
سرمقاله

حداقل حفظ تعادل در عرضه و تقاضا در بازار 
واجب تر از نان شب است!؟

اگرچه کنترل واردات و کاهش آن اسباب کاهش تراز تجاری 
کشور می شود ولی اسباب گران تر شدن کاالها و خدمات داخلی 
می ش��ود که به زیان مردم مصرف کننده تمام خواهد شد از این 
جهت چنانچه قرار اس��ت در کاهش تراز تجاری گام برداش��ت 
بایس��تی در جهت افزایش صادرات هم با افزایش تولید نیز گام 
برداش��ت که از محل م��ازاد مصرف داخل بنگاه یا موسس��ه یا 
شخص حقیقی تولیدکننده کاالیش رابه خارج صادر نماید نه از 
محل تولیدی که برای مصرف مردم داخل کشور هست در این 
صورت معلوم است چنانچه این گونه کاالها که از محل مصرف 
مردم داخل کش��ور صادر ش��ود مردم مصرف کننده با مشکل 
کمبود مواجه شده گذشته از این که نیازشان برطرف نشده بلکه 
به دلیل کاهش عرضه قیمت آن افزایش پیدا خواهد نمود یا این 
که چنانچه کاالیی به دیگر کش��ورها ص��ادر می گردد به دلیل 
کاهش عرضه بایستی کنترل در قیمت آن در دست داشت که 
تولیدکننده و عرضه کننده و نمایندگان فروش نتوانند اقدامی در 
افزایش قیمت برای مصرف کننده داش��ته باش��ند و بدانند در 
صورت گران فروشی با عکس العمل شدید قانونی کمیته حمایت 
از مصرف کنن��دگان مواج��ه خواهند ش��د. در ثان��ی خیلی از 
مصرف کنندگان بنا به این که بنیه مالی قوی در دس��ت ندارند 
برای تامین نیاز خود متوجه ارزان ترین آن خواهند شد که حاال 
آن کاال ی��ا در زمره تولیدات داخلی اس��ت و یا ازجمله کاالهای 
وارداتی است که وقتی مقاومتی در جلوگیری از واردات به عمل 
آورد معلوم است که کاالی تولیدی داخلی بنا به دلیل نداشتن 
رقیب خارجی اقدام در افزایش قیمت کاالی خود خواهد نمود 
حال آنان که متوسط الحال و یا اینکه ثروتمند است توان خرید 
کاالی مورد نیازش را با افزایش قیمت هم خواهد داش��ت ولی 
بیشترین اشخاص کم درآمد و یا ضعیف از بنیه مالی توان خرید 
کاالی افزایش قیمت یافته را نخواهند داشت از این نظر این قشر 
با مشکالت مواجه خواهند شد که اسباب نارضایتی آنان را فراهم 
خواهد نمود از این جهت چنانچه کاهشی در تولیدات داخلی و 
یا کاالی وارداتی حاصل می ش��ود دیگر نمی توان اجازه آزادی 
قیمت ها را صادر نمود بلکه بایستی کنترل قیمت کاالها به ویژه 

از نوع ضروری آن را در دست ...
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مالیات کسب و کارهای مجازی چالش جدید دولت

تقدیم الیحه یک هزار و ۱۹۴تریلیون تومانی ۹۷ به مجلس

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت:تعیین مشمولیت مالیاتی 
کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصا در کسب و 
کاره��ای بین المللی یکی از چالش ه��ای جدید پیش روی 
س��ازمان ام��ور مالیاتی اس��ت.به گزارش مهر، س��یدکامل 
تقوی نژاد، در چهاردهمین کنفرانس مجمع انتخابات مالیاتی، 
با بیان اینکه بخش مهمی از فرآیند تحول سازمانی معطوف 

به م��درن س��ازی ب��وده و تغییرات چش��مگیر 
تکنولوژی در محیط بیرونی سازمان ها، 

ش��یوه های جدید کسب و کار  و 
حجم انب��وه داده ها از جمله 

عوامل محرک به س��وی 
مدرن سازی محسوب 
می ش��ود، گف��ت: دو 
موضوع تح��ول نظام 
مالیات��ی، حرکت به 
س��وی نظام مالیاتی 
مطلوب، مالیات ستانی 
از اقتص��اد و خدم��ات 
جمل��ه  از  دیجیت��ال 
اولویت ه��ای مالیات��ی 
است.وی تحول در نظام 
مالیاتی و حرکت به سوی 

نظام مطل��وب را یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای س��ازمان های 
مالیاتی دانست و ادامه داد: تحول سازمان های مالیاتی در دو بعد 
مدرن سازی یا دیجیتالی شدن و اصالح قوانین و مقرارت قابل 
تبیین است. سازمان امور مالیاتی با درک این موضوع در سالیان 
گذش��ته اقدام به راه اندازی س��امانه ثبت نام و دریافت شماره 
اقتصادی دریافت الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی اشخاص 
حقیقی و حقوق��ی و اجاره امالک و ارزش افزوده همراه با امضای 
الکترونیکی، س��امانه فهرس��ت مالیات بر درآمد حقوق، و سامانه 
خالص��ه پرون��ده الکترونیکی در کن��ار س��امانه پرداخت 
الکترونیکی حقوق مالیاتی اقدام نموده است.این مقام 
مسئول با اشاره به اینکه عالوه بر سامانه های مورد 
اش��اره که ارتباط س��ازمان و مودیان را تسهیل 
می کن��د، نرم افزارهای کارب��ردی دیگر نیز 
راه اندازی ش��ده اس��ت، گف��ت: این 
نرم افزاره��ای فرآین��د داخلی 
سازمان همانند رسیدگی و 
تش��خیص مالی��ات در 
منابع مختلف مالیاتی 
وصول و اجرا و حل 
اختالف مالیاتی را 
مورد پش��تیبانی 

قرار می دهند. 

صفحه 2

توافق ۵عضوکابینه برای افزایش تعرفه خودرو
صفحه 12  

ادامه در صفحه2

رهبر انقالب در دیدار علیرضا کریمی:

واقعاً احساس
 عزت کردم

صفحه2

تصمیم نادرست ترامپ، ریختن بنزین در آتش منطقه بود
روحانی در دیدار جانسون:

صفحه 2

دالر3500 تومانی 
نفت 55 دالری

بازداشت ۴2 متهم در 
پرونده بانک سرمایه و 
صندوق ذخیره فرهنگیان
2

انتقاد از عدم 
حفاظت مناسب 
ذخایر خاک
3

ایران را به مرکز توزیع 
کاالی منطقه ای 
تبدیل می کنیم
5

آماده آزادسازی قیمت 
بلیت هواپیما 
 نبودیم
5

صفحه 2

))اصالحی�ه آگه�ی((

پي�رو چ�اپ آگهی مناقصه در خصوص راهبری، تعمير و نگهداری و امور حفاظت خدمات ترافيك دريايی )vts( به ش�ماره 

12848/ص 14.

در مورخ 96/8/29 در همين روزنامه، به موجب اين اصالحيه، شروط الزامی جهت ورود متقاضيان به مناقصه به شرح ذيل 

اصالح می گردد:

- شرايط الزامی متقاضيان:

 1- مرتبط بودن موضوع اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه

 2- ارائه تاييديه عدم بدهی از سوی اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دريانوردی 

 3- ارائه گواهی صالحيت کار معتبر از اداره کار و امور اجتماعی.

*** در صورت عدم احراز شرايط فوق، ساير معيارهای ارزيابی کيفی توسط دستگاه مناقصه گزار مورد بررسی قرار نخواهد 

گرفت.

 لذا مقتضی است نسبت به ارائه ی هرگونه اسناد و مدارک در ارتباط با فراخوان مذکور طی اين اصالحيه اقدام گردد. معهذا 

متقاضيانی که تمايل به شرکت در اين رقابت را دارا ميباشند ميتوانند جهت دريافت فايل جديد آگهی و اسناد مناقصه به 

س�ايتهای اينترنت�ی )Bikport.pmo.ir( )iets.mporg.ir( و يا ام�ور قراردادهای اداره کل بنادر و دريانوردی اس�تان 

خوزستان منطقه ويژه اقتصادی – بندر امام خمينی مراجعه نماييد. 

روابط عمومی اداره کل بنادر و دريانوردی استان خوزستان

منطقه ويژه اقتصادی - بندر امام خمينی )ره( 

 

آگه�ی مناقص�ه عموم�ی

 ) ی�ک مرحل�ه ای(

شرکت سهامي برق منطقه اي خوزستان

رجوع به صفحه3

با شرايط ويژه

8897939۵

تبریک
جناب آقای دکتر محمد تیموری 

خدا را شاکریم که با عنایات خود برگی دیگر بر افتخارات و شایستگی های جنابعالی افزوده شد،باکمال مسرت انتصاب بجا و 
شایسته ی حضرتعالی که از سرمایه های ارزشمند انسانی درسازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای می باشید. را به عنوان 
هیات عامل ومعاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.ازدرگاه ایزدمنان مزید توفیقات برای 

خدمتی سرشار از شور و نشاط ومملو ازتوکل الهی درجهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسلت دارم.
شاهپور آذروند  -رضا صمدی

تجدید آگهی مزایده عمومی 22 واحد تجاری در شهر گرگاب )نوبت سوم( 

و مزایده عمومی 7 واحد تجاری در شهر جدید عالمه مجلسی مبارکه )نوبت اول(

بنياد مس�کن انقالب اس�المی استان اصفهان در نظر دارد ، 22 واحد تجاری در شهر گرگاب شهرستان شاهين شهر و 

ميمه و 7 واحد تجاری در شهر جديد عالمه مجلسی مبارکه را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان برای کسب 

اطالعات بيشتر از تاريخ 96/09/18 به سايت  www.bonyadmaskan-isf.ir  مراجعه نمايند.

اداره کل بنياد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش امالک ومس�تغالت ش�هرداری 
شماره22909/1/1
تاريخ 96/9/18
موضوع مزايده :1-فروش يك واحد آپارتمان واقع درابوذر –خيابان سيروان ،بن بست دوم 2-يك واحد آپارتمان واقع درابوذر –خيابان خيام، کوچه سيروان 
3-تع�داد 11قطع�ه زمين واق�ع در اميرآباد –کوچه چومه الن يك 4-يك قطعه زمين واقع در بلوار س�احلی ۵-يك قطعه زمين واقع در اس�الم آباد ش�مال 

مسجدفخررازی 6-يك قطعه زمين واقع در خيابان کارگر
دستگاه مزايده گزار:شهرداری بوکان 

محل دريافت اس�نادمزايده :متقاضيان محترم می توانند جهت کس�ب اطالعات بيشتر ودريافت اسناد مزايده به سايت اينترنتی شهرداری بوکان به نشانی  
WWW.BOUKAN.IR  مراجعه فرمايند.

مدت زمان خريداوراق :ازروزدوشنبه مورخ 96/9/20 لغايت روز پنج شنبه مورخه 96/9/30
آخرين مهلت شرکت درمزايده وقبول پيشنهادات :پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخه 96/10/11

محل وزمان بازگشايی پاکات:اتاق جلسات کميسيون معامالت شهرداری راس ساعت 11صبح مورخه 96/10/12
محل تحويل اسناد :دبيرخانه شهرداری بوکان واقع در خيابان انقالب ساختمان مرکزی شهرداری

مبلغ تضمين :تضمين شرکت درمزايده معادل۵ درصد قيمت پايه فروش هريك ازقطعات وواحدها بصورت واريزی نقدی به حساب سپرده شهرداری ويا معادل 
آن ضمانت نامه بانکی معتبر دروجه شهرداری 

هزينه خريد اوراق مزايده 200/000 ريال 
درصورت وجودابهام ،واحد امورپيمانها وقراردادها به شماره تلفن 46226339-044 دراوقات اداری پاسخگوی سواالت متقاضيان محترم می باشد.

موسوی- سرپرست شهرداری بوکان

1- فارس
2- سمنان

3-خراسان شمالی
4-خراسان جنوبی

روزنام�ه ه�دف و اقتصاد آم�اده عقد قرارداد با فع�االن مطبوعاتي جهت سرپرس�تي روزنامه در 
استانهاي زیر مي باشد:

چاپ دوم



ادامه از صفحه اول
ــه  هم ــه  ك ــت  داش ــان  همچن
مصرف كنندگان بتوانند به آسانى راحت تر 
ــان را خريدارى  ــورد نياز خودش كاالى م
ــى در ورود كاالى  ــى ممانعت نمايند وقت
ــت محصول به  ضرورى در هنگام برداش
عمل مى آيد حتما هم بايستى مراقبتى در 
ــتور كار  ــا را هم در دس ــرل قيمت ه كنت
خويش داشت زيرا اكنون خيلى از كاالهاى 
وارداتى كه ممانعتى در ورودشان حاصل 
شده است عالوه بر اين كه موجودى وارد 
ــتخوش افزايش توليد گرديده  شده دس
است بلكه برخى در احتكار آن كاال تالش 
ويژه تر خود را خواهند داشت زيرا مى دانند 
ــداوم ممانعت براى ورود  ــه در صورت ت ك
مطمئنا افزايش قيمت آن كاالها لحظه به 
لحظه خواهد بود و مواظبت مى كنند آن 
ــت به فروش  ــا رابه گران ترين قيم كااله
ــانند كه از اين اوضاع بحرانى به وجود  رس
ــى در اين  ــتفاده كنند حت ــده سوءاس آم
ــت از  ــراى حماي ــردم ب ــه م روزگار ك
ــته اند و براى خريد  زلزله زدگان بپا خاس
كاالهاى مورد نياز به ويژه چادر با گران تر 
ــندگان مواجه شد ه اند واقعا  نمودن فروش
ــندگان همه خوبى ها را در  بعضى از فروش
هنگام وفور مشترى براى خريد را فراموش 
ــتى از اين  ــى كه بايس ــد در حال نموده ان
حوادث بيشتر پند بگيرند و بيشتر رعايت 
ــال خريداران و مردم را بنمايند متوجه  ح

افزايش مال و ثروت خود مى شوند!؟

خبر
روند اجراى حكم «خاورى» به 
نقل از رييس دادگاه انقالب

ــاره روند و  ــس دادگاه انقالب درب ريي
نحوه اجراى حكم «محمودرضا خاورى» 
رييس وقت بانك ملى و از متهمان پرونده 

فساد بزرگ بانكى توضيحاتى را ارايه داد.
ــلمين موسى  ــالم و المس حجت االس
ــنا گفت:  غضنفرآبادى در گفت وگو با ايس
ــراى محمودرضا  ــادره ب اجراى حكم ص
ــامل دو قسمت اعم از حبس و  خاورى ش
جزاى نقدى و بازگرداندن اصل مال است. 
در رابطه با بخش جزاى نقدى و بازگرداندن 
اموال، اگر وى اموالى در ايران داشته باشد، 
ــد. ــد ش ــط خواه ــش ضب ــا اموال حتم
ــراى اجراى حكم  ــادى افزود: ب غضنفرآب
حبس تا زمانى كه خاورى دستگير نشود، 
ــرد و وزارت امور  ــوان آن را اجرا ك نمى ت
ــه از طريق  پليس اينترپل بايد اين  خارج
ــس دادگاه  ــوع را پيگيرى كند.ريي موض
انقالب درباره روند ابالغ حكم صادره براى 
ــالغ راى از طريق آگهى  ــاورى گفت: اب خ
ــت.  ــورت مى گيرد؛ زيرا راى غيابى اس ص
ــخصى دارد و اگر در  البته مدت زمان مش
ــى صورت نگيرد، راى  مدت مقرر اعتراض
قطعى مى شود.غضنفرآبادى يادآور شد: 
طبق حكم صادره از سوى شعبه 26 دادگاه 
انقالب، خاورى بابت اتهام اخالل در نظام 
اقتصادى به 20 سال حبس، اتهام دريافت 
ــس و پرداخت 3  ــال حب ــوه به 10 س رش
ميليون دالر پول نقد به عنوان جزاى نقدى 

محكوم شده است.
    

صالحى از طريق وزير خارجه 
انگليس به آمريكا پيام فرستاد

معاون سازمان انرژى اتمى گفت: وزير 
ــدار با صالحى اين  خارجه انگليس در دي
پيام را دريافت كرد كه نمى شود برجام را 
ــدون بهره مندى ايران از منافع آن ادامه  ب

داد و اين پيام به آمريكا منتقل ميشود.
به گزارش صدا و سيما، بهروز كمالوندى 
ــرات وزير خارجه  با تبيين اهميت مذاك
ــرژى اتمى  ــازمان ان انگليس با رئيس س
ــدار اين ارزيابى را به ما مى  اظهار كرد: دي
ــى ها به اين جمع بندى  دهد كه انگليس
ــالمى  ــيده اند كه نقش جمهورى اس رس
ــت و بدون ايران  ايران در منطقه، بارز اس

مسائل منطقه قابل حل و فصل نيست.
ــون  ــزود: در ادبيات آقاى جانس وى اف
ــخص بود كه براى حل و فصل  كامال مش
مسائل منطقه بايد جمهورى اسالمى ايران 
ــى در موضوعات  ــوان عاملى اصل را به عن
ــيار مهم  مختلف در نظر گرفت كه اين بس
است همچنين اينكه برجام موضوعى بين 
المللى شده است و همه از آن حمايت مى 
ــى كوچك در آمريكا  كنند و صرفا گروه
ممكن است ديدگاه هايشان خالف كل اين 
جريان جهانى باشد.كمالوندى با تاكيد بر 
ــا كه ادامه  ــن پيام به آمريكاييه انتقال اي
برجام بدون بهره مندى ايران از مزاياى آن 
ــت تصريح كرد: بويژه موضوع  شدنى نيس
اصلى در اين خصوص تعامالت بانكى است 
زيرا در حوزه هاى ديگر مشكلى نداريم و در 
ــايد قدم  ــوزه بايد تالش كنند و ش اين ح
ــه اى كه  ــد كه از روي ــتش اين باش نخس
ــكارى با ما مى  ــزرگ را از هم ــاى ب بانكه
ترسانند بايد دست بردارند.معاون سازمان 
انرژى اتمى درباره علت ديدار وزير خارجه 
انگليس با رئيس اين سازمان برغم تناسب 
نداشتن مقام اين دو شخصيت گفت: سابقه 
ــاى صالحى در  ــن ديدارها به حضور آق اي
ــته اى باز مى گردد كه  انجمن جهانى هس
مقرش در لندن است و در حاشيه آن سفر 

ديدارهايى نيز در محل اقامتش داشت.

خبرخبر 2
رنگ  آميـزى وپاكـسازى جـداره هاى پل هاى 

سواره رو سطح منطقه  2
 معاون خدمات  شهرى و محيط زيست منطقه دو از رنگ  
آميزى، پاكسازى و شستشوى جداره هاى پل هاى سواره رو 
ــرى و حذف  ــور بهبود وضعيت بص ــطح منطقه به منظ س
ضايعات شهرى خبر داد . به گزارش روابط عمومى شهردارى 
منطقه دو، مهران جندقى با اعالم اين مطلب افـزود: معاونت 
خدمات شهرى و محيط زيست منطقه در راستاى رسيدگى 
ــهرى و همچنين با ال  ــه  فضاهاى منفى و نقاط بى دفاع ش ب
ــات بصرى و  ــهروندان و رفع اغتشاش بردن ضريب ايمنى ش
تلطيف فضاهاى شهرى اقدام به شستشو و ساماندهى جداره 
ــطح منطقه كرد .به گفته جندقى اين  ــواره رو س پل هاى س
ــازى پل هاى سواره رو و   ــامل : شسـتشو و پاكس عمليات ش
ــه به ارتقاء كيفيت  ــاى زيرگذر بوده، ضمناً با توج جداره ه
المانهاى ترافيكى و ديد مناسب رانندگان در شب و رسيدگى 
ــگ آميزى  ــوزه  اقدام به رن ــا اين ح ــيه بزرگراهه ــه حاش ب
ــطح منطقه كرد.وى تصـريح كرد:  هندريلهاى پل هاى س
رسيدگى به  فضاهاى منفى و نقاط بى دفاع شهرى مى تواند 

آرامش روانى را براى شهروندان به همراه آورد.
    

صدور شناسنامه ايمنى براى مدارس سطح منطقه 7
شهردار منطقه 7 از صدور شناسنامه ايمنى براى مدارس 
سطح منطقه در راستاى اجراى طرح مدرسه آماده خبر داد.

ــميه  ــهردارى منطقه 7، س به گزارش روابط عمومى ش
حاجوى با اعالم اين مطلب افزود: فاز سوم طرح مدرسه آماده 
در سطح منطقه با هدف آماده سازى دانش آموزان و مديران 
در برابر رويارويى با بالياى طبيعى در حال اجرا است و پس از 
ــى مدارس توسط كارشناسان آتش نشانى شناسنامه  بررس
ــود.وى يادآور شد: اين طرح با  ايمنى براى آنها صادر مى ش
ــدارس در حال  ــرورش منطقه در م ــى آموزش پ هماهنگ
ــران اين مدارس، در مرحله  ــت و پس از آموزش مدي اجراس
بعدى قرار است معلمان و دانش آموزان نيز تحت آموزشهاى 
الزم قرار گيرند.شهردار منطقه 7 در ادامه خاطرنشان كرد: بر 
اساس دستورالعمل سازمان پيشگيرى و مديريت بحران شهر 
ــدارس در برابر بالياى  ــازى م ــران در خصوص مقاوم س ته
ــده و  ــهاى الزم به مديران مدارس آغاز ش ــى، آموزش طبيع
ــى اطفاء  ــران اين مدارس تاكنون در دوره هاى آموزش مدي
ــنايى با مبانى بحران و همچنين  حريق، كمكهاى اوليه، آش
روانشناسى بحران شركت كرده اند.وى با تاكيد بر اينكه طرح 
ــدف ارتقاى  ــطح مدارس منطقه با ه ــه آماده در س مدرس
آمادگى، ايمني و توانمندسازى مدارس در مقابله با حوادث 
اجرا مى شود، عنوان كرد: شناخت مخاطرات، آمادگى و نحوه 
ــاي اوليه و اصول ايمنى و اطفاء  مواجهه با حوادث،كمك ه
ــت كه در راستاى  ــى اس حريق از جمله كارگاههاى آموزش

اجراى طرح يادشده در مدارس برگزار مى شود.
    

سلسله نشست هاى گفتمان شهر در قلب طهران
سلسله نشست هاى گفتمان شهر با موضوع ساختمانهاى 
ــاالرى عضو  ــهر تهران با حضور محمد س ناايمن و تاب آور ش
شوراى اسالمى شهر تهران و رئيس كميسيون شهرسازى و 
معمارى اين شورا در بنياد فرهنگى رفاه در قلب طهران برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه 12 تهران ، در 
ابتداى اين نشست كه معاون سازمان آتش نشانى ، اساتيد و 
ــتند ، پيمان حسين محسنى  ــگاهيان نيز حضور داش دانش
ــاره به موقعيت  ــخنانى ، با اش ــران در س ــهردار قلب طه ش
جغرافيايى منطقه 12 ، جمعيت ساكن و شناور آن به ويژه در 
روزهاى پايانى سال به جهت وجود بازار تهران به عنوان قطب 
اقتصادى كشور و همچنين جمعيتى كه از بافت هاى تاريخى 
و جاذبه هاى گردشگرى قلب طهران روزانه بازديد مى نمايند 
ــهرى در بحث  ، به اقدامات يكى دوماهه ى اخير مديريت ش
برخورد با امالك ناايمن در سطح اين منطقه و پلمپ 5 پاساژ 
با حجم بيش از 100 واحد تجارى كه اولويت اول خطر را دارا 
بودند اشاره كرد و گفت : تالش نموديم گستره ى اين اقدام در 
تمامى نواحى منطقه 12 باشد كه پاساژهاى ناايمن ديگر خود 
ــاره به  ــتانداردها همراه نمايند.وى با اش را به حداقل هاى اس
اينكه مديريت شهرى منطقه 12 در برخورد با امالك ناايمن 
كه مستقيما با جان و مال شهروندان در ارتباط است ذره اى 
ــاى عمومى امنيت  ــرد و بايد در فضاه ــى نخواهد ك كوتاه
شهروندان حفظ شود ، از زحمات سازمان آتش نشانى در ابالغ 
و پيگيرى دستورالعمل ها و استانداردهاى ايمنى در خصوص 
امالك ناايمن قدردانى نمود.رئيس كميسيون شهرسازى و 
ــهر تهران نيز در اين نشست با اشاره به  ــوراى ش معمارى ش
ــازى و امنيت ساختمان كه در دوره ى  اهميت بحث شهرس
قبل ، مديريت شهرى از آن غافل بوده و امروزه پس از حادثه 
پالسكو به مطالبه ى جامعه شهرى تبديل شده است گفت : 
ــوزه ى نرم افزارى و رعايت  ــهرى به ح نگاه امروز مديريت ش
ــازى و مقررات ملى ساختمان و استاندارهاى  اصول شهرس
ايمنى است و انشااله مجموعه ذينفعان شهر نيز پيگيرى اين 
ــئولين داشته باشند.در ادامه ى اين نشست  مطالبه را از مس
ــاتيد و دانشگاهيان به بيان ديدگاهها و نظرات خويش در  اس

بحث ساختمانهاى ناايمن و تاب آور شهر تهران پرداختند.
    

ويژه برنامه ”روز جهانى كار داوطلبانه“ در ورودى 
غربى پايتخت برگزار مى شود

ــهردار منطقه21 از اجراى ويژه برنامه ”روز جهانى كار  ش
ــى“  (volunteering international day)با  داوطلب
ــت شهرى در قالب  محوريت توجه به حفاظت از محيط زيس
ــهروندان و كاركنان شهردارى اين  يك روز كار داوطلبانه ش
منطقه با رويكرد اجرايى توجه به موضوع جمع آورى و تفكيك 
ــماند از مبدا خبر داد.به گزارش روابط عمومى شهردارى   پس
منطقه21، رحمانى شهردار اين منطقه با اشاره به اينكه برنامه 
هاى ”روز داوطلبى كار“ بخشى از استراتژى مسئوليت پذيرى 
ــت، گفت: اين برنامه ها با توجه به  ــهروندان اس اجتماعى ش
ــم انداز مدنظر مديريت جديد شهرى، در  ــتراتژى و چش اس
ساختار، مقياس، مدل اجرايى، تامين منابع و اثراتى كه خلق 
مى كنند، متفاوت بوده و طيف وسيع و گسترده اى از فعاليت 
ــامل مى شود.وى افزود: به طور كلى اين برنامه ها در  ها را ش
ــه و تالش در جهت رفع  ــاركت داوطلبانه در جامع قالب مش
چالش ها و مشكالت تعريف و سازماندهى مى شود.شهردار 
ــال  ــه 21 در ادامه گفت: ”روز جهانى داوطلبى“ از س منطق
ــم بين المللى  ــازمان ملل متحد به تقوي ــط س 1985 توس
پيشنهاد شده و هر ساله در پنجم دسامبر(چهاردهم آذر) در 
سراسر جهان مورد توجه ويژه قرار مى گيرد. گراميداشت اين 
ــازمان ها و افراد داوطلب است تا  روز فرصتى مغتنم براى س
ــطح محلى، ملى و بين المللى براى  ــاركت خود را در س مش
دستيابى به اهداف توسعه هزاره از طريق توسعه اجتماعى و 

اقتصادى بيش از پيش گسترش دهند.

خبر

ــتى گير سرافراز  عليرضا كريمى، كش
كشورمان ظهر روزگذشته با رهبرانقالب 
ديدار كرد.به گزارش ايسنا، حضرت آيت 
اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى 
ظهر روزگذشته در ديدار عليرضا كريمى 
كشتى گير سرافراز كشورمان در مسابقات 
ــال جهان و  ــتى زير 23 س ــى كش جهان

و  ــتگى  خودگذش از  او،  ــواده ى  خان
ــوان را مورد  عزت آفرينى اين پهلوان ج

تجليل و تقدير قرار دادند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با تحسين 
ــى، كار بزرگ او را از  اقدام عليرضا كريم
ــدارى همچون  ــان نام ــنخ كار پهلوان س
پورياى ولى دانستند و گفتند: من از اينكه 

ــان داديد جوانى از جوانهاى ما حاضر  نش
ــت براى يك هدف بزرگ و بلند پا بر  اس
ــس خود بگذارد و از حق قطعى و  روى نف
ــد، واقعاً  ــلم صرف نظر كن قهرمانى مس

احساس عزت كردم.
ايشان افزودند: قدر اين كار را بدانيد و 
ــوى آن را از خدا بخواهيد، البته  اجر معن

ــئوالن نيز نبايد در تجليل و پاداش  مس
مادى كوتاهى كنند.

ــتر  ــر انقالب در اين ديدار  انگش  رهب
خود را به عليرضا كريمى اهدا كردند.

ــالب با صدور  ــن رهبر انق پيش از اي
پيامى از قهرمانى تيم ملى وزنه بردارى و 
ــورمان عليرضا  ــتى گير كش ــدام كش اق

كريمى تقدير و اظهار كرده بودند: از تيم 
قهرمان در مسابقات جهانى وزنه بردارى 
ــندى ملت ايران شدند  كه موجب خرس
تشكر مى كنم و از آقاى عليرضا كريمى، 
ــرافراز كشورمان كه نماد عزت  پهلوان س
ــى  ــم دل قدردان ــد از صمي ــان ش ايراني

مى نمايم.
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رهبر انقالب در ديدار عليرضا كريمى:
واقعاً احساس عزت كردم

ــان اينكه تصميم  ــس جمهور با بي رئي
نادرست ترامپ در انتقال سفارتخانه آمريكا 
ــن بنزين در آتش  ــريف، ريخت به قدس ش
منطقه بود، گفت: شرايط منطقه به گونه اى 
ــت كه نبايد در آتش آن دميده شود.به  اس
گزارش مهر، حجت االسالم حسن روحانى 
ــن ديدار با بيان اينكه همكارى ايران و  در اي
ــه توافق  ــزرگ منجر ب ــى ب 1+5 در اقدام
ارزشمند و بين المللى برجام شد، اظهارداشت: 
بايد تصميم و اراده مبنى بر استفاده از فضاى 
ــه جانبه  ــعه هم ــس از برجام براى توس پ

مناسبات و همكارى ها را در مقام عمل نشان 
داده و شاهد آثار آن باشيم.روحانى با اشاره به 
لزوم گسترش روابط و همكارى هاى بانكى 
ايران و انگلستان در راستاى اجراى برجام، 
ــان كرد: اجرا و حفظ برجام حائز  خاطر نش
اهميت بوده و معتقديم كه همه و بويژه ملت 
ايران بايد بتوانند از منافع برجام بهره بردارى 
ــد بر اينكه  ــور با تأكي ــس جمه كنند.ريي
جمهورى اسالمى ايران بدنبال برقرارى صلح 
و ثبات پايدار، پايان يافتن جنگ و خونريزى 
و ريشه كن شدن تروريسم در منطقه است، 

ــدن با تهران مى تواند به  گفت: گفتگوى لن
همكارى براى ثبات بيشتر در منطقه منجر 
ــود.روحانى افزود: امروز به خوبى روشن  ش
است كه ايران با نقش آفرينى سازنده خود دو 
كشور منطقه را از نابودى و تروريسم نجات 
داده است و هيچ كس نمى تواند ترديدى در 
اقدامات مثبت ايران در منطقه داشته باشد.
ــرايط  ــان كرد: ش رييس جمهور خاطرنش
منطقه به گونه اى است كه نبايد در آتش آن 
دميده شود و تصميم اخير رييس جمهور 
ــفارتخانه اين كشور به  آمريكا در انتقال س

قدس شريف، تصميمى نادرست و بنزينى 
بود كه در آتش منطقه ريخته شد.بوريس 
جانسون وزير امور خارجه انگلستان نيز در 
اين ديدار با بيان اينكه امروز به واسطه برجام 
ــعه روابط و  ــاى خوبى براى توس فرصت ه
همكارى هاى ايران و انگلستان فراهم شده 
است، گفت: مصمم به گسترش همه جانبه 
ــدن در بخش هاى  ــبات تهران – لن مناس
مختلف هستيم.وزير امور خارجه انگلستان با 
تأكيد بر اينكه برجام توافق مثبتى است كه 
ــد ادامه پيدا كرده و مردم ايران بتوانند از  باي

ــوند، اظهار  منافع اقتصادى آن بهره مند ش
داشت: فرصت هاى تجارى و اقتصادى بسيار 
ــود دارد و عالقه داريم  ــى در ايران وج خوب
شركت هاى انگليسى نيز بتوانند در پروژه هاى 
سرمايه گذارى ايران مشاركت كنند.جانسون 
با بيان اينكه جمهورى اسالمى ايران اقدامات 
مثبتى در مسير مبارزه با تروريسم و توسعه 
ــت،  ــح و ثبات در منطقه انجام داده اس صل
ــتان تصميم رييس جمهور  گفت: انگلس
آمريكا در انتقال سفارت اين كشور به قدس 

را اقدامى مناسب قلمداد نمى كند.

ــر اتحاديه عرب و  ــى گفت: اگ الريجان
كشورهاى اسالمى به اقدامى عملى دست 
ــد، نه تنها در تاريخ به بى ُعرضگى در  نزنن
اين حادثه مهم متهم مى شوند كه اياالت 
ــتاخ تر مى كند.به گزارش  متحده را گس
مهر، على الريجانى رئيس مجلس شوراى 
ــالمى در ابتداى جلسه علنى مجلس  اس
گفت: با توجه به اينكه امروز اليحه بودجه 
ــود فرصت  ــس مى ش ــم مجل 97 تقدي
كوتاهى است كه به چند نكته در حوادث 
اخير اشاره كنم، حادثه زلزله در كرمان و 
ــتان ديگر تاثر برانگيز براى همه  چند اس
ــيون عمران خواسته  ملت بود و از كميس

شد حادثه را بررسى و به مجلس گزارش 
دهد. طرح حمايت از آسيب ديدگان زلزله 
در دستور كار مجلس قرار دارد كه سريع 
ــد.وى  ــيدگى خواهد ش ــه آن رس ــر ب ت
ــه خانواده كوهنوردانى كه در  همچنين ب
ــت دادند  حادثه اخير جان خود را از دس
ــليت گفت و اظهار داشت: الزم است  تس
پيروزى هاى اخير ورزشكاران عزيز را كه 
ــد تبريك  ــاد كردن ــوب ايرانيان را ش قل
ــش ديگرى از  ــى در بخ بگوييم.الريجان
اظهارات خود با اشاره به حوادث اخير در 
ــك از اين  ــرد: هيچ ي ــه تصريح ك منطق
ــيانه رئيس  ــدازه اقدام ناش ــوادث به ان ح

جمهور آمريكا در مورد دستور جابجايى 
ــور در فلسطين اشغالى  سفارت اين كش
ــلمانان را آزرده ننمود. حتى  ــوب مس قل
ــت آمريكا نيز اين اقدام  كشورهاى دوس

ناپسند و غيرعقالنى را تقبيح كردند.
ــورهاى اسالمى در  وى تاكيد كرد: كش
برابر اين تصميم موضع گيرى كردند. هيچ 
يك از روساى جمهور گذشته آمريكا چنين 
رفتار ناشايستى نداشتند. اما رئيس جمهور 
فعلى آمريكا پس از تماس تلفنى با چند تن 
ــاى كشورهاى عربى با گستاخى به  از روس
چنين عملى دست زد.رئيس مجلس گفت: 
ــت صحنه حكايت از آن دارد كه  اخبار پش

ــامان يافته  اين كار در چارچوب طرحى س
ــورها در  ــل با برخى از كش ــت كه از قب اس
حمايت از رژيم صهيونيستى عادى كردن 
ــپردن  ــى س روابط با اين رژيم و به فراموش
ــطين هماهنگى  ــراى غم انگيز فلس ماج
صورت گرفته است كه اگر چنين باشد تمام 
ــورها حيثيت خود را براى هيچ حراج  كش
كردند.وى ادامه داد: ما نمى خواهيم چنين 
اخبارى را باور كنيم اما محاسبات ساده اى 
ــن ماجرا چه  ــان مى دهد آمريكا در اي نش
فضاحتى ايجاد كرده است و اگر كشورهاى 
عربى و اسالمى حساب خود را جدا نكنند به 
ــى زنند و ملت هاى  حيثيت خود ضربه م

ــود خواهند ديد. ــلمان را در مقابل خ مس
الريجانى تصريح كرد: چندى پيش رئيس 
جمهور آمريكا در مانورى كه در منطقه داد 
ــر و صدا بر خالف تبليغات انتخاباتى  و با س
خود حرف هاى جديدى سر داد، در ازاى آن 
حدودا 500 ميليارد دالر از اموال منطقه را 
ــال وقاحت اعالم كرد  ــه جيب زد و با كم ب
وقتى سعودى ها و برخى كشورها قول پول 
را به ما دادند در جلسه آنها حضور يافتم.وى 
ــور بحرين  ــى اخيرا هم از كش ــزود: حت اف
ــت و با پررويى در توئيت خود اعالم  نگذش
كرد پول خوبى از فروش سالح به اين كشور 

دريافت كردم.

روحانى در ديدار جانسون:
تصميم نادرست ترامپ، ريختن بنزين در آتش منطقه بود

الريجانى:
اتحاديه عرب به اقدام عملى دست نزند درتاريخ به بى ُعرضگى متهم مى شود

ــوراى معاونان  ــه ش بيستمين جلس
ــور معاونان و  ــا حض ــراى تهران ب دادس
ــراى تهران،  ــى دادس ــتان نواح سرپرس
سرپرستان دواير نظارت و دادياران تحقيق 
ناحيه 4 دادسرا، به رياست دكتر جعفرى 

دولت آبادى دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ايسنا، جعفرى دولت آبادى 
ــاره به اظهار نظر يكى از نمايندگان  با اش
مجلس شوراى اسالمى پيرامون معوقات 
ــت: عده اى گفته اند در  بانكى، اظهار داش
دوران احمدى نژاد فهرستى از بدهكاران 
ــد كه تاكنون  بانكى به قوه قضاييه ارائه ش
ــن نماينده  ــت. همچني ــده اس اقدام نش
ــاگرى نموده و  ديگرى به تعبير خود افش
اسامى 20 نفر از بدهكاران بانكى را اعالم 
كرده كه بازتاب زيادى در رسانه ها داشته 

است.
دادستان تهران در خصوص فهرست 
ــالى به قوه قضاييه اعالم داشت: اوالً  ارس
فهرست اوليه كه در رسانه ها به آن اشاره 
شد، متضمن پرونده هاى كيفرى، ثبتى و 
حقوقى بوده و شمار كمى از اين فهرست 

مربوط به پرونده هاى كيفرى است.
ــد طريق  ــا به چن ــزود: بانك ه وى اف
ــى را مطالبه و  ــات بانك ــد معوق مى توانن
ــرى نمايند. روال معمول مطالبه، از  پيگي
ــمى  ــناد رس طريق دواير اجراى ثبت اس
است كه اصوالً ارتباطى با مراجع قضايى 
پيدا نمى كند. طريق ديگر براى مطالبه از 
سوى بانك ها، تقديم دادخواست است كه 
ــيدگى و اتخاذ  ــى رس ــم حقوق در محاك
تصميم مى شود. هم چنين دادخواست هاى 
ــيدگى  ــتگى در اين محاكم رس ورشكس

مى شود كه ارتباطى به دادسرا ندارد.

فهرست 31 نفره از بدهكاران 
بانك سرمايه با بدهى 8 هزار 

ميليارد تومان
ــا مبنى بر كم  ــى ادعاه وى در رد برخ

كارى قوه قضاييه در بحث معوقات بانكى، 
ــرمايه اظهار  ــاره به پرونده بانك س با اش
ــاد  ــن پرونده كه نماد فس ــت: در اي داش
اقتصادى است، پيگيرى هاى زيادى انجام 
شده است. بانك سرمايه در آبان ماه سال 
1395 فهرست 31 نفره از بدهكاران خود 
ــتانى تهران اعالم نمود كه در  را به دادس
ــراد مرتبط با  ــر از اف ــال حاضر 10 نف ح
ــر  ــت به س بدهكاران اين بانك در بازداش
مى برند كه مجموع بدهى سى و يك نفر، 
ــت. برخى از اين  8 هزار ميليارد تومان اس
ــى از ارائه  ــاظ منع قانون ــراد كه به لح اف
مشخصات آن ها معذوريم، طبق تصميم 
دادگاه آزاد شدند كه با اعتراض دادستانى 
و پذيرش آن در محكمه، مجدداً بازداشت 
ــتگاه قضايى  ــدند، لذا اين ادعا كه دس ش

اقدامى نكرده، دور از انصاف است.

بازداشت 42 نفر متهم در پرونده 
بانك سرمايه و صندوق ذخيره 

فرهنگيان
دكتر جعفرى دولت آبادى در توضيح 
ــت پرونده بانك  ــون آخرين وضعي پيرام
سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان، تعداد 
متهمانى كه مورد تحقيق قرار گرفته اند را 
ــتى را 42 نفر  80 نفر و تعداد افراد بازداش
ــدادى از آن ها با توديع  اعالم نمود كه تع

وثيقه آزاد شده اند.
ــال حاضر 10 نفر در  ــزود: در ح وى اف
ــهيالت كالن بانك  رابطه با معوقات و تس
ــر مى برند و  ــت به س ــرمايه در بازداش س
ــان از 8 هزار  ــزار ميليارد توم ــون ه تاكن
ميليارد معوقات بانك سرمايه وصول شده 

است.

مديران بانك سرمايه همكارى 
الزم را با دادستانى ندارند

ــى مبنا  ــادى در ب ــرى دولت آب جعف
خواندن اظهارات عده اى پيرامون پرونده 

بانك سرمايه و فهرست 20 نفره متهمان 
ــت مذكور  ــده افزود: اوالً فهرس اين پرون
ــتمل بر اسامى 31 نفر است؛ ثانياً 10  مش
نفر از اين افراد و متهمان مرتبط با پرونده 
بانك سرمايه در بازداشت به سر مى برند و 
ــر چندين بار  ــال اخي ــاً طى چند س ثالث
ــده اند و  ــرمايه عوض ش مديران بانك س
مديران اين بانك هنوز هم همكارى الزم 
ــتانى ندارند و  ــه با دادس ــن زمين را در اي
ــرمايه  تاكنون دو بار با بدهكاران بانك س
ــد و تاكيد گرديده در  ــه تشكيل ش جلس
صورت عدم پرداخت بدهى ها، بانك مكلف 
به اقدام از طريق مجارى ذى ربط خواهد 

بود.

يكى از بدهكاران بانك سرمايه، 
خود مديرعامل يك بانك خصوصى 

است
دادستان تهران با اعالم اين كه يكى از 
ــت  بدهكاران بانكى كه نام وى در فهرس
بانك سرمايه درج شده، خود مديرعامل 
يك بانك خصوصى است، گفت: با توجه 
به اين سمت، ادعاى وى دائر بر عدم علم و 
آگاهى قابل پذيرش نيست و البته اين فرد 
ــرمايه بدهكار  ــه بانك س ــت ب مدعى اس
ــد.جعفرى دولت آبادى با اعالم  نمى باش
اين كه بانك ها در مطالبه و وصول معوقات 
ــا كنند و از طريق  ــد نقش جدى تر ايف باي
ــت به  فروش وثيقه ها و تقديم دادخواس
ــد، افزود:  ــدام نماين ــم حقوقى اق محاك
ــفانه راهكارهاى اساسى رها شده و  متاس
صرفاً به قوه قضاييه هجمه آورده اند كه در 
ــى و مجازات  ــورد بدهكاران كالن بانك م
ــت. در حالى كه بايد  ــا چه كرده اس آن ه
پرسيد بانك ها در مقابله با بدهكاران بانكى 
و افزايش معوقات بانكى چه كرده اند؟ چرا 
هر سال شمار بدهكاران و ميزان معوقات 
ــرا اقدامى در جهت  ــش مى يابد؟ چ افزاي
ــا از طريق فروش وثايق يا  وصول بدهى ه

ــت به محاكم حقوقى به  تقديم دادخواس
عمل نمى آيد؟

ــتانى تهران  وى با اعالم اين كه دادس
چندين سال است كه در موضوع بانك ها 
ــراى  ورود كرده و به همين منظور دادس
رسيدگى به جرايم پولى – بانكى را ايجاد 
ــك مركزى  ــت، از دولت و بان ــرده اس ك
خواست در اين زمينه همكارى بيشترى 

نمايند.
ــيم بندى  جعفرى دولت آبادى با تقس
بدهكاران بانكى به دو دسته، اظهار داشت: 
دسته نخست كسانى هستند كه مطابق 
ــته و آن را در امر  مقررات وام دريافت داش
توليد و اشتغال هزينه كرده اند كه نتيجه 
ــتانى به  ــت. دادس آن رونق اقتصادى اس
سراغ اين افراد نمى رود چرا كه مشكالت 
نقدينگى و ركود فعلى ايجاب مى نمايد كه 

بانك ها به اين بدهكاران مهلت دهند.
ــته از  ــران دومين دس ــتان ته دادس
ــانى دانست كه با  بدهكاران بانكى را كس
ــتفاده از ارتباط خود با اشخاص  ــوء اس س
ــناد غيرواقعى،  ــه اس ــا ارائ ــوذ و ب ذى نف
ــهيالت كالن دريافت داشته  و وجوه  تس
دريافتى را نه تنها در جهت موضوع قرارداد 
و رونق اقتصادى به كار نگرفته اند، بلكه با 
سرريز آن به امورى چون ارز، طال و بورس، 

زمينه فساد اقتصادى را فراهم نموده اند.
ــته دوم را  وى عملكرد بدهكاران دس
ــت، افزود:  ــرى دانس ــه كيف ــد جنب واج
ــت كه گويا  اظهارات برخى به گونه اى اس
قوه قضاييه مسئول معوق ماندن تسهيالت 
ــت كه  ــن در حالى اس ــت؛ اي ــى اس بانك
متاسفانه در برخى پرونده ها بانك حاضر 

به اعالم شكايت هم نيست.
جعفرى دولت آبادى با تاكيد بر اينكه 
دادسراى تهران در پرونده هاى مهم مطرح 
ــراهاى پولى - بانكى و اقتصادى  در دادس
ــت، از عدم  اقدامات مهمى انجام داده اس
همكارى برخى بانك ها در وصول مطالبات 
انتقاد نمود و اظهار داشت: در يك پرونده 
اقتصادى مهم على رغم اعطاى وكالت تام 
ــوى متهم براى انتقال اموال خود به  از س
بانك ملى، بانك با ادعاى اين كه اداره اين 
ــد،  ــراى او امكان پذير نمى باش ــوال ب ام
تاكنون از اجراى كامل وكالت خوددارى 

نموده است.
دادستان تهران افزود: در پرونده هاى 
اين چنينى كه قوه قضاييه ورود مى كند و 
استرداد بدهى صرفاً از طريق فروش اموال 
متهم امكان پذير است، نقش بانك ها بايد 
ــم بايد بانك ها را  ــود و دولت ه پررنگ ش

مكلف به پذيرش اموال بدهكاران نمايد.

دادستان تهران اعالم كرد:

بازداشت 42 متهم در پرونده بانك سرمايه و صندوق ذخيره فرهنگيان

رييس جمهورى اليحه بودجه 1397 
را با سقف يك هزار و 194تريليون تومان 
ــالمى كرد.  ــوراى اس ــم مجلس ش تقدي
هزينه هاى جارى دولت در اليحه بودجه با 
ــد 8.9 درصد همراه بوده و طرح هاى  رش
ــا 15 درصد كاهش و طرح هاى  عمرانى ب
تملك دارايى مالى با 44.8 درصد افزايش 

همراه است.
ــه گزارش اقتصاد آنالين ، متن كامل  ب
ــور كه به دست  اليحه بودجه 97 كل كش
رئيس جمهور به مجلس تقديم شد منتشر 

شد.
ــده مجموع كلى  ــال آين در اليحه س
منابع و مصارف دولت در مقايسه با آنچه 
ــال1396 به مجلس رفته  كه در اليحه س
ــارد تومان  ــزار ميلي ــدود 100 ه بود ح
ــال گذشته  ــته است. در س افزايش داش
ــقف منابع و مصارف حدود يك هزار و  س

84 هزار ميليارد تومان بود.
ــال بعد مجموع  ــه بودجه س در اليح
ــدود 429 هزار  بودجه عمومى دولت ح
ميليارد تومان است كه در مقايسه با رقم 

371 هزار ميلياردى اليحه امسال حدود 
ــش دارد.  ــارد تومان افزاي ــزار ميلي 60 ه
ــه عمومى در قانون بودجه  مجموع بودج
ــارد تومان  ــال جارى 398 هزار ميلي س

تصويب شده بود.
بودجه عمومى شامل دو بخش منابع 
ــاى اختصاصى دولت  عمومى و درآمده
ــت كه در اصل منابع عمومى تشكيل  اس
ــال خواهد  دهنده منابع مالى دولت در س
ــال آينده حدود 360 هزار  بود كه براى س
ــده كه در  ــارد تومان پيش بينى ش ميلي

ــه با اليحه بودجه سال جارى كه  مقايس
ــارد تومان بود تا 40 هزار  319 هزار ميلي
ميليارد تومان افزايش دارد. منابع عمومى 
ــال 1396 در  ــت در قانون بودجه س دول
ــارد تومان  ــزار ميلي ــه 346 ه مجلس ب
ــن از بودجه 429  افزايش يافت.همچني
هزار ميلياردى بودجه عمومى تا 56 هزار 
ــاى  ــل درآمده ــان از مح ــارد توم ميلي

اختصاصى تامين خواهد شد.
ــى از اين اليحه منابع  بر اساس بخش
عمومى بودجه 368 هزار ميليارد تومان 

ــاير  و درآمدهاى مالياتى و گمركى و س
193 هزار ميليارد تومان است. همچنين 
ــاس  ــت نفت در اليحه بودجه بر اس قيم
ــكه اى 55 دالر و با نرخ تسعير ارز كه  بش
ــت، هر  ــابدارى اس درواقع يك نرخ حس
ــود. ــبه مى ش دالر 3500 تومان محاس

هزينه هاى جارى دولت در اليحه بودجه 
با رشد 8,9 درصد همراه بوده و طرح هاى 
عمرانى با 15 درصد كاهش و طرح هاى 
ــا 44,8 درصد  ــى ب ــى مال ــك داراي تمل

افزايش همراه است.

تقديم اليحه يك هزار و 194تريليون تومانى 97 به مجلس:دالر3500 تومانى و نفت 55 دالرى



کشاورزی
روند احداث گلخانه در استان تهران طی هفته 

های اخیر رضایت بخش نیست
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی استان تهران در جلسه 
س��تاد گلخانه ای این سازمان گفت: روند احداث گلخانه در 

استان تهران طی هفته های اخیر رضایت بخش نیست.
به گزارش مهر، علی اش��رف منصوری در جلس��ه ستاد 
گلخانه ای سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان این 
که استان تهران ۳۱۵۰ هکتار گلخانه دارد، افزود: متاسفانه 
برخی از شهرداری های استان تهران عوارض نامتعارف از این 
واحده��ای تولیدی دریافت می کنند و مانع از احداث آن ها 

می شوند.
وی سپس افزود: شهرداری ها طبق مصوبه شورای برنامه 
ریزی و توسعه اس��تان تهران، نباید از سازه های گلخانه ای 

عوارض دریافت کنند.
رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان این 
که در س��ه نقطه تهران- س��رخه حصار، پاکدشت و قرچک 
قص��د راه اندازی ش��هرک گلخانه ای را داری��م، اضافه کرد: 
توسعه گلخانه ها در افزایش درآمد خانوارهای روستایی نقش 

بسزایی دارد.
وی از هم��ه عوام��ل و دس��ت اندرکاران س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان تهران خواست، هرچه سریعتر موانع پیش 
رو اح��داث گلخانه ها را بردارن��د و افزود: روند جذب منابع و 
توس��عه واحدهای گلخانه ای در هفته ه��ای اخیر رضایت 
بخش نیس��ت و باید این روند در سطح استان تهران شتاب 

بیشتری داشته باشد.
بر اس��اس این گزارش، مدیران سازمان جهاد کشاورزی 
استان تهران نیز در این جلسه به تشریح اقدامات انجام شده 

خود در حوزه احداث گلخانه ها پرداختند.
    

آثار خشک شدن دریای خزر نمایان شده است
پدر علم کویرشناسی ایران با بیان اینکه آثار خشک شدن 
دریای خزر نمایان شده است، گفت: دریای خزر شوری یک 
درصدی دارد و مناس��ب کشاورزی است، اما آقایان به بهانه 
کمبود آب دنبال کش��ت فراسرزمینی رفتند که فقط برای 

خودشان منفعت دارد.
ب��ه گزارش ف��ارس، پرویز کردوانی در همایش توس��عه 
اقتصاد دریایی ایران، چالش ها و راهکارها اظهار داشت: کشور 
ایران از نظر طبیعت گ��ردی در رتبه دوم دنیا پس از آمریکا 
قرار دارد. وی افزود: ایران از برکت وجود دریا و کوه ها مناطق 
بک��ر طبیعت گ��ردی مناس��بی دارد و از نظ��ر آب و هوایی، 
کشوری استثنایی است؛ انواع آب و هوای دنیا در ایران وجود 
دارد و فق��ط آب و هوای گرم و مرطوب اس��توایی را نداریم. 
کردوانی به جاذبه های گردشگری در دریای خزر و خصوصاً 
سواحل جنوبی و مکران اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل 
بی توجهی ه��ا ام��روز دریای خ��زر از طری��ق فاضالب ها و 
گردشگران  آلوده شده اس��ت، حتی بیابان های ما هم آلوده 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه آثار خشک شدن دریای خزر 
امروز نمایان ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: در س��ال ۱۳۵4 
مطبوعات ایران به نقل از مطبوعات لندن و دانشمند  روسی 
نوشتند که دریای خزر در حال خشک شدن است و آن زمان 
یکسری فعالیت ها در راستای جلوگیری از خشک شدن خزر 

انجام شد. 

خبر
شماره 3878    دوشنبه   20آذر    1396

خبر
واردات ۶۷۰ میلیون دالری سویا

آمار گمرک جمهوری اس��المی ایران 
حاکی از واردات ۶۷۰ میلیون دالر لوبیای 
سویا در هشت ماهه س��ال جاری است.به 
گزارش ایس��نا، ب��ر اس��اس تازه ترین آمار 
گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماهه 
نخس��ت س��ال جاری، در ای��ن مدت یک 
میلیون و 4۸۳ هزار و ۸44 تن لوبیای سویا 
ب��ه جز دانه ب��ه ارزش ۶۶۹ میلیون و 4۶4 
هزار و ۹۷۲ دالر به ایران وارد ش��ده است.
واردات این کاال، حدود شش درصد از حجم 
و دو درصد از ارزش کل واردات ایران در این 
مدت را ش��امل می شود.این در حالی است 
که می��زان واردات لوبیای س��ویا در مدت 
مشابه سال گذشته یک میلیون و ۳۷۵ هزار 
و ۸۱۹ ت��ن ب��ه ارزش ۵۹۳ میلیون و ۵۱۰ 
ه��زار و ۳۱۵ دالر بوده است.براس��اس این 
گزارش، میزان واردات لوبیای سویا در سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۷.۸ درصد به لحاظ وزنی و ۱۲.۸ درصد به 

لحاظ ارزش افزایش داشته است.
    

