست آقاى رحمن محمودى  آذر فرزند حسين به 
ــته  مطالبه وجه  ــن زاده  فرزند بيروت به خواس طرفيت  آقاى خالد حس
سفته  به مبلغ دويست و نود و هفت ميليون و نهصد هزار ريال  به انضمام 
ــارت تاخير تاديه و تامين خواسته بدين توضيح  ــى و خس هزينه دادرس
ــيدگى  مورخ   ــات رس ــت تقديمى  و جلس ــرح دادخواس خواهان به ش
ــته : اينجانب   مبلغ  ــر دادگاه اظهار داش 96/8/10 و 96/9/26 در محض
ــيگار از خوانده  طلبكار بوده و نامبرده نسبت به  مذكور را بابت فروش س
پرداخت ثمن معامله  امتناع مى ورزد و براى اثبات  ادعاى  خود به گواهى 
گواهان  و استشهاديه  تنظيمى  استناد  نموده است خوانده با وصف ابالغ 
ــر آگهى  اخطاريه در جلسه ى مقرر حضور  قانونى اخطاريه  از طريق نش
نيافته  و ايراد و اعتراضى نسبت  به دعواى خواهان و مستندات  آن به عمل 
نياورده و دليلى بر پرداخت دين و برائت ذمه ى خويش ابراز نداشته است 
ــهادت شهود از گواهان  تعرفه شده  ــتماع ش دادگاه پس از صدور  قرار اس
ــهادت انجام كه مفاد  اظهارات  انان  مطابق با ادعاى  خواهان  ــتماع ش اس
ــت بنابراين  با توجه  به مراتب  مذكور و با استحصاب  بقاى  استحقاق   اس
خواهان را بر مطالبه  خواسته ثابت  تشخيص داده و به استناد  مواد  10 ، 
127 ،1258 ، 1215، 1215 ، 1316 ، 1317  قانون  مدنى و مواد  198 
ــى دادگاههاى  عمومى و  ــون آيين دادرس ، 230 ، 231 ، 515 ، 519 قان
انقالب در امور مدنى راى بر محكوميت  خوانده  به پرداخت  مبلغ   دويست 
ــود و هفت ميليون  نهصد هزار ريال  بابت اصل دين و پرداخت هزينه  و ن
دادرسى به ماخذ محكوم به در حق خواهان  صادر و اعالم مى نمايد  و در 
خصوص  مطالبه خسارت تاخير تاديه ،  با توجه به عدم احراز  تمكن  مالى 
ــى دادگاههاى   ــون  موضوع منطبق با ماده  522 قانون آيين دادرس مدي
ــت لذا مستنداَ به مواد مذكور  و ماده  عمومى و انقالب در امور مدنى نيس
197 قانون اخير  الذكر  حكم به بى حتى و رد آن صادر و اعالم مى گردد 
ــت روز پس از ابالغ  قابل واخواهى در اين  راى صادره غيابى  و ظرف بيس
شعبه  و پس از انقضاى  مهلت واخواهى ظرف بيست روز قابل تجديد نظر 
ــى  در دادگاه محترم  تجديد نظر  ــد نظر  خواه ــرم تجدي در دادگاه  محت
استان  آذربايجان غربى مى باشد در خصوص  صدور  قرار تامين  خواسته  
ــورخ  96/04/17  صدور قرار تامين  ــر به اين دادگاه  برابر تصميم م ،  نظ
خواسته را موكول  به توديع خسارت احتمالى نموده است و با وجود ابالغ 
ــتا  اقدامى  به عمل  به خواهان و مضى مدت  طوالنى  نامبرده  در اين راس
ــتناد بند ((د)) ماده 108 و 115 قانون آيين  ــت بنابراين  با اس نياورده اس
ــرار رد تامين  ــالب  در امور مدنى ق ــاى عمومى و انق ــى دادگاهه دادرس
خواسته  را  صادر و اعالم مى نمايد  قرار مذكور  به استناد  ماده  119 قانون 
ــى دادگاههاى عمومى  و انقالب  در امور مدنى قطعى و غير  آيين دادرس

قابل تجديد نظر است.431 
  رئيس شعبه چهارم دادگاه حقوقى مهاباد 

متن آگهى -------------------------------
محكوم له : باقر  فضليان 

محكوم عليه :  صديقه شريفى 
ــره  در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه  كه  پيرو آگهى  هاى منتش
ــود  طبق اجرائيه صادره از شوراى   ــد ابالغ مى ش مجهول المكان مى باش
ــه  960192 به موجب دادنامه  حل اختالف  اروميه كه در پرونده كالس
شماره  71100714 مورخ  96/08/24 صادره از شعبه 61 محكوم عليه 
ــال  به انضمام مبلغ   ــت  مبلغ  چهل و پنج ميليون ري ــوم به پرداخ محك
ــى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سر  782500 ريال بابت هزينه دادرس
رسيد چكها لغايت  زمان اجراى حكم در حق محكوم له مى باشد.پرداخت 
ــاى اجرائى بر عهده محكوم عليه مى  ــر  حق اجرا  و نيز هزينه ه نيم عش
باشد.بديهى است باتوجه  به غيابى بودن حكم ، اجراى حكم غيابى منوط  
به معرفى ضامن  معتبر  با اخذ تامين متناسب از محكوم له ، يا ابالغ واقعى  
اجرائيه  به محكوم عليه لذا مفاد اجرائيه  صادره يك نوبت در اجراى  ماده  
ــى  در يكى از جرايد كثير  ــون اجراى  احكام مدن ــاده  9 قان 73  آ.د.م و م
ــبت به  ــار  آگهى  نس ــار  درج ميگردد تا ظرف ده روز  پس از انتش االنتش
ــردد. در غير اينصورت  واحد اجراى احكام  ــراى مفاد اجرائيه  اقدام  گ اج
ــبت به اجراى  مدلول اجرائيه  و وصول  هزينه  اجرايى  طبق مقررات نس

اقدام خواهد نمود.1730 
  رئيس شعبه  61 شوراى حل اختالف شهرستان اروميه – فتاحى 

ابالغ وقت رسيدگى 
ــه  960782 در خصوص دعوى  ــت پرونده كالس ــمند اس خواهش
خواهان على نژاد  محمد بطرفيت  آقاى همت ولى زاده بخواسته  مطالبه 
در شعبه  44 مطرح گرديده خواهشمند است يكسرى در روزنامه  كثير 

االنتشار به وقت رسيدگى  96/12/20 ساعت 9 ابالغ گردد.1729 
دبير خانه شعبه  44 شوراى حل اختالف اروميه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى -------------------------------
ــت آقاى حجت  ــتى به طرفي ــركت اروم گلين  نيكان  دادخواس ش
سليمى هفشجانى بخواسته  مطالبه  تقديم شورا نموده  كه به شعبه  13 
ــه  960691 ش ثبت گرديده و به روز  96/11/25 ساعت   ارجاع به كالس
9 صبح تعيين وقت رسيدگى  گرديده  چون خواهان  خوانده  فوق الذكر  
را مجهول المكان اعالم نموده  لذا با استناد  ماده  73 قانون ائين دادرسى 
مدنى  يك نوبت  در يكى از جرايد كثير االنتشار  آگهى و خوانده مى تواند 
ــورا  ــورا واقع در اروميه  ح والفجر  2 مجتمع ش با  اطالع  از آن  در محل ش
هاى حل اختالف  حاضر و نسخه ثانى دادخواست و ضمايم آن را دريافت 
ــر اين صورت  غيابا   ــود در غي ــعبه مزبور  حاضر ش و در موعد مقرر در ش

رسيدگى و تصميم مقتضى اتخاذ خواهد شد.1728 
  مسئول دفتر شعبه  سيزده  شوراى  حل اختالف اروميه 

آگهى ابالغ دادخواست و ضمائم -------------------------------
ــن حقى  با وكالت   ليال رضا پور  فرزند على نظر به اينكه    آقاى  حس
آقاى هوشنگ كسرو دادخواستى به خواسته  مطالبه وجه بطرفيت شما 
ــماره    ــليم نموده و به ش ــوراى حل اختالف اروميه تس ــعبه  20 ش به ش
ــبت به روز چهارشنبه مورخه   ــه شده نس 20/960347 ش ثبت كالس
96/11/25 ساعت  10 صبح  تعيين وقت گرديده  است لذا طبق ماده  73 
قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير 
االنتشار  درج و شما مى توانيد ظرف يك ماه پيش از انتشار  به دفتر شعبه  
ــوراى حل اختالف  مراجعه  و نسخه ثانى  دادخواست  و ضمائم را  20 ش
ــويد  و اال   ــيدگى  حاضر ش دريافت و در وقت مقرر فوق  الذكر  جهت رس
نسخه  ثانى  دادخواست و ضمائم ابالغ شده محسوب و دادگاه  غيابا اتخاذ  

تصميم  خواهد نمود.1727 
مدير دفتر شعبه  20 شوراى  حل اختالف اروميه 

شعبه 3دادگاه عمومى حقوقى شهرستان -------------------------------
سنندج

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى بهاءالدين 
كريمى فرزند حسن

ــت خوانده آقاى  ــتى بطرفي خواهان خانم ونوش حبيبى دادخواس
ــن به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه  بهاءالدين كريمى فرزند حس
ــعبه 3  ــه9509988710401004 ش ــماره پرونده كالس ارجاع و به ش
ــتان سنندج ثبت و وقت رسيدگى مورخ  دادگاه عمومى حقوقى شهرس
1396/11/28 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
ــت مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى  و درخواس
ــار آگهى به دفتر دادگاه  گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و تعيين حقوقات زوجه در 

دادگاه حاضر گردد.
 منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى وحقوق شهرستان 

سنندجـ  پيوند
استان كردستانـ  شهرستان سنندجـ  چهارراه صفرى بطرف ميدان 
ــن  ــتى 6613853114 تلف ــى كدپس ــك مل ــروى بان آزادى ـ روب

9ـ08733227200
-------------------------------

ابالغ اجراييه
ــماره  ــتركى  فرزند غالمرضا به ش ــيله به خانمها ناديا اس بدين وس
ــرا مختاريان فرزند على به  ــوان مديون) وميت ملى1820186539(بعن
ــهر آرش  ــانى خرمش ــماره ملى 3379815314(بعنوان راهن) بنش ش
ــود بانك ملت شعبه  20مترى پانزدهم فعال مجهول المكان ابالغ مى ش
مركزى خرمشهربه استناد سند رهنى 149409 دفترخانه 18 خرمشهر  
ــل وفرع بدهى كه از  ــغ 339/829/272ريال بابت اص جهت وصول مبل
ــغ 316/344 ريال به بدهى اضافه مى گردد.  ــخ 96/6/29 روزانه مبل تاري
ــه  ــما اجرائيه صادر نموده وپرونده اجرائى به كالس طبق مقررات عليه ش
ــده وبعلت نقص نشانى  ابالغ ميسر  ــكيل ش 9600110در اين اداره تش
ــاده 18 آئين نامه اجرا مفاد  ــتانكارطبق م نگرديده،لذا بنا به تقاضاى بس
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشارمحلى آگهى 
ــن آگهى كه روز ابالغ  ــرف مدت ده روز از تاريخ اي ــود وچنانچه ظ مى ش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد، مورد  ــوب مى گردد،نس محس
ــتانكار پس از ارزيابى از  ــند رهنى فوق با تقاضاى بس وثيقه مندرج در س
طريق مزايده فروخته واز حاصل فروش آن طلب بستانكار وحقوق دولتى 

استيفا خواهد شد1102/م/الف
رئيس اداره ثبت اسناد وامالك خرمشهر- احمدى زاده
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دادنامه
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز-  مرجع رسيدگى: قاضى ش
قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى، 
ــدور راى مى نمايد.راى  ــتعانت از خداوند متعال ذيٌال مبادرت به ص با اس
قاضى شورا: در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم زهره نجف 
ــكرى  ــماء عس آبادى بطرفيت 1- حكيم نعامى فرزند فاخر و 2- خانم اس
رامهرمزى فرزند اسماعيل بخواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 
ــده بانك تجارت به مبلغ  ــريال 2361/253739 مورخ 96/3/10 عه س
ــى و حق  ــارت تاخير تاديه آن و هزينه دادرس 70/000/000 ريال و خس
ــك در يد خواهان كه داللت بر  ــه وكيل ، با عنايت به وجود اصل چ الوكال
اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن را دارد و اينكه خوانده نيز ايراد و 
ــه خود اقامه و ارائه ننموده و  ــى به عمل نياورده و دليلى بر برائت ذم دفاع
امضاء ذيل چك ازتعرض مصون مانده لذا دعوى خواهان را وارد دانسته و 
مستنداٌ به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى و تبصره الحاقى 
ــخيص  ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور چك مصوب مجمع تش
ــام خواندگان را به صورت تضامنى پرداخت مبلغ 70/000/000 ريال  نظ
ــخ 96/3/10 تا زمان  ــارت تاخير تاديه از تاري ــته و خس بابت اصل خواس
ــاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى  پرداخت اصل وجه به ماخذ ش
جمهورى اسالمى ايران و هزينه دادرسى به مبلغ 1/180/000 ريال و حق 
ــان محكوم مى نمايد راى صادره  ــه وكيل طبق تعرفه درحق خواه الوكال
ــورا و سپس  ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين ش غيابى ظرف بيس
ــم محترم عمومى  ــل تجديد نظر خواهى در محاك ــت روز قاب ظرف بيس

حقوقى اهواز مى باشد. 
ــواز- فيروز كيانپور  ــماره يك اه ــوراى حل اختالف مجتمع ش قاضى ش

اتابكى
-------------------------------------------

دادنامه
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز-  مرجع رسيدگى: قاضى ش
قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى، 
ــدور راى مى نمايد.راى  ــتعانت از خداوند متعال ذيٌال مبادرت به ص با اس
قاضى شورا: در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم زهره نجف 
آبادى بطرفيت آقايان1- عنايت مكوندى فرزند على فتح و 2- غالمحسين 
مكوندى فرزند احمد بخواسته مطالبه وجه يك فقره چك به شماره سريال 
ــارت  958838 عهده بانك صادرات به مبلغ 130/000/000 ريال و خس
ــى و حق الوكاله وكيل ، با عنايت به وجود  تاخير تاديه آن و هزينه دادرس
اصل چك در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء 
آن را دارد و اينكه خوانده نيز ايراد و دفاعى به عمل نياورده و دليلى بر برائت 
ــه خود اقامه و ارائه ننموده و امضاء ذيل چك ازتعرض مصون مانده لذا  ذم
دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداٌ به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
ــى دادگاههاى عمومى و  ــون آيين دادرس ــواد 198 و 515 و 519 قان و م
ــالب درامورمدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون  انق
صدور چك مصوب مجمع تشخيص نظام خواندگان را به صورت تضامنى 
پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 96/3/10 تا زمان پرداخت اصل وجه به ماخذ شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و هزينه دادرسى به 
ــه وكيل طبق تعرفه قانونى درحق  ــغ 1/930/000 ريال و حق الوكال مبل
خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ 
ــت روز قابل تجديد نظر  ــپس ظرف بيس ــورا و س قابل واخواهى در اين ش

خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى اهواز مى باشد. 
ــواز- فيروز كيانپور  ــماره يك اه ــوراى حل اختالف مجتمع ش قاضى ش

اتابكى
-------------------------------------------

دادنامه
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز-  مرجع رسيدگى: قاضى ش
قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى، 
ــدور راى مى نمايد.راى  ــتعانت از خداوند متعال ذيٌال مبادرت به ص با اس
قاضى شورا: در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم زهره نجف 
ــر دلفى فرزند  آبادى بطرفيت خانم ليال زالى پور  فرزند كريم و آقاى ياس
ــته مطالبه وجه چك به شماره سريال 455834 عهده  عبدالنبى بخواس
بانك ملى به مبلغ 130/000/000 ريال و خسارت تاخير تاديه آن و هزينه 
دادرسى و حق الوكاله وكيل ، با عنايت به وجود اصل چك در يد خواهان 
كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء آن را دارد و اينكه خوانده 

ــاورده و دليلى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه  ــز ايراد و دفاعى به عمل ني ني
ننموده و امضاء ذيل چك ازتعرض مصون مانده لذا دعوى خواهان را وارد 
ــته و مستنداٌ به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و  دانس
ــى و انقالب درامورمدنى و  ــى دادگاههاى عموم 519 قانون آيين دادرس
ــوادى از قانون صدور چك مصوب  ــره الحاقى ماده 2 قانون اصالح م تبص
ــورت تضامنى پرداخت مبلغ  ــخيص نظام خواندگان را به ص مجمع تش
ــته و خسارت تاخير تاديه از تاريخ  130/000/000 ريال بابت اصل خواس
ــاخص تورم اعالمى از  ــا زمان پرداخت اصل وجه به ماخذ ش 96/3/10 ت
ــالمى ايران و هزينه دادرسى به مبلغ  ــوى بانك مركزى جمهورى اس س
1/930/000 ريال و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى درحق خواهان 
ــت روز پس از ابالغ قابل  ــوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيس محك
واخواهى در اين شورا و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهى در 

محاكم محترم عمومى حقوقى اهواز مى باشد. 
ــواز- فيروز كيانپور  ــماره يك اه ــوراى حل اختالف مجتمع ش قاضى ش

اتابكى
-------------------------------------------

دادنامه
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز-  مرجع رسيدگى: قاضى ش
قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى، 
ــدور راى مى نمايد.راى  ــتعانت از خداوند متعال ذيٌال مبادرت به ص با اس
قاضى شورا: در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم زهره نجف 
آبادى بطرفيت آقايان 1- نوحى جهانگير فرزند احمد2- محمد چعباوى 
ــريال 485218 مورخ 96/3/10  بخواسته مطالبه وجه چك به شماره س
عهده بانك ملت به مبلغ 130/000/000 ريال و خسارت تاخير تاديه آن 
و هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل ، با عنايت به وجود اصل چك در يد 
ــتصحاب بقاء آن را دارد و  ــتغال ذمه خوانده و اس خواهان كه داللت بر اش
اينكه خوانده نيز ايراد و دفاعى به عمل نياورده و دليلى بر برائت ذمه خود 
ــرض مصون مانده لذا دعوى  ــه و ارائه ننموده و امضاء ذيل چك ازتع اقام
خواهان را وارد دانسته و مستنداٌ به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 
ــى دادگاههاى عمومى و انقالب  ــون آيين دادرس 198 و 515 و 519 قان
ــاده 2 قانون اصالح موادى از قانون صدور  درامورمدنى و تبصره الحاقى م
ــورت تضامنى  ــام خواندگان را به ص ــخيص نظ چك مصوب مجمع تش
پرداخت مبلغ 130/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 96/3/10 تا زمان پرداخت اصل وجه به ماخذ شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و هزينه دادرسى به 
ــه وكيل طبق تعرفه قانونى درحق  ــغ 1/930/000 ريال و حق الوكال مبل
خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ 
ــت روز قابل تجديد نظر  ــپس ظرف بيس ــورا و س قابل واخواهى در اين ش

خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى اهواز مى باشد. 
ــواز- فيروز كيانپور  ــماره يك اه ــوراى حل اختالف مجتمع ش قاضى ش

اتابكى
-------------------------------------------

دادنامه
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز-  مرجع رسيدگى: قاضى ش
قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى، 
ــدور راى مى نمايد.راى  ــتعانت از خداوند متعال ذيٌال مبادرت به ص با اس
قاضى شورا: در خصوص دعوى بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم زهره نجف 
آبادى بطرفيت آقايان 1- اسكندر محمد بيگى فرزند على اكبر و 2- صالح 
آل كثير و 3- حبيب سيالوه بخواسته مطالبه وجه چك به شماره سريال 
ــارت  348810 عهده بانك تجارت به مبلغ 100/000/000 ريال و خس
ــى و حق الوكاله وكيل ، با عنايت به وجود  تاخير تاديه آن و هزينه دادرس
اصل چك در يد خواهان كه داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقاء 
آن را دارد و اينكه خوانده نيز ايراد و دفاعى به عمل نياورده و دليلى بر برائت 
ــه خود اقامه و ارائه ننموده و امضاء ذيل چك ازتعرض مصون مانده لذا  ذم
دعوى خواهان را وارد دانسته و مستنداٌ به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
ــى دادگاههاى عمومى و  ــون آيين دادرس ــواد 198 و 515 و 519 قان و م
ــالب درامورمدنى و تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون  انق
صدور چك مصوب مجمع تشخيص نظام خواندگان را به صورت تضامنى 
پرداخت مبلغ 100/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ 96/3/10 تا زمان پرداخت اصل وجه به ماخذ شاخص تورم 
اعالمى از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران و هزينه دادرسى به 
ــه وكيل طبق تعرفه قانونى درحق  ــغ 1/595/000 ريال و حق الوكال مبل
خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى ظرف بيست روز پس از ابالغ 

ــت روز قابل تجديد نظر  ــپس ظرف بيس ــورا و س قابل واخواهى در اين ش
خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى اهواز مى باشد. 

ــواز- فيروز كيانپور  ــماره يك اه ــوراى حل اختالف مجتمع ش قاضى ش
اتابكى

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

ــماره ثبت  ــوم لهم:بانك مهر اقتصاد به ش ــخصات محكوم له/محك مش
ــت باغ معين جنب  ــانى:اهواز - 24 مترى پش 429709-- نام پدر: – نش
ــخصات محكوم عليه/ ــرى 13 مديريت بانك مهر اقتصاد--- مش كالنت

محكوم عليهم : 1 -  سيد فاضل موسوى نعيمى نام پدر سيد شبيب نشانى: 
ــتاى الهايى جاده 25 كيلومترى اهواز انديمشك منزل سيد  اهواز- روس
ــوى نعيمى نام پدر سيد فاضل  ــوى نعيمى– 2- كاظم موس فاضل موس
ــتان- بخش ارتوپدى -- مشخصات  ــانى گلستان – بيمارستان گلس نش
نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم له/محكوم عليه: زهره نجف آبادى نام 
ــاژ  ــب بانك تجارت پاس ــواز – نادرى جن ــانى اه ــدر عبدالمحمد نش پ
ــوع رابطه وكيل – محكوم له /  ــت ارتوپدى ابالغ دعوى)  – ن طبقه2(جه
ــماره ثبت 429709--- محكوم به:  محكوم لهم: بانك مهر اقتصاد به ش
بموجب درخواست اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 
ــت به خواندگان را  ــوم عليه محكوم اس 9609976195900547 محك
ــغ 450/000/000 ريال و  ــت وجه چك مذكور به مبل ــاٌ به پرداخ تضامن
ــارات تاخير تاديه از تاريخ گواهى عدم پرداخت (1395/02/11) بر  خس
مبناى نرخ تورمى اعالمى ساالنه بانك مركزى ايران لغايت اجراى دادنامه 
ــه قانونى در حق  ــق الوكاله وكيل وفق تعرف ــى و ح بعالوه هزينه دادرس
خواهان محكوم مى نمايد. اجراى دادنامه منوط به پرداخت ما به التفاوت 
هزينه دادرسى از جهت خسارات خواهد بود. محكوم عليه مكلف است از 
ــخ ابالغ اجراييه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد(ماده 34  تاري
قانون اجراى احكام مدنى). 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- 
ــد.  ــر باش ــتيفا محكوم به از آن ميس مالى معرفى كندكه اجرا حكم و اس
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، 
ــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و  بطور مشروح مش
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق 
ــابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و  حس
ــت نقل و انتقاالت و هر نوع  ــخاص ثالث و نيز فهرس كليه مطالبات او از اش
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ــار به مقام قضايى ارائه نمايد و اال به درخواست  ــت اعس ضميمه دادخواس
ــود(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت  ــت مى ش محكوم له بازداش
ــه ازاعالم كامل صورت اموال به  ــى 1394). 4- خوددارى محكوم علي مال
منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد(ماده 
ــاده 16 قانون نحوه  ــكام مدنى و ماده 20 ق . م.ا و م ــون اجراى اح 34 قان
ــه ديگرى به هر نحو با  ــراى محكوميت مالى 1394).5- انتقال مال ب اج
ــرار ازاداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون  انگيزه ف
ــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل  كافى نباش
ــود(ماده 21 قانون نحوه اجراى  ــف محكوم به يا هر دو مجازات مى ش نص
ــى  ــى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س محكوميت مال
ــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا  روزارائه ش
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394).كالسه 950724
ــعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اهواز – خشايار  مدير دفتر ش

نيك مقام
-------------------------------------------

 اجرائيه
ــماره ثبت  ــوم لهم:بانك مهر اقتصاد به ش ــخصات محكوم له/محك مش
ــت باغ معين جنب  ــانى:اهواز - 24 مترى پش 429709-- نام پدر: – نش
ــخصات محكوم عليه/ ــرى 13 مديريت بانك مهر اقتصاد--- مش كالنت

محكوم عليهم : 1 -  مطهور باوى نام پدر حويف نشانى: كوت عبداله كوى 
شريعتى1خ5پ28– 2- محمد مشكورى نام پدر يعقوب نشانى امانيه خ 
ــش 7 پ17 -3- فيصل  ــدرس خ 20 مترى نب ــهردارى اهواز كوى م ش
ــانى اهواز كوى مدرس خ 20 مترى نبش  ــكورى نام پدر: مشكور نش مش
ــن ابوعطيوى نام پدر اسمر نشانى جاده كوت عبداله  خ7پ17 – 4- حس
كوى مدرس خ 6 پ 69 -- مشخصات نماينده يا قائم مقام قانونى محكوم 
له/محكوم عليه: زهره نجف آبادى نام پدر عبدالمحمد نشانى اهواز – نادرى 
جنب بانك تجارت پاساژ طبقه2(جهت ابالغ قانونى اوراق دعوى)  – نوع 

ــماره ثبت  رابطه وكيل – محكوم له / محكوم لهم: بانك مهر اقتصاد به ش
ــراى حكم مربوطه به  ــت اج 429709--- محكوم به: بموجب درخواس
ــماره و شماره دادنامه مربوطه 9509976195901472 خواندگان را  ش
ــغ 350/000/000 ريال و  ــت وجه چك مذكور به مبل ــاٌ به پرداخ تضامن
ــارات تاخير تاديه از تاريخ گواهى عدم پرداخت (1393/09/20) بر  خس
مبناى نرخ تورمى اعالمى ساالنه بانك مركزى ايران لغايت اجراى دادنامه 
ــه قانونى در حق  ــق الوكاله وكيل وفق تعرف ــى و ح بعالوه هزينه دادرس
خواهان محكوم مى نمايد. اجراى دادنامه منوط به پرداخت ما به التفاوت 
هزينه دادرسى از جهت خسارات خواهد بود. محكوم عليه مكلف است از 
ــخ ابالغ اجراييه:1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد(ماده 34  تاري
قانون اجراى احكام مدنى). 2- ترتيبى براى پرداخت محكوم به بدهد. 3- 
ــد.  ــر باش ــتيفا محكوم به از آن ميس مالى معرفى كندكه اجرا حكم و اس
چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف سى روز كليه 
اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول و غير منقول، 
ــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان نزد بانكها و  بطور مشروح مش
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات دقيق 
ــابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و  حس
ــت نقل و انتقاالت و هر نوع  ــخاص ثالث و نيز فهرس كليه مطالبات او از اش
تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك سال قبل از طرح دعواى اعسار به 
ــار به مقام قضايى ارائه نمايد و اال به درخواست  ــت اعس ضميمه دادخواس
ــود(مواد 8 و 3 قانون نحوه اجراى محكوميت  ــت مى ش محكوم له بازداش
ــه ازاعالم كامل صورت اموال به  ــى 1394). 4- خوددارى محكوم علي مال
منظور فرار از اجراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پى دارد(ماده 
ــاده 16 قانون نحوه  ــكام مدنى و ماده 20 ق . م.ا و م ــون اجراى اح 34 قان
ــه ديگرى به هر نحو با  ــراى محكوميت مالى 1394).5- انتقال مال ب اج
ــرار ازاداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون  انگيزه ف
ــد موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل  كافى نباش
ــود(ماده 21 قانون نحوه اجراى  ــف محكوم به يا هر دو مجازات مى ش نص
ــى  ــى 1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س محكوميت مال
ــود آزادى محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا  روزارائه ش
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 

3 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى1394).كالسه 950723
ــعبه 21 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان اهواز – خشايار  مدير دفتر ش

نيك مقام
-------------------------------------------

آگهى اجرائيه
ــش- نام پدر  ــم: صديقه فضيلت من ــخصات محكوم له/محكوم له  مش
ــتان اهواز چهار راه آبادان خ منصورى كوچه  ــانى: شهرس رجبعلى - نش
ــخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم: 1- سيد شهاب  نوبهار پ 14- مش
ــرى(خ آزادگان) خ  ــتان اهواز خ 24مت ــانى: شهرس خرمى نام پدر: - نش
شريف زاده نبش خوانسارى پالك 11 واحد يك- 2- سيد محمد خرمى 
ــتان اهواز اداره كل تربيت بدنى استان- جنب  ــانى: شهرس نام پدر: - نش
استاديوم تختى – معاونت امور جوانان-   محكوم به: بموجب درخواست 
اجراى حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 9509976195800411 
محكوم عليها محكوم هستند به تحويل مبيع شش دانگ يكباب آپارتمان 
ــاحت تقريبى  در پالك ثبتى 20/3892 واقع در بخش يك اهواز به مس
ــك و محكوميت خواندگان  ــع واقع در طبقه اول واحد ي ــاد متر مرب هفت
ــى در  بالمناصفه به پرداخت مبلغ 410/000 ريال بعنوان هزينه دادرس
ــى درحق صندوق دولت.  ــر اجراي حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عش
اجراى حكم منوط به معرفى ضامن معتبر مى باشد.محكوم عليه مكلف 
ــرا بموقع اجرا  ــرف ده روز مفاد آن ــه:1- ظ ــخ ابالغ اجرايي ــت از تاري اس
ــى). 2- ترتيبى براى پرداخت  ــاده 34 قانون اجراى احكام مدن گذارد(م
محكوم به بدهد. 3- مالى معرفى كندكه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 
آن ميسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف 
سى روز كليه اموال خود را شامل تعداد يا مقدار و قيمت همه اموال منقول 
و غير منقول، بطور مشروح مشتمل بر ميزان وجوه نقدى كه به هر عنوان 
ــا خارجى دارد به همراه  ــات مالى و اعتبارى ايرانى ي نزد بانكها و موسس
ــابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد  ــخصات دقيق حس مش
اشخاص ثالث دارد و كليه مطالبات او از اشخاص ثالث و نيز فهرست نقل 
ــال قبل از  و انتقاالت و هر نوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يك س
ــار به مقام قضايى ارائه  ــار به ضميمه دادخواست اعس طرح دعواى اعس
ــت محكوم له بازداشت مى شود(مواد 8 و 3 قانون  نمايد و اال به درخواس

نحوه اجراى محكوميت مالى 1394). 