امنیت غذایی در گرو خاک است
رئی��س س��ازمان  جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخی��زداری اعالم کرد ک��ه عملکردها و 
اهداف در برنامه شش��م توسعه در زمینه 
بیابانزدای��ی و آبخیزداری دو تا س��ه برابر 
نسبت به برنامه گذشته افزایش پیدا کرده 
است که توجه بیشتر مس��ئوالن و منابع 
مالی مضاعف ت��ری را می طلبد.به گزارش 
ایسنا، خلیل آقایی در مراسم بزرگداشت 
روز جهانی خاک اعالم کرد: با مداخله های 
نامناس��بی که می کنیم هر روز پوش��ش 
گیاهی را بیشتر از بین می بریم و این عوامل 
تجدیدناپذیر را با مشکل مواجه می کنیم. 
اما اگر پوشش گیاهی در مراتع و جنگل ها 
را حفظ کنیم، با فرس��ایش آب��ی و بادی 
مواجه نخواهیم ش��د و در این زمینه باید 
دخالت های انس��انی را در محیط زیست و 
مناب��ع طبیعی کاهش دهی��م.وی با بیان 
اینکه عملکردها در برنامه ششم در زمینه 
بیابان زدایی و آبخیزداری دو تا س��ه برابر 
افزایش داشته است، گفت: در برنامه پنجم 
توسعه سه میلیون هکتار آبخیزداری انجام 
شده بود و بیابان زدایی ۵۰۰ هزار هکتار بود 
که در برنامه ششم دو تا سه برابر شده است؛ 
به گونه ای که بیابان زدایی به یک میلیون و 
۱۰۰ ه��زار هکت��ار و آبخی��زداری به ۱۰ 

میلیون هکتار رسیده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، 
با بیان اینکه با توجه به ظرفیت آب و خاک 
کشور امکان افزایش جمعیت وجود ندارد، 
گفت: برنامه ششم توسعه خارج از ظرفیت 
های و امکانات موجود کش��ور اس��ت و با 

شرایط ما سازگار نیست.
عیسی کالنتری در مراسم روز جهانی 
خاک، اظهار داشت: در گذشته ۱۵ تا ۲۰ 
میلی��ون نف��ر جمعیت در کش��ور وجود 

داشت و هرچه خواس��تیم آب و خاک را 
اس��تفاده کردیم اما، ب��ا افزایش جمعیت 
نیازها اضافه و منابع با ارزش محدود شده 
است. وی ادامه داد: اکنون جمعیت به ۸۰ 
میلیون نفر رسیده است و برای خیلی ها 
ش��اید اهمیت نح��وه اس��تفاده از منابع 

محدود هنوز اهمیت پیدا نکرده باشد.
کالنتری ب��ا انتقاد از عملکرد برخی از 
مس��ئوالن، بیان کرد: نباید تسلیم همه 

توصیه های تصمیم گیران باشیم و به هر 
قیمتی همچون از بین رفتن و فرس��وده 

شدن خاک تولید را افزایش دهیم.
وی تصریح کرد: نباید بر این مس��ئله 
تاکید و اصرار کنیم که چون کشور بزرگی 
داری��م می توانیم ب��ه هر تع��داد افزایش 
جمعیت، تولید کش��اورزی داشته باشیم 
چراکه ظرفیت تولید قابل افزایش نیست و 
با این فرهنگ مصرف��ی که داریم چیزی 
برای نسل های بعد باقی نمی ماند.کالنتری 
اف��زود: حتی اگر برداش��ت و مصرف آب، 
نصف شود و بهره وری را تا سه برابر افزایش 
دهی��م، نهایتا ۲۵ درصد ب��ه میزان تولید 
اضافه می شود و این میزان برای خودکفایی 
۸۰ میلیون نفر کفایت نمی کند بنابراین 
خودکفا شدن امکانپذیر نیست و نباید بر 
آن تاکید کنیم.رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست تاکید بر اینکه باید مشخص 
ش��ود چقدر ظرفیت آب و خ��اک داریم، 
خاطر نشان کرد: وقتی از باال بدون توجه به 
ظرفیت ها میزان تولید را تحمیل می کنند 
نتیجه آن تخریب محیط زیست می شود.

وی یادآور ش��د: زمانی که تعداد چاه ها در 
یک س��رزمین افزایش می یاب��د و میزان 
دریافتی کاهش پیدا می کند به معنای این 
است که به ورشکستگی آبی رسیده است.

وی با بیان اینکه اس��تفاده بی رویه از آب، 
خاک را نیز فرس��وده و نم��ک را به خاک 
زراعی تحمیل کرده است، افزود: وقتی که 
نیاز به گوشت داریم با افزایش جمعیت دام 
پوش��ش گیاهی را از بین می بریم و با این 
کار خ��اک را آماده فرس��ایش می کنیم، 
بنابراین با یک رفتار نادرست در زنجیره ای 
که همه حلق��ه های آن به هم پیوس��ته 
هستند با محیط زیستی روبه رو می شویم 
که از تهدیدپذیر است.کالنتری اضافه کرد: 
محیط زیس��تی که تهدیدپذیر باش��د به 
زودی از بین می رود مانند یوزپلنگ و گونه 
های ارزشمند گیاهی و حیوانی دیگر که 
در حال از بین رفتن هستند.وی با تاکید بر 
اینکه این نسل یکی از بدترین نسل های 
سرزمین ما بوده و چیزی برای نسل های 
بعد باقی نگذاش��ته اس��ت، گفت: محیط 
زیس��تی که باید پاسخگوی حق و حقوق 

نسل های آینده باش��د با رفتار ما بدهکار 
نسل فعلی هم ش��ده است و چیزی برای 
نسل بعد باقی نمانده است.کالنتری با بیان 
اینکه باید مواظب باشیم که خاک این مرز 
و بوم را به راحتی از دس��ت ندهیم، گفت: 
مشکالت ما با ردیف بودجه و تشکیالت و 
راه اندازی وزارتخانه های خاک، جنگل یا 
محیط زیست درست نمی شود بلکه باید 
روی فرهنگ م��ردم کار کنی��م و به آنها 
حقیقت را بگوییم.رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت گف��ت: آلودگی ه��وا در 
پس��ماندها،  مدیری��ت  کالن ش��هرها، 
ساماندهی تاالب های خشک شده و مقابله 
با ریزدگردها که حاصل از فرسایش خاک 
است، از اصول اساسی محیط زیستی بوده 
ک��ه مورد تاکی��د رئیس جمهور اس��ت و 
خوش��بختانه ایش��ان بر مس��ائل محیط 
زیستی تاکید ویژه ای دارد. کالنتری تاکید 
کرد: با توجه ب��ه محدودیت منابع تولید 
غذایی کشور، افزایش جمعیت تنها منوط 
ب��ه واردات ممکن اس��ت اما اگ��ر با تفکر 

افزایش تولید باشد، امکانپذیر نیست.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست:

آب و خاک کشور ظرفیت افزایش جمعیت ندارد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس درباره خرید ش��ب 
عید مرکبات گف��ت: ۵۰ هزار تن پرتقال 
برای مصرف کل کشور پیش بینی شد که 
س��هم مازن��دران 4۰ ه��زار تن اس��ت و 
بخش��نامه آن به استان ها صادر شد که بر 

این اساس قرارداد خرید منعقد می شود.

علی محم��د ش��اعری در گفت و گو با 
ف��ارس در س��اری اظهار ک��رد: در برنامه 
شش��م توس��عه حمایت از تولید داخل و 
توسعه صادرات یکی از راهکارهای مهم در 
رونق اقتصادی قلمداد شده است و دولت 
در این برنامه مکلف ش��د برای توس��عه 
صادرات با استفاده از مشوق های صادراتی 

اقدام کند که این مشوق ها در محصوالت 
مختلف، متفاوت اس��ت.وی با بیان اینکه 
برای صادرات سیب، مرکبات و کشمش با 
سیاس��ت بازار در مقابل بازار مشوق های 
صادراتی پرداخت می شود، گفت: به ازای 
صادراتی ک��ه در این محص��والت انجام 
می شود برای تش��ویق صادرکنندگان به 

آنان اجازه داده شد محصولی مانند موز را 
با تعرفه مشخص به کشور وارد کنند و این 
امر می تواند گامی باش��د برای تش��ویق 
صادرات محصوالتی که مازاد تولید داریم.

سخنگوی کمیسیون کش��اورزی، آب و 
منابع طبیعی مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: عالوه بر مشوق های نقدی که قرار 

است از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه 
پرداخت ش��ود، مقرر ش��د وزارت جهاد 
کشاورزی دستورات الزم را برای صادرات 
مرکب��ات در قب��ال واردات موز به مبادی 
ذیریط صادر کند و این گامی جدی است 
که امسال برداشته شد و امیدواریم این کار 

کمکی به تنظیم بازار داخل کند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی:

5۰ هزار تن پرتقال برای شب عید ذخیره سازی می شود

وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه 
وضعی��ت حفاظت منابع خاک کش��ور 
مناسب نیست، گفت: فرسایش آبی و بی 
توجه��ی، از عم��ده تری��ن عل��ل اوضاع 

نامساعد منابع خاکی به شمار می رود.
ب��ه گزارش مهر، محم��ود حجتی در 

مراس��م روز جهانی خاک ب��ا بیان اینکه 
وضعی��ت حفاظت مناب��ع عظیم خاک 
کش��ور مناس��ب نیس��ت، اظهار داشت: 
فرس��ایش آبی و بی توجهی به حفاظت 
خ��اک، از عمده ترین دالی��ل این امر به 

شمار می رود.

وی ب��ا اش��اره به اینکه اگ��ر در حوزه 
آبخیزداری خوب عم��ل کنیم، عالوه بر 
حفظ و جلوگیری از تبخیر آب سفره های 
زیرزمینی تغذیه و موجب حفظ خاک می 
ش��ود، گفت: با تکیه بر مشکالت مردم و 
بهره برداران می توانیم بر حفظ منابع آب 

و خاک برنامه ریزی کنیم.
وزیر جهاد کش��اورزی ب��ا بیان اینکه 
بیاب��ان زدایی و آبخیزداری، از طرح های 
مهمی است که در دستور کار دولت قرار 
گرفته اس��ت، گف��ت: این دو ط��رح در 
راستای حفظ پوشش گیاهی آب و خاک 

ب��وده و از ط��رح ه��ای مص��وب اقتصاد 
مقاومتی نیز هستند.

حجت��ی اضافه کرد: ب��ا حمایت های 
بودج��ه ای که دولت در اختی��ار وزارت 
جهاد کش��اورزی ق��رار داده، وضعیت ما 

نسبت به گذشته بهتر شده است.

انتقاد وزیر جهاد کشاورزی از عدم حفاظت مناسب ذخایر خاک کشور

آگه�ی تجدی�د مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحل�ه ای

دانش�کده علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی درمانی آبادان

ش�ماره مناقصه 1029/د/ن/96

نظر به اینکه دانش�کده علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی درمانی آبادان در نظر دارد  پروژه تعمیرات اساس�ی اتاقهای عمل 

بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل 

می آید وفق برنامه زمان بندی ش�ده ذیل نس�بت به اخذ اسناد مناقصه به آدرس : آبادان – ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری - 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آبادان -  اداره امور قراردادها مراجعه نمایند. و یا از طریق سایت ملی اطالع 

رسانی مناقصات کشور به آدرس http:iets.mporg.ir تهیه نمایند.

  مهلت دریافت اسناد : از تاریخ  96/09/20  لغایت  96/09/22  

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد : مبلغ 100،000 ریال به شماره حساب    2178372387007  بانک ملی  واریز و اصل فیش را 

همراه با معرفی نامه رسمی ارائه نمایید  ) فروش اسناد فقط به صورت حضوری می باشد(

میزان تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 39.800.000  ریال و با اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان و یا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک ملت شعبه احمد آباد 

شمالی به نام تنخواه سپرده دریافتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان واریز و فیش تهیه و اصل آن را در 

پاکت )الف ( قرارداده

مهلت ارسال پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/10/03

  تاریخ گشایش پیشنهادات: روز سه شنبه مورخ 1396/10/05 ساعت 10:00

رتبه مورد نیاز: 5 ساختمان

مبلغ برآورد پروژه : 11.078.979.673 ریال

محل تامین اعتبار: ردیفهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور

محل تحویل پیشنهادات: آبادان کوی ذوالفقاری ابتدای خیابان 30 متری- ساختمان مرکزی دانشکده  –دفتر مدیریت حراست 

دانشکده

   http:iets.mporg.ir و  hn-abn.ajums.ac.ir لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به منوی اخبار در سایت این دانشکده به نشانی

مراجع�ه گردد و یا با تلفن 7-06153384004 مرکز تلف�ن و 06153384017 اداره منابع فیزیکی و 06153384015 اداره قراردادها 

تماس حاصل فرمایید.

 اداره روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

آگه�ی مناقص�ه عموم�ی ) ی�ک مرحل�ه ای(

شرکت سهامي برق منطقه اي خوزستان بعنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد تامین تجهیزات زیر را از طریق مناقصه عمومی و با توجه به 
شرایط ذکر شده به شرکتهای واجد صالحیت واگذار نماید:

شماره فراخوان در سامانه تدارکات شماره مناقصه
تاریخ بازگشایی پیشنهادهامبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارشرح مناقصهالکترونیکی دولت

تهیه سرور و دستگاه ذخیره ساز ۹۶/۶۰۶۲۰۱۳۲۰۰۹۶۱۲۶۲۰۰۰۱۱۷/م
روز دوشنبه۲۲۳/۰۰۰/۰۰۰ ریالاطالعات

مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰ صبح

زمان، مهلت، مبلغ، و محل دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ 1396/9/18 لغایت 1396/9/27، به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و با پرداخت 500/000ریال از طریق درگاه پرداخت اینترنتی د وجه شرکت سهامی برق منطقه 

ای خوزستان بانک ملی ایران شعبه مرکزی اهواز به شماره حساب سیبا 2175092301004 برای خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.
 نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار: بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حس�اب ش�رکت س�هامی برق منطقه ای 

خوزستان بانک ملی شعبه مرکزی اهواز به شماره حساب سیبا 2175092257003 می باشد .
زمان و محل تحویل اسناد مناقصه: پیشنهاد دهندگان باید تصویر کلیه مدارک پاکت ها )الف، ب، ج( را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/10/11 بارگذاری نموده و اصل مدارک را مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه در پاکت الک و مهر 
ش�ده به آدرس اهواز – بلوار گلس�تان – سازمان آب و برق خوزس�تان – ساختمان شماره 2 شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان – طبقه 
همکف – دبیرخانه مرکزی ش�رکت س�هامی برق منطقه ای خوزستان تحویل داده و رسید دریافت نمایند. تمامی فرآیند برگزاری مناقصه از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صورت می پذیرد. پیشنهادهایی که در سامانه ستاد ثبت نشده باشند فاقد اعتبار بوده و غیر قابل 

بررسی می باشند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد: روز شنبه مورخ 1396/9/18 می باشد.

محل تامین اعتبار: بودجه سرمایه ای از محل منابع داخلی )غیر عمرانی( می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادها: از زمان بازگشایی پاکت های مناقصه شش ماه می باشد.

گشایش پیشهادها: پیشنهادهای ارائه شده در سامانه در روز دوشنبه مورخ 1396/10/11 ساعت 10 صبح در اهواز – بلوار گلستان – سازمان 
آب و برق خوزستان – ساختمان شماره 2 شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان – سالن کنفرانس گشایش خواهد یافت.

در ضمن به پیش�نهادهای فاقد اصل امضاء، مش�روط، مخدوش و پیش�نهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد 
شد.

عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با شماره تماس 41934 -021 تماس 
حاصل نمایند.

www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.mprog.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات

http://tender.tavanir.org.ir پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر
روابط عمومي شرکت سهامی برق منطقه اي خوزستان

شرکت سهامی برق منطقه اي خوزستان
 

مهابادی.شهریار - یکی دو سال پیش به دشواری می  
ش��د باور کرد که در شهرستان ش��هریار یکی از با شکوه 
ترین آثار معماری کشور در عصر حاضر احداث گردد.بازار 
ب��زرگ ایرانی � اس��المی با همت ش��رکت عم��ران این 
شهرجدید، طراحی و تلفیقی از معماری سنتی و مدرن 
اس��ت که در واقع تجل��ی گاه ظهور هنر ن��اب معماری 
پیش��ینیان در عصر حاضر گردیده است و با احداث این 
مجموعه بی نظیر در اس��تان تهران شرایط برای حضور 
هموطنان سراسر کشور جهت سیاحت، گردش، خرید، 
ورزش، عبادت و در مجموع کسب تجربه  ای متفاوت در 
این مجموعه ماندگار یکجا مهیا و فراهم شده است.عناصر 
و ظراف��ت  های هنر معماری در این مرکز خرید به غایت 

باشکوه و چشم نواز اجرا گردیده، مسجدی زیبا و فاخر به 
نام س��لمان فارس��ی که تداعی کننده مساجد تاریخی 
کشور است که در یک میدان بی نهایت جذاب و گلکاری 
ش��ده در قلب بازار جای گرفته است، سراها و واحدهای 
تجاری که همسان با فضای پیرامونی با نمایی از سنگ، 
آجر، خشت با شیش��ه  های رنگی ترکیب شده و گودال 
باغچه  ای برگرفته از باغ  های مسحور کننده ایرانی و آب 
نمایی موزیکال و م��درن با رقص فواره  ها که رفت و آمد 
درشکه  ها در محوطه آن حاضرین را به دل تاریخ پیوند و 
سوق می دهد و ده  ها و ده  ها ویژگی منحصر بفرد دیگر که 
با حضور در این مجموعه از نزدیک می توان ش��اهد جلوه 

گریهای آن بود.

زیبا و متفاوت همچون بازار ایرانیـ  اسالمی نقش اندیشه
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بازديد مدير استانى بانك ايران زمين

 از كارخانجات كرمان
ــران زمين، در  ــتان كرمان بانك اي ــعب اس مدير ش
راستاى حمايت از توليد، كارآفرينى و ايجاد اشتغال از 
كارخانجات كنسرو بوتا و بايا بازديد كرد. در اين بازديد 
ــتان كرمان به لزوم حفظ و  ــعب اس خواجوئى مدير ش
ــتر بانكها با واحدهاى توليدى  ايجاد روابط هر چه بيش
ــدف كارآفرينى و  ــه با ه ــوص واحدهايى ك على الخص
ــيس و فعاليت مى كنند تأكيد كرد. ايجاد اشتغال تأس

ــرمايه در گردش اين  بانك ايران زمين تامين كننده س
كارخانجات در استان كرمان است.

    
پرداخت سود سهام گروه مپنا از طريق شعب

 بانك سپه
ــركت  ــاس قرارداد منعقده ميان اين بانك و ش براس
ــهامداران  ــود سهام س گروه مپنا عمليات پرداخت س
شركت مذكور هم اكنون از طريق كليه شعب بانك سپه 
آغاز شده است.در اين راستا سهامداران حقيقى شركت 
ياد شده ضمن مراجعه به شعب اين بانك با ارائه مدارك 
ــود سهام خود را دريافت و يا  هويتى معتبر مى توانند س
به ساير حساب هاى خود انتقال دهند.شايان ذكر است 
بانك سپه به عنوان نخستين بانك ايرانى و دولتى بيش 
ــان در عرصه بانكدارى و ارائه  از 90 سال سابقه درخش
ــتريان، عامليت پرداخت سود  ــب به مش خدمات مناس
ــهامى بورسى و  ــهام تعداد زيادى از شركت هاى س س
فرابورسى را از سال هاى گذشته از طريق شعب سراسر 

كشور به عهده دارد.
    

مسابقه عكس اينستاگرامى بانك سرمايه براى روز 
دانشجو

ــتاى ارج نهادن به دانشجويان،  بانك سرمايه در راس
ــعه و آبادانى كشور،  ــرمايه هاى اصلى توس به عنوان س
ــتاگرامى با عنوان چهار ميليون  ــابقه عكس اينس مس
سرمايه را به همراه جوايزى ارزنده برگزار مى كند. اين 
ــجو و در فراخوانى گسترده،  بانك به مناسبت روز دانش
ــجويان عزيز ميهن دعوت مى كند تا در  از تمامى دانش
ــتاگرامى بانك سرمايه با جوايزى  مسابقه عكاسى اينس
ــركت نمايند.دانشجويان عزيز و  ويژه و هيجان انگيز ش
ــجو بوده اند، مى توانند  نيز كسانى كه پيش از اين دانش
ــجويى و فراز و  ــنبه 30 آذر ماه از زندگى دانش تا پنج ش
ــامل شادى ها و  ــيب رنگارنگ و هيجان انگيز آن ش نش
غم ها، آسانى ها و سختى ها و پيروزى ها و شكست هاى 
اين سبك از زندگى عكس گرفته و سپس آن عكس ها 
ــن موضوع گرفته  ــه پيش تر در اي و يا عكس هايى را ك
ــتگ  ــود با درج دو هش ــتاگرام خ ــد، در صفحه اينس ان
ــه  ب ــرمايه  #بانك_س و  ــرمايه  #چهار_ميليون_س
ــتفاده از داورهاى  اشتراك بگذارند. بانك سرمايه با اس
ــوده و در روزهاى  ــى نم حرفه اى اين عكس ها را بررس
ــم زنده در صفحه رسمى  آغازين دى ماه طى يك مراس
 banksarmaye ــتاگرام به آدرس اين بانك در اينس

نفرات برتر را مورد تقدير قرار خواهد داد.
    

رونمايى موسسه اعتبارى كاسپين از سه طرح 
جديد

ــپين در راستاى پاسخگويى    موسسه اعتبارى كاس
ــران هاى  ــذر از بح ــتريان، پس از گ ــاى مش به نيازه
ــش  ــى هاى منحله تحت پوش ــه برخى تعاون مربوط ب
ــى خدمات  ــدام با طراح ــتين اق ــود، به عنوان نخس خ
ــهيالتى جديد  ــته اعتبارى باران“ از سه طرح تس ”بس
ــپرده گذاران خود رونمايى كرد. ــتريان و س براى مش
ــپين،  ــه اعتبارى كاس به گزارش روابط عمومى موسس
طرح هاى «پايدار»، «مهر» و «آبان»، عناوين خدمات 
جديد تسهيالتى موسسه اعتبارى كاسپين هستند كه 
مشتريان اين موسسه مى توانند از روز 11 آذر ماه سال 
جارى با فراهم نمودن شرايط اعالمى از تسهيالت ارزان 
ــوند.در طرح «پايدار» مشتريان مى  قيمت بهره مند ش
توانند با افتتاح حساب كوتاه مدت كه قابليت دريافت و 
پرداخت دارد، ضمن بهره مندى از سود سپرده تا سقف 
ــا دوره باز  ــهيالت با نرخ 13٪ ب 300 ميليون ريال تس
پرداخت 21 الى 35 ماهه برخوردار شوند.طرح «مهر» 
ــاب  ــتريان با افتتاح حس نيز اين قابليت را دارد كه مش
كوتاه مدت مى توانند عالوه بر دريافت سود 6 درصدى 
ــپرده، با رعايت ضوابط تعيين شده، تسهيالت با نرخ  س
ــه اى (جعاله، فروش  15 درصدى در قالب عقود مبادل
ــهيالت اين طرح  ــاطى) دريافت نمايند. سقف تس اقس
ــا دوره بازپرداخت 24 تا  ــون ريال ب حداكثر 600 ميلي

60 ماه مى باشد.
بر اساس طرح «آبان» كه در راستاى تامين نياز مالى 
ــت، مشتريان  ــده اس كوتاه مدت متقاضيان طراحى ش
ــاب كوتاه مدت و دريافت سود  مى توانند با افتتاح حس
ــهيالت با نرخ  ــقف 400 ميليون ريال تس سپرده تا س
ــت نمايند.  ــلف درياف 18٪ در قالب عقود مضاربه و س

مدت بازپرداخت اين تسهيالت 3 تا 12 ماه مى باشد.
    

بانك صنعت و معدن به كارت به كارت پات
 اضافه شد

ــن پات و امكان  بانك صنعت و معدن هم به اپليكيش
ــهره آقابابايى  ــن نرم افزار پيوست.ش كارت به كارت اي
ــت فناورى اطالعات  مديرپروژه پات و قائم مقام معاون
ايران كيش اعالم كرد: اين بانك نيز به ليست بانكهايى 
ــكان انتقال وجه دارند  ــن پات ، ام كه از طريق اپليكيش
ــاى بانك  ــدگان كارت ه ــد و ازاين پس دارن اضافه ش
ــن پات از  ــى توانند از طريق اپليكيش صنعت و معدن م
ــى بانك هاى عضو  كارت بانك صنعت و معدن به تمام
ــن  ــتاب انتقال وجه نمايندوى اضافه كرد: اپليكيش ش
ــراى بانك هاى  ــتر از اين امكان را ب پرداخت پات پيش
ــت بانك  ــپه ، اقتصاد نوين ، انصار، دى ، پس تجارت ، س
ــت ايرانيان عملياتى كرده  ، ايران زمين، قوامين، حكم

بود .

خبر

خبر
انتشارمصاحبه دكتر صالح آبادى 

The Business Yea در
ــعه صادرات  ــل بانك توس مدير عام
ــن المللى  ــى با مجله بي در گفت و گوي
ــه  (ويژه نام  The Business Year
ــن بانك را  ــت اي ــران-2017) وضعي اي
ــزارى و كمكهاى  در زمينه روابط كارگ
ــريح كرد. بانك به صادركنندگان را تش

ــن مصاحبه به  ــادى دراي على صالح آب
ــوه حمايت بانك از  موضوعاتى نظير نح
صادركنندگان و خريداران كاالى ايرانى 
و تاثير برجام بر عمليات بانكى اشاره كرد.

ــعه صادرات  وى تصريح كرد: بانك توس
ــا بيش از 120 بانك  بعد از توافق برجام ب
ــزارى برقرار كرده  خارجى روابط كارگ
 The Business Year ــت. مجله اس
ــى از  ــم گزارش ــل ادوارى منظ در فواص
ــورها در بخش  ــت اقتصادى كش وضعي
ــر مى كند.آخرين  هاى مختلف منتش
گزارش مربوط به ايران در مجله ياد شده 
در سال 2016 منتشر و در آن شماره نيز 
ــده  با دكتر صالح آبادى نيز مصاحبه ش
ــت.دفتر مركزى اين مجله در لندن  اس
است و در چند كشور حوزه خليج فارس 
ــتره اى با  ــته و در گس و تركيه دفتر داش
وسعت 25 كشور در حال فعاليت است. 
براى مشاهده متن كامل مصاحبه دكتر 
 The Business صالح آبادى در مجله

Year اينجا را كليك كنيد.

    
شماره سيناكارت دائمى شد

ــش رضايتمندى  ــتاى افزاي در راس
ــل زنجيره  ــتريان و به منظور تكمي مش
ــدى در  ــى، قابليت جدي ــات بانك خدم
زمينه صدور كارت بانكى در بانك سينا 
ــد. با اين قابليت مشتريان مى  فراهم ش
توانند در صورت مفقودى، انقضاء كارت 
ــدن  يا مواردى كه منجر به مخدوش ش
كارت شود در صورت تمايل، سينا كارت 
ــماره قبلى دريافت  جديد را با همان ش
كنند.اين امكان براى كارت هاى نقدى 
و خريد بانك سينا امكانپذير شده كه در 
تسهيل انجام خدمات بانكى هموطنان 
ــات بانكدارى  ــعه خدم موثر است.توس
ــاء كيفيت اين  الكترونيك در كنار ارتق
خدمات جزو استراتژى هاى بانك سينا 
ــال هاى اخير با جديت  ــت كه در س اس

دنبال شده است.
    

تجليل از مديرعامل كوثر در 
نخستين جشنواره حسابداران

ــابداران،  ــنواره حس نخستين جش
ــى و اجرايى  ــان ومديران مال حسابرس
ــور جهت اعتالى حرفه حسابدارى  كش
در ايران برگزار شد.در اين همايش كه با 
حضور مديران، كارشناسان حسابدارى، 
ــل، قائم  ــى و مالى، مديرعام حسابرس
ــران كوثر برگزار و  مقام و معاونين و مدي
ــابدارى ايران با  منتخبين انجمن حس
راى هيأت داوران انتخاب و اعالم شدند.

ــابداران  ناصر پرتوى رئيس انجمن حس
ــن  ــى چهاردهمي ــور اصل ــران مح اي
ــابدارى  ــاالنه انجمن حس ــش س هماي
ــالگرد  ــتمين س ــران همزمان با بيس اي
ــم و انضباط  ــيس اين انجمن را نظ تأس
مالى عنوان كرد.پرتوى سپس با بيان به 
لزوم پيروى از استانداردهاى بين المللى 
ــور برقرارى  ــگرى مالى به منظ گزارش
ــور  ــى و حض ــاط مال ــفافيت و انضب ش
بنگاه هاى اقتصادى در بازارهاى جهانى، 
ــوى  ــال حاضر اگرچه از س افزود: در ح
سازمان هاى مرتبط، اقداماتى به منظور 
ــتانداردهاى بين المللى  پياده سازى اس
ــگرى مالى (IFRS) انجام شده  گزارش
ــوز در همه بنگاه هاى  اما اين موضوع هن
ــده است.رئيس  كشورمان نهادينه نش
انجمن حسابداران ايران با تاكيد براينكه 
ــه قراردادها  ــدى ب ــابداران پايبن حس
ــى كنند تصريح نمود:  ونظارت را معنا م
ــد حاكميت در مقابله  ما بازوى قدرتمن
با تقلب و پولشويى هستيم اما متاسفانه 
ــاد و مقابله با  ــارزه با فس ــه در مب آگاهان
ــور يعنى  اصلى ترين چالش اقتصاد كش
فساد ما را به بازى نمى گيرند.على ثقفى 
بنيانگذار انجمن حسابرسى ايران با بيان 
ــده در انجمن  ــب ش موفقيت هاى كس
حسابدارى ايران گفت: رشد حسابدارى 
ــران ماحصل تالش  ــى دراي وحسابرس
ــوده كه  ــابدارى ب ــزرگان حس ــاى ب ه
استقبال ازاين رشته در دانشگاه ها مويد 

اين مطلب است.

ــت دوازدهم در  گزارش صد روز فعاليت هاى دول
مجموعه هاى وزارت امور اقتصادى و دارايى با هدف 
ــخگويى دولت ذيل عنوان اقتصاد مردم  افزايش پاس

مدار به تدريج منتشر مى شود.
ــه وزارت امور اقتصادى  تا كنون اقدامات مجموع
ــفاف سازى  ــهيالت ازدواج، ش و دارايى در زمينه تس
مالى، تامين سرمايه ارزان، جذب 28.5 ميليارد دالر 
سرمايه خارجى، جهش پرداخت هاى عمرانى، رونق 
ــش ضرايب مالياتى فعاليت  توليد ملى از طريق كاه
ــار گزارش،  ــارزه با قاچاق از طريق انتش توليدى و مب

اينفوگرافيك و ويدئوهاى كوتاه معرفى شده اند.
بنابراين گزارش، در بخش دستاوردهاى سازمانى 
ــتاوردهاى  مجموعه هاى اين وزارتخانه تاكنون دس
ــعه  ــور، بيمه ايران، بانك توس ــه دارى كل كش خزان
ــاورزى و  ــازمان امور مالياتى، بانك كش صادرات، س
ــترس عموم قرار  ــازى در دس سازمان خصوصى س

گرفته است.
ــتگ # اقتصاد_مردم_مدار  ــها با هش اين گزارش
ــاى مجازى  ــبكه هاى اجتماعى در فض از طريق ش

ــده و كانال تلگرامى بانك توسعه صادرات  منتشر ش
ــتگاههاى تابعه وزارت امور  ــاير دس ايران همراه با س
اقتصادى و دارايى با بازنشر اين هشتگ به معرفى اين 

دستاوردها پرداخته است.
ــاى صد رور  ــرى اينفوگرافيك ه ــش گال در بخ
ــه وزارت امور  ــم در مجموع ــت دوازده فعاليت دول

اقتصادى و دارايى قابل دسترس است.
براى مشاهده ويديوهاى كوتاه از صد روز فعاليت 
ــور اقتصادى  ــم در مجموعه وزارت ام دولت دوازده
ــادرات در آپارات را  ــعه ص و دارايى صفحه بانك توس
ــهيالت  ببينيد يا روى عناوين زير كليك كنيد. تس
ــرمايه ارزان،  ــازى مالى، تامين س ازدواج، شفاف س
ــرمايه خارجى، جهش  جذب 28.5 ميليارد دالر س
ــى از طريق  ــق توليد مل ــاى عمرانى رون پرداخت ه
ــدى مبارزه با  ــب مالياتى فعاليت تولي كاهش ضراي
ــاير فعاليت  ــار س قاچاق اين گزارش همزمان با انتش
هاى صورت گرفته در صد روز نخست دولت دوازهم 
ــادا)  ــبكه اخبار اقتصادى و دارايى ايران (ش در ش

تكميل مى شود.

گزارش صد روز فعاليت دولت دوازدهم به روايت مجموعه هاى وزارت اقتصاد

ماموريت هاى مالى موسسه نور

ــال 1391  ــه اعتبارى نور درس موسس
ــازه درجهت  ــژه و نگاهى ت با رويكردى وي
ــات خصوصى و  توجه به نقش فعال موسس
غيردولتى دربانكدارى كشور و بهره گيرى 
ــان امور  ــات كارشناس ــرات و تجربي از تفك

بانكدارى سازماندهى شد.
ــه با هدف خدمت رسانى به   اين موسس
مردم، به عنوان نخستين مجموعه اعتبارى 
– اجتماعى و با سرمايه گذارى اجتماعى در 

ايران و از ادغام سه شركت تعاونى اعتبارى 
ــازان آينده و  ــگامان كوير يزد، كارس پيش
ريحانه گستر مشيز تشكيل و سازماندهى 
ــركت هاى تعاونى  ــد كه هر يك از اين ش ش
ــايه فعاليت هاى مالى  ــام در س پيش از ادغ
ــه و عام المنفعه نيز  و اعتبارى به امور خيري

مشغول بوده اند.
ــوان يكى از  ــه اعتبارى نور به عن موسس
چهار موسسه اى است كه به صورت رسمى 
ــور فعاليت  ــوز بانك مركزى در كش و با مج

مى كند.
براى تعيين چشم  انداز هر سازمانى، الزم 
ــفه وجودى آن سازمان  است نخست فلس
ــفه وجودى  ــناخت. مأموريت يا فلس را ش
ــوزه تأمين  ــور در ح ــارى ن ــه اعتب موسس
ــازى براى  خدمات مالى، حمايت و بستر س

ــتاى  ــرمايه  هاى اجتماعى در راس ايجاد س
توسعه ظرفيت هاى مولد اقتصادى است.

ــود  ــازى س ــاس حداكثرس ــر اين اس ب
ــودآورى  ــه نبوده و س صرفا اولويت موسس
فعاليت هاى آن صرفا براى پايدارى و تداوم 
فعاليت هاى حمايتى مؤسسه مد نظر است. 
عرضه خدمات مالى به تمامى اقشار جامعه 
ــور از  ــررات جارى كش ــن و مق طبق قواني

اولويت هاى موسسه اعتبارى نور است.
ــدگان مجلس هم  ــان نماين در اين مي
ــن رابطه  ــى در اي ــاى متفاوت اظهارنظره
ــته اند كه اين موسسه،  داشته و اذعان داش
اكنون ضوابط را رعايت كرده و در چارچوب 
اهداف نظام بانكى در حال حركت است؛ به 
ــتى چند موسسه  خصوص اينكه سرپرس
ــير  غيرمجاز را به عهده گرفته و اكنون مس

ــت كه به عنوان  را به گونه اى پيش برده اس
ــده، در حال طى  ــناخته ش يك موسسه ش
ــايد حتى بتوان انتظار داشت  ــت؛ ش راه اس
كه با رعايت ضوابط، در آينده اين موسسه به 

بانك هم تبديل شود.
ــى زاده، نماينده مجلس در  جبار كوچك
اين رابطه مى گويد: اگر همكارى موسسات 
و بانك هايى كه كفالت ساير موسسات را بر 
ــكالت بيشتر  عهده گرفتند، نبود قطعا مش
مى شد؛ پس همكارى اين موسسات باعث 
ــاماندهى موسسات غيرمجاز  شد تا روند س
ــرانجام رسد؛ پس به صراحت  سريع تر به س
مى توان گفت كه موسسات شناسنامه دار، 
به عنوان بازوهاى بانك مركزى عمل كردند 

و اين امر قابل تقدير است.
وى با برشمردن اقدامات موثر ساماندهى 

موسسات اعتبارى اعالم كرد: به عنوان نمونه 
ــه اعتبارى  ــات ،موسس يكى از اين موسس
ــات داراى قدمت كه با  نور بوده كه با موسس
يكديگر تجميع شده اند، در آينده به عنوان 
ــه (بانك) قدرتمندى در عرصه بازار  موسس

پولى كشور نقش ايفا مى كند.
نماينده مردم رشت تصريح كرد: موسسه 
ــت كه  ــاتى اس اعتبارى نوراز جمله موسس
ــك مركزى را  ــات بان ــال همه الزام تا به ح
رعايت كرده؛ پس تقويت چنين موسساتى 
ــن عرصه  ــابقه طوالنى در اي ــه داراى س ك
هستند باعث حمايت از فعاليت هاى مولد 
ــد و توسعه اقتصادى  اقتصادى منجر به رش
وبه كارگيرى منابع بانكى در مسير درست 
ــتهاى بانكى در جهت  وبراى هدايت سياس

توليد واشتغالزايى خواهد بود

برگزارى دومين همايش مديران ارشد بيمه تجارت نو در مشهد
ــن آيين  ــارت نو دومي ــركت بيمه تج ــط عمومى ش ــزارش رواب به گ
ــه روز از هشتم آذر ماه در  گردهمايى مديران ارشد اين شركت به مدت س

مشهد مقدس برگزار شد.
ــتادى و مديران شعب كل  ــم افتتاحيه كه با حضور مديران س در مراس
ــركت بيمه تجارت نو هدف از  كشور اين شركت برگزار شد، مديرعامل ش
ــائل  ــش افرايى و انتقال تجارب، حل مس ــن گرد همايى را دان برگزارى اي
ــمى عنوان  موجود با گفت و گو هاى رودررو و ايجاد تنوع در ديدارهاى رس
نمود و اظهار داشت در پايان گردهمايى تصيمات اتخاذ شده در حوزه هاى 

مختلف جهت اجرا به واحدهاى مختلف ابالغ خواهد شد.
ــعه  ــيد محمد عباس زادگان در ادامه صحبت هاى خود توس دكتر س
فعاليت هاى شركت به تمام استان ها تا پايان سال جارى، توجه به آموزش 
نمايندگان،توسعه فعاليت هاى برون مرزى در سال آتى همكارى با بيمه 

گران اتكايى معتبرو…. را از برنامه هاى اصلى شركت دانست.
ــارت نو در  ــركت بيمه تج ــيد كاظم ملكوتى معاون فنى ش در ادامه س
سخنانى تقويت فروش بيمه هاى خرد در ريشه هاى غير از شخص ثالث را 

ضرورى دانست و اظهار نمود روئساى شعب ضمن نظارت كامل بر فعاليت 
شبكه فروش ميبايست اهرم هاى الزم را به منظور تقويت فعاليت شبكه 
ــنا نمودن نمايندگان با  فروش بكار گيرند و يكى از اصلى ترين اهرم ها آش
ــته هاى غير از اتومبيل مى باشد كه بايد به آن توجه  بازار بيمه اى ساير رش
ويژه شود.ايشان درادامه رعايت نكات فنى در صدور بيمه نامه را بسيار حائز 
اهميت دانستند و تاكيد نمودند تمامى نمايندگان ميبايست بخش نامه ها 
و دستورالعمل هاى شركت را مبناى فعاليت خود قرار دهند.دراين مراسم 
ــريح برنامه استراتژيك  ــهريار معاون مديرعامل نيز به تش دكتر بهنام ش
ــتراتژى ها، برنامه ها و اقدامات راهبردى را كه براى  شركت پرداخت و اس
اوره 5ساله تدوين شده اند به واحدهاى مختلف ابالغ نمودند.درادامه على 
ــعه اى خود را به  قمرى مدير امور شعب و نمايندگان نيز برنامه هاى توس
منظور توسعه شبكه فروش و توانمد سازى نمايندگان ارائه نمودند.در اين 
گردهمايى هريك از مديران شعب به ارائه گزارش عملكرد خود پرداختند 
ــده طبق برنامه  ــتيابى به اهداف تعيين ش و برنامه هاى خود را جهت دس
ــركت اعالم نمودند همچنين از آقايان نجفى (مديرشعبه  استراتژيك ش

اراك)بزرگ پور(مدير شعبه اصفهان) قنبرى (مدير شعبه سارى)به عنوان 
شعبات برتر اين شركت تقدير شد.شايان ذكر است در طول اين گردهمايى 
و جلساتى با مشتريان ارزنده استان خراسان رضوى كارگروههاى تخصصى 
فنى، بازاريابى، مالى و ادارى به منظور هماهنگى بيشتر شعب با واحد هاى 

ستادى و رفع برخى مسائل موجود شعب تشكيل شده است.

تاييد صورت هاى مالى سال 95 بانك كشاورزى
ــاالنه بانك كشاورزى روز  مجمع عمومى عادى س
شنبه 18 آذر برگزار و طى آن صورت هاى مالى منتهى 

به 29 اسفند 1395 اين بانك تاييد شد.
در اين نشست كه با حضور دكتر مسعود كرباسيان 
ــدس محمود  ــى، مهن ــادى و داراي ــور اقتص وزير ام
ــيد حميد  ــاورزى، دكتر س ــاد كش حجتى وزير جه
ــازمان  ــعه توليدى س ــدى معاون امور توس پورمحم
ــنده  مديريت و برنامه ريزى، دكتر عبدالمهدى بخش
ــادى وزارت جهاد  ــزى و اقتص ــور برنامه ري معاون ام
كشاورزى،دكترعبدالرحمن نديمى بوشهرى معاون 
ــركت هاى وزارت امور اقتصادى  اموربانكى،بيمه و ش
ــاون نظارتى بانك  ــاد حيدرى مع ودارايى، دكتر فرش
مركزى جمهورى اسالمى ايران، معاونان و نمايندگان 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازى، 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، نمايندگان سازمان 
ــور و اعضاى هيات مديره، مديران  حسابرسى كل كش
امور و رؤساى ادارات بانك كشاورزى برگزار شد، دكتر 

ــهيدزاده رئيس هيات مديره و مديرعامل  مرتضى ش
بانك كشاورزى  سند راهبردى و گزارش شاخص هاى 

عملكردى اين بانك در سال 95 را ارائه كرد.
ــيان  ــعود كرباس ــاس اين گزارش، دكتر مس براس
ــورت گرفته در بانك  ضمن قدردانى از تالش هاى ص
ــاورزى، به ضرورت جذب منابع صندوق توسعه  كش
ــاره و خاطر نشان كرد:  ــاورزى اش ملى در بخش كش
ــاورزى با توجه به ارتباطى كه با وزارت جهاد  بانك كش
ــتايى دارد، از ساير موسسات  كشاورزى و مناطق روس

مالى در اين زمينه موفق تر عمل خواهد كرد.
وى روند اجراى قانون رفع موانع توليد توسط بانك 
ــاورزى را مثبت ارزيابى و بر رعايت موارد مربوط  كش
به نرخ كفايت سرمايه و ديگر اقدامات مورد نظر بانك 
مركزى تأكيد كرد.وزير امور اقتصادى ودارايى با اشاره 
به نقش واهميت صندوق بيمه كشاورزى و همچنين 
ــاورزى گفت: بايد  ضرورت جداسازى آن از بانك كش

منابع و امكانات كافى براى اين صندوق در نظر گرفت.

ــاورزى  ــى وزير جهاد كش مهندس محمود حجت
ــر عامل و مجموعه كاركنان  نيز ضمن قدردانى از مدي
ــاورزى كه در چارچوب سياست هاى دولت  بانك كش
ــاورزى فعاليت كردند به افزايش ضريب  و بخش كش

مكانيزاسيون بخش كشاورزى اشاره كرد.
ــهم   ــاورزى  نقش وس وى با بيان اينكه بخش كش
ــور دارد، افزايش  ــب وكار كش ــرى در فضاى كس موث
ــد و افزود:  ــتار ش ــع موردنياز اين بخش را خواس مناب
ــر اقتصادى  ــاورزى موجب غي خرد بودن اراضى كش
ــوان با  ــت و مى ت ــده اس ــاى توليد ش ــدن واحده ش
ــت  ــراى راه اندازى كش ــع موردنياز ب اختصاص مناب
ــرى در افزايش بهره  وصنعت هاى بزرگتر ، نقش موث
ــاورزى ايفا كرد.اين گزارش مى افزايد  ورى بخش كش
دكتر شهيدزاده پيش از سخنان وزارى امواقتصادى و 
داريى و جهاد كشاورزى ضمن برشمردن اولويت ها و 
ــاورزى كه همسو با اولويت  اهداف راهبردى بانك كش
ــادى و دارايى تدوين  هاى راهبردى وزارت امور اقتص

ــت، ميزان تحقق آن را در سال 1395  معادل  شده اس
ــاره به الزامات قانونى  85٫9 درصد اعالم كرد. وى با اش
پياده سازى و اجراى مديريت بهره ورى، معرفى بانك 
كشاورزى به عنوان الگوى نظام بانكى در طراحى، پياده 
سازى و اجراى مديريت بهره ورى از سوى وزارت امور 
ــى متمايزى براى اين بانك  اقتصادى و دارايى را ويژگ
دانست.دكتر شهيد زاده در ادامه ضمن تشريح  اقدامات 
ــت هاى بانك براى تحقق  پروژه هاى اقتصاد  و سياس
ــد اجراى آن را  ــاورزى، رون مقاومتى وزارت جهاد كش
مثبت ارزيابى كرد و گفت: پرداخت تسهيالت سرمايه 
در گردش توسط بانك كشاورزى زمينه حفظ اشتغال 
ــاورزى را فراهم آورده و از محل  موجود در بخش كش
تسهيالت سرمايه اى پرداختى در سال 1395، تعداد 

61 هزار شغل جديد ايجاد شده است.
وى خاطرنشان كرد بهبود ضريب خود اتكايى مالى 
ــان دهنده بهبود انضباط مالى و  در سال هاى اخير نش

رعايت منابع و مصارف در اين بانك است.

بانك مهر اقتصاد اقدامات قابل توجهى در توليد و اشتغال داردفاز دوم خانه پارسيان سامانه غيرحضورى بانكى راه اندازى شد
ــعب بانك مهر  ــس اداره امور ش رئي
ــرقى با  ــتان آذربايجان ش ــاد اس اقتص

استاندار ديدار و تبادل نظر كرد.
مجيد خدابخش – استاندار استان 
ــن ديدار،  ــرقى – در اي ــان ش آذربايج
ــاد از بنگاه هاى  گفت: بانك مهر اقتص

اقتصادى سالم در عرصه پولى و مالى كشور است كه 
اقدامات چشمگير و قابل توجهى در عرصه هاى توليد 

و اشتغال داشته است.
استاندار آذربايجان شرقى گزارش هاى ارائه شده 
ــته تقدير  درخصوص فعاليت هاى اين بانك را شايس
ــت و ادامه داد: كمك به ايجاد بيش از 180 هزار  دانس
شغل در حمايت از صنايع توليدى و تبديلى و ارائه بالغ 
ــهيالت به مبلغ 13500 ميليارد  بر 34650 فقره تس
ــين است كه جا دارد  ريال در 20 ماه اخير، قابل تحس
ــران و كاركنان بانك مهر  به نوبه خود از زحمات مدي

اقتصاد تقدير و تشكر نمايم و اميدوارم 
اين روند روبه رشد ادامه داشته باشد.

در ادامه، امير بهبودى – رئيس اداره 
امور شعب استان آذربايجان شرقى- با 
ارائه گزارشى از فعاليت هاى بانك مهر 
ــت از طرح هاى  اقتصاد در حوزه حماي
اقتصاد مقاومتى، اظهار كرد: اين بانك با بيش از 700 
ــعبه در استان تالش  شعبه در سراسر كشور و 37 ش
ــكوفايى اقتصاد  ــهم خود در توسعه و ش دارد تا به س
منطقه مثمر ثمر باشد.انك مهر اقتصاد با برخوردارى 
از كاركنان ارزشى، متعهد و متخصص ضمن طراحى 
ــار مختلف مردم  ــوع در خدمت اقش محصوالت متن
شريف كشور است و در سالى كه از سوى مقام معظم 
رهبرى (مد ظله العالى) به نام اقتصاد مقاومتى، توليد 
و اشتغال نامگذارى شده گام هاى موثرى در حمايت 

از واحدهاى توليدى، صنعتى و تبديلى برداشته است.

ــيان،  ــامانه خانه پارس فاز دوم س
ــت خدمات  ــامانه مديري ــن س اولي
ــورراه اندازى  غيرحضورى بانكى كش

شد.
ــاورى  ــان فن ــالش كارشناس با ت
ــاز  ــيان، ف ــك پارس ــات بان اطالع

ــر توانمندى هاى  ــا تكيه ب ــيان ”ب دوم”خانه پارس
داخلى بانك راه اندازى شد.

زمانى رئيس اداره توسعه فناورى اطالعات بانك 
ــيان در اين رابطه گفت: فاز دوم سامانه ”خانه  پارس
ــامل نوآورى هايى در محيط كاربرى،  پارسيان“ ش
ــازى رمز يكبار مصرف  ــازى و غيرفعال س فعال س
ــر رمز اول و  پيامكى و همچنين ارائه خدمت تغيي
دوم خدمات غيرحضورى در دسترس كاربران اين 

خدمت قرار گرفته است.
ــيان“در حال  ــامانه ”خانه پارس زمانى افزود : س

ــبكه بانكى ندارد  حاضر رقيبى درش
و به عنوان نخستين سامانه مديريت 
ــور  خدمات غيرحضورى بانكى كش
ــت تمامى نيازهاى مشتريان  قادراس
ــازى، غيرفعال سازى  اعم از فعال س
خدمات اينترنت بانك، همراه بانك، 
ديجى بانك و تلفن بانك پارسيان را مرتفع ساخته 
ــاختى پيچيده  ــتفاده از مكانيزم هاى زيرس و با اس
ــتفاده كامل از مجموعه خدمات  ــمند، اس و هوش
الكترونيك و هرآن چيزى كه از طريق سامانه هاى 
ــيان ارائه مى شود را بدون  غيرحضورى بانك پارس
مراجعه حضور مشترى به شعب بانك، امكان پذير 
نمايد.همچنين دراين سامانه تمهيداتى براى فعال 
ــازى، تغيير رمز اول و دوم خدمات غيرحضورى  س
مشترى براى تمامى درگاه هاى غيرحضورى بانك 

پارسيان فراهم شده است.

ح

خ
ق

خ
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افزايش 31 درصدى تجارت ايران و پاكستان

سفير ايران در پاكستان اظهار كرد: كمبود اطالعات و نبود 
ــناخت توانمندى هاى جامعه تجارى ايران و پاكستان در  ش
ــركت هاى دو كشور همسايه مسلمان مانعى سر راه  ميان ش
ــرايط بهبود يافته و حجم مبادالت دو  تجارت بوده اما اين ش
كشور سال گذشته 31 درصد افزايش يافته است.به گزارش 
ــاق صنايع و  ــت در بازديد از ات ــوز، مهدى هنردوس ــا ني دني
ــور از  ــارى دو كش ــع تج ــت: جوام ــى گف ــى كراچ بازرگان
ظرفيت هاى و فرصت هاى يكديگر كامال ناآگاهند. بنابراين 
ــار بهبود روابط اتاق بازرگانى كراچى با همتاى ايرانى  در كن
خود، ما بايد روى تبادل اطالعات، هيات هاى تجارى و ساير 
فعاليت هاى تبليغاتى ميان دو كشور تمركز كنيم.سفير ايران 
در پاكستان افزود: اشتراكات و مشابهت هاى زيادى بين دو 
ــانى بين  ــه نمى توان نظيرش را به آس ــور وجود دارد ك كش
كشورهاى ديگر منطقه يافت.وى تاكيد كرد كه پتانسيل هاى 
ــه اى داراى روابط  ــدرت منطق ــادى بين دو ق ــكارى زي هم

همسايگى خوب و دوستى و برادرى تاريخى وجود دارد.
    