ــورت اموال به منظور فرار از  ــوددارى محكوم عليه ازاعالم كامل ص 4- خ
ــى دارد(ماده 34 قانون  ــراى حكم، حبس تعزيرى درجه هفت را در پ اج
ــون نحوه اجراى  ــاده 20 ق . م.ا و ماده 16 قان ــى و م ــكام مدن ــراى اح اج
محكوميت مالى 1394).5- انتقال مال به ديگرى به هر نحو با انگيزه فرار 
ازاداى دين به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد 
موجب مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم 
به يا هر دو مجازات مى شود(ماده 21 قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 
ــى روزارائه شود آزادى  1394). 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت س
محكوم عليه از زندان منوط به موافقت محكوم له يا توديع وثيقه يا معرفى 
كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراى 

محكوميت مالى1394). كالسه 941275 
ــعبه 20 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان   مدير دفتر دادگاه حقوقى ش

اهواز- پناهى 
-------------------------------------------

دادنامه
ــوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز-  ــيدگى: قاضى ش مرجع رس
قاضى شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى، 
با استعانت به خداوند متعال بشرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد.راى 
ــى فرزند عباس  ــت آقاى وحيد خزائ ــورا: در خصوص دادخواس قاضى ش
بطرفيت آقاى رسول شهريارى فرزند بهرام بخواسته الزام خوانده به تنظيم 
سند خودروى سوارى پرايد به شماره پالك انتظامى 14-252- ص-88 و 
ــى كه خواهان طى دادخواست تقديم اظهار داشته  پرداخت هزينه دادرس
ــفيد-روغنى به شماره ستون خواسته را از  خودروى جى تى ايكس اى س
خوانده خريدارى كرده و كل ثمن را پرداخته و سند خودرو بنام خوانده مى 
ــد و مجهول المكان است و تقاضاى حكم بخواسته را نموده كه قاضى  باش
شورا با جرى تشريفات دادرسى و ابالغ قانونى به طرفين نظر به كپى مصدق 
ــن دعوى كه به امضاى  ــادى مورخ 1/2/90 فيمابين طرفي مبايعه نامه ع
ــخ  ــيده كه انتقال مالكيت به خواهان را محرز مى نمايد و پاس طرفين رس
ــتعالم واصله از پليس راهور به شماره 14-252ص2113/3/88 مورخ  اس
27/6/1396 كه مويد مالكيت خوانده بر خودروى خواسته مى باشد و اينكه 
ــه رسيدگى حاضر نشده و اليحه اى  خوانده عليرغم ابالغ قانونى در جلس
ــخيص داده و  ــال ننموده لذا دعوى خواهان را محمول بر صحت تش ارس
ــوراهاى حل اختالف مصوب 1394 و  ــتنداٌ به بند الف ماده 9 قانون ش مس
ــواد 198 و 515 و 519  ــون مدنى و م ــواد 219 و 220 و 221 و 223 قان م
ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم به  قانون آيين دادرس
الزام خوانده به انتقال سند رسمى خودروى مورد معامله پرايد سوارى جى 
ــاره پالك انتظامى 14 – 252ص88 به  تى ايكس آى مدل 1389 به مش
شماره موتور 3557735 و شماره شاسى S 1412289611424 با حضور 
ــناد رسمى بنام خواهان و همچنين محكوميت خوانده به  در دفترخانه اس
ــى و پرداخت  پرداخت يك ميليون و چهل و پنج هزار ريال هزينه دادرس
هزينه هاى نشر آگهى ها با احتساب درواحد محترم اجراى احكام شوراهاى 
حل اختالف در حق خواهان صادر و اعالم ميدارد راى صادره غيابى است و 
ظرف مدت بيست روزپس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس 
ظرف مدت بيست روز ديگر قابل تجديد نظر خواهى در دادگاههاى محترم 

حقوقى اهواز مى باشد. كالسه 324/1/96
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز- امين داغالوى

-------------------------------------------
 آگهي حصروراثت

ــهرت عبدالخانى نام پدر ابراهيم بشناسنامه 1574 صادره از -  بانو مريم ش
ــته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه  ــتي بخواس درخواس
شادروان مرحوم صادق شهرت عبدالخانى بشناسنامه 7438 صادره اهواز 
درتاريخ 1396/9/10 در اهواز اقامتگاه دائمى خود فوت ورثه اش عبارتند از 
1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر(زوجه متوفى)---2- سولين عبدالخانى 
ــبحان   ــماره ملى 8-808207-174(فرزند اناث متوفى)--- 3- س به ش
عبدالخانى به شماره ملى 2-887155-174(فرزند ذكور متوفى)---4- 
حسين عبدالخانى به شماره شناسنامه 1708 صادره از شوش(پدر متوفى)-
--5- زينب لياقت خسرجى به شماره شناسنامه 6216 صادره ازاهواز  (مادر 
متوفى)والغير. اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از 
ــر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر  تاريخ نش
وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار 

ساقط است.
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره

ابالغ اجراييه
ــماره  ــد رحيم به ش ــال مگصوصى  فرزن ــم لي ــيله به خان ــن وس بدي
ملى1820104303به نشانى خرمشهر طرح 90هكتارى خيابان 26 مترى 
اول محوطه اول سمت راست فعال مجهول المكان ابالغ مى شود بانك ملت 
شعبه شهيد جهان آرا خرمشهربه استناد سند رهنى 1843—91/4/25 
ــغ 151/595/720ريال بابت  ــهر  جهت وصول مبل دفترخانه 238 خرمش
اصل وفرع بدهى كه از تاريخ 95/5/28 روزانه مبلغ 83/533 ريال به بدهى 
اضافه مى گردد. طبق مقررات عليه شما اجرائيه صادر نموده وپرونده اجرائى 
ــكيل شده وبعلت نقص نشانى ابالغ  ــه 9500085در اين اداره تش به كالس
ميسر نگرديده،لذا بنا به تقاضاى بستانكارطبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشارمحلى آگهى مى 
ــود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  ش
مى گردد،نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نماييد، مورد وثيقه مندرج در 
سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته 
ــتيفا خواهد  ــوق دولتى اس ــتانكار وحق ــروش آن طلب بس ــل ف واز حاص

شد1103/م/الف
رئيس اداره ثبت اسناد وامالك خرمشهر- احمدى زاده

-----------------------------------------
ابالغ اجراييه

ــيله به خانم كريمه مروانى فرزند موسى به ش ش 262 (وام  بدين وس
گيرنده وراهن) به نشانى خرمشهر خيابان سعدى كوچه الله پالك 9 فعال 
ــهربه استناد سند رهنى  ــود بانك ملت خرمش مجهول المكان ابالغ مى ش
144602 دفترخانه 18 خرمشهر  جهت وصول مبلغ 368/266/360ريال 
كه از تاريخ 92/10/4 روزانه مبلغ 265/163 ريال به بدهى اضافه مى گردد. 
ــه  ــما اجرائيه صادر نموده وپرونده اجرائى به كالس ــق مقررات عليه ش طب
ــانى  ابالغ ميسر  ــده وبعلت نقص نش ــكيل ش 9200239در اين اداره تش
نگرديده،لذا بنا به تقاضاى بستانكارطبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه 
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشارمحلى آگهى مى شود 
ــوب مى  وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس
ــدام نماييد، مورد وثيقه مندرج در  ــبت به پرداخت بدهى خود اق گردد،نس
سند رهنى فوق با تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته 
ــتيفا خواهد  ــوق دولتى اس ــتانكار وحق ــروش آن طلب بس ــل ف واز حاص

شد1104/م/الف
رئيس اداره ثبت اسناد وامالك خرمشهر- احمدى زاده

-----------------------------------------
مفقودي-خرم آباد

سند كمپاني، برگ سبز و كارت ماشين خودرو سواري پژو پارس مدل 
ــماره پالك 31-899 ب 83 و شماره موتور 12685000254  1385 به ش
ــي 11306890 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  ــماره شاس و ش

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

آگهى تحرير تركه
ــره فرزند رفيع به  ــكانى و غي خواهان خانم/ فرنگ تاج رفيعى دوليس
ــه بايگانى 960470 در  ــتى به كالس ــان با تقديم دادخواس وكالت خودش
ــوراى شعبه 4 حقوقى دلفان  درخواست تحرير و تقسيم تركه شادروان  ش
ــين متولد 1306/4/6 به شماره شناسنامه 395 در  رفيع رفيعى فرزند حس
ــته است حال باانجام  تاريخ 1378/02/15 در اقامتگاه دائمى خود درگذش
ــنبه 1396/12/2 ساعت 10صبح جهت  ــريفات مقدماتى روزچهار ش تش
ــت در روزنامه هاى  ــوق الذكرتعيين وطى يك نوب ــر تركه متوفى ف تحري
كثيراالنتشار آگهى مى گردد. از ورثه يا نماينده قانونى متوفى،بستانكاران و 
ــخاص حقيقى و حقوقى كه حق يا ديونى بر،تركه  مديونين به متوفى و اش
ــده با مراجعه حضورى وبا در دست داشتن مدارك قانونى در  متوفى ذكرش
ــى دلفان در غير  ــعبه 4 حقوق ــوق الذكر جهت تحرير تركه در ش ــخ ف تاري
اينصورت وفق مادتين 210و213 قانون امور حسبى و قانون شوراهاى حل 
ــده تحرير  و به اعتراضات بعدى ترتيب اثر داده  اختالف تركه متوفى ياد ش

نخواهد شد.م الف 611
 فرهاد گلمحمدى/مسئول شوراى حل اختالف شعبه 4 دلفان               
-----------------------------------------

آگهى مفقودى-نوراباد
ــادى مدل 1395  ــتمى نورآب ــنامه خودرو پرايد بنام سجادرس شناس
شماره شهربانى 41 ايران 657 ص42شماره موتور M13/5581992شماره 
ــى NAS411100G1219578مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى  شاس

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

مفقودي-خرم آباد
برگ سبز خودرو پيكان وانت مدل 1389 به شماره پالك 31-493ج 
ــي  شاس ــماره  ش و   11489025649 ــور  موت ــماره  ش و   41
NAAA46AA3AG130011  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
-----------------------------------------

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى على صادقى و ميالد آل ابراهيم بموجب درخواست كتبى منضم 
ــت سند مالكيت خود را به  ــهاد محلى مصدق، مدعى اس به دو برگ استش
شماره مسلسل 163519- الف 87 واقع در فرخشهر بخش ده تحت پالك 
ــهل انگارى مفقود و برابر سند رهنى  2338 فرعى از 21- اصلى را در اثر س
ــماره 13466-91/9/15 و 13465-91/9/1 دفتر 70 فرخشهر در رهن  ش
بانك مسكن قرار دارد تقاضاى صدور سند المثنى نموده است مراتب مطابق 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت اسناد و امالك آگهى ميگردد. علهذا هر كس 
مدعى انجام معامله به غير از آنچه در اين آگهى ذكر گرديده يا مدعى وجود 

سند مالكيت نزد خود ميباشد ميتواند از تاريخ انتشار اين آگهى تا ده روز با 
ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اداره ثبت اسناد و امالك شهركرد 
ــت پس از انقضاى  ــليم نمايد بديهى اس مراجعه و اعتراض خود را كتبا تس
مهلت مذكور چنانچه اعتراض واصل نگردد يا در صورت وجود اعتراض اصل 
ــند يا سند معامله ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادر و تسليم  س

خواهد شد.
رضا بشارتى

رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد
-----------------------------------------

شوراى حل اختالف شماره1مجتمع مركزى شهرستان 
زاهدان

متن آگهى 
بسمه تعالى 

خواهان رونوشت حصروراثت عبدالرحمن براهوئى فرزند كريم داراى 
ــماره4صادره ازعلى آباد كتول به شرح دادخواست تقديمى  شناسنامه ش
ثبت شده به كالسه 9609985500200466ازاين شورادرخواست گواهى 
ــادروان كريم براهوئى فرزند  حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش
دادخدا بشناسنامه 1080صادره اززابل درتاريخ1384/10/05دراقامتگاه 
دائمى خودبدرودحيات گفته وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 

:
1-متقاضى با مشخصات فوق :فرزند متوفى 

2-بهرام براهوئى فرزند كريم بشناسنامه 1486صادره ازعلى آباد:فرزند 
متوفى 

ــادره ازعلى آباد  ــنامه 2ص 3-عبدالرحيم براهوئى فرزندكريم بشناس
:فرزند متوفى 

ــادره ازعلى  ــنامه 20ص ــول براهوئى فرزند كريم بشناس 4-غالمرس
آباد:فرزند متوفى 

ــنامه 992صادره اززاهدان   5-عبدالغفوربراهوئى فرزند كريم بشناس
:فرزند متوفى 

6-بيگم براهوئى فرزند كريم بشناسنامه 1487صادره ازعلى آباد :فرزند 
متوفى 

7-صنوبر براهوئى فرزند كريم بشناسنامه 135صادره ازعلى آباد :فرزند 
متوفى 

8-فاطمه براهوئى فرزند كريم بشناسنامه 419صادره ازعلى آباد: فرزند 
متوفى 

 والغير 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت آگهى مى 
گردد تاچنانچه شخصى اعتراضى داردويا وصيت نامه اى از متوفى نزد اومى 
باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين شورا تقديم دارد واالگواهى 

صادر خواهد شد .
حميد رضا بندانى –قاضى شوراى حل اختالف شماره يك زاهدان 

م الف 3278
-----------------------------------------

آگهي حصروراثت
ــماره   ــنامه ش ــد عليرضا داراي شناس ــل ذكانى فرزن ــاى ابوالفض آق
ــه 960747 ازاين شورا  ــت به كالس ــرح دادخواس 4310638597 به ش
ــادروان  ــت گواهي حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه ش درخواس
عليرضا ذكانى فرزند حسن به شناسنامه  59درتاريخ 96/9/8اقامتگاه دائمي 

خودبدرود گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-ابوالفضل ذكانى ش.م 4310638597 پسر
2- ياسين ذكانى ش.م 4311197535 پسر

3- كبرى خليلى ش.ش 64 همسر
اينك بانجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبوررادريك نوبت آگهي 
مي نمايدتاهركسي اعتراضي دارد وياوصيتنامه از متوفي نزد اوباشدازتاريخ 
ــم داردواالگواهي  ــورا تقدي ــه ش ــاه ب ــدت يكم ــرف م ــي ظ ــر آگه نش

صادرخواهدشد.
قاضى شعبه هفتم شوراي حل اختالف قزوين

موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــه  139660309001001065مورخ ــماره  ش راى  ــر  براب
1396/7/26هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس وس
ناحيه يك قزوين پرونده كالسه 1396114409068000002 تصرفات 
ــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد رضا خانمحمدى فرزند رجبعلى  مالكان
ــماره شناسنامه4311015127 صادره از قزوين در ششدانگ يك باب  بش
ساختمان به مساحت46/89متر مربع پالك شماره 305 فرعى از26اصلى 
ــمى آقاى  ــرق قزوين خريدارى از مالك رس واقع دربخش چهار جنوب ش
ــالع عموم مراتب در  ــت.لذا به منظور اط ــاس اكبرپورمحرزگرديده اس عب
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به  دونوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش صدور س
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.951/م 

الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 1396/10/9

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1396/10/26
ــناد وامالك ناحيه يك  ــينى -رئيس اداره ثبت اس ــن غالمحس حس

قزوين

موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139660309001001257مورخه 1396/8/8هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك قزوين پرونده 
كالسه 1395114409001000391تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره شناسنامه692 صادره از  ــم بش آقاى محمد عظيميان فرزند ابوالقاس
قزوين در دودانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت147/57متر 
ــع دربخش چهار جنوب غرب قزوين  ــع پالك 16فرعى از20اصلى واق مرب
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  محرزگرديده اس
15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  متقاضى اعتراضى داشته باش
ــيد، ظرف  ــليم وپس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى  مدت يكماه از تاريخ تس
ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  ــت در ص تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.975/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 1396/10/9

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1396/10/26
ــناد وامالك ناحيه يك  ــينى -رئيس اداره ثبت اس ــن غالمحس حس

قزوين
-----------------------------------------
موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
برابر راى شماره 139660309001001259مورخه 1396/8/9هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك قزوين پرونده 
كالسه 1395114409001000393تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى على عظيميان فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه394صادره ازقزوين 
ــاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت147/57متر مربع  دردودانگ مش
ــرب قزوين  ــش چهار جنوب غ ــى واقع دربخ ــى از20اصل ــالك 16فرع پ
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  محرزگرديده اس
15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  متقاضى اعتراضى داشته باش
ــيد، ظرف  ــليم وپس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى  مدت يكماه از تاريخ تس
ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  ــت در ص تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.973/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 1396/10/9

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1396/10/26
ــناد وامالك ناحيه يك  ــينى -رئيس اداره ثبت اس ــن غالمحس حس

قزوين
-----------------------------------------
موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سند 

رسمى
برابر راى شماره 139660309001001258مورخه 1396/8/9هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه يك قزوين پرونده 
كالسه 1395114409001000392تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ابوالقاسم عظيميان فرزند رمضانعلى بشماره شناسنامه253 صادره از 
قزوين در دودانگ مشاع از ششدانگ يك باب خانه به مساحت147/57متر 
ــع دربخش چهار جنوب غرب قزوين  ــع پالك 16فرعى از20اصلى واق مرب
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  محرزگرديده اس
15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  متقاضى اعتراضى داشته باش
ــيد، ظرف  ــليم وپس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى  مدت يكماه از تاريخ تس
ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  ــت در ص تقديم نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.977/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 1396/10/9

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1396/10/26
ــناد وامالك ناحيه يك  ــينى -رئيس اداره ثبت اس ــن غالمحس حس

قزوين
-----------------------------------------

ابالغ وقت رسيدگي
ــت و ضمائم به خواهان تعاونى اعتبار ثامن االئمه با وكالت   و دادخواس
ــى به  ــم عذرا زارعى به طرفيت خوانده آقاى فيروز كاكاوندفرزند موس خان
ــماره پرونده  ــعبه ارجاع وبه ش ــته مطالبه وجه مطرح كه به اين ش خواس
كالسه9609982823000515 شعبه20 شوراى حل اختالف شهرستان 
ــاعت16تعيين كه  ــيدگي مورخ 1396/12/06وس قزوين ثبت و وقت رس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون آيين دادرسي مدنى به  حسب دس
علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
ــار آگهي مي شود تاخوانده ظرف يك ماه پس از  يكي از جرايد كثيراالنتش
ــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود  تاريخ اتش
ــرر فوق جهت  ــم رادريافت ودروقت مق ــت وضمائ ــخه ثانى دادخواس نس

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه20 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

آگهى ابالغ دادنامه
ــيله پيرو آگهى هاى قبلى به خانم محترم عباسى فريمانى  بدينوس
ــود در مورد دادخواست خانم نورالسماء  فعال مجهل المكان ابالغ مى ش
مينا فرزند على اصغر عليه شما به خواسته الزام به تنظيم سند رسمى به 
ــده  پرون در  ــماره9609977577700520  ش ــه  دادنام ــب  موج
كالسه27/950879 به الزام به تنظيم سند رسمى شش دانگ يك واحد 
آپارتمان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در روزنامه درج مى گردد راى 
صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در مهلت قانونى قابل واخواهى در 

اين دادگاه است.م الف54358 تاريخ انتشار1396/10/26
مدير دفتر شعبه27دادگاه عمومى حقوقى مشهد

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

به متهم مجهول المكان مهران قربانى فرزند محمدابراهيم ابالغ مى 
گردد به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب مشهد 
ــق پيش فروش  ــردارى از طري ــاركت در 17 فقره كالهب ــام مش ــه اته ب
ــروع براى وى  ــاختمان و انتقال مال غير و تحصيل مال از طريق نامش س
ــاع و به  ــعبه ارج ــه اين ش ــده ب ــه پرون ــده ك ــرى گردي ــاى كيف تقاض
ــه950897 ثبت و براى مورخه1396/12/21 ساعت9 صبح وقت  كالس
ــيدگى تعيين گرديده است. در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئين  رس
دادرسى كيفرى مصوب92 مراتب يك نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور 
در جلسه رسيدگى و اعالم نشانى خود از اتهام انتسابى دفاع نمايد در غير 
ــم خواهد نمود.م  ــيدگى و اتخاذ تصمي ــورت دادگاه غيابا و رس ــن ص اي

الف54353 تاريخ انتشار1396/10/26
مدير دفتر شعبه124 دادگاه كيفرى دو مشهد

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

به متهم مجهول المكان مسلم كيخا فرزند عبداهللا ابالغ مى گردد به 
موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب مشهد به اتهام 
فروش مال غير براى وى تقاضاى كيفرى گرديده كه پرونده به اين شعبه 
ــه940422 ثبت و براى مورخه1396/12/16 ساعت9  ارجاع و به كالس
ــيدگى تعيين گرديده است. در اجراى مقررات ماده 344  صبح وقت رس
قانون آئين دادرسى كيفرى مصوب92 مراتب يك نوبت منتشر تا متهم 
ضمن حضور در جلسه رسيدگى و اعالم نشانى خود از اتهام انتسابى دفاع 
ــيدگى و اتخاذ تصميم خواهد  نمايد در غير اين صورت دادگاه غيابا و رس

نمود.م الف54352 تاريخ انتشار1396/10/26
مدير دفتر شعبه124 دادگاه كيفرى دو مشهد

----------------------------------------
آگهى ابالغ وقت رسيدگى به متهم مجهول المكان 

كالسه بايگانى:940471 شماره دادنامه:9609977592401415
ــامى1-عطاءاهللا سرورى فرزند عليرضا 2-احسان  به متهمين به اس
ــعود مالكى 4-محسن مالكى 5-معين مزينى 6-مرتضى  مالكى 3-مس
ــاركت در  ــب دادنامه فوق از جهت مش ــالغ مى گردد به موج ــى اب مزين
ــركت هاى هرمى قرار موقوفى تعقيب صادر گرديده است  عضوگيرى ش
وليكن بابت اخذ وجوه، به رد مال ماخوذه از مالباختگان محكوم گرديده 
ــت روز از تاريخ ابالغ  ــوب ظرف مهلت بيس اند. راى صادره غيابى محس
واقعى به متهمين قابل واخواهى در همين شعبه دادگاه مى باشد و پس از 
ــررات قابل  ــت روز وفق مق ــت واخواهى ظرف مهلت بيس ــاى مهل انقض
تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوى 

مى باشد.م الف54351 تاريخ انتشار1396/10/26
مدير دفتر شعبه124 دادگاه كيفرى دو مشهد

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

به متهم مجهول المكان ابراهيم مهران فر ابالغ مى گردد به موجب 
كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب مشهد به اتهام خيانت 
در امانت براى وى تقاضاى كيفر گرديده كه پرونده به اين شعبه ارجاع و 
به كالسه961091 ثبت و براى مورخه1397/01/15 ساعت9 صبح وقت 
ــيدگى تعيين گرديده است. در اجراى مقررات ماده 344 قانون آئين  رس
دادرسى كيفرى مصوب92 مراتب يك نوبت منتشر تا متهم ضمن حضور 
در جلسه رسيدگى و اعالم نشانى خود از اتهام انتسابى دفاع نمايد در غير 
ــد نمود.م  ــاذ تصميم خواه ــيدگى و اتخ ــورت دادگاه غيابا رس ــن ص اي

الف54350 تاريخ انتشار1396/10/26
مدير دفتر شعبه124 دادگاه كيفرى دو مشهد

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

ــيله به محكوم عليه1- ــره در جرايد بدينوس پيرو اگهى هاى منتش
ــماره  ش ــه  ب ــه  مربوط ــن  حس ــد  فرزن ــرم  محت ــادق  ص
ــا محكومند به پرداخت1- ــه9609977458100631 متضامن دادنام

مبلغ138,000,000ريال بابت اصل خواسته 2-مبلغ4,995,000ريال 
ــارت  ــى و حق الدرج روزنامه 3-خس ــى دادرس بابت هزينه هاى دادرس
تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد چك مورخ92,2,3 تا اجراى حكم بر مبناى 
ــاخص نرخ تورم بانك مركزى با احتساب در دايره اجراى حكم در حق  ش
خواهان صادر 4-پرداخت نيم عشر دولتى در حق صندوق دولت بر عهده 

محكومين مى باشد.م الف54033 تاريخ انتشار1396/10/26
ــوراى حل اختالف مجتمع  متصدى امور دفترى دادگاه شعبه51ش

شماره دو شهرستان مشهد
----------------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره51 به  ــنامه ش نظربه اينكه خانم زهرا زاده عبداله داراى شناس
ــورا درخواست گواهى  ــت به كالسه 96/5505 ازاين ش شرح دادخواس

حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان حسين خواجوى به 
ــنامه 17 در تاريخ96/10/9 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى  شناس
گفته وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا زاده عبداله به 
ــر مرحوم 2-فاطمه  ــنامه 51 متولد1339/4/10 همس ــماره شناس ش
ــد 1334/1/1 فرزند متوفى  ــنامه 8 متول ــماره شناس ــه ش خواجوى ب
ــنامه 1096 متولد 1359/6/25  ــماره شناس 3-محبوبه خواجوى به ش
ــنامه 4901متولد  ــماره شناس ــميه خواجوى به ش فرزند متوفى4-س
ــنامه 27  ــماره شناس 1365/3/27 فرزند متوفى5-آمنه خواجوى به ش
متولد 1341/2/23 فرزند متوفى6-مرضيه خواجوى به شماره شناسنامه 
22 متولد 1362/1/2 فرزند متوفى .اينك با انجام تشريفات مقدماتى در 
ــت مزبوررا به استناد ماده 362ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى  خواس
نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ 
نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهدشد.م 

الف317 تاريخ انتشار1396/10/26 
قاضى شورا- شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان كاشمر

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

 ،9609985710600027 ــا: ه ــده  پرون ــماره  ش
9609985710600068

خواهان ها:خانم فاطمه باغبان فرزند على اكبر با وكالت خانم ماه بانو 
مددى يساقى فرزند محمد رضا به نشانى خراسان رضوى-مشهد-مشهد 
كوثر3جنوبى پ1 و آقاى اميرهوشنگ باغبان فرزند على اكبر به نشانى 
ــهد-خيابان احمدآباد-خ قائم-نبش قائم5-پ11-طبقه1- واحد2  مش
2-آقاى محمد دشتى حصار فرزند حسين3-خانم سميه دشتى حصار 
ــانديز روستاى  ــانى شهرستان طرقبه-ش ــين همگى به نش فرزند حس
ــتان 4-آقاى كاظم رازقى حصار فرزند على 5-خانم سكينه  حصارگلس
ــتان  ــانى طرقبه-حصارگلس ــورى حصار فرزند رجبعلى همگى به نش ن
ــانى طرقبه-شانديز- ــن به نش 6-خانم مليحه رازقى حصار فرزند حس

ــم رازقى حصار فرزند على 8-خانم راضيه  ــتان 7-آقاى هاش حصارگلس
ــتاى  ــانى طرقبه شانديز-روس ــار فرزندعلى همگى به نش ــى حص رازق
ــتى حصار فرزند محمد 10-خانم  ــتان 9-آقاى حسين دش حصارگلس
فاطمه دشتى حصار فرزند حسين همگى به نشانى شهرستان-طرقبه-

ــتان 11-خانم فاطمه رازقى حصار فرزند  ــتاى حصار گلس شانديز روس
ــتى حصار فرزند حسين همگى به نشانى- ــن 12-خانم طيبه دش حس
ــتان 13-خانم زهرا زحمت كشان  طرقبه-شانديز روستاى حصار گلس
طرقبه فرزند ابراهيم 14-آقاى رضا دشتى حصار فرزند حسين همگى به 
نشانى شهرستان طرقبه-شانديز-حصارگلستان 15-خانم طاهره رازقى 
حصار فرزند حسن 16-آقاى حسين رازقى حصار فرزند حسن همگى به 
نشانى-طرقبه-شانديز-حصارگلستان 17-آقاى رضا رازقى حصار فرزند 
حسن به نشانى طرقبه-شانديز روستاى حصار گلستان18-خانم مريم 
ــتان  ــتاى حصار گلس ــانى طرقبه-روس ــى حصار فرزند على به نش رازق
ــانديز- ــن به نشانى-طرقبه-ش 19-خانم زكيه رازقى حصار فرزند حس

روستاى حصارگلستان 20-خانم زهرا رازقى حصار فرزند على به نشانى 
ــتان 21-آقاى ابوالفضل دشتى حصار فرزند  طرقبه روستاى حصارگلس
ــانى شهرستان-طرقبه-شانديز-حصارگلستان 22-خانم  حسين به نش
صغرا دشتى حصار فرزند حسين به نشانى شهرستان-طرقبه-شانديز-

روستاى حصار گلستان
خواندگان:1-خانم فاطمه رازقى حصار فرزند مرحوم حسن 2-آقاى 
ــانى حصار منزل  ــار فرزند مرحوم راضيه همگى به نش ــتى حص رضا دش
ــتى 3-خانم اكرم اركيا فرزند محمدحسين 4-خانم فاطمه جوادى  دش
ــكان 5-خانم زهرا  ــول الم ــانى مجه ــگر به نش ــان فرزند عس چايقوش
ــان 6-خانم طاهره رازقى حصار فرزند مرحوم حسن 7-خانم  زحمتكش
ــتى حصار فرزند مرحوم راضيه 8-خانم سميه دشتى حصار  فاطمه دش
ــار فرزند مرحوم على  ــم رازقى حص ــد مرحوم راضيه 9-آقاى هاش فرزن
10-آقاى محمد دشتى فرزند مرحوم راضيه 11-خانم مريم رازقى حصار 
ــار فرزند مرحوم راضيه  ــتى حص فرزند مرحوم على 12-خانم طيبه دش
13-آقاى حسين رازقى حصار فرزند مرحوم حسن 14-آقاى رضا رازقى 
ــتى حصار فرزند  ــن 15-آقاى ابوالفضل دش ــار فرزند مرحوم حس حص
ــتى فرزند مرحوم اشرف رازقى  فرزندان مرحوم راضيه 16-آقاى رضا دش
ــى 18-آقاى ابوالفضل  ــم راضيه رازقى حصار فرزند مرحوم عل 17-خان
ــتى فرزند مرحوم اشرف رازقى19-خانم طيبه دشتى فرزند مرحوم  دش
ــرف رازقى 20-آقاى كاظم رازقى حصار فرزند مرحوم على 21-خانم  اش
ــار فرزند مرحوم على  ــم زهرا رازقى حص ــكينه نورى حصار 22-خان س
ــتى حصار فرزند مرحوم راضيه 24-خانم زكيه  ــين دش 23-آقاى حس
ــتى حصار فرزند  ــن 25-خانم صغرا دش رازقى حصار فرزند مرحوم حس
مرحوم راضيه26-خانم مليحه رازقى حصار فرزند مرحوم حسن همگى 
به نشانى روستاى حصار منزل دشتى 27-خانم فاطمه باغبان فرزند على 
ــانى  ــاقى فرزند محمدرضا به نش ــر با وكالت خانم ماه بانو مددى يس اكب
خراسان رضوى-مشهد-مشهد كوثر3 جنوبى پ1 وآقاى اميرهوشنگ 
باغبان فرزند على اكبر به نشانى مشهد-خيابان احمدآباد-خ قائم-نبش 

قائم5-پ11-طبقه1- واحد2
ــول) 2-اثبات وقوع بيع  ــته ها:1-تنفيذ صلح نامه(اموال منق خواس

3-ورود و تقديم دادخواست تقابل 4-الزام به تنظيم سند رسمى ملك
راى دادگاه

درخصوص دادخواست خانم فاطمه باغبان فرزند على اكبر با وكالت 
ــنگ باغبان و ماه بانوى مددى يساقى به طرفيت 1-خانم  آقاى اميرهوش
اكرم اركيا فرزند محمدحسين 2-فاطمه جوادى چايقوشان فرزند عسگر 
3-هاشم رزاقى حصار فرزند على 4-كاظم رزاقى حصار فرزند على 5-زهرا 
رزاقى حصار فرزندعلى 6-مريم رزاقى حصار فرزند على 7-راضيه رزاقى 

ــتى 10-ابوالفضل  ــكينه نورى حصار 9-رضا دش حصار فرزند على 8-س
ــين دشتى حصار 13-محمددشتى  دشتى 11-طيبه دشتى 12-حس
ــتى حصار 16-طيبه  ــتى حصار 15-ابوالفضل دش حصار 14-رضا دش
دشتى حصار 17-سميه دشتى حصار 18-فاطمه دشتى حصار 19-صغرا 
دشتى حصار 20-حسين رزاقى حصار 21-رضا رزاقى حصار 22-طاهره 
رزاقى حصار 23-فاطمه رزاقى حصار 24-مليحه رزاقى حصار 25-زكيه 
ــان به خواسته 1-اثبات عقد بيع مورخ  زراقى حصار 26-زهرا زحمتكش
ــه نامه مورخ94/3/31  ــماره100 2-اثبات مصالح 72/5/10 قولنامه ش
ــند يك قطعه  3-صدور حكم بر محكوميت خواندگان مبنى بر تنظيم س
زمين مشجر 2800متر نسبت به حصه مشاعى خود در پالك 5/14/552 
ــا عنايت به  ــى ب ــارات دادرس ــهد با جبران كليه خس اصلى بخش6 مش
محتويات پرونده و مالحظه كپى مصدق مستندات پيوستى و دادخواست 
ــه  صورتجلس در  ــان  خواه ــل  وكي ــارات  اظه و  ــى  تقديم
شماره9609005710600622 مورخ96/6/04 كه به استناد مبايعه نامه 
ــا مورث خواندگان رديف3  ــادى خوانده رديف اول مورخ72/05/10 ب ع
تا26 و مصالحه نامه خوانده رديف اول با خواهان و وكالتنامه هاى تنظيمى 
تقاضاى الزام اثبات بيع و الزام خواندگان به تنظيم سند مشاعى دارد نظربه 
ــق روزنامه  ــم ابالغ از طري ــف اول و دوم عليرغ ــدگان ردي ــه خوان اينك
ــه دادگاه حاضر نگرديده و خواسته و مستندات  ــار در جلس كثيراالنتش
ــت و با مالحظه دفاعيات  خواهان مصون از ايراد و اعتراض باقى مانده اس
خواندگان رديف سوم تا هشتم و دوازدهم تا بيست و ششم به شرح اليحه 
962298 مورخ96/6/04 و دفاعيات خواندگان حاضر در جلسه دادگاه كه 
ــاى ابطال مبايعه نامه را  ــه960022 تقاض با طرح دعوى تقابل در كالس
مطرح كه قرار رسيدگى توامان صادر گرديده است و خواندگان در دفاع از 
خود هم مدعى جنون مورث خود مرحوم على رزاقى شده اند و هم مدعى  
ــن معامله و به مورث خود  ــدن مورث خود و عدم پرداخت ثم مغبون ش
ــتند نظربه اينكه در جهت اثبات ادعاهاى خود دليل مثبته و موثرى  هس
ــن در انعقاد عقد و اصل  ــا توجه به آزارى اراده طرفي ــه ننموده اند و ب ارائ
صحت و اينكه عقود طرفين به كليه نتايجى كه هم از عقد به موجب قانون 
و عرف و عادت حاصل مى شود ملزم مى نمايد و با توجه به ساير قرائن و 
ــتناد  ــخيص و به اس ــارات موجود دادگاه دعوى خواهان را موجه تش ام
مواد10و140و219و220و223 از قانون مدنى و مواد 198و515و519 
ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى حكم  از قانون آيين دادرس
ــماره 100  ــوع مبايعه نامه ش ــد بيع موض ــق و اثبات وقوع عق ــه تحق ب
مورخ1372/5/10 و عقد مصالحه موضوع مصالحه نامه مورخ94/3/31 و 
الزام خواندگان رديف اول تا هشتم و دوازدهم تا بيست و ششم به حضور 
ــاعى از  ــمى2800 متر مش ــمى و انتقال رس ــناد رس در يكى از دفاتر اس
ــده رديف اول به  ــهد و الزام خوان ــى بخش 6مش ــالك5/14/552 اصل پ
پرداخت مبلغ9/910/000ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله وكيل 
ــق تعرفه در حق خواهان را صادر و اعالم مى نمايد و با توجه به احراز  طب
عدم تقصير خواندگان رديف دوم تا بيست و ششم در خسارت دادرسى لذا 
ــتناد ماده515 از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب  به اس
در امور مدنى حكم به بى حقى خواهان را صادر و اعالم مى نمايد و نسبت 
به خواندگان رديف نهم و دهم و يازدهم كه به لحاظ اينكه خواندگان ورثه 
ــرف رزاقى بوده و به اشتباه تكرار شده است لذا به استناد ماده  مرحوم اش
2از قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى قرار رد 
دعوى نسبت به خواندگان رديف نهم و دهم و يازدهم را صادر و اعالم مى 
نمايد ودر خصوص دادخواست ورثه مرحوم حسين على رزاقى و حسن و 
اشرف1-سكينه نورى حصار 2-هاشم رزاقى حصار 3-كاظم رزاقى حصار 
4-زهرا رزاقى حصار 5-مريم رزاقى حصار 6-راضيه رزاقى حصار7-زهرا 
زحمتكشان طرقبه 8-رضا رزاقى حصار 9-حسين رزاقى حصار 10-زكيه 
رزاقى حصار 11-فاطمه رزاقى حصار 12-مليحه رزاقى حصار 13-طاهره 
رزاقى حصار 14-حسين دشتى حصار 15-محمد دشتى حصار16-رضا 
ــتى حصار  ــتى حصار 18-طيبه دش ــتى حصار 17-ابوالفضل دش دش
ــتى حصار21-صغرى دشتى  19-سميه دشتى حصار 20-فاطمه دش
حصار ذيل دادخواست تقديمى به طرفيت1-فاطمه باغبان با وكالت امير 
ــنگ باغبان و ماه بانو مددى يساقى 2-اكرم اركيا 3-فاطمه جوادى  هوش
ــان به خواسته دعوى تقابل پرونده كالسه960032 شعبه سوم  چايقوش
ــال مبايعه نامه  ــانديزمبنى بر ابط ــى طرقبه ش ــى حقوق دادگاه عموم
مورخ72/05/10 و مصالحه نامه 94/3/31 به دليل فقدان شرايط اساسى 
ــارات دادرسى با عنايت به محتويات پرونده و صرف  صحت معامله و خس
ــته نظر به اينكه آنچه فسخ و ابطال و اقاله مى گردد  نظر از ماهيت خواس
ــت نه مبايعه نامه لذا دعوى وفق مقررات قانونى مطرح نگرديده  عقد اس
است و قابليت استماع ندارد و به استناد ماده2 قانون ايين دادرسى مدنى 
قرار عدم استماع دعوى در كيفيت مطروحه را صادر و اعالم مى نمايد.راى 
ــس از ابالغ قابل تجديدنظر  ــت روز پ صادره حضورى و ظرف مدت بيس
خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان خراسان رضوى مى باشد.م 

الف36274 تاريخ انتشار1396/10/26
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى بينالود(طرقبه شانديز)

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

ــبز و سند كارخانه خودرو پيكان سفيد رنگ مدل 1380 به  برگ س
ــماره موتور 11128039013 و شماره  شماره شاسي 80438245 وش
ــده از درجه  ــالك 77 ط 244 –ايران 12 بنام  زهرا اختياري مفقود ش پ

اعتبار ساقط مي باشد. م الف 1291 تاريخ انتشار1396/10/26
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تجهيز مراكز خريد گندم، در دستور كار تعاون 

روستايى خوزستان
اهواز- موسوى نسب: مديركل تعاون روستايى خوزستان 
ــخت افزارى و همچنين  از تجهيز مراكز خريد به امكانات س
ــقف كردن مراكز روباز خبر  ــائل بهداشتى و مس رعايت مس

داد.
مهدى صياحى گفت: باتوجه به اينكه خوزستان در سال 
گذشته استان اول در زمينه خريد گندم پائيزه از گندمكاران 
در كشور معرفى شد، قطعا وظيفه تعاون روستايى به عنوان 

متولى خريد گندم گندمكاران بسيار سخت مى شود.
ــتايى  ــه داد: از اين رو يكى از اقدامات تعاون روس وى ادام
ــخت  ــتان تجهيز نمودن مراكز خريد به امكانات س خوزس
افزارى و همچنين خريد دستگاه ها و رعايت مسائل بهداشتى 
و ... است كه خوشبختانه با همكارى اتحاديه تعاون روستايى 

خوزستان اين موضوع با جديت در حال پيگيرى است.
ــت: در حال حاضر يكى از دغدغه هاى  صياحى بيان داش
ــئولين براى فصل زراعى جديد، خشكسالى ها و زمين  مس
هاى كاشته شده توسط گندمكاران است كه اين احتمال مى 
رود در صورت تداوم چنين شرايطى خوزستان نتواند باز هم 

ركورددار خريد گندم معرفى شود.
ــتان گفت: مهمترين  ــتايى خوزس مديركل تعاون روس
ــال  ــتند كه اميدواريم در ادامه س نگرانى ما مزارع ديم هس
ــود و شاهد سرسبزى مزارع گندم و  رحمت خداوند نازل ش

برداشت مناسب گندم باشيم.
ــت: در حال حاضر ظرفيت مراكز خريد  وى در پايان گف
ــت خريد از  ــزار تن ظرفي ــون و 280 ه ــتان، يك ميلي اس

گندمكاران خوزستانى را داراست.
    

تقدير معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى از 
روابط عمومى شركت برق منطقه اى خوزستان

ــوى نسب: هوشنگ فالحتيان ، معاون وزير   اهواز- موس
ــركت  نيرو در امور برق و انرژى طى نامه اى به مديرعامل ش
ــركت به  ــتان از روابط عمومى اين ش برق منطقه اى خوزس
ــان و انجام  ــترده سفر ايش ــانه اى گس ــش رس خاطر پوش
فضاسازى هاى محيطى و تبليغاتى و هماهنگى هاى انجام 
شده در جريان افتتاح و كلنگ زنى پروژه هاى اين شركت در 
ــرد. ك ــر  تقدي ــك  باغمل و  ــذه  اي ــواز،  اه ــهرهاى  ش
ــنگ فالحتيان  در  ــاِل جارى هوش ــه دوم دى ماه س درهفت
ــتان با حضور مسئوالن استانى،  ــفرى دو روزه به خوزس س
ــركت برق منطقه اى خوزستان را با اعتبارى  پروژه هاى ش
بالغ بر 210 ميليارد تومان در شهرهاى اهواز، باغملك و ايذه 
داد. ــرار  ق ــى  زن ــگ  كلن و  ــاح  افتت ــورد  م

گفتنى است ، پروژه هايى كه در روزهاى دهم و يازدهم دى 
ماه با حضور معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى مورد افتتاح 
و كلنگ زنى قرارگرفت به دليل حجم باال و پراكندگى مكانى 
ــت موجب بازتاب خبرى بااليى در بين رسانه هاى  كه داش
ــد، به همين واسطه هوشنگ  ــرى ش جمعى محلى و سراس
فالحتيان از هماهنگى هاى به عمل آمده و اطالع رسانى به 
موقع در شهرهاى اهواز، ايذه و باغملك توسط روابط عمومى 
ــركت و همچنين اقدامات و پيگيرى هاى انجام شده  اين ش
ــط مديرعامل شركت برق منطقه اى خوزستان در رفع  توس

محروميت هاى شهرهاى ايذه و باغملك تقدير كرد.

خبر

خبر
برگزار ى جلسه هم انديشى در 

خصوص مسائل معاونت طرح هاى 
توسعه شركت برق منطقه اى 

خوزستان
ــه هم  ــب: جلس ــوى نس اهواز- موس
انديشى در خصوص مسائل معاونت طرح 
هاى توسعه با حضور مديرعامل، معاونان و 
ــالن جلسات اين  مديران مجموعه در س

معاونت برگزار شد.
ــه دارى معاون طرح  مهدى ابوعلى گل
ــه گزارشى از  ــعه در اين جلس هاى توس
مشكالت معاونت ارايه داد و سپس مديران 
ــائل حوزه  ــه نيز به بيان مس زير مجموع

كارى خود پرداختند.
محمود دشت بزرگ، مديرعامل شركت 
نيز پس از شنيدن سخنان معاون و مديران 
ــالش هاى  ــا تقدير از ت ــه ب ــر مجموع زي
ــعه را  ــكاران ، معاونت طرح هاى توس هم
ــن و كاراترين واحدها  ــى از پُركارتري يك
ــكالت آنان قول  ــت و براى رفع مش دانس

مساعد داد.
گفتنى است، معاونت طرح هاى توسعه 
ــعه شبكه هاى فوق  وظيفه احداث و توس
توزيع و انتقال را در استان هاى خوزستان 
ــد به عهده دارد و  و كهگيلويه و بوير احم
مهمترين فعاليت هاى آن شامل؛ مطالعات 
ــاور  ــه خريد تجهيزات و انتخاب مش اولي
مناسب، تهيه طرح هاى الزم جهت احداث 
ــات و انتخاب  ــعه، برگزارى مناقص و توس
پيمانكار ذيصالح جهت خريد تجهيزات و 
اجراى عمليات، كنترل و نظارت بر ساخت 
ــاى انتقال و  ــت ه و احداث خطوط و پس
توزيع ، تست و راه اندازى و تحويل شبكه 

احداث شده به بهره بردار است
    

دولت بدهى هايش را به تامين 
اجتماعى پرداخت كند

اهواز- موسوى نسب: عليرضا محجوب 
ــوراى  نماينده مردم تهران در مجلس ش
ــركت در مجلس  ــه جهت ش ــالمى ك اس
خاكسپارى و ترحيم سيد آقايار حسينى 
دبير اجرايى خانه كارگر استان خوزستان 
به شهرستان ايذه سفر كرده بود در حاشيه 
ــئوال كه  ــخ به اين س ــفر و در پاس اين س
ــازمان  ــت مديريتى و اقتصادى س وضعي
ــت ؟ گفت : به  تامين اجتماعى چگونه اس
توانمندى و مديريت جناب دكتر نوربخش 
ــازمان اعتقاد داريم و براى  مدير عامل س

ابقاء ايشان تالش مى كنيم .
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ــب: مديرعامل  ــوى نس اهواز- موس
ــتان خوزستان گفت: با  شركت آبفا اس
ــالب در  ــاى آب و فاض ــراى طرح ه اج
ــان و آبادان  ــهرهاى رامهرمز، بهبه ش
ــال و تصفيه  وضعيت جمع آورى، انتق

فاضالب اين شهرها بهبود مى يابد
ــاره عمليات  ــادق حقيقى پور درب ص
ــتان  ــى آب و فاضالب در شهرس اجراي
رامهرمز اظهار داشت: عمليات اجرايى 
ــتان رامهرمز با  شبكه فاضالب شهرس
ــارد ريال به طول 20  اعتبار 230 ميلي
كيلومتر آغاز شد كه اين پروژه از محل 

اعتبارات خزانه اسالمى تامين مى شود..
مديرعامل شركت آبفا خوزستان با 
ــروع عمليات اصالح خط  ــاره به ش اش
ــانى در شهرستان  ــبكه آبرس اصلى ش
ــرد: عمليات اصالح  رامهرمز تصريح ك
ــبكه آبرسانى شهرستان  خط اصلى ش
ــارد و 500  ــا اعتبار 2 ميلي ــز ب رامهرم
ــى  ــه زودى اجراي ــان ب ــون توم ميلي

مى شود.
ــاره به طرح انتقال  حقيقى پور با اش
فاضالب بهبهان كه با اعتبار 35 ميليارد 
ــد، گفت: در تالش  تومان كلنگ زنى ش

ــكل فاضالب شهرستان  ــتيم مش هس
بهبهان را به صورت كامل برطرف كنيم 
و هدف از اجراى آن جمع آورى، انتقال 

و تصفيه فاضالب شهر بهبهان است.
وى شبكه جمع آورى انتقال فاضالب 
ــه طول 9 كيلومتر  ــهر بهبهان را ب در ش
اعالم كرد و يادآور شد: اعتبار اين پروژه 
از محل اوراق خزانه اسالمى تامين شده 
همچنين پيش از اين نيز 3 طرح بزرگ 
فاضالب با اعتبارى بيش از 50 ميليارد 
ــت  تومان از محل اعتبارات طرح رياس

جمهورى در آبادان كلنگ زنى شد

وضعيت آب و فاضالب 3 شهر استان خوزستان بهبود مى يابد 

ــب: نوزدهمين  ــوى نس ــواز- موس اه
نشست شوراى هماهنگى مديران دستگاه 
ــاى تابعه وزارت امور اقتصادى و دارايى  ه
ــالن جلسات  ــتان، در محل س در خوزس
حوزه نظارت گمركات خوزستان، تشكيل 
. ــد ش

مديركل امور اقتصادى و دارايى خوزستان 
در اين نشست اظهار داشت: وزير اقتصاد 
ــه اى كه هفته گذشته با مديران  در جلس
ــد، تاكيد داشت،  وزارت اقتصاد برگزار ش
ــوراى هماهنگى استانها، به  ــات ش جلس
ــار، به منظور  ــر دو هفته يك ب صورت ه
ــى ها، تبادل اطالعات و  افزايش هماهنگ
آشنايى با بخشنامه هاى دستگاه ها برگزار 
ــعود صدرى گفت: وزير اقتصاد  شود.مس
ــور اقتصادى و  ــت، مديران ام معتقد اس

دارايى استان ها، نمايندگان وزير اقتصاد 
ــتند و فلسفه نمايندگى از  در استان هس
ــتگاه هاى كارى  ــدگاه وى، ايجاد ايس دي
ــت كه هر مدير دستگاه براى  جديد نيس
انجام هر كارى، با نماينده وزير هماهنگى 
ــئول كار و  ــتگاه مس كند؛ بلكه مدير دس
مديريت كردن كارهاى خود است، اما به 
هر حال، نماينده استان در هر مسئله اى 
ــخگو  كه پيش بيايد، بايد در نهايت پاس
ــيان بر  ــد.وى ادامه داد: دكتر كرباس باش
تعامل با استاندار و مديريت ارشد استان و 
همچنين تعامل با بخش خصوصى تأكيد 
ــعود صدرى عنوان كرد، مقام  داشت.مس
ــر رعايت حقوق  ــاد ب ــى وزارت اقتص عال
شهروندى، به ويژه ارتباط با مردم و كليه 
محيط هاى پيرامونى واحدهاى وزارتخانه، 

ــت حقوق  ــت رعاي ــاه بي ــوان ش ــه عن ب
شهروندى، تاكيد داشت.

نماينده وزير امور اقتصادى و دارايى در 
خوزستان عنوان كرد: وزير اقتصاد در بحث 
ــب و كار نگرانى هايى  ــود فضاى كس بهب
ــئله چهار رتبه عقب  دارد؛ زيرا در اين مس
ــم  افتاده ايم و با توجه به قانون برنامه شش
ــيم؛ اما با  ــه رتبه 70 برس ــعه، بايد ب توس
حركتى كه داريم، دشوار است به جايگاهى 
كه در نظر گرفته ايم، دست پيدا كنيم. در 
ــتوراتى داد كه به  ــر دس ــن رابطه، وزي اي
معاونت اقتصادى (اداره كل) ابالغ كرديم.

مديركل امور اقتصادى و دارايى خوزستان 
ــرمايه  گفت: فاينانس در مرحله بعد از س
ــذارى و به معنى گرفتن قرض خارجى  گ
ــتر شركت هاى  ــت. ما مى بينيم بيش اس

دولتى از فاينانس بهره مى برند كه به معنى 
نوعى بدهى دولتى است. دوست داريم در 
مرحله اول، سرمايه گذارى خارجى ايجاد 
شود و سرمايه گذار ريسك سرمايه گذارى 
را بپذيرد و در مديريت كردن بهينه نقش 
آفرينى كند. در مرحله دوم، فاينانس بخش 
خصوصى، به عنوان مكمل سرمايه گذارى 
خارجى، مورد نظر است؛ به طورى كه وام 
خارجى بگيرد و بنگاه هاى اقتصادى ايجاد 
ــدى در  ــه دولت تعه ــدون اينك ــد، ب كن
بازپرداخت آن داشته باشد.صدرى گفت: 
ــت اختيارى كه در  وزير اقتصاد معتقد اس
قانون مانعى براى تفويض كردن آن نباشد، 
به استان ها تفويض شود، حتى ماده 251 
ــتان تفويض شود.  مكرر مالياتى هم به اس
اين ماده تسهيلى است براى تعيين تكليف 

ــاى مالياتى، كه يكى از باالترين  پرونده ه
ــت.نماينده وزير امور  ــارات وزير اس اختي
ــتان خاطرنشان  اقتصادى و دارايى در اس
ــى وزارت اقتصاد در بحث  ــرد: مقام عال ك
اجراى پروژه هاى مقاومتى حساسيت دارد 
ــتانى كه  ــا را رصد مى كند و دوس و آن ه
پروژه اقتصاد مقاومتى دارند، اگرچه برش 
ــدوده اختيارات  ــد و در مح آنها ملى باش
خاص استانى نباشد، در همان برش استانى 
ــط وزير بررسى و  عملكرد در استان توس

پيگيرى مى شود.
وى به نقل از وزير متبوع، بيان داشت: 
ــتم خيلى  در وزارت اقتصاد آبروى سيس
ــت و در مبارزه با  ــم تر از آبروى فرد اس مه
فساد هيچ گونه مالحظه كارى و اغماض و 

كوتاهى نمى كنيم.

مديركل امور اقتصادى و دارايى خوزستان:
تأكيد وزير امور اقتصادى و دارايى بر استقرار دولت الكترونيك در حوزه وزارت اقتصاد 

ــوى نسب:معاون آموزش  اهواز- موس
تحقيقات و فناورى دانشكده علوم پزشكى 
آبادان از مصوب شدن تشكيل گروه علوم 
ــكده  ــه و گروه علوم بالينى اين دانش پاي
ــترش علوم پزشكى  توسط شوراى گس
ــد نورى اظهار كرد:  خبر داد. دكتر محم
تصويب گروه هاى علوم پايه و گروه علوم 

بالينى دانشكده پزشكى طبق بخشنامه 
2/178/آ مورخ 1378/1/15 و بخشنامه 
56178 توسط شوراى گسترش آموزش 

پزشكى اجرايى شد.
ــن اتفاق با حمايت هاى   وى افزود: اي
ــكده علوم  ــده، رئيس دانش دكتر آموزن
ــد. اين معاون  ــكى آبادان محقق ش پزش

ــكى آبادان گفت:  ــكده علوم پزش دانش
ــاره به عنوان  گروه هاى مصوب مورد اش
اولين دپارتمان هاى تخصصى هستند كه 
ــكده پزشكى از  ــدن دانش پس از جدا ش
معاونت آموزشى و پژوهشى تشكيل شده 
ــدن  ــت و گامى جدى براى تبديل ش اس
دانشكده علوم پزشكى آبادان به دانشگاه 

است. 
ــان كرد: گروه آموزشى  وى خاطرنش
ــه داراى 18 عضو هيئت علمى  علوم پاي
تمام وقت در رشته هاى مختلف علوم پايه 
و گروه آموزشى علوم بالينى نيز داراى 17 
عضو هيئت علمى در تخصص هاى مورد 

نياز است. 