بخش سالم پالسكو دوباره فعال شد
ــالم پاساژ  ــيب  نديده و س ــمت آس برخى واحدهاى قس
پالسكو طى دو روز گذشته آغاز به كار كرده است.به گزارش 
ايسنا، در ماه هاى گذشته رسيدگى به وضعيت پاساژ پالسكو 
ــد و با تمام پيگيرى هاى  ــوارى هاى متعدد مواجه ش با دش
كسبه اين پاساژ با گذشت نزديك به يكسال، هنوز وضعيت 
آن مشخص نشده است.در اين ميان بخشى از اين پاساژ كه 
به قسمت شمالى پالسكو مربوط بود، در حادثه سال گذشته 
آسيب چندانى نديد و واحدهاى آن سالم باقى ماندند.البته 
ــرقت هاى متعدد، اجناس اين  ــطه س طى اين مدت به واس
مغازه ها خالى شده و تاسيسات آن نيز به سرقت رفته است. با 
اين وجود از روز گذشته مالكان اين واحدها نسبت به تعمير 
ــراى فروش تهيه  ــى را ب ــازه خود اقدام كرده اند و اجناس مغ
ــرگيرند.همچنين گفته  كرده اند تا كار خود را بار ديگر از س
مى شود به دليل عدم رسيدگى بنياد مستضعفان به وضعيت 
ــبه چنين راهى را پيش گرفته اند تا  مالكيت اين بخش، كس
ــدن تكليف  ــخص ش بنياد نتواند پيش از عقد قرارداد و مش
ــاخت مجدد اين  ــبت به تخريب و س مالكان اين واحدها نس
ــعيدى - نماينده كسبه بخش سالم  ــمت اقدام كند.س قس
پالسكو - در گفت وگو با ايسنا ضمن تاييد اين مطلب اظهار 
كرد: طى ماه هاى گذشته دوندگى بسيارى كرديم تا بتوانيم 
بخش باقيمانده از پالسكو را بار ديگر بازگشايى كنيم اما اين 
امكان فراهم نشد. اكنون با مجوزى كه از دادستانى دريافت 
شده، كسبه اين پاساژ مجاز به رفت و آمد داخل آن شده اند و 
مى توانند اجناس خود را راهى مغازه ها كرده و ويترين خود را 
بچينند.وى گفت: اكنون تالش ها در حد چيدمان اجناس در 
مغازه هاست و اميدواريم با پيگيرى ها، ظرف يك ماه تا چهل 
روز آينده بازگشايى اين بخش عملياتى شود.سعيدى ادامه 
داد: طى اين مدت براى بازگشايى مجدد بخش سالم پالسكو 
ــد اكنون ما با كمك يك  ــازى مطرح مى ش موضوع مقاوم س
ــرى كرده و  ــازى را پيگي ــركت خصوصى بحث مقاوم س ش
تاييديه هاى اين شركت را دريافت كرده ايم تا مشخص شود 
ــه بوده و تا چه حجمى بار را  ــت مقاومت اين بنا چگون وضعي

مى تواند تحمل كند. 
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خبر
مردم هم براى حمايت از توليد 

داخل بايد هزينه بدهند
ــازار در واكنش به  ــتاد تنظيم ب دبير س
ــى از كاالهاى  ــش تعرفه گمركى برخ افزاي
ــراى حمايت از  ــت: مردم نيز ب وارداتى گف
توليدكنندگان داخلى بايد بخشى از هزينه ها 
ــته باشند كه  را بپذيرند و اين انتظار را نداش
ــط دولت از توليدكنندگان حمايت كند. فق
ــن بهرامى ارض اقدس درباره افزايش  محس
يك پله اى تعرفه هاى گمركى (5درصدى) و 
ــى آن در وضعيت اقتصادى و  تأثير احتمال
ــه هر حال هر  ــت مردم اظهار كرد: ب معيش
تصميمى كه گرفته مى شود هزينه و فايده اى 
به همراه دارد.به گزارش اقتصاد آنالين به نقل 
از تسنيم، وى افزود: به طور مثال وقتى براى 
واردات برنج يا چاى عوارض وضع كنيم و اين 
ــوارض را صرف حمايت از توليدكنندگان  ع
همان كاال در كشورمان بكنيم، اين حمايت ها 
ــر به كاهش  ــد مى تواند منج در مرحله بع
قيمت توليد داخلى و رقابتى شدن آن شود و 
نفع آن به مصرف كنندگان نيز مى رسد.دبير 
ستاد تنظيم بازار ادامه داد: مردم ما نيز براى 
حمايت از توليدكنندگان داخلى بايد بخشى 
از هزينه ها را بپذيرند و اين انتظار را نداشته 
ــت از توليدكنندگان  ــط دول ــند كه فق باش

حمايت كند.
    

آماده آزادسازى قيمت بليت 
هواپيما در كشور نبوديم

معاون وزير صنعت با بيان اينكه شرايط 
ــت هواپيما  ــازى بلي ــراى آزادس ــى ب رقابت
نداشتيم اما  به صورت  رقابتى با آن برخورد 
مى شود گفت: قيمت بليت هواپيما در كشور 
ــوان  به صورت عرضه و تقاضا  را زمانى مى ت
ــزان عرضه آن بيش از تقاضا  فروخت كه مي
باشد.محمود نوابى در گفتگو با تسنيم با ارائه 
توضيحى درباره  نحوه قيمت گذارى كاالها 
و خدمات  در كشور اظهار كرد: كاالهايى كه 
مشمول قيمت تكليفى هستند بايد قيمت 
آنها توسط كارگروه تنظيم بازار تصويب شود.

ــته كاالها (مانند شكر)  دولت براى اين دس
يارانه نيز پرداخت مى كند تا با قيمت كمترى 
به دست  مصرف كننده  برسد.وى افزود: اين 
ــازمان حمايت  ــزء اولويتهاى س ــا ج كااله
ــا در  ــكاران م ــد و هم ــاب مى آي به حس
ــازمان هاى صنعت، معدن و تجارت كليه  س
استان ها و اتاق اصناف نيز در حوزه خرد، اين 
كاالها را رصد مى كنند و درصورتى كه حتى 
ــده به  يك ريال متفاوت از قيمت تعيين ش

فروش برسد، تخلف است.

ــارت در  ــدن و تج ــر صنعت، مع وزي
ــيس  ــال تاس ــن س ــش پنجاهمي هماي
كشتيرانى ايران گفت: قديمى ترين سند 
ــال پيش از  دريانوردى ايران به 6 هزار س
ميالد مسيح برمى گردد، اظهار داشت: در 
آن ايام ايرانيان بر 7 دريا احاطه داشته اند.

به گزارش فارس، محمد شريعتمدارى 
در پنجاهمين سالگرد تاسيس كشتيرانى 
ــابقه  ــالمى ايران گفت: س جمهورى اس
ــال  ــتيرانى به 30 س همكارى من با كش
پيش برمى گردد، لذا وظيفه بود كه در اين 
ــركت كشتيرانى  ــكوه و ورود ش روز باش
ــه دومين 50  ــالمى ايران ب جمهورى اس

سال عمرش حضور يابم.
ــدن و تجارت با بيان  وزير صنعت، مع
اينكه قديمى ترين سند دريانوردى ايران 
به 6 هزار سال پيش از ميالد مسيح برمى 
گردد، اظهار داشت: در آن ايام ايرانيان بر 
ــته اند و از گذشته دور  7 دريا احاطه داش
پهنه دريانوردى ايران گسترده بوده است.

ــوابق  ــت: از س ــريعتمدارى بيان داش ش
ــوان دريافت كه  ــود مى ت ــى موج تاريخ
دانشمندان ايرانى در دوره پايندگى نژاد 
آريا موفق به اختراع كشتى و فنون دريايى 
ــدن و تجارت  ــده اند.وزير صنعت، مع ش
ــهم متفكران و انديشه  ــت: س اظهار داش
وزران در ايجاد ابزارهاى دقيق دريانوردى 

ــمندى  ــهم باال و ارزش در بين ايرانيان س
ــه حركت  ــطرالب ابزارى ك ــت و اس اس
ستارگان و كره زمين را با هم مى سنجد و 
ــرفته آن در صنعت  ــوع پيش امروز هم ن
ــى از تاريخ  ــت، به گفته بعض دريايى اس

نويسان اولين بار در ايران ساخته شد.
شريعتمدارى گفت: ما سابقه درخشانى 
در زمينه كشتيرانى، كشتى سازى، صنايع 
ــارت دريايى در  ــت تج ــى و حرك درياي
گذشته هاى نه چندان دور و گذشته هاى 
ــته ايم، اما قبل از ساخت  بسيار دور داش
ــتيرانى جمهورى اسالمى تا  شركت كش
دچار خواب و غفلت شديم و از اين سابقه 
طوالنى در اين بخش دور شديم.وى افزود: 
ولى در دهه 40 اين روند تغيير كرد و بعد 
از پيروزى جمهورى اسالمى اين شركت 
ــد خود را طى كرد و  هر روز روند رو به رش
حتى در زمان جنگ تحميلى اين شركت 
سند پرافتخارى را براى جمهورى اسالمى 
ايران رقم زد و همواره كشتيرانان ما مثل 
سربازان خط مقدم در مقابل برخوردهاى 
ــى در دوره جنگ تحميلى  ــن درياي خش
ــد و در دوره تحريم هم  ــتادگى كردن ايس
مردانه پاى مسايل ايرانيان ايستاد و با همه 
ــوان در كمك اقتصاد ايران و مردم ايران  ت
ــه دارم، در اين فرصت از اين  ــود و وظيف ب
ــى با تجارت و  ــركت كه رابطه بى بديل ش

توسعه اقتصادى دارد تقدير و تشكر كنم.
ــارت با بيان  ــر صنعت، معدن و تج وزي
ــخ هستيم كه با  اينكه ما به دنبال اين پاس
ــيل هاى ذاتى، موقعت سوق  وجود پتانس
الجيشى ايران عزيز، بر سر راه جاده ابريشم 
بودن و امكان اتصال حمل و نقل دريايى و 
ــگاه واقعى  ــم و ... چرا در جاي ــه ه ريلى ب
خودمان از حيث مسائل دريايى نيستيم، 
گفت: دولت دوازدهم به دنبال پاسخ روشن 
ــوال و يافتن راه حل هاى اساسى  به اين س
ــت: اينكه با  ــت.وى اظهار داش براى آن اس
همه پتانسيل ها بعضى از كشورهاى ديگر 
منطقه هاب توزيع كاال در منطقه ما هستند 
و چه بخش از اين ضعف ها در حوزه مسايل 

دريايى سهم ناوگان ملى ماست؟
شريعتمدارى با بيان اينكه كشتيرانى 
جمهورى اسالمى داراى سهامداران غير 
ــت: اما پرچم  ــار داش ــت، اظه دولتى اس
ــالمى ايران بر فراز  پرافتخار جمهورى اس
كشتى هاى ما او را هنوز ناوگان ملى ايران 
مى شناسد و ما حمايت هايمان را از آن به 
ــريعتمدارى  كفايت انجام خواهيم داد.ش
اظهار داشت: بايد بسنجيم كه نقش و سهم 
ــالمى ايران  ــورى اس ــتيرانى جمه كش
ــهم  ــت؟ و نقش و س درمنطقه چقدر اس
هماهنگى سياست هاى هماهنگى حمل و 
ــت هاى  ــى و سياس ــى و درياي ــل ريل نق

ــور ما از  ــدارى مديريت بنادر در كش نگه
ــت و با ايجاد يك  ــث نرخ ها چقدر اس حي
هماهنگى و انسجام در بين سياست هاى 
ــت دوازدهم  ــا در طول دول اين بخش ه
تالش كنيم، تا جايگاه واقعى اين موضوع 
مهم را در كشورمان مجدد احيا كنيم.وزير 
صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: به اين 
ــتيرانى  ــوم بايد توجه كرد كه تا كش مفه
جمهورى اسالمى ايران، شركت نفت كش 
ــران و بزرگترين حمل كنندگان كاالى  اي
ايرانى نخواهند ايران يك كشتى ساز قدر 
نمى شود و اگر اين اراده اتفاق بيفتد ما مى 
توانيم در صنايع دريايى قدم هاى موثرى 
برداريم.وى افزود: لذا يكى از سياست هاى 

ديگر كه ما در دولت دوازدهم با همكارى 
ــالمى ايران و با  ــتيرانى جمهورى اس كش
استفاده از توان ساير كشتيرانى هاى بزرگ 
ــاخت  ــعه س ايران تعقيب مى كنيم توس
ــركت  داخل صنعت دريايى با حمايت ش
ــت كه  ــتيرانى در ايران اس هاى مهم كش
اميدواريم بتوانيم با اصالح مقررات حاكم بر 
ــا توجه به ظرفيت هاى بزرگ در  بنادر و ب
بنادر شهيد بهشتى، چابهار و ظرفيت هاى 
عظيم بندرى در درياى خزر بتوانيم ايران 
را به يك مركز مهم توزيع كاالى منطقه اى 
و بين المللى تبديل كنيم و آن را به جايگاه 
ــه فعاليت هاى گوناگون  خودش در عرص

متصل به دريا برسانيم.

وزير صنعت، معدن و تجارت:

ايران را به مركز توزيع كاالى منطقه اى تبديل مى كنيم

نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: 
اكنون شاهد وجود بيش از 11 هزار قانون 
ــهيل فضاى  ــور بوده كه براى تس در كش
كسب وكار كشور بايد قوانين زائد و دست 

و پاگير حذف شوند.
به گزارش ايسنا، حسين سالح ورزى 
با بيان اينكه اولين و مهم ترين مسئله در 
كشور بحث اشتغال جوانان بوده كه تحقق 
ــادى انجام پذير  ــد اقتص اين هدف با رش
ــادى به  ــد اقتص ــت، اظهار كرد: رش اس
الزامات، زيرساخت ها و منابع خاصى نياز 
ــور منابع و  ــبختانه در كش دارد كه خوش

ــب وجود دارد، اما  ــانى مناس نيروى انس
ــع به ارزش افزوده  الزمه تبديل اين مناب

رشد اقتصادى است.
ــى ايران  ــاق بازرگان ــس ات نايب رئي
ــان كرد: در اوايل انقالب كشور  خاطرنش
ــنگينى شد كه  وارد جنگى تحميلى س
آسيب هاى جدى به اقتصادمان وارد كرد 
ــالمى از  ــد از انقالب اس ــى بع و از طرف
راه هاى مختلف تحريم هاى يك جانبه اى 
عليه ايران صورت گرفت و امكان استفاده 
ــى خارجى از ما  ــع مال ــاورى و مناب از فن

گرفته شد.

وى افزود: در مقاطعى با وجود كسب 
ــروش نفت وضعيت  ــد حاصل از ف درآم
ــتيم، اما اين منابع با  درآمدى خوبى داش
سوء مديريت به ارزش افزوده تبديل نشده 
و باعث شد كه نرخ تشكيل سرمايه ثابت 
نرخى نباشد كه يك رشد اقتصادى ثابت 

و پايدارى داشته باشيم.
ــالح ورزى بابيان اينكه هم زمان با  س
شروع تحريم هاى اخير درآمدها كاهش 
پيداكرده و امكان جذب سرمايه و استفاده 
از تكنولوژى از كشور سلب شد، بيان كرد: 
ــرمايه گذارى هاى خارجى  ــور س در كش

ــد از برجام صورت  قابل توجهى حتى بع
نگرفته و دليل اين موانع مختلف خارجى 

و داخلى است.
ــه داد: با توجه به تهديدهاى  وى ادام
آمريكا در قبال ايران سرمايه گذار خارجى 
ــرمايه گذارى در كشور احساس  براى س
امنيت نمى كند چرا كه معتقدند با خروج 
ــى آمريكا از برجام و اعمال دوباره  احتمال

تحريم ها متحمل ضرر مى شوند.
ــتان اظهار  رئيس اتاق بازرگانى لرس
ــب در  ــود فرصت هاى مناس كرد: باوج
ــى قوانين و  ــور از نظر داخل ــراف كش اط

مقررات ما جذب كننده سرمايه گذار نبوده 
ــذب  ــراى ج ــى ب ــترهاى مقدمات و بس

سرمايه گذار خارجى فراهم نيست.
ــاره به اينكه بيش از 11 هزار  وى با اش
قانون و 80 هزار مقررات در كشور وجود 
ــك جهانى و  ــاله بان ــت: هرس دارد، گف
ــات اقتصادى مطرح رتبه بندى  مؤسس
كشورها را در زمينه سهولت كسب فضاى 
ــب وكار اعالم مى كنند، كه بر اساس  كس
ــال 2018 ميالدى ايران با چهار  آمار س
رتبه سقوط نسبت به سال پيش از آن در 

رتبه 124 قرار دارد.

نايب رئيس اتاق بازرگانى ايران تاكيد كرد:
لزوم حذف قوانين دست و پاگير 

حصر وراثت
ــنامه  ــام پدرحافظ بشناس ــيفى  ن ــهرت س ــو فائزه ش بان
1056صادره از آبادان در خواستى بخواسته صدور گواهى حصر 
ــهرت  ــت تقديم و توضيح داده كه مادرم مرحوم فضيله ش وراث
سرحانى پورخينى  بشناسنامه  1203صادره خرمشهر در تاريخ 
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عبارتند ازمتاقضى با مشخصات فوق الذكر 2-فريده سيفى به ش 
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ــران متوفى) 4-حافظ سيفى به ش ش 201  2179آبادان (پس

خرمشهر(همسر متوفى) والغير
اينك با انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت 
آگهى مينمايد تا كسى اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد 
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اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است 953/م/الف
رئيس شعبه 7شوراى حل اختالف خرمشهر

-----------------------------
اجراى احكام شعبه دادگاه عمومى حقوقى 

دادگسترى 
شهرستان زاهدان صورتجلسه مزايد زمان برگزارى مزايده 
ــل برگزارى مزايده  ــت مزايده نوبت دوم مح 1396/10/04نوب

اجراى احكام مدنى اگهى مزايده اموال منقول نوبت 
ــه 900387ش3احكام حقوقى  ــده كالس ــتناد پرون به اس
ــت مبلغ  ــت به پرداخ ــار محكوم اس ــل به ــوم عليه هت محك
ــاب سه در  106000000 ريال وواريز حق بيمه معوقه با احتس
ــازمان تامين  ــاب س ــال 90 به حس صد حق بيكارى از ابتدا س
ــغ 224/313/400 ريال  اجتماعى و همچنين پرداخحت مبل
ــمزهى ونامبرده بابت  بابت مابقى مطالبات محكوم له بگم هاش

وصول مطالباتش ابتدا 
تقاضاى توقيف ومزايده پالك ثبتى فرعى از 9187 اصلى را 
ــناس رسمى  ــريفات قانونى وارجاع به كارش نموره وپس از تش
ــرح ذيل مورد ارزيابى قرار گرفته ملك واقع در  دادگسترى بش
زاهدان چهارراه رسولى تقاطع فرخى در 4 طبقه شامل زير زمين 
ــكلت كل سازه فلزى مى  همكف اول ودوم احداث گرديده واس
باشد وسقف طاق ضربى است ودر زمان بازديد در حال باز سازى 
ــقف طالق ضربى  ــد وس بود به گونه اى كه در زير زمين مى باش
ــازى بود به گونه اى كه در  ــت ودر زمان بازديد در حال بازس اس
ــه 12 مغازه به  ــت ب ــده اس ــن اعيان موجود تبديل ش زيرزمي
متراژهاى 12 و20 مترى كه كف آن سراميك بوده وديوارها گچ 
ــده بود وفاقد در ب ودر حال تكميل است  ــقف كناف كار ش وس
ــت طبقه همكف به پاساژ  متراژ زمين حدود 380 متر مربع اس
تبديل شده است كه از خيابان جامى وفرخى درب ورودى دارد 
وشامل 8 عدد مغازه تجارى كه تقريبا تكميل شده است 2 مغازه 
ــت كف  ــدود 40 و6 عدد مغازه 20 مترى در حال احداث اس ح
مغازه ها سراميك سقف از نوع كناف ديوارها نيز شامل گچ وديوار 
ــند وهم اكنون 2و3 مغازه افتتاح شده ومشغول به  كوب ميباش
ــد در طبقات اول ودوم  كاربودند متراژ همكف 380 متر مى باش
ــازى  نيز كه هركدام 380 متر مربع اعيان دارد نيز در حال باز س
بوده امكان بازديد آن ميسر نسد آنچه پيدا بود حاكى از آن است 
2 طبقه واول دوم كاتبرى داشته وشامل 30 اتاق ميباشد نماى 
هتل سراميك وسنگ ميباشد  لذا با توجه به جميع جهات وبا در 
نظر گرفتن موقعيت ماك كاربرى وديگرعوامل موثر اررش ملك 
ــن واعالم مى گردد  ــورد نظر 30/000/000/000 ريال تعيي م
سپس تقاضاى فروش آن را از طريق مزايده عمومى نموده است 
كه اين اجرا پس از طى مراحل قانونى وعدم پرداخت محكوم به 
توسط محكوم عليه قصد دارد در مورخه 1396/10/04 از ساعت 
ــتان وهمچنين  9 الى 11 صبح با حضور نماينده محترم دادس
ــترى زاهدان از  محكوم له در محل اجراى احكام مدنى دادگس
ــه قيمت پتيه  ــى محكوم عليه ب ــى اموال توقيف ــق عموم طري
كارشناسى به فروش برساند طالبين وخريداران مى توانند همه 
ــورد مزايده با  ــده از اموال م ــك هفته قبل زمان مزاي ــا ي روزه ت
هماهنگى اين اجرا بازديد ودر زمان نزايده حضورا شركت نمايند 
ــت اموال مورد مزايده به كسى فروخته خواهد شد كه  بدهى اس
باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند وخريدار بايستى مبلغ درصدى 
ــهادى مزايده را فى المجلس بحساب سپرده دادگسترى  پيش
ــاب سپرده  زاهدان واريز نماد ومابقى را ظرف مدت يكماه بحس
ــكام مدنى نمايد وپس از  ــترى واريز وتحويل اجراى اح دادگس
ــط دادگاه محترم صادر كننده حكم تقاضاى  تاييد مزايده توس
انتقال مالكيت اموال نمايد ودر صورت عدم تائيد مزايده توسط 
دادگاه مبلغ ده درصد واريز به خريدار مسترد خواهد ودر صورتى 

كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده 
واريز ننمايد ويا اعالم انصراف نمايد مبلغ در درصدى پيشنهادى 
ــد وخريدار حق هيچگونه  حريدار به نفع دولت ضيط خواهد ش
ــت تشريفات با رعايت مواد 113 به بعد  اعتراضى را نخواهد داش
قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلبكار نيز مى 
تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد تاجيان 

مدير دفتر اجراى احكام مدنى زاهدان م الف 2915
-----------------------------

آگهى ابالغ
ــاى باقر دانا  ــت وضمائم به آق ــيدگى ودادخواس  وقت رس
شالقونى فرزندعلى خواهان آقاى احد مهمان نواز دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقاى باقردانا شالقونى به خواسته اعسار مطرح كه 
ــده  پرون ــماره  ش ــه  وب ــاع  ارج ــعبه  ش ــن  اي ــه  ب
ــعبه اول دادگاه عمومى  ــه9609982885100756 ش كالس
(حقوقى) دادگسترى شهرستان اسالمشهرثبت ووقت رسيدگى 
مورخ 1396/11/07 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستوردادگاه 
ــه علت مجهول  ــى مدنى ب ــق موضوع ماده73آيين دادرس طب
ــان مراتب يك نوبت  ــت خواه المكان بودن خوانده ودر خواس
دريكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى گردد تاخوانده ظرف يك 
ماه پس ازتاريخ انتشارآگهى به دفتردادگاه مراجعه وضمن اعالم 
ــت وضمائم را دريافت  ــانى كامل خودنسخه ثانى دادخواس نش
ــيدگى دردادگاه حاضرگردد.م  ــت رس ودروقت مقررفوق جه

الف7482
ــعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى) منشى دادگاه حقوقى ش

دادگسترى شهرستان اسالمشهر
-----------------------------

آگهى ابالغ
ــه آقاى مصطفى  ــت وضمائم ب ــيدگى ودادخواس  وقت رس
فكورى تدين دوست فرزندعباس خواهان خانم تهمينه قربانى 
ــاى مصطفى فكورى تدين  ــتى به طرفيت خوانده آق دادخواس
دوست به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره 
ــعبه دوم دادگاه  ــه 9609982885201379ش پرونده كالس
خانواده دادگسترى شهرستان اسالمشهرثبت ووقت رسيدگى 
ــب  ــه حس ــن ك ــاعت11:00 تعيي ــورخ 1396/11/29 س م
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيين دادرسى مدنى به علت 
ــت خواهان مراتب يك  مجهول المكان بودن خوانده ودر خواس
ــارآگهى مى گردد تاخوانده  ــت دريكى ازجرايد كثيراالنتش نوب
ــارآگهى به دفتردادگاه مراجعه  ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتش
وضمن اعالم نشانى كامل خودنسخه ثانى دادخواست وضمائم را 
ــيدگى واستماع شهادت  دريافت ودروقت مقررفوق جهت رس

شهود دردادگاه حاضرگردد.م الف7476
ــعبه دوم دادگاه خانواده دادگسترى شهرستان  ــى ش منش

اسالمشهر
-----------------------------

آگهى ابالغ 
وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به خانم محبوبه قدوسى 
خواهان آقاى احمدعباسى با وكالت خانم سليمى دادخواستى به 
طرفيت خوانده آقااى/خانم 1- محبوبه قدوسى 2-  فرج اله رضا 
خانى 3- حسين عباسلوبه خواسته ابطال سند رسمى(موضوع 
سند ملك است) مطرح كه به اين شعبه ارجاع وبه شماره پرونده 
دادگاه  ــتم  هش ــعبه  كالسه9609982885800731ش
عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان اسالمشهرثبت ووقت 
رسيدگى مورخ 1396/10/27 ساعت10:00 تعيين كه حسب 
دستوردادگاه طبق موضوع ماده73 آيين دادرسى مدنى به علت 
ــت خواهان مراتب يك  مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس
ــارآگهى مى گردد تاخوانده  ــت دريكى ازجرايد كثيراالنتش نوب
ــارآگهى به دفتردادگاه مراجعه  ظرف يك ماه پس ازتاريخ انتش
وضمن اعالم نشانى كامل خودنسخه ثانى دادخواست وضمائم را 
ــيدگى دردادگاه  ــت رس ــوق جه ــت مقررف ــت ودروق درياف

حاضرگردد.م الف7486
منشى دادگاه حقوقى شعبه هشتم دادگاه عمومى(حقوقى)

دادگسترى شهرستان اسالمشهر
-----------------------------

ابالغيه بشماره بايگانى شعبه950009
ــارى خوانده/متهم امير  ــاكى/خواهان خانم ناهيده افتخ ش
ــات اجرايى ورفع توقيف  ــته توقيف عملي قهرمانى فر به خواس
ازقطعه14تفكيكى ازازپالك ثبتى 3/28647تقديم  دادگاه هاى 
عمومى  شهرستان بخش چهاردانگه شهرستان اسالمشهرنموده 
ــعبه102 دادگاه عمومى بخش  ــه ش ــيدگى  ب ــه جهت رس ك
چهاردانگه واقع دربخش چهاردانگه ارجاع و به كالسه 950009 

ثبت گرديده  كه وقت رسيدگى  آن 1396/10/30 وساعت 10  
ــده است .به علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم  تعيين ش
ــاده 73 قانون آيين  ــاكى و به تجويزم ــت خواهان/ش ودرخواس
دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب درامورمدنى ودستوردادگاه 
مراتب يك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشارآگهى مى شود تا 
ــاد آن به دادگاه  ــرآگهى واطالع ازمف ــم پس ازنش خوانده/مته
مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
ــيدگى حاضر  ــم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رس وضمائ
ــعبه102 دادگاه عمومى بخش  گردد. م.الف1681مديردفترش

چهاردانگه  
-----------------------------

متن آگهى احضارمتهم بشماره بايگانى 
شعبه931051

ــعبه آقاى جمشيد  ــه931051د/7 اين ش درپرونده كالس
ميرداد فرزند حبيب به اتهام خيانت در امانت حسب شكايت رضا 
دارا تحت تعقيب گرفته است باعنايت به مجهول المكان بودن 
ــى  ــاده 174قانون آئين دادرس ــررات م ــم ودراجراى مق مته
دادگاههاى عمومى وانقالب دراموركيفرى به نامبرده ابالغ مى 
گردد تا ظرف مدت30روزازانتشاراين آگهى جهت دفاع ازاتهام 
ــعبه حاضرگردد. بديهى است درصورت عدم  انتسابى دراين ش
ــل خواهد آمد.م  ــيدگى غيابى بعم ــق مقررات رس حضورمطاب

الف1627
ــراى عمومى وانقالب  ــارى دادس ــعبه هفتم دادي داديارش

شهرستان اسالمشهر
-----------------------------

آگهى مزايده – گنبد كاووس
ــكام مدنى  ــعبه اول اح ــه 950342 ش ــده كالس در پرون
دادگسترى شهرستان گنبد كاووس محكوم عليه آقاى مهدى 
ــه پرداخت  ــت ب ــد ، محكوم اس ــن فرزند محم ــرى دوزي وزي
ــته و مبلغ 3/130/000  124/540/664 ريال بابت اصل خواس
ــارت تاخير تاديه از  ــى و پرداخت خس ريال بابت هزينه دادرس
ــهريور 1396 ميزان به مبلغ  تاريخ 1393/12/06 كه تا آخر ش
ــغ  ــاً بمبل ــردد جمع ــبه ميگ ــال محاس 24/531/441 ري
ــهركى و  ــين ش ــال در حق محكوم له حس 131/741/441 ري
پرداخت مبلغ 6/587/072 ريال بابت هزينه اجرا در حق دولت 
ــه در قبال آن طى نامه  ــاً بمبلغ 138/328/513 ريال ، ك جمع
شماره 139505812004000960ـ 1395/04/21 اداره ثبت 
اسناد و امالك شهرستان گنبد كاووس و حسب تعرفه شخص 
ثالث آقاى سيد نبى ميردوستى بشماره ملى 4889752757 در 
ــرى پالك ثبتى  ــمعيل وزي ــال محكوميت محكوم عليه اس قب
10524 فرعى از يك اصلى بخش 10 توقيف شده است و حسب 
نظريه كارشناس در تاريخ 1396/06/14 ارزش آن شامل 200 
ــماره 10524 واقع در  ــالك ثبتى ش ــاع از كل پ متر مربع مش
ــگاه آزاد و در مجاورت مسكن مهر پير حاجى به  محدوده دانش
مبلغ 40/000/000 ريال اعالم گرديده است كه از طريق مزايده 

حضورى و با حضور نماينده دادسرا به فروش ميرسد .
1-مطابق نظريه كارشناس منتخب دادگسترى كل پالك 
ثبتى موصوف جمعاً به مبلغ 40/000/000 ريال ميباشد كه ل 
جهت وصول محكوم به و متناسب با آن از طريق مزايده بفروش 

ميرسد. 
ــروع و به باالترين  ــناس ش 2- مزايده از مبلغ اعالمى كارش

قيمت پيشنهادى فروخته ميشود . 
3- موعد مزايده روز 4 شنبه مورخه 1396/10/20 ساعت 9 

الى 10 ميباشد.
4- مزايده براى جلسه اول تشكيل ميگردد.

ــعبه اول حقوقى  ــده اجراى احكام مدنى ش 5- مكان مزاي
دادگسترى شهرستان گنبد كاووس مى باشد. 

6- متقاضيان ميتوانند پنج روز قبل از تاريخ مزايده از ملك 
مذكور بازديد نمايند . 

7- اين آگهى فقط در يك نوبت منتشر مى گردد. 
ــنهادى  ــت ده درصد بهاى پيش 8- برنده مزايده مكلف اس
خويش را فى المجلس به صندوق دادگسترى توديع و الباقى آنرا 
در مهلت يك ماه به حساب مذكور واريز و فيش آنرا ارايه نمايد . 
ــزى از وى در حق دولت ضبط مى  ــر اينصورت مبلغ واري در غي

گردد. 
ــتن كارت شناسايى معتبر براى متقاضيان  9- بهمراه داش

الزامى است . 
مدير شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان 

گنبدكاووس – مغربى قوجق

مفقودى برگ سبز خودرو // شال
ــى  ــماره شاس ــماره موتور 124K0476087 و به ش ــماره پالك 88 ايران 976 ن 87 و به ش ــوارى پژو XU7 PARS به ش ــين س ــبز خودرو ماش برگ س

NAAN01CA6ER17060 متعلق به خانم زينب طبائى كازرونى فرزند سيد جالل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت / دادگاه شال 
آقاى محمود شايان مهر   داراى شناسنامه شماره 0  به شرح دادخواست به كالسه 960373  از اين شورا درخواست گواهى  حصر وراثت نموده وچنين  توضيح 
داده كه شادروان وحيد شايان مهر به شناسنامه 5364 در تاريخ 96/2/16  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به :

1-خواهان به مشخصات فوق پسر مذكور متوفى
2-احمد شايان مهر  به شماره شناسنامه:  0010249303  فرزند ذكور متوفى

3-معصومه مهدى   به شماره شناسنامه:  1547  همسر متوفى
متوفى غير از اين 3 نفر وارث ديگرى ندارد.

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد ويا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واالگواهى صادر خواهد شد

على فوليان رئيس شعبه دوم شوراى حل اختالف بخش رامند/ شهردانسفهان
--------------------------------------------------------------------------------------------------

مفقودى برگ سبز ماشين پيكان وانت // تاكستان
ــى  ــماره شاس ــور 114F0032553 و به ش ــماره موت ــران 747 ج 46 و به ش ــالك 89 اي ــماره پ ــدل 1391 و به ش ــت م ــكان وان ــين پي ــبز ماش ــرگ س ب

NAAA46AAODG376471 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده3قانون وماده13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى

برابرراى شماره139660306009000518هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك چناران تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قاسم صحرايى فرزند محمدعلى بشماره شناسنامه209 صادره از چناران در ششدانگ يك باب 
ــان رضوى بخش 7 حوزه ثبت ملك چناران از محل  ــمتى از پالك 3889فرعى از130 اصلى واقع در اراضى چناران خراس ــاحت286,5متر مربع قس خانه به مس
مالكيت مجتمع اقتصادى كميته امداد امام خمينى(ره) 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 خودرا به اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رسيدظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.م الف71تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/04 تاريخ انتشار نوبت دوم1396/09/20
ابوالقاسم نظام زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك

آگهى ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقاى بانك مهر اقتصاد با وكالت زهره نجف آبادى  فرزند عبدالمحمد دادخواستى به طرفيت 1- عباس شجيرات زاده فرزند قنبر و 2- عبدالرضا شجيرات زاده فرزند طعمه  به خواسته مطالبه وجه 
ــى و حق الوكاله وكيل تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع به شماره 427/4/96/ح   ــارات اعم از هزينه دادرس ــماره 068378 مورخ 96/4/25 به مبلغ -/120/000/000 ريال به انضمام كليه خس چك ش
حقوقى به ثبت رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجاره محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج و از خواندگان فوق الذكر دعوت 
ميشود كه پس از نشر آگهى در روز  سه شنبه مورخ 96/10/26  ساعت 16/45 بعد از ظهر جهت دادرسى در اين شعبه قاضى شوراى مجتمع شماره يك حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر قاضى 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز مراجعه و با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمايم هرگونه دفاع و پاسخى بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت 

عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت.
   مدير دفتر قاضى شوراهاى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز

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

آقاى محمد عباسى نژادپور فرزند ماجد دادخواستى به طرفيت سيروس حاجى پور فرزند كرم ا... به خواسته مطالبه به ميزان -/32000/000 ريال بابت خسارت وارده به خودروى ماشين پژو پارس 
ــمى دادگسترى و پرداخت هزينه دادرسى و كارشناسى و تاخير تاديه تا اجراى حكم تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع به شماره 606/3/96   ــناس رس ــماره 127 ج 22 – ايران 14 طبق نظر كارش به ش
حقوقى به ثبت رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجاره محكمه مستنداٌ به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج و از خواندگان فوق الذكر دعوت 
ميشود كه پس از نشر آگهى در روز 4 شنبه مورخ 96/10/27  ساعت 16/30 بعد از ظهر جهت دادرسى در اين شعبه قاضى شوراى مجتمع شماره يك حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر به دفتر قاضى 
شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز مراجعه و با دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمايم هرگونه دفاع و پاسخى بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت 

عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت.
   مدير دفتر قاضى شوراهاى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز

-------------------------------------------------------------------------------------
برگ اجرائيه

مشخصات محكوم له: تيمور مرادى نام پدر جهانگير شغل - نشانى محل اقامت : اهواز – كوى ملت خ 12 بلوار پ 1 واحد 4 --- مشخصات محكوم عليه : وحيد ايرانمنش (جرفى) نام پدر مهدى نشانى 
محل اقامت : مجهول المكان -- محكوم به : به موجب دادنامه شماره : 515/96 - مورخ 96/7/15 قاضى شوراى حل اختالف شعبه يك مجتمع شماره يك محكوم عليه وحيد ايرانمنش (جرفى) محكوم 
به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته يك فقره سفته پرداخت نشدنى به شماره خزانه دارى كل 679657 سرى / ذ و مبلغ هفتصد و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت 
هزينه هاى نشر آگهى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست 96/4/11 لغايت روز اجراى حكم در حق خواهان بعالوه نيم عشر دولتى. به استناد ماده 33 قانون شوراهاى حل اختالف محكوم 
عليه مكلف است پس از ابالغ اجراييه ظرف ده روز مفاد  آن را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت طبق قانون اجراى احكام مدنى اقدام 

قانونى از سوى اجراى احكام دادگسترى صورت مى پذيرد. 
قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره يك اهواز



بورسبورس 6
سرمايه مخابرات 10 درصد بيشتر مى شود

ــازمان بورس و اوراق بهادار مجور افزايش سرمايه 10  س
ــرات را از محل مطالبات و آورده نقدى صادر  درصدى مخاب
ــرمايه 6 هزار  ــركت مخابرات با س ــنا، ش كرد.به گزارش س
ميليارد تومانى مجوز افزايش سرمايه 600 ميليارد تومانى را 
ــازمان بورس و اوراق بهادار دريافت كرد تا بدين ترتيب  از س
ــركت به 6600 ميليارد تومان برسد.هدف از  سرمايه اين ش
ــعه و بهسازى و  ــرمايه جراى طرح هاى توس اين افزايش س
افزايش ظرفيت كسب و كار است. بر اين اساس شروع پذيره 
نويسى حداكثر تا 60 روز پس از تاريخ اين مجوز امكان پذير 
خواهد بود. عدم شروع پذيره نويسى در مهلت مقرر، موجب 
ــتلزم أخذ مجوز  ــود و انجام آن مس ــال اين مجوز مى ش ابط

جديد از اين سازمان خواهد بود.
    

عرضه و كشف قيمت «اخزا602» در بازار اوراق با 
درآمد ثابت فرابورس

معامالت فرابورس ايران روز گذشته در حالى پايان يافت 
ــه داد و در مقابل  ــى خود ادام ــاخص كل به سبزپوش كه ش
ــتدها افزايش يافت.به  كاهش حجم معامالت، ارزش دادوس
ــان بازار  ــورس ايران، در جري ــط عمومى فراب ــزارش رواب گ
روزگذشته آذرماه معامله گران شاهد جابه جايى 188 ميليون 
ــارد ريال بودند كه اين  ــه به ارزش يك هزار و 977 ميلي ورق
ميزان معامله نسبت به روز قبل از افزايش حدود 50 درصدى 
ارزش معامالت در مقابل افت 36 درصدى حجم دادوستدها 
حكايت داشت.سهامداران همچنين معامالت را در مجموع 
دو بازار اول و دوم با نقل و انتقال بيش از 96 ميليون سهم به 
ــه دادند.رصد معامالت در  ــارد ريال خاتم ارزش 308 ميلي
مجموع اين دو بازار نشان مى دهد به ترتيب نمادهاى «ذوب» 
و «زاگرس» باالترين حجم و ارزش دادوستدها را در اختيار 

گرفتند. 
ــاى پربازديد  ــن همچنين در صدر نماده نماد ذوب آه
فرابورسى قرار گرفت و شاهد جابه جايى 23 ميليون سهم به 
ارزش 18 ميليارد ريال بود كه 94 درصد از فروش و نزديك 
ــهم توسط سهامداران حقيقى  به 87 درصد از خريد اين س
صورت گرفت.در جريان معامالت بازار سهام شاهد چندين 
بازگشايى و توقف نماد نيز بوديم. بر اين اساس نماد معامالتي 
ــهيد قاضي جهت برگزاري مجمع  ــازي ش ــركت داروس ش
عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 
ــد و در مقابل نمادهاى معامالتي  21/09/1396 متوقف ش
شركت پتروشيمي زاگرس پس از ارائه اطالعات پيش بيني و 
شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان كرمان پس از 
ــهام در  ــوق العاده صاحبان س ــزاري مجمع عمومي ف برگ
خصوص افزايش سرمايه و اعمال تصميمات مجمع مذكور 

در سامانه معامالت، بازگشايى شدند.
ــه تابلو معامالتى بازار پايه نيز 73 ميليون  در مجموع س
ــتد شد. در  ــهم به ارزش بيش از 88 ميليارد ريال دادوس س
سوى ديگر بازار نگاهى به معامالت بازار اوراق با درآمد ثابت 
ــناد خزانه جديدى در نماد «اخزا602»  كه شاهد عرضه اس
ــى را به ارزش  ــرمايه گذاران 1,5 ميليون ورقه بده ــود س ب
ــتد كردند.در اين بازار  ــزار و 365 ميليارد ريال دادوس يك ه
«اخزا602» براى نخستين بار عرضه شد كه در جريان آن هر 

ورقه از اين اوراق حدود 891 هزار ريال كشف قيمت شد. 

خبر

خبر
حذف كليه سفارشات فعال در 
سامانه معامالت بورس از روز 

چهارشنبه
مدير عمليات بازار شركت بورس تهران 
ــه كارگزاران و  ــا صدور اطالعيه مهمى ب ب
سهامداران، از لزوم حذف كليه سفارشات 
فعال در سامانه معامالت خبر داد.به گزارش 
تسنيم؛ مدير عمليات بازار بورس تهران با 
ــم در خصوص حذف  ــدور اطالعيه مه ص
كليه سفارشات فعال در سامانه معامالت 
اعالم كرد: با توجه به عملياتى شدن نسخه 
ــامانه معامالت از روز  ــانى شده س بروزرس
ــت تمامى  ــرورى اس ــنبه 25 آذر، ض ش
ــتريان در سامانه معامالت  سفارشات مش
ــاعت 14:30 روز چهارشنبه  حداكثر تا س
اين هفته 22 آذر از سامانه معامالت حذف 
شوند.پس از تاريخ فوق امكان دسترسى به 
سفارشات در سامانه وجود نخواهد داشت؛ 
بنابراين مقتضى است اطالع رسانى الزم در 
اين خصوص به مشتريان صورت پذيرد و 
كليه مسئوليت ناشى از عدم رعايت آن بر 

عهده كارگزاران است.
    

درج نماد پرداخت الكترونيك 
سامان در بورس تهران

ــركت بورس تهران از درج نام  معاون ش
شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش با 
ــركت هاى  ــت ش ــپ) در فهرس نماد (س
پذيرفته شده براى نرخ هاى بازار دوم بورس 
اوراق بهادار تهران خبر داد.روح اهللا حسينى 
مقدم به سنا، گفت: پس از درج نام، به زودى 
ــركت در بورس اوراق بهادار  ــهام اين ش س
عرضه مى شود.وى افزود: اين شركت كه در 
تاريخ سوم آبان ماه 96 با شماره 11541 در 
ــد،  ــورس اوراق بهادار تهران پذيرش ش ب
همچنين در تاريخ 14 آذرماه 96  به عنوان 
پانصد و بيستمين شركت پذيرفته  در بورس 
در بخش «كامپيوتر و فعاليت هاى مربوط به 
ــاوره مربوط به نرم  آن»، گروه و طبقه «  مش
ــا كد صنعت  ــرم افزار» ب ــزار و عرضه ن اف
ــپ» در فهرست  «722008» و نماد «س
نرخ هاى بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران 
ــد.بر اساس اين گزارش ؛ "سپ" در  درج ش
راستاى توسعه فعاليت ها و كسب و كار خود 
و با هدف امكان دسترسى گسترده به انواع 
ــى، حضور در بورس  روش هاى تأمين مال
ــادار را به عنوان يكى از مهمترين  اوراق به
برنامه هاى استراتژيك خود، هدف قرار داده 

ست.

شماره 3878    دوشنبه   20آذر    1396

ــرمايه گذارى آواى  مدير عامل شركت مشاور س
ــت كه مى  آگاه گفت : بانك مركزى تنها مرجعى اس
ــتقه ارز در كشور را فراهم  تواند زمينه ايجاد بازار مش
كند كه تحقق اين امر منجر به كنترل نوسانات ارزى 

مى شود.
مهدى طحانى، با بيان مطلب فوق درباره اهميت 
راه اندازى بازار مشتقه ارزى به سنا، اظهارداشت: تجار 
مى توانند ارز مورد نياز خود را در بازار مشتقه ارزى از 
ــده از فروش  ــت آم ــدارى و يا ارز به دس ــل خري قب

ــن بازار به صورت  ــوالت صادراتى خود را در اي محص
شفاف به متقاضيان عرضه كنند.

ــناس بازار سرمايه اظهار داشت: تمامى  اين كارش
ــتان  ــتقه ارزى در دس فرآيند عرضه و تقاضا بازار مش
بانك مركزى است و سازمان بورس بسترساز اجرايى 
ــدن اين بازار از طريق ابزارهاى خود است بنابراين  ش
ــزى در اين  ــرد قطعى بانك مرك ــد منتظر رويك باي

خصوص ماند.
وى با اشاره به اينكه راه اندازى بازار مشتقه ارزى 

ــتقه سكه خواهد بود، افزود: هنگام  همانند بازار مش
راه اندازى بازار مشتقه بايد به بازار فيزيكى آن توجه 
ــتقه يك  ــى از معامله مش ــت چون وقت جدى داش
ــان مى آيد بايد به اين  ــخن به مي دارايى فيزيكى س
ــورد نظر از كجا تامين  ــم توجه كرد كه دارايى م مه

خواهد شد.
ــك با راه  ــت: بدون ش طحانى در ادامه اظهارداش
ــتقه ارزى در بورس كاال يك تابلوى  اندازى بازار مش
ــكه بهار  ــود و روندى مانند بازار س فرعى ارائه مى ش

آزادى در پيش گرفته مى شود.
ــكل، سازمان  وى اضافه كرد: ايجاد يك بازار متش
يافته و خود انتظام كه بازار مشتقه ارزى زير مجموعه 
اين بازار مى تواند باشد در كشور ما يك ضرورت انكار 
ناپذير دارد، به عنوان مثال در بازار سهام توانستيم داد 
و ستد بسيارى از كاالهاى كاموديتى مثل فلز، فوالد يا 
ــكه بهار آزادى و معامالت آتى سكه را رقم بزنيم يا  س
ــل قير و نفت اقدامات  ــورس انرژى كاالهايى مث در ب

جدى شده است.
اين كارشناس بازار سرمايه با بيان اينكه متاسفانه 
ــق يك بازار  ــه ارزى معامالت از طري ــوز در عرص هن
متشكل صورت نگرفته و هنوز در برخى نواحى تهران 
ــنتى معامله مى شود، بر لزوم ايجاد  ارز به صورت س

بازار مشتقه ارزى در كشور تاكيد كرد.
وى درباره عدم تحقق بازار مشتقه ارزى نيز گفت: 
ــاد بازار ارز تحقق  ــى از مهمترين داليل عدم ايج يك
نيافتن اقتصاد مقاومتى است چراكه اقتصاد ايران تابع 

شرايط بين المللى است.
طحانى همچنين ادامه داد: متاسفانه هنوز برخى 
ــفافى در اقتصاد كشور ندارند  از افراد فعاليت مالى ش
بنابراين با ايجاد موانعى در برابر راه اندازى ساختارهاى 

تشكيل بازار ارزى مقاومت مى كنند.
ــرمايه گذارى آواى  مدير عامل شركت مشاور س
آگاه افزود: اقتصادى كه هنوز به قيمت هاى كاموديتى 
وابسته است و دريافت وجه دالرى فروش محصوالت 
ــور صادر مى شود با مشكل  خامى كه به خارج از كش
ــى توان از اينكه همواره  ــت با اين اوصاف نم روبرو اس
دالر قابل دسترس براى مملكت وجود داشته باشد، 

سخن به ميان آورد.
ــناس بورس اظهار داشت: زمانى كه از  اين كارش
ايجاد و شكل گيرى يك بازار صحبت مى شود بايد هر 
دو بخش عرضه و تقاضا پررنگ باشد، اين در حاليست 
كه هم اكنون به دليل افزايش تقاضاى فصلى از سوى 
واردكنندگان كاال براى شب عيد بر قيمت دالر افزوده 
ــده كه اين مسئله امرى طبيعى به شمار مى رود و  ش
ــاهد اين رويداد  ــته هم در همين ايام ش ــال گذش س

بوديم.
وى يادآور شد: خريد ارز براى واردات كاال همچنان 
ــار- خيابان  ــاژ افش ــنتى (پاس ــتم س از طريق سيس
فردوسى- منوچهرى) در حال انجام است، به عبارتى 
نرخ ارز از بازارهاى سنتى در برخى مناطق شهر كسب 
مى شود و ديگر افراد حتى تمايلى به توجه به تابلوى 

صرافى ها در كوتاه مدت ندارند.

مهدى طحانى:

تشكيل بازار مشتقه ارز يك ضرورت اجتناب ناپذير است

معامله گران بورس تهران با معامالت 
كم حجم روبه رو بودند، چشم هاى خيره 
بازار به اليحه بودجه پيشنهادى دولت به 
ــاب دخل و خرج كشور در  مجلس و حس
ــته  ــد تا روزگذش ــال آينده باعث ش س
سرمايه گذاران در تاالر شيشه اى دست به 

عصا گام بردارند.
به گزارش فارس، شاخص كل قيمت و 
ــادار تهران  ــدى بورس اوراق به بازده نق
(تدپيكس) در پايان معامالت روزگذشته 
با افزايش 38 واحدى روى رقم 91 هزار و 

198واحد ايستاد.
شاخص كل هم  وزن اما با افزايش 23 
ــزار و 674 واحد را به  واحدى عدد 17 ه

نمايش گذاشت.
شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 
61 واحدى به رقم  98 هزار و 816 واحد 

دست يافت.
شاخص بازار اول اما در حالى با كاهش 
يك واحدى به رقم 64 هزار و 780 واحد 
ــازار دوم با  ــاخص ب ــت يافت كه ش دس
ــدى عدد  194 هزار و  افزايش 237 واح

209 واحد را به نمايش گذاشت.
ــاخص كل  ــته همچنين ش روزگذش
ــا افزايش دو  ــورس (آيفكس) نيز ب فراب
ــزار  و 18 واحد  ــدى روى رقم يك ه واح
ايستاد.براساس اين گزارش، روزگذشته 
ــى  ــاد معامالت ــهام در نم ــالت س معام
ــركت هاى پااليش نفت اصفهان با 90  ش
ــت تهران با 29 واحد و  واحد، پااليش نف
ــترين  هاى وب با 26 واحد افزايش بيش
ــاخص كل  ــبه ش تاثيرمثبت را بر محاس
ــورس به نام خود ثبت كردند.در مقابل،  ب

ــى  ــاد معامالت ــهام در نم ــالت س معام
شركت هاى هلدينگ پتروشيمى خليج 
فارس با 46 واحد، سرمايه گذارى توسعه 
ــد و معدنى و  ــادن و فلزات با 20 واح مع
ــا 19 واحد كاهش  ــر ب ــى گل گه صنعت
ــى را در برآورد اين  ــترين تاثير منف بيش

نماگر به دوش كشيدند.
ارزش كل معامالت روزگذشته بورس 
ــى به بيش از 162 ميليارد  تهران در حال
تومان نمايش داده شد كه ناشى از دست 
به دست شدن 633 ميليون سهم و اوراق 

ــى قابل معامله طى 62 هزار و 2 نوبت  مال
داد و ستد بود.طى معامالت روزگذشته 
نماد معامالتى شركت هاى قند مرودشت، 
ــتان،  ــيمان كردس ــد، س ــخت آژن س
ــعه و عمرام كرمان،   سرمايه گذارى توس
پتروشيمى زاگرس، اوراق مشاركت تبريز، 
اوراق اجاره شركت واسط مالى ارديبهشت 
ــوى ناظر بازار  ــاد صايتل از س دوم در نم
سهام بازگشايى و در مقابل نماد معامالتى 
ــركت  داروسازى شهيد قاضى متوقف  ش

شد.