ــكده  ــورى تصريح كرد: دانش دكتر ن
ــال 1392 اقدام به  ــكى آبادان از س پزش
جذب دانشجو در رشته دكترى عمومى 
پزشكى كرد و در حال حاضر داراى 263 
ــجو در اين رسته است و اميد است  دانش
كه گسترش اين دانشكده موجب ارتقاى 
روزافزون سطح سالمت در منطقه شود.

معاون آموزش تحقيقات و فناورى دانشكده علوم پزشكى آبادان خبر داد:
مصوب شدن تشكيل گروه علوم پايه و علوم بالينى دانشكده پزشكى آبادان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
بانك مهر اقتصاد به طرفيت محمد حسين ستايش واال و مهدى جعفرى نظر آبادى خواسته مطالبه وجه چك تقديم كرده كه به كالسه 960060  ثبت گرديده  و مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار درج و از خوانده فوق الذكر دعوت مى گردد پس از نشر آگهى در تاريخ 96/11/30 راس ساعت 11 جهت دادرسى در شعبه قاضى شورا 
مجتمع شماره سه اهواز حضور يابند و يا قبل از موعد مقرر به دفتر شعبه مراجعه و با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم هرگونه دفاع و پاسخى به دعوى مطروحه دارند اعالم نمايند بديهى است در 

صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه وفق مقررات عمل گردد.
دفتر قاضى شورا مجتمع شماره

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ابالغيه

بدينوسيله به خوانده نگين عابدين مال امير و زيبا كيانى شاهوندى مجهول المكان ابالغ مى گردد دادخواستى به شماره 960074 توسط خواهان بانك مهر اقتصاد به طرفيت شما بخواسته  مطالبه 
وجه چك به اين مرجع واصل گرديده و جلسه رسيدگى در تاريخ 96/12/6 ساعت 11 در شعبه قاضى شورا واقع در بلوار پاسداران روبروى خيابان زيتون ساختمان صنايع و معادن– مجتمع شماره 4 

شوراى حل اختالف اهواز تعيين شده لذا در وقت مقرر در شعبه حاضر شويد و قبل از روز رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به اين مرجع مراجعه نمائيد.
                    دفتر قاضى شوراهاى حل اختالف مجتمع

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

ــعبه 11 شوراى حل اختالف اهواز(270 سابق) تصميم نهايى شماره 9609976944200662- خواهان: خانم نديمه سوارى فرزند عبداله به نشانى  ــه:9609986944200497 ش پرونده كالس
خوزستان – اهواز بين كيان و شيخ بهاء جنوبى خ سام پ 56 - خوانده: خانم نرگس سوارى به نشانى خوزستان – اهواز كوى علوى خ مدارس نبش خ نرگس ط باال- خواسته:مطالبه وجه بابت - راى 
قاضى شورا:درخصوص دادخواست تقديمى خانم نديمه سوارى فرزند عبداله بطرفيت خانم نرگس سوارى بخواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج ميليون ريال موضوع يك سفته به شماره 707631 سرى 
س/1 به انضمام كليه خسارات قانونى، با دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ، مفاد دادخواست تقديمى، وجود اصل سفته مستند دعوى در يد خواهان و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى حضور 
نيافته و هيچگونه دليلى مبنى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده بنا به مراتب دعوى خواهان مقرون به صحت تشخيص مستنداٌ به بند الف ماده 9 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 ، مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 308 و 307 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 702/500 ريال به عنوان هزينه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد ضمناٌ واحد اجراى احكام مكلف است خسارت تاخير تاديه را از تاريخ سر رسيد 96/5/31 بر مبناى نرخ اعالمى تورم بانك مركزى محاسبه و در حق خواهان 

محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بوده ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم حقوقى دادگسترى اهواز مى باشد. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

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

ــعبه 11 شوراى حل اختالف اهواز(270 سابق) تصميم نهايى شماره 9609976944200662- خواهان: خانم نديمه سوارى فرزند عبداله به نشانى  ــه:9609986944200497 ش پرونده كالس
خوزستان – اهواز بين كيان و شيخ بهاء جنوبى خ سام پ 56 - خوانده: خانم نرگس سوارى به نشانى خوزستان – اهواز كوى علوى خ مدارس نبش خ نرگس ط باال- خواسته:مطالبه وجه بابت - راى 
قاضى شورا:درخصوص دادخواست تقديمى خانم نديمه سوارى فرزند عبداله بطرفيت خانم نرگس سوارى بخواسته مطالبه مبلغ چهل و پنج ميليون ريال موضوع يك سفته به شماره 707631 سرى 
س/1 به انضمام كليه خسارات قانونى، با دادگاه با بررسى اوراق و محتويات پرونده ، مفاد دادخواست تقديمى، وجود اصل سفته مستند دعوى در يد خواهان و اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى حضور 
نيافته و هيچگونه دليلى مبنى بر برائت ذمه خود ارائه ننموده بنا به مراتب دعوى خواهان مقرون به صحت تشخيص مستنداٌ به بند الف ماده 9 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 ، مواد 198 و 515 
و 519 و 522 قانون آيين دادرسى مدنى و مواد 308 و 307 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 45/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 702/500 ريال به عنوان هزينه 
دادرسى در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد ضمناٌ واحد اجراى احكام مكلف است خسارت تاخير تاديه را از تاريخ سر رسيد 96/5/31 بر مبناى نرخ اعالمى تورم بانك مركزى محاسبه و در حق خواهان 

محكوم مى نمايد راى صادره غيابى بوده ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و بيست روز پس از آن قابل تجديد نظر خواهى در محاكم حقوقى دادگسترى اهواز مى باشد. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهي حصروراثت

آقاى احمد شهرت كعبى پور نام پدر غليم بشناسنامه 7-058445-174 صادره از اهواز درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم غليم شهرت كعبيپور 
بشناسنامه 1438 صادره شوش در تاريخ 89/6/22 در اهواز اقامتگاه دائمي خويش فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر--- 2- على كعبى پور ش ش 1957 ص اهواز --- 3- 
حسن كعبى پور ش ش 1958 ص اهواز ---4- عبداله كعبى پور ش ش 13370 ص اهواز ---5- نصراله كعبى پور ش م 2-182999-174 ص اهواز(فرزندان ذكور متوفى)--- 6- شبهن كعبى پور 
ش ش 1531 ص عشاره فريح ---7- حسنه كعبى پور ش ش 1959 ص اهواز ---8- قيده كعبى پور ش ش 1984 ص عشاره فريح --- 9- فاطمه كعبى پور ش م 7-047428-174 ص اهواز(فرزندان 
اناث متوفى)--- 10- كاظميه الهايى ش ش 1050 ص اهواز (زوجه متوفى) والغير بشرح دادخواست تقديمى بكالسه - حقوقى تحت نظر است . اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه بدادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين 

تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
آگهي حصروراثت

ــت آزادگان درخواستي بخواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم آرزو شهرت  ــهرت صيوانى اصل نام پدر على بشناسنامه 17455 صادره از دش ــهاب ش آقاى ش
محسنى بنى طرف بشناسنامه 591 صادره آغاجارى در تاريخ 1396/3/17 در ايذه اقامتگاه دائمي خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با مشخصات فوق الذكر(همسر متوفيه)--- 2- احمد صيوانى 
اصل به شماره ملى  7-327253-174 صادره از اهواز(فرزند ذكور متوفيه)--- 3- مريم صيوانى اصل به شماره شناسنامه  1-240523-174 صادره از اهواز(فرزند اناث متوفيه)---4 – فاطمه ميرزايى 
زوردجانى به شماره شناسنامه 2810 صادره از اهواز(مادر متوفيه)---5- عبدالرحيم محسنى بنى طرف زاده به شماره شناسنامه 285 صادره از اهواز(پدر متوفيه) والغير بشرح دادخواست تقديمى 
بكالسه - حقوقى تحت نظر است . اينك  با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراض دارد يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه 

بدادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه بجز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 

 آگهى ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست وضمائم به خوانده صمد جواد نياريك خواهان: 
پرونده: 733/208/96 وقت رسيدگى: شنبه 96/12/5 ساعت  احمد جرات كالسه 
15:30 خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم شوراهاي حل اختالف تهران نموده 
كه جهت رسيدگى به اين حوزه ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده كه به جهت 
عجر خواهان از اعالم نشاني خوانده و به درخواست وي و دستور شورا به تجويز ماده 73 
قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 

تا خوانده در وقت مقرر فوق در جلسه دادگاه حاضر شود. 
 ضمنا وي ميتواند به دبيرخانه حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره5  مجتمع   208 شعبه  دفتر        110/139887  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست وضمائم به خوانده كميل كرشاسبي خواهان: 
مرتضي انصاري كالسه پرونده: 96/3402/886 وقت رسيدگى: 96/11/28 ساعت 
15 خواسته: مطالبه   خواهان دادخواستى تسليم شوراهاي حل اختالف تهران نموده 
كه جهت رسيدگى به اين حوزه ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده كه به جهت 
عجر خواهان از اعالم نشاني خوانده و به درخواست وي و دستور شورا به تجويز ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى 

شود تا خوانده در وقت مقرر فوق در جلسه دادگاه حاضر شود. 
 ضمنا وي ميتواند به دبيرخانه حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره5  مجتمع   3402 حوزه  دفتر        110/139905  

 آگهى ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست وضمائم به خوانده علي كوهزاده و آقاي جاسمي و 
اقاي صمدبين خواهان: بهمن پارسائيان كالسه پرونده: 763/208/96 وقت رسيدگى: 
شنبه 96/11/28 ساعت 15:30 خواسته: مطالبه خواهان دادخواستى تسليم شوراهاي 
حل اختالف تهران نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه ارجاع گرديده و وقت رسيدگى 
تعيين شده كه به جهت عجر خواهان از اعالم نشاني خوانده و به درخواست وي و دستور 
شورا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 

كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده در وقت مقرر فوق در جلسه دادگاه حاضر شود. 
 ضمنا وي ميتواند به دبيرخانه حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمايم را دريافت نمايد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره5  مجتمع   208 شعبه  دفتر        110/139913  

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به محمد غالمي سفيد دار بني فرزند 
غالمي  محمد  اقاي  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  رضائي  سياوش  خواهان  علي  كريم 
سفيد داربني به خواسته مطالبه خسارت ناشي از تصادف مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9609980932300801 شعبه 204 مجتمع شماره 5 شوراي 
حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/12/5 ساعت9:30 تعيين كه 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار 
آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/139918    دفتر مجتمع شعبه 204 مجتمع شماره 5 شوراي حل اختالف شهر تهران

مهدي  و  منعم  حسام  خواندگان  به  وضمائم  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهى 
محمدي و شيما جبرائيلي پور  خواهان: عارف گوزلي كالسه پرونده: 766/219/96 وقت 
رسيدگى: شنبه 96/11/28 ساعت 15:00 خواسته: مطالبه وجه به ميزان مبلغ هشتاد 
و پنج ميليون ريال بابت فروش غذا + هزينه دادرسي پرونده به انضمام كليه خسارات 
دادرسي و خسارت تاخير تاديه خواهان دادخواستى تسليم شوراهاي حل اختالف تهران 
نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده كه به 
جهت عجر خواهان از اعالم نشاني خوانده و به درخواست وي و دستور شورا به تجويز 
ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده در وقت مقرر فوق در جلسه دادگاه حاضر شود.   ضمنا وي ميتواند به 
دبيرخانه حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را 

دريافت نمايد. 
تهران  اختالف  حل  شوراى  شماره5  مجتمع   219 شعبه  دفتر        110/139921  
غالمرضا  فرزند  رزاقي   حميدرضا  حقيقي:  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه   آگهي   
كدپستي1481848716 تاريخ حضور از تاريخ ابالغ 3 روز محل حضور تهران بلوار آيت 
اهللا كاشاني نرسيده به ميدان شهرزيبا خ مخابرات جنب كانون اصالح  و تربيت نوع علت 
حضور: درخصوص دعوي آقاي آيدين تقي پور به طرفيت شما ظرف مهلت مقرر فوق جهت 
مالحظه نظريه كارشناس و اظهار هر مطلبي نفياً يا اثباتا در اين اجراي احكام حاضر شويد 

در  غيراينصورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
تهران    مفتح  مجتمع قضايي  مدني  احكام  اجراي  اول  دفتر شعبه      110/139954  

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حسين جهان خواهان مرفت 
خشنودي كالسه پرونده 96/208/725  خواسته مطالبه وقت رسيدگي 96/11/30  

110/139964    دفتر شعبه 208 مجتمع شماره 5 شوراي حل اختالف شهر تهران

 صورتمجلس فروش اموال غيرمنقول بموجب اجراييه صادره از شعبه285 دادگاه حقوقي 
تهران محكوم عليه آقاي سعيد جهاني محكوم به پرداخت 110 عدد سكه تمام بهار آزادي 
و خسارات دادرسي در حق محكوم  لها خانم حميده لطفي يامو مبلغ55/000/000ريال 
نيم عشر دولتي در حق دولت گرديده است كه در قبال مبالغ فوق سه دانگ مغازه توسط 
مدير محترم تجاري طوبي توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي و توصيف 
اجمالي گرديد ششدانگ مالكيت و سرقفلي و كليه حقوق عرفي و فرضي و قانوني طبق 
مورخ   شماره92/179  به  توبي  مجتمع  اداري  تجاري  واحدهاي  فروش  پيش  قرارداد 
تمامي ششدانگ يك باب مغازه واقع در پالك ثبتي2709 فرعي از يك اصلي مفروز از 
پالك130 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش10 تهران حوزه ثبت كن تهران بمساحت 
تقريبي28 مترمربع فاقد انباري و پاركينگ ملك موصوف داراي پروانه ساختماني كلي 
بشماره 220011149و 220002699 صادره از سوي شهرداري منطقه22 تهران مي 
باشد مشخصات ملك: واحد مورد كاشناسي واقع در مجتمع تجاري اداري طوبي در طبقه 
چهارم واقع شده است تمامي طبقات مجتمع داراي آسانسور و پله برقي رفت و برگشت 
است مغازه مورد كارشناسي در طبقه چهارم ضلع شمالي راهروي اصلي به شماره 597 
با كف سنگ و درب و پنجره شيشه اي ديوارها اندود گچ و رنگ بر مغازه  واقع شده 
4/79 متر و  عمق5/40 متر و ارتفاع 3/40 در روز بازديد توسط مستاجر و در صنف 

فروش كيف و كفش زنانه پرنس مشاهده گرديد. 
 نظريه كارشناسي با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل 
موثر ارزش ششدانگ مغازه تجاري مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي 

مبلغ 4/800/000/000 ريال جهت پايه مزايده در نظر گرفته است. 
 و مقرر است مزايده براي مورخ96/11/24 از ساعت10 الي11 صبح تعيين و مزايده 
با حضور نماينده دادستان واقع در تهران مجتمع قضايي شهيد مفتح شعبه258 برگزار 
مي گردد و برنده مزايده مي بايستي مبلغ ده درصد را نقدا به حساب سپرده دادگستري 
واريز و الباقي را ظرف مهلت يكماه توديع نمايند در غيراينصورت ده درصد بنفع صندوق 
دولت ضبط و مزايده به وقت ديگري تجديد مي گردد شركت كنندگان ميتوانند 5 روز 

قبل از انجام آن جهت بازديد به اين شعبه مراجعه نمايند. 
تهران  حقوقي  دادگاه  شعبه285  احكام  اجراي  دادورز     110/138449  

آگهي  درخصوص پرونده كالسه 950047 له شركت پارس خودرو عليه آقاي محمود 
مبلغ11/162/000/000ريال  پرداخت  به  عليه  محكوم  محكوميت  بر  مبني  حسيني 
انتظامي  شماره  به  خودرو  دستگاه  يك  به  محكوم  تامين  راستاي  در  اينكه  به  باتوجه 
مبلغ  به  دادگستري  رسمي  كارشناس  توسط  و  توقيف  ايران41  ب11   168
500/000/000ريال ارزيابي گرديده لذا بدينوسيله نظريه كارشناسي از طريق آگهي 
به وي ابالغ مي گردد تا در صورتيكه اعتراضي دارد ظرف سه روز پس از انتشار آگهي 
به دفتر شعبه 208 دادگاه عمومي تهران واقع در شهر زيبا جنب كانون اصالح و تربيت 
فروش  به  مزايده  طريق  از  خودرو  اينصورت  غير  در  نمايد  ارائه  مفتح  مجتمع قضايي 

خواهد رسيد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   208 شعبه  رئيس        110/139623   

 خواهان عليرضا باصريان آراني دادخواستي به طرفيت خوانده مهرداد محمدي فرد- 
اداره ثبت اسناد و امالك خاوران- محمد مهدي حسني- هادي عباسي فشكي به خواسته 
ابطال سند رسمي (موضوع سند ملك است) خلع يد- ابطال سند رسمي موضوع سند 
ملك است- ابطال سند رسمي موضوع سند ملك است مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
عمومي حقوقي  پرونده كالسه 9609980232000676 شعبه 156دادگاه  به شماره 
مجتمع قضايي محالتي تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1396/11/28 ساعت 11 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي  مجهول 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/139647    دفتر شعبه 156 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي محالتي تهران

 آگهى رونوشت گواهي حصر وراثت محمد شفيع آقامحسني فشمي به شماره شناسنامه 
20 مطابق دادخواست تقديمى به كالسه پرونده 294/5/96 از اين شعبه درخواست 
گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان محمدعلي آقامحسني فشمي 
به شماره شناسنامه 1 در تاريخ 96/9/9 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1-محمد شفيع آقامحسني فشمي به ش ش 20 
متولد1343 صادره از شميران فرزند متوفي 2- رضا آقامحسني فشمي به ش ش 18 
متولد1353 صادره از شميران فرزند متوفي 3-فاطمه آقامحسني فشمي به ش ش6 
متولد1348 صادره از شميران فرزند متوفي 4-منيژه آقامحسني فشمي به ش ش 33 
متولد1341 صادره از شميران فرزند متوفي 5-سعيده آقامحسني فشمي به ش ش 
51 متولد1345 صادره از شميران فرزند متوفي 6-عذرا عباسي فشمي به ش ش 8 
متولد1321 صادره از شميران همسر دائمي متوفي  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد اينك 
با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را باستناد ماده 361 قانون امور حسبى 
در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 
باشد از تاريخ نشرآگهى ظرف مدت يكماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط 

صادر خواهد شد. 
قصران  رودبار  اختالف  حل  شوراي   5 شعبه  رئيس      110/139845   
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مالياتـى        اوراق  ابـالغ   آگهـى 
در اجراى ماده 208 قانون مالياتهاى مستقيم مصوب اسفندماه سال 1366 بدينوسيله راى هيات حل اختالف ماليات با مشخصات زير به مودى ذيربط ابالغ مى گردد تا  ظرف مهلت مقرر (بيست روز) در قانون 
مالياتهاى مستقيم  مودى از تاريخ درج اين آگهى به اداره امور مالياتى مربوطه مراجعه و اقدامات قانونى بعدى را در جهت تسويه حساب مالياتى بعمل آورند.بديهى است در صورت عدم مراجعه طبق موازين 

قانونى اقدام خواهد شد. 

ناصر حسينى- رئيس امور حسابرسى مالياتى شهرستان قائمشهر

اداره امور مالياتى
شهرستان قائمشهر

اداره امور مالياتى
شهرستان قائمشهر

شماره رديف
مرجع شماره و تاريخ راىشماره ثبتنام مودىپرونده

درامد ماخذ مشمول منبع مالياتىعملكرد سالصدورراى
جرايم ماليات (به ريال)ماليات

(به ريال)
شماره واحد 
نشانى اداره امور مالياتىمالياتى

معتمد بازرگان 12949 
6643 -  4132قائم

 1396/10/13
4/303/600/0001/075/900/000123113عملكرد1390هيات بدوى 

قائمشهر-ميدان طالقانى-
ساختمان شماره 1 اداره امور 

مالياتى
 

ــاند آموزش و پرورش شهرستان زرنديه در نظر  به اطالع عموم مى رس

دارد مدارس بشرح ذيل را (طبق ضوابط و مقررات )  اجاره دهد. متقاضيان 

ــخ 96/10/27 لغايت 96/11/4 به اين مديريت مراجعه  مى توانند از تاري

نمايند .ضمنا متقاضيان مى توانندجهت كسب اطالعات بيشتر باشماره 

تلفن 08645229329تماس حاصل نمايند

1.مدرسه آيت اله سعيدى روستاى عليشار

2.مدرسه شهيد دستغيب مقصود آباد

3.مدرسه شهيد رحيم فتحى مصرقان

4.مدرسه ى روستاى كوشكك خرقان

اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 

نام : تعاونى اعتبار ثامن االئمه        نشانى:قزوين- خ سعدى سرپرستى 
تعاونى ثامن االئمه

 مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم
ــاني:  ــعبانعلى  نش ــام: جالل      نام خانوادگي:زارعى  نام پدر:ش 1-ن

قزوين- خ شهيد بابايى كوچه52پالك7
ــاني:  ــمى   نام پدر:ولى اله   نش ــان      نام خانوادگي:قاس 2- نام:رحم

قزوين- خ شهيد بابايى كوچه52پالك7
3- نام: هرمز  نام خانوادگي: ابراهيمى  نام پدر: احمد  نشاني:محمديه- 

منطقه3-ساختمان فخر توسعه فاز1بلوك 9واحد304
4- نام:حميد     نام خانوادگي: غفورى  نام پدر: آصف   نشاني: محمديه 

منطقه2كوچه11پالك5
ــاني: محمديه منطقه5  ــاد    نام خانوادگي: غالمى     نش 5-نام:فرش

ساختمان اداره برق ط6واحد1
6- نام: فردين     نام خانوادگي:غالمى  نام پدر:محمود   نشاني:محمديه 

منطقه 5كوچه 12 پالك28
ــماره  ــراي حكم مربوطه به ش ــت اج ــوم به:بموجب درخواس محك
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  وش  9610092823200804
ــه خواندگان را  ــت ب ــوم عليه محكوم اس 960997282200447محك
متضامنا به پرداخت 128552069 ريال بابت اصل خواسته و3473802 
ريال بابت هزينه دادرسى ،حق الوكاله طبق تعرفه وخسارت تاخير تاديه 
قراردادى وروزانه  116225 ريال از تاريخ تقديم دادخواست لغايت اجراى 

حكم در حق محكوم له به انضمام نيم عشر دولتى در حق دولت. 
مسئول دفترشعبه 22شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

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

مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 
نام : تعاونى اعتبار ثامن االئمه        نشانى:قزوين- خ سعدى سرپرستى 

تعاونى ثامن االئمه
 مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم

ــن     نام خانوادگي:بابا حسين پور قزوينى  نام پدر:احمد   1-نام: حس
نشاني: مجهول المكان

ــرا   نام پدر:رمضان   ــام خانوادگي:آقا على پور كلكاس ــا      ن 2- نام:رض
نشاني: مجهول المكان

3- نام: رجبعلى  نام خانوادگي: غالم حسين زاده كلكا سرائى  نام پدر: 
حسين نشاني: مجهول المكان

4- نام:سيده بيگم   نام خانوادگي: حسينى   نام پدر: سيد ابوالحسن  
نشاني: مجهول المكان

ــينى زاده   نام پدر: رجبعلى    ــد نام خانوادگي: غالمحس 5-نام:محم
نشاني: مجهول المكان

6- نام: مهدى     نام خانوادگي:حسين زاده   نام پدر:رجبعلى   نشاني: 
مجهول المكان

مشخصات نماينده قانونى محكوم له/ محكوم عليه
ــاني:قزوين-  ــذرا     نام خانوادگى: زارعى      نام پدر: فرهاد    نش ــام: ع ن
خيابان عدل- روبروي مركز خريد ايرانيان-نبش كوچه ياس-ساختمان 

پزشكان مير عماد-طبقه اول واحد 1             نوع رابطه: وكيل
ــماره  ــراي حكم مربوطه به ش ــت اج ــوم به:بموجب درخواس محك
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  وش  9610092822600848
ــوم اند به محكوميت  ــوم عليهما محك 9609972822600515محك
تضامنى به پرداخت 43296826ريال بابت اصل خواسته وپرداخت مبلغ 
1612421 ريال بابت هزينه دادرسى وپرداخت حق  الوكاله طبق تعرفه 
قانونى ونيز پرداخت وجه التزام روزانه مبلغ 39145 ريال از تاريخ 96/6/6 
ــر دولتى در حق  لغايت اجراى حكم در حق محكوم له وپرداخت نيم عش

صندوق دولت. 
مسئول دفترشعبه 16شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

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

ــعبه 4دادگاه عمومى  ــه 9609982810400172ش پرونده كالس
حقوقى قزوين تصميم نهايى شماره

خواهان: بانك مهراقتصادبه نمايندگى آقاى جواد تك روستابا وكالت 
خانم مرضيه حنا ساوى فرزند محسن به نشانى قزوين- چهارراه وليعصر 
ــعب استان  ــوم- مديريت ش ــتان س –بلوار آيت اله خامنه اى نبش گلس

قزوين
ــانى مهرگان –فاز1- ــيرين دار بلوطى به نش خواندگان: 1-خانم ش

بلوك64-ط1
ــيدى لرستانى فرزند نصرت اله به نشانى استان  2-آقاى مهدى رش
قزوين- شهرستان البرز- محمديه- شهرك مهرگان-خيابان وليعصر عج 

باالتر از آتش نشانى-كوچه بهار –مجتمع مهر21-بلوك 3  
ــته  ــارت تاخير تاديه 2- تامين خواس ــته ها: 1-مطالبه خس خواس
ــارت  ــه وجه چك 5-مطالبه خس ــه 4-مطالب ــت حق الوكال 3-پرداخ

دادرسى
راى دادگاه: در خصوص دعواى خواهان بانك مهراقتصادبه نمايندگى 
آقاى جواد تك روستا با وكالت خانم مرضيه حنا ساوى به طرفيت 1-خانم 
ــتانى فرزند نصرت اله  ــيرين دار بلوطى2-آقاى مهدى رشيدى لرس ش
ــماره 138209 مورخ  ــه ش ــك فقره چك ب ــه وجه ي ــته مطالب وبخواس
95/12/15 عهده بانك سپه شعبه خيام شمالى قزوين بالف بر:22 ميليون 
ــا عنايت به  ــى متعلق وتاخير تاديه ب ــارات دادرس ــان بانضمام خس توم
ــكيلى ونظر به مستندات مصدق تقديمى خواهان  محتويات پرونده تش

دعوا كه مصون از اعتراض باقى مانده است وبا توجه به اينكه خوانده خانم 
شيرين دار بلوطى به مديونيت خويش اقرار نموده است واز طرف خوانده 
ــيدى لرستانى نيز دفاعى ارائه نشده است ونيزدليلى كه  آقاى مهدى رش
حاكى از تاديه دين خويش ويا تحصيل برائت ذمه در مقابل خواهان باشد 
به دادگاه ارائه نشده نظر به اينكه وجود الشه سند تجارى در يد خواهان 
دليل بستانكارى ايشان ونيز آماره مديونيت خواندگان دعوا محسوب مى 
ــوا ونيز بنا بر  ــتغال ذمه خواندگان دع ــذا دادگاه با احراز اش ــردد عليه گ
متقضاى قاعده استصحاب ،دعوا ى مطروحه معنون را موجه ومحمول بر 
ــتندا به مواد 249 وبعد آن از قانون تجارت ونيز  صحت تلقى نموده ومس
ومواد 2و198و502و515و519و522 از قانون آئين دادرسى مدنى حكم 
بر محكوميت تضامنى خواندگان دعوا به تاديه مبلغ220/000/000 ريال 
ــته ونيز به تاديه خسارات دادرسى متعلق وهمچنين  بعنوان اصل خواس
ــخ 95/12/15 لغايت يوم االدء ،مطابق تعرفه  ــان دير كرد طلب از تاري زي
هاى ذيربط در حق خواهان دعوا صادر واعالم مى نمايد .اين حكم نسبت 
به آقاى مهدى رشيدى لرستانى غيابى است وظرف مهلت بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهى در اين محكمه وسپس ظرف همان مهلت وپس از 
ابالغ قابل تجديد نظر دردادگاه تجديدنظر استان قزوين مى باشد ونسبت 