بازار سهام در بى حجمى

آگهي مزايده اموال منقول پرونده كالسه960077ج  تاريخ 1396/10/4 ساعت 13:30 الي14 به موجب اجراييه شماره307 مورخ1395/10/26 صادره از شعبه35 دادگاه 
عمومي تهران محكوم عليه شركت گارانتي و خدمات فروش تكنو سرويس با مديريت داود هدائي ميراذر به پرداخت مبلغ612/939/095 ريال بابت محكوم به در حق محكوم له 
اميرحسين ياوري و مبلغ30/600/000ريال بابت نيم عشر اجرايي و محكوم گرديده است كه محكوم عليه تعداد 213 قلم قطعات اجناس لوازم خانگي جهت توقيف معرفي كرده 
است كه توسط كارشناس رسمي دادگستري به ميزان200/000/000ريال ارزيابي شده است اجناس متعلق به محكوم عليه بوده كه به شعبه معرفي نموده است اموال مورد 
مزايده به تعداد 213 قلم اجناس قطعات لوازم خانگي به پيوست نامه توسط محكوم له ارسال ميگردد.   مقرر گرديد اموال مذكور در تاريخ 96/10/4 از ساعت13:30 الي14ظهر 
در نشاني تهران خيابان قدس روبروي خيابان پورسينا مجتمع شهيد مدني ط اول در واحد مزايده از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه شروع و كسى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود 10% ثمن معامله فى المجلس از برنده مزايده اخذ و خريدار بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب سيباى 
شماره 2171299079005 بنام سپرده دادگستري نزد بانك ملي شعبه بزرگمهر واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد پرداختي به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد بديهي است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و تائيد مزايده اموال مذكور به نام خريدار منتقل خواهد شد كسانيكه تمايل به شركت 
در مزايده و بازديد مال مورد مزايده را دارند ميتوانند 5 روز قبل از مزايده به اجراي احكام اين شعبه مراجعه تا مقدمات بازديد  آنها فراهم گردد درضمن 213 قلم قطعات جانبي 

لوازم خانگي مص دق شده نظريه كارشناسي جهت آگهي ارسال ميگردد. 
 1-قاب قورباغه اي دسته اتو 292 به تعداد 24 عدد 2- قاب روي دسته اتو292 با مانيتور و برد كامل به تعداد 5 عدد 3-تانك 292 كامل با سوپاپ به تعداد 6 عدد 
4-پاركت بخارشوي به تعداد 16 عدد 5- درب تانك 292 به تعداد 18 عدد 6- استيل با كاليت 292 به تعداد 20 عدد 7-درب روي 292 به تعداد 16 عدد 8- درب پشت 
292به تعداد 15 عدد 9- لوله بخارشوي پالستيكي –3تايي به تعداد 13 عدد 10- مخزن بخار بخارشوي- تمام استيل به تعداد 6 عدد 11-درب دسته 248 به تعداد 37 
عدد 12-كاسه كامل گوشتكوب برقي پالستيكي به تعداد 9 عدد 13-كاسه كامل غذاساز25 كاره به تعداد 13 عدد 14-كفي سراميكي اتوي 292-248-268 به تعداد 87 
عدد 15-پاركت مربع بخارشوي به تعداد 2 عدد 16-قاب كروم جلوي چرخ گوشت به تعداد 25 عدد 17-تزئيني پلوپز به تعداد1 عدد 18-بدنه اصلي چرخ گوشت به تعداد 
15 عدد 19-كاسه شيشه اي گوشتكوب برقي كامل به تعداد 11 عدد 20-همزن گوشتكوب برقي به تعداد 11 عدد 21- خرد كن استيل گوشتكوب برقي به تعداد 9 عدد 
22-انواع رنده استيل به تعداد 21 عدد 23-قاب زير چرخ گوشت به تعداد 8 عدد 24-شيلنگ بخارشوي با تفنگ بدون مخزن به تعداد 10 عدد 25-سري جت بخارشوي 
به تعداد 82 عدد 26-با كاليت اتوي 292-248-268 به تعداد 105 عدد 27-درب مخروطي آبميوه گيري به تعداد 19 عدد 28-صافي جارو شارژي به تعداد 16 عدد 
29-مخزن پالستيكي جاروشارژي به تعداد 5 عدد 30-دسته جارو شارژي كامل به تعداد 16 عدد 31-شيلنگ بخارشوي با تفنگ با مخزن به تعداد 1 عدد 32-قاب بدنه 
آبميوه گيري به تعداد 6 عدد 33-درب گرد آبميوه گيري به تعداد 16 عدد 34-پاركت جاروبرقي با لوله به تعداد 15 عدد 35-كيسه جاروبرقي پارچه اي به تعداد 30 عدد 
36-قاب چرخ جاروبرقي به تعداد 41 عدد 37-فيلتر هوا جاروبرقي به تعداد 42 عدد 38-قاب دور جاروبرقي به تعداد 10 عدد 39-درب روي جاروبرقي به تعداد 9 عدد  
40-كائوچويي درب زودپز به تعداد 30 عدد 41-رنده غذاساز به تعداد 20 عدد 42-انواع تيغه غذاساز به تعداد 40 عدد 43-شاسي پاور جاروبرقي به تعداد 50 عدد 
44-آبكش آبميوه گيري به تعداد 5 عدد 45-دسته كائوچويي زودپز به تعداد 11 عدد 46-استيل قفل زودپز به تعداد 24 عدد 47-كائوچويي قفل زودپز به تعداد 21 
عدد 48-درب همزن برقي به تعداد6 عدد 49-پنل تزئيني استيل آبميوه گيري به تعداد 6 عدد 50-گيربكس همزن دستي به تعداد 13 عدد 51-درب پارچ آبميوه گيري 
به تعداد 13 عدد 52-سري همزن دستي به تعداد 30 عدد 53-درب دسته 292 به تعداد 12 عدد 54-مخروطي آب پرتقال گيري به تعداد 24 عدد 55-كليد پاور آبميوه 
گيري -كروم به تعداد 2 عدد 56-سوپاپ زودپز به تعداد 16 عدد 57-تزئيني جاي تايمر زودپز به تعداد 1 عدد 58-پارچ شيشه اي مخلوط كن به تعداد 11 عدد 59-انواع 
به تعداد 46 عدد  به تعداد 127 عدد 62-تايمر ديجيتال  به تعداد 5 عدد 61-الستيك دور درب زودپز  به تعداد 22 عدد 60-خرطومي پالستيكي جاروبرقي  چرخ دنده 
63-پارچ شيشه اي آسياب برقي و روندو به تعداد 20 عدد 64-انواع سري بخارشوي به تعداد 4 عدد 65-زانويي دسته جاروبرقي به تعداد 5 عدد 66- صندلي توتال كور 
به تعداد 9 عدد 67- انواع كنترل كولرگازي به تعداد 141 عدد 68- سري تبديل بخارشوي به تعداد 3 عدد 69- انواع سري جارو شارژي به تعداد 15عدد 70- گوشه گير 
جارو برقي به تعداد 40 عدد 71- لوله بخار شوي گرد- دسته دوتايي به تعداد 2 عدد 72-المنت سرخ كن به تعداد 27عدد 73-سبد سرخ كن به تعداد 17 عدد 74-قطعات 
ريز سرخ كن به تعداد 150 عدد 75-دسته هواپز به تعداد 23 عدد 76-گلويي چرخ گوشت به تعداد 5 عدد 77-قاب گلويي چرخ گوشت به تعداد 5 عدد 78-انبر توري 
سرخ كن به تعداد 19 عدد 79-واشر دور درب سرخ كن به تعداد 11 عدد 80-واشر فيلتر جاروشارژي به تعداد 16 عدد 81-پين پالستيكي به تعداد 10 عدد 82-دسته 
موتور چرخ گوشت به تعداد 5عدد 83-قاب شاسي چرخ گوشت به تعداد 10 عدد 84-كاسه آلومينيومي چرخ گوشت به تعداد 5 عدد 85-قاب دور گلويي به تعداد 5عدد 
86-قابل كامل گيربكس چرخ گوشت به تعداد 5 عدد 87-موتر گوشتكوب برقي به تعداد 26 عدد 88-المپ هالوژن به تعداد 47 عدد 89-كابل كامپوننت تلويزيون به 
تعداد 10 عدد 90-پايه همزن با كاسه به تعداد 9 عدد 91-كاسه استيل همزن به تعداد 3 عدد 92-قاب  كامل همزن با كاسه به تعداد 9 عدد 93-تيغه همزن دستي به 
تعداد 34 عدد 94-تيغه خمير همزن دستي به تعداد 34 عدد 95-برد پاور همزن دستي به تعداد 9 عدد 96-شاسي پاور همزن دستي به تعداد 10 عدد 97-كفي جارو 
به تعداد 10 عدد  5 عدد 100-دسته جارو شارژي  به تعداد  5 عدد 99-طلق جلوي كفي جارو شارژي  به تعداد  به تعداد 19 عدد 98-قاب زيركفي جارو شارژي  شارژي 
101-برس جارو شارژي به تعداد 18عدد 102-كليد پاور جارو شارژي به تعداد 22 عدد 103-پاركت سراميك جاروشارژي به تعداد 33 عدد 104-كفي اتويي جارو شارژي 
20 عدد  تعداد  به  گيري  آبميوه  دكمه  زير  107-پولكي  20 عدد  تعداد  به  گيري  آبميوه  106-زيردكمه  1عدد  تعداد  به  جاروشارژي  105-شيشه شور  32 عدد  تعداد  به 
108-مخزن اتوبخار به تعداد 9 عدد 109-قاب كامل گوشت كوب برقي به تعداد 8عدد 110-تيغه همزن گوشت كوب برقي به تعداد 9 عدد 111-خردكن گوشت كوب 
برقي به تعداد 8 عدد 112-اهرم آبميوه گيري به تعداد 19 عدد 113-صافي آبميوه گيري به تعداد 8 عدد 114-قاب زيرآبميوه گيري به تعداد 8 عدد 115-درب روندو 
به تعداد24  عدد 116-درب مخلوط كن به تعداد 12 عدد 117-قاب درب روندو به تعداد 5 عدد 118-درب غذاساز به تعداد 4 عدد 119-درب پارچ مخلوط كن به تعداد 
تعداد 30 عدد  به  پاور مخلوط كن  تعداد 17 عدد 123-شاسي  به  تيغه  تعداد 26 عدد 122-بوش  به  تيغه  تعداد 29عدد 121-انواع  به  29 عدد 120-پايه مخلوط كن 
2 عدد  تعداد  به  بخارشوي  5 عدد 127-دسته  تعداد  به  تعداد 100 عدد 126-كاسه پالستيكي همزن دستي  به  تعداد 60عدد 125-تيغه آسياب  به  آسياب  124-پايه 
128-سرجت بيضي بخارشوي به تعداد 8 عدد 129-سرجت مخروطي بخارشوي به تعداد30عدد 130-شيلنگ تخليه لباسشويي به تعداد 2عدد 131-قاب پاور بخارشوي 
به تعداد 9 عدد 132-رينگ استيل هواپز به تعداد 2 عدد 133-دوشاخه دو به سه به تعداد 135 عدد 134-كاسه شيشه اي روندو به تعداد 10 عدد  135-قاب اصلي 
جاروبرقي به تعداد2 عدد 136-قاب پشت جاروبرقي به تعداد 10 عدد 137-تانك كامل اتوي268 به تعداد 7عدد 138-انواع كفي اتوي 268 به تعداد 19 عدد 139-قاب 
قورباغه اي دسته 268 به تعداد 10 عدد 140-دسته روي اتوي268 به تعداد 9 عدد 141-قاب پشت 268 به تعداد 15 عدد 142-شاسي اتوي268 به تعداد 33 عدد 
143-مخزن اصلي آبميوه گيري به تعداد 4 عدد 144-تيغه آبميوه گيري به تعداد 12 عدد 145-قاب آسياب به تعداد 34 عدد 146-بوش مخروطي آبميوه گيري به تعداد 
9 عدد 147-كاردك غذاساز به تعداد 18عدد 148-دسته موتور غذاساز به تعداد 8 عدد 149-قاب زير جاروبرقي به تعداد 22 عدد 150-پروانه كندانسور كولر به تعداد 
10 عدد 151-قاب روي بخارشوي به تعداد 47 عدد 152-چرخ بخارشوي به تعداد 15 عدد 153-برس چهارگوش بخارشوي به تعداد 12عدد  154-پاركت بخارشوي به 
تعداد 1 عدد 155-برس مثلثي بخارشوي به تعداد 18 عدد 156-برس اتوي بخارشوي به تعداد 6 عدد 157-برس جارو شارژي به تعداد 9عدد 158-پاركت بخارشوي به 
تعداد 4 عدد 159-انواع برس گرد بخارشوي به تعداد 51 عدد 160-كفي سراميك بخار شوي به تعداد 1 عدد 161-قاب زير بخارشوي به تعداد16 عدد 162-سيني اجاق 
گاز 5 شعله استيل و سفيد آلماني به تعداد 2 عدد 163-بوليور فن كولرگازي به تعداد 9 عدد 164-قاب ساندويچ ميكر به تعداد 15 عدد 165-خردكن همزن برقي به 
تعداد 161 عدد 166-قاب همزن دستي به تعداد 13 عدد 167-خردكن همزن دستي به تعداد53 عدد 168-خردكن همزن برقي فلزي به تعداد 20عدد 169-انواع چرخ 
دنده به تعداد 23 عدد 170- دستگيره به تعداد 4 عدد 171-درب بخارشوي سوپاپ دار به تعداد 102 عدد 172-جارو شارژي آب و خاك به تعداد 5 عدد 173-كابل 
LED  وات هاي مختلف به  LG و سامسونگ مدلهاي مختلف به تعداد 50 عدد 175-اسپيكر ديجيتال  LED (رشته) به تعداد 300عدد 174-برد خط كش پنل  لينك انواع 
تعداد 50 عدد Main-176 برد انواع LED و LCD به تعداد 30 عدد 177- ماژول LED ماركها و سايزهاي مختلف به تعداد 15عدد 178-تلويزيون ”55 فيليپس مستعمل 
عدد   24 تعداد  به  زودپز  قفل  181-استيل  عدد   11 تعداد  به  زودپز  كائوچويي  180-دسته  عدد   30 تعداد  به   LCD و   LED انواع  پاور  179-برد  عدد   1 تعداد  به 
182-كائوچويي قفل زودپز به تعداد 21 عدد 183-درب همزن برقي به تعداد 6 عدد 184-پنل تزئيني استيل آبميوه گيري به تعداد 6 عدد 185-گيربكس همزن دستي 
به تعداد 13 عدد 186-درب پارچ آبميوه گيري به تعداد 13 عدد 187-سري همزن دستي به تعداد 30 عدد 188-درب دسته 292 به تعداد 12 عدد 189-مخروطي آب 
پرتقال گيري به تعداد 24عدد 190-كليد پاور آبميوه گيري – كروم به تعداد 2 عدد 191-سوپاپ زودپز به تعداد 16 عدد 192-تزئيني جاي تايمر زودپز به تعداد 1 عدد 
193-پارچ شيشه اي مخلوط كن به تعداد 11عدد 194-انواع چرخ دنده به تعداد 22 عدد 195-خرطومي پالستيكي جاروبرقي به تعداد 5 عدد 196-الستيك دور درب 
زودپز به تعداد 127 عدد 197-تايمر ديجيتال به تعداد 46 عدد 198-پارچ شيشه اي آسياب برقي و روندو به تعداد 20عدد 199-انواع سري بخارشوي به تعداد 4 عدد 
200-زانويي دسته جاروبرقي به تعداد 5 عدد 201-صندلي توتال كور به تعداد 9 عدد 202-انواع كنترل كولرگازي به تعداد 141 عدد 203-سري تبديل بخار شوي به 
عدد    2 تعداد  به  دوتايي  دسته  گرد-  بخارشوي  206-لوله  عدد   40 تعداد  به  جاروبرقي  گير  205-گوشه  عدد  تعداد15  به  جاروشارژي  سري  204-انواع  عدد   3 تعداد 
207-المنت سرخ كن به تعداد 27 عدد 208-سبد سرخ كن به تعداد 17 عدد 209-قطعات ريز سرخ كن به تعداد 150 عدد 210-دسته هواپز به تعداد 23 عدد 211-

قاب گلويي چرخ گوشت به تعداد 5 عدد 212-انبر توري سرخ كن به تعداد 19 عدد 213-واشر دور درب سرخ كن به تعداد 11 عدد 
110/119534      دادورز اجراى احكام شعبه 35 دادگاه عمومي حقوقي تهران 

شوراى حل اختالف شماره 2مجتمع مركزى 
شهرستان زاهدان 

متن اگهى 
ــت حصروراثت خاور نورى  فرزند محمد داراى  خواهان رونوش
ــماره 466صادره از حوزه 7 زابل به شرح دادخواست  ــنامه ش شناس
تقديمى ثبت شده به كالسه960497ازاين شورادرخواست گواهى 
حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه شادروان حوا نورى فرزند 
حيدر  بشناسنامه 589صادره اززابل درتاريخ1383/01/27دراقامتگاه 
ــوت آن مرحوم  ــه وورثه حين الف ــدرود حيات گفت ــى خود ب دائم

منحصراست به :
1-متقاضى با مشخصات فوق الذكر(:فرزند متوفيه) 

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور يك نوبت  اينك با انجام تش
آگهى مى گرددتاچنانچه شخصى اعتراضى داردويا وصيت نامه اى از 
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت يكماه به اين  متوفى نزد او مى باش

شورا تقديم داردواالگواهى صادر خواهد شد .
بشير احمد موحد-قاضى شوراى حل اختالف شماره 2 زاهدان

ــازمان  م الف   2914زاهدان خيابان مصطفى خمينى جنب س
ــوراهاى حل اختالف استان سيستان  تعزيرات حكومتى مجتمع ش

وبلوچستان
-------------------------------

حصر وراثت
ــوادى مفرد  نام پدر ابراهيم بشناسنامه  ــهرت س بانو فاطمه  ش
ــهر در خواستى بخواسته صدور گواهى حصر  2518صادره از ماهش
وراثت تقديم و توضيح داده كه همسرم مرحوم حسن  شهرت دشتى 
زاده  بشناسنامه  1157صادره خرمشهر در تاريخ 96/8/6 دراصفهان 
ــد ازمتاقضى با  ــه اش عبارتن ــى خود فوت ورث ــگاه غير دائم اقامت
ــرمتوفى) 2- محمد على به ش ش  ــخصات فوق الذكر (همس مش
ــه ش ش 1820648664  ــهر3-مهدى ب 1820440400خرمش
ش  ش  ــه  ب ــم  4-مري ــى)  متوف ــران  خرمشهر(پس
1820334902خرمشهر(دختران متوفى) 5-باقردشتى زاده به ش 
ــتيان به ش ش 3249  ــى) 6-ماهزاده دش ش 616 آبادان(پدرمتوف
خرمشهر(مادر متوفى) والغيراينك با انجام تشريفات قانونى مراتب 
مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا كسى اعتراض دارد يا وصيت 
نامه از متوفى نزد او باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به دادگاه 
تقديم دارد و اال گواهى صادر و هر وصيت نامه بجز سرى و رسمى كه 

بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است 952/م/الف
رئيس شعبه 7شوراى حل اختالف خرمشهر

  
فقدان سند مالكيت  

ــيد طالب ضيائى با وكالت آقاى احمد مگصوصى طبق  آقاى س
وكالت نامه شماره 20469—96/7/11 دفتر312خرمشهر بموجب 
ــده در دفتراسناد رسمى شماره  ــهاد محلى گواهى ش 2برگ استش
ــل  ــماره مسلس ــند مالكيت بش ــت كه س ــادان  مدعى اس 304آب
ــالك  86/1بخش 7  ــدانگ پ ــه شش ــوط ب ــف90 مرب 643240ال
ناحيه27خرمشهرمورد ثبت شماره 149صفحه 490دفترجلد اول  
ــناد  ــماره9200203—93/1/25 واحداجراى اس كه  برابر نامه ش
رسمى خرمشهر در رديف 13972 در قيد بازداشت است ومازاد اول 
آن برابر نامه شماره 950040—95/6/18 اجراى احكام شعبه سوم 
حقوقى خرمشهر در رديف الكترونيكى 139505817004000103 
ــماره 950565— ــت همچنين برابر نامه ش ــت اس درقيد بازداش

ــازاد دوم ملك در رديف  ــهر م 95/6/20 اجراى احكام مدنى خرمش
ــت است  الكترونيكى 139505817004000124 درقيد بازداش
ومازاد سوم ملك برابر نامه شماره 95004—95/9/13 اجراى احكام 
ــف الكترونيكى  ــهر در رديف در ردي ــوم حقوقى خرمش ــعبه س ش
ــت است همچنين مازاد  1395058170040033 درقيد بازداش
ــماره960581—96/4/20 اجراى احكام  چهارم ملك برابر نامه ش
ــف 139605817004000340 درقيد  ــهر در ردي مدنى خرمش
ــماره 9600132— ــت ومازا پنجم نيز برابر نامه ش ــت اس بازداش

ــف  ــهر در ردي ــمى خرمش ــناد رس ــراى اس ــد اج 96/7/29 واح
ــت است،وبعلت سهل  139605817004000680درقيد بازداش
انگارى  مفقود شده ودرخواست صدور سند مالكيت نموده است لذا 
ــراى تبصره1 اصالحى ماده 120آيين نامه قانون ثبت مراتب  در اج
اعالم تاهركس كه مدعى انجام معامله ويا وجود سند مالكيت مذكور 
درنزد خود ميباشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت 10روز اعتراض 
خود را كتبا“وضمن ارائه اصل سند مالكيت ويا سند خريدارى به اين 
ــند مالكيت المثنى بنام مالك  اداره اعالم نمايد ودرغير اينصورت س
ــده واز درجه اعتبار ساقط خواهد  ــناد مالكيت مفقود ش صادرواس

شد.949/م/الف     
رئيس اداره ثبت اسناد وامالك خرمشهر-احمدى زاده

-------------------------------
آگهي فقدان سند مالكيت

آقاى عباس رجبى باوكالت از طرف آقاى مهدى ساسان تورجى 
ــط دفترخانه 1613 تهران با  برابر وكالتنامه 13008- 96/9/7 توس
تسليم دو برگ استشهاد محلي مصدق به مهر دفترخانه 29 همدان 
مدعي است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك 10/54615 
ــت 90163  صفحه 317  ــك كه به نامش ذيل ثب ــع در حومه ي واق
ــى در بيع شرط به علت سهل  ــابقه ثبت دارد ونزد كس دفتر621 س
انگارى مفقود گرديده. لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين 
نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهى مى شود تا هر كس مدعى انجام 
معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهي طى مدت 10روز به اداره ثبت اسناد و امالك مراجعه وضمن 
ــند مالكيت ويا سند معامله اعتراض كتبى خود را كتباً  ارائه اصل س
تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت واخواهى و نرسيدن اعتراض ويا 
ــه نگردد  ــند مالكيت ارائ ــل س ــه اص ــراض چنانچ ــورت اعت در ص

سندمالكيت المثنى به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد.
ــناد و  ــف:3973 على زيورى حبيبى- رئيس اداره ثبت اس م ال

امالك منطقه 1 شهرستان همدان
-------------------------------
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه 9600343 تهران برابر 

ماده 18 آيين نامه اجراى اسناد رسمى 
ــماره ملى  ــد على اصغر ش ــل نادرى فرزن ــيله به كمي بدينوس
3920318463 ومحمدترك ازندريانى فرزند صفرعلى شماره ملى 
ــاكن همدان بلوار  ــماره شناسنامه 65 هردوس 3933907901 ش
ــتى 6571844354 ابالغ مى  هگمتانه پروژه دانش پالك 2 كدپس
ــندرهنى شماره  ــعيد فرهادى ستار به استناد س ــود كه آقاى س ش
ــت وصول  ــهر جه ــر 77 اسالمش ــورخ 95/12/23 دفت 16929 م
1/050/000/000ريال تا روز تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه 
شما اجرائيه صادر نموده وپرونده اجرائى به كالسه 9600343در اين 
اداره تشكيل شده وطبق گزارش 96/8/14 مامورپست محل اقامت 
شما ره شرح متن سندشناخته نشده لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق 
ــرا مفاد اجرائيه فقط يكبار در يكى از روزنامه  ــاده 18 آئين نامه اج م
ــود وچنانچه ظرف ده روز از  ــارمحلى اگهى مى ش هاى كثيراالنتش
ــوب مى گردد نسبت به پرداخت  تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس
بدهى اقدام ننماييد مورد وثيقه مندرج در سند رهنى فوق باتقاضاى 
بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته واز حاصل فروش آن 

طلب بستانكار وحقوق دولتى استيفا خواهد شد.
تاريخ انتشار:1396/9/20

ــدان – جالل  ــمى هم ــناد رس ــس اداره اجراى اس 3978 ريي
حدادى

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

خواهان ها : 1-آقاى عليرضا محرمى شرفه فرزند احمد 2-خانم 
زهرا محرمى شرفه فرزند احمد 3- خانم منيره محرمى شرفه فرزند 
ــانى پارس آباد  احمد با وكالت آقاى على  على پور فرزند حيدر به نش
انتهاى خيابان سلمان فارسى جنب ساختمان مهتاب خوانده : آقاى 
ــانى مجهول المكان  ــرفه فرزند خان اوغالن به نش احمد محرمى ش
ــته : مطالبه نفقه راى  –پارس آباد خيابان مطهرى كوچه 22 خواس
قاضى شورا در خصوص دعوى خانم زهرا منيره محرمى شرفه وآقاى 
ــرفه با وكالت آقاى على على پور به طرفيت آقاى  عليرضا محرمى ش
ــرفه فرزند خان اوغالن به خواسته صدور حكم بر  احمد محرمى ش
محكوميت خوانده به پرداخت نفقه از تاريخ تقديم دادخواست لغايت 
زمان اجراى حكم با جلب نظر كارشناس وبا احتساب كليه خسارات 
قانونى اعم از هزينه دادرسى وحق الوكاله اجماال بدين شرح كه وكيل 
ــت تقديمى اظهار نموده موكلين وى برابر  خواهان ها در دادخواس
سند رسمى شناسنامه ها مضبوط در پرونده فرزندان شرعى وقانونى 
ــده از تاريخ 96/2/13تقديم  ــد وخوان خوانده محترم بوده ومى باش
دادخواست وفرزندانشان را رها كرده ونفقه اى پرداخت ننموده است 
ــط والده ايشان پرداخت مى  وكليه هزينه هاى زندگى موكلين توس
ــرح فوق تقاضاى رسيدگى وصدور حكم نموده است  گردد لذا به ش
ــت  دادگاه با توجه به اوراق ومحتويات پرونده از جمله تصوير رو نوش
ــوط 21/699342-147238- ــاى مضب ــنامه ه ــند شناس س
14/483210ثبت احوال كشور در شهرستان پارس آباد رابطه نسبى 
ــته وبا استماع  (پدروفرزندان) بين خواهان ها وخوانده را محرز دانس
ــه دادرسى كه شرح دادخواست  اظهارات وكيل خواهان ها در جلس
تقديمى تقاضاى رسيدگى وصدور حكم نموده است وتوجها به اينكه 
خوانده عليرغم ابالغ اخطاريه در جلسه دادرسى حاضر نشده واليحه 
ــاده 1199و1206قانون  ــال ننموده وبا عنايت به مقررات م اى ارس
مدنى كه مقرر داشته است نفقه اوالد بر عهده پدر است ونظر به اينكه 
خوانده دليلى حاكى از پرداخت نفقه وبرائت ذمه به دادگاه ارائه نموده 
است ونيزنظريه كارشناسى مصون از هر گونه تعرض باقى مانده وبا 
ــلم قضيه منطبق مى باشد على هذا شورا دعوى  اوضاع واحوال مس
ــواد  م ــه  ب ــتناد  اس ــا  وب ــته  دانس وارد  را  ــا  ه ــان  خواه

ــى ومواد198و519قانون آيين  ــون مدن 1181و1199و1196قان
دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت نفقه از تاريخ 
تقديم دادخواست لغايت تا زمان اجراى حكم هركدام به مدت 2ماه 
ــته  ــا به مبلغ 17/920/000ريال از بات اصل خواس و4روز مجموع
ــى ومبلغ  ــه كارشناس ــت هزين ــال از باب ــه ميليون ري ــغ س ومبل
ــق الوكاله وكيل بر  ــى وح ــال از بابت هزينه دادرس 1/785/000ري
ــادر واعالم مى گرددراى  ــرار دادابرازى در حق خواهان ص مبناى ق
صادره غيابى بوده وظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در 
همين شعبه وپس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف مدت بيست روز 
ــتان  از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهى دردادگاه عمومى شهرس

پارس آباد مى باشد.
ــوراى حل اختالف  ــعبه پنجم ش ــى ش ــف: 7088          قاض م ال

شهرستان پارس آباد  
-------------------------------

آگهى  حصروراثت
خانم  رقيه صداقت خواه  داراى  شناسنامه  بشماره  668به  شرح  
پرونده  كالسه  1361-96 اين شورا  درخواست  گواهى  حصر وراثت  
نموده  و چنين  توضيح  داده  كه  شادروان  براتعلى صداقت خواه به  
ــنامه  17158در تاريخ 96/9/3 در  اردبيل  اقامتگاه   ــماره  شناس ش
دائمى  خود  بدرود  حيات  گفته  ورثه  آن  مرحوم  منحصر  است  به  
:  1- رقيه صداقت خواه  فرزند براتعلى به  ش  ش   668دخترمتوفى  
ــه  ش  ش    ــى ب ــد براتعل ــواه  فرزن ــت خ ــه صداق . 2- رومي
ــى3- راويه صداقت خواه  فرزند براتعلى به  ش   112317دخترمتوف
ــريفات  مقدماتى   ــا  انجام  تش ــك  ب ــى اين ش   94893دخترمتوف
درخواست  مزبور  را  در يك  نوبت  آگهى  مينمايد  هر كس  اعتراض 
دارد  و  يا  وصيت  نامه اى  از  متوفى  نزد او  باشد  از  تاريخ  نشر  آگهى  
ــادر  و  هر   ــم  دارد  و اال  گواهى  ص ــورا  تقدي ــك  ماه  به  ش ــرف  ي ظ
وصيتنامه  جز  سرى  و  رسمى  كه  بعد از  موعد  ابراز  شود  از  درجه  
اعتبار  ساقط  و  باالاثر  خواهد  بود  .                                            

رئيس  شعبه 11شوراى  حل  اختالف  شهرستان اردبيل
-------------------------------

آگهى مزايده اموال غير منقول 
شماره پرونده اجرايى 950391/ب/ج به موجب پرونده شماره 
ــم دادگاه عمومى  ــعبه پنج 9509980409500002صادره : ش
حقوقى اردبيل خواهان: سكينه قاسمى همدانى خوانده : حميد رضا 
قبادى  دستور فروش ملك ششدانگ يك باب خانه به شماره پالك 
ــش 1اردبيل به آدرس اردبيل محله  ــر فرعى از 3049اصلى بخ صف
اوچدكان كوچه هدى پالك 7و9مى باشد با توجه به تقاضاى خواهان 
مبنى بر فروش آن و.ارجاع به كارشناس رسمى بصورت ذيل توصيف 
وتعرفه شده است ملك مورد ارزيابى : ششدانگ يك باب خانه با سند 
مالكيت به مساحت عرصه 381/60متر مربع واعيانى آن شامل چند 
جزئى متصل به هم بصورت ساختمانى در يك طبقه با قدمت حدود 
ــال به مساحت 279متر مربع احداث شده است .از مساحت  120س
ــمتى در طرح تعريض كوچه قرار خواهد  كل 381/60متر مربع قس
گرفت كه الباقى پس از تعريض به مساحت 310متر مربع خواهد بود 
ارزش ششدانگ پالك مرقوم با در نظر گرفتن موقعيت وقابليت ونوع 
ــه مبلغ  ــل موثر ب ــاير عوام ــك وس ــوع مل ــن ن ــاخت وهمچني س
4/850/000/000ريال معادل چهار صدوهشتادوپنج ميليون تومان 
بر آورد ميگردد (قيمت دوسهم از 14سهم مشاع727/500/000ريال 
ــده  معادل هفتادودو ميليون وهفتصدوپنجاه هزارتومان بر آورد ش
ــورخ  ــنبه م ــار ش ــه روز چه ــده ب ــه مزاي ــن جلس ــت ) بنابراي اس
1396/9/29ساعت10:30الى11صبح در اتاق اجراى احكام مدنى 
ــهرك ادارى ساختمان دادگاه هاى حقوقى  شعبه پنجم واقع در ش
اردبيل طبقه زيرين در حضور نماينده محتر م دادسرا بر گزار خواهد 
شد مزايده از مبلغ معينه كارشناسى مزبور شروع وبه  باالترين قيمت 
پيشنهادى فروخته خواهد شد طالبين مى توانند در موعد مقرر فوق 
در جلسه مزايده شركت نموده وقيمت پيشنهادى خودشان را اعالم 
ــد وازبرنده  ــد مورد مزايده به باالترين قيمت واگذار خواهد ش نماين
مزايده در صورت عدم پرداخت كل ثمن معامله فى المجلس ده در 
صداخذ  ونسبت به پرداخت مابقى آن حداكثر يك ماه مهلت خواهد 
ــت در صورت عدم واريزى در مهلت مقرره ده در صد واريزى به  داش
ــد ضمنا كليه مخارج قانونى به  ــع صندوق دولت ضبط خواهد ش نف

عهده محكوم عليه خواهد بود 
دفتر شعبه پنجم اجراى احكام مدنى دادگسترى  اردبيل
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دادنامه 
پرونده كالسه 9609984612200525 شعبه دوم شوراى حل 

اختالف شهرستان شاهين دژ تصميم نهايى شماره 
ــانى  ــور فرزند محمود به نش ــن پ ــين حس خواهان اقاى حس

آذربايجان غربى –شاهين دژ –خ كارگر
خواسته گواهى حصروراثت نامحدود 

ــنامه 138 باستناد  ــماره شناس ــين حسن پور به ش اقاى حس
ــهادتنامه وگواهى فوت ورونوشت شناسنامه ورثه درخواستى به  ش
شماره 960579 تقديم اين شورا نموده چنين اشعار داشته است كه 
ــنامه 5 درتاريخ 94/4/17  ــادروان نازدار بابائيان به شماره شناس ش

درگذشته وورثه وى درهنگام درگذشت عبارتند از :
1-مسلم حسن پور فرزند محمود شماره ملى 29387612953 

متولد 1339 صادره شاهين دژ پسرمتوفى
2-شاهرخ حسن پور فرزند محمود شماره ملى 2938782314 

متولد  1345 صادره شاهين دژ پسرمتوفى
ــماره ملى  ــد محمود ش ــو فرزن ــور قوزل ــن پ ــرداد حس 3-مه

2938781725 متولد 1350 صادره شاهين دژ پسرمتوفى
4-حسين حسن پور فرزند محمود شماره ملى 22939501114 

متولد 1360 صادره شاهين دژ پسرمتوفى
ــماره ملى  ــود ش ــو فزند محم ــور قوزل ــن پ ــه حس 5-مرضي

2938782251 متولد 1354 صادره شاهين دژ دخترمتوفى
ــماره ملى  ــد محمود ش ــو فرزن ــور قوزل ــن پ ــيرزاد حس 6-ش

2938782268 متولد 1351 صادره شاهين دژ پسرمتوفى
ــماره ملى  ــود ش ــد محم ــو فرزن ــور قوزل ــن پ ــه حس 7-رقي

2938279401 متولد 1358 صادره شاهين دژ دخترمتوفى
اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبوررادريك نوبت 
ــراض دارد ويا وصيتنامه  ــى اعت يك مرتبه اگهى مى نمايد تاهركس
ازمتوفى نزد او مى باشد ازتاريخ نشرنخستين اگهى ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهى صادرخواهدشد.132
يحيى رحيمى –قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان 

شاهين دژ
-------------------------------

ابالغ وقت رسيدگى
ــاى داريوش خدايى  ــى باوكالت اق ــان اقاى محمدمكعل خواه
دادخواستى بطرفيت خوانده نسرين پرواز فرزند نورعلى به خواسته 
ــه  ــماره پرونده كالس ــعبه ارجاع وبه ش مطالبه مطرح كه به اين ش
9609984469100490 شعبه41 شوراى حل اختالف شهرستان 
ــاعت9 تعيين كه  ــيدگى مورخ 96/11/2 س اروميه ثبت ووقت رس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده73 قانون ايين دادرسى  ــب دس حس
ــت خواهان  ــى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس مدن
ــار اگهى مى گردد  ــى از جرايد كثيراالنتش ــب يك نوبت دريك مرات
ــى به دفتردادگاه  ــار اگه ــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش تاخوان
ــخه ثانى دادخواست  ــانى كامل خود،نس مراجعه وضمن اعالم نش
ــيدگى دردادگاه  ــم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رس وضمائ

حاضرگردد.1568
شعبه41 شوراى حل اختالف شهرستان اروميه 

-------------------------------
آگهى ابالغ

ــناد رسمى   اجراييه موضوع ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اس
الزم االجرابدين وسيله به خانمها فاطمه محيط آبادى و فرناز احسانى 
ــانى فرزند ضرغام به  ــانى ورثه مرحوم داود احس و آقاى فرهاد احس
ــان خيام كوچه  ــانى: قزوين،خياب ــى 4898558348 به نش كدمل
مصاليى پالك 16 ابالغ مى شود كه آقاى محسن صفارفرد به استناد 
ــماره 963548 و 070408 و070406و 350343  ــاى ش چكه
ــاورزى  ــك كش و350341 و 350342 و 824557 و 350313 بان
مجموعا مبلغ 950/000/000 ريال طبق مقررات عليه شما اجراييه 
ــه 9600647 در اداره اجراى  صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
اسناد رسمى قزوين تشكيل شده و طبق گزارش واصله به علت عدم 
حضور شما در محل اقامتتان ابالغ اجرائيه ميسور نگرديده است لذا 
ــتانكار طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجراييه  بنا به تقاضاى بس
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى كه روز  ش
ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.894/م.الف 
تاريخ انتشار:96/9/20

معاون اداره اجراى اسناد رسمى قزوين-كرمى
-------------------------------

آگهى حصر وراثت
ــم مرضيه صديقى گيالنى با وكالت زينب كلهر فرزند ناصر  خان
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 10136 ب ــنامه ش داراى شناس
كالسه960556از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
ــدرى فرزند محمدباقر به  ــادروان زهرا اش چنين توضيح داده كه ش
شناسنامه 241 در تاريخ 96/7/7اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-مرجان صديقى گيالنى ش.ش9169 صادره از تهران دختر 

متوفى
2-مرضيه صديقى گيالنى ش.ش10136 صادره از تهران دختر 

متوفى
ــت مزبور را در يك  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى دارد و يا وصيتنامه از  ــى اعتراض ــت آگهى مينمايد تا هر كس نوب
ــر آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا  ــد از تاريخ نش متوفى نزد او باش

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 10 شوراى حل اختالف شهرقزوين

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

خانم خديجه گروسى فرزند ابراهيم داراى شناسنامه شماره 75 
ــه 960739 از اين شورا درخواست  ــت به كالس ــرح دادخواس به ش
ــادروان اسالم  گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش
ــخ  ــنامه 2335 در تاري ــه شناس ــى ب ــد عيوضعل ــرى فرزن نصي
1396/9/2اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- محمد ياسر نصيرى ش.ش4312877671 پسر

2-فاطمه نصيرى ش.ش4311896565 دختر
3- زهرا نصيرى ش.ش4312652041 دختر

4- خديجه گروسى ش.ش75 همسر
5-معصومه اسفنديارى نوزاد فرد ش.ش1111 مادر

6-عيوضعلى نصيرى ش.ش 167 پدر
ــت مزبور را در يك  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى دارد و يا وصيتنامه از  ــى اعتراض ــت آگهى مينمايد تا هر كس نوب
ــر آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا  ــد از تاريخ نش متوفى نزد او باش

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 6 شوراى حل اختالف شهرقزوين

-------------------------------
اجرائيه 
مشخصات محكوم له/ محكوم لهم 

نام:على نام خانوادگي:سهرابى نام پدر:حسين نشاني: قزوين- خ 
توحيد ك مسجد قدس رضوى پ 10

 مشخصات محكوم عليه/ محكوم عليهم
نام:ابوالفضل نام خانوادگي:پيرمردوند چگينى نشاني:قزوين- 

جاده رشت روستاى بوئينك
ــم مربوطه به  ــراي حك ــت اج ــب درخواس ــوم به:بموج محك
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــماره9510092823500317 وش ش
ــت به پرداخت  9509972823500229 محكوم عليه محكوم اس
ــته و 115000 ريال بابت  ــه عنوان اصل خواس ــال ب 6000000 ري
ــى درحق خواهان محكوم و اعالم مى دارد كه اجراى  هزينه دادرس
احكام شورا مكلف است كه خسارت تاخير تاديه چك فوق الذكر را از 
ــر رسيد آن مورخ 1391/6/29 لغايت اجراى حكم بر طبق  تاريخ س
شاخص بانك مركزى محاسبه و از خوانده اخذ ودر حق محكوم له و 

پرداخت نيم عشر دولتى در حق اجرا.
ــوراى حل اختالف  ــعبه 25 ش متصدى امور دفترى دادگاه ش

شهرستان قزوين 
-------------------------------

دادنامه
پرونده كالسه 9609982822500326شعبه 15 شوراى حل 
ــماره  ش ــى  نهاي ــم  تصمي ــن  قزوي ــتان  شهرس ــالف  اخت

9609972822500553
ــم به نشانى قزوين-  خواهان: آقاى تيمور حمزهء  فرزند ابوالقاس

خ- نواب شمالى باالتر از فلكه حسن پور نبش كوچه 104 پ 199
ــيرقلى  به نشانى مجهول  ــريفى فرزند ش خوانده: خانم ليال ش

المكان 
خواسته: مطالبه وجه چك

راى قاضى شورا:در خصوص دعوى خواهان تيمور حمزه ء فرزند 
ابوالقاسم  بطرفيت خوانده ليال شريفى به خواسته مبلغ 10000000 
ــماره 9/429858 و 9/429857  ريال وجه 2 فقره چك بانكى به ش
ــماره  ــه ش ــارى ب ــاب ج ــورخ 96/3/5 و 96/3/20 از حس م
2150300827006 عهده بانك سپه با احتساب خسارات دادرسى 
ــرح كه خواهان مدعى شده به موجب 2 فقره  و تاخير تاديه بدين ش
ــك فوق التوصيف مبلغ 10000000 ريال از خوانده طلبكار مى  چ
باشد كه مشار اليه با وصف مراجعات متعدد از تاديه دين خود امتناع 
مى نمايد شورا با عنايت به خواسته مطروحه و مداقه در مفاد مدلول 
ــده و على االصول  چك موصوف كه بر طبق مقررات قانونى صادر ش
ــتمرارذمه  ــتغال و اس وجود و بقاى آن در يد خواهان ، ظهور در اش
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و از آن جايى كه 
خوانده دعوى با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر نشده و 
ــوده و بدين ترتيب  ــه اى نيز به اين مرجع تقديم ننم ــه دفاعي اليح
مستندات دعوى و خواسته مطروحه مصون از هر گونه ايراد و تعرض 

ــورا با توجه به مراتب مطروحه دعواى  خوانده باقى مانده از اين رو ش
خواهان را وارد و ثابت دانسته و با استناد به مواد 198 ، 515 ، 519 و 
ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور  ــون آيين دادرس 522 از قان
ــاده 2 قانون صدور چك مصوب 1376  ــى و تبصره الحاقى به م مدن
ــاريه تبصره  ــخيص مصلحت نظام و ماده واحده استفس مجمع تش
ــارت و مواد 9 و 27 از قانون  ــور و مواد 310 و 313 از قانون تج مذك
ــوراهاى حل اختالف خوانده را به پرداخت 10000000 ريال به  ش
ــته و 420000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق  عنوان اصل خواس
خواهان محكوم و اعالم ميدارد كه اجراى احكام شورا مكلف است كه 
ــارت تاخير تاديه چك هاى فوق الذكر را از تاريخ سر رسيد هر  خس
كدام به شرح فوق لغايت اجراى حكم بر طبق شاخص بانك مركزى 
محاسبه و از خوانده اخذ و در حق خواهان ايصال نمايد. راى صادره 
غيابى بوده و ظرف مدت بيست روز از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و پس از گذشت مدت مذكور ظرف بيست روز قابل تجديد نظر 

خواهى نزد محاكم محترم عمومى حقوقى قزوين مى باشد
 قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

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

وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاى بهرام على اكبرى 
ــتى به طرفيت خوانده بهرام  خواهان خانم مهرى چگينى دادخواس
على اكبرى به خواسته استرداد وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
به شماره پرونده كالسه 9609982823300462 شعبه23 شوراى 
ــيدگى مورخ  ــت و وقت رس ــتان قزوين ثب ــالف شهرس ــل اخت ح
1396/10/23 ساعت 16:30تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدنى به علت مجهول المكان 
بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
ــرف يك ماه پس از تاريخ  ــار آگهي ميگردد تاخوانده ظ كثيراالنتش
انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود 
نسخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه23 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

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

وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاى حجت اله باجالن 
فرزند قدرت اله خواهان آقاى شهرام كيماسى دادخواستى به طرفيت 
خوانده آقاى حجت اله باجالن به خواسته مطالبه وجه چك مطرح 
ــه  ــده كالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه اي ــه ب ك
9609982823300391 شعبه 23 شوراى حل اختالف شهرستان 
ــاعت 16:15  ــيدگى مورخ 1396/10/30 س قزوين ثبت و وقت رس
ــب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين  تعيين كه حس
ــت  ــي مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس دادرس
ــار آگهي  ــت در يكي از جرايد كثيراالنتش ــان مراتب يك نوب خواه
ــار آگهي به دفتر  ميگردد تاخوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش
دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثانى دادخواست 
ــيدگي در دادگاه  ــم رادريافت ودروقت مقرر فوق جهت رس وضمائ

حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه23 شوراى حل اختالف شهرستان قزوين

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

دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهى به تجديدنظر خواندگان 
ــى دوز  ــى و هادى گرج ــد عظيم ــان احم ــكان آقاي ــول الم مجه
تجديدنظرخواه آقاى حسن سبزيكاران دادخواست تجديدنظرخواهى 
به طرفيت تجديدنظر خواندگان احمد عظيمى و هادى گرجى دوز و 
غيره نسبت به دادنامه شماره 9409972810300793 در پرونده 
كالسه 940396 شعبه سوم حقوقى قزوين تقديم كه طبق موضوع 
ــي مدنى به علت مجهول المكان  ماده 73 و 346 قانون آيين دادرس
بودن دو نفر از تجديدنظر خواندگان مذكور مراتب تبادل لوايح يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا تجديدنظرخواه 
خوانده ظرف ده روز پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
ــخه ثانى دادخواست وضمائم  ــاني كامل خود نس وضمن اعالم نش
ــخى دارد كتبا به اين  ــى رادريافت و چنانچه پاس تجديدنظرخواه
دادگاه ارائه نمايد. در غير اينصورت پس از انقضاء مهلت مقرر قانونى 

نسبت به ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر اقدام خواهد شد.
ــعبه 3 دادگاه عمومى حقوقى  ــى ش ــر دفتر دادگاه حقوق مدي

قزوين

آگهى حصر وراثت
ــالل داراى  ــيد ج ــمى فرزند س ــيد عليرضا رزاز هاش آقاى س
شناسنامه شماره 38 به شرح دادخواست به كالسه 960645 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ــيد جالل رزاز هاشمى فرزند سيد حسن به شناسنامه  شادروان س
404 در تاريخ 1396/7/27اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سيد عليرضا رزاز هاشمى ش.ش38 پسر

2-سيد جالل رزاز هاشمى ش.ش80905 پسر
3- زهرا بيگم رزاز هاشمى ش.ش 183 دختر

4- مهين السادات رزاز هاشمى ش.ش905 دختر
5-بتول مالئكه رحمت ش.ش 289 همسر

ــت مزبور را در يك  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــى دارد و يا وصيتنامه از  ــى اعتراض ــت آگهى مينمايد تا هر كس نوب
ــر آگهى ظرف مدت يك ماه به شورا  ــد از تاريخ نش متوفى نزد او باش

تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه 3 شوراى حل اختالف شهرقزوين

-------------------------------
آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 -آئين نامه تعيين 
تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
ــتقر در اداره  ــادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس آراى ص
ــتان خرم آباد بشرح ذيل :  1-پرونده  ــناد و امالك شهرس ثبت و اس
ــماره 7771 مورخ 96/8/10 به تقاضاى  ــه 517/96 و راى ش كالس
عنبر بانو دوستي فرزند علي پاشا نسبت به ششدانگ يك باب عمارت 
ــاحت 110/32 متر مربع مجزى شده از پالك 2075–اصلى  به مس
واقع در بخش يك خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رسمى 
ــيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در  ) حاج محمد خرم آبادي.رس
اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــاير  ــه 15 روز  جهت اطالع مالكين و س ــت به فاصل ــمى دو نوب رس
ــار  و محلى آگهى انتشار و  صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتش
ــخاص نسبت به مورد  ــتا ها الصاق تا چنانچه اش عالوه بر آن در روس
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ 
الصاق  به مدت 2 ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  
ــادرت به تقديم  ــليم اعتراض مب ــدت يك ماه از تاريخ تس ظرف م
ــدام و گواهى تقديم  ــالح  اق ــع قضايى ذيص ــت به مراج دادخواس
دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به 
ارائه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى 
عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/9/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/5

محمدعلى ابراهيمى كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 
آباد م الف 4154702

-------------------------------
آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 -آئين نامه تعيين 
تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
ــتقر در اداره  ــادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس آراى ص
ــتان خرم آباد بشرح ذيل :  1-پرونده  ــناد و امالك شهرس ثبت و اس
كالسه 1380  و راى شماره 4904  مورخ 96/5/29 به تقاضاى ولي 
ــبت به ششدانگ يك باب عمارت به  اله نوري زاده فرزند ميررضا نس
مساحت 2529/12 متر مربع مجزى شده از پالك 107–اصلى واقع 
ــمى )  ــاد خروجى از مالكيت مالك اوليه (رس ــش نه خرم آب در بخ

خانجان رضايي.
ــه 1268  و راى شماره 5610  مورخ 96/6/12  2- پرونده كالس
به تقاضاى اميري قالوند فرزند ويسالي نسبت به ششدانگ يك قطعه 
زمين محل پرورش اسب به مساحت 20000 متر مربع مجزى شده 
ــش 6 خرم آباد خروجى از مالكيت  ــالك 48–اصلى واقع در بخ از پ

مالك اوليه (رسمى ) اميري قالند.
ــه 1386  و راى شماره 4907  مورخ 96/5/29  3- پرونده كالس
ــبت به ششدانگ يك  به تقاضاى جعفر نوري زاده فرزند ميررضا نس
ــده از پالك  ــاحت 482/11 متر مربع مجزى ش باب عمارت به مس
ــرم آباد خروجى از مالكيت مالك  ــى واقع در بخش نه خ 107–اصل
اوليه (رسمى ) خانجان رضايي.رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب 
در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير  س
ــار  و محلى آگهى انتشار و  صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتش
ــخاص نسبت به مورد  ــتا ها الصاق تا چنانچه اش عالوه بر آن در روس
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ 
الصاق  به مدت 2 ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك 

شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  
ــادرت به تقديم  ــليم اعتراض مب ــدت يك ماه از تاريخ تس ظرف م
ــدام و گواهى تقديم  ــالح  اق ــع قضايى ذيص ــت به مراج دادخواس
دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به 
ارائه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى 
عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/9/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/10/5

محمدعلى ابراهيمى كفيل ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 
آباد

-------------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاده13 آئين نامه قانون تعيين  ــى موضوع ماده3 قانون و م آگه

تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 761 مورخ 1396/08/02 هيات اول موضوع  برابر رأى ش
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــك پلدختر تصرفات  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت مل ــمى مس رس
ــناس فرزند بهارى  مالكانه بالمعارض متقاضى خانم فرخى حق ش
بشماره شناسنامه 642 صادره از خرم آباد در ششدانگ عرصه واعيان 
ــكونى به مساحت87 متر مربع پالك1 فرعى از  يكباب عمارت مس
ــتان پلدختر موسوم به  116 اصلى واقع در بخش 7خرم اباد شهرس
كاوكالى خريدارى از مالك رسمى آقاى شيخمراد نورعليوند محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس 
از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست 
ــت در صورت  ــى تقديم نمايند. بديهى اس ــود را به مراجع قضاي خ
ــند  ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكور و ع انقض

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول:1396/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:1396/09/20

جهانگير آزاد بخت رئيس ثبت اسناد و امالك پلدختر
-------------------------------

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــورخ  م ــماره 139460325003000294  ش رأى  ــر  براب
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــات موضوع قان 1396/03/10هي
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ثبت ملك دلفان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى سيدعلى 
ظهرابى دره پهلوان در ششدانگ يكباب عمارت به مساحت 94/47 
متر مربع قسمتى از پالك 21 اصلى واقع در بخش 12 استان لرستان 
شهرستان دلفان الفت آباد خريدارى از مالك رسمى آقاى الفت بگ 
ــت.لذا به منظور اطالع عموم  ــى الفت آبادى محرز گرديده اس همت
ــود در صورتى كه  ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش مرات
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــخاص نسبت به صدور س اش
ــند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  باش
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم  تاريخ تسليم اعتراض،دادخواس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  نمايند. بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 449
ــين خليلى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان  اميرحس

نورآباد دلفان                                                  
تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/09/20

-------------------------------
آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــورخ  م ــماره 139460325003000887  ش رأى  ــر  براب
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــات موضوع قان 1396/07/12هي
اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 
ــت ملك دلفان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد  ثب
ــدانگ يكباب عمارت به مساحت 81 متر  باقرعزيزى نسب در شش
مربع قسمتى از پالك 8 فرعى از 21 اصلى واقع در بخش 12 استان 
لرستان شهرستان دلفان دره مشترى خريدارى از مالك رسمى آقاى 
بهرام شريفى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از  به صدور س

تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
ــدم وصول اعتراض طبق  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وع اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.م الف 450
ــين خليلى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان  اميرحس

نورآباد دلفان                                                  
تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/05
تاريخ انتشار نوبت دوم1396/09/20

-------------------------------
آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 -آئين نامه تعيين 
تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
ــتقر در اداره  ــادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس آراى ص
ــتان خرم آباد بشرح ذيل :  1-پرونده  ــناد و امالك شهرس ثبت و اس
ــه 1269 و راى شماره 6822 مورخ 96/7/16 به تقاضاى علي  كالس
مير دريكوندي فرزند علي رضا نسبت به ششدانگ يكباب عمارت به 
ــالك 17 فرعي از  ــده از پ ــر مربع مجزى ش ــاحت 73/52 مت مس
10–اصلى واقع در بخش 2 خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه 

(رسمى ) روح اله يوسفي.
  2- پرونده كالسه 214 و راى شماره 6825 مورخ 96/7/16 به 
ــدانگ  ــبت به شش تقاضاى علي رضا مير دريكوند فرزند عبدال نس
ــاحت 104 متر مربع مجزى شده از پالك 17  يكباب عمارت به مس
ــش 2 خرم آباد خروجى از مالكيت  ــي از 10–اصلى واقع در بخ فرع
مالك اوليه (رسمى ) روح اله يوسفي.رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد 
مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى 
ــند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و  فاقد س
ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار 
ــتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  و عالوه بر آن در روس
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ 
الصاق  به مدت 2 ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  
ــادرت به تقديم  ــليم اعتراض مب ــدت يك ماه از تاريخ تس ظرف م
ــدام و گواهى تقديم  ــالح  اق ــع قضايى ذيص ــت به مراج دادخواس
دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به 
ارائه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى 
عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/9/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/20
محمدعلى ابراهيمى رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 

آبادم الف 4154631
-------------------------------
آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 -آئين نامه تعيين 
تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
ــتقر در اداره  ــادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس آراى ص

ثبت و اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذيل :  
1-پرونده كالسه 1251/95 و راى شماره 3635 مورخ 96/5/4 
به تقاضاى علي رخشان فرزند ولي رخشان نسبت به ششدانگ يك 
ــده از پالك  ــاحت 382/29 متر مربع مجزى ش ــه مس ــاب گاراژ ب ب
1988–اصلى واقع در بخش يك خرم آباد خروجى از مالكيت مالك 
ــمى ) حاج اكرم سپهوند .رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد  اوليه (رس
مراتب در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى 
ــند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و  فاقد س
ساير صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار 
ــتا ها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد  و عالوه بر آن در روس
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ 
الصاق  به مدت 2 ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  
ــادرت به تقديم  ــليم اعتراض مب ــدت يك ماه از تاريخ تس ظرف م
ــدام و گواهى تقديم  ــالح  اق ــع قضايى ذيص ــت به مراج دادخواس
دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به 
ارائه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى 
عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/9/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/20
محمدعلى ابراهيمى رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 

آبادم الف 4154632

آگهي  موضوع  ماده  3  قانون  و ماده  13 آيين  نامه  
قانون  تعيين  تكليف  وضعيت  ثبتي  و اراضي  و  

ساختمانهاي  فاقد  سند  رسمي
برابرراي صادره  هيات اول موضوع  قانون  تعيين  وضعيت  ثبتي  
ــند  رسمي  مستقر  در  واحد  ثبتي  ــاختمانهاي  فاقد  س اراضي  و  س
نمين    تصرفات  مالكانه  و  بالمعارض  متقاضيان  كه ذيال اعالم مي 
ــمي محرز  گرديده  است  و  لذا به اطالع  گردداز مالكيت مالكان رس
عموم مراتب در دو نوبت  به  فاصله  15  روز  اگهي  ميشود  در صورتي  
ــخاص  نسبت  به  صدور  سند  مالكيت  متقاضيان  اعتراضي   كه  اش
ــار  اولين  آگهي  به  مدت   ــند  مي  توانند  از  تاريخ  انتش ــته  باش داش
ــيد   ــليم  و  پس  از  اخذ  رس دوماه  اعتراض  خود  را  به اين اداره  تس
ظرف  مدت  يك  ماه  از  تاريخ  تسليم  اعتراض  دادخواست  خود را  
ــت در صورت انقضاي  به  مرجع  قضايي  تقديم  نمايند  .بديهي اس
مهلت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد .    از نمين پالك 417اصلي بخش 3اردبيل
1-پالك 8020فرعى مجزي شده از 3254فرعياز 1137فرعى  
آقاي صديف جهانگيرى مينا آباد  فرزند هالل  ششدانگ يكباب خانه 
ــمي آقا يان صديف  ــاحت 184/50متر مربع از مالكيت رس به مس

وبهزاد جهانگيرى محرز گرديده است  .
ــده از 2377 فرعي آقاي شهزاد  2. پالك 8021فرعى مجزي ش
ــدانگ يكباب انبارى به مساحت  جعفرى نمين   فرزند صادق  شش
200 متر مربع از مالكيت رسمي پنجعلى بشيرى قشالقچاى محرز 

گرديده است  .
از قريه ميررانق پالك 378اصلى بخش 3اردبيل

ــالك 167 فرعى آقاي ديانت اصغرى ميرزانق   فرزند على   3-پ
ــاحت 316/80 متر مربع از مالكيت  ــدانگ يكباب خانه به مس شش
رسمي آقا يان  على وبابا هر دو اصغرى ميرزانق  محرز گرديده است  

.
از قريه خانقاه پالك 428 اصلى بخش 3اردبيل

ــده از 167فرعى  آقاي هادى  ــالك 471 فرعى مجزى ش 4- پ
ناصر    فرزند احمد  ششدانگ يكباب خانه به مساحت 252/20 متر 

مربع از مالكيت رسمي عبدالعلى نگهبان محرز گرديده است  
از قريه دريامان پالك 476 اصلى بخش 3اردبيل

5- پالك 615فرعى مجزى شده از 82 فرعى  آقاي فرزاد صادق 
ــاحت  ــدانگ يكباب مغازه  به مس نوجه دهى فرزند رحيم اله   شش
ــادق نوجه ده  محرز  ــمي غالم ص ــر مربع از مالكيت رس 30/31مت

گرديده است  
از آبى بيگلو  پالك 145 اصلى بخش 3اردبيل

ــى آبى بيگلو   فرزند  ــالك 1706 فرعى آقاي عزيز رحمان 6- پ
غالمحسين ششدانگ يكباب خانه به مساحت 958/55متر مربع از 

مالكيت رسمي ميزرا ستارى  محرز گرديده است 
ــر نام آور آبى بيگلو فرزند خان  7- پالك 1707 فرعى آقاي ياس
آقا ششدانگ يكباب انبارى به مساحت 128/81متر مربع از مالكيت 

رسمي امان اله نام آور محرز گرديده است
از قريه پته خور  پالك 440 اصلى بخش 3اردبيل

8- پالك 151 فرعى آقاى مهرداد آقازاده پته خور فرزند رحيم  
ــدانگ يكباب مرغدارى به مساحت 3600متر مربع از مالكيت  شش

رسمي خود متقاضى محرز گرديده است
از قريه نيارق پالك 155 اصلى بخش 3اردبيل

ــرى فرزند الهقلى   ــاي آيت اله صاب ــالك 1174فرعي آق 9- پ
ــاحت 188/73متر مربع از مالكيت  ــدانگ يكباب خانه به مس شش

رسمي الهقلى صابرى  محرز گرديده است  .
10. پالك 1175فرعي خانم لطيفه نصير زاده نيارق  فرزند كريم  
ــاحت 122/50متر مربع از مالكيت  ــدانگ يكباب خانه به مس شش

رسمي كريم نصير زاده  محرز گرديده است  
از قريه سوال پالك 415 اصلى بخش 3اردبيل

ــتمى سوال فرزند عبداله   11- پالك 256فرعي آقاى محمد رس
ششدانگ يكباب خانه به مساحت 1306متر مربع از مالكيت رسمي 

عبداله رستمى   محرز گرديده است
ــار  نوبت  اول  :  روزدوشنبه  96/9/20  تاريخ  انتشار   تاريخ  انتش

نوبت  دوم :  روز  سه شنبه  96/10/5
جمشيد مولوي – رييس ثبت اسناد وامالك نمين

-------------------------------
آگهى تحديد حدود اختصاصى

نظر به اينكه تحديد حدود ششدانگ يكباب ساختمان كارخانه 
ــفالت بپالك 112/62 اصلى واقع در اراضى قريه چلنبر بخش 8  آس
ــماره 4236- ــتناد راى ش ــوزه ثبتى خلخال كه به اس ــنجبد ح س
ــت حل اختالف ثبت خلخال بنام دولت جمهورى  80/12/18 هيئ
ــد مالكيت گرديده  ــى وزارت راه وترابرى تائي ــالمى به نمايندگ اس
ــنبه  ــون به عمل نيامده لذا تحديدحدودملك مذبور روز يكش تاكن
ــيله به مالك  ــه عمل خواهد آمد لذا بدينوس ــه 96/10/10 ب مورخ
ومجاورين آگهى مى شود كه در روز تعيين شده در محل وقوع ملك 
حضور بهم رسانند واخواهى برحدود وحقوق ارتفاقى مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تحديد حدود به مدت 30 روز پذيرفته خواهد شد 

ــل ارائه نمايد.م  ــود را به ثبت مح ــد كتبا اعتراض خ ــرض باي ومعت
الف33

تاريخ انتشار:روز دو شنبه      09/20/  1396
رئيس ثبت خلخال – بديهى

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

با سالم، نظر به اينكه آقاى سيد متين الدين عمادپور   به شماره 
ــت وارده شماره  6/96/10533  ملى 1639059687 طى  درخواس
ــهاديه وسايرمدارك  الزم  اعالم  –  96/09/18  با ارائه 2برگ استش
ــاختمان تجارى  ــدانگ عرصه و اعيان  يك باب س نموده مقدار شش
ــى (كه برابر  ــده 1 فرعى از 827  اصل ــه   پالك  باقيمان ــكونى  ب مس
بخشنامه سازمان ثبت اسناد مبنى بر استانداردسازى پالكها به پالك 
ــت ) واقع در بخش 7  ــر پيدا كرده اس ــى از 827 اصلى تغيي 3 فرع
ــه 270 و 274  ذيل ثبت 1382 و  ــال  دردفتر جلد   11 صفح خلخ
1384 به  نام نامبرده ثبت، سند  مالكيت  به شماره چاپى 000000 
ــت به علت جابجايى اثاثيه منزل    ــليم  شده اس /الف 22  صادر وتس
مفقود شده است لذا مراتب دراجراى ماده 120 آيين نامه  قانون ثبت 
دريك نوبت اگهى  مى شود تاهركس  نسبت به  پالك مزبور معامله 
ــند مالكيت  نزد خود مى باشد بايد  اى انجام داده يا  مدعى وجود س
ــن  اداره مراجعه واعتراض خود را  ــار  اگهى به اي تاده روز بعد از انتش
ضمن  ارائه  اصل  سند   مالكيت    يا  سند  معامله    تسليم  نمايد واگر 
ظرف  مهلت  مقرر  اعتراضى نرسد ويا درصورت  اعتراض اصل سند 
مالكيت  يا سند  معامله  ارائه نشود  بعد از طى تشريفات  قانونى سند 
مالكيت المثنى به  نام مالك  صادر وتسليم خواهد شد. م الف34      

تاريخ انتشار:روزدو شنبه      1396/09/20                    رئيس ثبت 
خلخال – بديهى

-------------------------------
آگهى ماده 3قانون وماده13 ايين نامه تعيين 
وتكليف اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

برابر راى شماره 139560313001002746 مورخ 95/7/10 
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  هيات اول/دوم موض
وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردر واحدثبتى اروميه تصرفات 
ــى فرزند بيان اله  مالكانه وبالمعارض متقاضى اقاى نصرت اله قدوس
ــى  ــماره مل ــه ش ــه ب ــادره از ارومي ــنامه  331 ص ــماره شناس بش
ــاحت 196/34  ــدانگ يكباب خانه به مس 2750884039 درشش
ــده از  ــع پالك 19914 فرعى از 9-اصلى مفروز ومجزى ش مترمرب
ــع در بخش5 اروميه خريدارى از  ــالك باقيمانده 1231 فرعى واق پ
مالك رسمى تراب نجف زاده محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 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 
ــيد ،ظرف مدت يك ماه  ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ازتاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  نمايند.بديهى اس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.1273
تاريخ انتشار نوبت اول: 96/9/4

تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/9/20
فرخ قليزاده-رئيس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه يك اروميه 
-------------------------------

دادنامه 
پرونده كالسه 9609984432400482 شعبه 4دادگاه عمومى 
ــماره  ش ــى  نهاي ــم  تصمي ــاد  مهاب ــتان  شهرس ــى  حقوق

9609974432401016
ــين باوكالت خانم گلى  خواهان اقاى آمانج معروفى فرزند حس
ــى –مهاباد-خ  ــانى آذربايجان غرب ــد بايزيد به نش ــور فرزن مولودپ

جمهورى اسالمى –كوچه شاطرى ساختمان فرهاد ط6واحد17 
خوانده اقاى بهروز ايمانى فرزند قربانعلى
خواسته اعسار از پرداخت هزينه دادرسى

راى دادگاه-درخصوص دادخواست خانم گلى مولودپور بوكالت 
ازاقاى آمانج معروفى فرزند حسى بطرفيت اقاى بهروز ايمانى فرزند 
قربانعلى به خواسته اعسار ازپرداخت هزينه دادرسى درمرحله  بدوى 
به مبلغ 3/888/000 ريال نسبت به پرونده كالسه 950512 بدين 
ــات ادعايش به  ــت خود براى اثب ــرح كه خواهان طى دادخواس ش
استشهاديه تنظيمى وشهادت شهود استناد نموده است ،لذا دادگاه 
با توجه به اظهارات گواهان خواسته ى خواهان راثابت تشخيص داده 
وبه استناد مواد 504  و506 قانون ايين دادرسى دادگاههاى عمومى 
وانقالب درامور مدنى حكم به اعسارخواهان معافيت وى از پرداخت 
ــى به ميزان هشتاددرصد مبلغ فوق صادرواعالم  هزينه هاى دادرس
ــد دادگاه ،خواهان را  ــتاد درص ــد درخصوص مازاد برهش مى نماي
ــتحق معافيت موقت از پرداخت مبلغ يادشده تشخيص نداده  مس
ــى  ــاده 514 قانون ايين دادرس ــاده 513 وم ــد1 م ــتناد بن لذاباس
ــور مدنى حكم به بطالن دعواى  ــاى عمومى وانقالب درام دادگاهه
اعسار خواهان نسبت به مازاد برهشتاد درصد صادرواعالم مى نمايد 
ــتناد مواد 511 و 513 همان قانون،هرگاه خواهان دردعواى  وبه اس

اصلى محكوم له واقع شود وازاعسارخارج گردد ،هزينه دادرسى ازوى 
ــتناد ماده507 قانون يادشده  دريافت خواهدشد،راى صادره به اس
ــى به استناد بندالف 331  حضورى وبا توجه به ميزان هزينه دادرس
قانون ايين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب درامور مدنى وماده 
ــل  ــالغ قاب ــس ازاب ــت روز پ ــرف بيس ــون ،ظ ــان قان 336 هم
ــتان  ــر مركز اس ــرم تجديدنظ ــى دردادگاه محت تجديدنظرخواه

آذربايجان غربى مى باشد.133
يعقوب محمدخواه- رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى 

مهاباد
-------------------------------

مفقودى-اروميه 
سندكمپانى وشناسنامه مالكيت خودروى سوارى پژو206 برنگ 
ــماره پالك 226ص46ايران27  نقره اى-متاليك  مدل 1382 به ش
وشماره موتور 10FSF94254102  وشماره شاسى 0082630367   

بنام فائزه صالح زاده مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.1569
-------------------------------

آگهى ابالغ
 وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم به راميال اشرفخانى خواهان 
ــتى بطرفيت خواندگان جمشيد دهقانى  صديق احمدى دادخواس
ــار از پرداخت هزينه دادرسى  ــرف خانى به خواسته اعس وراميال اش
ــه  ــماره پرونده كالس ــه ش ــعبه ارجاع وب ــن ش ــه اي ــرح كه ب مط
9609984110101604 شعبه4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان 
ــيدگى مورخ 96/10/28 ساعت9 تعيين كه  مهاباد ثبت ووقت رس
ــتوردادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ايين دادرسى  ــب دس حس
ــت خواهان  ــى به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواس مدن
ــار آگهى مى گردد  ــت دريكى از جرايد كثيراالنتش ــب يك نوب مرات
ــى به دفتردادگاه  ــار اگه ــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش تاخوان
ــخه ثانى دادخواست  ــانى كامل خود ،نس مراجعه وضمن اعالم نش
ــيدگى دردادگاه  ــم را دريافت ودروقت مقررفوق جهت رس وضمائ

حاضرگردد.144
شعبه4 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان مهاباد

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

اصل سندكمپانى وبرگ سبز خودرو سوارى سيستم پرايد تيپ 
ــماره انتظامى 766و29ايران78 به  جى تى ايكس مدل 1382 به ش
شماره موتور618048 وشماره شاسى S1412282155898  بنام 
ــين مفقود واز درجه اعتبار ساقط مى  محمدرضانوروزى فرزند حس

باشد.
-------------------------------

مفقودى
اصل سندكمپانى خودرو سوارى سيستم سايپا تيپ 131 مدل 
ــماره موتور  ــران27 وش ــى 768ج36اي ــماره انتظام 1392 به ش
ــى NAS411100D1256907  بنام  ــماره شاس 4860671 وش
سيروان برزنجى فرزند سيدعبداله مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى 

باشد.143
-------------------------------

مفقودى
ــدل 405 مدل 1382 به  ــوارى پژوم برگ كمپانى خودروى س
ــماره انتظامى 656د26ايران82 به شماره شاسى 82027572  ش
ــى 22568228913 بنام حجت اله سلوكى مفقود  ــماره شاس وش

ازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.140
-------------------------------

مفقودى
برگ سبز خودروى سوارى پرايد مدل 1384 به شماره انتظامى 
ــماره شاسى  ــماره موتور01212826 وش 833ج37ايران37 وش
ــم كريمى مفقودوازدرجه اعتبار  S1412284575476  بنام كري

ساقط مى باشد.142
-------------------------------

مفقودى
ــماره  ــوارى پيكان مدل 1382 به ش برگ كمپانى خودروى س
انتظامى 782ب59ايران22 وشماره شاسى 83453540 وشماره 
موتور11283081166 بنام عبداله خسروانى مفقودوازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد.141
-------------------------------

مفقودى
برگ سبز خودرو سوارى پژوپارس مدل1393 به شماره پالك 
ــماره موتور  ــينى  به ش ــيدكامل حس ــران27 بنام س 986م19اي
ــى  شاس ه  ر ــما وش   124K0384578
NAAN01CA7EH112804  مفقودوازدرجه اعتبار ساقط مى 

باشد.145

 آگهي مزايده  در راستاي اجراي پرونده اجرايي به كالسه 960001 مربوط به آقاي 
محمود و خانم طاهره و آقاي محمد هر سه گلستاني بطرفيت مجيد و احمد هردو گلستاني 
از 7182 واقع در  ثبتي4117 فرعي  به پالك  به خواسته دستور فروش ملك مشاع 
بخش2 تهران به نشاني نارمك خ آيت خ گلستاني ميدان 27 كوچه آذين پالك8 كه پس 
از جري تشريفات قانوني و ارجاع امر به كارشناس و عدم اعتراض به نظريه مذكور پالك 
ثبتي فوق از طريق مزايده به فروش ميرسد مزايده در تاريخ 96/10/9 روز شنبه 
از ساعت11 الي 11/30  برگزار مى گردد مزايده از قيمت پايه كارشناسى شروع مى 
شود و مال متعلق به كسى است كه باالترين قيمت را قبول كرده و ده درصد بها را 
فى المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسليم نمايد و الباقى مبلغ را حداكثر ظرف 
نمايد  آنرا به دايره اجراى احكام تحويل  مهلت يك ماه بحساب سپرده واريز و قبض 
و  دولت ضبط  بنفع صندوق  مزايده  هزينه  از كسر  او پس  اينصورت سپرده  غير  در 
مزايده تجديد مى گردد خريداران مى توانند جهت بازديد 5 روز قبل از مزايده در دفتر 
اجراى احكام شعبه 121 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع در فلكه چهارم تهرانپارس 
نمايد  احكام شعبه مراجعه  اجراى  باهنر ط سوم دفتر  خ وفادار مجتمع قضايى شهيد 
اجراي  برگزاري  محل  دفتر  باهنر  مجتمع قضايي شهيد  طبقه همكف  در  مزايده  ضمنا 
مزايده برگزار مى گردد داشتن كارت شناسايى معتبر جهت شركت در مراسم مزايده 
الزامى است ضمنا اين اجرا تعهدي در قبال تحويل ملك به برنده مزايده نداشته و 
تصويري از نظريه كارشناسي جهت چاپ /الصاق به پيوست ارسال مي گردد.   عطف 
ذيل  شرح  به  كارشناسي  اجرايي960001گزارش  كالسه  پرونده  كارشناسي  قرار  به 
تقديم ميگردد: خواهانها آقاي محمد گلستاني و بقيه به وكالت دهقاني تفتي خواندگان 
كوچه  ميدان 27  گلستاني  خ  آيت  خ  نارمك  ملك  آدرس  بقيه  و  گلستاني  مجيد  آقاي 
 6 ارزيابي  كارشناسي  قرار  اجراي  آب35252/06100  پالك  پالك8  آذين  بست  بن 
اصلي بخش2تهران  ثبتي7182/4117  به پالك  اعيان ملك مسكوني  و  دانگ عرصه 
 3298 شماره  به  لويزان  ثبت  اداره  تصويرنامه  به  عطف  ابرازي:  مدارك  و  اسناد 
به  مترمربع  مساحت100  به  زمين  قطعه  يك  با ششدانگ  رابطه  در  مورخ96/3/24 
پالك ثبتي7182/4117 اصلي مفروز از 2913 فرعي از اصلي مذكور بخش2 تهران 
به  قطعي  سند  طبق  نهايتا  دفتر446  صفحه563  ثبت56698  ذيل  نارمك  اراضي 
منتقل  گلستاني  محمدعلي  آقاي  به  تهران   51 دفترخانه  شماره51650- 42/1/20 
شده و.  .   عطف به گواهي پايانكار ساختمان ابرازي صادره از شهرداري منطقه8 به 
شماره508/58943 مورخ 70/12/8 ملك به پالك ثبتي7182/4117 اصلي مساحت 
كل زيربنا: 238 مترمربع در دو نيم طبقه و زيرزمين طبقه زيرزمين 70 مترمربع شامل 
انباري و تاسيسات و 40 مترمربع واحد سرايداري طبقه همكف مسكوني 70 مترمربع 
طبقه اول مسكوني600 مترمربع و نيم طبقه دوم 48 مترمربع و.  .   (بررسي اصالت 
نامه استعالم ثبت و ساير مدارك ابرازي و مالكيت اشخاص در صالحيت مقام محترم 
با  جنوبي  اي  با عرصه  تعرفه  مورد  ملك  محلي:  و مشاهدات  معاينه  ميباشد)   قضايي 
بر حدودا5 متر به گذر ضلع شمالي به مساحت سندي100 مترمربع داراي سه طبقه 
با قدمت حدود26 سال ساخت سيستم سازه اي  به انضمام زيرزمين  اعياني قديمي 
نيم اسكلت فلزي با سقف طاق ضربي داراي نماي سنگ حياط با كف موزائيك به مساحت 
حدودبه مساحت 30 مترمربع زيرزمين با احتساب راه پله حدودا70 مترمربع با كاربري 
انباري و تاسيسات و سرايداري كه بصورت مسكوني كامل در حال بهره برداري بوده و 
مشتمل بر يك اتاق خواب با كفسازي موزائيك و هال و پذيرايي با كفسازي موزائيك 
و آشپزخانه اپن با كابينت فلزي با درب ام دي اف و حمام و سرويس سرهم طبقه همكف 
كفسازي  با  خواب  اتاق  يك  شامل  مترمربع  حدودا60  مساحت  به  پله  راه  احتساب  با 
كفپوش پي وي سي هال و پذيرايي با كفپوش پي وي سي آشپزخانه اپن با كابينت فلزي 
حمام و سرويس سرهم طبقه اول با احتساب راه پله به مساحت حدودا60 مترمربع 
شامل يك اتاق خواب با كفسازي موزائيك هال و پذيرايي با كفسازي موزائيك آشپزخانه 
اپن با كابينت فلزي حمام و سرويس سرهم طبقه دوم كه حسب پايانكار مساحت آن 
48 مترمربع درج شده ولي وضع موجود آن در حدود 60 مترمربع مشتمل بر يك اتاق 
خواب با كفسازي موزائيك هال و پذيرايي با كفسازي موزائيك آشپزخانه اپن با كابينت 
فلزي حمام و سرويس سرهم مي باشد انشعابات ملك آب و گاز مشاع و 4 كنتور برق 
مجزا بوده سيستم سرمايش كولرابي و سيستم گرمايش بخاري گازي در هنگام بازديد 
ايشان  وكيل  و  گلستاني  محمد  آقاي  خواهان  معيت  در  كه  اينجانب  مورخ96/7/25 
آقاي دهقاني انجام شد طبقه زيرزمين در سكونت آقاي محمد گلستاني طبقه همكف 
اول  طبقه  اظهار  گلستاني حسب  گلستاني فرزند آقاي محمد  عليرضا  آقاي  در سكونت 
در سكونت مستاجر خانم طاهره گلستاني شخصي بنام خانم طيبه پرستش ثاني و طبقه 
دوم در سكونت مستاجر آقاي محمود گلستاني شخصي بنام آقاي هادي صدرايي بود.   
با در نظر  با توجه به عوامل موثر در قضيه و مراتب فوق الذكر و  نظريه كارشناسي: 
گرفتن وضعيت معامالتي روز و موقعيت و مساحت ملك با عنايت به قدمت حدود26 
سال ساختمان و به شرط بالمعارض بودن و نداشتن موانع قانوني انتقال سند بدون در 
نظرگرفتن هرگونه بدهي و بازداشتي به نظر اينجانب ارزش6 دانگ عرصه و اعيان ملك 
به پالك ثبتي7182/4117 اصلي جهت شعبه اجراي احكام جمعا به مبلغ هشت ميليارد 
805/000/000تومان  تومان  ميليون  پنج  و  هشتصد  معادل  ريال  ميليون  پنجاه  و 

ارزيابي و اعالم مي گردد. 
تهران  باهنر  شهيد  مجتمع   121 شعبه  احكام  اجراى  دادورز        110/120001   

 دادنامه پرونده كالسه 9509982162300920 شعبه243 دادگاه خانواده مجتمع قضايى 
شهيد صدر تهران تصميم نهايي شماره 9609972162301341  خواهان: مريم اميني فرزند 
غالمحسين با وكالت شهال پورناظري فرزند نصرت اله  خوانده: هومن پرتوي موحد فرزند عباس 
به نشانى مجهول المكان   خواسته: طالق به درخواست زوجه  گردشكار: به تاريخ96/9/12 در 
وقت فوق العاده شعبه243 دادگاه عمومي حقوقي تهران به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل 
است پرونده تحت نظر قراردارد دادگاه پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم 

نموده به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 راى دادگاه  درخصوص دعوى خانم مريم اميني با وكالت مع الواسطه خانم شهال پورناظري 
لحاظ ترك زندگي مشترك دادگاه  به  به خواسته طالق  پرتوي موحد  آقاي هومن  به طرفيت 
اينكه سعي و تالش دادگاه و داوران در حصول  به  نظر  اوراق پرونده  به مجموع  با عنايت 
سازش بين زوجين به نتيجه نشريده و زوجه با بذل كل مهريه و حقوق مالي خود اصرار به 
طالق دارد و با نظر به استعالم به شماره 14/28/6/271/8/262/663 مورخ 96/9/2 
از پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا كه حكايت از خروج از كشور خوانده و عدم بازگشت وي 
تاكنون دارد و اينكه خواهان حاضر است در قبال طالق كل مهريه خود را بذل نمايد كه اين 
امر حكايت از عسر و حرج وي دارد كه تحمل چنين وضعيتي را با مشكل مواجه نموده لذا 
دادگاه با احراز عسر و حرج خواهان و اينكه خوانده نيز عليرغم ابالغ قانوني در هيچيك از 
جلسات رسيدگي حاضر نشده و ايراد و دفاعي در قبال دعوي مطروحه به عمل نياورده است 
مستندا به مواد1130و 1144و 1146 و بند3 ماده 1258 قانون مدني و ماده 26 قانون 
حمايت خانواده مصوب1391 و قاعده فقهي الضرر و الضرار في االسالم و اينكه شارع حكيم 
تكليف بما اليطاق نمي فرمايد خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محكوم مي نمايد 
خواهان مي تواند پس از قطعيت حكم با مراجعه به يكي از دفاتر طالق و با بذل كل مهريه 
خويش نسبت به اجراي صيغه طالق و ثبت رسمي آن اقدام نمايد در صورت عدم مراجعه 
الممتنع  ولي  الحاكم  باب  از  دادگاه  از  نمايندگي  به  طالق  اجراي صيغه  در  خوانده سردفتر 
اقدام خواهد كرد نوع طالق در صورت وقوع خلع بوده و عده آن سه طهر از زمان اجراي 
صيغه طالق است و رعايت وجود شرايط صحت اجراي صيغه طالق حسب مورد برعهده مجري 
ارائه  خانواده مصوب91  حمايت  قانون   33 و   31 مواد  به  استناد  با  باشد  مي  طالق  صيغه 
مگر  است  الزامي  ثبت طالق  براي  آن  عدم  يا  جنين  وجود  مورد  در  پزشك ذيصالح  گواهي 
ماه  حكم صادره شش  اعتبار  مدت  و  باشند  داشته  نظر  اتفاق  جنين  وجود  بر  زوجين  آنكه 
پس از تاريخ ابالغ راي فرجامي يا انقضاي فرجام خواهي است درخصوص حقوقي مالي زوجه 
كل مهريه خويش را در قبال طالق به زوج بذل مي نمايد لذا زوج تكليفي در قبال پرداخت 
مهريه زوجه ندارد در خصوص ساير حقوق مالي ناشي از زوجيت زوجه ادعاي ندارد طرفين 

فاقد فرزند مشترك هستند. 
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از آن 
ظرف 20 روز قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه هاي تجديدنظر استان تهران و پس از آن ظرف 

20 روز قابل فرجامخواهي در ديوان عالي كشور مى باشد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه243  شورا  قاضى                            110/120117  

اموال غيرمنقول در اجراي مفاد راي داوري مورخ92/1/20 ميثم كرابي    آگهي مزايده 
محكوم  حق  در  خواسته  اصل  بابت  مبلغ2/660/252/000ريال  پرداخت  به  محكوم 
پالك  به  محكوم  استيفاي  جهت  له  محكوم  گرديده  دولت  حق  در  اجرايي  عشر  نيم  و  له 
و  توقيف  اجرا  اين  توسط  معرفي  محكوم  به  متعلق  اصلي   3526 از  فرعي  ثبتي19672 
بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است عطف به 
پرونده  مطالعه  از  پس  اينجانب  شماره950319  بايگاهي  كالسه  پرونده  كارشناسي  قرار 
پالك  ارزيابي  بر  مبني  قضايي  محترم  مقام  آن  سوي  از  صادره  كارشناسي  قرار  از  آگاهي 
مورد  ملك  از  خواهان  وكيل  راهنمايي  با  اينجانب  اصلي   3526 از  فرعي  ثبتي19672 
آورده  بعمل  بازديد  آباد خيابان كاج شماره132 واحد همكف  تهران يوسف  به نشاني  نظر 
اتشبار   حسين  وكالت  با  كمالزاده  امين  خواهان  ميگردد.    تقديم  ذيل  بشرح  موارد  كه 
و  ابرازي  مدارك  فتوكپي  مطابق  پرونده  حكايت  به   -2 1-كروكي  كرابي   ميثم  خوانده 
سند  شناسه  با  اجرايي  انتقال  غيرمنقول  قلعي  سند  كپي  براساس  الف)  طرفين  اظهارات 
مشخصات  خواهان  سوي  از  ابرازي  تهران   379 دفترخانه   139511151424000199
طبقه  پله  راه  شمال  در  واقع  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  از  است  عبارتس  ثبتي 
 3526 از  19672 فرعي  به شماره  تفكيكي  و سيمترمربع قطعه7  متر  همكف مساحت58 
اصلي مفروز و مجزا شده از پالك4712 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش3تهران و با 
قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات مطابق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه 
 95/12/4 مورخ   139505801049003746 شماره  به  ثبتي  استعالم  پاسخ  ب)مطابق 
موجود پرونده پالك ثبتي فوق االشاره بازداشت مي باشد 3-مشخصات اعياني: آپارتمان 
بيش  حدود  بنا  سن  و  بوده  آپارتماني  و  تجاري  مجتمع  يك  همكف  در  واقع  نظر  مورد 
است  ايراني  انبار سرويس  معاينه  اتاق  انتظار  سالن  آپارتمان شامل  باشد  مي  از30سال 
كف سراميك و بدنه رنگ آميزي شده است اين آپارتمان داراي اشتراك برق اختصاصي 
دكتر  خانم  بعنوان مطب  آپارتمان  بازديد  4-كاربري: هنگام  است.    اشتراكي  گاز  و  و اب 
با عنايت به شرح فوق و  مريم محمدنژاد در حال بهره برداري بود 5- نظريه كارشناسي: 
يا حقوقي و صحت مدارك  صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و 
ابرازي و با توجه به موقعيت استقرار ملك و ارزش امالك مشابه و مساحت عرصه و اعيان 
و قدمت و كيفيت مصالح به كاررفته در ساختمان بدون در نظرگرفتن بدهي هاي احتمالي 
از  يكي  در  بودن  انتقال  قابل  بودن   بالمعارض  صورت  در  و  وحقوقي  حقيقي  اشخاص  به 
براساس  اينجانب  نظر  به  الذكر  فوق  ملك  ششدانگ  كامل  ارزش  تهران  رسمي  دفاتر 
مساحت قيد شده در سند به مبلغ دو ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال و ارزش سه 
دانگ آن به مبلغ يك ميليارد و يكصد و هفتاد و پنج ميليون ريال برآورد اعالم مي گردد.   
مقرر گرديد 3 دانگ از ششدانگ ملك فوق الذكر در روز چهارشنبه مورخ96/10/6 از 
ساعت10 الي10:30 ازطريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضايي 
پايه  قيمت  از  مزايده  برسد  بفروش  سپهبدقرني  خيابان  تهران  در  واقع  بهشتي  شهيد 
نمايد فروخته خواهد شد ده  پيشنهاد  را  باالترين قيمت  كه  به كسي  و  كارشناسي شروع 
است  مكلف  خريدار  را  ثمن  مابقي  و  اخذ  خريدار  از  المجلس  في  پيشنهادي  مبلغ  درصد 
تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز  از  ماه  حداكثر ظرف مهلت يك 
و قبض آن را به اين اجرا تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت 
ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد طالبين مي توانند 5 روز قبل از مراسم مزايده 

به اجراي احكام مدني مرجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد. 
 110/120068      دفتر اجراي احكام شعبه 23دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران 



ايران زمينايران زمين 8
بازديد هيئت رئيسه اتاق بازرگانى استان يزد از 

بندرخشك پيشگامان
ــگامان  ــزارش روابط عمومى گروه تعاونى پيش يزد- به گ
مهندس قمى رييس و اعضاى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن 
ايران امروز از بخشهاى مختلف بندرخشك پيشگامان بازديد 
كرده و در جريان افتتاح فاز نخست و پيشرفت فازهاى بعدى آن 
قرار گرفتند.دكتر محمدرضا رضايى نژاد مديرعامل گروه تعاونى 
پيشگامان در اين بازديد به تشريح چگونگى شكل گيرى و روند 
ــگامان پرداخت و با بيان اينكه يزد از  اجراى بندرخشك پيش
لحاظ استراتژيك موقعيت بسيار مناسبى دارد بيان داشت:قصد 
ــات كاال و مصرف مردم را در اين  داريم زنجيره مديريت خدم
مجموعه مهيا كنيم.رضايى نژاد گفت:در حال حاضر بزرگترين 
سردخانه جنوب شرق كشور در بندرخشك پيشگامان فعال 
است و اميدواريم با توجه به ظرفيت استان به پيش بينى اشتغال 
تا 7000 نفر در بندرخشك با افتتاح فازهاى نهايى آن برسيم.
نايب رييس هيئت مديره بندرخشك پيشگامان گفت با توجه با 
ــتغال و توسعه استان است  اينكه دغدغه اتاق بازرگانى هم اش
خواهان همكارى دو مجموعه شد.مهندس اميرحسين رضايى 
نژاد رييس هيئت مديره و شهسوارى مديرعامل بندرخشك 
ــگامان هم در اين ديدار توضيحاتى پيرامون لجستيك  پيش

بندرخشك پيشگامان ارائه نمودند.
    

برگزارى دوره آموزشى مديريت زمان براى 
كاركنان شركت شهركهاى صنعتى استان ايالم

ايالم- مديرعامل شركت شهركهاى صنعتى ايالم گفت: 
دوره آموزشى مديريت زمان براى كاركنان اين شركت برگزار 
ــركت شهركهاى صنعتى  ــد.به گزارش روابط عمومى ش ش
استان ايالم، مرتضى دارايى با اشاره به اينكه  زمان يك سرمايه 
ــت، ادامه داد: مديريت زمان يك مهارت است كه  نامرئى اس
مي تواند با تغيير و خودآگاهي و استفاده از برخي از ابزار و فنون 
ــعه يافته و نهادينه شود و توسعه اين مهارت به  در افراد توس
ــود را به نحو موثرتري  ــران كمك مي كند كه زمان خ فراگي
ــري از اصول و  ــت: بهره گي ــت كنند.دارايى بيان داش مديري
تكنيك هاي مديريت زمان به آنها كمك مي كند كه بتوانند 
اهداف شغلي و شخصي خويش را تدوين كرده و فعاليت هاي 
ــده انجام  ــتاي اهداف و در زمان هاي تعيين ش خود را در راس

داده و به موفقيت هاي شغلي و شخصي دست يابند.
    

امضاى قرارداد تفاهم نامه همكارى با شركت 
سرمايه گذار كره جنوبى در بندر اميرآباد 

مازندران- طى مراسمى با حضور مدير بنادر و دريانوردى 
ــاد ، تفاهم نامه همكارى در  ــه ويژه اقتصادى امير آب و منطق
زمينه احداث مخازن روغن خوراكى،احداث مخازن نگهدارى 
فرآورده هاى نفتى ،احداث بندرگاه نفتى و خطوط انتقال با 
ــركت Ltd.Co Consulting J.J كشور كره جنوبى به  ش
امضاء رسيدبه گزارش واحد اخبار و اطالعات روابط عمومى 
ــه كه امروز در بندر  ــاس اين تفاهم نام بندر امير آباد ، بر اس
اميرآبادبه امضاى سياوش رضوانى مديربنادر و دريانوردى و 
ــاد و park Yeon Ju مدير  ــه ويژه اقتصادى امير آب منطق
عامل شركت J.J Ltd.Co Consulting  رسيد ، شركت 
ــترك توافق شده سرمايه گذارى  كره اى در زمينه هاى مش

خواهد كرد .

خبر

خبر
استاندار ايالم: روابط عمومى ها 

هم امين مردم و هم امين 
دستگاهها هستند 

ايالم- به گزارش روابط عمومى شركت 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه ايالم، 
قاسم سليمانى دشتكى در شوراى هماهنگى 
روابط عمومى هاى دستگاههاى اجرايى و 
فرماندارى هاى استان، اطالع رسانى دقيق، 
شفاف و به موقع را از وظايف روابط عمومى 
ــت: اطالع رسانى  ــمرد و اظهار داش ها برش
مناسب از اقدامات دولت منجر به آگاه سازى 
ــردم و به تبع آن اتخاذ تصميمات بهتر از  م
جانب آنها مى گردد.وى در اين گردهمايى، 
ــتگاههاى  ــش روابط عمومى ها در دس نق
اجرايى را بسيار مهم برشمرد و ابراز داشت: 
ــوى حق و ناحق  ــط عمومى ها بلندگ رواب
دستگاههاى اجرايى نباشند و واقعيت ها را 
شفاف به مردم منتقل كنند.استاندار ايالم از 
ــوان امين مردم و  ــط عمومى ها به عن رواب
دستگاههاى اجرايى نام برد و گفت: روابط 
ــؤالن را به هم  ــى ها بايد مردم و مس عموم
وصل كنند.وى با اشاره به اينكه صرف پول 
ــت، خواستار  در روابط عمومى، هزينه نيس
ــن بخش از  ــران به اي ــتر مدي ــه بيش توج

دستگاهها شد.
    

افزايش47درصدي  تناژ حمل 
شده كاالدر8ماهه سالجاري بندر 

امير آباد
ــل ونقل كاال، اداره كل  رئيس اداره حم
ــتان  ــداري و حمل ونقل جاده اي اس راه
مازندران ازافزايش47درصدي تناژ حمل 
شده كاال در8ماهه سالجاري نسبت به مدت 
مشابه سال قبل در  بندر امير آباد خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى استان مازندران،سيد 
ــوي گفت :  كل تناژ حمل  رحمت اهللا موس
شده كاال در8ماهه امسال بندر امير آباديك 
ــون ، 520هزارو301تن ذكر كرد كه  ميلي
توسط شركتهاي حمل ونقل كاال مستقر در 
ــور حمل  ــاير نقاط كش بندرامير آباد به س
گرديده است كه اين نسبت به مدت مشابه 
سال قبل با افزايش47درصدي همراه بوده 
است. وى در ادامه افزود: كل تناژ حمل شده 
كاال در بندر فريدونكنار24هزارو299تن و 
ــهررا  384هزارو874تن ذكر  در بندر نوش
كرد كه توسط شركتهاي حمل ونقل كاال 
مستقراز بندرهاى فريدونكنار و نوشهربه 

ساير نقاط كشور حمل گرديده است.

شماره 3878    دوشنبه   20آذر    1396

كيوان كيانپور، مديرعامل «فــن آورى 
ــذار، در  ــرمايه گ ــن نيـــرو» و س نويـــ
ــرايط سرمايه گذارى در ايران  خصوص ش
ــت: در همه جاى دنيا براى اجراى يك  گف
پروژه در ابتدا يك طرح توجيهى تهيه مى 
كنند. اين طرح بايد با بررسى هاى علمى و 
بعضا ميدانى تهيه شود. در واقع اين طرح 
توجيهى نيازمند يك تيم زبده و خبره است 
ــع يك طرح توجيهى مى تواند يك  در واق
صفحه باشد يا يك مطالعه دقيق و كامل ! 
ــم مطالعاتى برمى  ــه باز هم به همان تي ك
گردد . در اين ايران ما در اين بخش يعنى در 
ــكل مواجهيم. وى  بخش مطالعاتى با مش
ادامه داد:  به طور كلى بايد در نظر داشت كه 
ــرمايه گذاران در بخش خصوصى  همه س

ــه داخلى در بخش هايى  چه خارجى و چ
وارد مى شوند كه بازار مصرف دارند .مانند 
ــرمايه گذار خارجى و  انرژى و آب. اينكه س
داخلى براى اين حوزه وجود دارد شكى در 
ــرمايه  ــت اما بايد ديد چرا اين س آن نيس
گذارى يا انجام نمى شود و يا با كندى پيش 
مى رود ؟ داليل مختلفى دارد. تحريم ها و 
ــى از آن يكى از اين  ــكالت بانكى ناش مش
ــاله نيست.  ــت اما همه اين مس موراد اس
تحريم يك پروسه ده ساله بوده چرا پيش از 
ــتيم؟ چرا  ــا چنين بحث هايى نداش آن م
سرمايه گذار رغبتى براى ورود به اين بخش 
و بسيارى از بخش هاى ديگر نداشته است؟ 
براى پاسخ به اين پرسش اساسى پاسخ هاى 
ــه مهمترين آن  ــود دارد ك ــى وج مختلف

بروكراسى و قوانين خلق الساعه و دست و 
ــت . به عنوان مثال سخت گيرى  پاگير اس
ــه در دوره تحريم و يا همين حاال  هايى ك
ــته و دارند بيشتر از  بانك هاى داخلى داش
ــت ! كيانپور سپس  بانك هاى خارجى اس
اظهار داشت: سرمايه گذارى در ايران بسيار 
سخت است به عنوان مثال مي توان كشور 
ــاى ادارى  و  ــتان را مثال زد . كاره گرجس
ثبت شركت  در اين كشور فقط 24 ساعت 
طول كشيد  و بقيه موارد مربوط به سرمايه 
ــايد زير يكماه  اما در ايران گفته  گذاري ش
مى شود 24 ساعت اما  بايد خوانده شود24 
ــال! همه چيز در ايران با مشكل مواجه  س
است ! من به عنوان فردى كه بدون جهت 
گيرى سياسى و وابستگى به جايى و فقط 

به  عنوان يك كار آفرين و توليدكننده كه 
ــازى را در  ــتر از  شصت  پروژه سد س بيش

ايران اجرا كردم قدم جلو گذاشته ام  و اين 
مسائل را بازگو مى كنم. 

مديرعامل «فــن آورى نويـــن نيـــرو» از شرايط سرمايه گذارى مى گويد؛

سرمايه گذارى در ايران همچنان اندر خم كاغذبازى!

شهركرد- فرمانده انتظامى چهارمحال 
ــدى  ــش 56 درص ــارى از افزاي و بختي
ــفيات مواد مخدر در استان طى سال  كش

جارى خبر داد.
سردار غالمعباس غالمزاده در جلسه 
ــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر  ش
استان چهارمحال و بختيارى، اظهار كرد: 
نيروى انتظامى استان پيرو تاكيدات مقام 
ــراى حمايت از اقتصاد  معظم رهبرى و ب

ــى و توليد داخلى برخورد قاطع و  مقاومت
قانونى با قاچاقچيان مواد مخدر را همواره 

در دستور كار دارد.
ــش 56 درصدى  ــاره به افزاي وى با اش
ــادل يك تن و  ــفيات مواد مخدر مع كش
990 كيلوگرم در سال جارى، تصريح كرد: 
ــازى نقاط آلوده،  امسال كشفيات پاكس
كشفيات كنترل محورهاى مواصالتى و 
ــتگيرى خرده فروشان به ترتيب  آمار دس

ــبت به مدت  ــه درصد نس 109، 20 و س
مشابه سال گذشته افزايش داشت.

ــه افزود: در  ــردار غالمزاده در ادام س
ــدر 20 باند  ــتاى مبارزه با مواد مخ راس
ــدم و 31  ــارى منه ــال ج ــاق در س قاچ
ــل موادمخدر نيز  ــتگاه خودرو حم دس

توقيف شد.
ــتان اظهار كرد:  ــده انتظامى اس فرمان
الزم است برنامه هاى موثرى براى دوران 

پس از ترك اعتياد افراد تهيه و اجرا شود تا 
احتمال برگشت افراد بهبود يافته به سمت 

اعتياد را كاهش دهد.
وى 98 درصد دستگيرشدگان مرتبط 
با مواد مخدر را مرد اعالم كرد و گفت: 32 
ــواد و 29 درصد نيز  درصد اين افراد بى س

ديپلم بودند.
فرمانده انتظامى استان اظهار كرد: 52 
ــط با مواد  ــدگان مرتب درصددستگيرش

مخدر براى اولين بار دستگير شدند و 26 
درصد دو تا پنج مرتبه و 22 درصد بيش از 

پنج مرتبه تا كنون دستگير شده بودند.
وى آموزش بهبوديافتگان مراكز درمان 
را امرى ضرورى دانست و خاطرنشان كرد: 
خوشبختانه همكارى و تعامل دستگاه هاى 
متولى و اعضاى اين شورا با نيروى انتظامى 
ــتاى مبارزه با مواد مخدر همواره  در راس

مطلوب بوده است.

افزايش 56 درصدى كشفيات مواد مخدر در چهارمحال و بختيارى

همدان – مريم قاسمى رئيس سازمان 
ــتان همدان با بيان  ــاورزى اس جهاد كش
ــار از اراضى  ــاالنه 40 هزار هكت اينكه س
ــازى مى شود گفت: به  استان مستندس
ــا روند كنونى،  ــل كمبود اعتبارات ب دلي
ــاى ملى و  ــازى زمين ه پروژه مستندس
ــتان 20 سال طول  دولتى موجود در اس

مى كشد. 
منصور رضوانى جالل در جلسه اجراى 

طرح كاداستار بابيان اينكه خوشبختانه 
ــراى نزديك به 45 هزار هكتار از اراضى  ب
ــتر تهيه  شده است  ــند كاداس استان س
ــه  ــال 96 براى تهيه نقش افزود: ما در س
ــتر 90 هزار هكتار از اراضى استان  كاداس
ــارد و پانصد  ــراردادى به ارزش 2 ميلي ق
ــد كرده ايم .رييس  ميليون تومان منعق
ــازمان جهاد كشاورزى استان همدان  س
ــى از پروژه تهيه اسناد  بابيان اينكه بخش
ــتر اراضى استان انجام  شده است  كاداس

ــته ايم در روستاهايى  بيان كرد: ما توانس
ــرو و غيره به  ــيمين، اب ــد يلفان، س مانن
ــاحت 14 هزار هكتار رفع تداخالت  مس
اراضى را انجام دهيم.وى با تأكيد بر اينكه 
ــتان  ــاالنه 40 هزار هكتار از اراضى اس س
مستندسازى مى شوند ابراز كرد: به دليل 
ــد كنونى، پروژه  ــود اعتبارات با رون كمب
ــازى زمين هاى ملى و دولتى  مستندس
موجود در استان 20 سال طول مى كشد.

ــاورزى استان  رئيس سازمان جهاد كش

ــام اين كار  ــدان تأكيد كرد: ما با انج هم
ــتغال زايى در بخش مهندسى  ضمن اش
ــه بردارى، به روند تهيه  كشاورزى و نقش
ــرعت بيشترى  ــه هاى كاداستر س نقش
بخشيده ايم.وى با اشاره به اينكه 1130 
ــتا در سطح استان داريم از سال 95  روس
ــتا به اندازه 140  تاكنون براى135 روس
هزار هكتار قرارداد بسته ايم ابراز كرد: كل 
اعتبار موردنياز براى اين طرح 4 ميليارد 
تومان است كه اعتبار كشورى آن محقق 

ــده، اما اعتبار استانى آن به طور كامل  ش
پرداخت  نشده است.رضوانى جالل افزود: 
ــه براى 36  در حال حاضر كار تهيه نقش
پالك از اراضى استان تمام شده است اما 
در استان 900 هزار هكتار داريم كه تنها 
براى تهيه نقشه 135 هزار هكتار قرارداد 
بسته ايم.وى تأكيد كرد: در صورت تأمين 
اعتبار ما مى توانيم قرارداد مربوط به تهيه 
نقشه هاى كاداستر تمامى اراضى ملى و 

دولتى موجود در استان را منعقد كنيم.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان همدان:
ساالنه 40 هزار هكتار از اراضى استان همدان مستندسازى مى شود 

از  صادره  اجراييه  موجب  به   950076 كالسه  پرونده  منقول  اموال  مزايده  آگهي 
پرداخت  به  محكوم  بكسان  گل  شركت  عليه  محكوم  تهران  عمومي  دادگاه  شعبه6 
مبلغ157/700/000 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له آقاي حسين محجوبي و 
مبلغ 1/500/000ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت مي باشد كه حسب تقاضاي 
ايشان اموال ذيل متعلق به محكوم عليه توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به 
شرح ذيل به مبلغ 32/000/000ريال ارزيابي گرديده است.   1-مانيتور سامسونگ 
مشكي رنگ به شماره600611 به تعداد 1 عدد به قيمت500/000 ريال 2-پرينتر
3-ترازوي  ريال  قيمت1/000/000  به  عدد   1 تعداد  به  مدل1102  سفيد   hp
كپي  4-دستگاه  ريال  قيمت1/000/000  به  عدد   1 تعداد  به   totalprice ديجيتال 
به قيمت2/100/000 ريال 5-پرينتر به تعداد 1 عدد   ar5316 شارپ سفيد مدل

 hp6-پرينتر ريال  قيمت1/000/000  به  عدد   1 تعداد  به  مدل1300  سفيد   hp
سفيد مدل1020 به تعداد 2 عدد به قيمت2/000/000 ريال 7-مانيتور سامسونگ 
مدل71740 به تعداد 3 عدد به قيمت1/500/000 ريال 8-مانيتو 19 اينچ نقره اي 
مدل920 به تعداد 1 عدد به قيمت700/000 ريال 9- پرينترHp مشكي مدل300 به 
تعداد 1 عدد به قيمت1/000/000 ريال 10-مانيتور سامسونگ نقره اي مدل713 به 
تعداد 2 عدد به قيمت1/000/000 ريال 11-ميز كامپيوتر سفيد به تعداد 8 عدد به 
قيمت1/600/000 ريال 12-صندلي گردان به تعداد 7 عدد به قيمت2/800/000 
قيمت500/000  به  عدد  تعداد 1  به  پاناسونيك مدل652  ريال 13-دستگاه فكس 
ريال 14-مانيتور سامسونگ نقره اي مدل730 به تعداد 1 عدد به قيمت500/000 
ريال 15-مايكروفرElegance به تعداد 1 عدد به قيمت700/000 ريال 16-آبگرمكن 
بزرگ بدون مارك به تعداد 1 عدد به قيمت600/000 ريال 17-دستگاه كپي شارپ 
 hp 18-پرينتر  ريال  قيمت2/500/000  به  عدد   1 تعداد  به   AR1118مدل سفيد 
مدل1600 به تعداد 1 عدد به قيمت1/000/000 ريال 19-دستگاه فكس پاناسونيك 
مدل512 به تعداد 1 عدد به قيمت500/000 ريال 20-ترازوي ديجيتال بزرگ مارك 
پند به تعداد 1 عدد به قيمت2/000/000 ريال 21-مانيتور سامسونگ نقره اي به 
تعداد 3 عدد به قيمت1/500/000 ريال 22-پرينتر Hp سفيد مدل1220 به تعداد 
1 عدد به قيمت1/000/000 ريال 23-ميزكنفرانس شيشه اي به همراه 7 صندلي به 
تعداد 1 عدد به قيمت4/000/000 ريال 24-مايكروفر سامسونگ به تعداد 1 عدد 
به قيمت1/000/000 ريال مقرر گرديد اموال مذكور در تاريخ 96/10/9 از ساعت 
13 الى 13/30  در نشانى تهران خ قائم مقام فراهاني پ114 واحد26 از طريق مزايده 
بفروش برسد مزايده از قيمت پايه شروع و كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته مى شود برنده مزايده خواهد بود ده درصد ثمن معامله فى المجلس از برنده 
مزايده اخذ و خريدار بايد ظرف يكماه از تاريخ مزايده الباقي مبلغ را به حساب سيباى 
2171299008005 بنام سپرده دادگسترى  نزد بانك ملى شعبه وزارت دادگستري 
واريز نموده و قبض آن را به اين شعبه تسليم نمايد در غير اينصورت 10% پرداختي 
به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد بديهي است درصورت پرداخت كل ثمن در 
موعد مقرر و تائيد مزايده اموال مذكور به نام خريدار منتقل خواهد شد كسانيكه تمايل 
به شركت در مزايده و بازديد ملك موصوف را دارند ميتوانند 5 روز قبل از مزايده به 

اجراي احكام اين شعبه مراجعه تا مقدمات بازديد آنها فراهم گردد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   6 شعبه  دادورز       110/120153   

شما  همسر  مجهول المكان  ابوالحسن  فرزند  طاهري  حميدرضا  آقاي  دفترخانه  اخطاريه 
مجتمع  خانواده  دادگاه   274 شعبه  شماره9609972164700639  دادنامه  برابر 
قضايي شهيد مفتح تهران  با بذل مهريه تقاضاي ثبت طالق نموده است.   لذا الزم است 
ابتداي  تهران  آدرس  به  اين دفترخانه  در  آگهي  انتشار  از  ظرف مدت يك هفته پس 
خيابان رودكي بين كميل و مرتضوي پالك101 طبقه2 واحد8 تلفن 66371038حاضر 
شويد در غير اينصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شد و اعتراض بعدي مسموع 

نخواهد شد. 
توكلي فرامرز  تهران-   77 طالق  سردفتر      988   

اجراييه  بموجب  چون  زند  قاسمي  حسين  آقاي  دفترخانه  اخطاريه   
نامه  و  مورخ1389/9/13  شماره8910422164000134 
دادنامه  و   1396/5/29 مورخ  شماره9610112200900444 
شماره8909972164000323 مورخ1389/5/17 شعبه 215 مجتمع قضايي شهيد 
مفتح تهران محكوم به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتمان قطعه 1تفكيكي و انباري 
قطعه12 و پاركينگ قطعه10 از پالك ثبتي 7590 فرعي از 121 اصلي بخش 11 تهران 
به نام آقاي ناصر داريانيا و عبدالخاق عامري (محكوم له ) گرديده ايد لذا ظرف مدت 5 
روز از تاريخ چاپ اين اخطاريه فرصت داريد به نشاني تهران، سهروردي شمالي، نبش 
مراجعه  تلفن86030893  شماره  با  تهران  دفترخانه130  پالك326  زينالي،  ميرزاي 
فرمائيد.   در غير اينصورت مراتب عدم حضور جنابعالي جهت اخذ تصميم مقتضي به 

اجراي احكام مربوطه اعالم مي گردد. 
شاهسوار اميد  تهران-   130 رسمي  اسناد  سردفتر        989      