به خانم شيرين دار بلوطى حضورى وحسب االقرار قانونا قطعى است 
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى قزوين

----------------------------------------
آگهى اجرائيه

محكوم له:تعاونى اعتبارى ثامن االئمه – محكوم عليهم:1- محسن 
ادريس آبادى2-حسين صمدى3- حبيب ادريس آبادى

پيرو آگهى منتشره در جرايد بدينوسيله به مجهول المكان مى باشد 
ابالغ مى شود طبق اجرائيه صادره از شعبه اول شوراى حل اختالف البرز 
ــماره  ش ــه  دادنام ــب  موج ــه  960349ب ــه  كالس ــده  پرون در 
9609972938000552 مورخ 1396/8/13 صادره از شعبه اول شورا 
ــه ووصول هزينه اجرايى اقدام  محكوم عليه/محكوم به پرداخت :اجرائي
ــماره  ــراى حكم مربوطه به ش ــت اج ــود. بموجب درخواس ــد نم خواه
ــه  مربوط ــه  دادنام ــماره  وش  9610092938000859
ــه  تضامنا  به  ــم محكوم اند ب ــوم عليه 9609972938000552 محك
پرداخت 180099390ريال  وهزينه  نشر آگهى ووجه التزام قراردادى از 
قرارداد روزانه 162829 ريال تا اجراى حكم وپرداخت 4927485 ريال 
خسارت دادرسى وپرداخت 5522385 ريال حق الوكاله وكيل محكوم 

مى نمايد وپرداخت نيم عشر دولتى. 
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف شهرى البرز استان قزوين

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

پيرو اگهى هاى قبلى به محمدمهدى دوالبى-ابوالفضل دوالبى فعال 
ــود در مورد دادخواست عبدالبهادر بطرفيت  مجهول المكان ابالغ مى ش
ــم  حك ــب  بموج ــه  وج ــه  مطالب ــته  خواس ــه  ب ــما  ش
ــده  ن و پر در   9609977501300720 ه ر ــما ش
كالسه9609987501300378 تضامنى خواندگان به پرداخت مبلغ1-

ــت هزار ريال بابت اصل  ــش ميليون و چهارصد و بيس يكصدو پنجاه و ش
خواسته 2-چهارصدو شصت و نه هزار و پانصد تومان بابت هزينه دادرسى 
ــيد  ــخ سررس ــه از تاري ــارت تاخيرتادي ــت خس ــى 3-پرداخ و آگه
چكها(90/04/17-05/04/22-10/05/90-90/05/90) الى يوم االداء 
ــاس نرخ تورم بانك مركزى 4-پرداخت حق الوكاله وكيل به مبلغ  بر اس
پانصدو شصت و سه هزار و پانصد تومان در حق خواهان محكوم شده ايد 
ــيله در روزنامه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ  مراتب بدينوس
ــت.م  ــورا اس ــه در مهلت قانونى قابل واخواهى در اين ش درج در روزنام

الف54046 تاريخ انتشار1396/10/26
ــماره يك  ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــئول دفترشعبه13ش مس

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

ابالغ
پيرو اگهى هاى قبلى به حسين حاجى عبادى فعال مجهول المكان 
ابالغ مى شود در مورد دادخواست محمدحسن صفدرى شادالو بطرفيت 
ــم  حك ــب  بموج ــه  وج ــه  مطالب ــته  خواس ــه  ب ــما  ش
ــده  ن و پر در   9609977501300665 ه ر ــما ش
كالسه9609987501300369 پرداخت مبلغ1-يكصدو چهل و شش 
ــه ميليون و نهصدو  ــته 2-س ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواس
پنجاه هزار و پانصدريال بابت هزينه دادرسى و آگهى روزنامه3-پرداخت 
ــارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيدچك (95/9/25) الى يوم االداء بر  خس
ــاس نرخ تورم بانك مركزى 4-چهارصدو هفتادو دو هزار تومان بابت  اس
حق الوكاله وكيل در حق خواهان محكوم شده ايد مراتب بدينوسيله در 
ــخ درج در روزنامه در  ــه درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاري روزنام
ــف54047 تاريخ  ــت.م ال ــورا اس مهلت قانونى قابل واخواهى در اين ش

انتشار1396/10/26
ــماره يك  ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــئول دفترشعبه13ش مس

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

ابالغ 
خواهان عباس عباسزاده دادخواستى به طرفيت خوانده حسن تقوى 
به خواسته مطالبه وجه چك تقديم شوراى حل اختالف شهرستان مشهد 
نموده كه جهت رسيدگى به شعبه14شوراى حل اختالف مجتمع شماره 
يك شهرستان مشهد واقع در مشهد-ابتداى خيابان خواجه ربيع-روبروى 
آيت ا... عبادى8 ارجاع و به كالسه9609987501400599 ثبت گرديده 
ــاعت10:30 تعيين شده  ــيدگى آن مورخ1396/12/08 س كه وقت رس

ــت خواهان و به  ــت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس اس
ــى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور  تجويز ماده73قانون آيين دادرس
ــار  ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش مدنى و دس
ــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شورا  ــود تا خوانده پس از نش آگهى مى ش
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
ــيدگى حاضر گردد.م الف54041  دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس

تاريخ انتشار1396/10/26
ــماره يك  ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــئول دفتر شعبه14ش مس

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

ابالغ 
ــتى به طرفيت خوانده اسداهللا  خواهان عباس عباس زاده دادخواس
ــوراى حل اختالف  ــته الزام به انجام تعهد تقديم ش دهقان پور به خواس
شهرستان مشهد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه9شوراى حل اختالف 
ــهد-ابتداى خيابان  ــماره يك شهرستان مشهد واقع در مش مجتمع ش
ــه960598 ثبت  خواجه ربيع-روبروى آيت ا... عبادى8 ارجاع و به كالس
ــيدگى آن مورخ1396/12/02 تعيين شده است. به  گرديده كه وقت رس
ــان و به تجويز  ــت خواه ــول المكان بودن خوانده و درخواس علت مجه
ماده73قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى وانقالب در امور مدنى و 
ــورا مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى  دستور ش
ــورا مراجعه و  ــر آگهى و اطالع از مفاد آن به ش ــود تا خوانده پس از نش ش
ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
ــردد.م الف54040 تاريخ  ــيدگى حاضر گ و در وقت مقرر فوق جهت رس

انتشار1396/10/26
ــماره يك  ــوراى حل اختالف مجتمع ش ــئول دفتر شعبه9ش مس

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

ابالغ
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه هادى 
اسماعيلى كه مجهول المكان مى باشد ابالغ مى گردد چون وفق دادنامه 
ــده  ــعبه14 در پرون ــادره از ش ــماره9609977501400666 ص ش
ــماره9609987501400230 محكوم عليه محكوم به پرداخت1- ش

مبلغ شش ميليون ريال بابت اصل خواسته 2-مبلغ دويست و هشتاد هزار 
ريال بابت هزينه دادرسى 3-مبلغ چهارصدو پنجاه هزار ريال بابت هزينه 
درج آگهى در روزنامه 3-پرداخت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ سررسيد 
چك(96/3/20) تا يوم االداء بر اساس شاخص قيمت ساالنه بانك مركزى 
در حق محكوم له(محمدرضا حسنى) و نيم عشر دولتى شده ايد ظرف ده 
ــار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام  روز از انتش
نماييد در غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول 
ــف54042 تاريخ  ــد نمود.م ال ــه اجرايى اقدام خواه ــات با هزين مطالب

انتشار1396/10/26
مسئول دفترشعبه شوراى حل اختالف شعبه14شوراى حل اختالف 

مجتمع شماره يك شهرستان مشهد
----------------------------------------

ابالغ
پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه مهدى 
ــد ابالغ مى گردد چون وفق  ــريف خرقى كه مجهول المكان مى باش ش
ــعبه8 در پرونده  ــماره9609977500800552 صادره از ش دادنامه ش
ــت  ــماره9609987500800329 محكوم به پرداخت مبلغ دويس ش
ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 5,580,000ريال هزينه دادرسى 
ــارت تاخير تاديه از تاريخ  و مبلغ150,000ريال هزينه درج آگهى و خس
و1393/06/28و  و1393/06/12  ــا1393/10/20  چكه ــيد  سررس
ــوم االداء كه در  ــى ي 1393/07/12 و1393/07/28 و1393/09/20 ال
اجراى احكام طبق شاخص نرخ تورم محاسبه مى گردد در حق محكوم له 
ــينى نجف آباد و نيم عشر دولتى شده ايد ظرف ده روز از انتشار  رضا حس
اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در غير 
ــبت به وصول مطالبات با  اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نس
ــخ  تاري ــف54044  ال ــود.م  نم ــد  خواه ــدام  اق ــى  اجراي ــه  هزين

انتشار1396/10/26
شعبه8شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

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

پيرو آگهى هاى منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاى 
ــد ابالغ مى گردد چون وفق  ــر احمدزاده كه مجهول المكان مى باش ناص
ــعبه8 در پرونده  ــماره9609977500800454 صادره از ش دادنامه ش
شماره9609987500800153 محكوم به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1,415,000ريال هزينه دادرسى در حق 
محكوم له على اكبر اسكندرى و نيم عشر دولتى شده ايد ظرف ده روز از 
انتشار اين آگهى مهلت داريد نسبت به اجراى مفاد اجرائيه اقدام نماييد در 
غير اينصورت دايره اجراى احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات 
ــخ  ــف54043 تاري ــود.م ال ــد نم ــدام خواه ــى اق ــه اجراي ــا هزين ب

انتشار1396/10/26
شعبه8شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك شهرستان مشهد

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم
ــتى به طرفيت ابوذر  ــان ابراهيمى(تيمورى)دادخواس خواهان بره
انصارى خراجى و مركز خسارتهاى جانى بيمه ملت بخواسته مطالبه ديه 
ــعبه17 دادگاه  ــيدگى به ش ــم دادگاه عمومى نموده كه جهت رس تقدي
ــيدگى  ــماره960742 ثبت و وقت رس ــاع گرديده و به ش ــى ارج حقوق
ــاعت8صبح تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن  براى96/12/06 س
ــت خواهان و دستور دادگاه و به  خوانده ابوذر انصارى خراجى به درخواس
ــى مراتب يك نوبت در يكى از  ــى مدن تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس
جرائد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر اگهى ظرف يك 
ــخه دوم  ــانى كامل خود نس ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 
بهم رساند چنانچه بعدا ابالغى به وسيله آگهى الزم باشد فقط يك نوبت 
ــخ  ــف54354 تاري ــود.م ال ــد ب ــدت آن ده روز خواه ــر و م منتش

انتشار1396/10/26
مدير دفتر شعبه17دادگاه عمومى مشهد

----------------------------------------
آگهى ابالغ وقت دادرسى

ــيدگى1396/11/29  ــت رس ــى:27/960749 وق ــماره بايگان ش
ساعت12

ــك مهر اقتصاد با وكالت آقاى مهرداد خياط و خانم الهه  خواهان:بان
عطارى جاهد

ــى 2-احمد رحمتى 3-محمدرضا  خواندگان:آقايان 1-رضا رحمت
مشفقى فيض آبادى 4-مجتبى رحمانى راد

خواسته:مطالبه وجه
ــليم دادگاه نموده وقت رسيدگى  ــتى تس وكالى خواهان دادخواس
ــت  ــول المكان بودن خوانده گان به درخواس ــده به علت مجه تعيين ش
ــى مدنى  ــتور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس خواهان و دس
مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
ــخ آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از تاري
ــت و ضمائم را دريافت نمايد.م  ــانى كامل خود نسخه دوم دادخواس نش

الف54356 تاريخ انتشار1396/10/26
دادگاه حقوقى شعبه27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 

خمينى شهرستان مشهد
----------------------------------------

آگهى ابالغ وقت دادرسى
ــيدگى1396/11/28  ــت رس ــى:27/960757 وق ــماره بايگان ش

ساعت9
خواهان:ميثم شاهى

خواندگان:آقايان 1-رضا ميرى 2-على ابراهيم نژاد 
خواسته:مطالبه وجه

ــليم دادگاه نموده وقت رسيدگى  ــتى تس وكالى خواهان دادخواس
ــت  ــول المكان بودن خوانده گان به درخواس ــده به علت مجه تعيين ش
ــى مدنى  ــتور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس خواهان و دس
مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
ــخ آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از تاري
ــت و ضمائم را دريافت نمايد.م  ــانى كامل خود نسخه دوم دادخواس نش

الف54357 تاريخ انتشار1396/10/26
دادگاه حقوقى شعبه27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 

خمينى شهرستان مشهد
----------------------------------------

آگهى ابالغ وقت دادرسى
ــيدگى1396/11/28  ــت رس ــى:27/960760 وق ــماره بايگان ش

ساعت8صبح
خواهانها:آقايان على-حسين-رضا همگى پروانه به وكالت آقاى جالل 

افتخارنژاد و خانم مهين افتخارنژاد
ــركت بيمه مشهد(سهامى  خواندگان:آقاى 1-فرامرز كوه كن 2-ش

عام) 
خواسته:مطالبه وجه

ــليم دادگاه نموده وقت رسيدگى  ــتى تس وكيل خواهانها دادخواس
ــت  ــول المكان بودن خوانده گان به درخواس ــده به علت مجه تعيين ش
ــى مدنى  ــتور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرس خواهانها و دس
مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده 
ــخ آخرين آگهى ظرف يكماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم  از تاري
ــت و ضمائم را دريافت نمايد.م  ــانى كامل خود نسخه دوم دادخواس نش

الف54359 تاريخ انتشار1396/10/26
دادگاه حقوقى شعبه27 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى امام 

خمينى شهرستان مشهد
----------------------------------------

ابالغ دادنامه
پيرو آگهى قبلى به آقاى غالمرضا بنى اسدى و رضا گلمكانى و شهرام 
ــت آقاى  ــالغ ميگردد در مورد دادخواس ــوان فعال مجهول المكان اب اخ
محمدحسين حسن زاده و غيره بخواسته رفع تصرف عدوانى طى حكم 
شماره9609977578701025 در پرونده كالسه37/960497 به حكم 
ــت در روزنامه  ــده ايد لذا مراتب يك نوب ــه بطالن دعوى محكوم گردي ب
كثيراالنتشار درج مى گردد راى صادره غيابى و از تاريخ درج در روزنامه در 
ــت.م الف54355 تاريخ  ــل واخواهى در اين دادگاه اس مهلت قانونى قاب

انتشار1396/10/26
ــى مجتمع قضايى امام  ــعبه37 دادگاه عمومى حقوق مدير دفتر ش

خمينى شهرستان مشهد
----------------------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 

و ساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  آگه

وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
ــماره139660306009000498هيات اول موضوع  ــرراى ش براب
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك چناران تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى شركت مرغداران مجرد مشهد(سهامى خاص) بشماره شناسه 
ــدانگ يك واحد  ــماره ثبت 50952در شش ملى14003987295 وش
ــاحت43886 متر مربع در قسمتى از پالك 226 اصلى  مرغدارى به مس
واقع در اراضى مزرعه گاو گردى خراسان رضوى بخش 7حوزه ثبت ملك 
چناران از محل مالكيت مشاعى متقاضى(شركت) محرزگرديده است لذا 
به منظوره اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى شود 
در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
ــليم وپس از اخذ رسيدظرف مدت يك ماه از تاريخ  خودرا به اين اداره تس
تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى 
است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
ــار نوبت  ــد.م الف17247تاريخ انتش ــادر خواهدش ــت ص ــند مالكي س

اول1396/10/11 تاريخ انتشار نوبت دوم1396/10/26
ابوالقاسم نظام زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك 
----------------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظربه اينكه خانم فاطمه على پور داراى شناسنامه شماره1174 به 
شرح دادخواست به كالسه 243/961253 ازاين شورا درخواست گواهى 
ــادروان محمدعلى پور به  ــت نموده وچنين توضيح داده كه ش حصروراث
شناسنامه 549 در تاريخ83/1/24 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-زهرا دروگر ش ش6 
ــى پور ش  ــر 2-عباس عل ــبت با متوفى همس ــاد نس ــادره از احمدآب ص
ش62904 صادره از مشهد نسبت با متوفى فرزند 3-على اصغر على پور 
ش ش15صادره از احمدآباد نسبت با متوفى فرزند4-على اكبر عليپور ش 
ــى فرزند5-على عليپور ش  ــبت با متوف ــهد نس ش9586 صادره از مش
ــهد نسبت با متوفى فرزند6-حسن عليپور ش  ش11620 صادره از مش
ــبت با متوفى فرزند7-حسين عليپور ش  ش269 صادره از احمدآباد نس
ش6430000419 صادره از احمدآباد نسبت با متوفى فرزند8-روح اهللا 
ــبت با متوفى  ــور ش ش6430012638 صادره از احمدآباد نس ــى پ عل
فرزند9-موسى الرضا على پور ش ش6430037894 صادره از احمدآباد 
نسبت با متوفى فرزند10-فاطمه على پور ش ش1174 صادره از فريمان 
ــور ش ش11صادره از احمدآباد  ــبت با متوفى فرزند 11-آمنه على پ نس
نسبت با متوفى فرزند 12-مريم على پور ش ش1229 صادره از احمدآباد 
نسبت با متوفى فرزند 13-سكينه على پور ش ش1304 صادره از احمد 
ــور ش ش47 صادره از  ــبت با متوفى فرزند 14-معصومه على پ آباد نس
ــرا عليپور ش  ــه زه ــد15- فاطم ــى فرزن ــبت با متوف ــاد نس ــد آب احم
ش0921187246 صادره از مشهد نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى در خواست مزبوررا به استناد ماده 362ق امور حسبى 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى 
ــورا تقديم دارد واال  ــر آگهى ظرف يك ماه به ش ــد از تاريخ نش نزد او باش

گواهى صادر خواهدشد.م الف45088 تاريخ انتشار1396/10/26 
قاضى شورا- شعبه243 شوراى حل اختالف شهرستان مشهد

----------------------------------------
تسريع در ابالغ 

به :سرپرستى محترم روزنامه ى كثيراالنتشار 
سرپرستى محترم روزنامه ى كثيراالنتشار 

ــار منتشر مى گردد  خانم زهره  يك نوبت در روزنامه ى كثيراالنتش
ــت كه برادرش آقاى محمد فاضلى فرزند عظيم از سال  فاضلى مدعى اس
1385 مفقوداالثر گرديده ودر اين دادگاه دادخواستى به خواسته صدور 
ــى گردد كه چنانچه  ــت لذا اعالم م ــم موت فرضى تقديم نموده اس حك
ــخصى شخصى يا اشخاصى از نامبرده اطالع دارند به اين دادگاه اعالم  ش

نمايند .
منشى دادگاه حقوقى شعبه 4دادگاه عمومى حقوقى شهرستان ايالم 

–محمد بيگ محمدى
----------------------------------------
اگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به

كالسه پرونده 96/955/952
وقت رسيدگى: 20/12/96 ساعت 30/9صبح روزيكشنبه  

خواهان:حميد حيدرى
خوانده:رحيم پورابراهيمى 

خواسته:مطالبه طلب
ــليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت   خواهان دادخواستى تس
رسيدگى به شعبه  955ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت 
ــتور دادگاه و  ــت خواهان و دس مجهول المكان بودن خوانده به درخواس

ــى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از  ــز ماده 73 قانون ائين دادرس بتجوي
ــود نا خوانده از تاريخ نشر اخرين اگهى  ــار اگهى ميش جرائد كثيراالنتش
ظرف مدت يك ماه به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 
ــت مقرر باال جهت  ــم را دريافت نمايد و در وق ــت و ضمائ دوم دادخواس
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 955 شوراى حل اختالف 

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

ــرح  ــماره 444 به ش ــنامه ش ــى راد داراى شناس ــاى على امين آق
دادخواست به كالسه 925/963/96اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان زهرا نثارعلى بشناسنامه 
1483 در تاريخ 1396/9/29اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1-مهدى امينى راد ش ش  0020641036پسرمتوفى
2-نيلوفر امينى راد ش ش 0022212541دختر متوفى

3-على امينى راد ش ش 444 همسر متوفى
متوفى غير از نامبردگان ورثه ى ديگرى ندارد.

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از  ــى اعتراضى دارد و يا  وصيت نامه نزد اوباش آگهى مينمايد تاهركس
ــر اگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر  تاريخ نش

خواهد شد.
رئيس شعبه  963 دادگاه عمومى رى  

----------------------------------------
محكوميت به استناد چك و سفته

تاريخ7/9/96 شماره پرونده:96/963/532
خواهان:اسمعيل حق جانى فرزند امامقلى 

 خوانده: مجيد اسالمى ورنامخواستى فرزند رجبعلى 
خواسته: مطالبه وجه يك فقره چك 

ــى محتويات  ــورا پس از مالحظه و بررس درتاريخ: 96/9/7قاضى ش
پرونده ضمن اعالم ختم رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى 

نمايد.
راى شورا

درخصوص دعوى آقاى : اسمعيل حق جانى فرزند امامقلى  
به طرفيت آقاى مجيد اسالمى ورنا مخواستى فرزند رجبعلى 

ــون 150/000/000   ــته مطالبه مبلغ يكصد و پنجاه ميلي  به خواس
ريال بابت وجه يك فقره چك به شماره828/470075  و مطالبه خسارت 
تاخير تاديه نظر به اينكه عليرغم ابالغ در جلسه شوراحاضرنشده اليحه اى 
ــته خواهان مصون از هرگونه ايراد  ــال نداشته بطورى كه خواس نيز ارس
واعتراضى مانده بنابراين اشتغال ذمه وى محرز و شورا دعوى خواهان را 
ــخيص ومستندا به مواد198 و 303 و 522 قانون آئين دادرسى  وارد تش
ــارت خوانده رابه  ــون تج ــواد 307 و 309 و 310 و 313 قان ــى و م مدن
ــون 150/000/000 ريال بابت اصل  ــت مبلغ يكصدوپنجاه ميلي پرداخ
ــته ومبلغ 1/960/000 ريال  بابت هزينه دادرسى  وكيل و مبلغ با  خواس
ــبه اجراى احكام ريال بابت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد  محاس
ــاخص قيمتهاى اعالمى از سوى بانك  چك لغايت اجراى حكم طبق ش
مركزى جمهورى اسالمى ايران كه در اجراى احكام محاسبه خواهدشد 
درحق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف 20 
ــس از ان ظرف 20 روز  ــورا و پ ــس از ابالغ قابل واخواهى در اين ش روز پ
ــد . ــهررى مى باش ــترى ش ــد نظر در دادگاههاى عمومى دادگس تجدي
ضمناخوانده محكوم به پرداخت مبلغ ريال بابت هزينه دادرسى در حق 

خواهان مى باشد.
----------------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــماره 1174 به ش ــنامه ش آقاى عزيزطاهرخانى  داراى شناس
دادخواست به كالسه 1265/953/96اين دادگاه درخواست گواهى حصر 
ــادروان مدينه خانم طاهرخانى  وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش
صباغ بشناسنامه 5942 در تاريخ 1396/1/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود 

زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1- عزيز طاهرخانى ش ش 1174 پسرمتوفى
2-ابوالفضل طاهرخانى ش ش 19پسر متوفى
3-على طاهرخانى ش ش 3401 پسر متوفى
4-ايوب طاهرخانى ش ش 3414پسرمتوفى

5-خوشقدم طاهرخانى ش ش 13401 دخترمتوفى
6-معصومه طاهرخانى ش ش 519دخترمتوفى

7-زهرا طاهرخانى ش ش 333 دختر متوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت  اينك با انجام تش
ــد از  ــى اعتراضى دارد و يا  وصيت نامه نزد اوباش آگهى مينمايد تاهركس
ــر اگهى ظرف مدت يكماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر  تاريخ نش

خواهد شد.
رئيس شعبه  953 دادگاه عمومى رى  

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى حسين هاشمى شريف آباد كشكو فرزند على 

آدرس:شهررى بهشتى خ پور عزيزيان ك يزديان پ 4 
ــهاد مصدق بشرح وارده بشماره 24952   با تسليم يك برگ استش
مورخ 96/9/17 اعالم نموده كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ 
ــماره 363 فرعى از  ــاحت84 مترمربع پالك ش يك قطعه زمين به مس
164اصلى مفروز ومجزى شده از پالك 52 فرعى از اصلى مذكور واقع در 
اراضى بخش 12 تهران مورد ثبت شماره 48125 صفحه  267دفتر 263 
ــماره چاپى  135092بنام متقاضى ثبت و سند صادر و  امالك داراى ش
ــپس بموجب سند - به متقاضى انتقال يافته  ــليم گرديده است و س تس
ــت و طبق گواهى دفتر امالك در رهن نميباشد به علت نقل و انتقال  اس

مفقود گرديده تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت نموده است.
لذا طبق ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهى 
مى شود تا هر كس نسبت به ملك مورد اگهى معامله اى كرده يا مدعى 
وجود سند مالكيت نزدخود ميباشد بايد تا ده روز پس از انتشار اگهى به 
اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرراعتراض نرسد و يا در صورت 
ــند مالكيت يا سند معامله ارايه نشود اداره ثبت المثنى  اعتراض اصل س

سندمالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضى تسليم خواهد كرد.
كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهررى

على حيدر زاده
---------------------------------------
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى استان آذربايجان غربى – شهرستان 

شاهين دژ
ــوع قانون تعيين  ــيدگى به تقاضاهاى ثبت امالك موض هيات رس
ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــى اراضى و س ــت ثبت وضعي
1390/09/03 مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهين دژ 
بشرح آرا ذيل در پرونده هاى هيات تصرفات مالكانه و مفروزى اشخاص 
مذكور را تاييد عليذا در اجراى ماده 3 قانون ياد شده مراتب در دو نوبت 

به فاصله 15 روز آگهى ميگردد .
ــتان آذربايجان غربى –  فروعات ازيك اصلى بخش 15 مراغه در اس

شهرستان شاهين دژ – شهر شاهين دژ
رديف 1 _  برابر راى شماره 2098 مورخه 96/09/20  مالكيت خانم 
آمينه قربانى نبى كندى فرزند احمد در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب 
ــق زراعتى  ــده از نس ــاحت 129/08 متر مربع و مجزى ش ــه به مس خان
ــده از مالك اوليه مرحوم محمد ولى محمدى در   13313 و خريدارى ش

كالسه 41 – 96 كه براى آن پالك 8658 فرعى اختصاص يافت .
رديف 2 _  برابر راى شماره 1983 مورخه 96/09/07  مالكيت آقاى 
خاليد نصيرى منبر فرزند عبداله در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه 
ــاحت 100/54 متر مربع و مجزى شده از نسق زراعتى 13884 و  به مس
خريدارى شده از مالك اوليه مرحوم زين العابدين عبدلى در  كالسه 76 

– 96 كه براى آن پالك 8659 فرعى اختصاص يافت .
رديف 3 _  برابر راى شماره 1889 مورخه 96/08/24  مالكيت آقاى 
ــدانگ عرصه و اعيان يكباب  مجتبى محمود نيا فرزند على اصغر در شش
ــده ازپالك يك اصلى و  ــاحت 17/91 متر مربع و مجزى ش مغازه به مس
خريدارى شده از مالك اوليه وراث مرحوم على النقى افشار در  كالسه 45 

– 96 كه براى آن پالك 8660 فرعى اختصاص يافت .
رديف 4 _  برابر راى شماره 2067 مورخه 96/09/14  مالكيت آقاى 
مهدى اسمعيل پور فرزند حميد در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب مغازه 
به مساحت 20/99 متر مربع و مجزى شده ازپالك يك اصلى و خريدارى 
شده از مالك اوليه وراث مرحوم على النقى افشار در  كالسه 139 – 96 

كه براى آن پالك 8661 فرعى اختصاص يافت .
ــتان آذربايجان غربى –  فروعات از دو  اصلى بخش 15 مراغه در اس