به  اجرايي  پرونده  در  باينكه  نظر  دوم)  منقول(نوبت  اموال  مزايده  آگهي 
كالسه960133/1 ج محكوم عليهم مجيد افتخاري و افشين سيمدار بصورت تضامني 
محكومند به پرداخت مبلغ1/065/443/590ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم 
له مهكامه فرجادپور با وكالت عباس شفيع و همچنين پرداخت مبلغ47/500/000ريال 
بابت نيم عشر اجرايي كه احدي از محكوم عليهم ضمن معرفي اموال منقول كه ليست 
آن در ذيل آگهي مزايده قيد شده است تقاضاي كارشناسي و مزايده اموال را داشته 
است لذااموال تعرفه شده توسط كارشناس رسمي قوه قضاييه بازديد و پس از تعيين 
قيمت پايه اموال بفروش مي رسد.   محل دپوي اموال توقيفي واقع در آدرس: تهران 
خ ملت كوچه كاوه ساختمان اداري قاسميه پ1 طبقه سوم واحد5 مي باشد ارزش كل 
اموال معرفي شده مطابق ليست ذيل آگهي با در نظر گرفتن جميع جهات و ارزش عادله 
برابر با يك ميليارد و صد و سي و پنج ميليون و هشتصد و بيست هزار ريال مي باشد.   
1-سرپلوس 22 خار ABS پژو405 -600عدد 2-سرپلوس معمولي 22 خار پژو405 
440 عدد 3-سرپلوس سمت پرايد19 خار 60 عدد  4-سرپلوس ABS پرايد 20   –
خار 10 عدد 5-سرپلوس سمت پرايد 20 خار100 عدد 6-صافي بنزين فلزي پژو405 
ايراني3500 عدد 7-صافي بنزين پليمري پژو405 ايراني1800 عدد 8-صافي بنزين 
پرايد  پليمري  صاف  سر  دو  بنزين  9-صافي  عدد  ايراني900  پرايد  پليمري  سركچ 
ايراني1700 عدد 10-صافي بنزين سركج فلزي پرايد ايراني 2600 عدد 11-صافي 
بنزين دو سرصاف فلزي پرايد ايراني2100 عدد 12-صافي بنزين دوسركج فلزي پرايد 
فرعي  ايراني3120 عدد 14-لوله  پرايد  فلزي  رادياتور  ايراني2500 عدد 13-درب 
كامل زرد پرايد560 عدد جمع كل مبلغ1/135/820/000ريال بنابراين مقرر گرديد 
بتاريخ1396/10/4 ساعت11 در محل اجراي احكام مدني مجتمع  روز جلسه مزايده 
قضايي شهيد مفتح طبقه منفي يك به نشاني انتهاي بلوار آيت اله كاشاني شهرزيبا ميدان 
الغدير خ مخابرات تعيين و برگزار مي گردد كسانيكه مايلند در جلسه مزايده شركت 
نمايند مي بايست به ميزان مبلغ ده درصد بهاي مزايده را بهمراه داشته باشند تا شركت 
نمايد برنده مزايده تلقي مي  را پيشنهاد  بهاي مزايده  باالترين قيمت  نمايند كسي كه 
گردد و الباقي بهاي مزايده را ظرف مهلت يكماه از تاريخ جلسه مزايده مهلت دارد به 
حساب سپرده دادگستري توديع نمايد در غير اينصورت در صورت عدم توديع الباقي 
وجه مزايده ظرف مهلت تعيين شده ده درصد مزايده با كسر از هزينه هاي مربوط به 
حساب سپرده دادگستري ضبط مي گردد و مجددا آگهي مزايده تنظيم و برگزار مي گردد. 
 110/119633     مدير دفتر شعبه اول اجراي احكام مدني قضايي شهيد مفتح تهران
 آگهي مزايده اموال غيرمنقول محكوم له نگار سام فرزند سعيد محكوم عليه سيد مهدي 
شريفي فاضل فرزند سيدعلي اكبر  خواسته فروش مال غيرمنقول  به موجب پرونده اجرايي 
به كالسه 950167/ح اجراي احكام مدني حوزه قضايي لواسانات موضوع پرونده اجرايي از 
اجراي احكام شعبه233 دادگاه عمومي حقوقي خانواده يك تهران به شماره بايگاني950391 
به نشاني لواسان كوچك بلوار كمربندي خيابان همندجنوبي انتهاي سامان هشتم كه از طريق 
مزايده با مشخصات زير به فروش مي رسد.   مشخصات و وضعيت ثبتي و كاربري ملك: 
مستفاد از آخرين وضعيت ثبتي به شماره9083 مورخ96/7/1 سهم آقاي سيدعلي اكبر 
شريفي فاضل مورث محكوم عليه به موجب سند قطعي41054 مورخ58/4/10 دفتر16 
مورخ  اسناد109569-70-72-74  موجب  به  كه  است  بوده  مشاع  سهم  تهران100 
88/12/7 دفتر358 تهران نامبرده جمعا639/50 سهم را به فرزندان خود منتقل ميكند 
كه از اين ميان246/50 سهم به سيد مهدي شريفي فاضل محكوم عليه منتقل شده و 
نامبرده نيز به موجب سند 3316 مورخ90/11/12 دفتر 5 لواسان سهام خود را به آقاي 
اصغر قويدل قايش فورشاق منتقل نموده است مورث آقاي سيد علي اكبر شريفي فاضل 
فوت و وراث وي به موجب گواهي حصر وراثت 312/9/92 مورخ 92/10/3 عبارت بوده 
اند از سيد مهدي سيد محمد و سيد شريف پسران و ربابه دختر و كبري همسر وي و ميزان 
سهام باقيمانده مورث از پالك موصوف 360/50= 639/50-1000 سهم مي باشد كه سهم 
محكوم عليه از اين مقدار90/125 سهم مشاع محاسبه مي گردد طي مراجعه به اداره ثبت 
تقسيم نامه اي از پالك موصوف در پرونده ثبتي مشاهده نگرديد به موجب بررسي به عمل 
آمده بر روي مستندات شهرداري ملك موصوف خارج از محدوده مي باشد نظريه كارشناسي 
فارغ از مسائل حقوقي و ثبتي با توجه به موارد فوق و محل و موقعيت ملك و ابعاد و مساحت 
عرصه و در نظر گرفتن ساير عوامل موثر از جمله اعياني ساختماني موجود ارزش 90/125 
سهم مشاع از 3963/48 سهم از پالك ثبتي243B/20 به مساحت عرصه كل3963/48 
مترمربع با ماخذ قيمت روز96/7/15 جمعا به مبلغ 1/800/000/000ريال معادل يكصد 
و هشتاد ميليون تومان به عنوان قيمت پايه ارزيابي و اعالم نظر ميگردد الزم به ذكر است 
در انتهاي وضعيت ثبتي اخير اعالم شده كه حسب بررسيهاي اداره كل ثبت اسناد تهران در 
موقع تفكيكي رعايت محدوده سند مالكيت نشده و به پالك مجاور مجاوز گرديده است مزايده 
در مورخ 96/10/18 ساعت 10 صبح در نشاني لواسان دفتر اجراي احكام دادگاه عمومي 
لواسانات از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه شروع و كسي كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايد برنده مزايده خواهد بود ضمنا ده درصد ثمن معامله في المجلس از 
برنده مزايده اخذ و الباقي مبلغ ظرف مدت يك ماه از تاريخ مزايده كل موبلغ را به صندوق 
دولت واريز نمايد در غير اينصورت ده درصد پرداختي به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 
خواهد شد بديهي است قبل از ارائه پيشنهاد قيمت بازديد از ملك مورد مزايده الزام است 
لذا متقاضي ميتواند يك هفته قبل از مزايده به دفتر اجراي احكام دادگاه لواسان مراجعه تا 

امكان بازديد و رويت از خود را فراهم گردد. 
لواسانات  قضايي  حوزه  مدني  احكام  اجراي  دفتر        110/116977  

ابالغيه
بدين وسيله به خواندگان زهرا كيانى و على دلبرى مجهول المكان ابالغ مى گردد دادخواستى به شماره 960384 بانك مهر اقتصاد به طرفيت شما بخواسته مطالبه وجه به اين مرجع واصل گرديده 
و جلسه رسيدگى در تاريخ 96/12/6 ساعت 9:30 صبح در شعبه قاضى مجتمع شماره 4 شوراى حل اختالف شهرستان اهواز واقع در شهرك صنعتى شماره 4 تعيين شده لذا در وقت مقرر در شعبه حاضر 

شويد و قبل از روز رسيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم به اين مرجع مراجعه نمائيد .
رئيس شعبه - شوراهاى حل اختالف مجتمع 

---------------------------------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ مفاد  دادخواست  و ضمايم 

آقاى عيسى عبيداوى فرزند جبار دادخواست بطرفيت امير معبودى فرزند هرمز بخواسته الزام به تنظيم سند پرايد سوارى 14- 516 ق 53 تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع به شماره 960925/14/96 
حقوقى به ثبت رسيده است حسب تقاضاى  نامبرده و اجازه  محكمه مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج و از خوانده فوق الذكر دعوت ميشود 
كه پس از  نشر آگهى در روز شنبه مورخ 96/10/23 ساعت 10 صبح جهت دادرسى در شعبه شوراى حل اختالف مجتمع  شماره دو اهواز حضور يابد و يا قبل از  موعد  مقرر بدفتر شعبه مراجعه و با دريافت 
نسخه ثانى دادخواست و ضمائم  هرگونه دفاع و پاسخى بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسه دادرسى اعالم نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد 

گرفت. 
شعبه شوراى حل اختالف مجتمع 

---------------------------------------------------------------------------------------------
آگهى ابالغ مفاد دادخواست و ضمايم 

آقاى عباس نعماوى فرزند على دادخواست بطرفيت خانم سهام محمودى فرزند - بخواسته مطالبه اجور معوقه از 94/9/16 تا زمان اجراى حكم مبلغ 66/000/000 ريال و پرداخت قبوض آب و برق 
و گاز و تاخير تاديه و هزينه دادرسى 1/025/000 ريال تقديم كرده كه به اين شعبه ارجاع به شماره 960602/11/96/ش ب حقوقى به ثبت رسيده است حسب تقاضاى نامبرده  و  اجازه  محكمه مستنداً 
به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار درج و از خوانده فوق الذكر دعوت ميشود كه پس از  نشر آگهى در روز چهار شنبه مورخ 96/10/27 ساعت 8:30 صبح 
جهت دادرسى در شعبه 11 شوراى  حل  اختالف مجتمع شماره دو اهواز حضور يابد و يا  قبل  از  موعد  مقرر بدفتر  شعبه  مراجعه  و  با  دريافت  نسخه  ثانى دادخواست و ضمائم  هرگونه  دفاع  و  پاسخى 

بدعوى  مطروحه  وارد  قبل از جلسه دادرسى اعالم  نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت . 
شعبه شوراى حل اختالف مجتمع

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

بانو آمنه شهرت لويمى نام پدر راضى بشناسنامه 16608 صادره از - درخواستي بخواسته صدورگواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم راضى شهرت لويمى بشناسنامه 343 صادره 
ــواز اقامتگاه  دائمي خود  فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى آمنه لويمى فرزند راضى به ش ش16608 صادره از اهواز---2- فريده لويمى فرزند راضى به ش ش 1053  ــخ 95/7/15 در اه ــواز در تاري اه
صادره از اهواز---3- الهام لويمى فرزند راضى به ش ش 13946 صادره از اهواز(دختران متوفى)---4- فاطمه عبدى فرزند فيصل به ش ش 292 صادره از خرمشهر(همسر متوفى)---5- مسعود لويمى 
فرزند راضى به ش ش 1228 صادره از اهواز---6- محمد لويمى فرزند راضى به ش ش 18516 صادره از اهواز---7- على لويمى فرزند راضى به ش ش 15405 صادره از اهواز---8- سعيد لويمى فرزند 
راضى به ش ش 835 صادره از اهواز---9- افشين لويمى فرزند راضى به ش ش 1129 صادره از اهواز(پسران متوفى) والغير به شرح دادخواست تقديمى بكالسه-تقديمى مى باشد. 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

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

بانو امينه شهرت نبگان نام پدر هليل بشناسنامه 8-026506-174 صادره از باوى درخواستي بخواسته صدورگواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه همسرم مرحوم عليرضا شهرت عربى نژاد 
بشناسنامه 112 صادره مسجدسليمان در تاريخ 95/8/4 در آخرين اقامتگاه دائمى فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى امينه نبگان فرزند هليل ش ملى 8-026506-174 صادره از شهرستان باوى(همسر 
متوفى)---2- محمد مهدى عربى نژاد فرزند عليرضا ش ملى 0-331672-174 صادره ازاهواز(پسر متوفى)--- عليه عباسيان نژاد فرزند يعقوب ش ش 168 صادره از شوشتر(مادرمتوفى)شماره ملى 
5-072955-188  - 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  شورا  مجتمع شماره 

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

ــته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه شادروان مرحوم على بابا شهرت طهماسبى  ــنامه 504 صادره از اهواز درخواستي بخواس ــبى نام پدر على بابا بشناس ــهرت طهماس آقاى فرزاد ش
بشناسنامه 12 صادره بروجن در تاريخ 96/8/20 در اهواز اقامتگاه خود فوت ورثه اش عبارتند از 1- متقاضى با مشخصات فوق--- 2- روح اله طهماسبى فرزند على بابا به ش ش 364 صادره از اهواز---3- 
محمد رضا طهماسبى فرزند على بابا به ش ش 5-006296-174 صادره از اهواز---4- داود طهماسبى فرزند على بابا به ش ش 557 صادره از اهواز(فرزندان ذكور متوفى)--- 5- فرزانه طهماسبى فرزند 
على بابا به ش ش 615 صادره از اهواز(فرزند اناث متوفى)---6- صديقه آفروزه فرزند شكراله به ش ش 190 جهانگيرى صادره از شوشتر(زوجه متوفى) والغير به شرح دادخواست تقديمى – حقوقى مى 
باشد. 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

------------------------------------------------------------------------------------------------------
برگ اجرائيه

مشخصات محكوم له: حسين محمودى نام پدر مراد نشانى محل اقامت : اهواز – كمپلو لشكر خ شيوا بين قصرشيرين و اميركبير پ 55 --- مشخصات محكوم عليه : فايزه رزم پا  نام پدر على نشانى 
محل اقامت : مجهول المكان -- محكوم به : به موجب دادنامه شماره : 9609976944200283 مورخ 96/5/16 قاضى شوراى حل اختالف مجتمع شماره 2 اهواز حوزه كمپلو  محكوم عليه فايزه رزم پا  
محكوم به پرداخت مبلغ 120/000/000 ريال در حق محكوم له حسين محمودى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 120/000/000 ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه آن از تاريخ 
تقديم دادخواست (95/12/28) تا زمان وصول اصل وجه و هزينه دادرسى به ميزان 1/610/000 ريال در حق خواهان صادر گرديد. بعالوه نيم عشر دولتى. به استناد ماده 33 قانون شوراهاى حل اختالف 
محكوم عليه مكلف است پس از ابالغ اجراييه ظرف ده روز مفاد  آن را بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد راى بدهد در غير اينصورت طبق قانون اجراى احكام مدنى 

اقدام قانونى از سوى اجراى احكام دادگسترى صورت مى پذيرد.
  قاضى شوراى حل اختالف مجتمع 
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اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهررى

ــى اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبت ــات موضوع قان هي
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

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

برابر راى شماره 139660301024001641 هيات اول موضوع 
ــاختمانها فاقد سند  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك شهررى تصرفات مالكانه  رس
بالمعارض متقاضى آقاى جبرائيل بزازپريخانى فرزند سعداله  بشماره 
ــگين شهردرششدانگ يك قطعه  ــنامه 2931صادره از  مش شناس
زمين با بناى احداثى به مساحت  50/36 مترمربع پالك 41 فرعى از 
4 اصلى مفروز ومجزى شده از پالك اصلى مذكور واقع در بخش 12 
ــاى ناصر فخارنيامحرز گرديده  ــمى آق تهران خريدارى از مالك رس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  اس
اگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد 
ــت خود را به  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
ــت در صورت انقضاى مدت  مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس
ــند مالكيت صادر  ــول اعتراض طبق مقررات س ــور و عدم وص مذك

خواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/4

تاريخ انتشار نوبت دوم:96/9/19
على حيدرزاده رئيس ثبت اسناد وامالك 

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

ــه پرونده  ــم به كالس ــت و ضمائ ــى و دادخواس ــت دادرس وق
:727/964/96 وقت رسيدگى: 96/10/23 ساعت 10 صبح   

خواهان:مهرآئين احمر دوست خوانده:حميد دودنگى قزوينى 
خواسته:مطالبه وجه

 خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت 
رسيدگى به شعبه ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و بتجويز ماده 73 قانون ائين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى 
ــود نا خوانده از تاريخ نشر اخرين  ــار اگهى ميش از جرائد كثيراالنتش
اگهى ظرف مدت يك ماه به دفتر مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 
باال جهت رسيدگى حضور بهم رسانند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله 
اگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود.

مدير دفتر شعبه 964 دادگاه عمومى شهررى
-------------------------------

اگهى ابالغ 
ــه پرونده :  ــم به كالس ــت و ضمائ ــى و دادخواس ــت دادرس وق
ــح  ــاعت  10صب ــيدگى:  96/10/23 س ــت رس 727/964/96 وق

خواهان:مهرآئين احمردوست خوانده:محمد جواد پايانى 
ــته:مطالبه وجه  خواهان دادخواستى تسليم دادگاه هاى  خواس
ــعبه ارجاع گرديده و وقت  ــيدگى به ش عمومى نموده كه جهت رس
ــودن خوانده به  ــول المكان ب ــده بعلت مجه ــيدگى تعيين ش رس
ــتور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون ائين  ــت خواهان و دس درخواس
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرائد كثيراالنتشار اگهى 
ــر اخرين اگهى ظرف مدت يك ماه به  ــود نا خوانده از تاريخ نش ميش
دفتر مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور 
ــانند چنانچه بعدا ابالغى بوسيله اگهى الزم شود فقط يك  بهم رس

نوبت منتشر و مدت ان ده روز خواهد بود.
مدير دفتر شعبه 964 دادگاه عمومى شهررى

-------------------------------
مفقودى سند مالكيت خودرو

ــبز خودروى سوارى تيبا مدل 1391 تيپ  اصل سند و برگ س
ــماره موتور 8046665 و شماره  ــفيد روغنى به ش 231 به رنگ س

S 5810091705910شاسى
ــماره پالك 59299و 46 به نام فاطمه احمدى پور فرزند  به ش
ــود گرديده و از درجه اعتبار  عباس با كدملى 0480650004 مفق

ساقط مى گردد.
-------------------------------

دادنامه
ــاى على اكبر مرادى فرزند على اصغر با وكالت آقاى  خواهان:آق
محمد آذرى فرزند باباحسن به نشانى مشهد-بلوارشفا26-ساختمان 
ــفا-طبقه دوم خواندگان:1-آقاى محمدرضا قهرمانى به نشانى  ش
ــتان  ــتان محترم عمومى و انقالب شهرس مجهول المكان 2-دادس
طرقبه شانديز به نشانى دادسراى عمومى و انقالب شهرستان طرقبه 
ــهدادى فرزند احمد 4-خانم سلنا مرادى  شانديز 3-خانم انسيه ش

ــوم مجتمع نيايش بلوك19  ــانى چاهشك ميدان س همگى به نش
ــانى خراسان  ــمى فرزند يداهللا به نش ــهناز قاس واحد4 5-خانم ش
ــان7پ12  ارمغ ــان  خياب ــگاه  نمايش ــهد-ميدان  رضوى-مش

واحد2خواسته:نفى نسب راى دادگاه
ــرادى فرزند على اصغر با  ــت على اكبر م درخصوص دادخواس
ــهدادى فرزند احمد  ــيه ش ــت محمد آذرى به طرفيت 1-انس وكال
2-سلنا مرادى فرزند رضا 3-شهناز قاسمى فرزند يداله 4-محمدرضا 
ــتان طرقبه شانديز بخواسته  ــتان محترم شهرس قهرمانى 5-دادس
ــرح  ــب به ش ــدور حكم مبنى بر نفى نس ــيدگى و ص ــاى رس تقاض
دادخواست تقديمى به انضمام جميع خسارات دادرسى و حق الوكاله 
وكيل با عنايت به محتويات پرونده و مالحظه كپى مصدق مستندات 
پيوستى و دادخواست تقديمى و مالحظه اظهارات وكيل خواهان در 
ــماره9609005713200856 مورخ96/07/30 و  صورتجلسه ش
نظر به اينكه خواندگان عليرغم ابالغ از طريق نشر اگهى در روزنامه 
كثيراالنتشار در جلسه دادگاه حاضر نگرديده و اليه اى ارسال نداشته 
ــته و مستندات خواهان مصون از ايراد و اعتراض باقى مانده  و خواس
ــه940535  ــتنادى كالس ــت و با مطالبه و مالحظه پرونده اس اس
ــماره  ــه ش ــرح صورتجلس ــهد به ش ــرى دو مش ــعبه111 كيف ش
ــه مرحوم رضا  ــورخ 1396/06/29 ك 9609005713200774 م
مرادى نفى ولد نسب به خانم سلنا نموده است و خانم انسيه شهدادى 
ــعبه625 اقرار  ــرا ش نيز در دفاعيات خود در نزد داديار محترم دادس
ــلنا را آقاى محمدرضا قهرمانى باردار شده است و با  ــته خانم س داش
ــاير قرائن و امارات موجود لذا دادگاه خواسته خواهان را  توجه به س
وارد تشخيص و به استناد ماده 1158و1163و1273 از قانون مدنى 
ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در  و ماده 198 از قانون آئين دادرس
امور مدنى حكم به نفى نسب خانم سلنا مرادى به خواهان به عنوان 
ــبت به خوانده رديف  ولى قهرى وى را صادر و اعالم مى نمايد و نس
پنجم با توجه به اينكه دعوى متوجه دادستان محترم نمى باشد و به 
ــتناد بند4ماده84 و ماده89 از قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد  اس
ــبت به خوانده رديف پنجم صادر و اعالم مى نمايد.راى  دعوى را نس
صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در 
ــت روز از انقضاى واخواهى قابل  ــن دادگاه و متعاقبا ظرف بيس همي
تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوى مى 

باشد.م الف47206 تاريخ انتشار1396/9/20
رئيس شعبه اول دادگاه خانواده طرقبه شانديز

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

آقاى محمدجواد يوسفى فرزند على نام مستعار مجتبى يزدانى 
جلسه رسيدگى به اتهام شما در پرونده شماره103/940474 داير 
بر سرقت مورخ96/11/5 ساعت9 صبح مى باشد در اجراى ماده344 
قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال92 از طريق آگهى روزنامه 
به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام انتسابى در جلسه حاضر شويد در 
صورت عدم حضور دادگاه غيابا به موضوع رسيدگى و اتخاذ تصميم 

قانونى خواهد گرفت.م الف47210 تاريخ انتشار1396/9/20
دادرس شعبه103 دادگاه كيفرى دو شهرستان بينالود

-------------------------------
ابالغ

ــعبه اول دادگاه  ــه960250 ش باتوجه به اينكه در پرونده كالس
ــن زاده جلفان فرزند محمدكريم به  خانواده طرقبه خانم اعظم حس
طرفيت آقاى رضا ساالرى فرزند يارمحمد به خواسته طالق ارجاع به 
ــر آگهى نسبت به  ــده لذا ظرف مهلت 20روز از تاريخ نش داورى ش
ــد.م الف47207 تاريخ  ــعبه اقدام نمايي معرفى داور خود به اين ش

انتشار1396/9/20
منشى شعبه1دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شانديز

-------------------------------
راى دادگاه

ــكايت اداره جهاد كشاورزى شهرستان بينالود با  در خصوص ش
ــرحدى عليه آقاى حسين درخشان  نمايندگى حقوقى خانم آذر س
ــرى اراضى زراعى به ميزان24متر  ــد ابوتراب دائر بر تغيير كارب فرزن
مربع در سال 94 تحت پالك227 اصلى بخش10 شهرستان بينالود 
ــتاى چاهشك از طريق احداث بنا با توجه به محتويات  واقع در روس
ــاكى تحقيقات به عمل آمده از سوى دادسراى  پرونده و شكايت ش
بينالود كه منجربه صدور قرار مجرميت و كيفر خواست گرديده و با 
ــاورزى اعتبار نظر  ــناس اداره جهاد كش عنايت به اينكه نظر كارش
كارشناس رسمى دارد و ساير قرائن موجود در پرونده و اينكه متهم 
با وجود ابالغ قانونى در جلسه دادگاه حضور نيافته و دفاعى به عمل 
ــت بنابراين دادگاه بزه انتسابى به متهم را محرز دانسته و  نياورده اس
مستندا به ماده1و2و3و10 قانون اصالح قانون حفظ كاربرى اراضى 
ــر قلع و قمع بناى  ــوب1385 نامبرده را عالوه ب ــى و باغها مص زراع
احداثى به پرداخت جزاى نقدى به مبلغ دو برابر بهاى زمين موصوف 
به قيمت روز با احتساب كاربرى جديد كه توسط كميسيون تقويم و 
ارزيابى مندرج در تبصره 3الحاقى ماده2 قانون مذكور تعيين گرديده 
در حق دولت محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت20 

روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظردر دادگاههاى محترم تجديدنظر استان خراسان 

رضوى مى باشد.م الف47213 تاريخ انتشار1396/9/20
رئيس شعبه103 دادگاه كيفرى دو بينالود(طرقبه شانديز)

-------------------------------
راى دادگاه

ــتم زاده فاقد مشخصات ديگر و  درخصوص اتهام آقاى اميد رس
متوارى داير بر ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع شكايت آقاى حامد 
قربى فرزند حسن على با عنايت به محتويات پرونده گزارش مرجع 
انتظامى شكايت شاكى گواهى پزشكى قانونى،شهادت شاهد تعرفه 
شده شاكى و سوگند شاكى در جلسه دادگاه كيفرخواست صادره از 
ــتان بينالود و عدم حضور متهم در دادگاه  ــراى شهرس ناحيه دادس
عليرغم ابالغ از طريق نشر اگهى اتهام انتسابى به وى را محرز و مسلم 
ــواد 448، 488، 709، 710 و714 قانون  ــتناد به م ــته وبا اس دانس
ــالمى نامبرده را به پرداخت هفت ونيم هزارم ديه كامل  مجازات اس
ــلمان بابت كمبود هاى ذكر شده در گواهى پزشكى قانونى  مرد مس
ــوم از يك دهم ديه نيز بابت خراش بند  ــاكى و يك صدم از يك س ش
ــت پنجم دست راست حارصه در حق مصدوم محكوم و  ميانى انگش
اعالم مى دارد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهى در همين شعبه و سپس به لحاظ ميزان ديات مذكور 
كه كمتر از عشر ديه كامل مى باشد قطعى خواهد بود.م الف47212 

تاريخ انتشار1396/9/20
ــعبه103دادگاه كيفرى دو شهرستان بينالود(طرقبه  رئيس ش

شانديز)
-------------------------------

راى دادگاه
ــد محمد داير بر  ــين دريايى فرزن ــوص اتهام آقاى حس در خص
ــبكه آب بدون پرداخت حق  ــتفاده و اخذ انشعاب غيرمجاز از ش اس
ــكايت امور آب و فاضالب شهرستان بينالود با  ــعاب موضوع ش انش
نمايندگى آقاى زنگوئى،با عنايت به محتويات پرونده شكايت اداره 
شاكى گزارش مرجع انتظامى،مالحظه تصاوير مربوطه كه پيوست 
ــه قطع و جمع آورى انشعاب  ــد مالحظه صورتجلس پرونده مى باش
ــت صادره از  ــاير تحقيقات به عمل آمده وكيفر خواس غيرمجاز،س
ــتان بينالود و عدم حضور متهم در دادگاه عليرغم  دادسراى شهرس
ابالغ از طريق نشر آگهى و متوارى بودن وى اتهام انتسابى را محرز و 
مسلم دانسته و با استناد به بند الف ماده يك قانون مجازات استفاده 
ــال1396 و  ــالب و گاز مصوب س ــدگان از آب،برق،تلفن،فاض كنن
ــال 1392 نامبرده را به  ــالمى مصوب س ماده19 قانون مجازات اس
ــش در حق  پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال جزاى نقدى درجه ش
ــى دارد. راى صادره غيابى و ظرف  ــدوق دولت محكوم و اعالم م صن
مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين شعبه و سپس 
ظرف مدت بيست روز از آن تاريخ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم 
ــتان خراسان رضوى مى باشد.م الف47211  محترم تجديدنظر اس

تاريخ انتشار1396/9/20
رئيس شعبه103دادگاه كيفرى دو دادگسترى بينالود(طرقبه 

شانديز)
-------------------------------

دادنامه
ــيله پيرو اگهى هاى قبلى به آقايان حسين چنارانى و  بدين وس
ــه درودى فعال مجهول  ــد عبداهللا و خانم اله ــين رحمانى فرزن حس
المكان ابالغ مى شود در مورد دادخواست بانك مهر اقتصاد طرقبه با 
ــما به خواسته مطالبه وجه چك به  وكالت خانم رها مرادى عليه ش
ــده  ــماره 9609972764601026 در پرون ــم ش ــب حك موج
ــه2/960208 به صورت تضامنى به پرداخت16/061/059  كالس
ــته(يك فقره چك به شماره527428/16) و  ريال بابت اصل خواس
مبلغ566/500 ريال بابت هزينه دادرسى و حق الوكاله طبق تعرفه 
ــر تاديه از تاريخ  ــارت تاخي ــت حق الوكاله وكيل و پرداخت خس باب
ــول راى صادره غيابى و  ــيد چك مورخ94/7/12 تا يوم الوص سررس
ظرف20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا و ظرف20 روز پس 
ــام مهلت واخواهى قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى حقوقى  از اتم
ــخ  ــف47215 تاري ــد.م ال ــى باش ــانديز م ــتان طرقبه-ش شهرس

انتشار1396/9/20
شعبه دو دادگاه عمومى حقوقى شهرستان طرقبه شانديز

دادنامه
بدين وسيله پيرو اگهى هاى قبلى به آقايان حميد-وحيد-اميد 
محمودى وخانم فاطمه سراج طرقبه فعال مجهول المكان ابالغ مى 
شود در مورد دادخواست بانك مهر اقتصاد طرقبه با وكالت خانم رها 
مرادى عليه شما به خواسته مطالبه وجه چك به موجب حكم شماره 
9609972764600859 در پرونده كالسه2/960187 به صورت 
ــال بابت اصل  ــغ 138/270/147 ري ــت مبل ــه پرداخ ــى ب تضامن
ــماره780435) و مبلغ3/766/750  خواسته(يك فقره چك به ش
ريال بابت هزينه دادرسى و4/518/000 ريال بابت حق الوكاله وكيل 
و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا يوم الوصول 
ــده ايد راى صادره نسبت به آقايان محمودى حضورى و  محكوم ش
ظرف20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در دادگاه عمومى 
حقوقى شهرستان طرقبه-شانديز مى باشد ونسبت به خانم فاطمه 
سراج طرقبه غيابى و ظرف20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در شورا 
وسپس ظرف20 روز پس از اتمام مهلت واخواهى قابل تجديدنظر در 
ــد.م  ــانديز مى باش ــتان طرقبه-ش دادگاه عمومى حقوقى شهرس

الف47214 تاريخ انتشار1396/9/20
شعبه دو دادگاه عمومى حقوقى شهرستان طرقبه شانديز

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

ــيله پيرو اگهى هاى قبلى به آقاى محمد قادرى فرزند  بدين وس
ــت  ــود در مورد دادخواس على اكبر فعال مجهول المكان ابالغ مى ش
ــته  ــما به خواس بانك مهر اقتصاد با وكالت خانم رها مرادى عليه ش
مطالبه وجه چك به موجب حكم شماره 9609972764600868 
در پرونده كالسه2/960395 آقاى محمد قادرى به انضمام خوانده 
رديف اول آقاى حسين باقرپور به پرداخت مبلغ 98/615/050 ريال 
ــماره 453070) و  ــه ش ــره چك ب ــته(يك فق ــل خواس ــت اص باب
مبلغ830/000 ريال بابت هزينه دادرسى و مبلغ3/480/000 ريال 
بابت حق الوكاله وكيل و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك 
تا يوم الوصول محكوم شده ايد راى صادره غيابى و ظرف20 روز پس 
ــرف20 روز پس از اتمام مهلت  ــورا و ظ از ابالغ قابل واخواهى در ش
ــتان  ــل تجديدنظر در دادگاه عمومى حقوقى شهرس واخواهى قاب

طرقبه-شانديز مى باشد.م الف47216 تاريخ انتشار1396/9/20
شعبه دو دادگاه عمومى حقوقى شهرستان طرقبه شانديز

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

مشخصات محكوم له/محكوم لهم:1-مريم سيفى امين نام پدر: 
اكبر نشانى:خراسان رضوى-مشهد-هاشميه61پالك34

مشخصات محكوم عليه/محكوم عليهم:1-شركت آبرون پراتيك 
نام خانوادگى:- نام پدر:- نشانى:مشهد بلوار سجاد خ بهار2 مجتمع 
ــام پدر:-  ــرى ن ــان قم ــا بيكي ــد501 2-عليرض ــال ط3واح وص
نشانى:چاهشك باغبان24 سمت چپ اولين كوچه سمت چپ اولين 
ــام پدر:-  ــواد بهرمن ن ــد ج ــزرگ گاراژى پ439 3-محم درب ب

نشانى:مجهول المكان 
ــوم له/محكوم  ــم مقام قانونى محك ــخصات نماينده يا قائ مش
عليه:جواد خداداده نام پدر:على نشانى:مشهد سه راه ادبيات نبش ابن 
ــينا3/2 ساختمان46 واحد4 نوع رابطه:وكيل محكوم له/محكوم  س
ــيفى امين محكوم به:بموجب درخواست اجراى حكم  لهم:مريم س
مربوطه به شماره وشماره دادنامه مربوطه 9609975710600252 
محكوم عليه محكوم است به استناد مواد2، 198، 515 و 519 و522 
ــى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور مدنى و  از قانون آئين دادرس
ــره ماده2 و 19 از  ــون تجارت و تبص ــواد 310، 313، 320، و از قان م
ــدگان را به طور تضامنى به  ــون صدور چك مصوب 1372 خوان قان
ــته و  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ552/600/000 ري ــت مبل پرداخ
ــى و حق الوكاله وكيل  مبلغ17/831/000 ريال بابت هزينه دادرس
براساس تعرفه قانونى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چكها 
ــاس تناسب و شاخص اعالمى از سوى بانك  تا هنگام پرداخت براس
مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه و ايصال هزينه دادرسى 
آن بر عهده اجراى احكام مدنى مى باشد در حق خواهان محكوم مى 
ــر دولتى در حق صندوق دولت مدير دفتر  نمايد و پرداخت نيم عش

شعبه3 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان طرقبه شانديز
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه:1-ظرف ده روز 
ــاد آن را به موقع اجرا گذارد (ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى)  مف
ــراى پرداخت محكوم به بدهد 3-مالى معرفى كند ك  2-ترتيبى ب
اجراى حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد چنانچه خود را قادر 
ــى روز كليه اموال خود را  به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف س
ــول و غير منقول به طور  ــدار و قيمت اموال منق ــامل تعداد يا مق ش
ــتمل بر ميزان وجوه نقدى كه بر هر عنوان نزد بانكها و  مشروح مش
موسسات مالى و اعتبارى ايرانى يا خارجى دارد به همراه مشخصات 
ــابهاى مذكور و كليه اموالى كه او به هر نحو نزد اشخاص  دقيق حس

ــت نقل و  ــخاص ثالث و نيز فهرس ثالث دارد و كليه مطالبات او از اش
انتقاالت و هرنوع تغيير ديگر در اموال مذكور از زمان يكسال قبل از 
طرح دعواى اعسار به ضميمه دادخواست اعسار به مقام قضائى ارائه 
ــت مى شود (مواد 8و3  ــت محكوم له بازداش نمايد و اال به درخواس
ــى 1394) 4-خوددارى محكوم  قانون نحوه اجراى محكوميت مال
عليه از اعالم كامل صورت اموال به منظور فرار از اجراى حكم حبس 
تعزيرى درجه هفت را درپى دارد (ماده34قانون اجراى احكام مدنى 
ــوه ى اجراى محكوميت مالى  ــاده20ق.م.آ و ماده 16قانون نح و م
1394)5-انتقال مال به ديگرى به هرنحو با انگيزه فرار از اداى دين 
به نحوى كه باقيمانده اموال براى پرداخت ديون كافى نباشد موجب 
مجازات تعزيرى درجه شش يا جزاى نقدى معادل نصف محكوم به 
ــود(ماده 21قانون نحوه اجراى محكوميت  ــا هر دو مجازات مى ش ي
ــى روز ارائه  ــى 1394) 6-چنانچه صورت اموال پس از مهلت س مال
ــه موافقت محكوم له يا  ــوم عليه از زندان منوط ب ــود آزادى محك ش
توديع وثيقه يا معرفى كفيل توسط محكوم عليه خواهد بود(تبصره 
يك ماده 3قانون نحوه اجراى محكوميت مالى 1394).م الف47208 

تاريخ انتشار1396/9/20
ــتان طرقبه  ــعبه3دادگاه عمومى حقوقى شهرس مدير دفتر ش

شانديز
-------------------------------

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه  ــاذرى طرقبه داراى شناس ــه آقاى حميد آب ــه اينك نظرب
شماره4746 به شرح دادخواست به كالسه 1/960951 ازاين شورا 
ــح داده كه  ــوده وچنين توضي ــت گواهى حصروراثت نم درخواس
ــنامه 2360 در  ــه شناس ــه ب ــاذرى طرقب ــين آب ــادروان حس ش
تاريخ1396/4/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته وورثه 
ــت به:1-نصرت ساده طرقبه ش  حين الفوت آن مرحوم منحصراس
ــر متوفى 2-جواد آباذرى طرقبه ش  ش2364 متولد1313 همس
ــى 3-حميد اباذرى طرقبه ش  ش3680 متولد1341 فرزند متوف
ــاذرى طرقبه ش  ــد متوفى 4-زهرا اب ــد1349 فرزن ش4746 متول
ــد1334 فرزند متوفى5-حميده اباذرى طرقبه ش  ش3302 متول
ــعيده اباذرى طرقبه ش  ش3303 متولد1336 فرزند متوفى 6-س
ش3679 متولد1339 فرزند متوفى.متوفى بجز نامبردگان باال ورثه 
ديگرى ندارد 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 نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 
ــد.م  ــورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهدش ظرف يك ماه به ش

الف47217 تاريخ انتشار1396/9/20 
قاضى شورا- شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان طرقبه

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

ــنامه  ــه اينكه آقاى محمد پور محمد طرقبه داراى شناس نظرب
ــرح دادخواست به كالسه 1/960952 ازاين شورا  شماره154 به ش
ــح داده كه  ــوده وچنين توضي ــت گواهى حصروراثت نم درخواس
ــنامه 33 در  ــه شناس ــه ب ــين طرقب ــه پورحس ــادروان معصوم ش
تاريخ1395/6/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته وورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1-حبيب پور محمد طرقبه 
ــه 2-ولى اله پور محمد  ــر متوفي ش ش 1994 متولد1308 همس
طرقبه ش ش3511 متولد1340 فرزند متوفيه 3-محمد پورمحمد 
طرقبه ش ش154 متولد1356 فرزند متوفى4-غالمرضا پورمحمد 
طرقبه ش ش112 متولد1359 فرزند متوفى 5-فاطمه پورمحمد 
ــه ش ش3216 متولد1335 فرزند متوفى 6-زهره پورمحمد  طرقب
ــد1345 فرزند متوفى7- ليال پورمحمد  طرقبه ش ش4302 متول
ــه ش ش5550 متولد1350 فرزند متوفى 8-رقيه پورمحمد  طرقب
ــى بجز  ــد متوفى.متوف ــد1353 فرزن ــه ش ش5551 متول طرقب
نامبردگان باال ورثه ديگرى ندارد 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 نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهدشد.م الف47209 تاريخ انتشار1396/9/20 
قاضى شورا- شعبه اول شوراى حل اختالف شهرستان طرقبه

-------------------------------
آگهى ابالغ 

ــت و ضمائم به آقاى/خانم پرى گل  ــيدگى و دادخواس وقت رس
تيمورى فرزند الل محمدخواهان آقاى/خانم موسى اسالمى سردابى 
فرزند محمد صديق دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم پرى 
گل تيمورى و دادستان طرقبه شانديز به خواسته اثبات نسب مطرح 
ــه  ــده كالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه اي ــه ب ك
9609985713200262 شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان طرقبه 
ــيدگى مورخ 1396/10/27 ساعت10:00  شانديز ثبت و وقت رس

ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين  تعيين كه حسب دس
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست  دادرس
ــار آگهى مى  خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش
ــار آگهى به دفتر  ــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش ــردد تا خوان گ
ــخه ثانى  ــانى كامل خود نس ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م الف47204 تاريخ انتشار1396/9/20
منشى شعبه1دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شانديز

-------------------------------
آگهى ابالغ 

ــت و ضمائم به آقاى/خانم كامبيز  ــيدگى و دادخواس وقت رس
ــان آقاى/خانم زهرا  ــين خواه ــيرغان فرزند قربان حس جنگجو ش
فوالدى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم كامبيز جنگجو 
ــته نفقه خود و فرزندش مطرح كه به اين شعبه  ــيرغان به خواس ش
ــماره پرونده كالسه 9609985713200287 شعبه  ارجاع و به ش
ــانديز ثبت و وقت رسيدگى  ــتان طرقبه ش 1دادگاه خانواده شهرس
مورخ 1396/10/25 ساعت10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
ــى مدنى به علت مجهول  طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرس
المكان بودن خوانده و در خواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثير االنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
ــانى  ــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش از تاريخ انتش
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
ــردد.م الف47203 تاريخ  ــيدگى در دادگاه حاضر گ فوق جهت رس

انتشار1396/9/20
منشى شعبه1دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شانديز

-------------------------------
آگهى ابالغ

ــيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى/خانم مصطفى   وقت رس
ــره نعمانى  ــان آقاى/خانم زه ــب اهللا خواه ــرى فرزند حبي مظاه
دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى/خانم مصطفى مظاهرى فرزند 
حبيب اهللا به خواسته صدور گواهى عدم سازش جهت طالق مطرح 
ــه  ــده كالس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ــه اي ــه ب ك
9609985713200267 شعبه 1دادگاه خانواده شهرستان طرقبه 
ــيدگى مورخ 1396/10/26 ساعت10:00  شانديز ثبت و وقت رس
ــتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين  تعيين كه حسب دس
ــى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست  دادرس
ــار آگهى مى  خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتش
ــار آگهى به دفتر  ــده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتش ــردد تا خوان گ
ــخه ثانى  ــانى كامل خود نس ــالم نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع
دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد.م الف47205 تاريخ انتشار1396/9/20
منشى شعبه1دادگاه خانواده شهرستان طرقبه شانديز

-------------------------------
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى
ــن نامه قانون تعيين  ــوع ماده3قانون وماده13 آئي آگهى موض

تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقدسند رسمى
برابرراى شماره1396/05/29-139660306013001566 
ــى اراضى  ــن تكليف وضعيت ثبت ــوع قانون تعيي ــات اول موض هي
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  وساختمانهاى فاقدسند رسمى مس
ملك گناباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مجيد رضائى 
ــماره97 كدملى0919977601 صادره  ــنامه ش كاخكى به شناس
گناباد فرزند اسداله در ششدانگ يكباب منزل به مساحت316/17 
ــى واقع در اراضى  ــماره 660 فرعى از154 اصل ــر مربع پالك ش مت
ــمت ثبت  ــك بخش يك حوزه ثبت ملك گناباد خريدارى قس كاخ
ــى وحبيب سهى و قسمت نائبت به مساحت  شده از فاطمه كرباس
52/695 متر مربع از محل مالكيت ميرزا احمد متولى محرزگرديده 
ــب در دونوبت به فاصله 15  ــوره اطالع عموم مرات ــت لذا به منظ اس
ــبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اشخاص نس روزآگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيدظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست 
خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى 
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 
خواهدشد.م الف1230 تاريخ انتشار نوبت اول1396/09/20 تاريخ 

انتشار نوبت دوم1396/10/05
محمدرضا اجتهادى عرب

رئيس ثبت اسناد و امالك گناباد 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 -آئين نامه تعيين 
تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
ــتقر در اداره  ــادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس آراى ص

ثبت و اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذيل :  
ــه 509 و راى شماره 713 مورخه 96/2/19 به  1-پرونده كالس
ــگر موسي پور فرزند جافر نسبت به سه دانگ يك باب  تقاضاى عس
ــده از پالك  ــر مربع مجزى ش ــاحت 205/10 مت ــارت به مس عم
37–اصلى واقع در بخش دو خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه 

(رسمى ) علي مير دريكوند.
2-پرونده كالسه 510 و راى شماره 17696 مورخه 95/12/23 
به تقاضاى محمد موسي پور فرزند جافر نسبت به سه دانگ يك باب 
ــده از پالك  ــر مربع مجزى ش ــاحت 205/10 مت ــارت به مس عم
37–اصلى واقع در بخش دو خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه 

(رسمى ) علي مير دريكوند
 .رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در اجراى ماده  3 قانون 
تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى دو نوبت به 
ــاير صاحبان حقوقى در  ــت اطالع مالكين و س ــه 15 روز  جه فاصل
روزنامه كثيراالنتشار  و محلى آگهى انتشار و عالوه بر آن در روستا ها 
الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  
نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ الصاق  به مدت 2 ماه اعتراض 
ــناد و امالك شهرستان خرم آباد تسليم  خود را كتبا به اداره ثبت اس
ــرف مدت يك ماه از  ــت  ظ دارند و برابر مقررات معترض مكلف اس
تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع قضايى 
ذيصالح  اقدام و گواهى تقديم دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد 
ــد در غير  ــه عمليات ثبتى موكول به ارائه حكم نهايى مى باش و ادام
ــت و پس از  اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواس
انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا 
براساس مدلول راى وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور 

سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/9/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/20
محمدعلى ابراهيمى رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 

آبادم الف 4154630
-------------------------------
آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 -آئين نامه تعيين 
تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
ــتقر در اداره  ــادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس آراى ص

ثبت و اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذيل :  
1-پرونده كالسه 4127 و راى شماره 3335 مورخه 96/4/25 
به تقاضاى اسفنديار برزوئي فرزند حسينعلي نسبت به ششدانگ يك 
ــده از پالك  ــاحت 135/91 متر مربع مجزى ش باب عمارت به مس
38–اصلى واقع در بخش 2 خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه 
(رسمى ) علي مراد بابازاده .رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب در 
اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــاير  ــه 15 روز  جهت اطالع مالكين و س ــت به فاصل ــمى دو نوب رس
ــار  و محلى آگهى انتشار و  صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتش
ــخاص نسبت به مورد  ــتا ها الصاق تا چنانچه اش عالوه بر آن در روس
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ 
الصاق  به مدت 2 ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  
ــادرت به تقديم  ــليم اعتراض مب ــدت يك ماه از تاريخ تس ظرف م
ــدام و گواهى تقديم  ــالح  اق ــع قضايى ذيص ــت به مراج دادخواس
دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به 
ارائه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى 
عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/9/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/20
محمدعلى ابراهيمى رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 

آبادم الف 4154629
-------------------------------
آگهى موضوع ماده 3 قانون و 13 -آئين نامه تعيين 
تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى
ــتقر در اداره  ــادره هيات حل اختالف قانون مذكور مس آراى ص

ثبت و اسناد و امالك شهرستان خرم آباد بشرح ذيل :  
ــه 377 و راى شماره 7258 مورخ 96/7/26 به  1-پرونده كالس
تقاضاى مجتبي حسيني فرزند ميررضا نسبت به ششدانگ يك باب 
ــاحت 64/23 متر مربع مجزى شده از پالك 2259– عمارت به مس

ــاد خروجى از مالكيت مالك اوليه  ــى واقع در بخش يك خرم آب اصل
(رسمى ) محمدهادي قاضي .

ــماره 7651 مورخ 96/8/7 به  ــه 637 و راى ش 2- پرونده كالس
ــبت به ششدانگ يك  تقاضاى علي نجات محبي فر فرزند حيدر نس
ــده از پالك  ــر مربع مجزى ش ــاحت 150 مت ــاب عمارت به مس ب
42–اصلى واقع در بخش دو خرم آباد خروجى از مالكيت مالك اوليه 
(رسمى ) رضا رش جمشيدي . رسيدگى و تائيد و انشاء گرديد مراتب 
در اجراى ماده  3 قانون تكليف وضعيت  اراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــند رسمى دو نوبت به فاصله 15 روز  جهت اطالع مالكين و ساير  س
ــار  و محلى آگهى انتشار و  صاحبان حقوقى در روزنامه كثيراالنتش
ــخاص نسبت به مورد  ــتا ها الصاق تا چنانچه اش عالوه بر آن در روس
تقاضا اعتراض دارند از تاريخ  نشر اولين آگهى و در روستا هااز تاريخ 
الصاق  به مدت 2 ماه اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد و امالك 
شهرستان خرم آباد تسليم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است  
ــادرت به تقديم  ــليم اعتراض مب ــدت يك ماه از تاريخ تس ظرف م
ــدام و گواهى تقديم  ــالح  اق ــع قضايى ذيص ــت به مراج دادخواس
دادخواست تحويل  ثبت اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتى موكول به 
ارائه حكم نهايى مى باشد در غير اينصورت  متقاضى با ارائه گواهى 
عدم تقديم دادخواست و پس از انقضاى مدت مذكور  و عدم وصول 
اعتراض سند مالكيت مورد تقاضا براساس مدلول راى وفق مقررات 
صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر 

به مراجع قضايى نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1396/9/5

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1396/9/20
محمدعلى ابراهيمى رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان خرم 

آباد
-------------------------------

آگهى ابالغ اجرائيه 
ــين پور فرزند علي محمد   ــيله به آقاى مصطفي حس بدين وس
شناسنامه شماره 6596 صادره از خرم آباد و كد ملى 4073441061 
ابالغ مى شود كه بانك مسكن –شعبه امام خرم آباد به استناد قرارداد 
ــماره  100274719 مورخه 1391/05/04 جهت وصول  بانكي ش
ــال (صد و دو ميليون و پانصد و نود و پنج  ــغ 102/595/394 ري مبل
هزار و سيصد و نود و چهار  ريال ) تا تاريخ 1396/01/26 به انضمام 
ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روز تسويه كامل بدهي  خس
ــوده و پرونده اجرائى به  ــما اجرائيه صادر نم ــق مقررات عليه ش طب
ــه 9600028 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ  كالس
1396/03/09 مامور ، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نشده ، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
ــار محلى  ــه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه ها كثيراالنتش اجرائي
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه  آگهى مى ش
ــوب مى گردد ، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام  روز ابالغ محس
ننماييد ،عمليات اجرائى جريان خواهد يافت .ضمناً ابالغ اجرائيه به 
آقاي مصطفي مرادي دوره فرزند دار بلوط شماره شناسنامه 56  در 
مورخ 1396/03/09  طبق گزارش مامور ابالغ صورت پذيرفته است 

 .
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى خرم آباد – علي رحيمي 

-------------------------------
حسن رحيمى فرزند  ابراهيم . بخواسته صدور حكم 
الزام زوج به طالق جهت اجراى صيغه طالق به علت 

عصر و حرج ناشى از
ــرك زندگى و ترك انفاق .,بدين توضيح كه خواهان اجماال در  ت
ــات دادگاه اظهار نموده همسر  مدادخواست تقديمى و صورتجلس
شرعى و قانونى خوانده مى باشم و در تاريخ 1375/10/21عقد داِيم 
ــه ترك زندگى  ــت ك ــال اس منعقد كرديم ولى خوانده حدود 9س
ــت وظاهرا در ايالم زندگى مى كند و يك فرزند  ــترك نموده اس مش
مشترك بنام كيميا رحيمى 15  ساله داريم و خوانده در طول اين 9 
سال وحتى قبل از ان هيچ گونه نفقه وخرج  ومخارج به من و فرزندم 
پرداخت نكرده است وحتى محكوم به پرداخت  مهريه ونفقه نيز شده 
ــت ولى با اين وجود از پرداخت نفقه استنكاف نمود ه است .بنابه  اس
مراتب مذكور ادامه زندگى مشترك برايم مقدورنمى باشد ودر عسر 
وحرج شديد قراردادم  وتقاضاى صدور حكم به شرح ستون خوا سته 
در دادخواست تقديمى را نموده است ,با عنايت به محتويات پرونده 
ــند نكاحيه شماره ثبت 3058صادره از  از جمله فتوكپى مصدق س
ــمى ازدواج شماره 17 شهرستان قاِعم شهر,علقه زوجيت  دفتر رس
ــد و با التفات به  داعم بين طرفين پرونده براى دادگاه محرز مى باش
اينكه سعى و تالش دادگاه جهت حصول سازش واصالح  ذات البين 
ما بين زوجين مثمر ثمر واقع  نگرديده وزوجه مصراعه خواهان طالق 

مى باشد .فلذا دادگاه در راستاى دستور
ــريفه 35 سوره مباركه نسا ((و ان خفتم شقاق بينهما  ايه ى ش
فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ....)) ومقررات قانون حمايت 
ــون مذكور مصوب  ــوب 1391وايين   نامه اجرايى قان ــواده مص خان
ــاوره خدمات اجتماعى ارجاع  1393 موضوع رابه داورى و مركز مش

ــناس مركز  ــده از طرف  زوجين و نيز كارش ــه داوران معرفى ش ,ك
ــاوره توفيقى در حصول سازش نداشته و نظريه خود را مبنى بر  مش
ــازش زوجين اعالم نموده اند وزوجه جهت تست باردارى به  عدم س
ــماره 03/1/01/04542  ــى نامه ش ــكى قانونى معرفى كه ط پزش
ــكى قانونى ايالم اعالم گرديد كه  /1395مورخ 1395/07/03 پزش
ــه به نظرات داوران زوجين  ــد .على هذا با توج زوجه باردار نمى باش
ــازش  مندرج در صفحه 52و93پرونده كه حاكى از عدم حصول س
ــه گزارش مرجع  ــد وبا عنايت ب ــط زوج مى باش وترك زندگى توس
ــترك  ــى ومحكوميت زوج به پرداخت نفقه ايام زندگى مش انتظام
ــديد و غير قابل  ــر وحرج ش زوجين را موجب وقوع خواهان در عس
ــتناد به مواد 1130و1133و 1134و 1135و  ــته .با اس تحمل دانس
ــاده  9م ــد  وبن ــى  مدن ــون  1146قان 1145و  1140و 
ــواد12و26و27و28و29و31و32و33 قانون حمايت خانواده  4وم
ــوب 1391 و مواد 11و12و13و16و17 ايين نامه اجرايى قانون  مص
مذكور مصوب 1393و قاعده فقهى الضرر والضرار فى االسالم ,حكم 
الزام زوج به طالق زوجه را صادر و اعالم مى نمايند :بطوريكه زوج به 
مطلقه نمودن خواهان محكوم مى گرددوهريك از زوجين مى توانند 
ــالق پس از اجراى صيغه  ــمى ازدواج ثبت ط با مراجعه به دفاتر رس
ــبت به ثبت رسمى ان اقدام نمايند .رعايت شرايط صحت   طالق نس
اجراى صيغه طالق از جمله مفاد مواد 1134و1135و1140و(114) 
قانون مدنى برعهده مجرى صيغه  طالق مى باشد و در خصوص حق 
ــماره  ــه ش ــه:( باتوجه به صورتجلس ــى زوجيت زوج ــوق مال وحق
ــابقا راى  ــورد مهريه :س ــورخ 1395/05/04)1-درم 1564/95م
ــماره  ــت زوججه با به پرداخت مهريه در وجه زوجه :(به ش محكومي
دادنامه 285/85مورخ 1385/02/19.مندرج در صفحه 74 پرونده 
ــت لذا دا دگاه با تكليفى در اين مورد مواجه  ــده اس )صادر و اغالم ش
ــد .ضمنا زوجه با اعالم كراهت اززوج,تعداد2قطعه سكه از  نمى باش
10قطعه   رابذل نموده است .2-درمورد نفقه 3-نظر به اينكه حسب 
مقررات قانون مدنى همين كه عقد نكاح به نحو صحت واقع گرديد 
ــود ويكى از  ــوق وتكاليف زوجين در برابر همديگر برقرارمى ش .حق
ــد .؛  ــورت تمكين زوجه .پرداخت نفقه مى باش ــف زوج در ص تكالي
بطوريكه انعقاد عقد نكاح داعم مثبت نفقه واثبات نشوز زوجه مسقط 
و مانع ان مى باشد و اگر زوج ادعاى سقوط دارد .بايد دليل بياورد وبا 
ــا مدركى در جهت عدم  ــات به اينكه نامبرده هيچگونه دليل ي التف
تمكين ونشوز زوجه ويا پرداخت نفقه وبراعت ذمه خويش .به دادگاه 
اراعه ننموده است و نظريه كارشناسى  نفقه مصون از اعتراض مانده 
است و بنظر دادگاه مطابق با واقع مى باشد لذا دادگاه با استنادبه مواد 
ــواد 4و47قانون  ــى و م ــون مدن 1102و1106و1107و1108قان
ــوم به پرداخت مبلغ  ــوب 1391.زوج را محك حمايت خانواده مص
ــورخ 1394/08/21 وپرداخت ماهيانه  ــال تا م 344/400/000ري
ــوان نفقه از تاريخ مذكور لغايت اجراى حكم   2/500/000ريال بعن
حق زوجه مى نمايد ودرمورد اجرت المثل  ايام زوجيت :زوجه  ان را 