شهرستان شاهين دژ – قريه خرم ده
رديف 1 _  برابر راى شماره 1981 مورخه 96/09/07  مالكيت آقاى 
ــينى فرزند محمد در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به  على حس
ــق زراعتى 8431 و  ــده از نس ــاحت 358/29 متر مربع و مجزى ش مس
ــين خان محمدى  ــك اوليه مرحوم محمد حس ــده از مال خريدارى ش
ــاتى در  كالسه 40 – 96 كه براى آن پالك 323 فرعى اختصاص  جوش

يافت .
رديف 2 _  برابر راى شماره 359 مورخه 96/02/31  مالكيت آقاى 
روشن غفوريان فرزند بداقعلى در ششدانگ عرصه و اعيان يكباب خانه به 
ــق زراعتى  8428  ــده از نس ــر مربع و مجزى ش ــاحت 143/17 مت مس
ــده از مالك اوليه مرحوم محمود عباسى در  كالسه 229 –  خريدارى ش

95 كه براى آن پالك 330 فرعى اختصاص يافت .
ــار اولين نوبت آگهى  ــرف مدت  دو ماه ازتاريخ انتش ــذا چنانچه ظ ل
ــد اداره ثبت  ــخاص حقيقى و حقوقى به ثبت نرس اعتراضى از طرف اش
ــناد و امالك سند مالكيت مورد تقاضاى متصرف را بر اساس مدلول  اس
ــرد و در صورت اعتراض  ــه صادر خواهد ك ــق مقررات مربوط راى و طب
ــليم اعتراض و اخذ رسيد به  معترض بايد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس
مرجع قضايى دادخواست تقديم نمايد و گواهى مشعر بر جريان دعوى را 
به اداره ثبت ارائه دهد و اقدامات ثبت موكول به صدور حكم قطعى دادگاه 
مى باشد و در هر حال صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به 

دادگاه نخواهد بود .1676
تاريخ انتشار نوبت اول       96/10/11                                                     

تاريخ انتشار نوبت دوم       26/ 96/10                              
عزيزى- رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهين دژ

---------------------------------------
آگهى موضوع ماده3 وماده13 آيين نامه قانون تعيين 

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد 
سندرسمى

ــماره 139460313012001500 هيات اول موضوع  برابرراى ش
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى 
مستقردر واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تكاب تصرفات مالكانه  بالمعارض 
متقاضى آقاى اسمعيل خادمى تماى فرزند على مراد بشماره شناسنامه 
ــدانگ اعيانى يك باب خانه (عرصه ملك اوقاف  697 صادره ازتكاب شش
ــاحت 128/95 مترمربع پالك 7703 فرعى از يك اصلى  ــت) به مس اس
ــتان تكاب-  ــده ازپالك 1057 فرعى واقع در شهرس مفروزومجزى ش
خيابان امام –كوچه شهيد رضايى خريدارى از مالك رسمى اداره اوقاف 
ــت. لذا به منظور اطالع  ــتان تكاب محرزگرديده اس وامورخيريه شهرس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  اش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  مى توانند از تاريخ انتش
ــليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم  اين اداره تس
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.1673
تاريخ انتشار نوبت اول:96/10/11
تاريخ انتشار نوبت دوم:96/10/26

محمدطلوعى- رئيس ثبت اسنادوامالك تكاب
---------------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
نادره پورحسينى ينگجه  داراى شناسنامه شماره - بشرح دادخواست 
به كالسه 57/961464ش  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده 
ــنامه - در تاريخ  ــريه طهمزى  بشناس ــادروان س و چنين توضيح داده كه ش
96/8/8 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر است 

به:

ــين ش ش 2754596747  ــينى ينكجه فرزند حس 1-رحيم پورحس
پسرمتوفى

ــين ش ش 2754070486  2-رسول پورحسينى ينگجه فرزند حس
پسرمتوفى

ــين ش ش 2754556162  ــينى ينگجه فرزند حس 3-كريم پور حس
پسرمتوفى

ــينى ينگجه فرزند حسين ش ش 2754726675  4-حبيب پورحس
پسرمتوفى

ــينى ينگجه فرزند حسين ش ش 2754109331  5-طاهره پورحس
دخترمتوفى

ــين ش ش 2754517707  ــينى ينگجه فرزند حس 6-نادره پورحس
دخترمتوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوربه استناد ماده362 
قانون امورحسبى  را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد  ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.1725
رئيس شعبه 57 شوراى حل اختالف اروميه 

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

حسين عبدالخانى  داراى شناسنامه شماره 6023 بشرح دادخواست به 
كالسه 57/961467ش  از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
ــنامه 3508 در  ــادروان بهروز عبدالخانى  بشناس چنين توضيح داده كه ش
ــى گفته ورثه آنمرحوم  ــگاه دائمى خود بدرود زندگ ــخ 96/8/10 اقامت تاري

منحصر است به:
1-جعفر عبدالخانى فرزند بهروز ش ش 57487 پسرمتوفى
2-حسين عبدالخانى فرزند بهروز ش ش 6023 پسرمتوفى
3-رضا عبدالخانى فرزند بهروز ش ش 14829 پسرمتوفى
4-ليال عبدالخانى فرزند بهروز ش ش 1051 پسرمتوفى 

5-كوثر كاظم زاده مقدم فرزند عبدالحسين ش ش 322 همسرمتوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوربه استناد ماده362 
قانون امورحسبى  را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد  ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد.1724
رئيس شعبه 57 شوراى حل اختالف اروميه 

---------------------------------------
ــد مدل 86   ــماره 17626/ 95/4/15 پراي ــه ش ــند قطعى منقول ب س
ــى  ــماره شاس ــماره موتور2148578  و ش پالك913ص12 ايران 87 و ش
S1482286227806  متعلق به بهنام باقرى مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مى باشد
بدينوسيله به آقاى حسين رضاييان فرزند خليل ابالغ مى شود كه ظرف 
مهلت حداكثر يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهى جهت دفاع از اتهام انتسابى 
داير بر جعل و استفاده ازسند مجعول ( 4فقره چك) موضوع شكايت مهسا 
الماسى به اين شعبه مراجعه نمايد. در صورت عدم مراجعه تصميمات قانونى 

اتخاذ خواهد شد.

دادنامه
راى دادگاه- درخصوص دعوى خانم زهرا نوروزى منبر فرزند درويشعلى با وكالت خانم افسرگودرزى فرزند حسن 
بطرفيت اقاى مهران پوراحمد فرزند سعدون به خواسته صدور حكم به فسخ نكاح به استناد كپى مصدق سندرسمى 
ازدواج وشهادت شهود دادگاه با انجام تشريفات قانونى ودعوت طرفين وتشكيل جلسه در وقت مقرر واستماع اظهارات 
ــتماع شهادت شهود واجراى آن واستعالم ازشوراى روحانيت اهل تسنن  خواهان بدون حضور خوانده وصدور قراراس
شهرستان بوكان ووصول پاسخ ان وبررسى محتويات پرونده نظربه اينكه اوال به موجب كپى مصدق سند رسمى ازدواج 
پيوست رابطه زوجيت دائم فى مابين طرفين محرز مى باشدثانيا شهودمعرفى شده ازناحيه خواهان برصحت ادعاى 
مشاراليها مبنى بر اينكه خوانده حدود 6سال است زندگى مشترك را ترك نموده وهيچ گونه نفقه به خواهان نمى دهد 
وفاقد مال ودارايى مى باشد با اتيان سوگند بطور قطع ويقين شهادت داده اند ثالثا زوجين اهل تسنن وپيرو فقه مذهب 
ــافعى مى باشند .مطابق پاسخ استعالم واصله ازشوراى روحانيت اهل تسنن شهرستان بوكان مطابق مذهب  امام ش
ــد واينكه خوانده با وصف ابالغ  ــخ نكاح مى باش ــن نبودن نفقه وعجز زوج ازپرداخت وتامين ان ازموجبات فس زوجي
اخطاريه وانتظار كافى درجلسه دادرسى حضورنيافته ودليل موثر ومحكمه پسندى ابراز وارائه ننموده اند وبا وجودابالغ  
به وى ، جهت پرداخت نفقه خواهان هيچ اقدامى به عمل نياورده اند عليهذا دادگاه دعواى خواهان را مشروع تشخيص 
ــتناد مواد 1129 قانون مدنى وتبصره ذيل ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب 1/12/91 وماده واحده  داده به س
قانون رعايت  احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه درمحاكم وفتواى معتبر ومسلم فقه مذهب امام شافعى مذهب زوجين 
ــوم كتاب شريعت  ــنه وصفحات 222 و 223 جلد س ازجمله مندرجات صفحات 186 و 187 جلد دوم كتاب فقه الس
اسالم و442 و 443 جلد سوم كتاب مغن المحتاج على متن منهاج الطالبين حكم به تاييد وتنفيذ فسخ نكاح خواهان 
ازخوانده وتفريق قضايى بين انان ازمورخه 96/7/15 صادرواعالم مى نمايد.راى صادره غيابى محسوب وظرف 20 روز 
ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه وسپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر درمحاكم محترم تجديدنظر مركز 

استان آذربايجان غربى مى باشد.432
شعبه اول خانواده بوكان 

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

راى دادگاه- درخصوص دعوى خانم شهناز شكرى قزكورپى فرزند حيدر بطرفيت اقاى محمدشكرى فرزند عسكر 
به خواسته صدورحكم به فسخ نكاح به استناد كپى مصدق سندرسمى ازدواج واستشهاديه دادگاه با انجام تشريفات 
قانونى ودعوت طرفين وتشكيل جلسه دروقت مقرر واستماع اظهارات خواهان بدون حضور خوانده وصدور قرار استماع 
شهادت شهود واجراى ان واستعالم ازشوراى روحانيت اهل تسنن شهرستان بوكان ووصول پاسخ ان وبررسى محتويات 
پرونده نظربه اينكه اوال بموجب كپى مصدق سندرسمى ازدواج پيوست رابطه زوجيت دائم فى مابين طرفيت محرز 
مى باشد ثانيا شهود معرفى شده ازناحيه خواهان برصحت ادعاى مشاراليها مبنى بر اينكه خوانده حدود15 سال است 
ــد با اتيان  ــترك راترك نموده وهيچ گونه نفقه به خواهان وفرزندش نمى دهد وفاقد مال ودارايى مى باش زندگى مش
ــهادت داده اند ثالثا زوجين اهل تسنن وپيرو فقه مذهب امام شافعى مى باشند ومطابق  ــوگند بطور قطع ويقين ش س
ــخ استعالم واصله ازشوراى روحانيت اهل تسنن شهرستان بوكان مطابق مذهب زوجين نبودن نفقه وعجز زوج  پاس
ــه  ــد واينكه خوانده باوصف ابالغ اخطاريه  وانتظار كافى درجلس ــخ نكاح مى باش ازپرداخت وتامين ان ازموجبات فس
ــروع  ــندى ابراز وارائه ننموده اند ،عليهذا دادگاه دعواى خواهان ومش ــى حضورنيافته  ودليل  موثر ومحمه پس دادرس
تشخيص داده به استناد مواد 1129 قانون مدنى وتبصره ذيل ماده 4 قانون حمايت از خانواده مصوب 1/12/91 وماده 
واحده قانون رعايت  احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه درمحاكم وفتواى معتبر ومسلم فقه مذهب امام شافهى مذهب 
ــوم كتاب  ــنه وصفحات 222 و 223 جلد س زوجين ازجمله مندرجات صفحات 186 و 187 جلد دوم كتاب فقه الس
شريعت اسالم و442 و 443 جلد سوم كتاب مغن المحتاج على متن منهاج الطالبين حكم به تاييد وتنفيذ فسخ نكاح 
خواهان ازخوانده وتفريق قضايى بين انان ازمورخه 96/7/15 صادرواعالم مى نمايد.راى صادره غيابى محسوب وظرف 
20 روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه وسپس ظرف 20 روز قابل تجديد نظر درمحاكم محترم تجديدنظر 

مركز استان آذربايجان غربى مى باشد.424
شعبه اول دادگاه خانواده بوكان 

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

ــماره موتور   ــفيد – روغنى و به ش ــكان وانت  تيپ 1600 مدل  1378 به رنگ س ــبز پي ــرگ كمپانى و برگ س ب
11517717836 و شماره شاسى  0078919792 و به شماره پالك  ايران 25 – 133 ط 14 به نام  ابوالفضل  ابراهيم 

زاده  به شماره شناسنامه 12 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.1717
-------------------------------------------------------------

ابالغ
خواهان كبرى نصيرى دادخواستى بطرفيت خوانده اقاى فردين محرمى به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع وبه شماره پرونده 9609984450200513 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان شاهين 
ــاعت9 تعيين كه حسب دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ايين  ــيدگى مورخ 96/12/8 س دژ ثبت ووقت رس
دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشار 
اگهى مى گرددتا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار اگهى به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانى كامل خود 

نسخه ثانى دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقرر فوق جهت رسيدگى دردادگاه حاضرگردد.434
شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شاهين دژ

-------------------------------------------------------------
مفقودى –اروميه 

ــتم آميكو M2631LTI(6*4)  برنگ زرد روغنى به شماره موتور  ــى سيس ــمند كاميون كمپرس كارت هوش
ــماره شاسى NA2A3LLD65A000077  بنام احمد محمدنبى لو مفقودو ازدرجه اعتبار  04121326225 وش

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

مفقودى-اروميه 
ــماره  ــفيد روغنى  به ش ــوارى پرايد هاچ بك111 مدل 89 برنگ س ــن كارگر  مالك خودروى س اينجانب محس
شهربانى  868ص28ايران17و شماره شاسى S5430089033702   و شماره موتور 3752427 بعلت فقدان اسناد 
ــت المثنى اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه هر كس ادعائى در مورد خودرو مذكور دارد  فروش تقاضاى رونوش
ظرف ده روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك پيكان شهر 
ــاختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد  س

شد.  
-------------------------------------------------------------

مفقودى
ــماره انتظامى 875ن78ايران27  به شماره  ــبز وبرگ كمپانى خودروى سوارى پرايد مدل 1385 به ش برگ س
ــاقط مى  ــى S1482285182179  بنام يونس كرمى باغ مفقودوازدرجه اعتبار س ــماره شاس موتور 1735864 وش

باشد.441
-------------------------------------------------------------

مفقودى
ــى  ــماره شاس ــى 284و21ايران43 وش ــماره انتظام ــدل 1389 به ش ــژو روا م ــوارى پ ــبز خودرو س برگ س
ــور 11889026735  بنام اكرم جان جانى جزى مفقودوازدرجه  ــماره موت NAAB41PM5BH291167  به ش

اعتبار ساقط مى باشد.440
-------------------------------------------------------------

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژو روا مدل 1385 به شماره انتظامى 327ج18ايران54 به شماره شاسى 15410975 

وشماره موتور 11685012227 بنام جالل مقصودى نژاد مفقودو ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.439
-------------------------------------------------------------

مفقودى
ــماره كارت ملى  ــادرى فرزند محمود به ش ــب عبداله ن ــاوگان بارى اينجان ــمند رانندگان ن ــل كارت هوش اص

2870238584 وشماره كارت هوشمند 1892906 مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.438
-------------------------------------------------------------

مفقودى
اصل كارت شناسايى برگ سبز خودرو سوارى سيستم پژو تيپ405 جى ال ايكس مدل 1385 به شماره انتظامى 
ــى 14293435 بنام سالم جك فرزند رسول  ــماره شاس ــماره موتور 12485009877 وش 453ج64ايران27 وش

مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.437
-------------------------------------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه 960014/ش5ح  از اين شورا  ــرح دادخواست به كالس ــرف  داراى شناسنامه شماره 2627 بش ــمعيل اش اس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رحمان اشرف  بشناسنامه 1864 مهاباد  در  درخواس

تاريخ 96/7/1 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-يوسف اشرف فرزند رحمان ش ش 3237 پسرمتوفى
2-صديق اشرف فرزند رحمان ش ش 3090 پسرمتوفى
3-طاهر اشرف فرزندرحمان ش ش 2625 پسرمتوفى

4-اسمعيل اشرف فرزند رحمان ش ش 2627 پسرمتوفى
5-حليمه اشرف فرزند رحمان ش ش 2626 دخترمتوفى

6-سميه اشرف فرزند رحمان ش ش 88 دخترمتوفى
7-ملك امينى فرزند محمدامين ش ش 20 زوجه متوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراض دارد و يا 
وصيتنامه از متوفى نزد او باشد  ازتاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد 

شد.435
رئيس شعبه 5 شوراى حل اختالف مهاباد



آگهی شماره 3909    سه شنبه   26دی    1396

 مديرعامل جديد ش��رکت آلومينيوم 
 NFC ايران، از قرارداد ايرالکو با ش��رکت
چين برای تعمير يا جايگزيني ديگ هاي 
فرسوده خبر داد و گفت: در وضعيت فعلي 
ش��رکت آلومينيوم ايران به سختي مواد 
اوليه براي توليدات خود را تامين مي کند 
و ب��راي اينکه چراغ تولي��د اين کارخانه 
خاموش نش��ود با ظرفيت ۱۲ تا ۱۳ هزار 
تن به ج��اي ۱۵ هزار تن در حال فعاليت 
اس��ت که به دليل فرس��ودگي ديگ ها، 

ظرفيت توليد کاهش يافته است.
 مهدی ثقفی مديرعامل جديد ايرالکو 
در اولين گفت و گوي رسانه اي خود پس 
از انتصاب ب��ه خبرنگار مع��دن نيوز، در 
ارتباط با تغييرات فراوان چند سال اخير 
در ش��رکت ايرالکو، اظهار کرد: ش��رکت 
آلوميني��وم اي��ران اولي��ن واح��د توليد 
آلوميني��وم در خاورميان��ه بوده و س��ال 
 تاسيس آن به قبل از انقالب بر ميگردد که 
قائدتا بايد اين ش��رکت از نظر ظرفيت و 
جاي��گاه بنگاه اقتصادي فعال در کش��ور 
توسعه پيدا مي کرد اما در سال هاي اخير 
به دليل نبود مديريت واحد و توجه نکردن 
به توسعه اين ش��رکت از توسعه بازمانده 

است. 
مدير عام��ل جدي��د ايرالک��و، افزود: 
س��ال های اخير در راستاي اجرايي شدن 
اص��ل ۴۴ و خصوصي س��ازي بنگاه هاي 
اقتصادي س��هام اين شرکت خرد شده و 
هر ۲۰ درصد س��هام به هر فرد يا دستگاه 
س��پرده ش��ده که اين خرد شدن سهام و 
نبود ديدگاه هاي سهامداران در يک راستا 
به مديريت اين شرکت لطمه زيادي وارد 
کرده وهمچني��ن بين س��هامداران که 
 مي توانس��تند يک عضو در هيات مديره 
داشته باشند اختالف نظر وجود داشته که 
از آن زمان شرکت ايرالکو دچار مشکالت 

زيادي شده است. 
وی با اشاره به وضعيت بحرانی شرکت 

آلومينيوم ايران و پذيرفتن مديريت اين 
شرکت در شرايط بحراني، گفت: در حال 
حاضر شرايط ش��رکت آلومينيوم ايران 
بسيار بحراني اس��ت و بنده از ۲ماه پيش 
که وکالت آن از کارگزاري سهام عدالت به 
ايميدرو واگذار شده است به عنوان رئيس 
هي��ات مديره منصوب ش��دم که در اين 
۲م��اه وضعيت ش��رکت بس��يار بحرانی 
ارزياب��ي ش��د به همي��ن جه��ت تمام 
سهامداران به اين نتيجه رسيدند که بنده 
مديريت اجرايي ش��رکت را هم عهده دار 
شوم.عضو هيات عامل ايميدرو ادامه داد: 
سوابق کاری بنده عالوه بر حضور چندين 
و چند ساله در صنايع آلومينيوم و فوالدي 
کشور، حدود ۵ سال به عنوان مدير عامل 
آلومينيوم المهدي برگزيده شدم و روزي 
که از آنجا خارج ش��دم تم��ام ديگ هاي 
تولي��د با ظرفي��ت صد در ص��د در حال 
فعاليت بوده که شرايط خوبي براي کار در 

آنجا فراهم شده بود.
ثقفی در ارتباط ب��ا تامين مواد اوليه و 
ظرفيت توليد آلومينيوم در ايرالکو خاطر 
نش��ان کرد: در وضعيت فعلي ش��رکت 
آلومينيوم ايران به سختي مواد اوليه براي 
تولي��دات خود را تامي��ن مي کند و براي 
اينکه چراغ تولي��د اين کارخانه خاموش 
نشود با ظرفيت ۱۲ تا ۱۳ هزار تن به جاي 
۱۵ هزارتن در حال فعاليت اس��ت که به 
دليل فرسودگي ديگ هاي ظرفيت توليد 

کاهش يافته است.
مديرعامل ايرالکو بي��ان کرد: در حال 
حاضر بازس��ازی يک ديگ توليد بيش از 
۱۵۰ هزار يورو هزينه دارد که اين هزينه 
سنگيني براي واحدهاي توليدي کشور 
بوده به همين دليل توليد را کاهش داديم 

که ديگ هاي توليد از مدار خارج نشود.
وی با اش��اره ب��ه برنامه های مديريتي 
خود و نجات اين شرکت از بحران، گفت: 
برنامه های ايرالکو به ۲ قس��مت تقسيم 

شده که در مرحله اول برنامه های تاکتيکي 
براي بهبود تا اين بيم��اري که در حالت 
اورژانس��ي قرارگرفته نجات پيدا کند که 
اقدام��ات ض��روري و روزمره اس��ت اما 
اقدامات استراتژيک که اين برنامه ها براي 
پيدا کردن جايگاه درخور آلومينيوم ايران 

است.
ثقفی ادام��ه داد: از جمله اقداماتی که 
برای بهبود وضعيت ايرالکو در نظر گرفته 
شده اين است که هفته آينده در بازديد و 
مطالعاتي که از ش��رکت آلومينيوم ايران 
خواهم داشت برنامه مدوني تدوين خواهد 
شد که براي يکي دو سال  آينده اين برنامه 

اجرايي خواهد شد.
مدير عامل ش��رکت آلومينيوم ايران با 
بيان اينکه اولين اقدام براي بهبود وضعيت 
آلومينيوم ايران ساماندهي بحث واردات 
مواد اولي��ه خواهد بود، اظه��ار کرد: اين 
واردات بايد به صورت برنامه های راهبردی 
طوالني مدت نوش��ته ش��ود و با توجه به 
مي��زان واردات در صنعت آلومينيوم تنها 
صرفه اقتصادي توليد آلومينيوم در کشور 

انرژي ارزان است.
وی در اين باره گفت: اگر قيمت انرژی 
به حد قيمت کش��ورهاي ديگر باشد اين 
صنعت ديگر ارزش افزوده اي ندارد و توليد 
آن در کش��ور توجيه اقتص��ادي نخواهد 
داشت.ثقفی با اشاره به اولين اقدامی که 
برای بهبود وضعيت ايرالکو صورت خواهد 
گرفت خاطرنشان کرد: مهمترين اقدام در 
ح��وزه مديريت اين خواه��د بود که مواد 
اوليه اي که از خارج از کش��ور، وارد ايران 
مي ش��ود را براي يکسال تا دو سال دسته 
بندي کنيم و تامين کنندگاني که قيمت 
و کيفيت مناسبي دارند شناسايي کرده و 
از طريق اخذ تس��هيالت و يا بارتل )تهاتر 
محصول با مواد( محصوالت خود را توليد 

کنيم.
وی افزود: بحث ديگر ش��رکت ايرالکو، 

نيروي انساني آن است که وضعيت خوبي 
ندارد از اين رو بازنشس��تگان بال تکليف 
مانده اند و عده اي کار نمي کنند و يا بيش 
از ۱۲۰ س��اعت اضافه کاري مي کنند که 
مي شود گفت اين س��ازمان بسيار بيمار 
است.مديرعامل جديد ايرالکو بيان کرد: 
يک��ي از اقدامات مهمي که هر مديري در 
زمان مديريت خود در اين ش��رکت بايد 
انجام ميداده احداث خط توليد آند سازي 
که شامل ۳ کارخانه مجزا است که هرچه 
سريع تر با مشورت سازمان محيط زيست 
در بيرون از شهر اراك و در ناحيه خيرآباد 

احداث خواهد شد.
مدي��ر عام��ل ايرالک��و در ارتب��اط با 
قرارداده��ای نوس��ازی با ش��رکت هاي 
خارجي اظهار کرد: با شرکت NFC چين 
قرارداد بزرگی بس��ته شده برای تعمير يا 
جايگزيني ديگهاي فرسوده و مقدار زيادي 
روي اين قضيه کار کردند که توليد ايرالکو 
در ظرفيتي که صرفه اقتصادي داش��ته 

باشد حفظ شود.

وی همچني��ن در ارتباط با لغو عرضه 
بل��وك ۱۹ درصدی ش��رکت ايرالکو در 
ب��ورس و نگراني ها از ايج��اد انحصار در 
صنعت آلومينيوم ايران گفت: بنده هنوز 
تحقيقاتي در اين باره انجام نداده ام زيرا به 
محض پذيرفتن مدير عاملي ايرالکو مدير 
بازرگاني و مديرعامل قبلي از شرکت رفته 
بودند اما گفته مي شود گزارشي به شوراي 
رقابت ارسال شده که اگر اين بلوك توسط 
خريدار جديد تصرف شود آلومينيوم در 
کشور با قانون ضد انحصار معارضه خواهد 
داش��ت به اين معنا که به س��متي پيش 
خواهيم رفت که صنع��ت آلومينيوم در 
انحص��ار يک فرد ق��رار خواهد گرفت که 
تبعات��ي همچون التهاب در بازار، س��لب 
آزادي عم��ل و لطمه ديدن صنايع پايين 
دس��تي خواهد ش��د اما در آينده با انجام 
تحقيق��ات اين س��وال را فن��ي تر جواب 

خواهم داد.
ثقفی در انتها با اشاره به شرايط واقعی 
آلومينيوم اي��ران در افق ۱۴۰۴، تصريح 

کرد: در گذش��ته صحبت هايي شده بود 
که در افق ۱۴۰۴ صنعت آلومينيوم کشور 
به توليد يک ميليون تن برسد اما واقعيت 
اين اس��ت که با وضعيت فعلي در صنعت 
آلوميني��وم ايران به نظر نمي رس��د افق 
روشني در مقابل اين صنعت وجود داشته 
باش��د مگر اين که يک عزم و اراده جدي 
براي توسعه صنعت آلومينيوم در کشور 
وجود داش��ته باشد که اگر اين عزم وجود 
نداش��ته باشد ايران در سال هاي آينده به 
يک��ي از بزرگترين مص��رف کنندگان و 
واردکنندگان اين محصول تبديل خواهد 
ش��د. وی افرود: در حال حاضر ۳۵۰ هزار 
تن آلومينيوم در کشور توليد مي شود که 
از سوي ديگر ۱۵۰ هزارتن آلومينيوم به 
کشور وارد مي شود و اگر مصرف بين ۵ تا 
۱۰ درصد در س��ال افزاي��ش پيدا کند و 
توليدکنندگان داخلي نتوانند قدرت توليد 
خ��ود را افزايش دهند با خارج ش��دن ارز 
فراوان از کشور در سال هاي آينده رو به رو 

شويم.

مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران: 

برنامه مدونی برای توسعه همه جانبه ایرالکو در نظر گرفته ایم

     آگه�ی مناقص�ه عموم�ی دو مرحل�ه ای

*مناقصه گذار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
* موضوع:

سپرده شرکت در مناقصه)ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه

پيوست اسناد مناقصهخريد ۵۰۰ ست آشکار ساز خطا پيامک دار با قابليت تعيين فاز۹6/۱6۵

*مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ :96/10/26 لغایت 96/11/2
*محل دریافت اسناد مناقصه:

*الف: اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه دوم اتاق 201 – امور بازرگانی و قراردادها  تلفن تماس جهت 
دریافت اطالعات 33334039- 061 

 * توزی�ع نی�روی ب�رق خوزس�تان www.kepdc.co.ir ، س�ایت ش�رکت توانی�ر www.tavanir.org.ir ی�ا پای�گاه ملی اطالع رس�انی
  http:/iets.mporg.ir نیز قابل رویت می باشد.

* تاریخ تحویل پاکت های مناقصه : پایان وقت اداری روز شنبه 96/11/14
*محل تحویل پاکت های مناقصه : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان طبقه اول اتاق 108

*تاریخ گشایش پاکت های مناقصه: روز سه شنبه مورخ 96/11/17 ساعت 14
*مبلغ خرید اسناد مناقصه 000/ 1/000 ریال واریز به حساب سپهر شماره 0104978200007 نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز 

*پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی 
تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.

*به پیش�نهاد های فاقد س�پرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک ش�خصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

* به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقاٌ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

نوبت اول
 

معاون بهداش��ت، درمان و توانبخش��ی جمعيت هالل احمر استان از ارائه 
 خدم��ت به بيش از ۱۴۹۰ نفر در کلينيک فيزيوتراپی مرکز اس��تان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جمعيت هالل احمر استان مرکزی؛ مهدی داودی در 
تشريح عملکرد ۹ ماهه س��ال جاری مرکز کلينيک فيزيوتراپی خاتم االنبياء 
شهرستان اراك بيان داشت: در اين مدت ۱۴۹۱ نفر مراجعه کننده داشته ايم 
اس��ت. گردي��ده  خدم��ت  ارائ��ه  ان��دام  جلس��ه   ۱۴۳۹۵  ک��ه 
 وی اف��زود: از اي��ن تعداد 66۲ نفر مرد و 8۲۹ نف��ر مراجعه کننده زن بوده اند.
معاون بهداش��ت، درمان و توانبخش��ی جمعيت هالل احمر استان بيان کرد: 
کلينيک فيزيوتراپی غدير شهرستان محالت نيز در همين مدت ۴۳۴ مراجعه 
کننده داش��ته است که ۳8۴8 جلسه اندام ارائه خدمت گرديده است و از اين 

تعداد ۱86 نفر مرد و ۲۴8 نفر مراجعه کننده زن بوده اند.

 معاون بهداشت درمان وتوانبخشی هالل احمر استان مرکزی خبرداد: 

ارائه خدمت به بیش از 1490 نفر در کلینیک فیزیوتراپی مرکز استان مرکزی 

آگهی مناقصه عمومی ش�ماره 96/83)دو مرحله ای (

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد مقدار 340000هزار متر انواع کابل پروتودور مسی )تولید داخل()از محل اعتبارات داخلی (

را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.لذا کلیه فروشندگان و تولیدکنندگان واجد شرایط میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از 

درج نوبت دوم این اگهی در روزنامه هدف و اقتصاد مورخ 96/10/26به مدت 5روز کاری به امور تدارکات این شرکت واقع در کرمانشاه –خیابان 

شهید امجدیان )سیلو( و یا به سایت های  www.tavanir.org.ir و http://iets.mporg.ir و www.kpedc.ir مراجعه نمایند.

نوع تضمین شرکت در مناقصه )ضمانت بانکی و یا واریز وجه نقد(

مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 13:30  روز چهارشنبه مورخ 96/11/11  دبیرخانه شرکت

زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 14:30  روز چهارشنبه مورخ 96/11/11   اتاق کنفرانس شرکت

به پیشنهاد های فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده نخواهدشد.

به پیشنهاد های فاقد امضا ، مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل میشود مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 38255575-083تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

نوبت دوم
 شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

آگهي اس�تعالم ارزیابی کیفی مناقصه ش�ماره: 96/1054 

و تجدید اس�تعالم ارزیابی کیفی مناقصه ش�ماره 96/1030
شرکت آب وفاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده 12 قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد بر اساس بخشنامه شماره 94/30593 

مورخ 94/03/05 و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل واگذارنماید:

شماره 
مناقصه

دستگاه نظارت و  محل رشته کاری مورد نيازعنوان مناقصه
فروش اسناد

برآورد تقريبی )ميليون  
ريال(

مهلت فروش  اسناد  ارزيابی از 
تاريخ درج  آگهی

تاريخ و ساعت گشايش پاکت های  
ارزيابی

عمليات اجرايی اصالح شبکه ۹6/۱۰۵۴
و انشعابات خانگی آب شرب 

شهر رامشير

۹6/۱۱/۱7تا مورخ 66/۱۴6۹6/۱۱/۰۳پارس جويابآب پايه ۵ و باالتر
ساعت ۱۰

عمليات تکميلی اجرای شبکه ۹6/۱۰۳۰
توزيع و انشعابات خانگی آب 

بخشی از کوی شهدا 
انديمشک

۹6/۱۱/۱7 تا مورخ ۵۱/7۲7۹6/۱۱/۰۳تهران بوستنآب پايه ۵ و باالتر
ساعت ۱۳

پیمانکاران ملزم به رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست)HSE ( در اجرای پروژه های فوق، می باشند.
مدارک مورد نیاز جهت خرید اسناد ارزیابی:

1-پرینت مشخصات شرکت در سایت http://sajar.mporg.ir که در آن تاریخ اعتبار رتبه بندی و ظرفیت کاری آزاد پیمانکار در رشته کاری مورد نظر مشخص شده باشد.
2-تصویر رتبه بندی

3-آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات شرکت از زمان تاسیس تاکنون. 4- معرفی نامه و رسید پرداخت وجه دریافت سند.
نشاني و محل فروش اسناد ارزیابی به شرح ذیل مي باشد:

شرکت مهندسین مشاور پارس جویاب: اهواز – کیانپارس – خیابان 13 شرقی – خیابان کرخه2- پالک 14 تلفن 061-33927752
شرکت مهندسین مشاور تهران بوستن: اهواز – کیانپارس – خیابان 13 شرقی –جنب بیمه ایران – پالک 110 تلفن : 33927587 و 33927588

آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی تا ساعت 9 روز گشایش پاکت ها می باشد.
محل تحویل پاکتهای ارزیابی : اهواز- کیانپارس  - فلکه اول - شرکت آب و فاضالب خوزستان -  طبقه پنجم - دفتر حراست امور محرمانه

گشایش پاکت ها دردفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش، بال مانع است.
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور  http:// iets.mporg.ir   و سایت اینترنتی شرکت : www.abfakhz.ir میباشد.

روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان خوزستان

شرکت  آب و  فاضالب
 استان خوزستان

نوبت دوم



11نفت و انرژينفت و انرژي
بيتكوين؟!!

ــال حاضر راههاى زيادى براى پرداخت بين افراد وجود دارد، اما  در ح
ــن روش ها، هزينه هاى انتقال قابل توجهى را تحميل مي كنند.كافــى  اي
اســت بخواهيد مقــداري نه چنــدان زيــاد پــول را از يــك كشــور 
ــــورى ديگــر منتقــل كنيــد تــا بفهميد ايــن كار بــراى  بــه كش
شــهروندان عــادى چــقدرمشكل و گران قيمــت اســت. هــر قــدر 
ــى، وضــع مالــى يــا  ــــور مبــدا يــا مقصــد تراكنــش مالــ كش
ــــهروندان آن بــراى انجام  بين المللــى بدتــرى داشــته باشــد، ش
خدمــات مالــى بــا مشكالت بيشتــرى مواجه خواهند بود و درصــد 
ــتري از مبلغتراكنــش را نيــز بايــد بــه مؤسســه هاى مالــى و  بيش
ــاى پولــى مختلف نيــز  ــى پرداخت نمايند. تبديــل واحدهــ بانكــ
ــى در حــال  ــر ازدارايــ ــه بخش ديگــ ــــت ك ــــكل ديگري اس مش

انتقــالراصــرف كارمــزد تبديــل ارز مي كند.
ــته باشد كه در هر  ــود اگر ارز مجازى جايگزينى وجود داش چه مى ش
ــاى جهان به هر مقدار بتواند با هزينه كم و بدون هزينه تراكنش مورد  ج
ــت كه بيت كوين (كه با عنوان  ــى اس معامله قرار بگيرد؟ اين همان نقش
ــعى در ايفاى آن دارد. هرچندساتوشــى  ــناخته مى شود س BTC ) ش
ــــتم  ــــاس سيس ــــال 2009 اس ــي مقالــه اى در س ــو ط ناكاموتــ
ــــت. اما بهوضوح مشــخص نيســت  بيت كويــن را توضيــح داده  اس
كــه واقعا چنين شــخصى وجــود دارد يــا چنديــن شــخصحقيقــى 

و شــايد حقوقــى ديگر در پــس ايــن نــام پنهاننــد!
ــت كه توسط برنامه نويسان ايجادشده  بيت كوين يك ارز مجازى اس
ــى مى شود و به وسيله  ــتفاده كننده آن ناش ــت. ارزش آن از اعتماد اس اس
ــيله رمزنگارى ارز،  ــده آن پشتيبانى مى شود و به  وس طبيعت محدودش
ــت. واحدهاى پول مجازى بيانگر ارزش  ــده اس تأمين امنيت و معتبر ش
هستند و براى استفاده در پرداخت ها در يك جامعه مجازى خاص مانند 
وب سايتى خاص يا در شبكه اى از كاربران با نرم افزار ويژه، براى مديريت 
پول مجازى و انجام پرداخت ها در نظر گرفته شده است.بنابراين، مى توان 
گفت اين نوع جامعه مجازى، مشابه توافق داوطلبانه براى كاربرد گزينه اى 

خاص به عنوان ابزار پرداخت است.
پرداخت هايبيت كوينرا مى توان بين همه افراد با استفاده از نرم افزار 
ــمند يا تبلت آنها انجام داد. اين نرم افزار  ــى هوش مورد نياز در رايانه، گوش
ــود. با اين حال، نبايد بيت كوين را به عنوان  يك كيف پول ناميده مى ش
نوعى پول نقد ديجيتال در نظر گرفت.در عوض، بيت كوين بايد به عنوان 
ــود. بنابراين پس از  ــاب كاربرى قلمداد ش ــودى (پول)در يك حس موج
ــكناس ها و سكه هاى ديجيتال را به گيرنده  پرداخت، پرداخت كننده اس
ارسال نمى كند؛ بلكه، پرداخت به وسيله بدهكار كردن حساب فرستنده 
ــتانكار كردن حساب گيرنده صورت مى گيرد. پرداخت ها به وسيله  و بس
تبادل پيام هاى رمزنگارى شده انجام مى شوند و در شبكه كاربرى تأييد 

مى شوند.
ــك داراى دو كليد  ــت كه A و B  هر ي ــاس اس ــگارى بر اين اس  رمزن
رمزگذارى هستند.كليدهاى رمزگذارى منحصر به فرد هستند و هيچكس 
نمى تواند همان كليدى را داشته باشد كه متعلق به ديگرى است.يكى از 
ــه عبارت ديگر،  ــت يا ب ــت؛ كليد ديگر، خصوصى اس كليدها عمومى اس
محرمانه است.هنگامى كه A مايل به ارسال يك پيام رمزگذارى شده به 
B است، از كليد عمومى B براى رمزگذارى پيام استفاده مى كند كه صرفاً 
  B،مى توان آن را رمز گشايى كرد.بنابراين B با استفاده از كليد خصوصى
ــت كه قادر به خواندن پيام است.اگر A از كليد خصوصى  ــى اس تنها كس
ــتفاده از كليد  ــتفاده كند، فقط با اس ــود براى رمزگذارى يك پيام اس خ
عمومى A، رمزگشايى مى شود.شخصى كهپيام را رمزگشايى كرده، مى 
ــط A فرستاده شده است زيرا هيچكس  ــد كه آن توس تواند مطمئن باش

ديگرى به كليد خصوصى A دسترسى ندارد.
ــايد شايع ترين مانع شناخته شده براى پذيرش بيت كوين مشكل   ش
اعتماد است. به خاطر اينكه ارز توسط هيچ دولتى و يا قابليت بازخريد براى 
هيچ كااليى پشتيبانى نمى شود ،شايد متقاعد كردن افراد به اعتماد براى 
اينكه بخش قابل توجهى از دارايى شان را به يك ارز مجازى رمزى تبديل 
كنند مشكل باشد. مدافعان بيت كوين اغلب پاسخ مى دهند كه يك حد 
ــد  ــه مى تواند موجود باش ــت كوين هايى كه هميش ــراى تعداد بي باال ب
تعريف شده است. بيت كوين، در شرايط پرداختى خاص، مى تواند مزايايى 
ــرعت و ناشناس بودن نسبت به روش  را در قالب هزينه هاى پايين تر، س
ــن حال،كاربرد آن مى تواند  ــنتى به ارمغان بياورد. با اي هاى پرداخت س
ــد، زيراشبكه بيت كوين سيستمكنترلكننده متمركز  پرمخاطره نيز باش

ندارد و توسط هيچ سازمان، مؤسسه يا نهاد دولتى اداره نمى شود.
نبود نظــارت دولتــى و عدم دخالــت بانكــى در بيت كويــن يــك 
ــــتد  پيامــد منفــى هــم دارد، بدين معني كه اگــر هنــگام داد و س
ــد، نمى توانيــد بــه  ــــت بدهيــ ــــرمايه تان را از دس بيت كويــن س
بانك تــان شــكايت كنيــد و دولــت نيــز احتمــاال كارى براى شما 
ــــه درمورد داد و  ــك اصــل ثابــت هميش ــام نخواهــد داد.يــ انجــ
ــما  ــــتدهاى بيت كوينــى وجوددارد كــه اگــر كليــد محرمانهش س
فــاش شـود و كســى از آن بــراى دسترســى بــه كيــف پول تــان 
اســتفاده كــند، بيت كوين هايــى كــه از دســت مى دهيــد ديگر قابل 

بازيافت نخواهند بود.
ــت كوين قابليت  ــوه هزينه معامله پايين بي ــى از مزيت هاى بالق يك
پرداخت هاى جزئى است. درگذشته به دليل هزينه هاى فردى معامالت 
ــود. ( مانند كمتر يك دالر ) بيت  ــال مقادير كوچك پول غيرعملى ب انتق
ــت و  كوين اين چنين پرداخت هاى جزئى را خيلى امكان پذيرتر كرده اس
بنابراين خيلى از معامالت را در حوزه الكترونيك امكان پذير كرده است كه 
قبًال ممكن نبود. اين يك فايده خاص براى توسعه جهان است درجايى كه 
ــيارى دسترسى به  ــعه نيافته است و بس ــاخت هاى بانكدارى توس زيرس
ــاى الكترونيكى مانند بيت كوين  ــنتى بانكدارى ندارند، ارزه خدمات س

فرصت هايى را ارائه مى دهد كه قبًال در دسترس نبودند.
ــهروندان و دولت هاى تحت تحريم جذابيت دارد.  بيت كوين براى ش
ــورهايي كه ارز دولتى خطرناك و بى ثبات است بيت كوين به طور  دركش
فزاينده اى يك گزينه جذاب است. شهروندانى كه عالقه دارند از ثروتشان 
در مقابل تورم شديد به وسيله تبديل كردن آن به يك ارز ديگر محافظت 
كنند سابقاً به دالر آمريكا متكى بودند اما اين امر به طور فزاينده اى به دليل 
ــده است بنابراين در حال حاضر  تحريم هاى بانكى بين المللى مشكل ش
پول هاى خود را به لطف انجام اين عمل به صورت ناشناس و الكترونيكى 
ــهروندان دولت هاى  به بيت كوين تبديل مى كنند. در حقيقت اين به ش

تحريم شده محدود نمى شود.
شــايد غيرمنطقــى نباشــد كــه آينــده بيت كويــن را بســيار 
ــــن بدانيــم، امــا بايــد در نظــر داشــت كــه موضع گيــرى  روش
دولت هــا دربــاره بيت كويــن مى توانــد نقــش مهمــى در آينــده آن 
ــــد ولي وضعيــت هنــوز چنــدان روشــن به نظر نمي  داشــته  باش
رسد. بســيارى از دولتهــا بــا احتيــاط بــه ايــن موضــوع نزديــك 
ــــتقبال كرده انــد. آلمــان،  ــــده اند وتعداد كمــى نيــز از آن اس ش

فنالنــد، كانــادا و امريــكا از جملــه اين كشــورها هســتند.
ــه بيت كوين را غيرقانونى اعالم  ــى اگر دولت ها تصميم بگيرند ك حت
كنند، هيچ سازمانى نشان نداده است كه توانايى تعطيل كردن بيت كوين 
ــتقيم را تقريباً  ــبكه، هرگونه حمله مس ــت غيرمتمركز ش را دارد. طبيع
غيرممكن كرده است و به لطف ناشناسى نسبى شبكه، شناسايى كاربران 
ــردى براى تحت تعقيب قرار گرفتن درجاهايى كه بيت كوينغيرقانونى  ف
هست يا مى تواند باشد، به طرز باورنكردنى غيرممكن است. محتمل ترين 
ــد دولت ها بايد در قبال بيت كوين  و عاقالنه ترين راهى كه به نظر مي رس
ــت كه در بيت كوين انجام  صورت  دهند، تالش براى تنظيم معامالتى اس
ــبكه بيت كوين ، اين اشتباه است كه  ــود. با توجه به فوايد بالقوه ش مى ش
ــبت به خود سيستم اتخاذ كنند. هر  دولت ها رويكرد خصمانه ترى را نس
اتفاقى كه بيفتد، يك چيز غيرقابل انكار باقى مى ماند، جهان براى هميشه 
در حال تغيير است و دولت ها و كسب وكارها اگر مى خواهند جايگاه قدرت 

خويش را در آينده حفظ كنند، بايد شانه به شانه اين تغييرات بمانند.
دانشجوي دكتراي مديريت

مقاله

معاونت اقتصادى وزارت امور اقتصادى 
و دارايى در گزارشى به بررسى سناريوهاى 
مختلف و تخمين درآمدهاى نفتى دولت 
ــال 97 پرداخته و اعالم كرده است:  در س
متوسط كل درآمدهاى صادراتى حاصل 
ــال  ــت و ميعانات گازى ايران در س از نف
آينده، حداقل 51 و حداكثر 55 ميليارد 

دالر خواهد بود.
به گزارش شانا، بر اساس گزارش دفتر 
ــت هاى مالى معاونت  تحقيقات و سياس
اقتصادى وزارت اقتصاد با عنوان «بررسى 
ــال  ــع درآمد هاى نفتى در بودجه س وض
ــادرات نفت خام و  ــا فرض ص 1397»،  ب
ــط 2,6  ــه طور متوس ــات گازى ب ميعان
ــط كل  ــكه در روز، متوس ــون بش ميلي
درآمدهاى صادراتى ايران در سال آينده 
ــر 55 ميليارد دالر  ــل 51 و حداكث حداق
خواهد بود كه با توجه به سهم تعيين شده 
براى دولت از محل عوايد نفتى در بودجه 
سال 97 به ميزان 53.5 درصد و بادر نظر 
گرفتن نرخ تسعير ارز به طور متوسط 36 
هزار ريال، پيش بينى مى شود منابع در 
ــطح حداقل  ــده در س ــه ش ــر گرفت نظ

ــارد ريال (97 درصد رقم  982260 ميلي
ــر 1059300  ــه بودجه) و حداكث اليح
ــد رقم اليحه  ــارد ريال (105 درص ميلي

بودجه) محقق شود.
ــى از اين گزارش آمده است:  در بخش
قيمت نفت خام در سال 2017 ميالدى از 
ــد به  ــوردار ش ــيارى برخ ــانات بس نوس
ــبد نفتى اوپك از 52,4 دالر  نحوى كه س
ــكه در ابتداى سال (ژانويه) به  در هر بش
45.2 دالر در اواسط سال (ژوئن) كاهش 
ــه 61.4  دالر  ــال ب ــان س ــت و در پاي ياف
افزايش يافت. با اين حال ميانگين قيمت 
ــال 2017 با 52.4 دالر در  نفت خام در س
هر بشكه باالتر از متوسط قيمت در سال 
ــط 40.8 دالر در هر  ــل از آن (متوس قب
بشكه) قرار گرفت. با در نظر گرفتن عوامل 
ــال  مختلف تأثيرگذار بر بازار نفت در س
ــطح كلى  ــود س ــى پيش بينى مى ش آت
قيمت ها باالتر از سال جارى و با توجه به 
ــات بين المللى در سطح 54  نظر موسس
دالر تا 58 دالر در هر بشكه باشد. اين در 
ــت كه منابع نفتى براى بودجه  حالى اس
ــور با فرض قيمت هر  ــال 1397 كش س

ــت.  ــده اس ــور ش ــكه 55 دالر منظ بش
ــل پيش بينى)  ــل (قاب ــن عوام مهمتري
ــال 2018  تأثيرگذار بر قيمت نفت در س
ــامل پيش بينى رشد اقتصاد جهانى و  ش
ــت كه در  ــه و تقاضاى نفت خام اس عرض
ــد اقتصاد جهانى، بر اساس  ارتباط با رش
جديدترين گزارش هاى اوپك، صندوق 
ــك جهانى، اقتصاد  بين المللى پول و بان
ــال  ــد خود را در س جهانى روند رو به رش
ــت و اين شرايط به  2017 ادامه داده اس
ــد  ــاى OECD رش ــژه در اقتصاده وي
ــر چند  ــت. ه ــد داش ــمگير خواه چش
ــادى همچنان  ــد اقتص چالش هاى رش
ــا تحوالت  ــت و مهمترين آنه پابرجاس
سياسى جهان و تصميمات سياستگذاران 
ــاى مركزى مهم جهان  پولى در بانك ه
ــت، اما روند رشد مذكور در سال آتى  اس
ــازمان اوپك و صندوق  نيز ادامه دارد و س
ــال  ــد اقتصادى س ــى پول رش بين الملل
ــد و بانك جهانى نيز  2018 را 3.7 درص

2.9 درصد اعالم كرده است.
در ارتباط با تراز عرضه و تقاضاى نفت 
خام نيز در اين گزارش آمده است: تقاضا 

براى نفت خام در سال 2017، نزديك به 
96,9 ميليون بشكه در روز بوده كه حدود 
1.48 ميليون بشكه باالتر از سال 2016 
ــاس پيش بينى هاى به عمل  است. بر اس
ــال  آمده تقاضاى جهانى نفت خام در س
2018 بالغ بر 98.5 ميليون بشكه در روز 
ــكه در روز  خواهد بود كه 1.6 ميليون بش
ــال 2017 است. اين در  بيشتر از رقم س
ــته  ــال گذش ــت كه طى دو س حالى اس
مهمترين دليل كاهش قيمت نفت، وجود 
مازاد عرضه در بازار عنوان شده است. در 
سال 2015 حدود 1.5 ميليون بشكه در 
روز مازاد عرضه وجود داشت كه هرچند 
ــته شد  ــال 2016 از حجم آن كاس در س
ولى يكى از عوامل تضعيف كننده قيمت 

نفت همچنان باقى ماند. 
در سال 2017 به ويژه در فصول دوم، 
سوم و چهارم، بازار با كمبود عرضه تا 1.3 
ــد. براى  ــكه در روز مواجه ش ميليون بش
ــال 2018 نيز پيش بينى مى شود در  س
فصل اول، بازار با مازاد عرضه مواجه گردد 
ــطح ذخيره سازى ها  كه باعث افزايش س
ــوم و  ــد، اما در فصول دوم، س خواهد ش

چهارم تا سطح حداكثر 1.8 ميليون بشكه 
در روز با كسرى مواجه شود.

ــاى گزارش  ــر بر مبن ــويى ديگ از س
معاونت اقتصادى وزارت امور اقتصادى و 
دارايى، طى سال جارى به طور متوسط 
ــغ بر3,851  ــام ايران بال ــد نفت خ تولي
ــكه در روز و توليد ميعانات  ميليون بش
گازى نيز بالغ بر 608 هزار بشكه در روز 
بوده است. اين در حالى است كه متوسط 
صادرات نفت خام حدود 2.136 ميليون 
بشكه در روز و ميعانات گازى نيز حدود 
ــت.  ــكه در روز بوده اس ــزار بش 450 ه
عمده ترين مشتريان نفتى كشور شامل 
كشورهاى چين، هند، ژاپن و كره جنوبى 
ــى  ــوع واردات نفت ــه در مجم ــت ك اس
ــال  ــورهاى مذكور از ايران طى س كش
ــد و در  ــان مى ده ــارى افزايش نش ج
مجموع ميزان واردات نفت اين 4 كشور 
ــه تا اكتبر  ــران در بازه زمانى ژانوي از اي
2017 به يك ميليون و 710 هزار بشكه 
ــيده كه 8.5 درصد نسبت به  در روز رس
ــته رشد نشان  ــابه سال گذش مدت مش

مى دهد.
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از سوى وزارت امور اقتصادى و دارايى انجام شد:
بررسى درآمدهاى نفتى دولت در بودجه سال 97

خبر
توليد روزانه نفت ونزوئال نزديك 

به 2 ميليون بشكه رسيد
از «مانوئل كوئودو» وزير نفت و رئيس 
شركت ملى نفت ونزوئال (پى دى وى اس 
اى) گزارش كرد: توليد نفت ونزوئال پس از 
ــورد منفى،  ــال (2017) ثبت رك يك س
اكنون به يك ميليون و 900 هزار بشكه در 

روز رسيده است.
كوئودو انتظار دارد كه ميانگين توليد 
ــال 2018 ميالدى به  ــت ونزوئال در س نف
ــكه در  بيش از دو ميليون و 400 هزار بش

روز برسد.
ــازمان اوپك كه در  اين كشور عضو س
بحران اقتصادى به سر مى برد، 95 درصد 
ــاى حاصل از صادرات خود را از  از درآمده
ــال  ــروش نفت تامين مى كند كه در س ف
ــته  ــمگيرى داش هاى اخير كاهش چش

است.
    

وزير انرژى قطر مذاكره درباره 
خروج از توافق اوپك را 

زودهنگام خواند
«محمد الساده» وزيرانرژى قطر گفت: 
ــروج از توافق  ــاره نحوه خ گفت وگو درب
كاهش توليد، زودهنگام و ادامه اين برنامه 

جهانى بسيار با اهميت است.
ــاده، تنها زمانى كه سطح  به گفته الس
ــازى ها به ميانگين پنج  جهانى ذخيره س
ساله خود برسد، بايد كار روى يك برنامه 
ــب شرايط بازار است آغاز  جديد كه مناس

شود.
    

ظرفيت توليد روزانه نفت عراق به 
نزديك 5 ميليون بشكه رسيد

ــى» وزير نفت عراق خبر  «جبار اللعيب
داد كه ظرفيت توليد نفت كشوش نزديك 
به پنج ميليون بشكه در روز رسيده است؛ 
ــور به طور كامل به  ــا اين وجود، اين كش ب
تعهدات خود نسبت به توافق كاهش توليد 

پايبند خواهد ماند.
العيبى توليد كنونى نفت عراق را چهار 
ــكه در روز اعالم  ــون و 300 هزار بش ميلي

كرد.
وزير نفت عراق با بيان اينكه بازار نفت 
ــت، افزود:  ــده اس 100 درصد تثبيت نش
قيمت هاى كنونى نفت ممكن است ثابت 

بماند، گرچه انتظار نوسان را هم داريم.
    

وعده وزير نفت ونزوئال درباره 
افزايش توليد

ــرد كه اين  ــر نفت ونزوئال اعالم ك وزي
ــور توليد نفت خود را در سال 2018  كش
ميالدى به بيش از 2 ميليون و 400 هزار 

بشكه در روز مى رساند.
ــرز از  ــزارى رويت ــزارش خبرگ ــه گ ب
كاراكاس، مانوئل كودو، وزير نفت ونزوئال، 
ــور پس از  اعالم كرد: توليد نفت اين كش
ــته ميالدى، اكنون به  افت در سال گذش
ــكه در  حدود يك ميليون و 900 هزار بش
روز رسيده است و در سال جارى ميالدى 
از روزانه 2 ميليون و 400 هزار بشكه فراتر 

خواهد رفت.
ــه افت  ــيدن ب ــت: پس از رس وى گف
تاريخى، 2018 سال بازسازى خواهد بود. 
ــه لطف كارگران، به توليد يك  ما اكنون ب
ــكه در روز نزديك  ميليون و 900 هزار بش

هستيم.
    

پيام تسليت كميسيون انرژى 
مجلس در پى جان باختن خدمه 

نفتكش سانچى
ــوراى  ــرژى مجلس ش ــيون ان كميس
اسالمى با صدور پيامى درگذشت تعدادى 
از هموطنان مان در سانحه كشتى نفتكش 
ــليت گفت.به گزارش شانا،  سانچى را تس
متن پيام اعضاى كميسيون انرژى مجلس 

شوراى اسالمى به شرح زير است:
ــت خدمه  ــه غم انگيز درگذش «حادث
ــور  ــال خدمت به كش ــه در ح ــى ك ايران
ــانحه دلخراش  عزيزمان بودند و بر اثر س
ــتى نفتكش جان  ــوزى براى كش آتش س
ــى در دل  ــد، غم بزرگ ــود را فدا كردن خ
ميليون ها ايرانى به ويژه خانواده شريف و 
ــور به وجود  زحمتكش صنعت نفت كش
ــوراى  ــيون انرژى مجلس ش آورد.كميس
ــالمى ضمن تسليت به خانواده داغدار  اس
ــئوالن ذى ربط  ــزان، از همه مس اين عزي
مى خواهد در اسرع وقت نسبت به بررسى 
ابعاد اين حادثه و ارائه گزارش به نمايندگان 

ملت ايران اقدام كنند.»
    