با اعالم   كراهت از زوج .بطور كامل بذل نموده است .
ــه دادرسى اظهار داشته  و در مورد جهيزيه وكيل زوجه در جلس
تحويل خودش است و ادعايى ندارد  لذا دادگاه با تكليفى مواجه نمى 
ــد .3- زوجه فرزند مشترك صغير ندارند .4- مدت اعتبار حكم  باش
طالق صادره براى تسليم به دفتر خانه طالق شش ماه از تاريخ ابالغ 
ــد .5- نوع طالق صادره  ــدن راى مى باش دادنامه قطعى يا قطعى ش
خلعى و باعن مى باشد و عده اين طالق سه طهر مى باشد .6- ضمنا 
در صورت عدم حضور وامتناع زوج در اجراى صيغه طالق ,در صورت 
پرداخت تمام حق وحقوق زوجه از طرف زوج (به شرح فوق يا توديع 
ــاب دادكسترى شهرستان ايالم )يا رضايت زوجه به  به صندوق حس
ــر دفتر  ــراى صيغه طالق بدون دريافت حقوق فوق الذكر ,به س اج
رسمى طالق اجرا كننده صيغه طالق ,از طرف دادگاه نمايندگى در 
ــت وفق مواد  اجراى صيغه طالق اعطا مى گردد.بطوريكه مكلف اس
ــوب 1391 ومواد  ــواده مص ــت خان ــون حماي 33و34و35و36قان
ــب  16و17و19 ايين نامه اجرايى قانون مذكور مصوب 1393 حس
ــه نمايندگى ,اقدام نمايند .راى صادره غيابى  مورد,بدون اخذ هزين
محسوب وظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ ,قابل  واخواهى در اين 
ــت روز ديگر  دادگاه و پس از انقضاى مهلت مذكور ظرف مهلت بيس
قابل اعتراض تجديد نظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان 
ــت روز ديگر قابل فرجام خواهى در محاكم  ايالم و ظرف مهلت بيس

محترم ديوانعالى كشور مى باشد./ح  
رييس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان ايالم –على شهابى

اجراييه  بموجب  چون  زند  قاسمي  حسين  آقاي  دفترخانه  اخطاريه 
نامه  و  مورخ1389/9/9  شماره890422164000130 
دادنامه  و   1396/5/29 مورخ  شماره9610112200900446 
شماره8909972164000325 مورخ1389/5/17 شعبه 215 مجتمع قضايي شهيد 
و  19تفكيكي  قطعه  آپارتمان  دستگاه  يك  رسمي  سند  تنظيم  به  محكوم  تهران  مفتح 
انباري قطعه14 از پالك ثبتي 7612 فرعي از 121 اصلي بخش 11 تهران به نام آقاي 
محمدابراهيم ابوذر جمهري و شهال خاكسار (محكوم له ) گرديده ايد لذا ظرف مدت 5 
روز از تاريخ چاپ اين اخطاريه فرصت داريد به نشاني تهران، سهروردي شمالي، نبش 
مراجعه  تلفن86030893  شماره  با  تهران  دفترخانه130  پالك326  زينالي،  ميرزاي 
فرمائيد.   در غير اينصورت مراتب عدم حضور جنابعالي جهت اخذ تصميم مقتضي به 

اجراي احكام مربوطه اعالم مي گردد. 
شاهسوار اميد  تهران-   130 رسمي  اسناد  سردفتر        992      

فرزند  فراز  سليمي  مسعود  آقاي  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه   
محمدكريم    مجهول المكان جناب آقاي مسعود سليمي فراز  همسر قانوني سركار خانم 
نسرين حاجيلوئي  نظر به اينكه همسر شما با ارائه دادنامه شماره94 مورخ96/2/10 
كالسه 950230 شعبه 242 دادگاه خانواده يك تهران قصد ثبت و اجراي صيغه طالق 
را دارد لذا بدينوسيله به شما اخطار مي گردد كه ظرف مدت يك هفته پس از انتشار در 
آگهي جهت اجرا و ثبت طالق  به اين دفترخانه مراجعه نماييد بديهي است عدم حضور به 
موقع شما برابر مقررات اقدام خواهد شد .   آدرس دفترخانه: تهران خيابان نبردجنوبي 

تقاطع زمزم پ101   تلفن 33653903 
محمدي محمد  تهران-    26 طالق  سردفتر      993

آزاد   شغل:  هواسي    فريد  آقاي  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه   
مجهول المكان مستدعي است بمنظور ثبت طالق خانم فاطمه هواسي و اجراي دادنامه 
شماره562- 96/5/4 پرونده كالسه 1327/95 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده 
افسريه خ 20  تهران  بنشاني  اخطاريه  اين  ابالغ  تاريخ  از  تهران ظرف مدت يك هفته 
متري پ96   تلفن: 33808176 مراجعه نمايند در پايان مدت مقرر طالق ثبت و صيغه 

طالق جاري خواهد شد. 
گلپايگاني مدني  اصغر  علي  سيد  تهران-    100 طالق  سردفتر     995   

 اخطاريه دفترخانه  جناب آقاي حافظ ميرزا زاهد  نظر به اينكه همسر 
مورخ  دادنامه 951504  ارائه  با  آناهيتا شيرالي  خانم  محترم شما 
لذا بدين  95/12/23 تقاضاي ثبت و اجراي صيغه طالق را دارند 
وسيله به شما اخطار مي شود حداكثر ظرف يك هفته پس از رويت 
طبق  اينصورت  غير  در  فرماييد  مراجعه  دفتر  اين  به  اخطاريه  اين 
مقررات بدون مكاتبه بعدي و بدون حضور شما طالق انجام خواهد 
روبروي  صادقيه  دوم  و  اول  فلكه  بين  دفترخانه:  آدرس  شد.   
تلفن  واحد3  پالك2  شهدا  بلوار  نبش  صادق(ع)  جعفر  امام  مسجد 

44207194
رئوف عبدالصمد  تهران-  طالق55  دفتر  سر      996

مجهول  بدلو   زاده  فرهنگ  مينا  خانم  مخاطب:  خانوادگي  نام  و  نام  دفترخانه  اخطاريه 
به شماره960626  دادنامه طالق  اجراي  اطالع مي رساند همسر شما جهت  به  المكان 
اين دفتر مراجعه و تقاضاي  به  از شعبه268 دادگاه خانواده  مورخ 96/5/16 صادره 
ثبت و اجراي طالق را نمودند تالش اينجانب جهت انصراف نامبرده از طالق موثر واقع 
نشد لذا در اجراي قانون حمايت خانواده بدينوسيله بشما اخطار مي گردد  ظرف مدت 7 
روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه جهت اجراي دادنامه به دفترخانه مراجعه نمائيد و يا در 
صورت وجود مانع شرعي يا قانوني مراتب را رسمًا اعالم نمائيد در غير اينصورت برابر 
مقررات و ضوابط شرعي و قانوني نسبت به اجراي دادنامه اقدام مي گردد.    آدرس 
داروخانه  باالي  شرقي  جنوب  ضلع  ونك  ميدان  وليعصر(عج)  خيابان  تهران  دفترخانه: 

قانون ط3 واحد9  
مظفري علي  تهران-    118 طالق  سردفتر       997   

آگهي مزايده  به موجب دستور فروش صادره از شعبه111 دادگاه عمومي حقوقي تهران 
خواهان خانم گيتا قانع بطرفيت آقاي مجتبي بلور فروشان بخواسته فروش ملك مشاع 
به پالك ثبتي3302/85و 3304 بخش11 تهران به نشاني تهران خيابان شريعتي باالتر 
مجتمع مسكوني  پالك4  ياسر  بست  بن  نوري  وافق  خيابان شهيد  الهيه  خ  پل صدر  از 
به  فروش  حاصل  و  ميرسد  فروش  به  مزايده  طريق  از  ارزيابي  از  پس  واحد6  ياس 
آپارتمان  نسبت قدرالسهم بين شركاء تقسيم گردد حسب گزارش كارشناس منتخب 
سه دانگ مشاع از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در شمال غرب طبقه دوم به 
مساحت131/54 مترمربع كه مقدار7/50 مترمربع كه سطح بالكن در دو قسمت است 
قطعه 5 تفكيكي به شماره85 فرعي از 3303 اصلي مفروز از پالك100 فرعي از اصلي 
مذكور بخش11 به انضمام پاركينگ قطعه20 به مساحت11 مترمربع و با انضمام انباري 
با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات طبق قانون  قطعه7 به مساحت2/72 مترمربع 
تملك آپارتمان و آئين نامه اجرايي آن ذيل ثبت 532738 صفحه208 دفترجلد 2554 

حوزه اداره ثبت قلهك بنام خانم گيتا قانع خواهان ثبت و صادر گرديده است. 
 آپارتمان مذكور به مساحت131/54 مترمربع در سمت شمال غربي طبقه دوم ساختمان 
8 طبقه با قدمت 7 سال ساخت قرار دارد بناي مسكوني شامل طبقات زيرزمين يك و 
دو همكف اول الي پنجم مي باشد ساختمان با استفاده از اسكلت بتوني و نماي ساختمان 
سنگ در هريك از طبقات اول الي چهارم 4 دستگاه آپارتمان و در طبقه پنجم 3 دستگاه 
و  شمالي  مذكور  ساختمان  است  شده  احداث  دستگاه آپارتمان   19 مجموعا  آپارتمان 
دسترسي به آن از طريق گذر واقع در جنوب پالك امكان پذير است دسترسي به طبقات 
از طريق راه پله ارتباطي و آسانسور ميسر مي باشد طبقات زيرزمين يك و دو و همكف 
به فضاي پاركينگ انباري تاسيسات البي سالن اجتماعات اتاق سرايداري استخر و سونا 
اختصاص يافته است كل راه پله از سنگ وديوارها با استفاده از اندود گچ نقاشي شده 
پوشيده شده اند آپارتمان مذكور شامل هال و پذيرايي 3 اتاق خواب آشپزخانه اپن 3 
سرويس بهداشتي 2 حمام و بالكن كف آپارتمان سنگ و ديوارها از اندود گچ نقاشي 
mdf سرمايش و  نوع  از  كابينت ها  و  و كاشي شده  شده كف وديوار آشپزخانه سنگ 
آب  و  اختصاصي  برق  انشعاب  داراي  آپارتمان  باشد  مي  چيلر  مركزي  نوع  از  گرمايش 
با توجه به توضيحات فوق و در نظر گرفتن جميع جهات وعوامل  و گاز اشتراكي است 
گذرهاي  و  دسترسي  شهر  در  ثبتي  پالك  موقعيت  جمله  از  موضوع  در  موثر  شرايط  و 
مجاور اعيانات احداثي انشعابات منصوبه ارزش ششدانگ پالك ثبتي فوق الذكر برابر با 
مبلغ13/800/000/000ريال سيزده ميليارد و هشتصد ميليون ريال برآورد و اعالم 
ميگردد بديهي استاين ارزيابي فارغ از بدهي و ديون احتمالي متعلقه به پالك مذكور و با 
فرض صحت و اصالت مدارك مي باشد (ضمنا سه دانگ سهمي خوانده فاقد سند رسمي 
بوده و خريدار ملزم به طرح دعوي الزام به تنظيم سند خواهد بود) مزايده از قيمت 
پايه شروع گرديده و كسي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد ده درصد مبلغ فروش 
في المجلس از برنده اخذ و الباقي آن بايستي  ظرف يك ماه توديع گردد كه در صورت 
از كسر  الباقي قيمت پيشنهادي در مهلت مقرر قانوني 10 درصد پس  عدم پرداخت 
هزينه هاي اجرايي بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد تاريخ مزايده96/10/10 از 
ساعت12 الي13 تعيين و محل اجراي آن اجراي احكام شعبه111 دادگاه عمومي حقوقي 
تهران واقع در مجتمع قضايي عدالت به نشاني ميدان تجريش خيابان فناخسرو مي باشد. 
تهران حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه111  دادورز      110/119548  

اجراييه  بموجب  چون  زند  قاسمي  حسين  آقاي  دفترخانه  اخطاريه 
نامه  و  مورخ1389/9/13  شماره8910422164000135 
دادنامه  و   1396/6/6 مورخ  شماره9610112200900465 
شماره8909972164000339 مورخ1389/5/20 شعبه 215 مجتمع قضايي شهيد 
مفتح تهران محكوم به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتمان قطعه 18تفكيكي و انباري 
قطعه18 و پاركينگ قطعه11 از پالك ثبتي 7605 فرعي از 121 اصلي بخش 11 تهران 
به نام آقاي ناصر داريانيا (محكوم له ) گرديده ايد لذا ظرف مدت 5 روز از تاريخ چاپ 
زينالي،  ميرزاي  نبش  تهران، سهروردي شمالي،  نشاني  به  داريد  فرصت  اخطاريه  اين 
پالك326 دفترخانه130 تهران با شماره تلفن86030893 مراجعه فرمائيد.   در غير 
اينصورت مراتب عدم حضور جنابعالي جهت اخذ تصميم مقتضي به اجراي احكام مربوطه 

اعالم مي گردد. 
شاهسوار اميد  تهران-   130 رسمي  اسناد  سردفتر        990      

اجراييه  بموجب  چون  زند  قاسمي  حسين  آقاي  دفترخانه  اخطاريه 
نامه  و  مورخ1389/9/13  شماره8910422164000131 
نامه  و   1396/8/17 مورخ  شماره9610112200900623 
شماره  دادنامه  و   1396/5/29 مورخ  شماره9610112200900445 
8909972164000321 مورخ1389/5/17 شعبه 215 مجتمع قضايي شهيد مفتح 
تهران محكوم به تنظيم سند رسمي يك دستگاه آپارتمان قطعه 4تفكيكي و انباري قطعه4  
از پالك ثبتي 7593 فرعي از 121 اصلي مفروز از 7545 فرعي از اصلي مذكور بخش 
11 تهران به نام آقاي ابوالفضل قايمقاميان (محكوم له ) گرديده ايد لذا ظرف مدت 5 
روز از تاريخ چاپ اين اخطاريه فرصت داريد به نشاني تهران، سهروردي شمالي، نبش 
مراجعه  تلفن86030893  شماره  با  تهران  دفترخانه130  پالك326  زينالي،  ميرزاي 
فرمائيد.   در غير اينصورت مراتب عدم حضور جنابعالي جهت اخذ تصميم مقتضي به 

اجراي احكام مربوطه اعالم مي گردد. 
شاهسوار اميد  تهران-   130 رسمي  اسناد  سردفتر        991      



گزارش شماره 3878    دوشنبه   20آذر    1396

به گزارش خبرنگار ما طی مراس��م باشکوه و به یادماندنی با حضور 
مهندس رضا گروسی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
قزوین، حجت االس��ام زرینه امام جمعه بوئی��ن زهرا ، علی رحمانی 
فرماندار شهرس��تان بویین زهرا، حجت االسام عباس نظری معاون 
فرهنگی تبلیغات اسامی، مدیران دستگاههای اجرایی، بخشداران ، 
ش��هرداران و اعضا ش��ورای اسامی شهرهای اس��تان و  بوئین زهرا و 

خانواده های معظم شهداء واقشار مختلف شهروندان بوئین زهرا  ضمن 
تقدیر از خدمات هشت ساله علی صفری شهردار سابق، حسین غیاثوند 

به عنوان شهردار جدید بویین زهرا معرفی شد.
در ابتداء مراس��م سیدطاهرحس��ینی رئیس شورای اسامی شهر 
بوئین زهرا ضمن خیرمقدم و تقدیر از مس��ئوالن  که در روند انتخاب 
دکتر غیاثوند به عنوان ش��هردار بوئین زهرا با مجموعه اعضای شورای 
اسامی شهر بوئین زهرا همکاری وتعامل داشتند اظهار کرد: سال های 

پیش رو  فرصت مغتنمی اس��ت که ب��ا همکاری و حمایت دولتمردان 
،ائم��ه جمع��ه وجماعت،نخبگان،فرهیخت��گان ونهاده��ای انقابی 
ونظامی،فضای مناس��بی برای خدمتگزاری به شهروندان بوئین زهرا 

فراهم شود.
رئیس شورای اسامی ش��هر بوئین زهرا در خصوص روند انتخاب 
شهردار جدید بوئین زهرا خاطرنشان کرد: شورای اسامی شهر بوئین 

زه��را طی فراخوان ملی از تمامی مدیران و نیروهای که  توان س��کان 
داری ش��هرداری بوئین زهرا را داشتند  دعوت به عمل آورد که 23 نفر 
در مدت تعیین شده رزومه و برنامه های خود را به شورای اسامی شهر 
بوئین زهرا ارایه دادند که پس از بررسی دقیق برنامه های ارایه شده در 
چندمرحل��ه در نهایت برنامه های دکتر حس��ین غیاثوند  نظر و نگاه 

اعضای شورای اسامی را جلب نمود و مورد قبول واقع گردید.
حسینی افزود: تخصص ، تجربه ،  پاک دستی ، توانمندی ، کارآمدی 

، آشنایی و برخورداری از ارتباط مناسب با مدیران استان از مهمترین 
موئلفه های اعضای ش��ورای اسامی برای انتخاب دکتر غیاثوند بوده 

است.
رئیس شورای اسامی شهر بوئین زهرا با یادآوری سوابق وتجربیات 
اجرایی و عملی و آموزش��ی دکترغیاثوند بیان داش��ت: دکترغیاثوند 
براساس خواست ودغدغه اعضای شورای اسامی تمامی توان،  ظرفیت 
،تجربه و تخصص خود را جهت عمران و آبادی شهر بوئین زهرا به کار 

خواهد بست.
حسینی افزود: پویاسازی حوزه حمل ونقل یکی از مطالبات اصلی 

و اولویت دار شهروندان از مجموعه ی مدیران شهری است. 
رئیس شورای اسامی شهر بوئین زهرا اجرای پروژه های عمرانی از 
جمله آسفالت جدول گذاری و... را نه به عنوان پروژه های عمرانی بلکه 
جز وظایف اصلی و ذاتی ش��هرداری برش��مرد و تصریح ساخت: جهت 
ارتقاء سطح کیفی شهر باید از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی 
اس��تفاده ش��ود. وی با بیان اینکه نباید در هیچ مقطعی خانواده های 
ش��هداء را  فراموش نمود تاکید کرد: کوچه ها ی  ش��هر را به نام شهدا 
مزین کرده ایم که هرگاه آدرس منزل را به کسی می دهیم بدانیم که 

از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به منزل می رسیم
در ادامه دکتر حسین غیاثوند ضمن تقدیر از حسن اعتماد اعضای 
ش��ورا اسامی ش��هر بوئین زهرا  و مسئوالن نس��بت به خود ، حضور 
گس��ترده مس��ئوالن ،مهمانان و ش��هروندان بوئین زهرا در مراسم  را 
موجب قوت قلب و دلگرمی  خود دانس��ت و ضمن تش��کر از خدمات 
ش��هردار سابق اظهارداشت: انش��االه با همدلی ، تعامل ، همبستگی ، 
همکاری تمامی مس��ئوالن ، دلسوزان و مشارکت شهروندان ظرفیت 
های شهر را شکوفا و توسعه و عمران و آبادی شهر بوئین زهرا را شتاب 
می دهیم وی با تاکید بر اینکه ظرفیت های ش��هر بوئین زهرا بس��یار 
بیش��تر از آنچه که تاکنون مورد اس��تفاده قرار گرفته است می باشد؛  
افزود :  بوئین زهرا کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب کشور است 
و قط��ب کش��اورزی و دامداری  اس��تان و دارای جاذبه های تاریخی و 
گردشگری بس��یار زیادی است.غیاثوند یادآور شد : مهمترین و اصلی 
ترین ظرفیت شهر بوئین زهرا شهروندان و جوانان فهم ، بصیر ، انقابی 
، مومن و فرهیخته شهر  و مراکز دانشگاهی است.وی تصریح ساخت :  
برای ایجاد تحول در روند توس��عه شهر بوئین زهرا بیش از 90 صفحه 
طرح و برنامه با تمرکز بر هفت محور  به اعضای ش��ورای اسامی  ارایه 
دادم که از میان تمامی برنامه های ارایه شده این برنامه مورد اعتماد و 
قبول اعضای شورای اسامی واقع گردید.شهردار بویین زهرا بیان کرد: 
ب��ا برنامه ه��ای کوتاه مدت، میان مدت و بلن��د مدت تاش می کنیم 
ضمن تقویت مش��ارکت مردم در کارها در ام��ور زیربنایی و روبنایی ، 
کارهای ماندگاری را انجام دهیم تا رضایت مردم جلب شود و از زندگی 
در این شهر احساس لذت و آرامش کنند.غیاثوند تصریح کرد: توجه به 
خدمات شهری، حمل و نقل عمومی و روان سازی ترافیک و انجام امور 
فرهنگی را در اولویت کارها قرار خواهیم داد و با راه اندازی کارگروههای 
تخصصی با پیوست فرهنگی و اجتماعی به فعالیتها سامان می دهیم.

وی گفت: همه پروژه ها باید با محور فرهنگی و پیوست عمرانی باشد و 
برای مردم ملموس و قابل درک و مش��اهده باش��د تا همراهی الزم از 

سوی آنها را محقق کند و به تحول فرهنگی نیز منجر شود.
غیاثوند یادآورشد: ساماندهی ورودی های شهر بویین زهرا، استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی، بهره گیری از ایده های نخبگان، جوانان و 
اف��راد صاحب نظر در پیش��برد ام��ور و تاش ش��بانه روزی برای حل 

مشکات مردم از دغدغه ها و اولویتهای ما خواهد بود.
غیاثوند با اش��اره به مش��کات موجود هم اظهارداش��ت: در کنار 
کاره��ای زیادی که صورت گرفته اما کارهای فراوانی هم مانده که باید 
انجام ش��ود که با راه اندازی سایت شهرداری و نگاه عملیاتی به بودجه، 
زمینه شفاف سازی همه امور را مهیا می کنیم تا مردم در جریان همه 
فعالیته��ا و هزینه ه��ا قرار گیرند.وی اضافه کرد:رفع نواقص س��اختار 
شهرداری، ارتقاء توان مهارتی و تخصصی کارکنان، چابک سازی امور 
و بازنگری در فعالیت پیمانکاران از دیگر کارهای مهمی اس��ت که در 
دس��تور کار قرار خواهد گرفت.شهردار جدید بویین زهرا اظهارداشت: 
طرح جامع شهری از دیگر مشکات است که ۷۷ هزار هکتار حریم به 
2 هزارهکتار کاهش یافته و از طرح تفصیلی هم ۴0 هکتار کم شده که 
با کمک مسئوالن شهرستان برای رفع این مشکل اقدام خواهیم کرد.

علی رحمانی فرماندار شهرس��تان بوئین زهرا نیز طی سخنانی اظهار 
داش��ت: باید زیرساخت های ش��هر در همه مناطق مهیا باشد تا بتوان 
رضایت مردم را جلب کرد.وی افزود: کار در ش��هرداری ها چون با همه 
مردم ارتباط دارد بویژه در ش��رایطی که با محدودیت منابع مالی روبرو 
هس��تیم سخت اس��ت اما باید با مدیریت منطقی کاری کنیم تا مردم 
تحول و تغییر را در شهرش��ان ببینند.فرماندار شهرستان بوئین زهرا  
گفت: از حضور سرمایه گذار در شهرستان بشدت استقبال می کنیم تا 
با کمک بخش خصوصی به توسعه و عمران و پویایی شهر کمک شودو 
حمایت الزم را انجام خواهیم داد.حجت االسام زرینه امام جمعه بویین 
زهرا مس��ئولیت را امانت دانست و اظهارداش��ت: مسئوالن باید از این 
فرصت برای خدمت صادقانه به مردم استفاده کنند تا هم رضایت مردم 
و هم رضایت الهی را جلب کنند.امام جمعه بوئین زهرا گفت : با توجه به 
تجرب��ه خوب و ارتباط��ی که اقای غیاثون��د دارد  و م��ورد تائید تمام 
مس��ئوالن استان هست و با توجه به فضا و شرایطی که در شهر وجود 
دارد در یک بس��تر آرام ش��هردار جدید فعالیت ها و برنامه های خود را 
اجرا نمایدوی تاکید کرد : تمام ظرفیت های شهرس��تان  برای خدمت 
رسانی شما به مردم همراه و در اختیار شماست  و انشااله با هم افزایی  و 
همه جانبه نگری  و تعامل س��ازنده و اس��تفاده از تمامی ظرفیت ها  در 

جهت عمران و آبادی اقدامات خوبی انجام گیرد س��پس رضا گروسی 
مدیرکل دفتر امور ش��هری و شوراهای استانداری قزوین اظهارداشت: 
اگر ش��هرها برنامه نداش��ته باشند هرگز رشد و توس��عه در آنها اتفاق 
نخواهد افتاد و امنیت و آرامش در آنها برقرار نمی شود.وی اضافه کرد: 
با یک برنامه دقیق و مدون می توان به نتیجه رس��ید و بهترین ماک 
ب��رای ارزیاب��ی مدیران و ش��هرداران داش��تن برنام��ه کاری علمی و 

کارشناسی و عملیاتی است.گروسی تصریح کرد: شهرداران باید برنامه 
محور باشند تا بتوانند در مدیریت شهری به نتیجه برسند و با شرایطی 
که امروزه در جامعه ایجاد شده و ۷۵ درصد جمعیت خود را در شهرها 
س��اکن کرده ایم اگر نتوانیم رضایت ش��هروندان را با خدمات مناسب 
جل��ب کنیم دچار چالش های جدی خواهیم ش��د.وی بیان کرد: اگر 
شوراها بدور از گرایش های سیاسی و احترام به اختاف سلیقه با تعامل 
و هم فکری در کنار شهردار باشند سرعت کارها در شهر بیشتر شده و 

مردم هم از خدمات آنها برخوردار می شوند اما اگر به حاشیه و درگیری 
و سیاس��ی بازی روی بیاورند هم خودشان و هم مردم آسیب خواهند 
دید.گروسی تصریح کرد: برای منافع عمومی و مردم باید هم شوراها و 
هم شهردار از خواسته های شخصی و منافع خود بگذرند و به فکر مردم 
باشند تا بازهم مورد اعتماد عموم قرار گیرند.حسین غیاثوند که عضو 
سابق شورای اسامی شهر قزوین بوده ازمدیران با تجربه، دانشگاهی، 

پژوهشی و علمی است که در حوزه مهندسی عمران متخصص است و 
چندین تالیف نیز دارد.همچنین در این مراسم دختر شهید مدافع حرم 
الیاس چگینی دیکلمه ای را در وصف شهیدان مدافع حرم قرائت کرد 
که مورد توجه حاضران قرار گرفت و فضای مراس��م را به عطر شهید و 

شهادت عطرآگین کرد
 در این مراس��م با اهداء لوح و هدایا تعدادی از والدین ش��هداء مورد 

تجلیل  قرار گرفتند. 

با حضور گسترده مسئوالن استان و شهرستان بوئین زهرا :

سکان هدایت شهرداری بوئین زهرا به دکتر حسین غیاثوند سپرده شد

همزمان باروز جهانی معلوالن همایش گرامیداشت 
روز جهانی معلول با نماین��دگان مردم اراک خنداب و 
کمیج��ان در مجلس ش��ورای اس��امی و مس��ئوالن 

بهزیستی برگزار شد.
دکت��ر بهروز رفیعی، مدیر کل بهزیس��تی اس��تان 
مرکزی در همایش گرامیداشت روز جهانی معلوالن با 
اش��اره به اینکه موفقیت های بهزیستی در بخش های 
مختلف مرهون ت��اش ها و حضور خیرین و همکاران 

بهزیستی و جامعه هدف است.
وی با بیان اینکه معلولیت چیز عجیبی نیست و یک 
سرنوشتی اس��ت که ممکن است برای هر کسی پیش 
بیاید، افزود: آمار می گوید 10 درصد انس��ان ها معلول 
هس��تند ولی با افزایش س��ن و پیری ب��رای همه افراد 
معلولیت های پیش می آیند به همین دلیل باید همه با 
درک معلولی��ن فضا را برای حضور آن��ان در جامعه را 

فراهم کنند.

این مقام مسئول همچنین به فعالیت های بهزیستی 
در بحث پیش��گیری اش��اره کرد و گف��ت: غربالگری و 
مشاوره ژنتیک از اقدامات مهم بهزیستی برای پیشگیری 
از تول��د نوزاد معلول اس��ت که امید اس��ت این مهم به 
درس��تی انجام ش��ده و به زودی ش��اهد ح��ذف تولد 

کودکانی با مشکات اینچنینی باشیم.
رفیعی با بیان اینکه امروز بهزیستی متولی دو بخش 
است، گفت: بخش اول مهد های کودک، مراکز مشاوره 
زنتیک و ش��یرخوارگاه ها است و بخش دیگر خود به ۵ 
گروه معلولین، ایتام، زنان سرپرست خانواده، معتادان و 

آسیب دیدگان اجتماعی تقسیم می شود.
وی اضافه ک��رد: 60 تا ۷0 درصد اعتبارات در حوزه 
آس��یب دیدگان اجتماع��ی و معلوالن ک��ه در مراکز 
نگهداری می شوند هزینه می شود و مابقی به معلوالن 

دیگر اختصاص داده می شود.
مدی��رکل بهزیس��تی اس��تان مرکزی با اش��اره به 
هدفگذاری  بهزیس��تی برای کاهش ۵00 نفری شمار 
جمعیت توان جویان استان مرکزی در هرسال، افزود: 
با اجرای طرح غربالگیری، مشاوره قبل و بعد از ازدواج، 
س��االنه کاهش ۵00 نفری جمعیت توانجویان در این 

استان را خواهیم داشت.
این مقام مس��ئول در بخش دیگری از سخنانش به 
بیان اینکه س��االنه به طور میانگی��ن 900 نفر به علت 

بیماری های مادرزادی و ژنتیکی به شمار جمعیت توان 
جوی��ان اس��تان مرکزی اضاف��ه می ش��ود، ادامه داد: 
براس��اس مطالعات انجام شده از هر هزار تولد 11 نفر با 
معلولیت همراه است و در هر سال 30هزار نفر به شمار 

جمعیت معلول کشور افزوده می شود.
وی جمعی��ت معلول اس��تان را 30 ه��زار و 13 نفر 
دانس��ت و ادامه داد: از این تعداد 11 هزار و 30 زن و 18 
هزار و 983 مرد در مراکز تحت پوشش صاحب پرونده 

هستند.
نماین��ده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس 
ش��ورای اسامی نیز در این آیین گفت: دولت در الیحه 
ای به مجلس شورای اسامی، افزایش سهم سه درصد 
قانون اش��تغال معلوالن به پنج درص��د را مطرح کرده 

است .
عل��ی اکبر کریمی افزود: یکی از دغدغه های جدی 
کش��ور اشتغال است که جامعه معلوالن نیز از این مهم 
مستثنی نیست و تصویب الیحه جدید در خانه ملت می 

تواند بخشی از مشکات این قشر را گره گشایی کند.
وی در ادامه به نقش تشکل های مردمی در کمک به 
بهزیستی اظهار کرد: سمن ها بخش عمده ای از فعالیت 
خ��ود را معطوف به همکاری با مراکز حمایتی از جمله 

بهزیستی کرده اند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس 

شورای اس��امی گفت: این موسس��ه ها بخشی از بار 
دولت را به دوش می کش��ند و دولت با حمایت از این 

مراکز به افراد فعال در سمن ها انگیزه داده است.
کریم��ی اف��زود: افراد معل��ول با داش��تن برخی 
محدودیت ها نیازمند ش��رایط سهل برای استفاده از 
امکانات عمومی هس��تند که مناس��ب سازی فضای 
ش��هری می تواند ب��ه فعالیت اجتماع��ی آنان کمک 

کند.
وی اظهار کرد: شهرداری ها و دهیاری ها در محیط 
شهری و روستایی باید بر اساس قانون شرایط آسانی را 
 ب��رای رف��ت و آمد بی خط��ر این طی��ف فراهم کنند.

نماینده م��ردم اراک، کمیجان و خن��داب در مجلس 
ش��ورای اس��امی گفت: بیمارهای مادرزادی یکی از 
دالیل بروز تولد نوزادان معلول اس��ت و اجباری شدن 
غربالگری ژنتیک موجب کاهش شمار افراد معلول شده 

است.
کریمی افزود: معلولیت هرگز محدویت نیس��ت و 
خداوند در کنار نقایص جس��می توانمندی هایی را در 
اختیار فرد معلول قرار داده است و کم نیستند معلوالنی 
که با وجود نقص در جس��م با عزم و ارداه قوی، قله های 

افتخار را در بخش های مختلف کسب کرده اند.
کریمی افزود: جامعه معلوالن ظرفیت باالیی دارد که 
باید از این توانایی نهفته برای کش��ف استعداد این قشر 

کمک گرفته شود.
نماین��ده دیگر مردم اراک، کمیج��ان و خنداب در 
مجلس شورای اسامی گفت: از جمعیت یک میلیون و 
۴30 ه��زار نفر اس��تان مرکزی 30 ه��زار نفر توانخواه 
هس��تند و از پارسال 9۵ش��مار توانخواهان این استان 

افزایش نداشته است.
سیدمهدی مقدس��ی افزود: ۵۷ درصد از جمعیت 
معلوالن اس��تان مرکزی براثر حوادث رانندگی و سایر 
اتفاقات دچار نقص جسمی شده اند و ۴3 درصد نیز به 
ان��د. ش��ده  معلولی��ت  دچ��ار  ژنتی��ک   عل��ت 

وی اظهار کرد: روز جهانی معلوالن یادآوری به مسئوالن 
اس��ت تا ظرفیت و توانایی این قش��ر را بیش از گذشته 

مورد توجه قرار دهند.
نماین��ده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس 
شورای اس��امی در بخش دیگری از سخنانش گفت: 
دس��تگاه های اجرای باید قانون حق جذب سه درصد 
معلوالن را رعایت کنند زیرا برخی از توانخواهان باوجود 
داش��تن مشکل جس��می در انجام وظایف محموله به 

شایستگی عمل می کنند.
وی گفت: ح��وادث طبیعی از جمله زلزله می تواند 
عامل بخش��ی از معلولیت ها باشد که با مقاوم سازی و 
اس��تفاده از س��ازه ای محکم و سبک می توان از شدت 

حوادث و پیامدهای آن کاست.

همایش گرامیداشت روز جهانی معلوالن در اراک برگزار شد 



11نفت و انرژينفت و انرژي
گازهاى مازاد پتروشيمى ها در ماهشهر جمع 

آورى مى شود
مديرعامل شركت پتروشيمى فن آوران با اشاره به برنامه 
براى جمع آورى گازهاى مازاد دى اكسيد كربن پتروشيمى 
ــالم كرد:به زودى با نصب و راه  ــهر، اع رازى در منطقه ماهش
اندازى يك كمپرسور جديد گازهاى مازاد جمع آورى و براى 

توليد محصوالت مورد استفاده قرار مى گيرد.
به گزارش شانا به نقل از شركت ملى صنايع پتروشيمى، 
بهمن بهزادى با اشاره به برنامه ريزى براى بازيافت بخشى از 
دى اكسيد كربن موجود در مجتمع هاى پتروشيمى مستقر 
در ماهشهر، گفت: يكى از طرح هاى در حال اجرا استفاده از 

ظرفيت مازاد دى اكسيد كربن پتروشيمى رازى است.
مديرعامل شركت پتروشيمى فن آوران تصريح كرد: قصد 
ــتگاه كمپرسورى،  داريم با خريد، نصب و راه اندازى يك دس
گاز مازاد دى اكسيد كربن مازاد پتروشيمى رازى را مصرف 

كنيم.
ــاره مهمترين اقدام هايى كه به منظور  وى همچنين درب
ــت،  ــده اس ــت هاى اقتصاد مقاومتى انجام ش اجراى سياس
ــاخت  ــون بخش زيادى از طراحى و س ــرد: هم اكن اظهارك
ــيمى فن آوران در داخل كشور انجام شده و  قطعات پتروش
ــت ريفورمر، 40 تا 42 مورد تيوب هاى  حتى در باره كاتاليس

واحدها با كاتاليست ايرانى جايگزين شده است.
ــده اى از  ــه هم اكنون بخش عم ــر اين ك ــا تاكيد ب وى ب
كاتاليست هاى مصرفى در پتروشيمى فن آوران كه پيش تر 
ــده است،  ــابه داخلى جايگزين ش خارجى بوده با نمونه مش
ــرايط كنونى تنها كاتاليستى كه از شركت  تاكيد كرد: در ش
هالدو تاپسو مى خريم كاتاليست سنتز بوده كه اميدواريم آن 

را هم بومى سازى كنيم.
    

چشم انداز بازار گاز جهان 2017 به زودى ارائه 
مى شود

چشم انداز بازار گاز جهان در سال 2017 به زودى از سوى 
دبيرخانه مجمع كشورهاى صادركننده گاز (جى يى سى اف) 

ارائه مى شود.
ــم انداز بازار گاز جهان در سال  ــانا، در چش به گزارش ش
ــت در مقر مجمع كشورهاى صادركننده  2017 كه قرار اس
ــى، دبيركل  ــين عادل ــه و با حضور محمدحس گاز در دوح
ــود، وضع اقتصاد كالن جهان،  ــى اف رونمايى ش جى يى س
ــژه گاز طبيعى، وضع توليد و  ــراى انواع انرژى به وي تقاضا ب
عرضه آن، تجارت گاز و قراردادهاى اين حوزه و وضع گاز در 
بازارهاى مختلف منطقه اى جهان مورد بحث و پيش بينى 

قرار گيرد.
نخستين چشم انداز بازار گاز جهان پارسال و همزمان با 
تكميل مدل جهانى گاز از سوى دبيرخانه جى يى سى اف ارائه 
شد. مدل جهانى گاز با بررسى همه بازارها و انرژى هاى مورد 
استفاده در جهان يك مدل بسيار پيشرفته است. در اين مدل 
پيش بينى براساس واقعيت هاى مربوط به 133 كشور جهان، 

ميدان ها و مخازن آنها انجام مى شود.
ــورهاى صادركننده گاز 44 درصد از  اعضاى مجمع كش
توليد گاز جهان، 67 درصد از ذخاير گازى جهان، 64 درصد 
ــه و 66 درصد از تجارت گاز طبيعى  ــال گاز با خط لول از انتق

مايع شده (ال ان جى) را در اختيار دارند.

خبر

مديرعامل شركت ملى گاز گفت: در 
100 روز نخست دولت دوازدهم، به 850 

روستا و 11 شهر گازرسانى شده  است.
ــانا به نقل از شركت ملى  به گزارش ش
گاز، حميدرضا عراقى درباره گازرسانى به 
ــت: در 100 روز  ــتاها گف ــهرها و روس ش
نخست دولت دوازدهم بيش از 850 روستا 
و 11 شهر گازرسانى شده اند، بر اين اساس 
ــت امسال به طور ميانگين  در نيمه نخس

ــتا گازرسانى  روزانه نزديك به هفت روس
شده و در مجموع يك هزار و 200 روستا و 
ــت گاز بهره مند  ــهر جديد از نعم 14 ش
شده اند.وى افزود: در اين بازه زمانى، حدود 
23 هزار واحد و بيش از 25 هزار مشترك 
ــانى شده اند. ــهرى و روستايى گازرس ش

ــه برنامه ريزى براى  ــا بيان اين ك عراقى ب
تكميل گازرسانى به شهرهاى سيستان و 
ــات احداث خط  ــتان و آغاز عملي بلوچس

ــار نيز وارد  ــهر به چابه انتقال گاز ايرانش
مرحله اجرايى شده است، ادامه داد: با رشد 
گازرسانى به شهرها و روستاها و استفاده 
بيشتر از گاز طبيعى، سهم سوخت مايع در 
ــوخت مصرفى نيروگاه ها نيز به  ــبد س س
كمتر از 10 درصد رسيده است.مديرعامل 
ــرد: خط لوله  ــركت ملى گاز تصريح ك ش
گازى 42 اينچ دامغان، كياسر، نكا به طول 
ــاى پايانى دولت  ــر در روزه 170 كيلومت

يازدهم و نخستين روزهاى دولت دوازدهم، 
با هدف تامين پايدار و مداوم گاز استان هاى 
ــرقى، بويژه گلستان و  شمالى و شمال ش
مازندران، راه اندازى شد و توانست يكى از 
دغدغه هاى اصلى استان هاى شمالى كشور 

را برطرف كند.
معاون وزير نفت در امور گاز با اشاره به 
اين كه اين خط انتقال گاز از حوالى قوشه 
ــهرهاى  ــاز و پس از عبور از ش دامغان آغ

كياسر، سارى و نكا، ضمن تقويت سامانه 
انتقال گاز از جنوب به شمال كشور، سبب 
ــانى و كاهش  ــبكه گازرس ــدارى ش پاي
مخاطره هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى 
ناشى از كمبود گاز در استان هاى شمالى 
كشور خواهد شد، اظهار كرد: با احداث اين 
خط، ظرفيت توليد ميدان پارس جنوبى 
نيز به حداقل 575 ميليون مترمكعب در 

روز رسيده است.
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توسعه گازرسانى در 100 روز ابتدايى دولت دوازدهم
خبر

قرارداد سواپ نفت ميان ايران و 
عراق امضا شد

ــى» وزير نفت عراق گفت:  «جبار اللعيب
ايران توافق كرده است كه روزانه تا سقف60 
ــكه از نفت برداشت شده در ميدان  هزار بش
نفتى كركوك در شمال اين كشور را با نفت 

ايران سواپ كند.
لعيبى افزود: به موجب اين قرارداد كه به 
امضاى دو كشور رسيده، ايران موظف است 
نفتى با همان ويژگى ها و همان مقدار كه از 
ــوك دريافت مى كند، در بنادر جنوبى  كرك

عراق در خليج فارس تحويل دهد.
ــراق اجازه مى دهد كه  ــن قرارداد به ع اي
ــه از زمان بازپس  ــروش نفت كركوك را ك ف
ــه از كردها در ماه  گيرى ميادين اين منطق

اكتبر متوقف شده بود، از سر بگيرد.
    

پيشنهاد روسيه براى فروش ال .ان. 
جى يامال به عربستان

ــس جمهورى  ــر پوتين» رئي «والديمي
روسيه به خالد الفالح، وزير انرژى عربستان، 
پيشنهاد كرد با خريد گاز طبيعى مايع «ال. 
ــد در مصرف نفت  ــيه بتوان ان. جى» از روس

صرفه جويى كند.
ــت: با مصرف گاز ما،  پوتين به الفالح گف
ــتين  ــى توانيد نفت خود را ذخيره و نخس م
محموله خود را از پروژه يامال ال. ان. جى در 
ــه در صورت ادامه  ــب تحويل بگيريد ك قط
ــريك تبديل  ــا از رقيب به ش ــكارى، م هم
ــد و از اين همكارى سودمند مى  خواهيم ش

شويم.
    

احتمال اعتصاب سراسرى اتحاديه 
نفت نيجريه

رويترز به نقل از اتحاديه نفتى «پنگاسان» 
نيجريه عضو سازمان اوپك گزارش داد: اين 
ــترده  ــراض به اخراج گس ــه در اعت اتحادي
ــه، از 18  ــو اين اتحادي ــران نفتى عض كارگ
دسامبر (27 آذرماه) در كل اين كشور اعالم 
ــاب مى كند و اگر دولت نيجريه نتواند  اعتص
ــت و گاز و  ــركت هاى داخلى نف مديران ش
پيمانكاران را وادار كند كه كارگران اخراجى 
ــو اين اتحاديه را به كار بازگردانند، همه  عض
ــه اعتصاب  ــن اتحادي ــو اي ــران عض كارگ

مى كنند.
«امانوئل كاچيكوو» وزير نفت اين كشور 
نيز، در اين باره گفت: دولت نيجريه براى حل 
سريع اين چالش با اتحاديه پنگاسان مذاكره 

مى كند.

ــى ترين كاال در سبد  آيا قيمت سياس
هزينه اى ايرانيان سال آينده تغيير خواهد 
ــت كه اين روزها  ــئوالى اس كرد؟ اين س
ــالمى و  ــوراى اس نمايندگان مجلس ش
ــى بارها و بارها مخاطب آن  مقامات دولت
بوده اند، اما هنوز پاسخى شفاف بدان داده 

نشده است.
 به گزارش خبرآنالين، بسيارى بنزين 
را سياسى ترين كاالى اقتصادى ايران مى 
ــال  دانند؛ تغييرات قيمتى اين كاال در س
ــواره موجى از  ــته و اكنون هم هاى گذش
ــاير اقالم پديد  ــرات را در قيمت س تغيي

آورده است.
 سال 1394 بود كه دولت با استناد به 
ضرورت از ميان بردن رانت و شفاف كردن 
ــبت به تك نرخى  ــا در اين حوزه نس فض
ــردن قيمت بنزين اقدام كرد و با حذف  ك
ــن 700 تومانى ، هر ليتر بنزين را به  بنزي

ــدگان خودرو  ــت هزار تومان به دارن قيم
عرضه كرد.

ــكنى هاى فراوان در  حاال اما ركورد ش
ــى نمايندگان  ــه از منظر برخ اين عرص
مجلس و مقامات دولتى ضرورتى غير قابل 
ــن را به  ــراى افزايش قيمت بنزي ــكار ب ان

نمايش مى گذارد.
داستان پرماجراى بنزين در ايران هنوز 
به پايان نرسيده و در حالى كه هفت سالى 
ــدى يارانه ها مى  ــراى طرح هدفمن از اج
ــن در ايران  ــر بنزي ــذرد، هنوز هر ليت گ
مشمول دريافت 1700 تومان يارانه پنهان 

است.
سال 1389 طرح هدفمندى يارانه ها 
با هدف حذف يارانه هاى پنهان در عرصه 
ــاد، خصوصا در در بازار فراورده هاى  اقتص

نفتى به اجرا درآمد.
ــاس اين طرح مقرر شد تا يارانه  بر اس

پنهان متعلق به اقالمى نظير فرآورده هاى 
ــده و در ازاى رشد  نفتى ، نان و ... حذف ش
ــزار و 500  ــهروند 45ه ــت ها هر ش قيم
ــد قيمت ها  تومان بابت كمك هزينه رش
ــت كند، اما در بلند مدت اين هدف  درياف
اجرايى نشد.اگرچه افزايش قيمت بنزين 
در همان ابتداى كار،مسير واقعى شدن را 
در پيش گرفت،اما در ميانه راه اين قانون 
ــد و قيمت بنزين حاال سه سالى  اجرا نش

است كه ثابت مانده است.
ــه طورى كه در حال حاضر يارانه هم  ب
به فرآورده هاى نفتى خصوصا بنزين تعلق 
ــاير اقالم  ــى گيرد و هم قيمت نان و س م
ــبد خاتوار مشمول دريافت  پرمصرف س

يارانه است.

ميان منگنه يارانه نقدى و پنهان
اقتصاد ايران ميان منگنه يارانه نقدى و 
يارانه پنهان روزگار مى گذراند و در شرايط 
كنونى به دليل موقعيت اجتماعى حاكم 
ــت زده گريزى از آن  بر اين اقتصاد سياس
نيست.بررسى ها نشان مى دهد در سال 
جارى مصرف بنزين ركوردهاى هاى تازه 
اى را شكسته است.در آخرين ماه تابستان 
بود كه متوسط مصرف روزانه اين فراورده 
ــيد و همين  نفتى به 88 ميليون ليتر رس
اتفاق كافى بود تا بار ديگر مساله افزايش 
ــادى و  ــن در محافل اقتص ــت بنزي قيم

سياسى جايى براى خود باز كند.
هنوز هم دو ديدگاه درباره بنزين وجود 
ــر ضرورت بازنگرى در  دارد؛گروهى كه ب

ــرار دارند و از دولت مى  قيمت ها تاكيد ق
ــتور  خواهند افزايش نرخ بنزين را در دس
ــد پايين بودن  ــد و  معتقدن ــرار ده كار ق
قيمت اين فرآورده سبب شده تا عالوه بر 
ــنگينى را به  ــار س ــترده، فش قاچاق گس
ــت وارد كند و البته  ــه عمومى دول بودج
گروهى كه كماكان معتقدند كه افزايش 
قيمت اين فرآورده موجب افزايش قيمت 
ساير كاالها و دامن زدن بر تورم انتظارى 
ــت كه  ــود.اين اما اولين بارى نيس مى ش
ــاى قيمت بنزين  ــى پ معامله اى سياس
ــش تر وقتى برخى  ــورت مى گيرد. پي ص
ــد دولت اصالحات مى  اصولگرايان منتق
ــان به معيشت  خواستند ميزان تعهدش
ــش بگذارند،  ــه را به نماي عمومى جامع
طرحى تحت عنوان تثبيت قيمت ها را به 
ــاندند كه به موجب آن، رشد  تصويب رس
ــاير اقالم يارانه اى براى  قيمت بنزين و س
ــال ممنوع شد.شد فشار بر  مدت سه س
ــد طرح  ــش ده ــران را افزاي ــاد اي اقتص
ــران را به  ــروش بنزين به اي ممنوعيت ف
تصويب رساند. مصوبه اى كه قيمت بنزين 
ــا كاهش مواجه  ــاى جهانى را ب در بازاره
ــه چهار دهه  ــاال از پس نزديك ب كرد.ح
حيات بنزين در عرصه سياست ، بار ديگر 
اين فراورده خود را براى تغييرات قيمتى 
آماده مى كند. بنزين در يك دهه اخير اما 
ــهميه  اتفاقات فراوانى را پذيرا بوده، از س
ــهميه و حاال  بندى تا حذف يارانه و لغو س
رشد قيمت.ماهيت تغييرات قيمتى اما در 
ــت؛ چرا كه  ــرايط كنونى متفاوت اس ش

بنزين دو سالى است كه تك نرخى بودن 
ــال 1386 تا كنون  ــه كرده و از س را تجرب
براى اولين بار در قامت كااليى تك نرخى 
تن به رشد قيمت ها مى دهد.آنچه در اين 
ــت كه همه  ــت دارد اين اس ــان اهمي مي
ــت بنزين  ــر قيم ــات مترتب ب تصميم
نتوانسته است در سال هاى گذشته معادله 
بنزين ارزان و خودروى گران را تغيير دهد 
، حاال افكار عمومى هم در برابر رشد قيمت 
بنزين موضع دارد و هم نارضايتى اش را با 
به كف رساندن خريد و فروش خودرو در 
ــش مى گذارد ، با اين حال به  بازار به نماي
ــال آينده گريزى از رشد  نظر مى رسد س

قيمت بنزين نيست.
چهار دهه قبل هر ليتر بنزين در ايران 
يك تومان فروخته مى شد ، سال 1359 
بود كه اولين تغيير قيمتى رقم خورد . هر 
ــش دو تومانى  ــر بنزين پذيراى افزاي ليت
قيمت شد و نرخ سه تومانى بنزين تا سال 
1368 دوام آورد.زير سايه سهميه بندى از 
نوع كوپن . سال 1369 اما بنزين به قيمت 
5 تومان و سال 1374 به قيمت 10 تومان 
ــود را با  ــت اصالحات كار خ ــيد . دول رس
ــا بنزين 80  ــى آغاز و ب ــن 16 تومان بنزي
تومانى به پايان برد . سال 1386 با سهميه 
ــدى ، قيمت اين فرآورده به صد تومان  بن
ــرات مكرر  ــت و از پس تغيي افزايش ياف
قيمتى در اين دهه حاال هر ليتر آن با هزار 
تومان معاوضه مى شود، با اين جال به نظر 
مى رسد سال آينده فصلى ديگر براى اين 

فراورده پرمصرف نفتى باشد.