قيمت نفت برنت از مرز 70 دالر 
گذشت

قيمت  نفت برنت روز دوشنبه به باالى 
ــيد كه علت آن تداوم كاهش  70 دالر رس

توليد به رهبرى اوپك و روسيه است.
ــه نقل از  ــگار مهر ب ــزارش خبرن به گ
ــنبه به  رويترز، قيمت  نفت برنت روز دوش
ــه علت آن تداوم  ــيد ك باالى 70 دالر رس
كاهش توليدات به رهبرى اوپك و روسيه 
ــب افزايش فعاليت هاى  ــود. به اين ترتي ب
حفارى كانادا و آمريكا كه نويددهنده تليد 
ــت، كم  ــت در اين مناطق اس ــتر نف بيش

اهميت جلوه كرد.

ــانچى آسمانى  32 خدمه نفتكش س
ــب و روح  ــود ميليون ها قل ــدند و با خ ش
ــك  نگران و رنج ديده را همراه كردند و اش
ــوس آرام بدرقه  ــاى اقيان ــه پهن هايى ب

راهشان شد.
ــنبه 16 دى  به گزارش مهر، غروب ش
ــتى نفتكش  ــيد كش ماه بود كه خبر رس
سانچى با 32 خدمه دريادل در راه سفر به 
محل تولد خورشيد در شرق عالم بود كه 
ــاعات خاموشى آفتاب دچار  در همان س
ــر  ــد و انفجارى مهيب سراس ــانحه ش س
ــوس پيماى  ــول پيكر و اقيان نفتكش غ
سانچى (سپيد) را به ناگاه به جهنمى تيره 
و داغ تبديل كرد. جهنمى كه حال پس از 
9 روز ، مقامات دولتى مى گويند در همان 
ابتداى امر همه 32 خدمه كشتى را به كام 

مرگ كشانده بود.
ــى از معاونان  ــاس اظهارات يك بر اس
ــوردى چينى ها  ــادر و دريان ــازمان بن س
ــان وقوع  ــه پس از زم ــر 40 دقيق حداكث
انفجار، به اعضاى دفتر نمايندگى شركت 
ملى نفتكش خبر وقوع حادثه را  اعالم مى 
كنند. كشتى متعلق به اين شركت بود و 
در اجاره كره اى ها؛ تا محموله 136 هزار 
ــش پرچم  تنى ميعانات گازى را در پوش
ــاى  ــتى غول آس پاناما به چين ببرد. كش
ــه در 160  ــى حامل گندم فل هنگ كنگ
مايلى بندر شانگهاى بر سر راه سانچى قرار 
مى گيرد و برخورد مرگبار، 30 ايرانى و 2 
خدمه بنگالدشى نفتكش را به كام مرگ 
ــز 8 روز در  ــاند. خود نفتكش ني مى كش
آتش سوخت و در بستر آرام اقيانوس آرام 
مدفون شد و همراه با خود پيكر ايرانيانى 

را به زير آب كشاند.
بيش از 16 ساعت از ماجرا گذشته بود 
؛ مسئوالن شركت ملى نفتكش از ماجرا 
مطلع شده بودند اما هيچ اطالعات دقيقى 
درباره حادثه ارائه نمى كردند و هيچكس 
حتى خانواده خدمه سانچى نمى دانستند 
ــت و مهار آتش  ــه چگونه اس ابعاد فاجع
نفتكش چگونه و با چه هدفى انجام خواهد 
شد؟ ايا حقيقتا اميدى به زنده بودن خدمه 
ــا عمليات اطفاى  ــتى وجود دارد؟ اي كش
حريق با هدف جلوگيرى از گسترش آن و 
سوختن باقيمانده ميعانات در حال انجام 
است يا هدفش خاموش كردن آتش براى 
نجات خدمه اى است كه ممكن است زنده 
باشند؟فقط، معاون سازمان بنادر بود كه 
ــئوالنه،  ــس از حادثه، مس در 6 روز اول پ
پاسخگوى تماس خبرنگاران بود و تالش 
مى كرد در حد توان، تازه ترين اطالعات را 
ــد. برخى  ــا قرار ده ــانه ه دراختيار رس
دستگاههاى مسئول نيز با دستپاچگى و 

برخوردهاى احساسى، معدود رسانه هايى 
ــاعات اوليه حادثه، نگران  كه از همان س
ــتند تا  ــتى بودند و تالش داش خدمه كش
خبرهاى تازه اى از حادثه را مخابره كنند، 
به شلوغ كارى و عدم وقت شناسى متهم 
ــادر و  ــازمان بن ــئوالن س مى كردند.مس
ــركت ملى نفتكش كه در محل حادثه  ش
ــا در مصاحبه  ــه بودند، باره حضور يافت
هايشان اعالم كردند اميد براى زنده بودن 
خدمه كشتى وجود دارد؛ اين درحالى بود 
ــه چينى ها از همان ابتدا صراحتا اعالم  ك
ــان انفجار  ــت در هم ــد ممكن اس كردن
ابتدايى تمام دريانوردان سانچى يك جا با 
هم به آسمان پر كشيده باشند.علت حادثه 
اما معلوم نيست بر اساس كنوانسيون هاى 
بين المللى، تردد شناورهاى اقيانوس پيما 
ــك جهانى مانند  ــاى پرترافي در آبراه ه
منطقه دريايى چين عالوه بر آنكه بايد از 
ــتى ها  ــران و فرماندهان كش ــوى ناوب س
ــوى ايستگاه كنترل  مديريت شود، از س
ترافيك دريايى نيز رصد شود تا در صورت 
تشخيص احتمال بروز برخورد يا ناتوانى 
رادار شناورها از نزديك شدن دو كشتى به 
ــناورها ارتباط  ــر، با فرماندهان ش يكديگ
ــال تصادم دريايى را اطالع  بگيرد و احتم
ــه اين دو  ــا در اين مورد ن ــانى كند ام رس
ــدن به يكديگر آگاه  كشتى از نزديك ش
شدند نه ايستگاه كنترل ترافيك دريايى 

سيگنالى از اين كشتى  ها دريافت كرد.
ــاه ، در  ــنبه 17 دى م صبح روز يكش
حالى كه مسئوالن شركت نفتكش و بنادر 
ــت اتخاذ  ــه جه ــال برگزارى جلس در ح
تصميم هستند، برخى مسئوالن از بيمه 
بودن كشتى سخن به ميان آوردند. ايرانى 
ها كه يك بار تجربه تلخ شنيدن اين جمله 
ــه حادثه ديدگان  ــبختانه هم كه «خوش
بيمه بوده اند و بيمه، خسارت متوفيان را 
ــتند، باز هم  ــى كند» را داش پرداخت م
برآشفته شدند.بعدازظهر 17 دى ماه هنوز 
ــانه ها اتفاق 24 ساعت قبل  در برخى رس
در ابتداى مرحله اطالع رسانى است با اين 
ــازمان بنادر از درخواست  حال معاون س
مركز امداد و نجات دريايى ايران از همتاى 
ــالم لحظه به لحظه  ــى خود براى اع چين

سانحه و نحوه اطفاى حريق خبر داد.
شب هنگام آتش نشانان دريايى چينى 
ــد كافى عقب  ــه نبود ايمنى و دي به بهان
ــانچى 5 مخزن بزرگ  نشينى كردند. س
ــت  كه در زمان برخورد دو كشتى و  داش
وقوع انفجار، دو مخزن شماره 4 و5 كه در 
نوك كشتى قرار داشتند، منفجر شدند و 

آتش گرفتند.
هنوز اميد براى سرد شدن آتش وجود 

داشت اما چينى ها هر چه قدر مواد خنك 
ــانچى در طول روز  كننده بر سر آتش س
ريخته بودند، با عقب نشينى شبانه خود 
ميدان نبرد با آتش را براى حريف قدرتمند 

خود را خالى كردند.

خدمه دو كشتى زبان هم را 
نفهميدند؟

ــت؛ چينى ها از  ــح 18 دى ماه اس صب
ــددا به ميدان  ــنايى روز مج ابتداى روش
مبارزه با حريف بى رحمى كه از شب قبل 
تا كنون با استفاده از مواد سريع االشتعال، 
ــدند.  ــد قوا پرداخته بود وارد ش به تجدي
موفقيتشان چندان مشهود نبود . در ايران 
ــه بحران كار خاصى انجام  اما هنوز كميت
ــادر ايران  ــازمان بن ــداده بود. رايزنى  س ن
ــد دبيركل سازمان بين المللى  موجب ش
بنادر و دريانوردى (آيما) نامه اى به كشور 
چين ارسال كند و نهايت تالش و همكارى 
ــار كردن آتش  ــور براى مه ــن كش را از اي
خواستار شود.همين نامه موجب شد كه 
كشور چين تعداد كشتى هاى آتش خوار 
را بيشتر كند.ناگهان خبر مى رسد پيكر 
ــده و به  يكى از خدمه بر روى آب پيدا ش
ــت؛  ــده اس ــانگهاى برده ش ــواحل ش س
كورسوى اميدى در دل خانواده دريانوردان 
ــود كه ممكن است  ــن مى ش ايرانى روش
ــه  آنهايى كه در زمان انفجار بر روى عرش
ــند و اين پيكر متعلق به  نبودند زنده باش
ــه در اثر انفجار  ــد ك يكى از خدمه اى باش

اوليه به داخل آب پرتاب شده است.
ــه روز از آغاز  ــت و س ــاه اس 19 دى م
ــانى در  فاجعه مى گذرد؛ روند اطالع رس
ــردرگم و بالتكليف به سر مى  فضايى س
ــوى  ــتاد بحران از س ــخنگوى س برد. س
ــركت نفتكش باالخره پس از سه روز  ش
نشست خبرى تشكيل مى دهد؛ موضوع 
جديدى مطرح نشده است جز اينكه نوك 
ــى ها مى  ــمت چين ــكان حمله به س پي
چرخد؛ او در اين نشست چينى ها را متهم 
به كم كارى در عمليات اطفاى حريف كرد 
و گفت: از چينى ها خواسته ايم تا شب ها 
ــد و تعداد  ــاى حريق بپردازن ــم به اطف ه
شناورهاى آتش نشان به سه فروند افزايش 
يافته است.او همچنين درباره علت وقوع 
ــگاران گفت: به طور قطع  حادثه به خبرن
ــوانح  ــه به نوع خود بدترين س اين حادث
دريايى محسوب مى شود و به لحاظ فنى 
قابل پيشگيرى بوده و بايد شرايط در اين 
ــود. بنابراين هنوز  ــى ش خصوص بررس
ــوص دليل برخورد اين  نمى توان در خص
ــتى به طور دقيق اظهار نظر كرد، اما  كش
ــه بى تاثير  ــانى در اين حادث خطاى انس

نبوده است.
ــتى مكالمه  او توضيح داد:  اين دو كش
تلفنى داشته اند و ممكن است از نظر زبانى 
منظور يكديگر را متوجه نشده باشند و يا 

در محاسبات اشتباه كرده باشند.

ورود رئيس جمهور 6 روز بعد از 
حادثه 

20 دى ماه على ربيعى وزير تعاون كار 
و رفاه اجتماعى به عنوان متولى وزارتخانه 
باالدستى شركت شستا كه سهامدار اصلى 
شركت نفتكش است پس از 6 روز از سوى 
ــوان رئيس كميته  ــس جمهور به عن رئي
ــوزى انتخاب مى شودو  پيگيرى آتش س
ــده چند خبر  ــانه ها همچنان پراكن رس
مرتبط و مشابه يكديگر منتشر مى كنند. 
هنوز متولى اطالع رسانى دقيق و شفاف 
مشخص نيست. از آنجايى كه روز تعطيلى 
ــى از آخرين وضعيت  رسانه هاست، كس

سانچى خبر خاصى منتشر نمى كند. 
ــاه تنها اتفاقى كه از انتصاب  21 دى م
ربيعى به دست آمد اين بود كه چينى ها 
ــبانه، يكى دو  ــاى اطفاى حريق ش به ج
ساعت زودتر به آغاز عمليات اقدام كردند 
ــات آب و فوم  ــح عملي ــاعت 5 صب و از س
پاشى را انجام دادند . ربيعى به ديدار سفير 
ــت كرد تا عمليات  چين رفت و درخواس
اطفاى حريق 24 ساعته باشد اما همچنان 
ــناورهاى  ــا نبود ايمنى براى ش چينى ه
امدادرسان را مطرح كردند. ربيعى همراه 
ــركت نفتكش و سازمان  مديران عامل ش

بنادر شبانه راهى شانگهاى مى شوند.
22 دى ماه است و هيئت ايرانى پس از 
سفرى طوالنى و خسته كننده مستقيما 
ــات مى روند  ــز فرماندهى عملي به مرك
ــى با تعدادى از مقامات چينى ديدار  ربيع
كرده است.همچنان در دل خانواده هاى 
نگران خدمه ايرانى سانچى، اين بذر اميد 
ــه در موتورخانه  ــت خدم كه ممكن اس
كشتى كه 10 متر زير آب و در پايين ترين 
ــده  ــتى قرار دارد محبوس ش نقطه كش

باشند، پرورش داده مى شود.

ورود كره و ژاپن به عمليات 
ــعله ور در اثر باد  ــتى ش ــا عصر، كش ت
ــود  ــاى ژاپن وارد مى ش ــديد به آب ه ش
تقاضاى كمك از ژاپنى ها را كميته بحران 
ــتقر در چين به سفير اين كشور ارائه  مس
ــى دهد؛ ژاپنى ها و كمى بعد كره اى ها  م
ــلح به  هم وارد ميدان مبارزه با آتش مس
مخازن مملو از ميعانات گازى كه به هيچ 
ــت، وارد مى  ــى امكان مهار آن نيس روش
شوند. عمليات اطفاى حريق باالخره پس 

از چند روز 24 ساعته شده است.
23 دى ماه قرار است ايران، تيم امداد 
و نجات دريايى به چين اعزام كند؛ تكاوران 
ارتش كه دوره هاى ويژه هلى برن دريايى 
ديده اند، براى نجات خدمه اى كه احتماال 
در موتورخانه حبس شده اند، راهى چين 
ــوند. تالش ها براى ورود به داخل  مى ش
كشتى ادامه مى يابد اما زبانه هاى آتش به 
حدى است كه هيچ رستمى را توان نجات 
ــان ايرانى نيست.با افزايش تعداد  سياوش
شناورهاى آتش خوار و آتش نشان، كمى 
از فوران آتش سانچى كاسته مى شود يك 
تيم امداد و نجات چينى وارد كشتى شدند 
ــدت كوتاهى  ــتند در م ــا توانس ــا تنه ام
ــته باشند. درجه  ــه داش بازديدى از عرش
ــت كه  ــه به حدى اس ــا بر روى عرش گرم
امكان ورود به بخش هاى زيرين نفتكش 

وجود نداشت در اين بازديد كوتاه، جعبه 
سياه كشتى و دو پيكر ديگر پيدا شده و به 

مركز فرماندهى عمليات اعزام شدند.

با نزديك شدن به زمان انفجار و 
غرق كشتى، واقعيت ها به زبان آمد

ــش وارد  ــكاوران ارت ــاه ت 24 دى م
ــدند. تيم ايرانى مديريت  ــانگهاى ش ش
بحران كه در چين مستقر بود، به تدريج با 
نزديك شدن به زمان انفجار و غرق شدن 
كشتى،  اظهارات چينى ها مبنى بر كشته 
شدن همه خدمه در همان انفجار اوليه را 
ــانچى اما  ــد كردند. س ــس از 8 روز تايي پ
ــن مقاومت هاى خود را به رخ آتش  آخري
ــه نزديكى  ــناور ب ــيد؛  تكاوران با ش كش
ــعله ور رسيده بودند، اما ديگر  نفتكش ش
ــش وجود  ــه نفتك ــكان ورود به عرش ام

نداشت.
سانچى رمق هاى آخر خود را در برابر 
آتش آزمود اما ديگر توان نداشت؛ خانواده 
ــا و توان  ــدار خدمه هم ديگر ن ــاى داغ ه
نداشتند؛ همه كورسوهاى اميدى كه باقى 
ــد؛ مانند  مانده بود، به تدريج تيره و تار ش
چشمان مادران و همسران و ديگر اعضاى 
ــتند به  خانواده دريانوردانى كه مى خواس
چرخش اقتصادى كشور كمكى كنند ولى 
در آتش گرفتار ماندند. چند انفجار پياپى 
ــراى ورود تكاوران ارتش به  همه اميدها ب
ــانچى با همه 29  نفتكش را از بين برد؛ س
دريانورد خود به قعر اقيانوس رفت؛ ظهر 
24 دى ماه،  از سانچى تنها مايعى بر روى 
آب باقى ماند و رقص شعله هاى زرد آتش 

بر روى آبى دريا.

كميته حقيقت ياب ايرانى 
تشكيل شد؟

ابهامات زيادى درباره اين حادثه مطرح 
ــى از ابهامات احتماال  با  ــت.اما بخش اس
خوانش جعبه سياه نفتكش پاسخ خواهد 
گرفت. حق شناس، معاون سازمان بنادر 
ــتى  ــياه كش ــن باره گفت: جعبه س در اي
ــانچى با حضور همه ذينفعان از جمله  س
چين، هنگ كنگ، پاناما و ايران در چين 
ــود.وى  ــى مى ش باز و اطالعات آن بررس
افزود: اعالم نتيجه بررسى ها روند حقوقى 
ــان الزم دارد. ــل يك ماه زم دارد و حداق

ــوانحى، كشورهاى  معموال در چنين س
ــياه، هر يك  ذينفع، غير از اتكا به جعبه س
كميته حقيقت يابى تشكيل مى دهند تا 
ــواهد و قرائن موجود، درباره  با بررسى ش
حادثه و علت وقوع آن حقيقت يابى كند.
ــى درباره  ــئوالن ايران ــه هنوز مس اگرچ
تشكيل چنين كميته اى توسط كشورمان، 
ــد  اظهار نظر نكرده اند، اما به نظر مى رس
ــورمان  ــازمان بنادر و دريانوردى كش س
پيگير اين موضوع است. البته تالش ها در 
ــدم همكارى چينى ها -  اين زمينه، با ع
ــات ايرانى مى گويند- به  آنگونه كه مقام
ــته خورده است. حق شناس در  درب بس
ــت:  نماينده ايران از  اين زمينه گفته اس
كشتى چينى بازديد كرد اما مقامات اين 
كشور اجازه مصاحبه با كاركنان آن كشتى 
ــه بايد با كاركنان  ــد در صورتى ك را ندادن
كشتى كريستال نيز مصاحبه كنيم.به نظر 
مى رسد الزم است دولت با ارائه گزارشى 
به افكار عمومى، اقدامات خود در طول 8 
ــانچى را توضيح داده و  ــوختن س روز س
ــف  ــه از اين پس براى كش ــى ك اقدامات
ــد گرفت را  ــرا انجام خواه حقيقت ماج

تشريح كند.

ابعاد مبهم حادثه سانچى

علي پيرزادي   
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فراخ�وان مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحل�ه ای
ش�ماره ع9/م/96

بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان در نظر تکمیل پروژه 40 واحدی شمس جاوید اهواز را بشرح جدول ذیل و بر اساس مشخصات 
فنی منضم به اسناد مناقصه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید:

برآورد اولیه براساس فهرست بهاء ابنیه سال شرحردیف
1396)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه)ریال(

تکمیل پروژه 40 واحدی شمس جاوید1
ریال 194/000/000ریال 3/868/753/727شهرستان اهواز

1- موضوع مناقصه: اجرای عملیات تکمیل پروژه 40 واحدی شمس جاوید بر اساس نقشه ها و دتایلها و مشخصات فنی اجرایی منضم 
به اسناد مناقصه.

2- زمان دریافت اس�ناد مناقصه: از چهارش�نبه مورخ 1396/10/27 الی دوش�نبه مورخ 1396/11/2 )از ساعت 8 صبح لغایت15 بعداز 
ظهر(

3- محل دریافت اسناد: اهواز – کیانپارس – خ 13 شرقی – بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان – امور قراردادها.
4- قیمت اس�ناد مناقصه: واریز مبلغ 700/000)غیر قابل برگش�ت( به حس�اب جاری بانک تجارت شماره 1028400442 شعبه چمران 

اهواز 
5- محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات ملی سال 1396 ) بصورت اوراق خزانه اسالمی دو ساالنه بند ه قانون بودجه سال 96(

6- مهلت ارائه پیشنهادت از سوی مناقصه گران : از سه شنبه مورخ 96/11/3 تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1396/11/14
7- پیشنهادات ارائه شده می بایست از آخرین روزمهلت تحویل پیشنهادات به مدت سه ماه )قابل تمدید برای یک دوره سه ماه دیگر( 

معتبر باشد.
8 -تاریخ بازگشایی پاکات)الف، ب و ج(: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/11/16

9- حضور مناقصه گران در جلسه توجیهی پروژه و همچنین سایت ویزیت الزامیست . در غیر اینصورت از بازگشایی پاکات مناقصه گر 
جلوگیری خواهد شد.

10- شرایط مناقصه گران: کلیه شرکتهای دارای حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان مدیریت یا استانداری ها.
11- ارائه یک نسخه از گواهی رتبه بندی و آخرین آگهی تغییرات که روزنامه رسمی شده باشد در زمان خرید اسناد الزامی است.

http://iets.mporg.ir :12- جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایتهای زیر مراجعه نمایید
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خوزستان  

نوبت اول

آگهي رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس�اختمانهای فاقد س�ند رس�می
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده، لذا بدین وسیله 
مشخصات امالک دردونوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق درمحل تا مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند وپس از اخذ 
رس�ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس�لیم اعتراض دادخواس�ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده و گواهی اخذ وتحویل اداره ثبت نمایند. بدهی اس�ت 

درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 ))بخش سه ((

1� شش�دانگ یک باب س�اختمان بنام محمد کریم مقصودی فرزند محمد علی صادره س�نندج تحت پالک 7478 فرعی از 2712اصلی بخش 3 س�نندج به 
مساحت 86/60 مترمربع به آدرس سنندج دگایران کوچه وکیلی.

 ))بخش 11کالترزان ((
2� ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام عثمان عبداللهی فرزند شکراله صادره مریوان تحت پالک 28 فرعی از 52 اصلی بخش 11 کالترزان به مساحت 

4845 مترمربع که مقدار 980 متر آن در حریم رودخانه فصلی می باشد به آدرس سنندج کالترزان روستای رشنش.
3 � ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بنام عثمان عبداللهی فرزند شکراله صادره مریوان تحت پالک 29 فرعی از 52 اصلی بخش 11 کالترزان به مساحت 

5577 مترمربع به آدرس سنندج کالترزان روستای رشنش
شماره: 3326/م

رئیس ثبت منطقه یک سنندج � بهنام قباد

آگه�ی مناقص�ه 
شهرداری نوده خاندوز در نظردارد با توجه  به موافقتنامه شماره 1617998 مورخه 96/10/17  سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، اجرای عملیات 
مشروحه طبق جدول ذیل را به همراه مشخصات پیوست به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط  که دارای رتبه ابنیه و آب می باشند  وا گذار  

نماید. 
1- مهلت دریافت اسناد  و مهلت قبول پیشنهادات  از 96/10/19  تا 96/11/8 می باشد لذا کلیه شرکت کنندگان الزم است جهت دریافت اسناد 
به امور مالی ش�هرداری مراجعه نمایند.  پیش�نهاد دهندگان  مکلفند  مبلغ  پیش�نهادی خودرا  با خط خوانا  نوش�ته  و بدون قلم خوردگی به 

دبیرخانه  شهرداری  تحویل  و رسید دریافت نمایند. 
2- به پیشنهادات  مخدوش ، مبهم ، مشروط  و یا پیشنهاداتی که  پس از موعد  مقرر رسیده باشد ترتیب اثر داده  نخواهدشد .

3- شهرداری در رد  یا قبول  یک و یا کلیه  پیشنهادات  مختار  خواهدبود.  
4-هزینه نشر آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

5-  ش�رکت کنندگان  در مناقصه  می بایس�ت  مبلغ  س�پرده ش�رکت در مناقصه را بصورت  ضمانت نامه بانکی  و یا وجه نقد  به شماره  حساب  
0105402825000  سپرده شهرداری  نزد بانک  ملی شعبه شهید بهشتی آزادشهر  واریز  و فیش مربوطه  را ضمیمه  اسناد  نمایند. 

6- شرکت کنندگان در مناقصه  مکلفند  تمامی صفحات اسناد  مناقصه  و پیشنهادهای  خودرا   مهر و امضاء کرده و در پاکتهای  جداگانه  الک 
و مهر شده شامل تضمین  ) پاکت الف ( پیشنهاد فنی بازرگانی  ، اساسنامه  ، رزومه کاری و .. ) پاکت ب (  و پیشنهاد قیمت ) پاکت ج(  بگذارند و 
همه پاکتها را در  لفاف  مناسب  و الک  مهر شده  قرار دهند در صورت  عدم رعایت موارد فوق ، به پیشنهادات واصله  ترتیب اثر داده نخواهد 

شد .
7- اقرار  به عدم  شمول  ممنوعیت  موضوع  قانون راجع به منع  مداخله  وزراء و نمایندگان  مجلسین و کارمندان  دولت  در معامالت  دولتی  و 

کشوری  مصوب  1337/10/22
8- برای کسب  اطالعات باشماره تلفن  01735703838 )واحد مالی ( تماس  حاصل نمائید. 

9- پیشنهادات واصله  ساعت 12  روز سه شنبه مورخه 96/11/10 در محل  کمیسیون  واقع در شهرداری نوده خاندوز بازگشائی  خواهدشد. 
10- سایر اطالعات و جزئیات مربوط  به معامله در اسناد  مناقصه مندرج می باشد .  

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ مناقصه)ریال(شرح عملیات یا پروژهردیف
مناقصه)ریال(

اجرای کانال بتن مسلح به ابعاد 2/25 ×2 به طول 20 متر به همراه 12 متر درپوش دال بتنی 1
مسلح به ارتفاع 04 متر و عرض 3/6متر در انتهای کانال که در قسمت خیابان ورودی 25 

متری می باشد و 47 متر اجرای کانال بتنی مسلح با مقطع مفید 1/2×1/2 دیواره 35 سانتی 
متر و به ضخامت 5 درصد متر و عرض 2/9 در خیابان امام خمینی

2/400/000/000120/000/000

مهدی جعفری-شهردار نوده خاندوز

         ))آگه�ی مناقص�ه  عموم�ی نوب�ت اول ((
شماره : 96/17/26520 

تاریخ : 96/10/25 
شهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده پنج آئین نامه معامالتی  و اعتبارات  مصوب  سال  96 ، نسبت  به اجرای  عملیات  باقی مانده پلهای  
B3 و B4 تقاطع غیر همس�طح آذربایجان را برابر  ش�رایط خصوصی  ، مش�خصات  فنی ،  برآورد اولیه ،  نقش�ه  های اجرایی و اسناد منضم  به 
مدارک  مناقصه  با مبلغ  اولیه  166/013/040/273 ریال  ) یکصد و شصت و شش میلیارد  و سیزده  میلیون  و چهل هزار   و دویست و هفتاد و 
سه ریال ( بر اساس  فهارس بهاء سال  96 با ضرایب  باال سری  شامله  با تجهیز  کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال  تعدیل  بر اساس بخشنامه  های 
شامله  معاونت  برنامه  ریزی استانداری در مدت  8 ماه شمسی  توسط پیمانکاران  مجاز  تشخیص صالحیت  شده و دارای  ظرفیت معاونت برنامه 
ریزی  اس�تانداری اقدام نماید.از پیمانکاران واجد ش�رایط  در رش�ته راه و باند که مایل به همکاری هستند درخواست می شود  جهت کسب 
اطالعات  بیش�تر و دریافت اس�ناد مناقصه  همه روزه  تا آخر  وقت اداری  روز یکشنبه  مورخه  96/11/8 به امور قراردادهای شهرداری  ارومیه  

واقع در میدان  انقالب  ساختمان  شهرداری  ارومیه  و یا به سایت  شهرداری  به آدرس   WWW.URMIA.IR مراجعه فرمایند.
حضرت پور- شهردار ارومیه