بنزين در ايستگاه افزايش قيمت؟

اگهى ابالغ 
ــت و ضماعم به اقاى /خانم اردشير  ــيدگى و دادخواس وقت رس
ــادى وند  ــلم باب ــم خواهان اقاى /مس ــرد فرزند كري ــميرى ف كش
ــتى به طرفيت خوانده اقاى /اردشير كشميرى به خواسته  دادخواس
مطالبه وجه بابت...مطرح كه به اين شعبه ارجاع وو به شماره پرونده 
كالسه 9609988311300135ساعت 11:30تعيين كه حسب 
ــتور دادگاه طبق موضوع  ماده 73قانون ايين دادرسى مدنى به  دس
علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواست خواهان مراتب يك 
نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار اگهى مى گردد تا خوانده ظرف 
ــه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  ــار اگهى ب يك ماه پس از تاريخ انتش
اعالم نشانى كامل خود,نسخه ثانى دادخواست وضمايم را دريافت و 

در وقت مقررفوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
ــتان دادگاه  ــعبه 13دادگاه عمومى حقوقى شهرس ــى ش منش

عمومى حقوقى شهرستان كرمانشاه –طيبه عباسى 
كرمانشاه –بلوار بنت الهدى

-------------------------------
مفقودى كرمان

ــوارى هاچ پك جك   مدل 1396   رنگ  ــبز خودرو س   برگ س
 HFC4GA3،1DH0003413  :سفيد روغنى   به شماره موتور
وشماره شاسى : NAKSH7325HB135591 به شماره پالك 
661 ق 87    ايران 45  به نام عصمت رحيمى فر مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميگردد.
-------------------------------

آگهى فقدان سند خودرو
برگ سبز خودرو كاميونت ون سيستم نيسان تيپ 2400 برنگ 
ــماره  ــماره انتظامى 571 ب 23 ايران 63 و ش آبى مدل 1383 به ش
موتور 245891 و شماره شاسى D 41019  و شماره بدنه 168769 
ــتار به ش ش 11725  ــنى اردكانى فرزند س به نام حميد رضا حس
صادره سپيدان مفقود گرديده كه بدينوسيله اعالم ميدارد از درجه 

اعتبار ساقط است.
-------------------------------

آگهى فقدان سند مالكيت 
ــين ذاكرى باستناد استشهاديه  نظر به اينكه آقاى محمد حس
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت سند مالكيت  گواهى ش
المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده مدعى است سند مالكيت 
ششدانگ پالك 3255 فرعى از 81 اصلى واقع در بخش 2 شهرستان 
ساوه كه متعلق به  وى ميباشد بعلت سهل انگارى  مفقود شده است 
ــى دفتر امالك اوليه معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت  با بررس
ــين  52782 صفحه 130 دفترامالك جلد 337 به نام  محمد حس
ذاكرى  صادر و تسليم شده است كه دفترامالك بيش ازاين حكايتى 
ندارد لذا باستناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
ــبت  به تملك  مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگردد هركس نس
مورد آگهى معامله اى انجام داده بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــليم نمائيد  ــار اين آگهى  اعتراض كتبى خود را به اين اداره تس انتش
بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت بصدور 
سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد ضمنا 
ــماره 47440-89/11/12 در رهن  ــند ش تمامى مورد ثبت برابر س

بانك مسكن قرار دارد . 1252
رئيس  ثبت اسناد شهرستان ساوه خليل شاه محمدى

-------------------------------
ابالغ اجرائيه كالسه 9600206

بدين وسيله  به وراث مرحوم قربان آزموده فرزند ترجمان: سعيد 
رقيه مجيد داود زيبا سيما نام خانوادگى همگى ازموده (فرزندان) و 
ــر) ابالغ مى شود كه خانم  ــين (همس محترم خدايارى فرزند حس
محترم خدايارى جهت وصول مبلغ 2/000/000  ريال كه به نرخ روز 
مبلغ 335/148/648 ريال ميباشد به استناد مهريه مندرج در سند 
ــماره يك ساوه  ــماره 15849-1366/4/7 دفتر ازدواج ش ازدواج ش
عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9600206 
ــما قابل  ــده و طبق پرونده، محل اقامت ش ــكيل ش در اين اداره تش
ــائى نميباشد، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين  شناس
ــى از روزنامه هاى  ــك مرتبه در يك ــرا مفاد اجرائيه فقط ي ــه اج نام
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از  كثيراالنتش
تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت 
بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. م الف: 

1345
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى ساوه- خليل شاه محمدى

-------------------------------
مفقودى كرمان

ــرمه اى   به  ــبز خودرو وانت مزدا    مدل 1373   رنگ س   برگ س
ــى : 73601873 به شماره  ــماره موتور:  213547 وشماره شاس ش
ــكرى   ــين جعفرى اس پالك 915 ق 22    ايران 65  به نام عبدالحس

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
ــتى به  ــاى /خانم بانك مهراقتصاد دادخواس ــر به اين كه آق نظ
خواسته ى مطالبه طلب بطرفيت آقاى /خانم 1عابدين مبصرى2-

ــن نادعلى3-حجت اله محمدى تقديم نموده وبه شعبه دوم  محس
شوراى حل اختالف ايالم ارجاع و به كالسه 299/96/ح ثبت وبراى 
روز شنبه مورخه96/10/19ساعت10صبح   تعيين وقت گرديده به 
لحاظ مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ــب يك نوبت در يكى از  ــى مدنى ، مرات ماده 73 قانون آيين دادرس
روزنامه هاى كثيراالنتشار نشر تا خوانده مذكور قبل از وقت رسيدگى 
در دفتر شعبه حاضر و نسخه ثانى و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 
ــيدگى حاضر شود در غير اين صورت شورا بصورت غيابى  جهت رس

رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم-

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

ــتى به  ــاى /خانم بانك مهراقتصاد دادخواس ــر به اين كه آق نظ
خواسته ى مطالبه طلب بطرفيت آقاى /خانم 1-جمشيدالهامى2-
مهدى رضا ملكشاهى3-حجت الهامى 4-ابرهيم ياقوتى ممتاز تقديم 
ــوراى حل اختالف ايالم ارجاع و به كالسه  ــعبه دوم ش نموده وبه ش
300/96/ح ثبت وبراى روز شنبه مورخه96/10/19ساعت10صبح   
ــودن خوانده و  ــول المكان ب ــده به لحاظ مجه ــن وقت گردي تعيي
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى ، 
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار نشر تا خوانده 
ــعبه حاضر و نسخه ثانى و  ــيدگى در دفتر ش مذكور قبل از وقت رس
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شود در غير 
ــيدگى و اتخاذ تصميم خواهد  ــورا بصورت غيابى رس اين صورت ش

نمود.
شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم-

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

ــتى به  ــاى /خانم بانك مهراقتصاد دادخواس ــر به اين كه آق نظ
ــته ى مطالبه طلب بطرفيت آقاى /خانم زيدان مرادى تقديم  خواس
ــوراى حل اختالف ايالم ارجاع و به كالسه  ــعبه دوم ش نموده وبه ش
298/96/ح ثبت وبراى روز شنبه مورخه96/10/19ساعت10صبح   
ــودن خوانده و  ــول المكان ب ــده به لحاظ مجه ــن وقت گردي تعيي
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى ، 
مراتب يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار نشر تا خوانده 
ــعبه حاضر و نسخه ثانى و  ــيدگى در دفتر ش مذكور قبل از وقت رس
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى حاضر شود در غير 
ــيدگى و اتخاذ تصميم خواهد  ــورا بصورت غيابى رس اين صورت ش

نمود.
شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم-

-------------------------------
آگهى حصروراثت

ــماره  ــنامه ش ــم داراى شناس ــد صيدكاظ ــا طاهريفرزن رض
ــرح دادخواست به كالسه748/96ازاين  06-019641-333به ش
ــورا درخواست گواهى حصروراثت نموده وچنين توضيح داده كه  ش
ــنامه  ــماره شناس ــرى فرزند محمد وخانم به ش ــم طاه صيدكاظ
ــنامه 7درتاريخ1395/07/14 دراقامتگاه  4501061071وشناس

دائمى خودبدرودزندگى گفته وورثه آن مرحوم منحصراست به
ــنامه  ــماره شناس ــد كاظم به ش ــرى فرزند صي ــا طاه 1-رض

333019646متولد1371فرزند متوفى
ــنامه  ــماره شناس ــد صيدكاظم به ش ــيما طاهرى فرزن 2-ش

4490407866متولد1376فرزند متوفى
ــنامه  ــماره شناس ــد كاظم به ش ــد صي ــيواطاهرى فرزن 3-ش

4490529996متولد 1380فرزند متوفى 
ــك  ــنامه ي ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد حس ــن فرزن 4-مهي

متولد1348همسرمتوفى
اينك باانجام تشريفات مقدماتى درخواست مذبور رادريك نوبت 
آگهى مى نمايد تاهركسى اعتراضى دارد وياوصيتنامه اى از متوفى 
ــتين آگهى ظرف يك ماه به  ــر نخس ــد از تاريخ نش نزدوى مى باش

شوراتقديم دارد واال گواهى صادر خواهدشد.
دفترشعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم-

-------------------------------
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهررى
ــى اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبت ــات موضوع قان هي

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  آگه

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره  139660301024001640هيات اول موضوع 
ــاختمانها فاقد سند  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك شهررى تصرفات مالكانه  رس
ــى فرزند غالمحسين  بشماره  بالمعارض متقاضى خانم عذرا يونس

ــدانگ يك قطعه زمين با  ــنامه3312 صادره ازتهران   درشش شناس
بناى احداثى درآن به مساحت 52 مترمربع پالك 41فرعى از 4اصلى 
ــده از پالك اصلى مذكور واقع در بخش 12 تهران  مفروز ومجزى ش
خريدارى از مالك رسمى آقاى ناصرفخارنيامحرز گرديده است.لذا به 
ــب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى  ــور اطالع عموم مرات منظ
شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 
ــليم وپس از اخذ رسيد ظرف  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع  مدت يك ماه از تاريخ تس
قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/4

تاريخ انتشار نوبت دوم:96/9/19
على حيدرزاده رئيس ثبت اسناد وامالك 

-------------------------------
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهررى
ــى اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبت ــات موضوع قان هي

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  آگه

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره  139660301024001648هيات اول موضوع 
ــاختمانها فاقد سند  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك شهررى تصرفات مالكانه  رس
ــلطانى پرى فرزند حميداله  بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا س
ــنامه 0480411591صادره از شهررى درششدانگ  بشماره شناس
ــاحت  67/20مترمربع  يك قطعه زمين با بناى احداثى  درآن به مس
پالك 3322فرعى از 120 اصلى مفروز ومجزى شده از پالك اصلى 
ــن آباد بخش 12 تهران  مذكور قطعه 18 تفكيكى واقع در قريه حس
خريدارى از مالك رسمى وراث مرحوم سيد عبدالمطلب آيت اله زاده 
شيرازى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از 
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در  دادخواس
ــول اعتراض طبق مقررات  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وص ص

سند مالكيت صادر خواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/4

تاريخ انتشار نوبت دوم:96/9/19
على حيدرزاده رئيس ثبت اسناد وامالك 

-------------------------------
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك شهررى
ــى اراضى و  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبت ــات موضوع قان هي

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــى موضوع ماده 3 قانون 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف  آگه

وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139660301024001647 هيات اول موضوع 
ــاختمانها فاقد سند  قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك شهررى تصرفات مالكانه  رس
بالمعارض متقاضى آقاى عباس اصالنى منش فرزند قدرت بشماره 
ــنامه 76صادره از رى  درشش دانگ يك قطعه زمين با بناى  شناس
ــع پالك 3322فرعى از   ــاحت  95/78مترمرب احداثى  درآن به مس
ــى مذكور قطعه 18  ــده از پالك اصل 120 اصلى مفروز ومجزى ش
تفكيكى واقع در قريه حسن آباد بخش 12 تهران خريدارى از مالك 
ــمى وراث مرحوم سيد عبدالمطلب آيت اله زاده شيرازى محرز  رس
گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  15 روز اگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم وپس 
از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 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 

خواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/4

تاريخ انتشار نوبت دوم:96/9/19
على حيدرزاده رئيس ثبت اسناد وامالك 

دادنامه – گاليكش
و   9409982764300717 ــه  كالس ــاى  ه ــده  پرون
ــى)  ــى (حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم 9409982764300634 ش

شهرستان گاليكش تصميم نهايى شماره 9609972764300615
ــين بارانى  فرزند  ــان ها : 1- آقاى على بارانى 2- آقاى حس خواه
مالك 3- آقاى عبدالعلى بارانى فرزند مالك 4- خانم رقيه بارانى فرزند 
آقا مالك 5- آقاى عباسعلى بارانى فرزند آقا ملك 6- خانم ماهرخ بارانى 
ــى سعادت صادق به نشانى گاليكش خ  فرزند مالك با نمايندگى موس
امام مجتمع قلى زاده طبقه 3. 7- خانم زهره طبسى فرزند غالمحسين 
8- خانم زهرا طبسى فرزند غالمحسين 9- آقاى محمد قاسم طبسى 
ــر نامنى فرزند محمد ابراهيم  ــين 10- آقاى على اكب فرزند غالمحس
11- خانم سعيده طبسى فرزند غالمحسين با وكالت آقاى سيد على 
ــانى گنبدكاووس – فلكه مركزى –  ــينى فرزند ايوب به نش اكبر حس

پاساژ قورچاى
خواندگان : 1- آقاى على اكبر نامنى فرزند محمد ابراهيم به نشانى 
گاليكش خ شهدا پ 23. 2- آقاى عبدالعلى بارانى فرزند آقا مالك 3- 
ــد آقا مالك 4- خانم يران حمزه يانس فرزند  خانم ماهرخ بارانى فرزن
ــك 6- آقاى روبيك حمزه  ــان 5- آقاى على بارانى فرزند آقا مال وارط
يانس فرزند وارطان 7- آقاى آنوش حمزه يانس فرزند وارطان 8- آقاى 
ــد وارطان 9- خانم رقيه بارانى فرزند آقا مالك  ژورژ حمزه يانس فرزن
ــعلى بارانى فرزند آقا مالك همگى به نشانى گاليكش  10- آقاى عباس
ــين بارانى فرزند مالك به نشانى  ــتاى تورنگ تپه 11- آقاى حس روس
گاليكش روستاى تورنگ تپه 12- اداره ثبت اسناد وامالك گاليكش به 

نشانى گاليكش
خواسته ها : 1- مطالبه خسارات دادرسى 2- اثبات وقوع بيع 3- 
ــمى ملك 5-  ــند رس مطالبه اجرت المثل اموال 4- الزام به تنظيم س
ــند مالى است) 6- خلع يد مساحت 30000  ابطال سند ( موضوع س
ــى 7- مطالبه حق الوكاله به  ــالك 55 فرعى از 66 اصل ــر مربع از پ مت
ــت تقابل راى دادگاه در  ــت وكيل 8- ورود و تقديم دادخواس درخواس
خصوص دعوى خواهان هاى پرونده اصلى آقايان و خانم ها : 1- حسين 
2- على 3- عباسعلى 4- عبدالعلى 5- رقيه 6- ماهرخ شهرت همگى 
بارانى فرزندان آقا مالك با وكالت آقاى موسى سعادت بطرفيت خوانده 
ــد ابراهيم با وكالت آقاى على اكبر  ــاى على اكبر نامنى فرزند محم آق
ــى هزار متر مربع زمين  ــته خلع يد به مساحت س ــينى بخواس حس
كشاورزى از پالك ثبتى 55 فرعى از 66 اصلى و مطالبه اجرالمثل ايام 
تصرف از سال (وكيل محترم تاريخ شروع تصرف را در ستون خواسته 
ــارات قانونى و حق  ــالم ننموده ) تا اجراى حكم و مطالبه كليه خس اع
ــه وكيل و دعوى تقابل خواهانها آقايان و خانم ها : 1- على اكبر  الوكال
نامنى فرزند محمد ابراهيم 2- محمد قاسم طبسى فرزند غالمحسين 
3- زهرا 4- زهره 5- سعيده شهرت همگى طبسى با وكالت آقاى سيد 
ــينى بطرفيت خواندگان آقايان و خانم ها : 1- حسين  على اكبر حس
ــى فرزند آقا مالك هردو با وكالت  ــى فرزند آقا مالك 2- على باران باران
ــعلى 4- عبدالعلى 5- رقيه 6- ماهرخ  آقاى موسى سعادت 3- عباس
ــهرت همگى بارانى فرزندان آقا مالك 7- ژورژ 8- روبيك 9- يران  ش
10- آنوش شهرت همگى حمزه يانس 11- اداره ثبت اسناد و امالك 
ــه 941217 شعبه  ــته دعوى تقابل در پرونده كالس گاليكش بخواس
پنجم شورا بخواسته احراز وقوع اشتباه در اسناد انتقال 80614 مورخ 
ــورخ 52/12/20 دفتر 4 گنبد از حيث پالك  52/12/14 و 80505 م
هاى ثبتى 126 و 55 و ابطال سند رسمى و اثبات بيع و الزام به انتقال 
سند رسمى پالك ثبتى 55 فرعى بدين توضيح كه وكيل خواهانهاى 
ــت تقديمى و در اليحه تنظيمى و در جلسه  دعوى اصلى در دادخواس
ــته به موجب سند ثبتى به شماره 55 فرعى از 66  ــى بيان داش دادرس
اصلى مورث موكلين مالك رسمى آن بوده است متاسفانه ملك مزبور 
من غير حق در تصرف خوانده محترم مى باشد.مراجعات مكرر موكلين 
ثمره اى نداشته و از آنجايى كه مطابق ماده 22 قانون ثبت مالك ملك 
ــل فقدان مدارك مثبته  ــد و تصرفات خوانده به دلي موكلين مى باش
مالكيت غاصبانه مى باشد النهايه بدواً تقاضاى صدور حكم خلع يد به 
ــى هزار متر مربع به انضمام خسارات دادرسى و حق الوكاله  ميزان س
ــناس مورد  ــن مطالبه اجرت المثل طبق نظر كارش وكيل و همچني
تمناست . سپس وكيل دعوى تقابل در دادخواست تقديمى و در اليحه 
ــه دادرسى بيان داشته با تقديم اين دادخواست و  تنظيمى و در جلس
ــوم وارتان حمزه يانس دو قطعه  ــتندات معروض ميدارم كه مرح مس
ــه هكتارى داراى پالك هاى ثبتى 55 فرعى از 126 فرعى از  زمين س
66 اصلى داشته كه حدوداً سه كيلومتر باهم فاصله دارند در اسفند ماه 
1352 يك قطعه زمين توسط مرحوم آقا مالك بارانى مورث خواندگان 
رديف اول تا ششم خريدارى و ثمن آن پرداخته شد كه زمين خريدارى 
ــت كه از سال 1352 متصرف آن بوده و  ــده تسليم و قبض شده اس ش
هست قطعه زمين ديگر نيز توسط مرحوم غالمحسين طبسى مورث 
خواهانهاى رديف دوم الى پنجم خريدارى و به وى تحويل شده است 
متاسفانه هنگام تنظيم سند انتقال در دفترخانه اشتباهى رخ داده كه 
پالك ثبتى 126 به مرحوم طبسى و پالك 55 به مرحوم بارانى انتقال 
ــده وراث مرحوم طبسى كه اين زمين را به خواهان رديف اول  داده ش
ــتباه شده كه مقرر و توافق گرديده كه  فروخته اند وى متوجه اين اش
ــكل و انتقال پالك ثبتى 55 فرعى به نام خواهان  ــبت به حل مش نس

رديف اول اقدام نمايد كه اكنون وراث مرحوم بارانى متوجه اين قضيه 
شده و چون پالك ثبتى 55 فرعى تسطيع و آبيارى تحت فشار گرديده 
و مرغوب است اكنون چنين دعوايى مطرح نمودند استدعاى رسيدگى 
ــرح ستون خواسته را دارم.دادگاه با توجه به موارد  و صدور حكم به ش
ــده و  ــن و وكالى نامبردگان و مدارك ارائه ش ــوق و اظهارات طرفي ف
همچنين جوابيه استعالم از اداره ثبت اسناد و امالك گاليكش و نظريه 
كارشناس رسمى دادگسترى كه مصون از تعرض مانده است ، نظر به 
اينكه مورث دعوى اصلى از سال 1352 نسبت به زمين خريدارى شده 
تحت تصرف و كشت وكار داشته و پس از فوت آقا مالك بارانى ( مورث 
ــى ) وارثين همچنان ملك موصوف را تحت اختيار و  خواهانهاى اصل
كشت و زرع مى نمايند و از زمان خريد ملك توسط مورث خواهانهاى 
ــك بارانى تا زمان فوت هيچگونه تعرضى و ادعايى  اصلى آقاى آقا مال
ــته و در واقع با عدم تعرض و ادعا  ــبت به ملك تصرفى خود نداش نس
اذعان و بصورت عملى كه همان كشت و زرع مى باشد قبول داشته كه 
ــده از مرحوم وارتان حمزه يانس مى  ملك تصرفى همان خريدارى ش
باشد. مضافا اينكه ملك هاى مورد ادعاى خواهان هاى دعوى اصلى و 
ــد كه اين ميزان فاصله  ــه كيلومتر فاصله دارن دعوى تقابل حدوداً س
ضريب اشتباه در تصرف تقريباً به صفر مى رساند چرا كه همجوار بودن 
ملك احتمال اشتباه دائر بر عوض و بدل شدن ملك مى شود ولى با اين 
مسافت طوالنى اشتباه در تعرفه ملك و يا خريد ملك و نهايتاً تصرف 
ملك منتفى مى باشد مضافاً اينكه عرفا و عقال و منطقا كسى ملكى را 
خريدارى مى نمايد ابتدا ملك را از نزديك مشاهده و برانداز مى نمايد 
و آن هم ملكى با متراژ باال حدودا سى هزار متر مربع كه منطقى نمى 
باشد كسى بااين متراژ ملك را خريدارى نمايد و ثمن معامله را پرداخت 
نمايد ولى بدون آنكه ملك خريدارى شده را مشاهده نمايد . مويد اين 
مطلب گواهان تعرفه شده خواهان هاى دعوى تقابل در محضر دادگاه 
بوده است كه گواهان جملگى ادعاى خواهانهاى دعوى تقابل را مورد 
ــه آقاى نامنى (  ــتند زمانى ك ــرار داده اند و گواهان بيان داش تائيد ق
خواهان دعوى تقابل ) و ورثه مرحوم طبسى در دفترخانه اسناد رسمى 
جهت نقل و انتقال رفته بودند اين جانب حضور داشتم و در آنجا متوجه 
ــدم كه ورثه مرحوم طبسى زمينى را به آقاى نامنى فروخته است و  ش
ــت زمينى بود كه ورثه  ــتقر اس همين زمينى كه آقاى نامنى فعال مس
ــى با وى معامله كرده است كه كليه گواهان تعرفه شده  مرحوم طبس
خواهانهاى دعوى تقابل بدين نحو در محضر دادگاه شهادت داده اند ، 
لذا با توجه به دفاعيات موجه وكيل خواهانهاى دعوى تقابل و دفاعيات 
ــتندا به مواد 1257 و 249 و 362 و  غير مؤثر وكيل دعوى اصلى مس
338 قانون مدنى و مواد 515 و 519 قانون آئين دادرسى مدنى ضمن 
بطالن دعوى خواهان اصلى و نسبت به دعوى تقابل ضمن احراز وقوع 
ــتدالل به عمل آمده و موارد پيش گفته در اسناد انتقال  ــتباه با اس اش
ــورخ 52/12/14 و 80505 مورخ 52/12/20 دفتر 4 گنبد  80416 م
از حيث پالكهاى ثبتى 55 و 126 و ابطال سند رسمى به شماره پالك 
ــى از 66 اصلى به نام خواهانهاى دعوى اصلى و ضمن اثبات و  55 فرع
ــى با خواهان رديف اول دعوى  احراز بيع فى مابين وراث مرحوم طبس
تقابل حكم به الزام و انتقال سندرسمى به پالك ثبتى 55 فرعى از 66 
اصلى از ناحيه خواندگان رديف هفتم الى دهم دعوى تقابل طبق نظر 
كارشناس به نام خواهان رديف اول دعوى تقابل آقاى على اكبر نامنى 
ــادر و اعالم مى نمايد و اما در خصوص خواهانهاى رديف دوم الى  را ص
ــى با عنايت به اينكه به موجب مدارك  پنجم دعوى تقابل ورثه طبس
ــم در پرونده مورد ادعا به آقاى نامنى منتقل گرديده ، لذا دادگاه  منظ
ــه به موارد پيش گفته قرار رد دعوى نامبرده را صادر و اعالم مى  باتوج
نمايد . آراى صادره حضورى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان گلستان مى 

باشد.
رئيس شعبه دوم حقوقى دادگاه گاليكش – فرهاد زعفرى

--------------------------------
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون 

تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي 
فاقد سند رسمي 

ــه  139660309002002089مورخ ــماره  ش راي  ــر  براب  
1396/06/15 پرونده كالسه 1396114409002000041 هيات 
اول  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي 
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك تاكستان  ــند رسمي مس فاقد س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ناهيد رحمانى فرزند حمد اله  
ــي 4390200925 صادره از  ــد مل ــنامه 20869  ك ــماره شناس بش
تاكستان در عرصه ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 188/88 
ــتان بخش 8  ــع پالك 13877 فرعى از 1 اصلى واقع در تاكس مترمرب
قزوين خريدارى از مالك رسمى آقايان جواد رحمنى و على طاهرخانى 
ــت . لذا به منظور اطالع  و خانم خديجه طاهرخانى  محرز گرديده اس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  اگهي مي شود در صورتي كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
ــار آگهي به مدت يك ماه اعتراض خود به اين  مي توانند از تاريخ انتش
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند . بديهي  اعتراض دادخواس
ــول اعتراض طبق   ــاي مدت مذكور و عدم وص ــت در صورت انقض اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 
 تاريخ انتشار نوبت اول:96/9/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 96/10/4

مسعود رحماني / رئيس ثبت واسناد و امالك  تاكستان
--------------------------------
آگهي جهت فروش مال غيرمنقول (مرحله دوم) // 

شال 
در پرونده  كالسه حقوقي اجرايي 960209  در واحد اجراي احكام 
ــال محكوم عليه روح اله ناصرى فرزند  مدني دادگاه عمومي بخش ش
منصور   محكوم است بپرداخت وجه نقد در حق محكوم له محمد تقى 
شهسوارى  فرزند محمود  . شخص ثالث جهت  اداى دين  محكوم عليه  
اقدام به معرفى مال غيرمنقول عبارت از يك واحد گاودارى داراى سند 
ثبتى 1912فرعى از 8 اصلى  با داشتن 700 متر سالن – 100 متر انبار 
– 60 متر ساختمان نگهبانى  با مشخصات مندرج در پرونده واقع در 
ــمى   ــناس رس ــط كارش ــال  نموده كه ملك موصوف توس بخش ش

دادگسترى بمبلغ 4/726/500/000 ريال ارزيابى گرديده است 
ــرا قصد دارد مال مورد  ــرايط مزايده لذا اين  اج زمان ومكان و ش
ــنبه  مورخ  1396/10/13  از ساعت 9 الى12  تعرفه را در روز چهارش
صبح  در دفتر اجراى احكام مدنى  دادگاه عمومى بخش شال از طريق 
ــاند لذا فروش مال از قيمت پايه  ــام مزايده  عمومي به فروش برس انج
ــنهاد  ــخصى كه باالترين قيمت را پيش ــروع و به ش ــى ش كارشناس
ــت 10� مبلغ  ــده مزايده مى بايس ــد برن ــه خواهد ش نمايد،فروخت
پيشنهادي را في المجلس و نقدا بپردازد و حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده بها در وجه سپرده دادگاه عمومي شال اقدام نمايد و 
ــد و  در غير اينصورت ده درصد پرداختي به نفع دولت ضبط خواهد ش
ــت . ونهايتا پس از پرداخت الباقى  ــدار حق اعتراض نخواهد داش خري
بهاى مال و تاديه كليه هزينه هاى قانونى و تاييد مزايده توسط دادگاه 
ــراى احكام مدنى مال  ــده اجراييه  با رعايت مواد قانون اج صادر كنن

فروخته شده به خريدار منتقل خواهد شد
طالبين در صورت تمايل مي توانند تا پنج روز قبل از تاريخ مزايده 

، با هماهنگي اين اجرا از مورد مزايده ديدن نمايند 
آدرس ملك: قزوين – شال –  گاودارى منصور ناصرى 

قيمت  پايه : 472/650/000 تومان  
دفتر  اجراي احكام مدني دادگاه عمومي بخش شال – چوبينه 

--------------------------------
آگهى مزايده اموال منقول مرحله اول // تاكستان 

ــوم  ــعبه س ــه 950016 اجراى احكام مدنى ش در پرونده  كالس
ــتان بهمن رحمانى فرزند عيسى محكوم است به  ــترى تاكس دادگس
پرداخت مبلغ يكصد وهفتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و 
مبلغ پنج ميليون و دويست هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت 
تاخير تاديه از تاريخ صدور چك تا زمان وصول آن بر مبناى نرخ تورم 
ــر دولتى با  ــلمان و نيم عش در حق محكوم له بيدار آزاد بخت فرزند س
ــخص ثالث آقاى داود رحمنى فرزند عيسى بشماره  توجه به اينكه ش
ــماره  ــى بش ــماره ثبت ــه بش ــه وثيق ــا ارائ ــى 4391330318 ب مل
ــماره ثبتى  139505809002002067 مورخ 1395/12/11 و ش
ــك اصلى بخش 8 تقاضاى ضمانت مرخصى محكوم  436 فرعى از ي
ــى را نموده و به دليل غيبت از مرخصى محكوم له  عليه بهمن رحمان
ــاراليه تقضاى كارشناسى توقيف و  ــتيفاى محكوميت مش جهت اس
مزايده را نموده كه اين اجرا قصد دارد در مورخ  1396/10/10 ساعت 
10 الى 11 صبح در محل اجراى احكام مدنى شعبه سوم دادگسترى 
تاكستان از طريق مزايده عمومى اموال ذيل را بفروش برساند طالبين 
و خريداران مى توانند همه روز تا پنج روز قبل از زمان مزايده از اموال 
ــد و در زمان مزايده حضورا  ــده با هماهنگى اين اجرا بازدي مورد مزاي
شركت نمايند و خريدار مى بايست 10� مبلغ پيشنهادى خود را نقدا 
پرداخت و مابقى را ظرف مهلت يك ماه به حساب سپرده دادگسترى 
ــط دادگاه محترم صادر كننده  واريز نمايد و پس از تاييد مزايده توس
حكم اموال به خريدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تاييد مزايده  
مبلغ  ده درصد   واريزى به خريدار مسترد خواهد شد  و در صورتى كه 
ــپرده واريز  ــاب س خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حس
ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 �  پيشنهادى خريدار پس از 
كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت ضبط و خريدار حق هيچ گونه 
ــت مراسم مزايده با رعايت مواد قانون اجراى  اعتراضى را نخواهد داش

احكام مدنى اجرا خواهد شد.
پالك ثبتى 436 فرعى از يك اصلى بخش 8 چهار مميزپنج دهم 
ــاحت  ــش دانگ عرصه و اعيان يك قطعه باغ بمس ــاع از ش دانگ مش
3750 مترمربع واقع در راه خرم آباد بسمت احمد آباد باغ قديمى است 
و در منطقه چاه تحت شرب آن آبيارى تحت فشار اجرا گرديده است و 
قيمت ملك مورد نظر بيست و پنج ميليون تومان ارزيابى شده است 

مدير دفتر شعبه سوم حقوقى – رحمانى 



تخفیف های ویژه برای مالکان برلیانس سری H در طرح پاییزی 
گروه سایپا 

س��ازمان خدمات پس از فروش س��ایپا ب��ه منظور تکریم مش��تریان دارای 
خودروهای سواری برلیانس، طرح “پاییزی برلیانس” را به مدت دو هفته در تمامی 
نمایندگی های مجاز سطح یک برلیانس سایپا در سراسر کشور اجرا می کند.  به 
گزارش سایپا نیوز؛ در طرح پاییزی برلیانس سایپا که از 18 تا 30 آذر ماه به صورت 
سراسری اجرا می شود، مالکان خودروهای برلیانس سری H  از حداکثر 50 درصد 
تخفیف در خدمات تعویض روغن موتور، فیلتر روغن، فیلتر هوا، شارژ ضد یخ و ضد 
جوش و بازدیدهای پیشواز زمستان شامل کنترل سیستم بخاری، بازدید و تست 
باطری، بررس��ی روغن هیدرولیک فرمان و روغن ترمز بهره مند می شوند.الزم به 
یادآوری است سایپایدک به منظور افزایش رضایت مشتریان گروه سایپا پیش از 
این نیز به مناسبت های مختلف اقدام به برگزاری طرح های ویژه ارائه خدمات به 

مشتریان کرده بود که با استقبال و رضایت مشتریان همراه بوده است.
    

IIHS معرفی 15 خودروی ایمن از نظر
 Top کس��ب امتیاز )IIHS( موسس��ه بیمه ایمنی ج��اده ای ایاالت متحده
Pick Safety+ در س��ال 2018 را سخت تر کرده است.IIHS اوایل سال جاری 
اعالم کرد که تست تصادف جدید برخورد از سمت سرنشین نیز بخشی از ارزیابی 
های الزم برای کس��ب جایزه Pick Safety Top+ خواهد بود. در س��ال 2018، 
خودروها باید امتیاز خوب را برای چراغ های جلو و امتیاز خوب یا قابل قبول را برای 
ایمنی سرنشین کناری در تست تصادف جدید کسب کنند تا موفق به کسب امتیاز 
باالی این موسسه ایمنی شوند.هم چنین، این خودروها باید امتیاز خوب را در تست 
تصادف جلو از س��مت راننده، تصادف از کنار، مقاومت سقف و محافظت سر و هم 
چنین امتیاز پیشرفته یا برتر را برای پیش گیری از تصادف جلو کسب کنند.در آغاز 
 Top ارزیابی ها برای س��ال 2018، 15 خودروی اول که موفق به کس��ب امتیاز
 ،G80 این موسس��ه شده اند ش��امل بی ام و سری 5، جنسیس +Pick Safety
جنس��یس G90، هیوندای سانتافه، هیوندای سانتافه اسپرت، کیا Forte )مدل 
س��دان(، کیا س��ول، لینکلن کانتیننتال، مرس��دس بنز کالس E )مدل سدان(، 
مرس��دس بنز GLC، سوبارو ایمپرزا، س��وبارو Legacy، سوبارو اوتبک، سوبارو 

WRX و تویوتا کمری است.

خبر

خبر
مرسدس GLE جدید

 سبک تر می شود
مرسدس س��ال آینده GLE جدید را 
عرضه می کند و تصاویر فاش ش��ده اخیر 
نشان می دهند که این برند در حال پیش 
 GLE برد ساخت این مدل است.مدل پایه
وزنی کم تر از دو تن خواهد داشت و شایعه 
شده اس��ت که به دلیل کاهش وزن، فاقد 
س��اختار چهار چرخ فعال خواهد بود. این 
در حالی است که بی ام و نیز ساختار چهار 
چرخ فعال را در مدل پایه X5 حذف کرده 
و این خودرو را تنها با ساختار دیفرانسیل 

عقب عرضه می کند.
در حال��ی که این خ��ودرو به طراحی 
تیزت��ر و لب��ه دارت��ر مجه��ز می ش��ود، 
ایرودینامیک بهتر آن ضریب کشش را از 
0.32 مدل کنونی آن به 0.30 می رساند. 
موتورهای اصالح شده و تقریبا جدید نیز 
به کاهش مصرف سوخت طیف مدل های 
این خ��ودرو در ح��دود 20 درصد کمک 
خواهند ک��رد. GLE جدید با مدل هایی 
همچ��ون بی ام و X3 و آئودی Q5 رقابت 

خواهد کرد.
    

 Power-e نمایش نیسان نوت
در نمایشگاه خودروی تایلند

نیس��ان پ��س از معرفی نیس��ان نوت 
Power-e در نمایشگاه صنعت تایلند، 
اکنون این خودروی مقرون به صرفه را در 
نمایش��گاه خ��ودروی تایلند ب��ه نمایش 

درآورده است.
نیس��ان ن��وت Power-e مع��رف 
تکنولوژی Power-e این برند است که 
ماه اکتبر س��ال قبل معرفی شده بود. این 
خ��ودرو از تکنولوژی خودروی برقی بهره 
می برد که نیسان در لیف به کار برده است 
که پرف��روش ترین خ��ودروی برقی دنیا 
است. چرخ های جلوی این خودرو کامال 
توس��ط موتور برقی به حرت در می آیند. 
نیازی به ش��ارژر خارجی برای ش��ارژی 
باطری این خودرو نیس��ت چ��را که یک 
موتور بنزینی کوچک این کار را انجام می 
 Power-e دهد.نیرومحرکه نیسان نوت
شامل موتور HR12DE 1.2 لیتری سه 
س��یلندر بنزینی، یک ژنراتور برقی، یک 
اینورتر و موتور برقی EM57 نیسان لیف 
است. موتور احتراقی این خودرو قدرت 79 
اسب بخار و گشتاور 103 نیوتون متر دارد. 
موتور برقی این خودرو قدرت 109 اسب 
بخار و گشتاور 254 نیوتون متر تولید می 
کند. یک باطری کوچ��ک 1.5 کیلووات 
س��اعت نیروی موتور برقی این خودرو را 

تامین می کند.
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عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی معتقد است : 
راه نجات صنعت خودرو ایران ، توسعه 
و افزای��ش قط��ب ه��ای جدی��د 
خودروس��ازی ، خصوصی س��ازی و 

ایج��اد فضا برای عرض��ه خودروهای 
جدید است.

س��ید مهدی مقدسی در گفتگو با 
خب��ر خودرو اظهار داش��ت : بهترین 
راهکار برای توسعه خودروسازی ایران 

مشارکت با برندهای مطرح در عرصه 
جهانی اس��ت البت��ه در صورتی این 
مش��ارکت منجر به انتق��ال دانش و 
تکنولوژی برندهای جهانی به صنعت 
خودرو ایران شود تا تحت نظارت این 
شرکتها ، خودروسازی کشور تقویت 

شود.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت تطبیق 
استاندادهای داخلی خودروسازان با 
استانداردهای جهانی ، تصریح کرد : 
ه��ر چن��د در راس��تای اج��رای این 
استانداردها ، قطعا برخی از خودروهای 
قدیمی از چرخه تولید خودروسازان 
حذف خواهند ش��د ک��ه بالطبع پی 
گی��ری ای��ن مس��اله نی��ز وظیف��ه 

دستگاههای نظارتی است.
وی  اف��زود : البته به منظور ارتقاء 
کیفی تولیدات داخلی دستگاههای 

نظارت��ی نی��ز باید بر اس��اس قانون ، 
کنترل های مستمر را داشته باشند و 
در صورت عدم اجرای استانداردها از 
س��وی ش��رکتها ، از ابرازهای قانونی 
اس��تفاده کنند.وی خاطر نشان کرد : 
انتظار می رود مدیران عامل شرکتهای 
خودروس��از بر اس��اس آنچ��ه که در 
کمیسیون صنایع مجلس  وعده دادند 
، در راس��تای توس��عه تولید و اجرای 

استانداردهای جدید حرکت کنند.
نماینده اراک در مجلس ش��ورای 
اسالمی همچنین با توجه به موضوع 
ایجاد قطب سوم خودروسازی توسط 
بخ��ش خصوصی ،تصریح ک��رد : دو 
خودروساز کشور در چند سال گذشته 
رقیبی به طور عمده نداشتند بنابراین 
با توس��عه شرکتها و ایجاد قطب های 
جدی��د ، رقابت در این بخش افزایش 

یافته و این فضا موجب رش��د صنعت 
خودرو ایران خواهد شد.

مقدسی افزود : امروز رقابت سالم 
بین تولیدکنندگان شرایط را به سمت 
مطلوب تری هدایت کرده و مس��لما 
بازار خودرو کشور را از وضعیت انحصار 

خارج خواهد کرد.
وی اظهار داشت : البته ایجاد رقابت 
در بازار نیز باید به صورت کنترل شده 
ای صورت گیرد تا همه این تالش ها 
منجر به رشد اقتصادی و دستیابی به 

اهداف صادراتی شود.
وی گف��ت : البته به ش��رطی باید 
قط��ب س��وم و یا قطب ه��ای جدید 
دیگری در خودروسازی کشور امکان 
ایج��اد و فعالیت داش��ته باش��ند که 
مدنظ��ر  نی��ز  اه��داف صادرات��ی 

خودروسازان باشد.

شروطی برای ایجاد قطب های جدید در صنعت خودرو ایران

خودروس��ازان نیم��ه دولتی طی 
هش��ت ماه س��ال جاری در شرایطی 
افزایش 7/ 1۶ درصدی تیراژ تولید را 
تجربه کردند که خودروسازان بخش 
خصوصی در همین مدت توانستند به 

رشد 7/ 38 درصدی دست یابند.
از س��وی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت، پنج خودروس��از خصوصی 
کش��ور در مجموع 80 ه��زار و 410 
دستگاه انواع محصوالت سواری را در 
هشت ماه به تولید رسانده و در نتیجه 

افزایش تیراژ تولید را تجربه کرده اند. 
بر این اس��اس س��هم خودروس��ازان 
خصوصی از کل خودروهای تولیدی 
کش��ور تا پایان آبان  امس��ال، 1/ 11 
درصد برآورد می ش��ود.جزئیات آمار 
اعالمی نشان می دهد بیشترین تیراژ 
در بین شرکت های بخش خصوصی، 
به »مدیران خودرو« رسیده، چه آنکه 
این ش��رکت توانس��ته در هشت ماه 
امس��ال 44 ه��زار و ۶70 دس��تگاه 
محص��ول متعلق ب��ه دو برند چری و 

ام وی ام چین را در کشور مونتاژ کند.  
با توجه به این آمار، مدیران خودرو با 
افزای��ش 7/ 34 درص��دی تولی��د در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 
مواجه ش��ده است. بیشترین تیراژ در 
آمار تولید هشت ماهه مدیران خودرو 
نصیب م��دل ام وی ام X22 ش��ده و 
کمترین آن نیز به ام وی ام 315 تعلق 

دارد.
از سوی دیگر »کرمان موتور« نیز 
که 28 هزار و 37۶ دستگاه تیراژ طی 

هش��ت ماه امسال داش��ته، توانسته 
تولید خود را نس��بت به ب��ازه زمانی 
مشابه س��ال گذش��ته حدود 9/ 27 
درص��د افزای��ش دهد. این ش��رکت 
محصوالتی از هیوندایی، جک و لیفان 
را مونتاژ می کند و بیشترین تیراژ در 
این بین نیز متعلق به جک شاسی بلند 
مدل S5 اس��ت.  بعد از کرمان موتور، 
»گروه بهمن« با تیراژ پنج هزار و 17 
دس��تگاهی اش، 3/ 92 درصد رش��د 
تولی��د را به خ��ود دیده اس��ت؛ این 

خودروس��از در حال حاض��ر مزدا3 و 
خودروی چینی بسترن B50 را مونتاژ 
می کن��د.در بین دیگر ش��رکت های 
بخش خصوصی اما »خودروس��ازان  
بم« با تولید خودروی جیلی تیراژ یک 
هزار و 3۶ دس��تگاهی و یکی دیگر از 
مونت��اژکاران چینی نیز ی��ک هزار و 
311 دس��تگاه تیراژ داشته است. در 
نهای��ت ام��ا »رای��ن خ��ودرو« و 
»دیارخودرو« هیچ تولیدی در هشت 

ماه امسال نداشته اند.

رشد ۳۸ درصدی تولید خودروسازان خصوصی

ب��ا تواف��ق وزرای اقتصاد، صنعت 
وکشاورزی و روسای بانک مرکزی و 
سازمان برنامه، تعرفه واردات خودرو با 
حجم موتور 2000 تا 2500 سی سی 
که تاکنون 55 درصد ب��وده به 130 
درصد افزایش می یابد.به گزارش مهر، 
واردات خودرو مدتها است که متوقف 
است و از تیرماه امسال، دولت به دلیل 
مثبت شدن تراز تجاری و جلوگیری از 
واردات بی رویه خودروها، ثبت سفارش 
را ممنوع اعالم کرده است.اکنون اما بر 
ای��ن اس��اس توافق 5 عض��و کابینه، 

پیشنهادی به هیات وزیران ارایه شده 
که بر مبنای آن، تعرفه واردات خودرو 
از ک��ف 40 درص��دی ب��ه 50 درصد 
افزای��ش یافته و در عی��ن حال هم، 
پیشنهاد شده تا تعرفه خودروهای با 
حجم موتور 2000 تا 2500 سی سی 
نیز که تاکنون 55 درصد بوده؛ به 130 
درص��د افزای��ش یابد.ب��ر اس��اس 
تفاهم نام��ه ای ک��ه می��ان مس��عود 
کرباس��یان، وزی��ر ام��ور اقتصادی و 
دارایی، محمد ش��ریعتمداری، وزیر 
صنعت، مع��دن و تج��ارت، محمود 

حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، ولی اهلل 
س��یف، رئی��س کل بان��ک مرکزی، 
محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان 
برنامه و بودجه به امضا رسیده، مقرر 
ش��ده تا اصالح نظام تعرفه ای صورت 
گیرد.البته دولت هفته گذش��ته نیز 
تصمیم گرفت تا تغییرات تعرفه را بر 

روی 3۶0 قلم کاال اعمال کند.  
بر اس��اس ای��ن تصمی��م که در 
جلسات آتی هیات دولت نیز طرح و 
در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد، 
تغییرات تعرفه خودرو به ش��رح زیر 

مورد جمع بندی قرار گرفته است:
1- افزایش تعرف��ه خودروهای با 
حجم موتور 1000 تا 1500 سی سی 

از 40 درصد به 50 درصد
2- افزایش تعرف��ه خودروهای با 
حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی 

از 40 درصد به 95 درصد
3- افزایش تعرف��ه خودروهای با 
حجم موتور 2000 تا 2500 سی سی 

از 55 درصد به 130 درصد
4- افزایش تعرف��ه خودروهای با 
حجم موتور 2500 تا 3000 سی سی 

از 55 درصد به 150 درصد 
5- افزایش تعرف��ه خودروهای با 
حجم موتور 3000 تا 3500 سی سی 

از 55 درصد به 150 درصد 
به گزارش مهر، شنیده ها حکایت 
از این دارد که این تغییرات تعرفه ای 
در دول��ت مخالفان جدی دارد، اما به 
هرحال، 5 عضو کابین��ه یازدهم که 
اتفاق��ا اعض��ای ش��ورای اقتصاد هم 
هس��تند، در این خص��وص به توافق 
رسیده و تفاهم نامه ای را هم به امضا 

رسانده اند.

توافق ۵عضوکابینه برای افزایش تعرفه خودرو

استاندار استان مرکزی گفت: بسط فناوری های نو و 
کاربرد سامانه اطالعات مکانی از راهبردهای ضروری در 
مدیریت زیرساخت های هر منطقه در حوزه آب، برق و 

تاسیسات خدمات رسان است.
س��ید علی آقازاده در نشس��ت خب��ری چهارمین 
همای��ش ملی ) Gis ( در اس��تانداری مرکزی افزود: با 
توجه به رشد روز افزون شبکه های برق، آب و تاسیسات 
خدمات رس��ان، مدیریت این ش��بکه ها با شیوه های 
س��نتی دشوار است و اس��تفاده از فناوری های نوین و 
س��امانه اطالع��ات جغرافیایی GIS به عن��وان یکی 
ازبس��ترهای کارآمد از این فناوری نیازمند برجس��ته 

سازی است.
 ) Gis( وی توضی��ح داد:س��امانه اطالعات مکان��ی
تالش��ی برای اس��تقرار طرح های مورد نظر در نقاطی 
اس��ت که می تواند بهره وری صحی��ح را برای صنعت 
داشته باشد و این سامانه به شناسایی و اجرای طرح های 
مختلف در ساخت سد، نیروگاه و شبکه های برق رسانی 

کمک می کند.
اس��تاندار مرکزی گفت: این اس��تان ظرفیت علمی 
پرباری برای برگزاری و میزبانی چهارمین همایش ملی 
کارب��رد س��امانه اطالعات مکان��ی )Gis ( در 22 و 23 
آذرماه دارد و وجود 80 هزار دانش��جو در رش��ته های 
مختلف این خطه، ظرفیت علمی ارزشمندی است که 

باید در این همایش ملی از آن بهینه استفاده کرد. 
آق��ازاده اظهار کرد: ای��ن همایش ملی فرصتی برای 
محققان و دانش پژوهان اس��ت ت��ا با تبادل اطالعات با 
یکدیگ��ر گامی مفید و موثر در راه اعتالی صنعت آب و 

برق کشور بردارند. 

آقازاده افزود: یکی از دس��تاوردهای این گردهمایی 
مهم مل��ی، فراهم کردن امکانات و ش��رایط الزم برای 
شناخت اصولی و گس��ترده متقابل صنعت و دانشگاه 
است تا با انتقال اطالعات مشکالت فرا روی تا حد امکان 
برطرف کنند.وی اظهار کرد: برگزاری هدفمند و قوی 
این همایش ملی می تواند گروه های سرمایه گذاری از 
بیرون کش��ور را به داخل دعوت کند و انتظار است وزیر 
نیرو در اولین سفر خود به استان مرکزی در این همایش 
ملی حضور داش��ته باشد.وی بیان کرد: تمامی دستگاه 
های اجرایی استان باید بکوشند همایش ملی آبرومندانه 
ای در استان مرکزی برگزار شود و رسانه نیز این رویداد 
علمی را با پوشش مطلوب منعکس کنند.وی اظهار کرد: 
امکان��ات و نیروه��ای باتجربه علمی خوبی در اس��تان 
مرکزی در صنعت آب و برق وجود دارد و این اس��تان با 
اتکا به همین ظرفیت به چهار استان خدمات ارایه می 
کند. اس��تاندار استان مرکزی گفت: این استان باوجود 
کمبود آب و خشکسالی به غیر از 2 بخش با استفاده از 

فناوری و کارشناسان خبره مشکلی ندارد.
آقازاده افزود: 70 درصد از جمعیت ش��هری استان 
مرک��زی از خدم��ات فاضالب بهره مند هس��تند و 99 
درصد س��اکنان نیز تحت پوش��ش خدمات شبکه آب 

آشامیدنی قرار دارند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
باخترخبرداد: 

رو نمایی از 2 طرح ملی و چندین کتاب از 
دیگر برنامه های تدارک شده این همایش است 
مهندس شبیهي مدیرعامل شرکت برق منطقه اي 

باختر ورئیس چهارمین کنفرانس ملي کاربرد سامانه 
اطالع��ات مکاني gisدر صنعت آب وب��رق هم در این 
نشس��ت خبري به تشریح اهداف ومحورهاي برگزاري 
کنفرانس پرداخت وگفت :سه دوره قبلي کنفرانس در 
اس��تان مازندران برگزار شده واس��تان مرکزي پس از 
مازندران دومین استاني است که میزبان حدود هزار نفر 
از مدی��ران ،متخصصان ومهندس��ان صنعت آب وبرق 

کشور خواهد بود.
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای باختر گفت: رو 
نمایی از 2 طرح ملی و چندین کتاب از دیگر برنامه های 
تدارک ش��ده در همایش ملی کاربرد سامانه اطالعات 
مکانی است.فرهاد شبیهی افزود: یکهزار متخصص در 
این همایش ملی حضور خواهند داش��ت و 40 کارگاه 
مورد داوری قرار می گیرد. وی اظهار کرد: هفت کارگاه 
تخصصی به ص��ورت جنبی در این همایش برگزار می 

شود که 2 مورد آن بین المللی است.
شبیهی افزود: مدیرعامل 2 شرکت زیمنس و نپلن از 
مهمان��ان خارجی دعوت ش��ده به ای��ن همایش ملی 

هستند.
مهندس شبیهي بیان داشت: ۶00مقاله به دبیرخانه 
کنفرانس رس��یده ودر حال حاضر در حال داوري است 
که حدود 100مقاله را متخصصان استان مرکزي تالیف 
کردن��د ودر کنفران��س ضمن ارائه مق��االت برگزیده، 
نمایش��گاه تخصصي از آخرین دست آوردهاي علمي 
ش��رکت ها در خصوص س��امانه اطالع��ات مکاني نیز 

برپاخواهد شد.
مهندس شبیهی با اشاره به رونمایی از دو طرح ملی 
SDI و نسخه استاندارد ارتباط بین نرم افزارهای بخش 
توزیع و سامانه GIS کشور در این کنفرانس، افزود: در 
کنار این دو طرح کتاب س��امانه های اطالعات مکانی 

برای اولین بار در کشور رونمایی می شود.
وی برگزاری نمایشگاه با 50 غرفه با مشارکت بخش 
خصوص��ی را از جمله برنامه های جنبی این کنفرانس 
عنوان کرد و گفت: در این نمایش��گاه بخش خصوصی 
دستاوردهای خود را ارائه می کند. همچنین سه مقاله 
برت��ر تندیس سحاب)اس��تاد کارتوگرافی کش��ور( را 
دریافت می کنند . رئیس کنفرانس ملی کاربرد سامانه 
اطالعات مکانی صنعت آب و برق) GIS ( تصریح کرد: 
ب��رای انجام کلیه خدمات، برنام��ه های اجرایی، محل 
اسکان، برنامه های جانبی و سواالت کاربران کنفرانس 
و ... برای اولین بار اپلیکیش��نی تدوین ش��ده است که 
راهب��ری کنفرانس را به عهده دارد.مهندس ش��بیهی 
اضافه کرد: در این کنفرانس 40 مقاله در قالب پوستر و 
3۶ مقاله شفاهی ارائه می شود و تا این لحظه دو مهمان 

خارجی)مدیرعامل شرکت زیمنس و مدیرعامل شرکت 
نپلن( در کنفرانس حاضر خواهد بود.

مهندس شبیهي در پایان افزود: کمیته ها وکارگروه 
هاي مختلف براي برگزاري کنفرانس از 18ماه پیش در 
استان تشکیل وتا کنون بیش از 100جلسه کارشناسي 
در سطوح استاني وکشوري برگزار شده وتمام هماهنگي 
هاي الزم براي برگزاري چهارمین کنفرانس ملي کاربرد 
سامانه اطالعات مکاني gisدر صنعت آب وبرق به عمل 

آمده است.

رئیس کمیته اجرایی چهارمین کنفراس 
 :GIS

نمایشگاه دستاوردها و ظرفیت های صنایع 
استان مرکزی برپا می شود

رئیس کمیته اجرایی چهارمین کنفرانس ملی کاربرد 
س��امانه اطالعات مکانی)GIS( در صنعت آب و برق از 
برگزاری نمایشگاه دس��تاوردها و ظرفیت های صنایع 
اس��تان خب��ر داد.محم��د اهلل داد در نشس��ت خبری 
چهارمی��ن کنفرانس مل��ی کاربرد س��امانه اطالعات 
مکان��ی)GIS( در صنع��ت آب و برق، اظه��ار کرد: در 
چهارمی��ن کنفرانس مل��ی کاربرد س��امانه اطالعات 
مکانی)GIS( در صنعت آب و برق تورهای گردشگردی 
صنعت��ی برگ��زار و از مناطق تاریخی و دیدنی اس��تان 

بازدید خواهد شد.
وی بیان کرد: اقدامات الزم به منظور اقامت 800 نفر 
ش��رکت کننده از سراسر کش��ور در بهترین هتل ها و 

اقامتگاه های استان صورت گرفته است .

اهلل داد از برگزاری نمایشگاه دستاوردها و ظرفیت های 
صنایع اس��تان در محل برگزاری کنفرانس خبر و ادامه 
داد: صنایع خصوصی اس��تان طی دو روز دستاوردهای 
خ��ود را در 50 غرفه نمایش��گاهی در معرض دید قرار 

می دهند.
وی همچنی��ن تصریح کرد: برگزاری کنفرانس ملی 
کاربرد س��امانه اطالعات مکانی در صنعت آب و برق در 

ارتقاء سطح علمی دانشگاه های استان موثر است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان 
مرکزی خبرداد: 

راه اندازی مرکز GIS آب در استان مرکزی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی نیز 
از راه ان��دازی مرکز GIS آب اس��تان مرکزی خبر داد و 
گفت: این مرکز همزمان ب��ا چهارمین کنفرانس ملی 
کاربرد سامانه اطالعات مکانی)GIS( در صنعت آب و 

برق در استان مرکزی افتتاح می شود.
عبدالرضا خلیلی افزود: عمده شهرهای بزرگ کشور 
مجهز به این سیستم هستند و این سیستم دستیابی به 

تاسیسات زیرزمینی را راه تر می کند.
وی بی��ان ک��رد: کاربرد اطالعات مکان��ی، باالبردن 
بهره وری و خدمات رسانی بهتر به ذی نفعان را به همراه 
دارد.چهارمین همایش ملی کاربرد س��امانه اطالعات 
مکانی GIS در مدیری��ت صنعت آب و برق، با رویکرد 
هم اندیش��ی و هم افزایی در فعالیت های انجام شده در 
زمین��ه ج��ی آی اس از 22 آذرم��اه به م��دت 2 روز به 
میزبان��ی صنعت آب و برق اس��تان مرکزی برگزار می 

شود.

استاندار استان مرکزی: 

بسط فناوری های نو و کاربرد سامانه اطالعات مکانی الزمه مدیریت زیرساختی است


